
"Co  do   "nomenklatury"  w-

Polsce,    to    w    przeszło.Ści
sytuacja     była     względnio
jasna.     Partia     komunisty-
ozna  prowadzita  mnioj  lub
bardziej'    ot`^/artą     politykę
kadrową w całym państwle.
Komitet     Contralny     Partii
prowadz;ł  ją  wobec  kadr
na     szczeblu _   centralnym,
Komitet      Wojewódzki    `na
szozeblu woj®wódzkim i tak
doohodziło   aż   do   komit®.

:óa:j,P°pdas:ayYn#h,:rngya#
słowy,     były:     NOMENKLA-
TUF`Y,    Nomenklatury,    no-
m®nklatu/ki   i   niby~nomon-
klatury.

Jak liczna była "nomsn.kla-
tura"?

%:yw;adś|%o?dopę#:8:ź":::
meklatu rzo"              mówimy.

:#3:jej;s:;3}S'.ęd°8kuś::
miliona.

Rz®cż    jasna,  chodzi  o''no-
monltlaturę",   która   istotnie
mlala c!oś w kraju do powio-
dzenia.  Taka  "nomonklatu-
ra"  nie  składała  się  zrosztą
tylko  z  cztonków  pam.i.  Tak
np.  obecny  premier  Tade-
usz       Mazowiooki;       ongiś-
redaktor    nacz®łny    niektó-
rych    pism    katolickioh,    a
przęz   lata  takżo  posoł  na
sejm,     byl     z     pewnością
w "nomenklaturze KC".

Zdzklaw RURARZ
IIORYZONH

PÓŁKOWNIK
MORAWECH

Telewizja       katowicka

:iE:pqp%anĘ:i:Ji'nii:#-
wywiad       z       Kornelem
Morawieckim.   W   ponie.
dzialek.        13       sierpnia
(zbieżność  dat?)  kierow-
nictwo   Śląskiej   lv   Po-
informowało,  Źe  wywiad
nle     ukaże     się,     gdyż
Morawiecki   uŻ)(|  wot)eć
Jaruzelsklego  ókreślenia
"namiestnik         Moskwy"

oraz  wyrażał' się  niepar-
lamemamie(?).  Na     p.ro-
śbę  o  umożłiwienie  sko-
piowania    wyw!adu    od-
pc>wiedziano   odmownie.
Wywiad  \odstawlono   na
pólkę.

BFE

Spl'awa
Kowal -
czyków

Sierpień
1980

TYGODNIK     NR  36 252)  ROK IX                    3. 9. 09.1990              CENA  700 ZŁ

PRAWICA JEST  LEWA
LEWICA  JEST  PRAWA

BOGDAN   ZAF`EMBA

Fą:%śj  ży:ia  p;l#sccz;-
w przeciągu ostatniego roku
doprowadzil    do    podzlalu
sceny polftycznej na rozmai-
te     partie     i     ugrupowania.

%Ż:j9`Owiowi:# d°i#r#
"Solidarności"  -  największej

dotąd siły polftycznej.

sp8rzyjdj&St;;  ź88#;śwC;:  ,
nie   nie.   Spory   personalne,

#gó##nża#stwrzycvw.s["ę?rugp#
zabraklo zewnętrznego wrc+

\ga,  jakim  była  paTtla  komu-\nistyczna  oraz  gdy  doszło

do      podziału     lupó`^/     pę"zwycięstwie"    w   czewco-

wych wyboraoh.  Gdy  prysla

:ggćc.Znize#Fam#nawŁekd;
o  władzę.   Dokonał  §ię  po-
dział na dwa obózy.

Byla  to  z  povmością  de-
cyzja  czysto  taktyczna.   Po
kolejnych  wyboraoh,  w  któ-
ych   zwycjężyła   ponownie
jedynle  słuszna  llnia  komi-
tstów   obywsblsklch   roz:le-
gv  Się  w  kraju  coraz  głoś.
niejszs    wyrazy    oburzenia
o tworzenlu  Rolejnego Fron-
tu Jedności  Narodu. Sukces
rządu    M&owieckiego  ' jest

#tpś!j?;#ek:Tnśgmni:ż#
wolenie.      Jedno   '  skrzydło
wspólnego frontu odcina się
więc i w r&ie czego pozos-
taj® czyste.

Fol MKuricti

Wynikjem  riżby z
kart jęst "uł

artykulu
Jerzy  Turowicz  -  twórca

wspierającego  ROAD  Soju-
szu   na   Rzecz   D®mokracji
zapytany  o zdanle  na temat
taktycznego              podzialu,

prowadzącego  do  `powsta-
nia  sysiemu  dwupanyjnego
na wzór amerykański, odpo-
wlec]zj)al..  Jest  to  konc;epcja
/.n!eresu/.ąca   `(Trybunaw    m
162).   Natomiast  Aleksander
BeF`tkowsl(i  -  d_zi-ałacz  ZSL,
obocnlo  PSL i  mlnister ępra-
wledliwości  -  mówi:  Jesiem
przekonany,      iż     jest     to
manewr    czysto    tal®iczny.
Po  to,   aby   w  najbliższych
wyborach zgamąć  dwa  raĘy
po  np.  czterdzieści  procent
g/osÓw   wybo/ców.    ("Nowi-
nyq6.08.1990).

Powtórzmy  więć,   r\ie  jest
to  więc  'podział   programo-
wy,  a personalno-taktyczny
Widać  to  także,  gdy  przylo-
Żyć do  niego optykę  lewica-

gŁa.%ca.,ewY'c.wuokśTaŁąół3
znajduje  się  np.  Sojusz  Pra-
wicy   DeQiokratycznej,   czyli:
PfmwICA  JEST  LEWAI  Na
dodatek    program    Porozu-
mienia   Centrum,    określają-
cego  siebie  jako  centropra-
wica,    nie   jest   programem
pra\^/icowym.  Jeśli nie prawi-
cowym,  to jakim?  Odpowia`
da   na   to,    na    konferencji
prasowej  wQ  Wro.clawiu  21
lipca    1990,    lider   F]OAD   -
Wadystaw               Frasy niuk:



Wyciągając   wnioski   z   wy-
powiedzi   człohków   Porozu-
mienia  uważam,  Że  oni  są
bardziej   "[ewicc)wi"   niż  `my.
lch   program   jest   ypowó
Fosizczenjowym,    Zakładają-
cym     dominującą-   funl<cję
państwa opiekuńczego.' ToŻ
tg   stare   myślenie.   E)ciwód?
Domag.aią sję  gwarantowa-
nych  cen  mleka,  gwaramo-
wanych  ęen  zbóż, Przec;ież
takie   stawianie   spravi/y   ma
niewiele   wspólnego  z  tym,
do  czego  przyżwyc.za.W  Się
cywiJ'izciwane  -  społeczeńst-
wa  -  dci  liberalnego   rynku.
(' Wprost"  nr 3i )=_CZYU  CENTROPRAWICA

TEŹ  JESTLEWA'`!       =

BOAD,    ijnikaja.ca     =jak
ognia   określeriia   się   w   tej
optyce,    sypie   się   czasem
poprze=Ż  wypowieclzi  swo_icn
przywóclców.    W    przedsta-
wiQnym    cytacie     Frasyniuk
mć>wji.„..bard_ziej  -lewicówi
nł.Ż  my...    F`OAD  i  -_ludzie_  za
n.Fą      stojący,       Caiy     `czas

#c:8rąT,:ł:8tzri:eto`S#:
łkae:a;uh°n,ś#HPż#ęadcdge#n`

zdrowo  myślący  polityk  nie
ujćiwni     się    z     lewicowym
progr.amem,      gd}/Ż      byłby
PĘ€Fgrraasnyyn.,uk,nęwprs8%Cjerir

31).

W  swoich  wystąpieniach
za   granicą   nie   skąpJą   oni

gt?ecc;w3ś;Tu|':#yxjaŁ-
Michnik      pjsze      m.in.:      .-je;teśw  rś.ff:dk:;; ".=ktć;ri

pr7/f3rrK]cv ,  sDs;zyFny  wc!;ri^/a-
nia  do  zemsty...  tci  -rriarzenie
o zemście, ten szowinizm, ta
ksenofobia,   ta   demagogia
egalitama właściwa  popul iz-
mowi,    za    którą    kryie   .się
często zwykla chęć  odwelu.
(Libefat!on  27 07 br )  W  kra-
ju   tak   ostro_się   nie   wypo-
wiedzą,   pytam  odpowiadają
mniej   więcej   tak:   powo/u/.e
się parT pa tekst,  klórego nie
znam  i  którego  nie autoryzo~
wałem.     Nie     przypominam
sobje        ostrych        sformu-
/owań  .. (J.Turowicz,    "Trybu-
na: nr  162)

Nie  jest  to  postępowanie
uczciwe,   ale`  jewica` zawsze
taka  była,  zawsze  była  nie-
Prawa.

`  Bogdan    ZAFtEMBA

0 SPRAWIE KOWALCZYKÓW =
INACZEJ

MACIEJ WOJC!ECHOWSKI

_  Drodzy
` Towarzysze i Obywa(lele !

poZwo#gj;ii:c]ior%.
skiej  i Slużby  Bezpieczeńst-
Wpaodof#cse%ósmfkjrfun°kf#:r#u'.

szom,  a także  ich  rcidzinom
serdecz_ne słowa użnania za

dotychczas    wlożony    trud,
i^rysilęk -i  ofiarnpśó  w zabe;z-

pjeczepiu  - }adu,.    porządk.+
r-bezpieczeństwE{ publiczne:

gQ  na terenie` Opofszczyzny
o{az     -gorące        Żyćzenia
w       .osiągnięciu       wjFfiików
w  pracy  zawodąihiej  i  szko-

[:yn#,}apk°''%óCwznniĘPS##;.

noścl    w ` Życiu    osobistym
składaią,  -

PręzydjumWFIN`wOpolu

KW PZPR w ępolu

Nikt    tego     dnla`   aie     przy-
puszczał,     że     do     goqćycń
życzoń     dołączyll'   ,si.ę   ` takż®
bracia  Jorzy  i   Ryśza7cl   Kowal
ozykowie,   autorzy    najbardzioj
sp®ktakularnego             prot®stu
w`dziejacłi   Porski   Ludbwej.   To
za    jch    sprawą     Oak    podała
7.10.197i   r.   Trybuna   Opol§ka)
...nastau}ila   el<splozia   w   obier

kcie  glównym  Wyższęj  Szkoqp?gęa:g#.%,/seśż%u:#

wszystk)m aula.
W_ gmachu  tym  kilka  godzin

póżniej miała się odbyć uroczy-
sta   akademia   z   okazii   Święta
MO  i  SB.  Zorganizowanie takiej
lmprezy w niecały rok po wyda-
rzenlach  na  Wybrzeżu  i  w  kilks
miesięcy po mianowaniu  nowo-
go   Śzefa   KW   MO   w   Opolu --
Juliana.  Urantówki   -   odpowio.
dzialnego   za   wydanie   decyż7i
zozwalającej   ria   użycie   broni
przeciwko   manifestującym    ro_-
bo"komLSzczecina,  bylo  swo-
istą  prowokaQją.  Nic więc  dziw-
nego,   żo   częśó   mjoszkańcow
Opolszczyzny,      nić`      riedząc
jeszcze  o  umyślnym  spowodo-
waniu `^rybuchu,  uznato ten fałct
zą      sp/awiedliwo_    zrządzenie
losu,może   nawet   przedwczes-
ne  o  parę go`dziF[...

