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„Eksperci zachodni twierdzili je-
dnak, że idziemy jedynie sluszrią
drogą.

W rzeczywistości  bylo tak, że
eksponowano  opinie   tylko   tych
eskś#e°m§;:ś#tik%;,yęt%rz%e[ź

rząd rozwiązań, jak r[p.  Sachsa.
Inrn opinie pomijario milczeniem.
A  przecież  choćby  Boris  Ernst,
amerykański  specjalista  przepo-
wiadal,  że   przy  realizacji  pro-
gramu Sachsa-Balcerowicza Po-l;:zae#;:łcł.3D°oH#httplrs##Ż
lo,  lecz ja  nadal  proi)agaridowo
n!`emog€§Łpfrźełffri#ćCźsń
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SW   także   dostrzegala   i  nie
mogla i)rzeb.ć się z tym ostrzeże-
r'iem_

FUNDUSZ
KORNELA

Komel      Morawiecki,
przewodniczący SW i Pa-
rtii  Wolności  kandyduje
na     Prezydenta     Polski
w   Powszechnych   ihrybo-
rach prezydenckich.

Jeśli popierasz jego ka-
ndydaturę,     jesteś     jego
sympatykiem  lub  chcesz
nim zostać wesprzyj kam-
panię  wyborczą  Komela
wpłacając   zadeklarowa-
ną przez siebie kwotę na
konto:

KORNEL MORAWIECKl
konto zlotówkowe
389206-533205-1704
konto dewizowe 1006250

BANK ZACHODNI
I Oddzial we Wroclawiu
Rynek 9, skr. pocztowa 1110
50-950 WROCŁAW
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CENTRUMsZTUcZI`Tlr POI]ZIAŁ
P

o      prawicowo-centrowym
„Centrum" zawiązał się le-
wicowy  Ruch  Obywatelski

Akcja  Demokratyczna.  A  więc
mamy  juz  podział  na  prawicę
i lewicę.
Niecały rok temu urocza Joasia
Szczepkowska  zakomunikowa-
ła  nam,  że   od  4  czerwca   '89
w  Polsce  nie  ma  komunizmu.
Od tygodnia jest także wyczeki-
wany pluralizm i demokracja.

Te dwa ugrupowania (chara-
kterystyczne, że żadne z nich nie
określa się jako partia  politycz-
na,   sluszme   obawiając   sję,   że
wtedy trzeba by przedstawić ba-
rdziej   sprecyzowany   program
polityczny) zamierzają podzielić
się   władzą  w   kraju.   Centi.um
ob§tawia  Lecha  Wałęsę.   Dąży
do wybrania go na prezydenta.
Chce, aby dokonało tego Zgi.o-
madzenie Narodowe (o ile dob-
rze rozumiem z udziałem komu-
nistów). Z kolei ROAD wybory
prezydenckie   pragnie   odwlec.
Wynika to zapewne i z tego,  że
jak dotychczas  nie ma  swojego
kandydata,  choć jak  zapewniał
w  Poznaniu jeden  z  założycieli
ROAD,  ktoś  taki  istnieje.  Fra-
syniuk   nie   ujawnił   nazwiska,
ograniczając  się do zaatakowa-
nia M orawieckiego.

ROAD proponuje wybór pre-
zydenta w głosowaniu owszech-
nym,  popiera  rząd  Mazowiec-
kiego  i  program  Balcerowicza.
Składa się z ludzi o lewicowych
przekonaniach. Niektórzy spoś-
ród   nich   mają   PZPR-owską
przeszlość. Co dziwniejsze, ludzi
z dopiero n]edawno zdaną czer-
woną legitymacją spotkać moż-
na też w praw]cowym Centrum,

które   także,   choć   z   pewnymi
zastrz:eżemami popiera Balcero-
wicz.a  i   którego   niekwestiono-
wana gwiazdą oświadcza, że do
Centrum nie należy.

Te  dwa   ugrupowania  łączy
duźo więcej. Oba nie zamierzają
dopuścić  do  stworzenia  w  Po-
lsce warunków dla rozwoju au-
tentycznej   demokracji.   Kryty-
kując ROAD i lewicę warszaws-
ką za monopolistyczne praktyki
Centrum stara się nie pamiętać,
że to wlaśnie Lech Wałęsa przez
kilka  lat  blokowal  i  utrudniał
działanie    wszystkim    n]ezależ-
nym grupom i organizacjom po-
litycznym pragnącym 2achować
autonomię.  Teraz,  sam potrak-
towany    w    podobny    sposób
przez elity warszawskie,  stał się
nagle  wielkim  obrońcą  demo-
kracji.  Nie  można  też  zapomj-
nać,   że   Wałęsa   ma   znaczący
udział  w  osłabieniu  i  podziale
„Solidamości" (zmiany w statu-
cie)  oraz  w  przygotowaniu  tak
obecnie   krytykowanych   przez
niego umów „okrągłego stołu",
a w przeddzień wyborów 4 czer-
wca '89 roku, apelował o głoso-
wanie   na   komumstów   z   listy
krajowej.

ROAD     kontroluje     sporą
część   prasy   krajowej    ®rzede
wszystkim  „Gazetę Wyborczą"
A.Michnika),  telewizję  i  w  du-
żym stopniu środowiska opinio-
twórcze. Centrum stawia na Le-
cha Wałęsę i ma nadzieję, że to
wystarczy.   Obie   te   sibr   swoje
szanse upatrują w tym, że społe-
czeństwo nie obudzi się z letar-
gu,   w  jaki   zostało   wpędzone
przez  posunięcia  osób  tworzą-
cych oba te ugrupowania.

Podział   pomiędzy   Centrum
a   ROAD  jest   podziałem   we-
wnątrz jednej grupy do niedaw-
na  wspólnie  opowiadającej  się
za kompromisem i ugodą z ko-
munistami oraz akceptującę] za-
kulisowe,  tajne uzgodnienia.

Prawdopodobnie obie strony
porozumieją  się.  Wałęsa  zosta-
nie prezydentem,  program  Bal-
cerowicza nie zostanie odrzuco-
ny  a jedynie  lekko  zmodyfiko-
wany,  na  stanowiskach  w  ad-
ministracji państwowej i tercilo-
wej w dalszym ciągu pozostaną
ludzie   poprzedniej   epoki,   nie
mówiąc już o zakladach pracy,
gdzie  praktycznie  wszystko  po-
zostało  bez zmian.

Fąktyczny  podział  nie  prze-
biega  pomiędzy  zwolemikami
Centrum  lub  ROAD,  lecz  mię-
dzy tymi, którzy pragną k'onser-
wować   obecną,   częściową   de-
mokrację a tymi3 którzy dąza do
definitywnego  wyjścia  z  komu-
nizmu, z tych wszystkich uzależ-
nień  i powiązań,  które mósł ze
sobą  system   souiecki.   Trzeba
wystąpić   z   RWPG   i   Układu
Warszawskiego,    rozliczyć    się
z przeszłością,  szybko prywaty-
zować,  obniżyć podatki  i  stwo-
rzyć warunki do rozwoju przed-
siębiorczości. Tego nie robią au-
torzy  i  realizatorzy  „okrągłego
stołu". Tu potrzebny jest nowy
gamitu,  nowy  wykrój  i  nowy
materiał.  Wałęsa  i  jego  Cent-
rum, Michnik, Geremek,  Bujak
i.Frasyniuk  przestają  przysta-
wać  do  nowych  czasów,  które
łx)woli nadchodzą.

M.F.



WERYFIKACJA  SBieków
W Poznaniu, podobńie

jak w innych miastach, gdzie
tworzone   są   terenowe   od-
działyUrzęduOchronyPań-
stwa powstała społeczna ko-
misja  badająca  przydatność
zawodową i moralną do pra-
cy  w  Policji  i  UOP  byłych
funk®onariuszy  SB.

Komisja       zaopiniowała
podania   426   funkcjonariu-
szy  SB;  .wszystkich,   którzy
ubiegali się o pracę w MSW.
Nie badano przeszłości tych,
którzy zrezygnowali z pracy
w  resorcie  lub   należeli  do
Wydziahi 8, zajmująccgo się
inwigilacją  i  zgodnie  z  za-.
rządzeniem  min.   Kozłows-
kiego nie podlegaj'ącego oce-
nie.

Komisja       zaopiniowała
pozytywnie      ponad       100
wniosków.   Pizede   wszyst-
kim  „przepuszczano"  ludzi
młodych   oraz   pracujących
w   administracji,   archiwum
i       obshidze       technicznej.
W    trakcie    przeprowadza-
nych rozmów okazywało się,
że  właściwie  nikt  w  SB  nie
zajmowł  się  sprawami  poli-
tycznymi     a     np.     służący
w  ZOMO  nie  brali  udziału
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komsji.

Na ironię może zakrawać
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rzy „nie przeszli" otrzymają
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Szefem  Urzędu  Ochrony

Państwa w Poznaniu miano-
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Pozmń, 31.07.90

PRZEWODNICZĄCEGO  KOMISJI
KWALIFIKACYJNEJ
PANA MACIEJA URBAŃSKIEGO

Zgłaszam  swój  zdecydowany  sprzeciw ,z  powodu
potwierdzenia przez Społeczną Komisję Kwalifikacyj-
ną   przydatności   zawodowej   i   moralnej   do   pracy
w  Policji  i   Urzędzie  Ochrony   Państwa  ponad   100
funkcjonariuszy  Służby  Bezpieczeństwa.

Uważam, że żaden  funkcjonariusz  SB,  organizacji
służącej   do   zniewalania   społeczeństwa,   nagminnie
nadużywającej i łamiącej prawo, nie może uzyskać od
społecznej  komisji  potwierdzenia  kwalifikacji  moral-
nych.

Ponieważ  w pracach  komisji  uczestniczyłem,  a jej
orzeczenj a drastycznie rozmij ają się z moimi odczucia-
mi,  chcąc pozostać w zgodzie z własnym sumieniem
zmuszony jestem zgłosić vof%m scparaftm wobec pod-
jętych decyzji personalnych.

Maciej FRANKIEWICZ
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ZHP
Czy ZHP będzie tym Związkiem,  w  którym
harcerz „slużyć będzie Po]sce i dla riej sumien-
iiie spełniać swoje obowiązki"?

