
„...Zasadniczy     opór     budzi
u mnie nazwa organu tworzonego
w miejsce slużby l)ezpieczeństwa.
Bez wątpienia SB byla podstawo-
wą formacją ochrony dotychcza-
sowego  państwa.  Taka  ochrona
bylą źródlem jego pozornej  sily,
d`fd]Ftycznie jego slabości i jedną
z` glównych przyczym jego  kata-
strofy cywilizacyjnej . Jesi aroga-
ncją wobec  spoleczeństwa  suge-
rować. poprzez użycie  takiej na-
zwy,   że  państwo  może   chronić

grupa na:wet  paru tysięcy  agen-
tów  policji  politycznjey.  Państwo

jest  chronione,  a  ztitern  i  silne,
tylko dziahilnością gospodarczą,
spokczną,  kulturalną,  naukową
i  polityczną każdego  obywatela
oraz sieci wszystkich organizacji

pozarządowych i organów państ-
wowych..."

Andrzej RZEPLŃSKI
(Frag. nie opublikowanej opinii
o ustawach policyjnych)

KORNEL
MORAWIECKI

M#?ĘłiE9Wsnęar:#,dp:.Ł:
techniki Wrocławskiej.

Ukrywal się od chwili ogłoszenia
stanu. wojennego.   Nie  by`ł  to  po-
czątek jego  działalności  opozycy]-
nej . Znaczyły ją protesty prz)eciwko
najazdowi    Czechosłowacji    przez
p.`ństwa    Ukladu   Warszawskiego
w  1968  roku  i wcześnięjszy o  kilka
miesięcy   udział   w   tzw.   wydarze-
niach      marcowych.      Protestowal
w  1970 i  1976  roku.  Od  1979  roku

jest jednym z redaktorów i wydaw-

::wE:e,:ys:egśołąns`k#:ż:,eBgi3jęi§#:
Dolnoślą§kźego...  Mial  swój  udział
w  Sierpniu  '80.  Był współautorem
posłania   do   ludzi   pracy   Euopy
Wschodniej  na  I  Krajowym  Zjź-
dzie   Delegatów   NSZZ   „Solidar-
ność".   Za   artykuł   w   „Biulety"e
Dolnoś]ąskm",  w  którym  apelo-
wal do żołnierzy sowieckich by po-
wstrzymali się od udziahi w przygo-
towywanej agre§ji na Polskę został

3:=::cyaDn.y|ie?.o'Ś|i3nE,Łdgyrgz'łi:
strajkiem.   Po   13   grudnia   dzialał
w stukturach Solidamości, organi-
zowal  druk  i  kolportaż.  Zrazony
ugodową i  nastawioną  głównie  na
szukanie  kompromisu  z  komunisł
tami    strategią    Związku    założył
w maju i czerwcu  1982 pismo i  or-
ganizację    Solidamość    Walcząca,
Od początku był jej  niekwestiono-
wanymlideremip!zywódcą.Arcsz-
towany  w  li§topadzie  1987  został,

po  pól  roku,  wydalony  z  kraju.
Powró€ił  do  Polski  przez  „zieloną
gTanicę" w czasie trwania strajków
w sierpniu 1988 roku. Nadal pozos-
tawał w konspiraęji. Do działa]no-
ści jawnej  przeszedł  7  tipca  br  2a-
kladając  Partię  Wolnośći.

Protest
rolrików

W kręgu
czwartej
władzy

TYGODNIK                     16-22 lipiec l990      nr 29/245     Rok H                       Cena 500 zi

„TRZEBA SKOŃCZYĆ Z POLITYKĄ LOKAJSKĄ"

/

Naadjęau:K"n€iMorawieGkinaspotkaniuałozycje]Skimpalbłw°]n°Ścł-%o#:SZ}FWsaw7,]:EEEz};#ńDONu..

PARTIA WOLNOŚCI
7  lipca  1990  r/.,  Warszawa:
o  godzinie  12  obszemą  salę
NOT   wypełniło   ok.   300
członków, d2iałaczy, sympa-
tyków  i  przyjaciół  Sondar-
ności Walczącej . Po raz pier-
wszy    mieliśmy    możliwość
tak  :i`-znego, jawnego  zgro-
madzenia,  po  raz  pierwszy
od 9 1at przywódca SW, Ko-
mel   Morawiecki   wystąpił
publicznie.  Również po  raz
pierwszy   publicznie   zoba-
czytiśmy  Jadwigę  Chmielo-
wską i Romana Zwiercana.

Pierwszą  część  spotkaria
poprowadził  prof.   Andrzej
Wi§zniewski  z  Politechniki
Wrocławskiej.   We   wstępie
przypomniał polityczną dro-
gę   i   działalność   społeczną
Komela.   Powiedział  m.in.:
Uważarn,  że   Kornel   Mora-
wiecki,    w     t.`,m    co    mówi

i w tym co robi, i'na zazwyczaj
rację,iylkoriekiedymarację
nieco   „zbyt  wcześnie".  Jeśli

prześledzić  to,  co  mówil  od
10  lat, jeśli  prześledzić  jego
artykuły publikowa}'ie w pra-
sie.   te   właśnie   wypowiedzi.
które mu przyniosły  etykietę"radykała".  to  okaże  się, że

wszystkie te postulaty i żąda-
nia, przez  niego artykułowa-
ne,  wchodztly   z   czase:m  do
slown:ika   polskiej    opozycji.
Dziś wiele z rich zostalo zrea-
lizowanych,  ale rnai`ny  tu do
czynienia  z jakąś  ircinią his-
torii, ironią dziejów ~ ten czło-
wiek , który jako jeden z pier-
w5,zjv.: !i  siawiał  zadania,  nie
mial     okazji,     bezpośrednio
uczestniczyć w ;Ć:.!. realizacji.
Jest to typowa ilustracja zna-
negopowiedzenia,żektoimy
sieje.  a kto  t:wiy  zbiera.  Ale

właśnie   tacy   ludzie,   którzy
sieją i którzy nie oczekują. że
z tego tytulu będą mi2li jakąś
osobistą,   partykula:rną   ko-
rzyść,  tacy  ludzie  sprawiają.
że ten świat się obraca, że ten
świat się rozwtja. Tacy ludzie
decydują o posiępie hisiorii.