18    maja    1971    r.    podczas
wizjj       lokalnej,       aresztowany
Jerzy  Ko.walczyk  powie:   /s!oĘ
i    zasadniczym    c®lóm    mego

dzjałania      byló     w.P^/orzenie
w  spok]czi3ńst)^ńe   przekoriai]ia
b jstnieniu  w Polsco  jaklejś stły
- opozyc|i walczącs| Z aktualnie
istriiejącym    porządkiem    poli-
8rczr}ym.  Był, też  przeświadczo-
fty, że wysadzenie auli prz®d są
uroczystoscią  zostariie  jednoz-
nacziij6    przez   spok3ezeńst)Aio
pdczytan®   jakci    demionstracja
pofityczna.

;`Na      pódstawi®'     znjszczeń
jakió nastąpiły po'eksplozj_i ekś-
perci  z  ZąkĘdu  1(rym.n?listyl{i
l(G   MO  uznali,   że  materiałern
który    zdetonował    pod    aulą
WSP   w    Opolu    byt   łrotyl.   =..
bi_o_rąc      pod      u^iagę      rodża|
i-    -charakter      zniszczefT     ilość
-matsrialu  -możm     określió     z

p®wrTyrn  przybflżdnjem na ki_IKa-
nsści.e do ok.  25 kg. ~ b7zmraila
wydama płzoz nicłt opinia.

Jefzy Kowalczyk przy użyćiu
aparatu  do   \^rykrywąnła  metalj
(zrob!o7}ego   przez   jego _ b_rata

Ryszarda  -  fizyka,  pracomika
naukowego  na  WSP  w  Opolu)
odszukał  w   lasach,   niedaleko
s`^/e]  łodzhnej wioski,  pózQsta-
ie od czasów 11 wojny światowej
nio\^/ypały.   Bez  trud_u  j®  /oz6il,
a  uzyskany w ten  spośób tr_otyl

przęwiózł   do  -Opola.   Problem
właściwego   podłożenia   ładun-
ku    rozwiązał. dzięki   jnformac-
jom   zawartym 'w ' pod(5czriiku
pożycz_onym_ w   studium   woj-
skowym.     Pod    podło§ą  =aulj
znajdujo      się      `wąski      tunel:
w     którym     przechodzą     rury
centrałnógo ogrzewarią. W njm
wlaśnie Jerzy' Kowalbz}k zclecy-

F::;łg:-t:Lpać;ł:Zdyocodgai:::ak
Kilkakrotnie-  pokonywał   w   tii-
nćlu     piętnastometrowy     odci-
nok,     co-    zajmowato     mu--   za
każdym`   razem     ponad     pół
godzłny.   Kowal?zyk   E   wlelkim
trudem    przęczo}giw_ał    s]ę    do
miejsca,   gdzie   grom`tc!zil  u(or-

Krzysztof P`Otocki



mowany   w    kostki    trotyl.    Po
takim    przejściu    ubranie    jego
zamieniało   się   w   poszarpany
łach.      Swą     mozolną     pracę
zakonczył   wiosną   1971    roku,
podłączając do  zebranego  ma-
teriału        zapalnik        zegarowy
własnej  roboty.  W tym  też  cza-
sje   Ryszard   Kowalozyk  obronil
pracę doktorską„.

Bracia  nie  mieli  wątpliwoścl,
żo  protest  ich  nio  możo  pocią-
gnąć    ofiar   w    ludziaoh.    Gdy
ostatecznio     uzgodnm     tormin
odpalonia    ładunku,     naJożało
tylko   Sprawdzić,czy  w  auli   nio
pozostała żadna osoba.  Dalszy
przebleg       wypadków        dość
zwiężlo  podajo  akt  oskarż®nia:
W   nocy   5   pażdziemika   1971
roku     okolo     godziny     24.00.
wszedl     (Jerzy     KowaJcz]ri(    -
przyp.mój)   na   teren   gmachiJ,
Pwa°%rsti%8#ękadt3dNub#k8#,

pocilączyl  przewód  olekwozny
do          przyniesionsi          baterii
i  dokonal  odpalenia.  Próbowsl
wycia.gnąć   przewód   elektrycz-
ny,    Iecz    ten     zaklinowal    się
i  iirwał.  Licząc  się  z  tym.  że  P0
uruchomieniu         mechanizmó`^i
odpalaiącycri  do  morrientu  sa-
mego   wybuchu   pozostalo   15
mirlut      -      zaczął      Śpiesznie
opuszczać grr7ach.  Jacok  KUToh
w  swej  biografii  "Vviara  i  wina"

riisal:.  Wybuch  byl  majsterszt\r
ki®m     saperskiej     roboty,    nio
wyleci.aw           nawet.        sziiby
w okolicznych budynkach , tylko
cała   aula,   c;zyli   to,   c}o   miało
wlecieć.

Część  zaklinowanego  druiu,
który  pozostat w tunelu  znalożli
dwaj   studenci   pracujący   przy
odgruzowywaniu  auli.  0  swym
odkryciu     powiadomili     milicję

(był to  piorwszy  Ślad  wskazują.
cy   na   celowe   spowodowanie
detonacjl)   ]   tak   rozpoczęło   się
trwające       niemal       pół      roku
pos.zukiwar\`ie  sprawców zbrod-
ntczego      cz)/nŁ/.      Początkowo
prasa  daleka  była  od   podanla
prawdziwych  przyczyn  oksploz.
ii   {   poprzestała   na   lakonicznej
ihlormacil,   że  wybiJch  nis   byl
związany      z      niesprawnością
instalacji     eleklroenergetycznej
i gaizowei.

2  marca   `972  r.   prokurator
Czestaw  Piątkowski  postanowit
przedstawić     Jorzemu     Ko`^ral-
czykowi zarzuty o to. że w dn/.u
6 psżdziomika 1971  r. w C)polu,
dzialsiąc    w    cslu    osŁQbienia
wladzy  ludo:wei  poprzBz  wyviio-
Ianio       po:wQżnych       zaklóceh

#mpo##!°#Cwaś:Smch#%
użyciu   msterialów   kruszących
spowodowal wybuch w gmaohu
g##zegŃojżzenisz#nea'nzżsb%
część   obiektu   \^iraz   z  aulą,   t|.
o prz®stępstwo określono w arl.
127 pkt 1  kk.

Pół roku  późnioj,  25 sierpnia
1972      roku.      przod      Sądem
Woje\^łódzkim  w  Opolu   rozpo-
czął     się     proces     prz®oiwko
Kowalczykom.    Zespolowi    sę-
dziowskiomu         przewodnioz)A
Zygmunt     Jaromin.     W    toku
rozprawy    prokuratorzy   dowo-
dzili,  ż®  czyn  braci wymierzony
byl        przeciwko        interosom
paheh.ia,   bowlerr\   zniszczeniu
uległa  szkoh2  wyższa,  a  ttikie
szkoq ręp całym świecio Lrważa-
no  są  powszochnie  za  obiekty
wyższ®i   użyteczności   publicz-
n®/.     J®rzy     Kowalczyk     c€lnl®
rlpcństowal:...     ni®    byk>    moim
zamiarom         nlszczoni®         pc+
ważnych  urządzoń  użytocznoś-
ci  pa!ństwowej.   Gdyby  faktycz-
nio     tak     bylo,     to     mogłem
zr.isz:czyó     jakK;     imy     obiekt
pahstwowy.  w  nEijgorszym  wy-
padku    cah=   uczdnię,    8   hle
ssmą     aulę,     która     taklogo
charaktoru nie  posiadsb,  a na
zarzut   dotyozący   przygotowa-
nja  zamachu  na  życio  funkcjc>
nariusza  publlczn®go  od powio-
dz.ial:     Gdybym   cholał   w   ten
sposób      kogokol\^ńok     zabió,
móglbym  to  zrobić wysadzajqc
budynek w trakcio akademii do-
żynkowej  lub  podczas  Lirciczys-
tych obchodów śviilęta ^n i SB.
Chociaż    akt    oskarżenia    wy-
raźnie      podkroślat.     żo     braci
łączyh  -  obok  więzów  rodzin-
r`yoh   -   wspólnota   poglądów
politycznych         zd®cydowanie
wrogich   usOo|oMń   socjaJisitycz-
rierriu   Polski   Ludowej,   \o   ria
użytek   publiczny   przodstawio-
no  ich jako  przestępcó`^/  krymi-
nalnych.   przypisując   im   -  jak
powiodziat   w    rozmowi®    brat
oskarżonych   Narcyz   -   wszy-
stkie   niewyjaśniono   kradzioż®,
wlamania.  podpal®nia,  któr`d
dokonano w lch rodzim®j ws|.   f

\^Ą/rok    zapadt    s    wrzośnla
1972   (okii.   Za.  czyn   pod|ęq
w     c®Iach      wrogfch      Polsco
Ludowe|  slmzani  zoshli'.  Jerzy
Kowalczyk ns  karę śmjerci,  zBś
Ryszand  KowaJczirit  m  kEuę  25•Iat    więzjenk\.    W     cy\"em®}

wcz®Śnloj  książc®  Jacek  Kuroń
weporiino\..      Sąd      Nsjwyższy
utrzyrrNal      wyrok      w      mocy,
Przewodnic;zył  sędzla  Sikorskl,
ten sam, który gądz]I mni® i Ka-
rola    w    procesio    marc:o\^rym,
bw   żolnierz  AK,   czlowi®k,   o
którym  mówiono,   żo  jest  nlo-
zwykle  przyzwiioiq/.  Po  wydanlu
na     nas     `^ąroku     powiQdzial
moc®nasowi   de  V]rloncNi,   że
nie    będzjo    mógl    spoko|nio
gpQć,    dopóki    będzlomy   sler
dzioć   w   wlęzJoniu.   W   Sądzio
Naiwyższym      siedz]abm      nsi
wprosl    niego,    w    pierwszym
nwf%3,°akoch#mpnmszuo88Pq°j=%

misł spuszozony wzrok. Co  się
dziejo      z     tipnl      przip'woitipTii
ludżml,  żo  mogą popelniać  aż
takio  zbrodnio?  Ko`^ialczykorie

-,-riŁj3

.'/r

Fot. Krzysztcff Totockr
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*&...--ś

JerzyKowa]€zyEodmolyon|:j;iFzoeFiaruzapalnika

zniszcĘyll  budynek,  a on wydal
i^i]p'ok  śmlorci,  zdecydov\nał  się
zabrać       Życie        ozloviriekcrwi.
Wpadllśmy   na   pomysł,    żeby
zrobió     akcię     indywidusJnych
listów  w  to|  spr"ńo  do  F?ady
Państwa.    Zsczęliśmy    chodzjć
po   ludzjaoh.   Jan  Józd   pobił
wt®dy   |skiś   sbsolutny   rekord,
n#on%8p%#bm}&.#e®poóbvri#ko#rn#

W#gens%,#kb#sj#odzegn%
swoją   rolę   -   IĘada   Psihstwa
przyoh|rilŁs      stę      do      prośby
o łsskę zlożoną| przoz skazmer
go m śrnioró KMczyka.