8 yTeaj2a#łf:yceĘ3s::thyoc;naę
nie      istniejącego       stanu,

i  zmiany  prawdziwe  -  sięgające
istoty rzeczy. Rzadko mamy do
czynienia  z  obiema  naraz.  Tak
jest niestety w Chorągwi Pozna-
ńskiej  ZHP.

Najpierw o zmianach kosme-
tycznych.    27    kwietnia    Rada
Chorągwi dokonała wyboru no-
wego    komendanta    Chorągwi
Poznańskiej.  W miejsce czcrnto-
«cgo - Włodzimierza Warchale-
wskiego  -  wybrany  zostal  jego
dotychczasowy  zastępca  -  so/i.-
d]rnoścj.ow}J  Jacek   Korzeniow-
ski. Cóż, zmianie można by tyl-
ko   przyklasnąć  gdyby ...,   właś-
nie   gdyby   nie   parę   drobnych
szczegóżow.  Czym  bowiem  róż-
nią się od siebie obaj panowie?

Pan Warchalewski w 1980 ro-
ku    wstąpił    do     Solidarności,
a  później  do  PZPR,  a  pan  Ko-
rzeniowski najpierw, w  1985 ro-
ku (!) do PZPR, a później (kiedy
już bylo wolno) do Solidamości.
I ten drugi, który wstępował we
„właściwej "  kolejności, jest dziś
komendantem,  i  to  komendan-
tem   „odnowicielem".   Ma   on
wydobyć ZHP z kryzysu i pod-
nosić morale harcerzy własnym,
budującym przykładem. Wszak
Prawo Harcerskie w drugim pu-
nkc±e mć)w.i..  Harcerz  ch{.e  zmie-
niać siebie i świat  na [epsze. Byle
nie po pijancmu, jak to się może
zdarzyć   panu   Korzeniowskie-
mu, który np. 27 listopada  1986
próbował  pod  wpływem  alko-
holu  wręczać  odznaczenia  i  nie
o   3  w  nocy,   bo   akurat   o   tej
godzinie  dotarł  na  uroczystość.
Można zadać sobie pytanie: kto
takiego osobnika wybrał na ko-
mendanta?

Przyjrzyjmy się przynajmniej
niektórym,     czlonkom     Rady
Chorągwi - wszak to ona doko-
nała   wyboru.   Jej   sekretarzem
jest   Antoni   Semler.   Człowiek

uniwersalny:   kiedy   trzeba   ko-
munista, kiedy  trzeba  kapitalis-
ta.  Gdy  istniala  PZPR.  byl  jej
pracownikiem  (etat  w  Komiie-
cie Dzielnicowym Poznań - Sta-
re  MiasŁo),  kiedy  powialy  inne
wiatry i zabrakło ukochanej  pa-
rtii,  pan Semler potrafił się zna-
leźć.   Dziś  jest   wspóludzialow-
cem   sklepu   odzieżowego   przy
ulicy    Slowackiego    18.    Innym
członkiem  Rady  Chorągwi  jest
pani     Gabriela     Braciszewska.
Ona  z  kolei   może  służyć  har-
cerzom   za   przyklad   wierności
•  do  samego  końca  była  etato-
wym   pracowmkiem   Komitetu
Wojewódzkiego  w  Poznaniu.

Terazjuż nie dziwi fakt takie-
go  a  nie  innego  wyboru   Tylko
nasuwa  się  kolejne  pytanie:  co
takie  indywidua  robią  we  wla-
dzach  Związku.  który  jest  p4/-
riotycznym,  obywaielskim,  i(kJ()-
wj/m ,  tt.)JCAott.a w'cz}Jm  s/o t`'a/.zj'-

s:€ni.cm  -  jak  można  wyczytać
w  paragrafie  3  Statutu.

Fałszywe      jednak       byłoby
sŁwierdzenie, że całe ZHP warte
jest tyle, co wymieniony komen-
dant.   W  calym   kraju   działają
Komitety  Odrodzenia  ZHP  i  te
właśnie   pragną   zmian   doglęb-
nych,   o  których  wspomniałem
na  początku.  W  Poznaniu  Ko-
mitet nie poparł wyboru p.  Ko-
rzeniowskiego   na   komendanta
i  walczy  z  pogrobowcami  bol-
szewizmu. Zamiast potępiać ca-
ły Związek  Harcerstwa Polskie-
go,  bo to  latwe i modne,  należy
życzyć mu w tej walce powodze-
nia.   Nie   przyniesie   mlodziezy
żadnego poż}rtku ro7.bijanie czy
deprecjonowanie  Związku  sku-
piającego   tysiące  ich   rówieśni-
ków. A zaowocować może oczy-
szczenie   go   z   widm   komunis-
tycznych   snujących   się   wśród
młodzieży.

Henryk  RYCHLEWSKI
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slERpmŃ 80 GRUD
Fragment  obszernego  studiwn J.Samsonowicza ukończonego w  marcu
tragiczną śmiercią autora.

itc?itnp#ri;lce=eTFsmpo#::
ne-j   Polski  w  okresie  odI
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ciołem. Patrząc na to z dzi-
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nie  ubliża  żadnej  ze  stron.

Eścj3ltgt#zęfJ%ite;Eła;
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zręwoltowany     mcchanizm
społeczny  był  tworem mło-

::m;geoż:ząiynTew.Tmeemn?;
w marszu. Już to zestawienle
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niku  odruchowego,  zresztą
uzasadnionego  historycznie
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natomiast konsekwencje

tych  fŁktów.   Oto   bowiem
z trzech stron (Kościół, Wła-
dza,  Społeczeństwo)  biorą-
cych udział w konffikcie naj-
większe  zyski  wyniósł  Koś-
ciół.  Jest  to  oczywiście  kon-
sekwencją tego, że z wszyst-
kich stron biorących udział
w  konflikcie  najmniej  świa-
doiną  swoich celów,  możli-

roowśgł:szgps:łeact#bz:otwz::WNołi;
ma   w   tym   nic   dziwnego,

88]gżż:go°ds;:;::°t:°aśź.abg|:
łego procesu, a trwająca bez

E:zśeć"p:obT3Łk:wz*kzs3aałt=
wienia,  nie  pozwalając jed-
nocześnie na ich usystematy-
zowanie i dalekosiężne okre-
śLenie  celów  walki.   Będąca
cały czas w odwrocie i chcą-

#łapdrźgg=:S%a€:i3ndo°z:atłe#
czas płacić. Płaciła rewolucji
pozorami demokratycznych
ustępstw  i  chaosem  gospo-
darczym,       a       Kościołowi
wzmacnianiem jego instytu-
cjonalizmu.   Nie  jest   moją
rzeczą dokonywać w tym te-
kście  analiz  faktów  w  tym
zakresie, z konieczności mu-
szę  się  tu  tylko  posługiwać
zauwazalnymi  przez  każde-
go   oczywistościami.   „Soli-
darność" jako instytucj a zo-
stała  praktycznie  zlikwido-
wana w pierwszym dniu sta-
IIU   Wojeme8O.   oczywiście

Ę%!:inoasiaa|::?nri#;rzoyć=E:
tują -.ale o tym gdzie indziej.
Stan   wojenny   zlikwidował
natychmast i to, co zostało
wymuszone  przez  „Solidar-
ność"-awięcwszelkiepć`zo-

gtidhęgs#uaac:j;KNo3::óT:ł:8ł

siż:2dg%ErrgeęFoekTet:
loną  siłą),  który  ponownie,
jak przed Sierpniem, zognis-
kował w sobie wszelkie nie-
zależne,  społecme,  narodo-

x3;;ydąnżaeTieat.FogooE:gŁoć:
głoby  się więc  wi/dawać,  że

wróciłowszystkoz gmbsza

6.S.08.19m ROK IX

do  poprzedniej,  przedsierp-
niowej  sytuacji,  ale  tak jed-
nak'nie  jest.  0  ile  bowiem
KościólL  Wyszyńskiego   był
przede   wszystkim   narodo-
wym,  o  tyle  obecnie jest  to
przede   wszystkim   Kościół
instytucjonalny, który uzys-
kawszy olbrzymi zastrzyk sił
realizuje         konsekwentnie
swoje  plany  odległe  w  tym

=e°=oeła;e,n(ec,°jeJź=itip°:r#iś;
się pćrspektywę jego rozwo-
ju do społecznej czy narodo-
wej) od aktualnych i dla nas
j ako społeczeństwa najistot-
niejszych     celów     politycz-
nych  i  społecznych.  Widać
to wyraźnie przy polityczne.;,
analizie działania i wypowie-
dzi Episkopatu w czasię za-
wartym   między   13.12.1981
a  dniem  dzisiejszym.  Taka
s}tuacja,   coraz   powszech-
niej   zauważalna,   prowadzi
w oczywisty sposób do nara-
stania   niezadowolenia   ist-
niejącego  wśród  dosyć  spo-
rej   grupy   zrewoltowanych
księży.   Na   dodatek   coraz

Er:r:s:::łł:j:Ż:s::esTinaćłsiąs::
w znacznym stopniu pacyfi:

ł3;gc:e;:c:o3l::J.g:;Ce;1:ei::ę:łg;
reiztyttyo  Eriapl3kcee o%#ei:?;

Łł:gzcyznwe:d:łęuccłłpuzspoośłce±3ź3=
_                                                                  --_--:

g3;ewmłtrsąłźczeasrtgz:#,yącnaż

ie;łjie;::i;ij:jia;#ł:ii:::c:ł
i  zbliżyć  go  na  powrót  do
narodu.

Zastanawiające      zdanie,
prawda?

