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od dawna nie jest sekretem
ani rewelacją: wywołanie
w Sowietach autentycznie
rewolucyjnych nastrojów
znajduje się w rękach
Zachodu; od niego zależą
dalsze losy potwornego
imperium. Ucięcie wszelkiej

pomocy, wszelkich dostaw,
czyli - mówiąc bez ogródek
- ogloszenie wszechstron-

nego bojkotu spowodowałoby

tak wielkie {rudności,Że

system sowiecki nie byłby w
stanie ich przezwyciężyć.
Musiałby
wprowadzić
w życie daleko sięgające
reformy, albo doprowadzić
do wybuchu. Me ulega
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najmniejszej wątpliwości, że

na Zachodzie nie brakuje
wybitnych ludzi, dobrze

w tych sprawach zorientowanych. Dlaczego więc
rządy nie wcr`odzą na
jedynie właściwą drogę?

Józet Lobodowskl
/z tomu . Kassandra io8` "epQpularna/
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POPARCIE DLA

Stan wojenny w Sowietach

8

papierosów i wódki
Latwiej powiedzieć co jest,
niż czego bfak. 0lbrzymie

KORNEIA
-iżffgr'ffflł#Z`rfffg#ffifFffFlżffżffffJJffiógSS§fffl;fff5ff#.
Amerykańska organizac-

o chleb, o coś do jedzenia
- takie wieści przychodzą

ja "American For lnde-

z Sowietów.
Jednocześnie

Morawieckiego na Prezydenta Polski.

przejścia na gospodarkę
wolnorynkową /za niemieckie pieniądze/. lecz bez
uszczuplenia władzy. Za

kolejkl, strajki, Żądania wolności i demokracji. Pozornie
nlkt nad tym nie panuje,

anarchizacja codziennego
życia. Codzienna męcząca
batalia zwykłego człowieka

pendent Poland" poparła
kandydaturę Kornela

marzeń o wystąpieniu z Sowietów. Przygotowania do

rak chleba. Wcześniej

sławieństwo /Gorbaczow go
raczej nie wymodlił, lecz na
niego zezwolił/. Pomoc go-

spodarcza /wzrost cen ztota
i ropy/ i wzmocnienie presti-

bardzo

dobra passa Gorbaczowa
w

kilka tygodni przyjdzie mróz.

polityce zagranicznej.

Konflikt kuwejcki to błogo-

pierosów kosztuje 16 kopiejek, na czarnym rynku cena
wynosi 3-5 rubli, amerykańskie papierosy kosztują do
20 rubli.

- W centrum Leningradu
kilkanaście

tysięcy

ludzi

ustawiło się w kolejce po
papierosy.Zablokowali
ruch na głównym skrzyżowaniu i stali tak długo, aź

papierosó\^/ nie przyweziono.

- Papierosowe strajkl od-

chem i żel&nymi zębami.

żadnych

złudzeń. Żadnych

bywają sięw wielu

.,

zakla-

racji "Kawkazkąa" proponuje obiad w cenie 75 rubli od
Osoby.

dni.

i XIX w. sąsiadują z rozsypu-

- Wspaniale pałace z Xviii

- Dlugie, kjlkusetosobowe

jącymi się ruderami. Dziury

kolejki ustawiają się także po
lody.Jest to jeden z o§tatnich ogólnio dostępnych
anykułów spoźywczycri.
- Brakuje benzyny. Dlugie

w asfalcie i torowiskach
tramwajowych mają imponujące rozmiary.
- Dziurawe rynny domów
bywają zaasfaltowywane u
wylotu. Nie przeszkadza to
niczemu. Domy nie mają rynien przy dachach. Woda 1

- Lot samololem z Lenln-

gradu do Warszaw kosztuje 80 rubli. Kelner w rostau-

`` pierestroj ki" -. odzyskiwanie

strat. Z promiennym uśmie-

zaś

pracy i nie podejmują jej dopóki nie otrzymają papierosÓw. Czasami trwa to kilka

(20 D.

papierosy
i
wódkę.
F!ozpocznie się nowy etap

szczycie/. W kraju

dach. Ludzie przychodzą dó

kolejkl 1 limftowana sprzedaź

dność z iilgą przywfta chlób,

zu
"pokojowego
mocarstwa" /spotkanie na

Sowiety jakie widziałem
- Paczka popularnych pa-

Będzie trzeba zrobić porządek. Zacriód
uzna to za
wewnętrzne
sprawy. Lu-

tak ścieka. po elewacjach.