Sędzlai  Zygmunt  Jsiromin  18
Iat  po  rozpTa`^ii®  Gi\k  imsadnil
sluszność   wydan.m   surowego
`^ryroku:     W     tarnt}m     okresi®
wzróeł stoplefi przQstępczoścl 1,
żeby    tomu    mpobiec,    są!dy
orz)ekaĄ/  viysokl®   kary.   Wimk
m KowaJczykach można uznać
m  odstraszaiący,  t}m  bardziej
w  tEimtym  okrosie,  kiody  terro-
r\pm    ń>zi^ri|al    się    na    całym
śvriocie.

Sprawa  braol  pozomi®  przy-
olohh,  by  ponow7iie  wypłynąć
po Sł.erpnlu '80.

27  m'aja  1981   r.   Ni®zalożn®
Zrzesz®nle Stud®ntów zapowio-
działo      marsz      prot®stao`dny,
domagając  slę _w  tón   sposób
uchyl®nia   kary   tymczasow®go
arosztowania wob®c wszystkich
więżniów  politycznych,  a takżo
ułaskawionia   sprawoóM/   znisz-

czonia     auli.      Z.Łakomskł     w
artykule  "Marsz bez wyobraźni"
opublikowanym      na      lamach
Trybuny Ludu tak skomentował
akcję   studentów:   bmk   znq/.c>
mości  reaJiów  sprawy,  jak  są-
dzió  nal®ży,  powodował  takż®
wĘczonio     do     żądań     NZS
uwolnienla  braci  KowaJczyków.
W  uzasadnieniu  wyroku  sądu,
njoznanego wcześniej, niestety,
opinii  publicznei  wynika,  żo  są
to      po      prostu      prekursorzy
polskiego   tsrroryzmu.    Ludzie,
którzy niezależnie od poglądói^i
poljtycznych - w  kc)ńcu  u  pod-
k)ża  t®rroryzrnu  leżą  takie  czy
inno  prz®konania   polityczne  -
chci®Ii  uczynió coś zriaczącego
w Polsce, coś co wstrząsnęloby
krajem     1    z`^irócilo     na     nlch
uwagę.

lnno      stanowjsko      w      t®j
s#w!:ofaj!l,iwp#?f':stśn:g;

Zimand,        którzy        w        liścio
zamieszczonym  w  9  numerze
Tygodnlka    Solidarność    z    28
maja   1981    roku   naplśali:   ~ł.o
aprobu]ąc     sposobu,     w    jE\ki
Jerzy I  Ryszand  Kowalczykowio
wyrozjli  s:wó|  prot®st  prz®ciwko
dzjslalnośol MO i SB uważamy.
żo sams ldea takiogo  prot®stu,
powzięta      po      wydarz®niach
marcowyoh  '68  i  zrsallzowsno

g:,%sśa*wna%;;73;ż#aw#m#o%:.
wobec  Polski.  Sqdzimy też.  żo
blisko    dziosięciol®tnio    pozb8-



Ryszard  Kowalczyk ` z

wlenie  wolności  jest  aż   nadto
surową   karą    za    słraŁy    m8-
teriaJne,  iakio  ich  czyn  spowo-
dował    -    straty    zriikome    w
porównianiu z tymi , które spolcr
czeristwo      polskio      ponioslo
w ciągu ostatniego dziesięciole-
cia  w  następstwie  dzialalności
ludzi       rządzących        naszym
krajom.

Jacek  Kuroń  pisał:  Oba/. by/ł.
opętani   wrogością   do   komu-
nizmu. Wiirośli w takim regionie,
w    którym    dlugo    dzialĘił    tak
zwany      Ruch      Oporu      Armii
Krajowej,     I    w    którym    `wąJki
i  pacfikacie  miały szczogólnio
okrutny`  charakter.   Oni   wyi'ośli
w     klirriacio     zabijanla,     krwi,
przemocy.

1        czorwca        1981        roku
w  hotelu  pracowniczym  Pnodf
siębiorstwa  BudowlancLMonta-
żowogo     Hutnictwa    w    Kato.
wicach   pięć   osób   rozpoczęto
głodówkę,     \^ryrażając    w    ten
sposób     swe     niezadowolenie
z  braku  postępu  w  działalności
na   rzecz   utaskawienia   Kowal-
czyków.   W  z`ą/iązku   z   apelem
Episkopatu    Polski    1    Komjtetu
Obrony  Więzionych  za  Przeko-
nania  ów  najdłuższy  wówczas
tego   typu   protest   w   dziejach
PFIL po  ig  dniach  został przer-
wany.  W  następstwie  głodówki
Rada     Państwa     na     wniosek
prof.      Jana      Szozopańskiogo
posĄriow.ila. zgodnio z przyięĄr
mi zasadami, skierować spniwę

odnalezionymi  nieiippalatnl

u!askawienia  Jerzego  i  Ryszsr-
da Kowalczyków do szozogóło-

yegę.     rozpatnenię        przezkomisję.
W odpowie`clzi na lansowaną

w    panyinej    płasio    i   tolowizji
wersję o kryminaJnym charakte.
rze    ozynu,    jeszczo    raz    gk]s
zabrala  Barbara  Stanosz:   oJ>a/.
zostali     oskarżoni     i     skszani
z  paragrafu  1  ari.126  kk,  któw
glosi:     -Kio    w    celu    wroglm
Polskie|   Flzoczpospolite|   Ludcr
wei  dopuszcza_ się. gwaftown8-
go  zarrmchu  ria  Życie  funkcio-nb%=Za###'U#,%g-a
karzo  pozbawionia wolności  ria
czas  riio  krótszy  od  10  lat albo
karze      śmiercr.       Pcrwtórziriy:
niezależnie       od        motywów.
któryrnl     kierciwali    się     bracia
Kowalczykorie , ich sprawB jest
sprawą          polityczną,          bo
polityczny charakter mial posC;+
wiony  lm  zarzut,  który  stal  się
podsta`hią                drakońskiego
wyroku.

Zarzut  ten   był  w  oczywisty
sposób   bezpodstawny;   bracia
Kowalozykowle nie dokonali za-
machu  na  niczyje  życie.  Wyrok
Śmlerci    wydany    na    Jerzego
1  wyrok 25 lat więzienia wydany
na  Ryszarda  Kowalczyków  byty
wlęc  karam  za  czyn  niepopeł-
niony   -   czyn,    na    który    nie
wskazywały   nawet   żadne   po-
szlaki.      Procesy     zakońozone
tymi  wyrokam  byv zatem  nie-

praworządn®;   jedynym    nasii-
wającym   się   ioh  `^/yjaśni.oniom
jest   wystąpionio   naci§ków   ze
strony  czymil{ów  politycznych,
zajntoresowaJiych  w dokoiiani.u
zemsty na oskarżcmych.

Potwjerdz®niem  popuiarnoś-
ci spra\^ry byl krążący do\^rclp:

- Czy wiesz,  żo  lx Nadzw-
czajny   Ziazd    PZPR   ma   być
ostatnim zjazdem partii?

_?
-  Bo  mają  wypuścić  Kowal-

czyków.
stan        Wojenny        prz®nMał

wsz®lki®  akcj®  mające  na  c®lu

#u'n[::j:k:#ńy28źlŁ#ię#
szard,   któv  cab   karę   odsio-

g:?::mw.mTncszow&.an?.kwspfiźni3
liścl®  do  Odynariuaza  Diec®zji
Opolsko-Bytomskiej  ks.  bjsku-
pa    AJfonsa    Nossola    napisał
między  imymi:  Muszg /odnał
dwaćHó#eg%#n;euste-m
odosobniony  -  że   dwanaścio'tgzś%##og=Jęom%ż:i

W  każdim   mzio   dostaiocznio
dużo,     by     pozostahi     część
mogla  być  darowana  w  roku.
w którym tak wiolu ludzi korzys-
tBi    z    dobrodzjejsh^r    smnostii.
Plsmo   to   zapoczqtko\^rab   ko-
l®jną  akcję,  t}m   raz®m   z\Arioń-
czorią   sukces®m.   mającą   na

%':aicETyĘk:T°nj°~   Jarzago
3      wGośnia      połnomocnik

rodziny        mocenas        Andrzej
Grabińskl   skiorował   do    Fąady
Państwa   prośbg   o   darowanio
skazanemu    r®szty    ni'eodl)ytej
kary.  Miosiąo  póżnioj  Swój  list
wystosowata  Kuria  Diecezjalna
w   Opolu,  w   którym  Wikariusz
Gen®ralny  biskup  Jan  Wieczo-
rek podkr®Ślił, że k@m n/.o może

Pyć     zemstą     spolecz;ną,     a
jedynie  środkiorri wiodąęym  do
poprsJ^n/ sprrTwc;v czynu.

W    4    numorz®     Przeglądu
Wiadomośoi              Agency).nych
z  1985 roku -tygodniku wycho-
dzącym   poza   zasięgiem   cen-

i:wj:pi%ne.;st:,#śigFns:;:
znalazł   się    J®rzy    Kowalczyk,
który  dwa  miosiąeo  później,  4
k`^rietnia      został      warunkowo
zwolniony  z   reszty  odbywanoj
kaJy.

0 tym, w jaki sposób władze
penltencjaTn®   uprzykrzyv   bra-
ciom pobyt w więzioniu  można
byłoby         napisać          osobny
reportaż.   DoŚó   zazr.aczyć,   że
Ryszardowi       nio       pozwolono
napjsać     praoy     habilitacyy`neJ,
Jerzy zaś wspominał o ciągłym
przenoszeniu  go  z  celi  do  celi.
Co  drugl,  oo  tTzeci  dzloń  znaj-
dował   sję   w   nowym   miejscu
i   w   innym   towarzystwie.    Nie

mloszka   w    rodzinnoj    wiosco-.
Niezbyt   chętnie   mówl   o   całej
sprawie, jest nloufny.  Po prostu
nie lubi dzjemikarzy, zbyt dużo

Wał5ńmc:!p:dnej,Tjj!98gkbur:jc;.ę:
podobnie  jak  w  śledztwie  i  na
rozprawl®,    tak    obecnie    swój
czyn    opisuje    w    katogoriach
Wyęozni®polityoznych.       7       '

uloga    wątpliwoścl.    że    w    ich
przypadku  zastosowano  wyjąt.
kowy    p/oces    r®socjalizaoyjny
mąiący        doprowadzió        do
zhmania charakterów.