Jm SAMSONOWICZ
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ALTERNATYWĄJESTSPOŁECZEŃSTWO

W
ieie  wskazuje na  to,
że po impecie pierw-
szych` dni tego roku

refoma ugrzęzła we wła-
snych       niekonsekwenc-
jt;Ehó,wwnparzewż:g]Z:::§ć=

gźięgnaaędi;88r!ir::P:g8s::

ie;t:'Bri:ii##gteuźg

g;c3:owparźis;anŁl;  Etrż::
granej   obecnej   fazy   re-
fom zostały zarysowane
w  ostatniej  części  książki
w   rozdzjaie - ZatytułowaL
nym  „Podstawowy  błąd
budżetowców".    Gospo-
darka, to nie jesŁ po pro-
stu budżet państwa i pro-
blem  zbilansowania jego

#yłs#i:kźteg?nqaaikłół::
teresu państwa w miejsce
ldnnt:rzespuo2:s%łaot:::łeosłj::

rizmu  oraz  niedorozwój
idei iiinych niż marksizm,
staje  się  najpoważriejszą

E;Z::rcke°ńdąsysę:amo#r8E:
Świętość  budżetu  państ-
wa jest  pozorem,  rie  zaś
faktem i stanowi bardriej
kwestię regionalnych tra-

!!iei;::g±s:p#rciĘ&pi::
przekonanie,    że     wobec
obecnego    programu   re-
fom nie ma żadnej poważ-

::;&t:iren#yriaf:iwr#|:
ko w rmach postsocjaHs-
tycznego\ myślenia,  które
króluje  w  kraju pomimo
głośnych    i    niemal    po-
wszechnych      prorynko-
wych wyznań wiary. Pra-
wdziwą   aLtermtywą\\ jest

royj:lFipo=ti:ah;d:y?]::
nia,  wTzęvglenie  się  z  pęt
-,   często   rieuświadamia-

łłyect:do.]og:a=#]:E:.sEj
wtórzmy:  Prawdziwa  al-
tematywa dla recesji zna-
jduje się b,!isko nas wszys-
tkich, tą altematywą jest
polskie      społeczeństwo,
które musi zrozumieć, że
wybrana przezeń rola bie-
mego  obserwatora walki
i  sporów,o  uczone  pro-
gramy   `działa  -na   jego
szkodę. Taka ro]a ludno-
ści  kraju  w  okresie  naj:
ważniejszych  refom  rie
daje jej żadnych szans na
uczestnictwo   w  procesie
przemian,   a   przeciwnie
-   zapowiada   gwarancje
klęski, kolejnego `zawodu
i      załamania      nadziei.
W naszej bowiem wscho-
dnioeuropejskiej   rzeczy-
wistości  im  większy  jest
mo,nópol     infomacyjny
państwa,    tym    większe
niebezpieczeństwo  braku
dbałości o interes tej czę-
ści   społ5czeństwa,   która
nieriąłaszczęściastaćsię
państwową biurokracją.
' ' Generalnie  'rzecz   bio-

rąc   p\9glądy+   na   sposób
i)r.owa_dzenia polityki go-

;p=?:3ze;#J;łodzę:|Sś

się  na  dwie  grupy: jedna
-  popytowa,  którą  repre-'
zentuje obecna ekipa gos-
podarcza i=ądu, upatruje
przyczyn  zachwiahia  ró-
wnowagi      gospodarczej
w   niefrasobliwie   luźnej
polityce  pieniężnej  przy-
wódców realnego soqjąli-
mu. .Nadpmdukcja pie-
riądza w relacji do ilości
towarów   na   rynku,  ma
być tą podstawową przy-
czyną wszystkiego  złego.
Należy   więc   -   zgodnie
z   tym   podejśęiem   -   za
wszelką  cenę  przywrócić
równowagępieniężnąp_o-
ważnie  naniszoną  infla-
cją 11 połowy  1989 roku.
Reszta   ma   się   pojawić
niem\al jak dći#s ć.x mocńj.-
n4.  Pracujący,  zagrożeni
bezrobociem,  `wezmą  się
żwawo  do  pracy,  przed-
siębiorstwa    państwowe,
dotąd  ociężałe  i  rieeko-
nomiczne  zostaną  gwał-
townie zmuszone do efek-
tywnych zachowań a r-ol-
nicy i  prywatni przedsię-
biorcy    nie    zaprzestaną
działalności,   ponieważ...
nie pozostaje im inne wy-
jście,jaktyikorobićto,co
robili  dotąd.  To  zatem,
czego nie udało się doko-
nać żadp_ej ekipie dotych-
czasowej, ma się udać eki-
pie nowej  tylko ze wzglę-
du na zmienioną sytuację
polityczną.  Nie  polityka
jednak jest bezpośrednim
sprawcą    polskiej    kata-
strofy            gospodarczej
i rzecz nie sprowadza się
do poparcia dla tego\czy
imego  gamituru  rządo-
wego. Przyczyny kryzysu
leżąwsamychpodstawach

fflozoffi   gospodarowania,
opartychnawierzewbło-

;oe;;ff.:źą#,?:ai:k?g::
podarczą.Ęyłażła-zlybyl
cabr system gospodarowa-
niainieprzywrócisięjego
efektywngści  bez  złapa-
ria samej zasady n3drzęd-

:oę#orpt#ó:;nnafdap:z#:
dri Pokką.

Ima   szkola   myślenia
o Polsce - to szkola poda-
żowa, dowodząca tego, że
recesj a i spadek produkęji
nie tylko nie są ostatecz-
nością   dla   ggpodarki,
ale wręcz są sp'owodo`i.   .
ne przez mdmiemą i do
tego nieumiejętną ingere-
ncję państwa w życie gos-
podarcze.  Przy  czym  tej
propodażowościmienale-
ży  rozumieć   w   ramach
tradycji  gospodarki  real-
nego socjalizmu, kiedy to
faszerowano  gospodarkę
dotacjami   oraz   niskiri
cenami  surowców  i  nó`ś-
ników  energii.  Propoda-

że°c%n°oś#icste3pSo#8*-s%&

wprowadzaniu do krwio-
obiegu       gospodarczego
bodźców systemowych dla
sfery  prywgtnej   -  nigdy
państwpwej    -   przedsię-
biórczości,    'takich     jak
zmniejszanie  stopy  opo-
datkowania czy wspoma-
ganie    konkuręqcyjności''brzedsiębiorstw      wobec

monopolj     odpowiedrią
polityką   '       kredytówą.
W  specyficznych  wąrun-
kach polskich owe działa-

TYGODNH SOLIDARNQŚĆ WAljczĄCA NR-248-ŹP



nia  propodażowe nie po-
winny   polegać   na   pod-
trzymywaniu     subsydio-
wania nieracjonalnej pro-
dukcji,   na   kontroli   cen
czy też zamówieniach pa-
ństwowych, ale na takich
zmianach    systemowych,
które uczynilyby gospoda-
rkę  terenem  gry  o  zyski.
Oczekiwanie   na   wysoki
zysk     jest      najstarszym
i najbardziej wypróbowa-
nym   sposobem   wycjska-
nia  z  aktorów  tej  gospo-
darczej  gry -wysiłku, wy-
obraźni. 7'iipalu i przemy-
ślności.      Dotychczasowy
sposób  budowania  przy-
szłości      gospodarki      na

przysłowiowym       .,wdo-
wim  groszu"  i  ofiarności
spauperyzowanego    spo-
łeczeństwa  jest  nie  tylko
kosztownym    nieporozu-
mieniem,    którego    cena
wyjdzie na jaw już nićba-
Wem.

W   warunkach    refor-
mującej  się  Poiski  najpo-
ważniejszym   czynnikiem
propodażowym  i  rzeczy-
wistym    źródłem    rezerw
jest   możliwość   dokona-
nia  w  miarę szybkiej  pry-
watyzacji gospodarki.  Je-
śli taka prywatyzacja. op-
arta       o       powszec`hność
udziału        społec7eństwa
w  tym   procesie,   nie  zo-
stanie  rychło   dokonana,

obecna faza reform skoń-
czy   się   jedynie   typową
a    jednostronną     walką
rządu  z  dochodami  lud-
ności.    Jest    to    kierunek
ekonomiczn ie         j ałowy
a politycznie niebezpiecz-
ny.  Rozdzielenie  procesu
prywatyzacji   i   demono-
poplizacji  gospodarki  od
aktu      uwolnienia      cen
wszystkich towarów dało
wiadome  i  fatalne  skutki
w   posta.`i   gwałtownego
spadku  produkcji  w  na-
bardziej    newralgicznych
sferach   gospodarki,   nie-
spotykanego  dotąd  zała-
mania  przedsiębiorczości

prywatnej   oraz   powsze-
chnej  apatii  w  oczekiwa-
niu na zapowiedziane su-
kcesy   programu   rządo-
wego. Tymczasem rozwój
gospodarczy nie dokonu-
je się obok ludzi ale razem
z   ludźmi.   Nawet   więcej
-  to  ludzie  wlaśnie  są gos-

podarką.  Bez  ich  aktyw-
ności, bez ich pomysłowo-
ści,    bez    icli    nadziei    na

przyszle zyski, bez ich po-
czucia     sensu     dzialania
i  dostrzegania  jego  przy-
szłych  rezultatów  obecna
faza  reform  zakończy  się
tym,  czym  Żakończ}.ć  się
musi,  to  znacz}   kolejnym
okresem załamania gospo-
d`arczego i  perturbacji  po-
litycznych. To źle, bo czas
biegnie  i  nie  zostanie  już
nigdy  zawrócony  ze  swej
dr08i.
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ASPIRACJE-.EURO`PA

MYŚLENIE - AZJA  .

Z
astanawia mnie uŁrwala-
ny przez  obecny  system
infomacyj ny rządu spo-

sób   postrzegania   pewnych
pojęć politycznych. Otóź nie
tak   dawno   zelektryzowała
Europę wiadomość o rzeko-
mej współpracy z nazistows-
ką SS aktualnego prezyden-
ta Austrii  -  Kurta Waldhei-
ma            (przewodniczącego
ONZ w 1981 r.). Opinia pub-
liczna wielu krajów podnios-
ła    wtedy    alarm,    dymisja
skompromitowanego    poli-
tyka zdawała się być meuni-
kniona.  Nie zdołano jednak
zgromadzić    wystarczającej
liczby dowodów na poparcie
oskarżeń.  Warto  tutaj  zau-
ważyć zdecydowanie i rady-
kalizm, z jakim spotkało się
pomówienie               polityka
o  związek   z  totalitamymi,
niedemokratycznymi    idea-
11\1.