- Funkqonalne, wygodno
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Szdpokżurrienia
Ce-nt",semtorKdczyński

zycja, z;aakceptowana przez
Prezydenta R.Kaczorowskie-

b«dzo o§dt} źeby rie

go, i+yszła od PaTtii Wolności i uzyskała popaTcie kilku

powiedzieć brutalnie,
skry®kował i.deG w myś/

kiórej Pnzydent RP na
Uchodźctrie Ryszud
KmzoTowski Triałby dbjąś

władzę w Polsce w okresie

przejściow po ustąpie-

imych sił poliycznych.
DeęyĘaprezydenta

powołanego i)- Naród

z 11 Rzeczpospolitą, zamiesz-

w wobych od ws2€]kiego

czarr.:y niżej tekst wcześn}ęj-

przymtLsu 1 wszelkiej

szegp wystąpienia Hezyden-

groźby, d€mokratycznych
wyt)omch. UczyDię to

SmitowmegoPTZX%

niezwłocznie, gdy Naród
będzie w stanie wyboru
takiego dokonać"..4by

Pryviiati.ą Telewiżję "Echo"
we Tmrocławiu 25 siepnia
1990 r.

władzy. Mówił o tym

prezydent Rkmewicz
w swoim aędziu z 29

z 3 wześnla przynci krótką
notatkę pt.-Czy lslnlala Anna
Walentynowlcz?', w klór®j
kryvkujo obchody 10Llecla
"S" w Gdańsku /koncort
w Op®rze Leśnev. Zapomnla-

no tam /przemllczano/ o roli
Anny Walentynowlcz /to.
właśnio o jej przyjęcle do
pracy upomniell się robotnicy
w stoczni/ i Andrzeja

Gwlazdy /zastępcy Lwalęsy
w MKS-e/ w sierpniowym
strajku.

"GW" wraźa ubolevyanie:
"Nikt z uczostników strajku

siedzących

w

Operze

1 wsbomlnających dawne iata
nl®
przypomnlał
ich
nazwisk." W końcu konklu-.
duje: "Solidarność faktycznie
tworzy hlstorlę. Czy nie

nazbyt
orwellowską?".
"Gazeta Wyborcza" użala się,

uważa,

Ze

ma

czyste

sumlenie. A to wlaśnie ona

przez póltora roku walnie
przyczyniała się do tego, aby
o Annio Walentyn.owicz.
Andrzeju Gwaździe i wielu
innych, niowygodnych dla
llnil polftycznej "GW", \Arszelki

słuch zaglnąl. Zaiste prawdziwe taryzeuszowskle zatros-

że chce przx2sżkodzić

zakcei)towmiaprz%
władze RP T\a Uchodżetwie
konsąrtucyjnego obowiązlai

terminu wolnych wyborów.
Przypominamy, źc łz7 pmpo-

Wyborcza-

podtTzymaniu ciągłości

PTa"j naszegp państwa`

podfrzymania ciągłości

"Gazeta

urzędu Prezydenta Rzx)cz-

zirytować p.Khczyńskieso,

iiospolieęj w ręoe następęy

Jaruzeffiego i podri

z "GW,

przekonać się, co mosto
w tej koncepcji tdc bardzo

R.KriT"skigo wnika

niu ze stano" gen.

Faryzeusze

c2x"ca 1945 r.: kpr"wo
Rzeczpospolitej włóżylo
na mnie obowiązek przekaZania PO ZBtriu PokQjri

W siedzibie Prezydenta Rzeczpospolitej
i Rządu Polskiego w Lonq)nie otrzymujemy
często zapytania wielu osób - zwłaszcza cudzoziemców - jak długo potrtwa jeszcze nasz
pobyt poza krajem, kiedy legalne władze
Rzeczpospotitej Polskiej wrócą do Kraju.