Bohatorowie             reportażu

E%EZŁ,óc?ło:gaón±,a.ż.y.c#

(fragmom  rozmowy  z  przo-
wodniczącym skladu sędzlows.
kiego w sprawi® Kowarczyków -
Zygmunt®m Jaromirom ,  przop-
rowadzonei' w lut}m 1990 roku)

- Czy w.dlug  Pana  pFze€-

1ę.ęi#,i&i#::&O#.ę:g':Ł:
wl®            mlalo            charaktor
pO'rq,czny?

-Zdecydowanie kryminalny.

zoŁAi:®s:#:##iampó,rzęl:
Qpstwe pomyczn®.

-   T®n   anykut   zawady  jesl
w         i.ozdzialo         dotyczącym
pc®stępstw  prz®ciwko  bezpi®-
cz®ńsMu   państ`Ara,   alo   to   nie
znaćzy,    żo    z    t®go    art)/kułu
skazuj.  się  tylko  przostępców,
którzy      działali      z      pobudok
politycznych.       Kowalozykowio
popołnili   przostępstwo   bardzo
groźn®  dla  interesów  państwa.
Wysadzając    obiekt    pubiiczny
Śtworzyli   t®ż   duże   zagrożonie
dla     ludzi.     Jorzy     Kowalczyk
w   toku    Ślodztwa    i    rozprawy
twierdzjl.     ż®     zamanifostowal
w ton sposót} 8woi.ą niechęć do
wbdzy   ludowei.,    ale   to    była
tytko   j®go    obrona,    a   każdy
oskarżony    możo    się    bronić
w dowolny sposób.

W `^/ypowiedzi  t®j  zaskakujo
powność,  z  jaką  sędzia  powąt-
piewa     w     intenc/'ę      Jorzogo
Kowalczyka.  Wszak  nio  istniały
żadnę    przesłanki    wskazując€
na  inne  niż  polityczno  motywy
kierując®      bi'aćmi.       Mówionie
przez sędziego, doskonale zna.
jącogo   sprawę   i   kulisy   z   nią
związano,  o  kryminalnym  cha-
raktorzo   czynu   jost   wynikiem

:'egobaaetjun,:#iej?a'np°ośj:!ćYłpaśco[:
stępca  poiityczriy  1  przestępca
kryminalny,   albo   efektem   nle-
jasnych    uprzodzeń,   tym   bar.
dziej  zastanawiających  w  przy-
padku  osoby,  która z założenia
winna   być   bezstronna   i   spra-
w''odliwa.

WoJciECHOMfi§;€j
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Soljdamoścj    w    198i    roku

/#c:yzći:::!u;[#%bg%jse?Z9;
:;#d3tgi::yi,:iep:Ś:Łay-
o  sobie  zawarł  w  tych  ane-
gclotycznie  brzmi.ących  sto-
wach.   lle   w   tych   slowacn
było prawdy  i  o nim,  i o jego
jeszcze  "edawnych ,sojusz-
nikacr`  pcilitycznych  -  lewi.cy
la'ck,ej

Cciś      r`iiec!obrego      dzieje
slę   z   tym   p(j)ęciem,    kiedy
używaią  /e  poiitycy  tacy  jak
Geremek,     Michmk,     Wielo-
włeyski   czy   Celiński.   W   ich
ustach     brzm   .ono    jakoś
niepoważnie    i    n`eszczerze.
Tak   jak    nieszczerze   i   nie-
przekonywuiąco    brzmi    ich
argument,    że    wiele    pariil
oznacza   chaos   i   anarcliję,
że  tylko  jeclna  duża  Śila  (w
domyśle        łewica        laicka
cloczepioria   dcp   Solidamoś-
cD     gwarantuje    stabliność,
pokój i "demokrację".

MÓwienie   o   tym,   że   się

Łać3:Oz::Fog##gi§,'Wwn2ś

ijny;`*ł:#ićgi:aa!#:ęi*d
;admeumn?ŚkćFVpZHgzaćt§ź%tk'i:
lata   swojch   iządów   budo-

tY:źnąde#Ó°rkara#a,as:,%jalżsś

8,:#;k;2:':ć3kkrJżaeks,ś:%#
miJ.  To  komunistom  wyda-

0  DEMOKRACJĘ
ANDF}ZEJ   MYC

walo się, `że możnastwarzać
nowe  aksjomaty   Źycia  po-

Ltgz:Fr:waidz:g7ee:zŁecg,:
dekretem.   Demokracja   jest
aksjomatem        ak§jomatów
nowoczesnego       państwa.
Demokracji  się  nie   biiduje,
nie  wprowadza w  życle,  nie
wpisuje do programów poli-
tycznych.    DemokJacja   jest

Won3gmokYa?ję  s##:Lm,
i   przestrzega  jak   Dekalogu
albo     się     nie   `wleEy,     a
wiemych     jdel     demokracjl
wtrąca do Węzień j morduje.

ge#:i?:,':;.ż,?§::ęt:g6śęJił
Panem  Bogiem.  Dla wlerzą-
cego    czlowieka    brzml    to
obrazoburczo   i   bezczelnle.
Gtoszenie,   że  jest  się  zwo-
lennikiem    demokracji,    jest
neofflem   polftycznyh   i  nie-

;r3;'emsi,e3:e#;k:;g,T.:3pńf;
politycy   stwarzają   demok-
rację, to demokracja stwarza

ków.     Ani     Bush.     ani

Thatcher,    ani
pomyk   wolnego.  świata   nió

8;P°p|:asdt:%ąd;zmą°*r::łŁa°cnhj

gć°|śak=';hma§ła:g!:ęps{%Łtą;
wladzy      przez      wszystkle

T':Ż#.53g:n;'`:icae%ieoT
z wlasnej pa"i,  stronnicmra,
ugrupowanja polftycznego.

Jeże«  rzeczywiście  ciice-
my      budować      poi2ądek

opo#c::nyóTonpo:Ę§:om#
aksjomatów,  to  myślmy  ra.
czej 1 mówmy o programach
pomycznych  i  gospodarczy-

gd.:kć:ćmia:.;3ł:#,Yspir%?
leczno-pomyczne,          które

#::ł,ywćśaE%3ey::ał:ń#;dS.
wą   Polskg,`  w   której   idea
demokracji   wyrażałaby   się

g%pzę:niei.t.Todnt%Śacż,:e,gźy

żaden    inny

ariii     politvcznvch

Niech  będzie,
kilkaset     programów    'polL

B;gkn%Cu}m}g::8°ęf#izybcenż
obelg t wzajemnych  niechę-
ci  i  wybierzmy  najlepszy.  W

niech  będzie

przecwnym razie ugrzęźnie-
my w pseudolilozoficznych

;°o3;cę3amn!as:ma?rdacjrNyaT
tym,     kto     jest     większym

8ekmo°Sr,ę`oą'ud"a?8Fen+eł#r#

##gR:ą;?:pTijć::`,:,fgT
leglość,   o'czyśzczenie   kraju

Ęukj°uT:#j#ec;rnengy°chpę#:
nistycznych    zbrodm     oraz
budowa        nowoczesnego,

#,3ggozg3tńasćtw:ag3,Sśgsgzę
czone    albo    co    najmnlej
odsunjęte        na        przyszłe
dziesięciolecia.

Andrzej MYC



W  dniach  23  do  26  sier-
pnja     1990     r.`    o_d_y.ł  ..s!ę.•w   Akwizgranie    (FIFN)   rvII!.

7r'ź%Ż%#
CSSO,  wzjęli    udział   rą.in.:
dcey|%eagcojausęjuzraa.GK_ąĘęż

j.Ńilówskim).      NSZZ"S"      -rneĘsgi#e:P§%Lcggp°ai#g%#,

JeTzy   Przystawa  -  rĘidrry  ?
Wrdoiawia  oraz  przedstawi-
ciel  Solidarności  Walcza!cej
MaQiej Frankiew}cz z Pazna-nnJ§.ft#%ź_b%_

i       Macieja       Frankiewicza
sn%%ękzs::,nzikzg:tze,r=Eu:a-

nucos%#Ę#łkd°nnĘć
wspierajQc w dalszym ?©.u

:,S3Z:sźneo,rgpoż,cg#g.Fc'e

SOLIDARNOŚĆ
A.D.1990:
Z   TARCZĄ
CZY   NA
TARCZY

mozżemycad3iś    p:ewYendozigt;
że    "S"     jest    związkowym
karłem  i to nie tylko dlatego,

źem„j`:CnzyyczFo°nbj8w.nćedcya#
z    10    m.ilionów    roku    1980

%Zh°stab#zTei'a:eddwś;ś:L:

#%y:%hdŁkyoab:byd":%;S
Związku          garnęła          się
mlodzież,   tak   jak   to   mialo
miejsce w  roku  80,  porwaria
legendą     Solidarności,      iej
dokonaniami,     to    te     dwa
m.iliony   bylyby   silą  ogrom-
ną.   Ale    najwaźniejsze   jest
mimo     wszystko     to,      2e
odesz'li   ze   Związku   ludzie.

;;;,z3a%,n;gnfie,:gł:nś3:igk#::g:arT|
`oediys.zndgrka%y#:WvT:

lat   udzielan   nam   schronie-
nia,        swoich        mie§zkań,
strychów,         piwnic,         bez

%gbc:,:ś#payn:i:ł:t:!?:?ś:ć:

Gdańsk  1980

GDZIE  JEST SOLIDARNOŚĆ?
W 10 LAT PO SIEFtpNIU SO -Xvlll ZJAZD

%;::kśt:Pśe;SD:#aw#:i:a:!
mówić    o    zwycięstwie    lub
kięsce  US",  to jest to  przede
wszystkim  zwycięstwo  albo

ś,g,:k3ptŁha,#ś,Zj;e3e:a#

i:!śŁnewT:,Jęg#łka:%?ą.Po

:af;R;i?ecT,ś:iw':Ęlzgge!
dzisiaj   nie   broni   pracowrii-
ków       przed       wzyskie'm

3;t:z°eda:%Lwca°n,ep°#u&
niego  pracowników  różnych

3:a#ż. mNoaż'8P#  PmRaYok*-

#rsał§stg,ejśarz#kjsbuEsk±hd
starały   się,   jak   za   najlep-

§ź*gLearknę:hsłtcłęzsas8t::
czeństwa,     wskazując     na

:g#T T;eJ`czgarsue%  pzręrw?:

;;:;gł3:a§:yi:::Sędn:'gi%%±:'kni;•naSz     #ącf "      nie      raczyt

88i#ąazaćań,  jak,es°;%ncTł#
w     sprawie     koleiarzy,     ale
może     przede     wszystkim
tzeagw°ódowś:    po`daobpie:::jĘ?