Sposób  widzenia  proble-
mów  związanych  z  działal-
nością partii faszystowskich,
skrajnie   nacjonalistycznych
i   komunistycznych   znalazł
swoje  odbicie  w  konstytuc-
jai`h  wielu  państw  Zachodu
(np.  Hiszpania.  USA), gdzie
ugrupowania,   które  wystę-
pują     przeciw     demokracji
i  prawom człowieka  są zde-
legalizowane.           Podobnie
z pozostałościami  komuniz-
mu  mają  zamiar  uporać  się
Czesi   i   Słowacy.   Aby   nie
szukać   daleko,   to   przecież
od     1919    roku    działalność
związanej z Moskv}ą Komu-
nistycznej       Partii       Polski
(wcześniej KPRP) była suro-
wo  zakazana,  podobnie jak
później      działalność      grup
krypto-faszystowskich.
Trwalo to, niestety, tylko, do
w}'buchu    wojny.     Sposób,
w  jaki  fakty  te  są  obecnie
prezentowane  przez  niektó-
re    orgaiuzacje    polityczne,
a głównie przez „nasz" rząd
jest  wyjąkowo  nieeuropejs-
ki.  Myślę, że przeciętny An-

glik` czy Włoch wścieklby się
z  oburzenia  dowiedziawszy

się  o  totalitamym  rodowo-
dzie swoich najwyższych re-
prezentantów. A u nas nic...
W    warunkach     względnej
wolności od represji aparatu
bezpieczeństwa - rząd, nazy-`
wany przez niektórych „eki-
pą   zaufania   narodoweśo"
jest politycznym i morabym
bagnem.   Wicepremier   Ba]-
cerowicz  do   1981   roku  był
aktywnym             działaczem
PZPR,     minister     Marcin
Święcicki    pozostał   wierny
swej partii do końca, pełniąc
funkcję  sekretarza  KC.  Po-
dobnie Jacek Kuroń - jeden
z  katów polskiego  harcerst-
wa, twórca tzw. Drużyn Wa-
lterowskich    oraz    minister
Henryk Samsonowicz, który
w swej bogatej karierze par-
tyjnej   pełnil   m.in.   funkcję
1 sekretarza Koinitetu Ucze-
lnianego PZPR  na Uniwer-
sytecie Warszawskim. Jakże
śmieśznie dzisiaj brzmią nie-
które  fragmenty  redagowa-
nego  przez  pana  Samsono-
wicza   podręcznika   historii.
Poza  wymienionymi,  pięciu
ministrów ze składu gabine-
tu  Mazowieckiego  należalo
do partii satelickich,  równie
mocno  co  PZPR  skompro-
mtowanych.

Wymieniając      powyższe
fakty  nie  chciałbym  odma-
wiać   komukolwiek   prawa
do zmiany poglądów, szc.ze-
gó]nie gdy w pewnym okre-
sie  zasłużyli  się  po  pi`zeciw-
nej  stronie  barykady.  Uwa-
żam jednak, że polityka wy-
maga pewnego prestiżu mo-
ralnego,  czystości   sumienia
oczywistej dla każdego oby-
watela  nie  będącego  Homo
Sovieticus.

A w ogóle. czy tacy liidzie
mogą     skutecznie    walczyć
z    systemem    swoich    daw-
nych, partyjnych  koli`gów?,

Odpowicdź   pozostawiam
Czytelnikom.

Piotr  BAREŁKOWSKl



PARUYR  HAYRIKIAN`  ```

Prezydent organizacji „Demokracja i .Niepod-
Ieglość" kooidynującej dzialalność i.ucliów iia-
rodowo-demokratycznych w Zw iązku Sowiec-
kiiii, lider Armeńskiego Rucliu na Rzecz De-
mokracjl, czterokrotnie  aresztowaiiy,  w  wię-
zieniach 1 obozach`i}racy spędzil  ]6 Iat.  Za]o-
Życiel Zjednoczonej Partii Narodowej w 1968
roku,    armeńskiego     ugrui)owania    GŁAS-
NOST    i    twórca    samoobrony    narodowej
w  1987  roku.  Wydalony  do  Etiopii  w  lii)cu
1988 i od tego czasu iia  emigracji.  Wspóloi.-
ganizator  kont;erencji   .,Pokojow'a   droga   do-demokracjj", która odb.\'ła się ii'  l'radze w lip-

cut'l..     -

WYWIAD Z PARUYREM HAYRHIANEM  '

WYGRAMYWOLNOŚĆ
-Marek  Rudnicki.  Roz-:   była   szczegt'7lnie,w€irtoś.cło-

mawźamy    w   ostatnim   dniu  ł   wći  zjeszczcjednego.  zupcł-i
konferencji  „Pokojowa  dro-  ,   nie niewymjerncgo  powodu:   '

(  ga do demokracji". Czy móg-
Ibyin prosić o pierwsze wraże-
nia - jak  ocenia  Pan tę  kon-
fe,eŁ,Cję?        -

-Paru)'r  lla} rikia.n. Ge-

7!iJralnie   -bŁ\rdzo   pt)zyi}'.w-

nie+    chc`ć    meliśm}    trochę-

trudności.    Bvla    to    trzecia
konfercncja    tego    [odzaju.
'organizowana    przez'   „De-

mokrację  i   ŃiepodległQść".
Tym  razem  spotkaliśmy  się
w  Pradze,  w  woli)ej  i  d€mo-
kratycznej      Czecliosłowiieji
-   przed   rokicnl   byłoby   to  (

absolutme   niemożliwe,   To
znak  cza§ów,  w  których  ży-  .

jemy, czasu przemian. Nasza
konferencja   stanowiła   mię-
dzynarodowe          sp ot kanie
działaczy.     ruchów     woli]o-
ściowych,    nćirodó\+     Impe-

rium  Sov,riei.kięgo  i   państw
Wschodniej EurQpy.  Bylo to

spotkanie   z   ludżmj   .`z   we-
wnątr7 Impcrium" dało nam
wiaię  i  nadziqc   Tcikie  oso-
bistc   spotkania   s{!   dla   ms

„świżym  powietrzem...  PO'-
trzebujemy   takich-  kontak-
iów. potrzebujemy ich ws7,'y-
scy`  któf:ym  spra`\'a .nie`pod-
k.głości  i  demokri`cii  dlt`  nż`-

r()dó\`i     ZSRS    jest     bliska,

a którz} co dzićń żyją daleko
od  swojej 'ojc7}zii}

- Jednym z głównych  te-

matów   lej   konfereiicji   1)}'1}

zagadnienia       ekonomiczne:

problemy  t```orzenia  ``'()lnego
rynku, wlasności pt`y watnej...

L     -lstotnie, te k\`łestiesta-

miejsc`e kontaktDw  ludzi  ży-  |

jąi`yi`h   na   Zachoilzie   z   lu-  i
dźmj   „stamtąd...   Nawiązu-  '

jąće   się   na   niej   żnajómości   (
ułatwią  w  przyszłości  koor-   (

:łcnna`Cjźłc d5:adł;j:.  tJoes;er'epm?::  1
wać  koi]krcttiymi  efcktami.

Dla.nas  zyjących  m  Z:i-
chodz"  kr>nferencb  praska

nowiłyjeden z głównych wą-
ikć>w w "sz}'ch  dyskusjach.
Na   konferenc-tę   7ostłili   7_a-

prosze"   lic.7ni   ekspL'rc`i   za-
chodni`  7żijmująi`y  sitł  spi.it-

wami  gospod:`t.czymi.  Wiele
rozniawialiśmy    o    prawach

ekonomiczn}'ch     jednostki`
0  Szansdcil  Przemlan  8OSPO-
darczych.   (duz+   rolę   iir7.\-

Va   :(li{`ii`iii    P(iriii`r   iliii riLi(iii

pt.rium. o systemLe  akcjoria-
rlatu  pri!`?ownlczego,  o pro-
mocji  inwestycji  zachodn]ch
-jedn.ym slowem, o tym wzy-

`tlim.  co  składd  się  na  iii)i-
r.ialu}  s} stcm  gospodarczy.

-   C.z}'  zgodzi  się  Pan  ze

stwierdzcnic]n`  jż  ćkonońiika
wolnoTynkowa.   a   zw'Ias7,cza

pr}wama wlasność rozklada-
`ią  systóm  komunistyczn}'  ró-
wnie  skutccznic  i  równie sz}'-

bko  ].ak  i)rz`emj:my  politycz-
ne?

~  Bez wątpjenia  t:+k` Jes-

tcin. ti`go  ćtbsojutnie  pewien.

l=koiioniia      \\otnor}'iiko\\'a
możc  to  ucz` mć.  -a]bowii'm

j.est  zaprzec7c'nll`m  totalilć`l -
ncgo  komimisi}.c,zi_łcgo  pań-

stwa, opartego iia'i]owszech-
nej    państwou'cj    wlasności.
Komunizpi  ri)7począł się od

t    lik`\Jidacji     r)rywatnej    w]as-

wiązujemy     do   'krcowania   |
komp]eksu   wtilnego   rynku   1

1

w   krajach   wybijających   się   t
na   niep`]dległość)`   o   zmia-

nach systemow}łi`h` w`łasnoś-

ciowych   \`'   sk:`li   c`{iłi`g()   Im-    ,

1-(,,.     1[   S„-       8,=)--l`,,r,I,,"ll

tościŁ`mi         ma         chaiakti`r

|    sprzęzeiiia  zwrotnego.  Wję-
'    c`ej  -  p[.zen"iny  ekonomic7-

|    ne    są    często    kluc7em    do
i     przeinii`n  polityczi`yc`h:  wic`-
1     iu  ZW}łki}Ch   ]Udzi   r>O   |ll.Ostu

iiii` m c`zm m} ślcc o pohy-
ce`   o   ckćini`imi   ni}śli   kŁiżdy

np.      widząc      [)usie      pólki
u/    sklepie.   choć   oczywiśeie

m ogół iiie 7daji` sobie z tcgo
SprŁtu') -

-Pomówmy jŁ.dmk przez

t    chwilę   o   srmwach   ptiljt}'cz-
1    nvch.  .Jal`  widzi  Pan  obecną

i    sytmcję      mr(tdów      Z+`RS
i  Eur()p}   \\'si.l`()diiiej?

ności.  Proc`i``y  odwrotne  (tj.