Chciałbym  po  drugie  po-
wiedzieć, że dla mnie  Kornel
Morawieckijest zdumiewają-
cyri'i politykiem, wyznaje  zu-
pełrie niebywalą jak na poli-
tyka  zasadę.  Uważa  miano-
wicie,  że   racja   i  inoralriość
liczy  się  więcej  niż  stla i  in-
teres. Uważa, że polityka po-
wii.na  być  na€pierw  sluszna,
a  d<ipiero  potem  skuteczna.
W tej mierze całkowicie różni
się   od   Macciavellego.   (...)
To   jest    człowiek,   kiórego

Ciąg dabzy na str. 2



Ciąg dalszy ze str.  1

droga  je.st   calkowicie  jasna
i  klarown,a.   Nie   ma  w   niej
taktycznych zwrotów , nie ma
w niej wą.tpltwy ch kompromi-
JóW.

W 'swym   pierwszym   od
9  lat  publicznym  wystąpie-

:,::,Fkp:::łsptĘaię;1%T:o,:.;:

::Ę:;ći::#u!zga:s%rźr:a:;r:ź:k:i;:
ny swego ujawnienia. Stwie-rndF;;łfo;cq3#;s::,

g#omn°ajdeafbze#keteu#_:%`źe:':eeSstźbnn;:ze!18g:d§Za0%eoJ%#

źle.  Tego wszystkiego nie  da
swinątzrazla;ewfi:egsopoorbao%lź:{:

dży,  władzy  z  pewnego  nad-
ania_   (...)

rzeczirikami     ich     wolności.

Ttąez#da:#%żsżęjeps#:śz#;%
mitetem",  „klul)em",  a  żeby
precyzyjnie określić nasze ce-
le  i zamiary.

Część  organizacyjna  była

Ł#y:śęgłn;8,:k:ąez:y?łup:r;;:
nad  statutem  nowej  partii.
Uzgodniono, że zostan]e on
przegłosowany   w   kształcie

:8ł°askzc°„Pnygap;:epzra#łżę
staną  naniesione  -  na  pod-

::gi*#sjiś;ip;źznbi:jiżp!:

!iof!:s:z:cc;Esniecbńe:3łgłjE:ac|i
dych  ludzi  -  od  16  lat.  Zo-
stało    to    jednak    przyjęte
w   głosowaniu.   Można   na

głr25rigi:siesgł;Tagżdy;żżed$2;
udział   w   budowaniu   SW
mieli  ludzie  bardzo  młodzi
i wówczas nikt nie wymagał
od  nich  świadectwa  dojrza-
łości -zdobyli je w działaniu.

Dlaczego  Partia  Wolności
?  Moim zdaniem m:jważmej-
sząrzecząwdziałalnościpub-
licznej jest irzymcmie się pew-
nych   zasad,   pewnych   i)ojęć

p()dstawowych.  Do  takich na
pewno  należy  pojęcie  wolmo-
ści.  Tak  jak  wiek   XIX  był
wiekiern wybijania się na nie-
podległość ,  czego  przedluże-
niem były wypadki po  1 woj-
nieświaii)wej, takwiek      jest
wiekiem   demokracji.   Oczy-
wiście,   będzie   się   to   przed~
lużać w wiek XXI -  ta derno-
kracjajestjeszczebardzonie-
pelna,  ale  wważam,  że  wiek`'-`'T  hedzie  wiekiem  wolno-

Ści,   wólTiości    i   solidarności.

My jesteśmy , chcemy być pa-
rtią  przyszłości.  Chcemy  też
być partią, która nie zostawi
w zniewoleniu kriijów Związ-
ku  Sowieckiego,.chcemy  być

Fot   AFSW  „BEZ  PARDO`NU"

Przegłosowanie      statutu
było  faktycznie  aktem  po-
wołania Partii Wolności. Na
wniosek  Antoriego   Kopa-
.czewskiego    uczczono     ten
moment  odśpiewaniem  na-
rodowego hymnu.

Spośród zgłoszonych z sa-
1i   kandydatów   do   funkę]i
przewodniczącego        partii
zgodę na kandydowanie wy-
razili    Komel    Morawiecki
i Janusz Szymanski  (amery-
kański sympatyk SW z Chi-
cago).   W  głosowaniu  jaw-
nym ok. 90 % głosów otrzy-
mał    Komel    Morawiecki.
Został       Przewodniczącym
Partii  Wolności.

0 godzinie 15.30 w budy-
nku MpiK  odbyła  się kon-
ferencja   prasowa   Komela
Morawieckiego.      Niestety,
towarzyszyła mu część osób

z sali obrad,  cc) zdezorgani-
zowało  trochę   odbywającą
się` ®od kierunkiem Macieja
Frankiewicza)   debatę   nad
programem.   Postanowiono
o  powołaniu  tymczasowego
- do kongresu w dniach 9-1 1
listopada -kierownictwa Pa-
rtii,  które  ma   przyjmować
i      opracowywać     wszelkie
zgłaszane propozycje popra-
wek w statucie  i programie,
a także ewidencjonować no-
wych członków.

Konferencję prasową zle-
kceważyli   dziennikarze   za-
graniczni.        Przedstawiciel
Upl w prywatnej rozmowie
stwierdził wprost,  że  nie in-
t€,resuje go powstanie 150-ej
partii,   zaś   t€lewizja    BBC,
która miała nakręcić specj al-
ny  film  i  była  gotowa  zań
zaplacić, wycofała się, stwie-
rdzając, że nie będzie finan-
sować   c`rganizacji   terrorys-
tycznej  (!).  Z protestem wy-
stąpił   publicznie   Wojciech
Myślecki,     domagając     się
przeprosin ze strony  BBC.