CSSO -AACHEN

i      wszystkie      inne      grupy
zawodowe w  Polsce.  zosta-
la      pozostawiona      samej
sobie,   bo   gdzieś   rozpłynął
się związek,  który  podjął  się

3;;;#]aT;#:uł3,i:Tln:::ć:
nie  strajkowali,  gdyż  tak  jak

%gp%n;:h:€ęśkg:,:c;:Unł*,:e:z:ag
ne,  zamiast  n'ich,  solidarnie.
strajkowali   inni.   Na  tym  to,

g#;fnoinćTymJ,     Polegala

zac#nn:kjko::#:#ż::
podzielitbym        na       cztery
kategorie:

1. Działalność
komunistów
Poza  wszystkimi  jawriymi

działaniami          represyjny mi

łgg:o:n:n:;enł:#:ncL;!,%Joc':a::
mieliśmy         do         czynier`ia
z    systemałycznym.i    clziala-
niami    SB     rozsadzającymi
Związek  w  sposób  agentu-
ralny. Sądzę, że każdy z nas

E:SJa:%z%ehres8erę%:ęhd8yi'i

Stg:noctisjkatc°h.nawwżyżas#
wypadku      nie      podzielam
i      niQdv      nie

śuź;cc::J;np#3'ć;,#::;:łi
rozbę:%as!€regóstwop.nś#.S8

23#;ęaśa?cz`;rd#°yśj,%?n3:

t3Tgniścłigdoupżeśn„it,ęiuónj
w  rozgrywce  z  "S",  Że  dzia-
lania    ich    były    zasadniczo
skuteczne i  osiągnęli swoimi
metodami     tyle,      ila      było
można.

2. Ma.łoduszność,
ucieczka ludzi
Solidarności

manii  prześladowczęj,  naka-

Osiąg nęli                    przede

:ższy::5L#aygg:ęnqgje:3#3,,

:tr#ęe"ieyia,?e§z,wdz%,ś:ę;
związkowych,     którzy    albo
całkowicie       wycofan       się
z     dzialalności     związkowej
i    udali    się    na    em/'grac/ę
wewnęłHną,  albo  -  jeszcze
skuteczniej  -  wyemigrowali
z kraju. Jest rzeczą oczywis-
tą,    że   emigracja   każdego
d*ęii:z:.Osjśa::ąecgeogo?:}?;

ę:tosT;:to:,Fawoś:eśs':;o#ś
w   to   środowisko,   tworzyla
wrwę  w  murze  spoleczn.ej

a się  doprzyczynialObrony



destrukcjl   "S".    lm   wlększy
był autorytet  danego działa-
cza,  im  był  przed  emigracją
twardszy,  radykalw  w  swo-
ich dzialaniach , wystąpienia-

grćbs°z°aT  btoaieśYerszaa.  Ę#
mam zamiaru oceniania, czy
rozllczania  działalności  emi-
gracji,  ale pe/ sa/do  jestem
przekonany,     że     odegrala
rolę   bardzo   ważną  w   na-
szym   oporze,   Że   bez   niej
wiele rzeczy byloby niemoż-
lh^q/ch,  kto  wie  ,czy  byloby
możlwe przetrwanie "S". Ale
mogę mieć  poważne wątpll-
wości,      czy      środki      jakie
przekazywała  do  kraju  byly
wlaściwie wykorzystywane.

wo  10  -  milionowego  Zwią-
zku,  są   niewyczerpywalne.
Dzisiaj,    z    perspelQwy   lat
widzimy wyraźnie, jak ważną

#g:#%stckhop;#stzi#ekw%ł;
::g8p::#:ś:Teftd?zała#:-
kadrowe,  albo  raczej  anor-
kadrowe     znal&W     swoje

Fap!pońgńu#.wcz,Ynę3::niąc:
misjl  Kłajowej,  zarządó`A/  re-

2i°#cń,!n:jyc#ÓwładzokĘi:,i
się  Pyć  albo  nie  dość  dys-

%e:Wcyg:,an;a,g,oa&om3roorg#
nov\rej    polftyki    zwązkowej

rostu ze

wewsrtęiłjakYus#LeęTspirawcos#ii:;#op#o-

3. Podstawowe
błędy podziemia.
Na   początku   roku   t985

opublikowalem  w  kwartalni-
ku    "Obecność"    tekst    pod
tytulem:  "Bliżej juź czy wciąż

jeszcze   dalej?'',    w   którym
dokonalem  analizy  sytuacji,
pr2ede       wszystkim       pod
kątem  błędów popełnianych
przez      przywódcze      kręgi
podziemia.  Wymienilem tam
pięć  czymików,  które  obwi.
niałem   za   slabość   podzie-
mia.       Byv       to:       optyka
konfrontacyjna,  marnotraws-
two    kadrowe,    nieudolność
organizacyjna,    nieudolność
propagandy         związkowej,
hasła  bojkcm  wszystkiego  i

ł#3::adcz;:nąp[iżzu:PaYek#kr%!:
minięcie     się     przywódców
podziemia z nastrojami spo-
'eęźnymi.

Liderzy      podziemia      nie
prowadzili żadnej pólityki ka-
drowej, Żyjąc w błogim prze-
konaniu,   Że   rezerv`ry   kadro-

na  margines  w  sposób  nie-
godny.

Pozostale    slabości     "S"

ffij±żeoam^*sg,Óa,#,epu,j3Ś,aŁouę

gśe;sstgg,zę;msśzc)lzaacs,i3yo;eoT
tnjczego             przywództwa.
Warto       przypomnieć,       Że
w  latach  80Ęl   było  wręcz
niezbędne,  aby na czele "S"
stali   robotnicy.    Było   to,   z
jednej   strony,    nieslychanie
cAy»e,  bo  jakoby  odbieralo
komunistom  możliwość  ata-
kowania  ''S"   za  to,   Że  jest
manipulowana  przez gmozy
po/ł.Orcznych.  Z  drugiej  stro-
ny   wszyscy   złapaliśmy   się
w  tę  marksistowską  pułap-
kę,     bośmy     uwierzyl.i,     nie
wiadomo dlaczego, Źe robo-
tnicy   przechowali   waności,
które      inteligencja      polska
dawno  już  w   komunistycz-
nym  maglu  zatracila.  Dzisiaj
możemy   spokojnie    powie-
dzieć,  że byl to figiel  marksi-
zmu-lenlnizmu,   Że   było   to
nasze  wielF`le  zludzenie.   Za
oddanie  sie  temu  zludzeniu
zapłaciliśmy    wysoką    cenę

#cęśz.Cze   długo   będziemy

4. Ukąszenie
leninowskie:
kompromis
historyczny.

::::::`::=:s:=:-::::`::.:-:Ei::.=--:::;-:=.
Zwląz®k trwal,  wbrew wszy-
stkim pEeciwnościom.

W   tej    sytuacji    nastąp»
zwrot   w    polwce    komunj-
stów,  wl6lki  manewr,  p/.are-
smojka  alla  polacca.  KDmu-
niścl  wystąpili  z  ofertą histo-
rycznego            kompromisu.
0  kompromisach tego typu,

:%;eł?n#ez°n8#ś8cm#
AK,  przez pokolenia pisarzy,
naukowców,   autorytety   du-
chowe  i  moralne  PFIL ~  tak
pisal      prżed      laty      Adam
Michnik:   Josf  lo   d/aga   od
kompromisu   do   kornpromi-
tacji  i  od  realizmu do serwi-
//.zmŁ/.     Trzeba    ironii     losu,
Żeby    autor   tych    biyskotli-
Wych  bonmc#Ów  byl  dzisiaj
głównym     rea//.stą     i     grał
pierwsze  skrzypce  w  hł.sb
ryczrrym    kompromisie:   To
właśnie       ten       kompromis
mam      na     myśli     mówiąc
o ukąszenlu        leninowsklm
jako przyczynie tego,  Że "S",
jak      glosi      Bui.ak,      dzisiaj
umie[a.

Solidamość                     byla
niezniszczalna,     jak     długo
była     suwerennym     aktem
narodu,  pierwszą w dziejach
PF}L        niekoncesjonowaną,
wielką  społeczną  inicjatywą.
Magdalenkowy    kompromis
całkowicie tę sytuację zmie-
nil.     Solidarność    otrzymala
koncesję na dzialanie.

Józef  Mackiewicz  napisał
przed prawie\50 laty,  porów-
nując okupację Polski  przez

g#jgk::    „z,.Omc;kT%g;ł3
z  nas  bohsterów - Sowieci
zjBmienlają nas w gówno. W
tym  kapitalnym `stwierdzeniu
wielklego pisarza antykomu-
niso/ za`^/aĄy jest precyzyjny

gpfi::uT#.Ęh*cę;eżs!::g:
jak  rak  niszczy  kaźdą zdro-
wą,  ludzką inicjatywę,  każde
działanie,  każdą  grupę spo-
teczną,    która    zgodzi    się
funkcjonować   na   komunis-
tycznych warunkach.

Zgadzam  się  ze  Zbignie-
wem      Bujakiem,      Że      "S"
umiera.    Nle    zgadzam    się
tylko   z   diagnozą   przyczyn
tego     um.ierania.      "S"      nie
umiera  dlatego,   że  ur)iarł  -
jak  cnce  Bujak  -  komunizm,
tylko    dlatego,    ze    zostala
Śmiertelnie   ukąszona   przez
komunizm.    Dlatego,    że   jej

8oRbY:::BŁciće{o:':%is;:ły.
ne  reguly  gry,  komunistycz-
ne  metody.  Ale  polskie  spo-
łeczeństwo   za   bardzo   jest
przez    komunizm    doświad-
czone,  Źeby tąki stan  rzeczy
trwał   zb)ri   dlugo,   Żeby   nie
rozpoznało w postępowaniu
swoich   ukochanych   dzleci,
swoich      ulubionych      idoli,
Walęsów,           Frasyniuków,
Bujaków,    zachowań,    które
bezblędni®       rozpoznawało
u   F]akowskich,    Urbanów   i
wszystkich im podobnych.

Obawiam          się,          Że
ukąszenie   leninowskie   `iest
dla "S" ukąszeniem śmienel-
nym.