likwidi`i'ja    \\1{i`iiośc`i   państ-

wowej)  pr/.\l`zynlŁ|  slę  auto-

matyc7i`i€  dtt  likwjdŁ\cji   ko-

munizmu       Jesi      mezwyklc

potrzcbiic.   iiby   zrt)zumiało
to jźik  iiajwięeej  lud7i  w  lm-

perium  Souicc`kim  i  krajiich\
Eui.op.\'    \\''sehtidmcj.    Wol-
m)ść  polttyi`/mi  )cst  nieroze-    i

rwalnie   7`\'ia7aiiii   z   wolno-    t

ścią  gosp{)ilai-czą.   Stosunek    ,

r)omiędży +tymi  (lwiema war-1

~   W   Europii'   Wschod-
iiiej`      ,_=.`  l`isżeza      \\       Pols.ce`

procesy  w} b;j"nia s`ę na nie-
podległość     rozpu``7_ęły      się
niewątpliwie  w cześiiiej,  ``t:id

"rody  te  sć!  \\ yrł`źniL.  bliżej

niezćileż.iiośą`    bli7cj    demo-

ki.acjj     ZwlŁ`s7,czzi   te   pzinst-

wa,  w  ktt'trych  ttdbyły  sięjuż

wolne  `\,'}'bór}'  parlźinicntar

ne.  mają  jiiz  za  sob{t  r)icrw-

szv   ki.ok   kiL  wolności     Mó-

wiłcm już o pr7i'mianach po-
lityc`7nych   i   ich   pt)wiązamu

z kwcsliań"  go`i`oclarc7ym
To  s7c7ególiiie  ziktualiii`  za-

daiiic      +llzt       t)ch      pańs[w

W ZSRS  proccs}  te są  nieco
wolnicis7e`    zi`i`7ęl.v    się    bo-

wiem  7n{i€7nie  później.  Zna-
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PARUYR HAYRIKIAN
czące  ki.i`ki  uczyniły  już  re-

publikj    mLdbałtyckic`   zwlź`~
s7i`z:i  Litwz`,  a  tdkze  Gruzja
czy   Armema..   Teraz   otwo-
i.zyla  się  nowa  droga`  może
tr()chę  okrężna,  ale  niosąca
"dzieję:  tam,  gdzie  jest  to
możliwe.  powinno  dojść jak
najszybciej  do  wolnych  wy-
btirtiu    do   republikańskich
R`tcl  Najwyżs7ych.  Jeśli jed-

naL   w  ślacl  z:`   deklaracjami
nic`  nŁi\`t:!r>ią  konkrctne  dzia-

łźLniźL    -    m\stąpi    dewaluacja

idej  nicptidlegl(`ści.  Jiik  w  tej

s}t[ić`cji   będzie   się   rozwijać

dzialalnośŁ`         "Demokracji
i   NepodleETJośc`i..?   Jest   ona

centrt]m         kooi.d}'nującym
dział;`nia    i     programy    ru-
chó\\   wolnościowych  ``.  po-
szczi`gó]nych        rcpublikach
ZSRS.   N:tdal  będziemy  or-

gć`nizować  różncgo  rodzaju
k()nfei.i`iic.ii`  i  spotkiinia.  sta-

r{ić`    Slę    V,'rlł)M.itć`    m    Oplnię

publiezną Zachodu  i organi-
7jow`ć   i)omoc   dl:i   m``z}ch

prz}'.iticiól  w  ZSRS.  Zajmu-
jcmy się w)'iiiianą inl`ormacji
o poszczególnych oi.gunizac-
;:ii`h  i  ich  działal(`ości,  o  ak-

tualnej   s}/tuacji   w ,republi-
kiich     i     możliwośi`iach    jej
kszt{`tto\\'anił\.          Będziemy

p r(.) ho wiić          koordynować
dziŁ`ł:iim ruchów i organiza-
cji    dcmokr`it.vc7n}łch.    gd}z
\`.spólne.jednoc`7csned7iciła-

iii{t    "iją    większŁ`    sżanse.
Zdajemy sobie spra\`ę. iżji`s[
to     bardzo    trudni`.     nii\\ct
\`    obi.ębic   ji.dne_i    republik\

cz}J  jednego  m`rodu  -  co  tlo-

Piero  W   ramacil  l.itil`8O   im-
pcriu.m    B:triei.ą  ji'si   różn()-
rodm`Ść`      sytiiacji.      probli`-

mów`   rózne   kultury.   różne

jt`z} ki`  i.óżne  wyznanjći.  Jed-
nii 1 u i`rto spróbować, warto

pod`ii!ć`  to  wyzwanit`.

1  I  \Ł\szą   broniął   bronią

wsz) stkic.h  ruchów  i  organi-
=:`cii   w[li`7ących   o   niepo'd-
1egłosi. jc:`t nrawda.  Dotyi`zy
to  tŁtkźe  Wći`7_ej  Organizacji,

Solidarnośi.iwali`zącej.Jeśli
'`1, ćlil`Z}'my  7  Systemem  tot:lii-

tzirn}'m,   to   nie   ma   mic`.isca

kt)mpromis    ze    z}em.    Jcśli
stoim}    po   stronic   pra\`'d}'`

jeśli  wicrzym}'  \`r  Boga  -\` .\-

gi.am}ł.     Może    nie    d7iś`    to

jutro,

Dzit`kuję  za  Tozmow`ę.
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Fragmenty  wystąpienia  PARuyRA  HAYRIKIANA  na  konfierencji
„Pokojowa droga  do  demokracji"  -  Piaga  4-6  Ilpca  br.  (inliormacje
o konf;erencji  równieź  w iiumerze 30y31).

PIERWSZA LINIA WALKI
Cieszy  mnie  zwiększo-

ne  zainteresowanie  kon-
ferencją ze strony Zacho-

J;ła,;;lz:a;:Jfe:;;r!kJbao?,T;:±?:
szymi   problemami.   Jed-

#hzc:%;yjg:tp#S::ewnę:
Pjrua#dsyo:jewcak'icń.WD[zTspe::
sza  konferen.`ja  powinna

żgś,a=iąeJ;S|C.eśT;#iyrŁT
łowane  dążenia  narodów
tego  lmperium.

wieY.ś|r.ógdó"YięiksŁg::ias:;

f3#o#m#apnn#±on:1%eśl
3;Zt:źebnaar°bdayrdż:Wj%Cukż`g
czasu.  Radzi  się nam cze-
kać.      nie     przeszkadzać
Gorbaczowowi,    wier7yć`
wjego dobre zamiary i iiie
denerwować go. Mó\\7i się
iiam   ciągle:    Dt/    n.tj/7!tł`\'t'/
mu:sicie      {Iocht)cl=ić      s[()p-

7łł.tłll 0.  mówiąc  o  niemoź-
li\`ości   szybkiego   osiąg-
nlclia    Wolności.    7.a\\sze

[m`ilk reśla  się jedynie  sr)e-
C} rlc7ną   Sytuację   zwiił7-
•ku Sowieckiego, pomniej-
szŁijąc` przy tym znaczenie
innyc`h.  duchowych  sił.

Czechosłowacja,     mó-
wiąc obrazowo, na drogę
demokracji        wkroczyła
w ciągu  10 godzin.  NieŁ`h
fakt  ten  p()służy  nam  za
przykład   iia   to.   że   wol-
ność nie potrzebuje czasu.
Jest  ona  mm  potrzebna
nie  jutro.   ni`wet   nie  dzi~
siaj, onLi  była iiam potr7,e-   '
bm   we;oraj.   Jeśli   pr.zy-   ;
wódey  i  dziŁilt`|`ze  polity-   :
cziii   t)iiństw   demokraty-   |
c7n}Jc.h    nie    są    w    stanie   1

:`;:ye:ms;n``lt:ę?cŁ`,}'''ei`;ś;;3:::t!:j
wietolodzy"      proponują  :
nam`      abyśni}.'      odłożyli

swoje               wyzwolenic.   |        Dużą  rolę  odegrała  tu
W   imię  czego  mam.y   to
zrobić?

Dlatego    my`    któ].zyś-
my  się  na  tej  konferencji'   zebrali,  jesteśmy  ludźmi

Pa?Z:crapcr:jząycdseiĘt3oHdazy::
łkaącśzaprpo%Śsąt,wzoTeegguołyzsj;;:

pragnących   wolności   na
dzisiaj,  a  na-wet  na  wczo-
raj. Jesteśmy zwolennika-
mi  pokojowcgo   rozwoju
wydarzeń.  Nie można. co
prawda,  zupełnie  wyklu-
czyć ofiar, wiele narodów
gotowychjest w imię swcy-
J!,%;::ły!o::%`zd.#pn:a:E-

b]emów    rozwiązuje    się
w      sposób      polityczny.
Przykład  Czechosłowac.ji
-  po  pierwsze  szybki,  po
drugie pokojowy -w pełnj
odpowiada naszym dąże-
niom. To prawda. że pro-
ces               demokratyzacji
\\J Czechoslowacji się jesz-
cze  nie  ;_akt)ńcźy}.   My  to
tutiij  \`'yczuwamy.  Nadal
istniejc     KGB`     którego
nikt iiie osądziŁ. Zmieniło
tti`o  formy  pracy,  ale  ist-
i`ii?je  nadal.  Jednak  wła-
d;(i    polityczna   znajduje
sie  w  rekac`h  c/eskich  de-
m`()kriłl`(,)w.

Jesteśmy       przedstawi-
cielćmii      organizacji      zći-
chodnich.  Nas7ym  celem
jest  przeniesieiiic  zachod-
nich   demokrŁicji   do   na-
s7ych  narodów.  Zorgani-
zowanie    tej    konferencji
w  Czechosłowac`ji  (o jak-
by   symboliczm-   przeniŁ`-
sienie  się  bliżej  Wschodu.
W  „Wall  Sii.eet  Journal"
nas/_ą ii`tervencję naźwa-
no   ..Praski   przyst:inek".
Ta     nazwa     symbolizuje
bard7,o  wiele.   Był  „pr7.y-
stanek" paryski, teraz jest
praski,   wielu   z   nas   ma
nadzieję,  że  n;istępny  bę-
dzie    w    Moskwie.     Dziś
mć`my     juź     zaproszenie
z  Łltw\,..

::%e,#ęśppo°tn%ś!,ęeiv°-
velem nie miało tego cha-
rakteru.   Od   raźu   poją-
łem. że rozmawiam  z dy-
sydentem,  i  to  wcale  iiie
wczorajszym.  Zgodził  się
od   T.a.z\\..   tak,   zi.óhcie   to
w  d=ień nas=ych wyb()i.ów ,

;e:,:§pe3:;ygsr;z§ye#:tł:ałt:oP%3j:§n;§`33ł]*ydkęów.ceTn#,   śtoónrź3

wszystko.