Odpowiadamy: Polska nie jest jeszcze
niepodlegla, nie zostały spełi)ione warunki,
jakie zalożyliśmy sobie pozostając na obczyźnie, protestując ym samym przeciw `Jałcie
i oddaniu naszego kraju pod kontrolę
Sowietów. W naszym kraju w dalszym ciągu
stacjonują wojska sowieckie, będące symbolem
braku pełnej suweremości pańsm@ polskieT
go. Nie można porównywać tej sytuacji
z obecnością wojsk amerykańskich czy
brytyjskich w Niemczech Zachodnich, albo
sowieckich - w Niemczech Wschodnich.

Wojska w Niemczech poz"tają dlatego, źe są
wojskami okupaqjnymi, a okupacja została
narzucona podbi(emu krajowi, k[Óry przegral
wojnę i przyjął takie warunki kapitulacji.
Polacy tyli - przynąjmniej w (eorii - zwycięzcami, a zostali okupowani przez s® jusznika
naszych sojuszników. Trwa to do dzisiaj,
chociaż nowa sytuaęja politycma, raęje ekonomiczne, spoleczne i moralne przemawia- ją
przeciwko temu. Wychodzący z Węgier
i Cżecl]"łowacji Sowieci muszą także opuścić
Polskę. Nie wrócimy przed spełniehiem tego

warunku, o którym mó"tili przyuódęy naszego
niechcianego przecież uchodźst`in poljtycznego, z poprzednikami na moim urzędzie oraz
`hybitqymi generalami: Andersem Sosnkcwskim, Maczkiem i Rudnickim.

Druga spmm to w żx;łni wolne wybory do
parlamentu, a takicb dotąd nie qyło. Dopiero
gdy nasz naród i`ybie(ze własnych posłów, już
nie 100, a 358 (albo imą liczbę, k[Órą "prznaczy ordynaęja wyborcza), gqy ukonstytuuje się
parlament, gdy w warunkach wolności
i demokracji wybrany zostanie prezydent -

kanlo. (zD
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€aR.Kaczorowskiegp, TetTar.-

dopiero wtedy, na ręce takiego kandydata na
prezyden(a Prezydent Rzeczpospoli(ej na
Uchodźstwie przekaże irisyg- nia władzy
paiistwowej, symbolizujące Polskę niepodległą, Polskę suwe- remą.
Trzeci warunek ma charakter konstytuc}j-

noprawny. Ikialamy tu w oparciu o mtatnią
polską konstytuęję, uchwaloną w 1935 r., która
w paragrafie 24 przewiduje, iż w wypadku
wojny lub zagrożenia pańsm@ każdorazo`hpr

Ęd=:eT;żeezpzeebkż={:#T:E:Łefi:

wość twóroó`hr konstytuęji kwietniowej okazała się zbawienna dla ciągłości Państ`m Polskie-

go, pTzechowywanej na uchodźstwie.

W związku z bm nowy pa[lament, uchwalając
nową konsty- tuę]ę, musi się w jakiś spasób
odnieść do usta`ior zasadniczej z 1935 r., która

zapewnila ciągłość konstytuqyjno-prawną
naszemu państwu. Jest też dla nas oczywriste,

że obecny sejm, pochódzący z niedemokratycznycli wyborów, nie jest w stanie i nie może
nowej konsty.uęji uchwalić.

Najpierw więc powimy zostać rozpisane
wybory, a potem dopiero sejm - konstytuanta
może uchwalić nową konstytuęię i medy może
nastąpić przekazanie z lłondynu do Warszawy
symboli niezawisłości Patistwa Polskiego.
W[edy -ale nie wcześniej. Niczego tak bardzo

nie pragniemy jak realizacji celów, o które
walczyliśmy na polach 11 wojny ś`Aria(o- wej,

a potem -już w imy sposób - na ziemi oboej,
na wszystkich kontynentach. Chociaż nie
uŻ)mmliśmy broni, walczyliśmy o Polskę wol-

ną, calą i niepodleglą. Emigraqa polityczna

Ęg;ąŁmśtiwswT;#faowEeTHT:]Ł#aĘ,pj:k#{

dla Polski niepodległej. Walczyła, praoomła
i umierała dla Polski niepodległej. I tylko do
takiej Polski w[ócinv.
Flr®zyd®m FtFl na LJchodźc"®

Ryszard Kacżorowsm

STF#ENICYCISZY
Jlam Mrcwar\+l@zioFańskj odbył 28 sierpnia dwa
sp®ftHr\amfia prubm@zm@ "e WroeławiLj. Podczas jednego