(Fmgmen.ywyst.ipienia
Jerzego Przyshwy m

Zjeździe CSSO)



KIEDY WOJNA ?
P3cuzsyał#Tiapn;gg#nma:

ją  dzialania  Hitlera  w  Euro-
pie   w    druglej    polowie    lat
trzydziestych.    Należy    mieć
nadzieję,  Że  nie skończy się
w  podobny  sposób  i  świat
Zachodu   w   obawie   przed

:z°!:tąaż:#i  :%!eeńcsa!.ę pg#
szechne        oburzenie        to
jednak   za   malo.   Operacja
PUSTYNNA TAFICZA `rwa już
czwarty      tydzień,       Husajn
zdążyl   już   rozlokować   za-
chod n ich              zaklad ników
w   swojch   punktach   strate-
gicznycłi.   , Wachlarz     opcji
politycznych,   jakimi   dyspo-
nuje        iracki        przywódca
maleje    do    zera.     Wedlug
ekspenów      Saddam      jest
mlstrzem  rozgrywki  pomycz-
nej o Żelaznej woli, zdolnym

gon:3sstkoj)z3:i:Łpnrizaesięw:iś;:
tuacji  pozomie  bez  wyjścia.
Broń  chemiczna,  której  uży-
ciem     grozi,    jest    bardziej
bronią   polftyczną   niż   woj-
skoNią.  Woiw  nadal  wygry-
wają  ludzie  w  ubłocowch
buc/'o/aoh   ~   twierdzi    Don
Kerr,   brytyjski   ekspert   woj-
skowy.        Jego        zdaniem
chemiczny    atak    rakietowy
na        lzrael        lub        Arabię
Saudyjską   na   niewiele   się
zda  jeśli  wojska  lądowe  nie
posuną się w terenie.

Paul  Rogers,  eksperl  d/s
wojskowych       Uniwersytetu
Bradford  w  Wielkiej  Brytanii,
w   artykule   zamieszczonym
w   "The   Observer"   twierdzi,
Że Stany Zjednoczone  przy-
gotowują    się    do    otwartej

wojny      na     wi.elką     skalę.
Amerykanie   przerzucąą  do
Zatokj      Perskiej      znacznie
większe    sily    niź    te,    jakie
byłyby potrzebne do obrony

#jjwę:euśdnYJ:Skł:j;jd#egę-
t.    ok.    200    tys.    Żołnierzy

;mcehv#nsokJcłzedśynsj8j%!#i
rodzajami    broni     (w    rejon
Zatoki   skierowano   już   co
najmniej  400   pocisków  sa-
mosterujących  typu  Cruise,
a   także   strategiczne   bom-
bowcetypu Bi2lB-1).    .

Powodem tej koncentracji
są     dwa     czynniki:      duże
wątpliwości,     czy     blokada
lraku szybko doprowadzi do
rzucenia Bagdadu na kolana
or&       obawy       planistów
Pentagonu,  Że w połowie iat
'90  lrak  będzie  dysponował

znacznym  silami  rakietowy-
mi      i      bronią      nukleamą.
Wobec        tego        machinę
wojenną         lraku`         naleźy
zniszczyć    już    dzjsiaj.    Dla
wojskowych  amerykańskich
- pisze  Rogers - optymalny
termin   wybuchu   wojny   to
konjec wrześnja.

Jeśli        siw        zachodnie
udeizą   na   lrak,   to    będą
musiav          zbombardo`^rać
cele   w   samym   lraku   ryzy-
kując    zabicie    zachodnich
zakladników     -      Merdzą
zachodni       eksperci.        lch
zdaniem      jedynia       użycie
potęgi  lotniczej  może rozbjć
ariiiię     iracką.     Amerykanie
muszą dokonać blyskawicz-
nych  ataków  na  bazy  lotnj-
cze  lraku  i  po  `^ryellminowa-
niu        lrackiego        lotnictwa

rozbić   atakami  z  powietrza
armie   pancerne.   Po   odcię-
ciu      komunikacji      lądowej
oddzialy            amerykańskie
mogą    próbować    wyprzeć
lrakjjczyków       z       Kuwejtu.
Scenariusz        ten         budzi
zastrzeźenia            njektórych
specjalistów   wskazujących,

gawkeut#L#śFZ#ętś°rpmEu:y.
wagę    liczebną    nad    bro-
niącym  się  w  proporcji  3:1,
a   lrak   dysponuje   przecież
milionową armią.

Wywiad  brytyjski  twlerdzi,
żg     mimo     wcześniejszych
twlerdłeń,     irackie    dywżje
pancerne      w      lraku      nie
prezentują  się  najlepiej  pod
względem. bojowym.  Cierpią
one  na  brak  wody  i  paliwa
w    wyniku    bardzo    slabej
organizacji   irackiego . zaple-
cza   logistycznego,   a  wielu
żołnierzy          to           16-letni
chlopcy. Także okopanie slę

REWOLUCTA RUMUŃsm W RĘKU ZSRS

kilku  armii  pancemych  lraku
na       granicy       saudyjskiej
znacznie     ograniczylo     ich
zdolność  manewrową.  Oko-
pane     czołgi     są     łahhq/m
lupem dla lotnlctwa.

Wspomniany     już     Paui
Flogers   z   "The   Observer"
twierdzi,  że  kryzys  kuwejcki
ma  Żywotne  znaczenie  dia
ugruntowania  polityki  strate-
gicznego      bezpieczeństwa
USA w okresie  po wygasze-
niu   zimnej   wojny.   W   kon-
kluzji    stwierclza,    Źe    może
dojść       do       koszmarnego
konfliktu      i     gigantycznych
Ofiar.

I chyba się tak stani8, jeśli
lrakijczycy        nie        wykażą
odrobiny     rozsąclku     i    nie

:grsaubT#]#%f3gw:sr;g;ej
ukochanego         przywódcy
Sadclama Husajna.

(z.j.)

Tygodnlk  Le  Point  (22.05) zamieszcza obszemy artykuł napisany
na   podstawio   zwierzeń   dwóch   genorałów   rumuńskich:   Nicolao
Mlitaru   i   Nicolae   Fladu,   którzy   twierdzą,   żo   z   calą   po\^/nością
rewolucja  rumuńska  byla  spiskiem  wspieranym  i  zdalnlo  kiorowa-
nym  przez  Moskwę.  Część  Sec"ritato  zawsz®  wŚpółpraoowała  ze
ZSRS,   a  pomysł,   aby  zdetronizować  Ceauę®sou   pojawlł  siS  już
w  roku  1980,  alo wówczas  KGB  nie wyraziło  na to zgody. Tymcza-
sem   wodtug   źródeł  poohodzących   z  tajnych   służb  zachoclnlch,
ZSFts   poinformował  na   początku   1989  i.   Francję   I   \Mochy,   że
chwila   taka   właśnie   nadeszła.   Ostateczna   decyzja   zapadła   po

##j#S:raaub#S?UnaxIVKongrosiopanji,gdysugorowston
\Mele    spraw    dotycząoyoh    wybuchd    i    przobiogu    rewolucjl

rumuńskiej  nie daje się wyjaśnić. W Rumunll -piszą autorzy aftyku-
łu -często  można  było dowiedzieć  się.  żo  ktoś zostat zatrzymany,
ale   nigdy   tego,   że   będzio   aresztowany.   Tymczasom   wszyscy
wiedzieli.,  żo zatrzymanle pastora Tokosa nastąpi  16 lub  17 grudni8.
Wokół  jego   siedziby   zaczęll   gromadzić   się   ludzie,  jednocześnie (za "Poglądom" nr 7Le/163-164)

w "misoaJzo wybuchv zamieszkl, trzeba wlęo byb mooniejszego
akc®ntu. Wbjsko strz®lib w "m, zginęlo kjlka osób.  Plotka mówih
o  12 tysiącach  zabitych.  Korospondonci  agenęji  Tanjung  plsali,  że
od  16  grudnja  vridzieli  w  Timisoałze  "obserwatorów"  sowieckich.
Na balkoni®  budynku  KC, z  którego prz®mawiali  przywódcy Frontu
nlkt   nie   odnióst  riajmniejszyoh   obrażoń,   budynek   nosj   niewl®lo
Śladów  po   kulach,   choć  plac  `^ryglądał  jak  po   bombardowaniu.
Snajperzy   Securitat®,   jak   się   pot®m   okazało,   często   strzelall
Ślopymi riabojami. J®den  ze studentów,  którzy \^rylapywali t®rrorys.
tów  pow.odziat,  żo  w  kwietniu  rozpoznał  na  ullcy dwóch  spośród
pięciu ujętycł` przoz sioblo.

Gen.Militaru  zwiorzs  się  dziennika[zowi  Le  Point:  Ńajwlększym
problemem  dla  mnio  1   dla  lliescu   było  skierowanie   rewoliłcji  w
pożądanym przez nas k(órunku.  Miedzy innymi stąd t®ż lnfoimaęp
o maeo`^/yoh grobach w "misoarze.

W środowiskach  Securitat®  od  ,19a3 roku  mówiło  stę, źe  gdyby
przywódcy _ Rumuril    coś   sł.ę   pqrdsłz)r/o    zastąpi    go    llioscu.
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Pomimo znacznej

POŁOWCZNA
REWOLUCJA

rstow#ongdnł:c°z%%gołi
sce  jest  obecnio  okroślana
jako  cud.   Ludzie  dokonują
korzystnych       dla       Polski

3:gi:k:;:Ła:m;nhnwyaT::óo:%Fźi

tpe°+Sś:te:o.dysśus';C#,.n#3
zostać dokonane w.Związku
Sowiecklm   Jednakźe z per-

ijggsc#%aoĘ;#Tśiąodr,:ost:m;i;
terapprżęesz:eć88,  zg#iaŁaak;

#:.,ej::,a#oźgFzunnajj#cź.
razu:   wzrost   cen,   któremu

;t;ę#;;:r:#SdHę#T;:;?j{ag
radykalnych          modyfikacjj
w swym programie.

F]eformy          opracowane
przez        rząd        Tadeusza
Mazowjsckiogo    z    pomocą

%k#ery3%S:::aJkę;"dcą|acłaeł
nacisk     na     kontrolowanie
popytu,  aniżeli  na  wyzwoie-
nie  podaży    W  celu  zwięk-
szenia      produkcji      Pols-ka
m usi i.Łwjązać więzy krępu-
jącs   prywatny   biznes   or&
przyciągać   zagraniczn©   ln-
westycje.        Flząd       uczynjł
bardzo  nlewiele  w  zakresjo
ulatwie,i  podatkowycn  oraz
njewi.ele        dla        ulatwienja
warunków dzialania sektoro-
wi      prywatnemu.      Zamiast

!3%    pLógku,j3ekor:3%#:g
karty,    jak    llość    pienjądza

:w°®bjegwucźyekstc?epyppor°C#
rocznym     okresle     reform

::ł;::o  t#:L, dmoó::rę%ę

;;.#:rdg::O##ć:
wowych  Polskj,   nawet  sto-

3::{3dio tmbankL##ao./  nb
Na   początku   roku   nąd

pol§ki      zredukowal       albo
zlikwidował większość  dota-

#%h:rvśu#Óśtons::#

i:Ę;,;ii;,stTioo;ig;!ł3ntni:;
kążursdo#:?z«zł,#:::
cześnie    do    zahamowania
wzr"u   płac   przy   uźyclu

%#3;'..Z#łą#kęęJ#ak;gę#a-
cena  siv  roboczej  placona
przez   pracodawcę   raptow-
nle   wzrasta,   w   momencie

8%śio#a:u,agRsł::CZ3ję
to,   czego   należało  oczeki-
wać:  c€ny wzrosw,  a realne

:n:#Fa_T:soE:d#opod,a%,a;;f
na     kupowanie     czegokol-
wiek.   lmpon  spadł,   a  eks-
pori   wzrósl.    Polska   może
sję       obecnie       pocliwalić
rosnącą dodamą nadwyżką
w handlu zagranicznym oraz

POLSEA  GIEŁDA
ANDRZEJ  JANECKI

Wn,ei=Jzńjopoj#|sts:ęr
d/s   przeksztalceń   własnoś-

Gietda  malaby  się  mleścić

yedwazawg%dmu%Ta#±:Cd'oab::
połączenia z resztą kraju.