Kiedy    Reagan    został
prezydeniem,       oiwarcie
nazw ał Związek Sowiecki
„Imperium    zła".    Jeżeli
J::żtebt:',c-zlwTaT:źŁućTwz,łea;;

to      zaczęto      realiżować

rern°.8::n#:ZwdandyzcłFowd°o-
pieresirojki    i    głasnostii.
Tak  \\ięc pierestrojkę za-
c/ał niiJ Gorbaczow a Re-

1   agan ijego adminismcja.
Istnieje     bardzo     duże

|  in::c:t:,: s;':pTiatz`;::zs|::nJ:i|:y:i:
z   US^   pytają,   w   czym
konkretnie mogą pomóc.
Po`za  nimi  do  organizacji
wstą'pić chcą też przedsta-
wiciele  z  Chorwacji,  Bia-
lorusi,          A7.erbejdżanu.
Geszą    nas    te    sukcesy.
Wszystkiego  tego  by  iiie
było.   gdyby   nie   pomoc
prawdziwych     demokra-
tów.   Prawdziwyc.h   -   bo
wielu  jest  takic'h,   którzy
demokratyczne     sysiemy
dostali jed}łnie jako  \`pii<-
ciznę    po    swoich    o.ii`Łi``li
i  upajają  się  niiiii.  A  pii`r-
ws7a  linia  walki  u   obi.o-
nic  demokrćicji  przebiŁ`ga
WłaścIwie     Wewm|il.Z     SO-

wieckiego  impeiium.



KONFLIKT LIBAŃSKI
PRÓBA 0PISU

N
a  początku  lutego  1990
roku    we.  Wschodnim
Bejrucie  wybuchły  wa-

lki  pomiędzy  sojuszniczymi
ugrupowaniami chrześcijań-
skimi Michaela Acuna i  Sa-
mira Dżadży.  Zaczął się ko-
lejny  etap  tragedii  pogrążo-
nego  w chaosie  Libanu.

Oto jej  hisioria:
Tracący swe kolejne ufor-

tyfikowane pozycje przywó-
dca    milicji    chrześćijańskiej
S.Dżadża, poprosił o pomoc
oddziały   wierne   prosyryjs-
kiemu   prezydentowi   Liba-
nu. Tak oto na arenie ukazał
się główr]y koryfeusz drama-
tu libańskiego -Syria. Złow-
rogi cień Damaszku dyskret-
nie   lub  jawnie   towarzyszył
większości   mordów   i   walk
od    1975   roku.    Liban,   na
swoje nieszczęście,  stanął na
drodze realizacji  snów  tota-
litamego dyktatora.  „Ceau-
sescu   Bliskiego   Wschodu"
- prezydenta  Syrii Hafesa al
Assada.

Assad  pochodzi  z  Alawi-
tów  -  sekty  religijnej  wywo-
dzącej  się  z  isLamu  szyickie-

go.  Alawici  są  mniejszością
w  społeczeństwie  syryjskim,
stanowią  ok.  11%  całej  po`
pulacji.   Prezydent   obsadzil
nimi   administrację,   policję
i        wojsko.      .Protestujący
przedstawiciele      większości
sumnickiej    poszli   do    wię-

®zień, bądź zginęli w egzekuc-
jach.  Po ugruntowaniu wła-
dzy  rodzinno-lewicowo-ala-
wickiej    kliki    „mistrz    sza-
chów"  przystąpił  do  walki
o    panowanie    na    Bliskim
Wschodzie.  Jego  ideą  prze-
wodnią stała się „Wielka Sy`-
ria"  -  koncepcja  zjednocze-
nia  politycznego  Syrii  właś-
ciwej,    Libanu   i   Palestyny
pod wodzą  Damaszku.

Ambitna   Syria   stała   się
naturalną  przeciwwagą  dla
prozachodniego  i  demokra-
tycznego lzraela. Wykorzys-
tał to Związek Sowiecki, ob-
ficie zaopatrując syryjskie si-
ły zbrojne, szkoląc żołnierzy
i oficerów, organizując wraz
z  NRD,  Bułgarią  i  innymi
państwami obozy instrukta-
zowe  dla  policji  politycznej

i  terrorystów.  Syria  rządzo-
na   przez   lewicowo-muzuł-
mańskich fanatyków została
przemianowana  na  radziec-
ką bazę wojenną. Armia sy-
ryjska    posiadająca    więcej
czołgów  niż  Francja  mogła
wreszcie  spełnić  rolę  miecza
Demoklesa   wiszącego   nad
Bliskim  Wschodem.

W żydowski Dzień Odku-
pienia - Yom Kipp.ur - 6 paź-
dziemika  1973 r.  potężne si-
ły syryjskie z ok.  1  tys.  czoł-

gów wdarły się w głąb pozy-
cji izraelskich na Wzgórzach
Golan.

Z południa ruszyła na lz-
rael  armia  proradzieckiego,
sfederowanego z Syrią Egip-
tu.      Damaszek,      Moskwa
i  Kair  zrewanżowaly  się  za
kompromi tującą          klęskę
w  1967 roku.  Również i tym
razem   Arabowie   nie   mieli
szczęścia, już od  s  paździer-
nika  wojska   syryjskie   wal-
czyły    w    odwrocie.     Izrael
kontratakował.  10 paźdżier-
nika   Syria   była   faktycznie
pokonana,    straciła    około
900 czołgów. Walka z Egip-
tem na Synaju trwała dłużej,
choć  zakończyła .się  podob-
nym  rezultatem.   Tak  prys-
nęły sny o „wyzwoleniu" Pa-
1estyny w  ramach  „Wielkiej
Syrii".   Hafcs  al  Assad  po-
stanowił spróbować ze słab-
szym przeciwnikiem, dla bli-
skowschodnich szachów ot-
wierał się nowy etap. Wkrót-
ce   oddziały   syryjskie   naje-

`chały Liban, pretekstem był

wybuch     wojny     domowej
1975 r. Syria miała przywró-
cić porządek i ład, rozdzielić
walczących   oraz   zapewnić
pokój.

13    kwietnia     1975    roku
trzydziestu   Palestyńczyków
otworzyło ogień z broni ma-
szynowej   do   bezbronnych
mieszkańców       .  bejruckiej
dzielnicy   Ain    Remmaneh.
Ta  masakra  zapoczątkowa-
ła   trwającą  do  dziś  wojnę,
która  z  czasem  przerodziła
się  w  konflikt   o  znaczeniu
światowym.  Niszczony  wal-
kami  Liban  rozpadł  się  na
kawałki.   Ponad   34   kraju
okupowała  „rozjemcza"  ar-

mia  syryjska,  wspomagana
przez    siły    muzułmańskie,
połudme  zajęła  OWP.   Re-
sztka państwa,  a w  tym po-
zostałości  prawa  i  poszano-
wania ludzkiego życia, osta-
ła  się  w  chrześcijańskiej  en-
klawie,  obejmującej Wscho-
dni Bejrut oraz pas wybrzeża
od stolicy kraju do Batroun.
Tak  urzeczywistniał  się  sen
Hafesa  al  Assada  o  zjedno-
czeniu  Svrii  i  Libanu.  Ma-
rzenie  prezydenta  zakłóciło
wkrótce kilka wydarzeń.

W  czerwcu  1982  r.  amia
izraelska   najechała   Liban.
Podczas     operacji     „Pokój
w   Galilei"   rozgromiła   siły
OWP w południowej  i cent-
ralnej  części  kraju,  zmusiła
Fatah  oraz  samego  Arafata
do  opuszczenia  Zachodnie-
go  Bejrutu, pokonała Syryj-
czyków  i  zepchnęła  ich  do
Doliny  Bekaa.

Na południu powstała bu-
forowa  strefa  bezpieczeńst-
wa okupowana przez lzrael,
ale  posiadająca  też  własne
wojsko -Armię Południowe-
go  Libanu,  rekrutującą  się
tak z chrześcijan jak i muzul-
manów.

W odpowiedzi na atak lz-
raela  fundamentaliści  szyic-
cy utworzyli organizację He-
zbe]lah.  Rok  1983  przyniósł
bunt w szeregach Fatah, Sy-
r]a  poparła  rebeliantów  do-
wodzonych orzez Abu Mus-
sę.  Wierna  Arafatowi  część
oddziałów   została   rozgro-
miona.   Historyczny   sojusz
Fatah-Syria skończył się, ki-
1ka  tysięcy  członków  Fatah
i sympatyzującej z Palestyń-
czykami syryjskiej organiza-
cji  Tawhid   poszło   do   wię-
zień.  Wszystko to chwilowo
oddaliło   prob]em   enklawy
chrześcijańskiej    na    dalszy
plan.  Jednak  po  wycofaniu
wojsk   izraelskich   do   strefy
bezpieczeństwa,    maronicki
Liban znów stał się dla Syrii
wrogiem  nr  1.

W takiej sytuacji politycz-
nej     pojawił     się     „wódz"
chrześcij.an     gen.      Michael
Acun.  Jest  on  czymś  w  ro-
dzaju   dyktatatora   wojsko-
wego3  sprawującego  władzę

;\:.::.;,..,,,!ff?#Ł;]
nad  państwem  w  stanie  nie-
przerwanej  wojny.  Nomina-
lnie  najwyższy  dowódca  ar-
mii     libańskiej      faktycznie
przewodzi  5 z  10 jej brygad,
które  nie  rozsypały  się  lub
nie  przeszły  na  stronę  Syrii.
Generał   stał   się   symbolem
oporu Wschodniego Bejrutu
i  całej  enklawy  -  tej  resztki
normalności    w    zrujnowa-
nym  kraju.  M.Acun  nie  ak-
ceptuje żadnego  kompromi-
su z Syrią` nie uznaje okupa-
cji  pod  jakąkolwiek   posta-
cią. Obok [zraela przywijdca
chrześcijm   jest    najpoważ-
niejszą  przc``zkodą  dla  assń-
dowskiej    ,.Wielkiej    Syrii".
K'waterując  w  bunkrze  dziś
kompletnie        zniszczonego
pałacu prezydenckiego  nad-
al walczy.  Kto wie jak długo
-    bez    znaczącej    pomocy

państw    Zachodu.    przeciw
uzbrojonej    po    zęby    przL`z
Układ  Warszawski  Syrii.   .