Dziennikarze            polscy
i      obecni      korespondenci
„Wolnej     Europy",     radia
BBC oraz „Głosu Ameryki"
interesowali  się  głównie  za-
mierzeniami nowej partil, jej
preferencj ami   politycznymi
i   propozycjami   gospodar-
czymi oraz sposobem wcho-
dzenia „podziemnego" Kor-

Fot.  AFSW  „BEZ  PARDONU"

nela w jawne  życie publicz-
ne.

Ok.  godz.   17,  po  prawie
jednoczesnym   zakońcźeniu
spotkania    założycielskiego

ikoo;f:res::jłg:%Sh°ó#'rtfiop;
z transparentami Solidamo-
S Walczącej ruszył NQwym
Swiatem.   Nie  niepokojony
przez nikogo dotarł pod bu-
dynek URM w Alejach Uja-
zdowskich,         pikietowany
przezprzedstawicieliorgani-
zacji chłopskich oraz minist-
ra spraw wewnętrznych. Po

zTprra.Ęensi,:js#*§ioiifirfioi:i
demonstracja       rozwiązała

:i:..M6g:byył%łłcywłg:g#sg:
prowizoryczny    zjazd.    Był
nieźle, mimo wielu improwi-
zacji, zorganizowany i z wy-
jąŁkową atmosferą. Obecnie
wchodzimy w jawną działal-
ność  publiczną,   nie  mamy
w  tej  dziedzinie  zbyt  wiel-
kiego  doświadczenia.  Przy-

#,:E,fgłaj;ećtEs;Faychy:*
naszej  pracy,  pomysłowości
i aktywności zależy teraz su-
kces  Partii  Wolności  i  gło-
szone`go  przez  nas  progra-
mu.

R.L.

Zdjęaa ze spotkania zało-
życielskiego
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PROTEST ROLN]KÓwr

Nazdjęciach..cmopizozarną,tnimąznapisami:,.noLNICTWO"Oraz,ŻYWILIYBR°NIL]''.Warsza:`4'a7!tpcaF::.r;;)AFsw.,BEzpAiwNun

K 8#otpaĘędtz##addeaT
Interwencje      policytne

-:-::_-_:-__-':::--_-::-_-:_-__:

:iiń%dgŁ;o:;;;rri;iłi;t

przez sejm kandydatura Ar-
tura  Balazsa podparta była
stwićrdzeniem, że on nie wy-
wróciłby  programu  gospo-
darcziego ± że dotychczas był
ministrem bez teki i nie miał
za wielu szans.('G.W ." 156).

Chłopskie        organizacje
związkowe domagają §ię za-
stosowania       gwarantowa-
nych  c€n   minimalnych   na
podstawowe  produkty  rol-
ne,  interwencyjnego  skupu,
długoterminowych,    nisko-
procentowych        kredytów
i wprowadzeria ceł antyim-
portowych.

wie+kiądiziearęwę%#osżanię;

%tsau#ąm.xł3i,naegr?|fi:?:X:

ala)

„WOJNA NA GÓRZE"
BEZ EFEKTÓW

.,Wojna na górze" wywo-
łana przez Wałęsę doprowa-
dziła jak  na  razie  do  kiJku
zmian personalnych w skła-
dzie  rządu  Mazowistkiego.
Niewątpliwie  odejście  Kisz-

%kajd%ż=iĘż:e:°(aJ:ezstm€U=
no spóźnionym) z propagan-
dowego   punktu   widzeria.
Jednakże   mianowarie   ich
następców   acozłowski   za
Kiszczaka  i   Kołodziejczyk
za Siwickiego) jest świadect-
Wem, że są to zmiany czysto
pozome. Kozłowskiego zna-
my  z  poparcia  udzielonego
weryfikacji SB przez SB, na-
tomiast   Kołodziejczyk  jest
przedstawicielem starej gru-
py  dowódców  wojskowych
szkolonych w Moskwie.

W konflikcie między Wa-
łęsą   a   Mazowieckim   idzie
chyba głównie o to, że mimo
iż Wałęsa popiera Mazowie-
ckiegojakopremiera(desyg-

iinłi:g;:;,gś:e!;iiłjiiż:
kanie  (7   ljpca  br)   Wałęsy

#oazoodwiźŁkjiriis°o*ecgdrbj2:
mów z komunistami w Mag-
dalence.  Odbyło  się  ono  za
pośrednictwem   Episkopatu

ż§żo::;§;%:cg;Fł;giĘc,:zo,#:;pż
demokratyzacji.  Iak  wiaido-

Fąootdażiaerś:i:ł:RaL?"i&nzę
cza jeżeli chodzi o słynną już
demokratyzację.

ł:Ę:i#nżżby:km?:;le;J:ś;tł:
skłonny  do  zmiany polityki

Łk;ąjgźo;::#;n:a:%łą:

F

URSUS
MASZYNA

rancuski dziennik  „ Libera-
tion" na marginesie bloka-
dy dróg pod Mławą infor-

muje   czytelników,   że   traktor
Utsus C-330 sta!iowi ciągk' wy-
zwanie   dld   trad:ycyjnego   i)rzy-
mierza robotników i chlopów. Si-
lrik wysiada po roku, zaraz po
nim skrzynia biegów, a orygma-
łne zamknięcie lewych drzwi/.esr
dzidem  sadysiy.  Kiedy  iolnik
sadza za kierownicą swoje czte-
ry fitery, w tej  samej  chwili /}ea
wrażenie . że klasa robotnicza da-
je   rriu   kopa   w   tę   część   ciala.
Polscy rolnicy po swojemu mo-

BOJOWA
g#::jg[:ewnygha#r2:i;#sek:żrnnę]k

gia:dei:a!fi#:j#®kg
UAZ.