Po     tych `   doniesienlach
prasowch    i`  tolewkyjnych

;::w,:zi:żm#:#n:;
#Ł=nr!e:nśdgał#:RląŁ#(]9wZ%
kwes''i.

skoG#naso##mnaj#nrkę:j:J
w  go§podarco  kapnallstycz-
nej.      Następuj®      na      nim
niezwkle silna  konfrontacja
podaży    i    popytu    dająca
w   rezurtacie   najważniejszą
jnfomacje  tj.   cenę  towarJ

;:Łakcił  :#d:,Onję  jen:

g?t::i:gś,noą!Ł%!Olg!
wartość      rynkową      i      na

:%ś;::Ę?ejudż*atwt&?dzi:
placono     1,15     mln  `  USD.
Handlują   na   gieldzle  fimy
maklerskie       1       dealorskle.
Makler   clziała   we  własnym
lm®niu  ale  na cudzy  rachu-

#i?ekri:r"kjumpuuj,eezI:,Caen#8
akcje lub towa/y i zarabja ńa

_#%n:;#go8i:ka;!i:a:p#ij!
:aś::#::',:::uk':Jła?n:gaoga

Kolej`ną.     bardzo    ważną
cechą   gieldy   jest   cjąglość
obrotu     danym     towarom.
Naiuralni.e        po        róźnycn

3::a:hkro5mj:nj%i%guchdn:ię

to,  obok  orlentacji  w lnter-e-

!;a??6c5;i;n:ęj;3i,!iuFiu;
%g::cę:j:ł&3Potowanmo

Sama  technika  handlu  jest
dosyć  -prosta.   Makler  musi
zgłosić    ofenę    kupna    lub

:gzĘe§%;aHks;oZ::#';8:§

mi:rwefe°szeckzffiBua,c#:ocewt:::
pewnjo     z     sympatii     dła
Marszałłta          m§udskiego
zauwaźyl,   że  na&e  przed-
wojenne    prawo    hancllowe
jest   znakomiie.    Moźna   by

Ęł.JĘ:nN.Pg8%%njest'pn*
pi§y  opierają  się  na  stamo
prawnym    sprzod    70    lai.
Pizyznają  one  bardzo dużo
praw  państwu.  Bezpośredm
nadzór      sprawować      ma
manowany  komsaTz.   Pań-

m=k:erŁÓ;Ówniejop=g:rzys,,ę;g:
Ppu   działanja   ma   pewną
kontrolę         nad         c6nami:
Jednakże      w      toj      chwill

S%*::iayiiti3|'ew:z;gg|:|:
najwlększycn gieldach świa-

:raŁęnrs°;#ańzĘomau,#rionźĘc§

godzlny.     Dla    porównanla
zwróćmy    wagę,    Że    na

#%=:a±ngj3zmeknaasĘ:Cóab:Pcrn#

jpRdeocię±nkj3w:k. 2ę  mdj:F#
uprawomocnienie.   Funkcjo-
nujące     w    naszym     kraju
gjełdy  są faktycznje  aukcja-
mi.  Trudno jest  liczyć na  Ćh

;°#ftdaTk:b:bcraysyącg,S3t:
sprzedaży).     Tym     bardziej

Ś;aed#     n',.':ZącypcBhynies;8
centralnie            dekretowana
gjełda oparta na przeplsach
i     stanie     prawnym     z     lat
dwudziestych.

Andrzej JANECKl



MIESZEAŃffl
KONTEA RADA

MIEJSKA
ANDFłzEJ   FłuKS

+asptaRdęg'ą  ogtfgawo. €#haĘ

spokój.

at+onsaf%'r:ewłeLusćeh',aankb°owme!

8:ezBy'b:łŁi8=Ł9°t;dwaa#!
Golenia tekst Uchwały  nr 5 z

g:;ap::.sjearF:i:a?śżewnigóprg!
datku   w  wysokości  50.000
zł   za    1    metr    kwadratowy
powierzchni  uźytkowej  lokali

i:#:,,:ąi?c;yc,:gt::5:!:r#3k:
cze    pokoje    odnajmowane
letnikom  w  domkach  jedno-

:°hdwz;#:y8:bazegk°dondew;na|:

%8#azegx°8°km°ju#ó#
800.000    zł    (1.).    Wlaśc.iciele

Ei;knas|3re%Fstw   mpt:Focń':bwy,    g:
praktycznie    uniemożliwiało-
by     prowadzenie     jak.iejkol-

g#eĘ

i,;1gw|?aistgpRf;i:ae#ffT;
Tekst   uchwały   wręczono

radnym    tuż    przed    sesją,
a  sama  sesja,  wbrew  usta-

w-iek   działalności.   Po
sesji  przewidywał też

wie o samorządzie terytorial-
nym,    odbywala    się    przy

8g%;achnj:fmź:!p?otcehstpo::;

|aadstnłębi:!rwd3„MeiLoo=straz-

8ybjrn:8.R88#SZ:=:j3%za;fa:ę
w  trakcie  dwugodzinnej  po-

;rE;kcj,wkowpo#jgggkaśk,es3

gogg,:°Ż:Ło  w|::W:Łę cz::
późniejszy.

W  obliczu  narastającego
w  F`adzie  konfliktu,   kilku  ra-

Ł:;,::pś:cW:rdóś;:#:§yps:%?of:
wie Janusza Szymańskiego,
który         wziąt         iniciatywę
w     swoje     ręce.     Wydano
ulotkę    informującą    miesz-

#iańcchówR#;!n{y`z°acR?ęccałąncaż
do      udziaju      23      sierpnia
w     organizowanym     przez
Partię Wolności zebraniu,  na
którym    miano    ustosunko-
wać    się    do    zaismałych
problemów.  Wtedy to  radny
Elwardt       zagrozil       pow}r-
strzelaniem   mqcicieli.   Wcr

g:,Cowę:kw:eenchzn;iąz°apń;"b}i
z  SB  i  posiada  broń  palną
złoźono  oficjalne  zgłoszenie
o  groźbach  na  miejscowym
posteru nku policji.

`Odzew  na treść  ulotki  byl

:P°r:dan|'Czznayózę|rjezęz|:Sźgg

ii::?zz;ag:ÓwTgsc:h:zdacaię;;i:fs?_

#:.O#gn°nj!:uhc:cd;:a:%:
korupcję, łapownictwo.Wele

:gb#Z:E;a#:nawnn::a:ł.y;p5Ła#
USD),  które  rozdysponowa.
no   dla   "swoich".    Zebi.ane
tpao#,esvwo##,:gpY3g#.ch:

#ówvg:a#ksfzęśćzćg®#i
wojskow        polftruk,        ko-

wta#sła##:w.a:sfomdoHĘ:kELeń:E:#.ośc

mandor p.por. w stanie spo-

;;oyl3k:,eg#źkzr:,::,:%3d:z:o:
komlsarzem   wojskowym,
w wyborach przeszedł 40 (!)
glosami,   a  wskutek  machi-
nacji  panoszącej  się  w  F]a-
dzie     starej      nomenklatury
został wybrany burmistrzem.

zzmęę3Ę:ńcpaom,ro,Taodwn;Łhi

#a;:[ja";#sxcstzeąmavzdoś
wszczęcia  do  najmniej  k.ilku
procesów karnych.

pora:]łzaebras|:U   2Ł[€i%rzponś3
radnych    wraz    z    burmist-
rzem.   Salę  wypetnili   miesz-
kańcy gminy. Domagano się
natychmiastowego   rozlicze-
nia   F]ady,na   co   z   twarzy
burmistrza   1    kilku    radnych
zniknęly   drw`iące   uśmiechy.

:Łu,zmu:c.znąocyjgw;:ęk#r#L:

;::p:o::ay#vanmy:#;ap%zśeńccEznź
nie        owacyjnie        przyjęto
odczytaną    rezolucję    doty.:
czącą    złożenia    rezygnacii
z    zajmowanych    stanowisk

!:Zpeozw?##i%rą:aiŁadępo#
padku   niezastosowania   s'ię

8?a;#:fi'zpmę8j#ę#hkód%

:iw#`:%amkad3::g§s(#yeś:
Samorządzie   Terytorialnym
1   ari.    109   pkt   2   0rdynacji
Wyborczej).

Ponieważ        F`ada        nie
ustosunkowala s'ię  do  rezo-

}::jł`a Przyg`&Pi:snó°w d°  Zg:eó
żądaniem  rozwiązania  tejże`
na       drodze       referendum.
0    poparciu    meszkańców

świadczygminy    dla...ak

fakt, Że przez dwa dni zebra-
no        70%        wymaganych
ustawowo podpisów

Na     zakończenie     opisu
tego     bezprecedensowegc`,
jak     na     razie,     \^/ydarzenia
wano  sobie  uświadomić,   Że
"nie  imeresowanie  się   pói\t-

yką"   nie  jest  cnotą   i   rneraz
wiele    kosztuie    wyborców
Mamy    nadzieję,    że   w   no-
wych  wyborach  mieszkancy
Wladyslawowa         wnikliwiei
przyjrzą  się  kandydatom  na

i    pracę    przysziejJ
Rad;      bęclą      nadzorowall
zgodnie  ze  swoim  wlasnym
interesem.                             T`„; `

Andr3ejRU'KS

radnych

Fra syniuk odchodzi?

duwe#,3:PuRe;!eź*„Za=ną;

#ąasdk#wew°E:is;::uykRęgz'ł::;
w ciągu  najbliższych  dni  rezyg-
nację.        Dojdzio        do       tego,
najprawdopodobnioj,  po zakoń-
czeniu        obchodów       X+ocia
Sol idamości.               Dol n osląsk ie
komisje   zakłaclowe    "S"   nieza-
dowolone  są  z  zaangażowania
się    Fiasyniiika    w    działalność

polityczną   F`OAD    Zarzuca   mu
się         także         zainwestc>wanie
związkowych  pieniędzy  (ponad
50 tys.USD)  w  gazetę  `'Dziennik
Dolnośląski...      Gazeta     jeszcze
nie  wychodzi.   ale   przypuszcza
się,     że     bęclzie     miała     profil

proROAD®wski.
Na  razie  komisje  zakładowe

wymieniają        między        sobą
teleksy  dotyczące  zwolania  r`a
koniec   września   Zi;azdu   Regio-
nalnego,    na    którym    miałoby