Hafez  al  Assad  i  Michael
Acun zasiadają po obu stro-
nach     szachowego     stolika
zwanego   niegdyś   malowni-
czo  Krajem  Cedrów.  Oby-
dwaj  nie  dopuszczają  kom-
promisu. Acun wa]czy o nie-
ograniczoną     niepodległość
Libanu, Assad o jej ostatecz-
ne zniszczenie.  Liczą się  tyl-

;:::!ąd;Xza:c,J:zoł:::;f;ł:,f::u::ń:
czyk    i    prezydent   jednego
z     najbardziej     bandyckich
państw  na  świecie  grają jed-
nak  o  co  innego  -  M.Acun
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o istnienie, H.\Assad o pano-
wanie. To c,Q,dla pierw§zego
jest walką na śmierć i życie,
dla druriego jest .tylko serią
posunięć w rozgrywce o do-
rinaęję  na  Bliskim Wscho-
dzie, o realizację utopii pQli-
tycznej zwanej  „Wielką  Sy-
rią".

14 marca l989r. Bejrutem
wstrząsnęły detonacje.  Zro-

Z%aaęzd°oną;greń.«Mnj.aA:ł:pW::
tów syryjskich z kraju i roz-
począł bombardowanie  po-
zycji wroga. Deklarując: Bći-
jrui był już wielkorotnie nisz-
czony  i  odbudowywany,  od-
budu!jerny   go   1   tym   razem

Łrcozg,Tg#,;w*ęo#eŁgłe;
krwawo. Dhirie miesiąpe sy-
ryjskie   pociski   zamieniały
Wschodni Bejrut w gruzowi-
sko. Chrześcijańskie armaty
odpowiadały  rzadziej ,. bijąc
podobnie    jak    Syryjczycy3

PśĘ:ĘŁeżeszypłoc;gdónTeĘeTny:
siące  osób ruszyły na połu-
dnie,  ratując  swoje  zdrowie
iżycie.Kierowalisięw`rięk-
szości do najbezpieczniejsze+
go zakątka Libanu - izraels-
kiej   strefy   bezpieczeństwa,
część pozostała na wybrzeżu
w rejonie  Sydonu i Tyru.

Obecnie  walki  przygasły,
enklawa           chrześcijańska
przetrwała.  Jednak w przy-
szłości   Syria   może   powtó-
rzyć  krwawą  laźnię.  Ąssad
zapowiedział sztum genera-
lny  przed  spotkaniem  Gor-
baczow  -  Bush  na  Malcie.
Tym razem skończył® się na
pogróżkach,  za  to  w  lutyin
1990rokurozgorzałkonflikt
wewnątrz   enklawy   pomię-
dzy armią gen.Acuna a mili-
cją Dżadży.

W ciągu  14 lat walk z  1,5`
miJiona  mieszkańców  stoli-
cy pQzostało 200 tys. Reszta
uciekła lub zgineź,i.  Wszyst-
ko pozwala domyślać się, że
to jeszcze nie koniec rejestru
bezdomnych  i  ofiar  bejruc-
kiego  pi.;-',-ła.

Scenar,   c.:    przewlekłego
konfliktu        na        Bliskim
Wschodziejestjednymzwa-
riantów walki totalitary2mu
o    panowanie.     Charakter
władzy  politycznej   w   Syrii
najlepiej  obrazują  wyczyny
syr)g skich         komandosów
w  Rumunii.   Ci   wiemi  do
końcaobrońeyN.Ceausescu
zdobywali  swoje umiejętno-
ści w sponiewieranym l.iba-

nie.      Relacje      telewizyjne
i   prasowe   popularyzujące
wśród  szerokiej  opinii  Pub-

Ł?ezj?j%.k:bbrcaźzź:;fLJ=ne;.ś:ŁńśL:T
niny  fałsz`ują  rzeczywistośó.
Mrowie drobnych orgamza=.
cji   rie   funkcjonuje   samo-
dzielnie. Wszystkie koncent-

%j#ęwwńkaócłzai#:hbłer8Tz=
wój wypadków w Libanie.

Pierwszy   to   okupacyjne
wojska     syryjskie.     Drugi

;Łe%E;t#rczeĘcz:śłcżł=+:
utrzymujący   strefę   bezpie-
czeństwa n? południu kraju.

Eea:fieżŁiżg:k:ja;#jz:3:;j:
wuje się biernie. Obecnie wa-

E:f:3?azlsAęsg:d*?ęgbgnygn;ą
Michaela  Acuna.  Od  czasu
do czasu wybuchają starcia
wewnątrz obozu syryjskiego
np.  między Amal i Hezbol-
lah    czy    chrześcijańskiego

jteAdgkc;#;Eg3gęa2hsął3
ńaruszające    dominującego
układu  dwóch  (trzech  z  lz-
raelem)      konkurency]nych
centrów.

Syria, zbrojona i wspoma-
gana przez ZSRS oraz inne
państwa Układu Warszaws-
kiego w tym Polskę, ma ziia-
czną  przewagę  nad  zapomi.
nianym      przez      Zachód
chrześcijanami.   Nie   na]eży
wykluczać   możliwości   i.oz-
padu enklawy. przejścia czę-
ści€ił Acuna na stronę Syrii
i wymszczenia reszty. Gdyby  i

ność Zachodu  wobec trage-
dii jedynych  na  świecie  na-
prawdę życzliwych mu Ara-
bów. budzi niepokój i zasta-
nawia.                 .

Rodząc&  się   demokracja
Europy Wschodniej również
milczy.  Aby nie  oddalać  się
zbytnio od naszego podwór-
ka  warto  -  może  na  forum
parlamentu?-z,adaćpyŁariie:
Czy  Rzęczpospolita  Polska
zaprz€itała    dostaw    brc`ni
i  sprzętu  dla  Syrii  i  jej  tei`-
rorystycznych aliantów,  cz}'
też  i  w   tej   dziedzipie,  jak
w wielu innych, kontynuuje
politykę swójej poprzednicz-
ki,, niesławii_ej  PRL?

Tadeusz CZECH
a'rzepraszamy autora za doko-
nane  sŁ_fóty  -  reda!`=cja)

8.-9.0&1990 ROK IX

ł    -,   =.   `  G`alewice,1990.07.13

PREzy.bi°uM
-Komitetu Obywatelśkiego

„Soridarność" w Galewicach

zyfiołw,al2emzso3l;eien=pdośEf;rammgawę|P`ew;sTa:łę;

r+gesJS,}§:;hn:a;Sfga2:ś:€kęn:ćĘł3a#[ł:ę=?EOJ88;gwaantłeĘ:

UZASAI)NIENIE
nył!r!goą:Łd##&k#WEnła!:otLTSĘ;l#.ampohtycz-

ło;;8gĘmi;3:Ęfiog:ŁĘłiti#iu:Ęiiuąg;k!s#gśiea::i!og;o

#cłfiggĘj,::EUEały]y%j:śĘ,pźz:Ę;§;j;;:ę#Ftłcse;#LorĘ;:::gn
4. Pomimo zmiany szyldu PRL na RP nadal pŁnoszy się

niepraworządność i funkcjonuje system bezprawia.
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ki  i orzeczenia.
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;c.!LS;a?;}"g,?jQsrgedE'kcj.;N'`jiww,]e]Zoęrfflk°moEEłsĘ,'i#'Z?eęś;
-L dz.K-1754  z  l8.08.J989

;d:gj;awzi]ł:;:s;ł:;nga%tiri'yk3E:::u',epg:]Słiąóż'e;;`ńzeffl:S?LTwnc:
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z  d.i.   2.=CLl989  r.

JózefFL\)RKIEWJC.7,
DomNaucŁycćeŁaAiłr[ś

98-405  Galewice
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HARYKATURA   KARyKATURY
MAFIA

Na honorowym miejscu nie-
dawno otwartej wystawy ka-
rykaturzystów    amerykańs-
kich   w   warszawskim   mu-
zeum pana Eryka Lipińskie-
go   można   ujrzeć   ciekawe
dzieło.  Przedstawia  ono  ry-
iunkową   alegorię,   swoisty
ł:art,  maiący  odnosić  się  do
ąktualnej sytuacji w Pokce.
Otóż główną postacią obraz-
ka jest Lech Wałęsa - wesoło
p-odskaku]ący    na    plecach
uprzednio powalonego w bo-
kserskiej walce Jaruzelskie-
go.  Sielankowy  nastrój  sce-
nki  psuie  jedynie  kosmicz-
nych  rozmiarów  goryl,  szy-
kujący  się  do  zadania miaż-
dzącego „kopa" triumfuj ące-
mu  tymczasowo  szefowi  i.ó-
żowej    „Sohdarności"`.    Gdy
dodamy,   że   ów  goryl  nosi
podpis   „ekonomia"   -   sens
anegdotki   stąie   się   jasny.
I wszystko byłoby w porząd-
ku, gdyby nie pewna prawid-
łowość,   z   którą   wiąże   się
treść tego obrazeczka. Jest to

bowiem typowy przykład za-
fałszowania  obecnego  ukła-
du  politycznego  w  naszym
krąju.  Dzisiejsza  propagan-
da rządowa zmierza do uka-
zania społeczeństwu i zagra-
nicy takiego właśnie obrazu
sytuacji, w której sprawy po-
lityczrie są już właściwie  za-
łatwione,  stai`y  system  leży
w gruzach a naród potrzebu-
jejedynie„fachqwców"isiły
wytrwania    do    pokonania
trudności     ekonomicznych.
Cóż za bzdura - o taką właś-
nie   świadomość   chodzi   ty-
siącom komunistów „rozwa-
lonych    w    nomenklaturo-
wychfotelach'',SB-komma-
jącym   się   calkiem   dobrze
W Poilcji i uop, Czy Wreszcie
różowym       solidarnościow-
com  z  ich  czerwonym  sej-
mem  oraz  (1ada  chwila  by-
łym) prezydentem. I)1a mnie
owa  anegdotka,  aby  mogła
być    prawdziwą,    powinna
ulec pewnym zmianom. Głó-
wnymi  postaciami  uczynił-

bym trzy osoby: Wałęsę, Ja-
ruzelskiego i zamiast ekono-
micznegó  goryla  -  Balcero-
wicza,   wszys-cy   oczywiścle
z obowią`żkowo przypiętymi
czerwonymi gwiaizdami. Bo-
haterowie ci na moim obraz-
ku,   skakaliby  po  leżących
zwłokach statystycznego Ja-
n; Kowalskiego, wyciską}ąc
z niego ostatnie krople krwi.
Dodatkowo -Wałęsę  naryso-
wałbyin     `drapiącego      się
w głowę, bo.po ostatnich wy-
powiedziach  można  sądzić,
żechybatrochężałujeupi.że-
dnięgo w§pierania tej ekipy.
Humor    to    raczej    czamy,
w  wydaniu  angielskim,  ale
isytuacjajestmałozabawna.
W  tym  momencie  _wypada
pogratulować         rodzimyzn
propagandystom   urobienia
gruntuwśrodowiskachame-
iykańskich            satyryków
i   współczuć   w   przyszłości
biednemu Kowalskiemu.

p.B.