Tak wyposazony traktor sta-

i:eaĘsei;iŁg?:;:::m3t!t;o:;i:ił;:
FZEąEwPIP?śłeig:iąwcaTymn;rwze%#
demonstrantom.                       -

ZŁOTY RÓG
„Gazeta Wyborcza" w nr 151

opisując  spotkanie   komitetów
obywatelskich z dnia 30 czerwca
i  1  lipca zacytowała  Zbigniewa
BujiLka. - kto ma w ręku korniteiy
obywatelskie.  i'na  w  ręku  złoty
róg...

Dzień później (nr 1 52) podała
sprostowanie.  że  Z.  Bujak  po-
vr"Żinl..  komitety obywatelskie Z.J.

16.07.-22.07.1990 RÓK IX



GŁOSY GOSCI
NA SPOTKANIU ZAŁ0żYCIELSKIM

Aszot    Aza-
rian  -  repre-
zentant    or-
miańskiego
ruchu  obro-

:Ływa?::sY
klch.

iił;:;:ijk;:%:i,;F;oiiii:;iłł;ifj!
`yń   stwierdzono   m.in.:   Narody

śpZ::sbóebj%a#k:`o%::*:n?:ay-
www§z%#§R%oa;#:oążdft§A§§y#:_%§:zżp:aż_

Wn`aei#khwł3a%etr!`#t2%g°oS,tak`oeS

n{n:łzv!do#%#;ae;rn:o##

wać.

•..:,,...\,.:..:,....\.:.:;.`.`.:,::...`,:.,.............::`,`.,.:`..`..-

;:i!:%rir;idłiiłiiłie;3j:Ci:s;i§ł§;
o trudnej drodze do realizaqii pra-
wa do  samostanowienia narodów

!gżk;:t!nEpy:ćł:i:j,;ij:&Sal:;`%:;?ky;:

yi:EŁeicłki

Przywital  Komela  Morawie-

§#efioał:z;#,ę,n;uyrżgj[:gz#ooś

;g:We°pdouhjteygc°zge°jjak:i;:.iasięm

Piotr

#gcp*#,

przYz".Złi:nĘ%dwośśwzpg=To*noil:

ności  i  wskazał  na  wspólną  SW
i  LDP„N"   konspiraćyjną  walkę
o wolną Polskę i wyraził nadzieję
na  dalszą,  jawną  już  wspólpracę
obu organizacji.

Tomasz Wó-
jcik   -   czło-
nek Zarządu
Regionu
„Solidamoś-
ci" we Wro-
cławiu.

Nawiązał do przeszlości: Kł.e-

?yów]°w'astoi:dma#,'.oWśc;Zg:#erb%t

siaj  widzę,  ż:e  można  i  nalfżalo
rr°%%.z|eać}t;o;:#z;emm#;nzznn:aĘg:ceż__

.kt:ww;%,żyafeńwnłted:y#kobępdĘżff_

Ye;ś:ś:rei:eomwcdtzząactz°n'yc,°bpo°okparzóa:z

I,eszek
Moczulski

nria!rEśł;itk#'ĘgkkuroT;38g

.::.::.:..:.:...:`........,...,....:..:..:......;:...:..:.........:....:...:..:`.:....,:...::`..:::........:.:...:.`

jest  armia radzifcka_i  poniewaz
w   Polsce  riadal  realizowawie  są
P%:P#o'!ep%%:§Ża',eg#pno#§;S;ź

•ństwa nie i)ochodzi. A więc zyrie-

niło sie tak wiele i nie zmienih się
to co najważnujsze.

Hama
Chorążym
a'SL)

W       serdecznych       slowach

Ł#aĘ?azhswwł°Jźowmc8łeeś#e#8:

ka;w±®ż:w5ć3.?g:Ł#wĘ;*e:#

Edward
n4izikowski
(MRK"S")

Wskazał na szanse L zagroze-

Eł;a;tooŁą3§cĘrgęaEżsk*=g%
z tym zadaria ruchu niepodleg-
łn°egwpeogr°ząEksuferz:a.ru:W=ę.tł::

zdecydowane   przeciwstawienie
się tworzeniu nowej nomenkla-

:g?mżf=na°c?i°[iżest#gonwyy?h?E::
wstrzymanie  planu   Balcerowi-
cza, nadanie wojsku polskiemu
polskiego charakteru.

Romuald
Szeremie-
tiew  a'olska
Partia  Niep
odległościo-
wa)

Mówił  o  konieczności  stwo-
rzenia przez ugrupowdiia, któ-
re  zawsze  odrzucały  poi.ządek
jałtański,  spójnego, jednolite?o
programu dla Polski i wysumę-
cialudzi,któizymielibytenpro-
gram realizować.

TYGODNIK

Seweryn
Jaworski
(SW)

Przekazał   pozdrowienia   od
przowodniczącego „Solidamoś-
ci-80",MarianaJurczyka,oraz
wyraził  nadzieję  i  życzenie,  by
Komel  Morawiecki został pre-
zydentem      Polski.       Mówiąc`o charakterze powoływanej par-

tii  stwierdził,  że  »z.e  ó€dzjc  ona
orgai'iizacją   szowinistyczną.   że
będzie   organizacją   prawdziwie
patTiotyczną,    uznającą    równe
prawa      wszystkich      narodów.
Mriejszościom, które żyją w ria:
szym  państwie   przyzntiwać   bę-
dzie takie same prawa jak  Pola-
kom -  ani rnniŁ!jsze, ani większe.
Będziemy się również domagać
takiego    samego    traktowania
Polaków   mieszkających   poza
Polską.    Szczególne    zmaczenie
będą  miały  braterskie  związki
solidamości z narodami uciska-
nyri,azwłaszczazdążącymido
wolności narodami sowieckiego
obozu.