ławiu  pojawiły
się    napisy:    fioA
śmieinik     historii.      W
angielskim road - droga)



Sołżenicyn odmawia
":':::ung;n#pĘ_,:j:::i'':i

do ojczyzny ]akti
turysta lub gość, kiedf
powrócę do o] czyw.ny,

to po to, aby [uiii  źyć i
` u',,rzec 1,

NS)Sdbe:t?':'ustzoyr„r;Scy#:,adgyu-
Gulag"   Aleksander   Sołźenicyn
odmowił   przyjęcia   óby\Aratelst.
wa    radzje_ckiego.    Zostaho    mu
ono  zac;roponowane  w  ramach
tzw,    dekre_tu    rehabilitac}Onego
wya.anego  przecl  kilkunastoma
c|n+aTiir    _ przoz       Gorbaczowa.
A.Solzenicyri  stoi   na  stanowis-
ku       z€      clopokj      prokuFatura
ZSRS    nie    zajmie    wyrażnego

"SPOTKANIA"
-  now tygodnik

rri  pJasowym  i ynku-wydaw-
T+w  =yrT`-rria   znalezć   Sję   nieba-

włrn   i)o+w   tytut:   \^/ysokonakłaL`
\juwy;'   tlustro\ń7any    i    odpowia-
dający     eurcpejskim     standar-`
dcm     ed)4orskimL     niezateżny
tygodnik  USpotkan@".
+   _Jego   wydawcą   będzie   nał-

cyjrią \^typetnlłby lukę, jaka jego
zdaniem    istnięje    na    polskim
rynĘ(u       prasowym.       Jegliński
uważa,   że   w   Po!sce   nie   ma
jeszcże      niezałeżnego      tytułu
prasowego    obiektywtnie    infor-
miijącego   o   wydarzeniach   w
Europie  i  sa  Świecie.  Pismo  nie

Tna się angażować w określone
opcje   po!ityczno,   alć   ma   stać
na  gruncio  euTopejskiej  i  chrz,e-
ścijańskiej     tradyęji.     Wydawa-
niem  tego  plsma jest  za'i`ntere-
sowana      również       francuska
iirma prasowa " L'EXPF!ESs n.

Gwarancją vwsokiego pozio-
mu    nowego   tyg-odnjŁ(a    będą
tez  pracujący w  nim  dziennika-

;i:UrQ?W?,:C:;:;::nze:`żGb\śO#=:
+'ż}łs7enia       Dziennjkarzy       Pol-
sHlch    w  !atach   1959-82  dzien:
nikar.       .Polityk;"),     a     jednym
r    zas?ępcow   Jacek    Maziarski
(obecnie   z4a    red.naczelnego
•'Tygodiiika  SolirJarność").

(4j.)

stanowiska wobeo dokretu z 13
lutogo  1974 r.  o  przymusowym

%|Sd'ęŁ!Łżgo:}c*aj:|oaśflśłĘ!
obecni_e  w  USA},  nie  może  E)yć
mowy  o   przywróceniu   obyw'a-
telstwa.

Sołz®nicyn    odmówił    także
przyjazdu do Fbsji na zaprosze-
nle      premlera      Rosjł      Iwana
Sikajewa.

Dziękując     za     zapros2enie
So!żenic`yn   wyrźLzW   ńiezadowo-
le)iie  '  z     pc)wodu     opóźnienia
publikacji          jegci          utwDłów
w_ZSRS.   W  liście  do   Sikojewa
Sołżenicyn    pisze,    że-    zani'm
wróci    do.   kraju,   jegó    ksiąźk3
powinny  zostać  opubllkowano
w   całym   ZSRS,   aby   z   i`ogo
twórQzością mo-gli zapoznać sję

nio  tyll®  mioszkańcy  Moskwy.
Pisarz  zażądał ' także  zalegali-
zowania   w   Fąosji   utworzon®`go
przez         niegq          Fiośyjsk_iego
Fiinduszu                , Spol®cznego
j)owstałego    z   `ho_norariów   za
powieść "Archipelag  Gułag".  _

(zj.)

`   sTruACIA jĘzyKoWA NA BiALORusi

Prasa biabruska rozpocżyna `druk artykułó.w ha tem`at odradza-
nia  sig  świadomości  narodowej   BiałóLFuśhów.  W  zeszłym   roku -w
miesięczni`ku '`Nemau" dT nauk łilozoficznyoh` G. Dawid iuk opublJko-
wat _krytyczriy  adyku`ł  na  tomat_  rzekomej :suweremości  narodów
w  ramach  ZSRS.-Krytykuje dążonia Wadz do zbliżenia rzJąnia się

:uasr,°:grę°bg;+#Ógp3:`SżZ::yŁhd3t;,V8:Ę#ćtk:#%:awn:n:kn,3,ńBć3::
Łotyszy i Niemców.

Po  il wojnie świa!owej  Białorusm w swojej republice  utracm  swą

#'ębś3:ść,.jępzyo}e°gąriśę#"mtsy,J%;a§tłuarłęs`%jj3-Zoykłsę:d###g
rosyjsku.   Język  biaioruski   pazostał  tylko  w  nielioznych   Szkołach
wjejskich,    Ł®szcze    bardzLej    tragśczny    loś    spotkał   społoczność

polską,   Pożbawiorra   została  ona   w   ógóle   możliwości   nauki   w
języku  polskim.  Według  spisu  z  1979 r. na  Białorusi  zamószkiwab
40o tys.  Połaków,  z  czego tylko--30 tys.  uznawato  mo;~ę  polską za
Ojczystą.  Os)

`     T0    PRACA    JEST   CHORA      _
______    1                    11                                         __111_                    ---L:-=__      -----

W    Gdańsku     powstata     Polska     Organizacja     Bezrobotnych.
_W  ośwladczeniu  pt."To  praca  i.est  chora!".  podprsanym  przez  pp
jacka Ła§zcza j sławomira zjembińskiego, czytamy mjn,:,     '•uMiafl}  byó  40o  tys.  ludzi  bez  pracy  do  końc:ż  roku,  je'st  700

tysię.cy   jijż   dzisisj.   Skromne   śzacunkl   przewidują  dwumilicrnową
armię bezrobotnych` do końca roku. A może być więcej. To są liczby
alarmuiące. Są już duże ośrodki miejskie, w kłórych stosunek liczcy
bezrobotnych    do    ogólu    zatrudnionych    przekroczyl    12%.    c;i)
świadczy    o    uvacie    kontioli    nad    lawinowo    rozwiiającym    się
proce.sem.!.:.)  Chcemy_.!m  pomóc,  a,Ie  przede  wszystkim  chcemi
pomóc  scibie  samym.  Nazyv`iamy się Polsk8 0rganizEicja  BezroboS
nych.(...)   Przyjmujemy   wszystk.ich,   którzy   podzjelają   nasz®   cele
statuto\^io.     Nie    marny    nic    wspólnego    z    iakąkohwiek    partią
potityczną.(...)

Nie  uleczy sie  zatem  bozrobocia,  dopóki  nie  uzdrow  się  pracy.
F]ozpaczliwo, i  beznadziejrie  opóżnione  poczynania obecnej  okipy
w tej mierze nie wskazują na to, by była opa jeszcze w starie tego
dokona'ć.   Głęboka  pauperyzacja  całego   na_rodu  na  skutek  m.in.

ś=%3:::i#::?tjs%:zd„ą:kŁwj%jc,uPZYm;óa#CzesnyrfHztywnym-
Polska OrgaQlzacja Bezfobotnych ma swc]ją siedzjbę w Gdańsku

przy ul.Okopowej 21/27, 80-950 Gdańsk, tol. 37-7202,

ZjazdwiN
.-_------_-----

(woYbgś!8g:d::sTięf,  B:kgś*
tytuowat się  Społeczny  Komitet

g,ngoę:;wo#r#aNn,.Zacjtg,:%3:
i      Niezawisłość)      lns'pektoratu
PÓŁNOC    ~    Biała    Podtaska.
ą`azd    odbędzie    się    15   i    16
września  br.   w   Leśnej   Podlas-
kiej.      Komltet      orgarizacyjny_
i'nformujo,   iż  listowne  potwjeT-
dzenio     uczestnictwa     należ
nadsyłać  do   driia   10  włześnia
br.'  z   podaniem   pseudonimu,
obwodu    i    rejonu    na    adros:
Oddział   '  Manyrologiczpo      -
Łliśtofycmy__ Muzeum   Okręgę-
wego  _   w       Białej  `    Podlaski6j
ul.H.Sawickiej 2i._               _

"alektyka- ROAD

Uderzy       F`OAD       Zblgniew
Bujak    i    Wladystaw    FTasyniuk
prawie  Fównocześn ie  \^/ypowie-
dzieli    się    w   `dwóch    różoyoh
pięmach.  " Polityłta"_ (o r_28) j)yla
Bujaka,     czyl   powśtała     nowa
partia    'polityczna     -_'Jla/r     -
odpowiada  Bujak  -  a/e  777y n/`e
chcerrry uz:ywać  pojęcia  paitia."#,°addn'zkFsadsy€nn.,SukS,`em(n,(.z#

ożyna  pytani_em,  ozy  .Akc/.a"  io
riowa partia? - Nie ~ odpc".i®da
Frasyriuk -ruch obywatelski.

(,j)

PFZEPRAŚZAMY
Federację    Mlodzieży`  WaL-
czącej   za   pomyłkę_w   nu-
merze  34  otaz  F}oberia 1(a-
czorowskiego,            którego
nazwisko  przypadkowo  zo-
stato    pominięte   w   spisie
osóĘ>  RadyL Krajowej  FMW.

\\

DZIĘkuJEMY
SW  Łondyn  6oL   G  opóźnioniom),
Solldamość Walcząca loneyn  l c0L
+  100' USD na kampanjg prezyden-
ckĄ   KornoLEL   (poprzodnlo   100   USD
m  ł(ampanię  `akże  poctiodzIV  od
SW Londyn).  Kli.b .W i S. SI.lngbeh
i`OOM        +       .300M        +        10DW
Jlankov\cki,    Monachlum    30   DM;
Kpyłek 1 0DM
Andrzoio\M      Wirdz®      z      Mogunc)l
serdeczne         podziękowania        za
kslążkl.  po\^rioLacz  oraz  S`ac|ę  telek-
sową- _
Janawd  Fk)a  z  Polkowc  za  teksty  -
rue skorzystamy.

Numer zamknięto  29.P8.90.
Wydaje  Ag.  rnf.  SW.  Nakład
7000 egz.  F`edaguje zespół.

ć)i.   ,i,   p     `ei  3e2-36   M  godz.`4.00-i8.00);   KsięgaŁriia  -Drugi  Obieg.,   B.btbl®ka  Wopwódz*a,   Rynak  58:   5P-116  Wroclaw;   KORESPONDENCJĘ   DO   F]EDAKQJI  PROsiMY
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