KAMPANIAPREZYDENCKAKORNELA

za7ou;3::e;s#ear3::#ja,wzpnroa*:

Ęjgmnp:|łezł:s#x:Ę:i:pn#.3finf::

L;:w::::u;;R%awdgyńłiaEs!ęgp,;tewpKńr`Ęe:

;g!;#p:k#gaz:-i:;fłliĘff;:,;
19  lipca  -  Wa]brzych,   spot-

10

kanie z działaczami „S" z MKK
NSZZ"S".

złgegzĘ:ń-cwaw:?Cj8góisnĘ:tzk:anię

#ir,H;takT8#n#y#
kageHzpcź;sLzkąf#am4.rój,spot-

spś:kannTeaz.m:&źE:Żćafiyafte
26 Iipca  -  Poznań,  godzimy

Na spotkariiu w  Pozrianiu 25.l)7.90r.

2rporgarcaomwnxaŁądksE.otkanj:
27  npca  -  Kępno,  spotkanie`

z mieszkańcami.
Gale-

wice,  spotkame-z-rolnikami`

zi,eEZĘ:ż=t±a±:zów,spotkanie

ka:?e#rs-usg.arszawa,  spot. ,

kaŁłe<#Hau;iew#:Sr3azaw€;.Spoj-''

TYGODNIK

J
akpodałaredakcja,.Podzie-

=.erig:gol,?:oml;;:kaŁg#=
są   terenem   dzialania   partyj-
no-esbeckiej   mafii   kierowanej
przez Eugeniusza Wiechę, który
o`d   wielu   lat   znany  jest  jako
organizator nielegalnego  hand-
1u diamentami  i  złotem.  Mafia
zorganizowała  się  wokół  zalo-

%ąęgfiepg?#wgaorżzyY,i#siKla=
czno-Kulturalnego, które umo-
żuwiło jej nabycie za bezcen po-
mJeszczeń   w   centrum   miasta.
W  ten  sposób  wyrosło  szereg
dochodowych inicjatyw: kanto-
ry  wymiany  walut  „Geniuss",
skLepy „Fant" i ,.Salon Katowi-
cki", biuro podróży i ekskluzy-
wny klub „Kowadlo". Poza tym
pod kontrolą  Wiechy  znajdują
się:  spółka  reklamowa  „Spon-
sor", si)ólka „G.R.T." (skrót od
gazety, radia i telewizji), wesołe
miasteczko,   automaty   do   gry
oraz gazeta „Kurier Zachodni" ,
która    według    slów    jednego
z członków redakcji, służy jedy-
me do cz)/Fzczcn!.cr pieniędzy po-
chodzących  z  nielegalnych  in-
teresów.    Redaktorem    naczel-
`nym  „Kuriera"  jest  Z.Szandar
- były zastępca naczelnego Żna-
nej      katowickiej      gadzinówki
„Dziemik Zachodni".

Poza  byłymi  esbekami  Wie-
cha  zatrudnia   również  byłego
rzecznika Komitetu Wojewódz-
kiego  byłej  PZPR.  Natomiast
takie rigury bylej partyjnej wier-
chuszki   jak   Sekuła,   Messner
i  Gorywoda  są  udziałowcami
prowadzonych przeż niego spó-
łek.  Katowicki  „ojciec  chrzest-
ny" podejrzany jest także o po-
wiązania  z  emerytowanym  es-
bekiein  Zegarowiczem,   właści-

~cielemnocnegolokalu.,Kinga".
`  Zegarowicz odpowiedzialny jest

za nagonkę na działacza Korńi-
tźta:pr%bk#a#:;S#:żyAd8aFa:

ry:tn#:yE:a:';kęóy:jąywsa::r
kój  mieszkańców osiedla).

Kilka  dri   po  ukazaniu   się
wspomnianego                numeru
„PIK"-a na Komendę Miejską
w Katowicach wezwano, w cha-
rakterze      świadka,      jawnego
przedstawiciela  MR0  SW  Ka-
towice Jerzego Gorzelika. Poin-
fomowaoo  go,  że  na. żymńie

Łao?aktyrigobycdw=i:S:°uji'*::
ri6 redakcji „PIK"-a.

czypoBTg-ą.gcoTd=npooś=3cdadla-
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15   sierpnia   mii.a   70
rocznica         „ CUDU
NAD  WISŁĄ".  Od-
zyskaną po 123 latach
niewoli   niepodleglość
zdolano obronić przed
jeszcze jednym, o wie-
le    groźniejszym    niż
poprzedni,     wrogiem
-  bolszewicką  Rosją.
Jak  dobrze  jcst  mieć

świadomość,   że -jesz-
cze  tak  niedawno  nie
myślano  kategoriami

;,:ę,:'ż,Tku.E::ź##ś::Ę
zawierania    kompro-
misów".    Wróg    był
wrogiem    i    na]eżalo
bronić przed nim swej
suwerenności  za  każ-
dą cenę.

Marszalel`  Pllsudski  -  wiedzial  z  kiTii  i  o  co  tTzel)a  wdczyć.

KOMUNIŚ€IMA

W      zakladai`h      nicmicckich

(NRD)  w  CFG  Ciuhcii  praciije
du/o    Pok`ków     ^dministra/.`ję

pol`ką   twor7ą   b,vli   pra[ownii`}
KW  PZPR  w  Zicloncj Górze (w
t}m    1    si`krei:irz   ekon(mjczny

(i`7}li   rto  l.i`i`hu )  i  b}'l}'  1  `ckre[Łir7

KM   PZPR  \`   GubHiit`)_

Międzyzakladowa     Komisja

porozumiewawcza        „Solidar-
ność"   w   Gubinie  wystosowala
w  tcj  sprawie  prostest  do  posla
i  wi.i`ewojev,Jody Oakie ladne po-

ląc7enie  runkc`ji  ustawodawczej
i  wykonawi`zej)  zielonogórskie-
go  -  Jarosława  Barańczaka.

żfzyTE€]ae] łgwgsopoE#cozwmnąkł  nag]e  nasz

S.p. TOMASZ STAWICKI
Czlowi(`k wielkich zaslug i wielkiego serca. Byly inlernowany,
jeden  z  tych.  któi.zy  podloż.vli  nogę  komuiiizmowi.  Będzie  go
nam  brakować.  nam  i  naszym  prz}`jacilom z Litwy.  Ukrainy,
ATmeni  i  Rumunii,  dla  któi.ych  tak  wiele  zt.obil.

OŚRODHK KURIERSKI POZNAŃ

.i.t:.':`.;.:;",,:..?;::::..:.`.;;:.:..:...:...:,.!,.;..:..::!,,i:,:.:::.:i.....,:.:::,

;.zoTr,e*EŁmg:d?esit:TŁ!utgkuę?a
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blemoścl.

ił!;g#iĘjsij.:r;łii:!iir#ię!:ii;
ARTUR
Pozmń

Do  Redakcji
"Solldamości  Walczącej"

Zwracamy się z prośbą do wszyst-
kich Czytelników Solidamości Wal-
czącej    o    możliwość    skorzystania
z  matenałów   będących   własnością
Czytelników  a  dotyczących  historii
SW od czasu  powstania  az do dnia
dzisiejszego.    Materiały   te    (ulotki,
odezwy, plakaty, prasa itp.) potrzeb-
ne  są  do  opracowania  historii  SW.
Będziemy   wdz]ęczni   wszystkim   za
udostępmenie nam  tych materiałów
w   formie   ksero,   zdjęć,   infomacji,
bądź  samych  oryginalów.  Możemy
je   2akupić   lub   wymienić   na   inne,
będ   emy  wdzięczni  za  dary.

Wszystkim  Czytelnikom  „Solida-

mości Walczącej" Ż góry dziękujemy
i  mamy   nadzieję,   że   uda   się   nam
wkrótce opracować historię SW -or-

!a#lł&ii9:b:ii#:,łg3:Laen;arz%
Matenały   prosimy   przesyłać   na

adres:

Bemadetta i Andrzej Manasterscy
Wały  36

56-120  Brzeg Dolny
woj.  wroclawskie•zE"_

Rdakcja

SPROSTOWANIE

#%:::,Fysi%ig.!e:±Tclz;t:,?dśb#;!

`ój;'i'nę:śiąĘjEę;oP?unkużełrsi;B;U::tez*`:

cn  1979  r.
Z powazaniem

Szczepam  RUDKA

DZIĘKUJEMY
i.p:yDaiiĄ!e3nJouś8;Jsa#8rĘ):
tanin  10  000.

ĘiE:eiziitł'i:i;Źigz*a;złijI;#:3::
Fo#lgtnaoj[Sizzawanymlwn,m

Siak pui]kty  kolportizu:

Poznri
1  Klub „W j  S" ul. Góma Wilda
'06

Fe?n3-3.Po[8!#W8od7i2oo"oo

Wr«]8W
I    Biuro  PaTtii  Wolności

%|]:Kę°#::3T64k:tś."

żi*1:Oife%ar#ł'e:::Wą&b:;g.'

#=m?nkdi:=`Lęaę?n!*ark:9:

!.wKguhiF8Bl`#%„
Poznań  u].  Góma  Witda  ]06
tel.  33-00-91

2.  Biuro  Partii  Wolności
ul,  Kotlarska 41
90-010 WRmŁAW

3oed#:a#astTfź:t::,etyp#Ł:
`rmdsylanycb matenabcli.

FE:g#mR#źstml"
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