Adam   Pleś-
nał     (Ruch
Wolnych
Demokra-
tów)

Określił SW jako punkt  odnie-
sienia  dla  wielu  imych  środo-
wisk opozycyjnych. Przedstawił
zadania  dla  szerokiego  frontu
organizacji    demokratycznych:
rozbudowamie  iristytucji  obrony
prawi  obywatelskich,  stwor_zenie
efektywniedzialajqcej,yielopa-
tyjnej   demokracji  paTlarrmtar-
nej . poszerzenie aż do granic rno.-
żńi;ych     suwerenności     nar?ąu
ipóństwa,rozwiązanieĘomplek-
su  spraw  gospodarczycą  i  zwią-
zanych  z   nimi  integralnyz   pro.
blemów    ratowania    sul)stancfi
biologicznej  społeczeństwa po±-
kiego.   oświaty.   nauki,   sze_roĘo

po;ętej   infrastruktury.   odbudo-
Wamie moTainości pracy , Przy8O-
towanie   Polski   do   wejścia   do
konJiedeTalnej.  zjednoczonej  Ęł-
roi;y - od Atlantyku po Ural.

Fot. AFWS „BEZ PARDOI`ru"
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1_ PRAWDA JEST PROSTA

KT0 JEST KOLABORANTEM?
W

ielki   pisarz   i   wielki
człowiek,   Józef  Mac-
kiewicz, zmarł na eri-

gracji w 1985 roku. Jednakże
na łamy prasy wciąż powra-
ca, jak potwór z Loch Ness,
problem  współpracy   Mac-
kiewicza     z     hitlerowcami
w  latach  1941-1944.  Wyda-
wałoby  się  na  pozór,  że nie
ma  w  tym  nic  szczególnie
ważnego:  trzeba wszak  wy-
jaśnić,   rozliczyć,   do  końca
zrozumieć   itp.   Ale   chwila
spokojnegonamysłuwystar-
czy,  by  pojawiły  się  wątp-
1iwości.

A  więc  po  pierwsze:  dla-
czego  właśnie  Mackiewicz?
Jestem przekonany, że Józef
Mackiewicz nie był zdrajcą,
uważam, że był człowiekiem
prawym,             niezłomnym
i  uczciwym.  Wykazano już,
że wszystkie zarzuty przeciw
niemu   były   fałszywe.   Ale

przyjmijmy,   że   ktoś   może
mieć co do tego wątpliwości.
Dlaczego jednak jego oskar-
życiele    znają    tyuco   jeden
przykład kolaboracji i zdra-
dy,  właśnie  Józefa  Mackie-
wicza? Jeśli uważają,  że po-
stawa    jakiegoś     człowieka

pięćdziesiąt lat temu jest tak
ważna dla nas współcześnie,
to  czemu  nie  rozpętali  dy§-
kusji  wokół innych,  choćby
wokół  Jana  Nowaka-Jezio-
rańskiego? Analiza jego po-
stawybyłabynawetważniej-
sza, bo w przeciwieństwie do
Mackiewicza,   Nowak   żyje
i zatruwa telewidzów swymi
pseudo-patriotycznymi   po-
gadankami.     Mimo     całej
sympatii do Stanów Zjedno-
czonych  musimy  uznać,  że
jakodyrektorSekcjiPolskiej
RWE Nowak reprezentował
intersy Departamentu Stanu
USA a nie nasze i że obecnie
jako    doradca    Prezydenta
USA, również nie jest osob'ą
prywatną lecz funkdonariu-
s2m mocarstwa, którego in-
teresy  niekoniecznie  muszą

być    zbieżne     z    naszymi.
W dodatku legendarny „ku-
rier  z  Warszawy"  również
stoi pod zarzutem kolabora-
cji  z  hitlerowcami.  Są  nie-
zbite  dowody,  że  w  latach
1940-42 Jan Jeziorański  za-

jmował dość wysokie stano-
wisko w hitlerowskiej admi-
nistracji.    Był    mianowicie
nadkomisarzem przy Komi-
sarycznym  Zarządzie  Zaję-
tych  Posiadłości  Ziemskich
w Warszawie,  czyli po pro-
stu  zarządzał  nieruchomoś-
ciami   odebranymi  Źydom.
Co   więcej,   w   czasie   swej
działalności w RWE był po-
dejrzanie  tolerancriny  wo-
bec komunistycmych agen-
tów  ®atrz  broszura  wielo-
letniego  pracownika  RWE
Stefana  Wysockiego  „Pols-
ka z oddan - prawda z blis-
ka").  Dlaczego  więc  o  nim
się  nie  dyskutuje  i dlaczego
akurat jego  oskarżenia pod
adresem  Józefa  Mackiewi-
cza traktuje się poważme?

A co do samej  kolabora-
cji,  to  tak §ię jakoś  dziwnie
złożyło, że określenie to za-
wężano do współpracy z hit-
lerowcami.  Niemniej  warto
pamiętać,   że   oznacza   ono
ogólnie  współpracę  obywa-
teli     kraju     okupowanego
z   władzami   okupacyjnymi
na  szkodę  tego  kraju.  Dla-
czego więc tak zaciekle znie-
sławia się Józefa Mackiewi-

cza,alitościwymmilczeniem
osłania  się  wybitnych  pisa-
rzy,    publicystów,    nauko-
wców i polityków współpra-
cujących z władzą komunis-
tyczną?  Było  ich tysiące,  są
ciągle  wśród  nas,  cieszą  się
szacunkiem  i  poważaniem,
niektórzy  zajmują  wybitne
stanowiska - ale jedynie Ma-
ckiewicz  jest  godzień  potę-
pienia.   Czyżby   komunizm
byłmniejgroźnyodhitleryz-
mu?   Nie   będziemy   liczyć
ofiar,  zauważmy jedrik,  że
hitleryzin    odszedł    bezpo-
wrotnie w przeszłość,  a ko-
munistyczne łagry wciąż ist-
nieją. Dlaczego więc nie po-
tępia   się   komuristycmych
kolaborantów,choćbyugru-
powaniapAX,wnajczamie-
jszychlatachterrorustalino-
wskiego prowadzącego roz-
łamową  politykę  wśród  ka-
tolików   (wybitnym  działa-
czem  PAX-u był już wtedy
Tadeusz Mazowiecki, obec-
ny  premier),  czy  klubu  sej-
mowego ZNAK 0ego czlon-
kiem był Stefan Kisielewski,
znanyjako„Kisiel"),wspól-
pracującego gorliwie z reżi-
mem  Gomułki?  Tymczasen
właśnie  komuiristyczny  ko-
laborant Kisiel ma czelność
w rządowej  telewizji  oskar-
żać Mackiewicza o  kolabo-
raQję!