7. mm padnr@ pyTffinie z sali: "Dlaczego mówi się
®- m®ns@e flak® kFaju niepodleglym, kiedy wciąż
Śsftarefl©"fią4 M mas w©!Ska sowieckie, a najwyższą
wfladz@ w pańsftwR© p@©nB cziowie,k odpowiedzialny za
sftam w®jenny".
Nowak sfiwi@rdzil, że ftmŁ@~

Problem sowieckicti wojsk

ba ®dFóżniaó bfi=aRi dem®k-

w Polsce to pFE©ci©Ż nie tylko

naszą dumę narodową i nasz
honor, stanowią zniewagę

raGji ocl bram mi@p®dlego®ś-

zajmo"ani@

dla polskiej przeszlości.

ci. P®lsr\a ma mi®d\osftaflltii

sfio§MnkQwo

d@mcgkr8`oji, azj®si® wvrazem

obsz8`rółof nasz©go kraju, to
rówmi@Ż siaia Prssja, Swoiste

j®Sfl pFezyd@mftMfta Ąna"z©lski®g®,
al@ jesA kraje>m

calk®wici® mi@p®dlle@Wm. Mie
prz®czy fl@mM obec`mość 6vd,

dziaoów s®wiecmchn

bo

prz®cież jedmcftz=ąoe N i®mc}f
goclzą Się ma ®beGmość ma
swoim ę©Fyft®"m Wqjst( rL6"Ó-

przez

nie

niewielkich

mi®widzialgi© węclzic!ła nakła-

damę naL polskl® właclze. To
wcai© ni@ musi odbywać się

przy

pQmoQy

Słów

czy

komkrgQnych dyspozycji. Po

prostu przy pod©jmowaniu
cŃecyzji &rz©basię

l iczvć

wno amerykańskjcm, Aak i Ljo-

z soiwiecką obemością, a to

wi®okich, a mipft mie powie, Źe

już
ńesft
równoznaczne
z ogranczenigm niepodle`

Niemq/ mie są miep®cmegAe.

D@ma®ogia - ł\® cmyba

gA®Ści_

Ni®

mówiąc

o tiym. co lak8\ obecmość

RreśGi m(wpowiadanyoh przcz

możc oznacz,1ć w momencie

N®waę\ar J®dłrwm z ipvc)dffia~

docyd\Mjących dla Poisi(i czy

wowych 6}I@menĄów miepodlIegfl®Ści pańsimra fiesft pcma

En,lropy rozsfLr7`ygnięć.

miedos?'

suw®r®mości jesft®śmy odl

siebi® w®jmę i olo dzisiaj mają

w Polsl=e - fto również znak
sovipiecki®go panowania nad
maszym krajem i pewien
sp®sób iego realizacji`

suw®f@m®Ść ogramiozomą.

Oor\olwi@k b;* mówić, !e§t

pFzegraiy wyw®flaną przez

9k

Pi®lskien

kftóffe

Pi®rwsz@ padfl® ri,`riar,3^i^ tiej
wojmy, p®dGflame ł5tm y\Mffr3;tigli

qprezyclentR Fizeczpospomej

Polskiej" sowieckim riamiestn

mm\iem` rządząGym pol§ką
prowi ncją koFT3misęycznegQ

z® stmm}/ i@dm®g|o z agres`oL

imp®ftium_

ffów, bw wciąż by#o firamowane jak fl{raj podbw.

naweft 50 ocAb}r\`Fch pi®lgrzy-

Ljami© Nowiakt mówiąo. że

j®dmoczące się

Niemcy

godlzą sn m sowneck,r}
obecn®ść ma swom ftigry=-

I.mie uświęc;i go

me;i na Jlr?i:`na. GóręT TO

zwi,®dzig ftylko naiwnyeh i

odbierz@

autorytsi

tym,

gierki si® wdają_

ęorium. wojsr\a| sovv7ieor\ie

mają być w)rcofane. O=`iągmaA
to kamclerz Kohl w przefiargaom z Gorbaczowemr

zag.ncfirqrenia absolutu. Na

pevmo sowi®cka obeeność
w Polsce i pr@zydgntura
ula"7.elst{i®go nię s&9r,Qwią

UznGti widoczmie. że niepcNdl-

wyłącznyohi
prz@SzkócI
w ocllzyskaniu ni®podlegloś-

l®gt®ść sw®jego pańsftwa

ch alę są` najbarc!zięj widocz-

wamo kupićp mawffl za duźe

nymi znakami j®j braku
i maibardziej upok@rzają

®dp®wiedmiego

pi@niątiz©,

or\upM.