Jest  więc  coś  d~nacz-
nego w tej kampanii ataków

na Józefa Mackiewicza.  Co
się za nią kryje? Każdy, kto
choć pobieżnie interesuje się
całą    aferą,    musi    zwrócić
uwagę  na  pewną  prawidło-
wość: Mackiewicz atakowa-
ny  jest  przez  prasę  jawną,
zarówno   „niezależną"   jak
i krypto-komunistyczną, od
szacownego       „Tygodnika
Powszcchnego" po katowic-
ką gadzinówkę „Kurier Za-
chodni",  a  broniony  przez
więdnącą   prasę   „druriego
obiegu". To wyjaśnia wiele.
Mackiewicz,  niezłomny  an-
tykomunista, człowiek, któ-
ry przez całe swe pełne gory-
czy  i  wyrzeczeń  życie  pięt-
nował    wszelkie    przejawy
współpracy z komunizmem,
zwalczany   jest   właśnie   za
swój   antykomunizm.   Nie-
ważne, czy Mackiewicz rze-
czyriście       współpracował
zhitlerowcamiczynie.TrzeJ
ba  skompromitować  anty-
komunim,    skompromito-
wać     niezłomną     odmowę
współpracy z komunizmem.
By każdy, kto odmawia ko-
laboracji z czerwonymi, był
kojarzony  z  kolaborantem
faszystowskim.  Nic  dziwne-
go, że oprócz samych komu-
nistów, do kampanii zniesła-
wiania  Józefa  Mackiewicza
przyłączają  się  tak  gorliwie
ci,   którzy  z  komunimem
kolaborują,         współcześni
zdrajcy i targowiczanie.

NIECHLUBNY WYNIK KOMUN|ZMU F

N
a    wschodzie    Europy
jest nienatualnie wyso-
ka  śmiertelność  dzieci.

Co     roku     w     imperium
(ZSRS) umiera 100 000 dzie-
ci. Są to zgony, których mo-
żna uniknąć, z powodu bie-
gunki,    paratyfusu,    braku
wody     sterylizowanej     czy
braku  szczepionek.  W jesz-
cze gorszej sytuacji są doro-
śli.   Przeciętny   Czech   żyje
o  dwa  lata  krócej  niż jego

ojciec w latach  pięćdziesią-
tych. Sowieci natomiast żyją
krócej   o   7   do   10   lat   od
miesżkańców   Europy   Za-
chodniej.  W każdym poko-
leniu  przedwcześnie  umiera
wiele nrilionów ludzi.
Wybitna  francuska  uczona
Beatrice   Majnoni   D'Intig-
nano określa zaistniałą sytu-
aęię jako cióhe ludobójstwo,
które    wy]aśnia    nźcź4rfcnL»ę
r[ri!popularność   Gorbaczowa

16.07.-22.07.1990 ROK K

wewlasn:ymkraju...torównie
straszrie  jak  oboży„.Cóż  za
klęska dLmograf iiczna i mm-
nótrawienie  ludzi na Wscho-
dzie.    Przedwczesm    zgony,
armia    uk:rytych    bezrobot-
nych~,  mlodzież,  która  nie
nauczyh się języka nowocze-
snęj   komunikacji..`Rodzerie
dzieci,abynastępnieTnarnot-
rawić kapitał huriki: iaki wy-
daje się riechlubny wyn{k 45
lat komw'tiz:f'n:u.               `   -



NAJWIĘKSZE AGENCJE INFORMACYJNE ŚWIATA (4)

REUTER

Z
ałożycielem Reutera był
w    1851    r.    Paul   Julius
baron von Reuter.  Age-

ncja ta szybko zdobyła sobie
prestiż  i  do   obecnej   chwili
utrzymuje    pozycję    jednej
z   największych   na   świecie
„fabryk infomacji". Zatru-
dnia  około  1000  dziennika-
rzy,  ma  144  oddziały  w  80
krajach  i  sieć  koresponden-
tów  w  106  miastach.  „Pro-
dukuje" blisko  100 tys. słów
i około  100 atrakcyjnych fo-
tografii    dziennie.    Wysoka
pozycja     Reutera     wynika
z wysokiego poziomu profe-
sjonalnego,        dokładności,
wiarygodności,  a  także  wy-
przedzania innych we wpro-
wadzaniu   najnowszej   tech-
mki. To właśnie Reuterjako
pierwszy   podał   infomację
o zabójstwie Lincolna, zako-
ńczeniu  I  Wojny  światowej
i  zamachu  na   Sadata.   Już
w  1964 roku  agencja  zasto-
sowała technikę komputero-
wą i corocznie przeznacza na
`+\'yposażenie  infomatyczne
kilkadziesiąt mln funtów.

Działalność    dziennikars-
ka  to  tylko  niewielka  część

przedsiębiorstwa Reuter. Je-

Ło.figei:,ożrezypiejni##bę
3i:cph:zźg:#izmy;tnkj%iĘ:gLę::
ko   10   000   informatyków,
operatorów     komputerów,
ludzi  obsługujących  skom-
plikowany  system  informa-

:kcuTs!,wsŁeacj:,his,tdó.wc|Pgsgt:łE
są   stałymi   gośćmi   wszyst-
kich   najważniejszych   giełd
świata.  Zapewnia to  Reute-
rowi całkowitą kontrolę  na
rynku   informacji   finanso-

gn9eh.seA#:snóciafi#%J;ewcyacłź

Łżeśl#§:Ęckhńrps;dważ#t:inuY
rsy     papierów     wartościo-
wych, prognozy ekonomicz-
ne , dostawy towarów, stany
zapasów itd. Serwisy Reute-
ra  budzą  zaufanie;  korzys-

ctaajsmzś*:*łe?żzwesoTteant]ri:g
latach  ich  odbiorcami  stały
się   także   państwa   Europy
Wschodniej    (z    wyjątkiem
Bułgarii i Rumunii).  Polski-
mi   abonentami   są:   NBP,
Bank Handlowy, Rolimpex,
PLO  i  przedsiębiorstwa  za-
jmujące  się  zbytem  surow-
ców  energetyc2nych.  Infor-

macje  finansowe  dają  95%
całości     obrotów     agencji,
które wynoszą około miliar-
da dolarów rocznie.

Reuter   ma   trzy   główne
siedziby:    Londyn,    Hong-

:óożnnę.).Ę:s##:ki,Eźiźf
metropoliami      i      idealrie
zgranym   systemom   infor-
matycznym agencja pracuje
bez  przerwy.  Praca jest tak
zorganizowana, że dyżur pe-
łri     redakcja     w     mieście,
w  którym  akuat jest  biały
dzień. Tak działające przed-
siębiorstwo wymaga bezbłę-
dnej   organizacji   i   wysoko
kwalifikowanych  pracowni-
ków. Sukcesy i niepowodze-
nia  na  światowych  śiełdach
mierzy  się  często  w  sekun-
dach.  Sieć  komputerów  po-
maga  w  wyśclgu  z  czasem,
ale  w  Reuterze  pracuje  ty-
siące młodych  ludzi,  którzy
kilka  godzin   dziennie   spę-
dzają  przy  telefonach i  ter-
minalach komputerów. Cały
czas muszą być skoncentro-
wani i wykazywać się reflek-
sem. Po kilku latach odcho-
dzą. Są bardziej narażeni na
stre§  niż  kontrolerzy  lotó`w
na lotniskach.

Na  tym  kończy  się  cykl
o   największych   agencjach
infomacyjnych. Wszystkich
zainteresowanych tą proble-
matyką  zachęcam  do  zwie-
dzenia     gmachu     Polskiej
Agencji Prasowej w Warsza-
wie. Na drugim piętrze znaj-
duje  się  olbrzyma  tab.Uca,
na   której   Wyeksponowana

ie=jteż::%#e:C:iae'#s:#s:c°:
25  tysięcy  słów.  Nie podaje
się tam jednak, że stanowi to
niewiele ponad  1 %  dziennej
produkcji AFP.  Na koryta-
rzach  panuje  błogi  spokój,
nikomu     się     nie     spieszy.

S8]r::izn(:jg;Tjątce|ei];ęmĘZŁ::
maszyny do pisania, teleksy)
nadaje się  do muzeum.  Kil-
kanaście `biuletynów  wyda-
wanych  przez  PAP  podaje
informacje za największymi
światowymi            agencj ami
i przedruki z prasy zagrani-
cznej. Na Zachodzie praco-

%*:.s#ś#dsopisuór:3#g|t

#,ream";ęwmiEf..pmrgz,:2Zzycóź
i telekomunikaęji.

Dla Polski będzie to bar-
dzo  długa droga.

oprać.  A.Ł.

J
ak Polska dhiga i szeroka,
przez   pola,   przez   niwy,
głos się roznosi: przebacz-

my,  wybaczmy.  Przebaczaj-
my  komunistom.  Nie  rozli-
czajmy, w przeszłość nie pat-
rzmy,   przebaczajmy,   przeL
baczajmy. .. Ukołysani szme-
rem, echem wezwań ciągłych
do      przebaczania,      może
w końcu  odrętwiejemy i za-
padniemy w moralną śpiącz-
kę  i  przebaczymy...  zapom-
nimy...  A  potem  już  tylko
krok i...lubmy się, kochajmy
się, zbratajmy  się!!!  I jeszcze
jeden  i  poddajmy  się,  i  na-
stępny kroczek - oddajmy się
- i nic już nie wiadomo - bo
ciemno  -  kto  jest  kto,  kto
z  kim,  kiu  :.```io...

Tak,  różne  skutki  mogą
być   przebaczenia,    przeba-
czenia laickiego, w imię hu-
manizmu   czynionego.   Boć

o CHRZEŚclłAŃsm pRZHBACzANlu
I

MUZYCE CHÓRALNHJ

zchrześcijańskimprzebacze-
niem     niewiele    wspólnego
mają  gusła,  które  co   rusz
jakiś     etyk     -     relatywista,
ex-marksista   odczynia.   EtL
hosem  swe  usta  namaszcza,
Kościołem   i   Solidamością
i do  przebaczenia laickiego,
humanitamego          wzywa!
-  chytrze  je  pierwej  chrześ-

Cijańskim nazywaj ąc!
Lecz cóż,  skądże macwie-

dzieć nasz moralista,  mark-
sista przefarbowany,  w soc-
jaldemokratyczne       piórka
ustrojony,   wodą   święconą
z  wierzchu  pokropiony,  że
przebaczenie chrześcijańskie

-  aby zaistniało  -  łączyć  się
musi:

primo: z grzechów wyzna-
niem i za nie żałowaniem

secundo:  z  mocnym  po-
Prawy postanowleniem

tertio:    z    zadośćuczynie-
riem!

Skądże  ma   to   wiedzieć?
Z Marksa? Z Lenina?! Z eg-
zekutywy?!!  Nie wie, nic nie
wie, a gada, a mąci -hardość
i  zatwardziałość  w  duszach
kryptobolszewików      tylko
utwierdzając.    Wszak    oni
niewinni.  Toć  mówią  o  so-
bie, że nic rie wiedzieli...Pa-
mięć  słaba,  mózgi  gorzałą

rozmiękczone  -  ric  nie  pa-
miętają!   Akta   ktoś   popa-
lił...nikt   nic   nie   pamięta...
Nie  dość,  że  niewinni  -  to
prześladowani! Same Walle-
nrody   -   wicie,   rozumicie.
Dudmą piersi  - cudze - tak
mocno w nie biją.

Dwa   juz    słyszę    chóŁy:
Przebaczmy! Niewinni! Dwa
chóry - głos jeden narbdowej
operetki  rozbrzmiewa.  Dy-
rygent  miłosiemy  chór,  or-
kiestrę  wiedzie.   Cały  świat
podziwia    lokalne `  popisy.
Przez fale eteru płyną pieśni
tony i słowa dreszcz budzą-
ce:   Przebaczmy!   Niewinni!
-  łechcą  mile,  pieszczą  cu-
dzoziemskie uszy.

Tylko  ta  widownia,  rie-
wdzięczna,      jak      zwykle,
gwiżdże i ub,liża, zgniłe jaja,
kamienie, na finał szykuje!

Jan KORD
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SOJUSZ
LEWICY Z LEWICĄ

Prezydentem        Tomaszowa

#aręsj*;efi8d°a=:§#Rk.a#:
wczyk - jeden z dyrektorów spó-
łki   nomenkLaturowęj   przy  za-
kładach     „Chemitex-Wiston".

Fźi:i#|łr:aźe;wpri%ipą:k!',:
pamięta, że byl jej członkiem do

Ł3ckźc;9rsa%yRmó]Ó#j:jj,Płzeg:ę:

ixg:zowźg;,s?,?  ś;ł s,te:nz.ogsEs
niedawna dzia!aczem PZPR.

W Poznaniu „aerwony" wo-
jewoda   Bronisław   Stęplowski,
przeciwko któremu SW prowa-
dzi od kilh tygodri akcję prote-
stacyjną,oświadęzył ostatnio, że
gotów jest ustąpić, ale odwołać
może go tyu{o premer.

Tymc:zAsem      z      przecieków
z Warszawy wiemy, że T. Mazo-
wiecki darzy pezetpeerowskiego
wojewodę zaufaniem  (i  sympa-
tią) i w tej chwili rie zamierza go
odwoływać.     ,                      1

JAK DŁUGO
JESZCZE...

PTzewodnicząy   Śriętokrzys-
kiego    K[ul)u    Ot)ywatelskiego,
mecems Wo].cioch Czech ńa po-
8iedzeriu SKO w dniq 29 czerwca
1990  r.  wypowiedzid  się: /`eże/z.
s#;:o###t%mmyp#y%z#y°#,rkźtż;

;ziy#bkra;łrź,g;y;:„;em:ź";g
partię , to oga:rnia mrrie przeraże-
nie.(..)

cjiwKeodEgffi:fiacj#nyybcohrżnef;om]::

::ęŁ§otęwpwyĘi&o%*h42So%

}:,;;o;#ź°g|yrił'dżseŁia:kł##
doros!ego   społeczeństwa    RP,

Pn°nze°Sptże:2ó6#zdb°o:Ę:t::E3

E?Ębo°tiTźff:ŁF:%ĘJffŁF®=

ŁĘtn:;cąśTEŁeg%pt::;togzc3g:Ę:t,:
#:::deriewżpŁacą?ndaje:ze%jó?cE
--_:               ----- _--

jeszcze
memasom...WC...będzFLF#

:9#e:ęrbę%acpLPoOĘś]yeś:§::
Kml mch

KIELCE

16.07.-22.07.1990 ROK IX

SEZAM CZYLI
BUDŻET MSW

;.:l...,.,.:.::ł.`,;:!sę##Ss;if#aźai
Fól:ą,::%:##ffomźurbahĘ:

Opr.  Z.  J.

-  Czy  pan  ma  rekomenda-
cję?
- Nie, ja mam kompetencje.
- To nie wstarczy."

KOMISJE
WERYFIKACYJNE

cznpa:WWżSNzao;°ymm§Ęźuj,e%tdł:`efi:'ł:

;off%Ę::=?:zl;ełfJTęff*oż:o;gj

F]®łiagż;le;;ig;żżł::k;Ęasż?,

Ęgpnm?:Ł#i=#śoEeĘfł:

ż;żi±ćw:om%;g:eiiżtiEpiiiułn:)j
ny.'

( ,.I'oza Ukladem" 690)

CHŃskl HORROR

JAK ZOSTAĆ
WPOMANTYSEMHĄ

"Gazeta Wyborcza" od dłuż-
szego czas:u tropL polski antyse-

#:%p.Nń#.!J,a,c,g,t3łg;;
o naszym §zowriż'z7iłźe traktując
je jako swoisty fomor politycz-
ny.   Coś  jednak  rzuca  mu  się
w oczy -  powtarzający  się pięt-

;iii:ggż;naTaT:dmk#±#6Ę
Gdy czytehik się wnerwi, 'przy-
pnie mu się łatę antysemity...

a(a)

REDAKCJA
„GAZETY WYBORCZEJ"

WARSZAWA
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Śf.%%f.sS#rmŃT#-Mt?Ę:

DZIĘffuJEMY
zdĘ%dhc#%Zw#Ćg't;<'=?us`ioł*PzeuśsE=
dnika za list.

Stale pBDkU kolpoTtażu:

P-ń
l`.KJub „W i S" ul. Góma Witda
106

gni3Eą#Wgodzi2.oo-ism

Wrochw

k',#Ęo:!e:#T%ló#T#lh=:"

Kot`BBpoDdeDc]ę do Redakcji
prosimy lLieTować na  adresy:

!ŃK:#HggEr
Poznań ul.  Góma Wilda  106
tel. 33"91

;!.F]3j+iTgyst2?ri
tel   6lJ)3-89

Redakcja    zastRega    sol)ie
prawo do śkracania i miaDy

ł%Egb|Wmdsyhnychinate.

gEuż#3J107l"
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