Drobni chuligani odsiadują
w nim wyroki do 15 dni więzienia.
Do iiiedawna byn to także uczestnicy niezależnych manifestaęii. Na
okres więzienia nie otrzymują ori
ani mydła, ani ręcznika, pościeli
czy koca. Śpią na drewnianych

pryczach bez materaców. Muszą
pracować, także w niedziele. Za pracę nie otrzymują
żadnego wynagrodzcmia. Po odsiedzeniu wyroku muszą
ponadto zapłacić za swoje utrzymanie w areszcie 1 rubel za dzień. Wyżywienie otrzymują 2 razy dziennie:
f ano talerz kaszy, wieczorem talerz zupy i chleb. Jeśli
odmawiają pracy, trąfiają do karceru, bez pryczy, bez
jakiegokolwńek sprzętu, bez. okna. Jedzenie dostają tam
raz dziennie. Nie wolno im też palić.

ątfióTzy W łf=rr\ie ni®moraine

Nie czyriimy z Calggo

gwaFanftMjąo mM wpAacemie

Areszt w Leningradzie

c#9mokracji

Nie isftmiejeip Żad\en ip`owĆ#, by

Pań§tw®

niejsze, Żeby oni mieli racje.
Żeby Lbyło mito, cicho
i spokojnie, a oni byli tej ciszy
sternikami.

RÓwnież` prezycjentura
uaruł®lsfL{iego to nie jodynie

oaflym ftewftoffhmm kffańu,. Te,i

61 laft pozbawiemi` Niemcy

podobni są tak zapatrzeni
we własną wizję rzeczywistości, tak bardzo egocentryczn ie oceniają wdarzenia,
Że do nich naginają fakty,
ignorują zagrożenia. Najważ-

już

majwĄaśoiwsze o,P{reślemie

snjweremn®Ść jQgo wfiacftz ma

Sprawnie i "okrągło"
mówiący Nowak 1 jemu

W takich warunkach przetrzymywani są ludzie
w europejskiej, "cywi]izowanej" części ZSRR. Pewna
kobieta otrzymała 1 rok więzienia za przestępstwo

paszportowe - pojechała bez zezwolenia do swojego
męża do I€ningradu. Po wyiściu z uńęzienia nie zameldowała się na komisariacie. Otrzymała kolejne 5 dni
odsiadki.
M.F.
(uczestnik Konferenę]i Praw Człowieka w l,eningradzie)

11 MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA
PRAW CZŁOWIEKA W LENINGRADZIE
-;;;ridó;oleriiemwiŁjącfaltizorganizowaniaKonferercji_w_Len!rgradzie.,vki.aj.u_,
jedenzozołowychakwistówruchunarzeczp!?W.Człowi.fka.WZ.SPS_,_y:_Ti3!i.±_P.?W,
w Atówm -/.ak powł.edzy.a/ "nlgdy nie łamano praw człowieka, dlatego, że luclzie tu
mieszkający
-ż;rii-rikc;Wiścińećkiemu-prariadę.orgęTizowaniawl?9!`.r,o.kuL_p!ęL!.Ęn_a_ro^!:_!^e!.
nigdy żadnych praw nie mieli", wyxazł./ pffekonanł.e, Źe przyznanł.e
kJ;ie-ńenójipoświęconejrimiarowiludzkie_myp!o.cęsyKBYĘ,P.ył?by.p^rz^e^dwczesne
rióbec óiągłeóo Ęiwałcenia praw ludzkich i obywaLelskich w ZSF\S.
W dniach 14 wrześnla
odbyla się w Leningradzie 11

M iędzynarodowa Konferencja Praw Człowieka. PieTwot-

nie miała ona mieć mejsce
w Wllnie,ale po ogłoszeniu
niepodlegtości Lftwy, władze

zespół organizacyjny ze
Zbigmewem F}omaszewsklm
na czele. Okolo 2 tys. uczestnlków z Rosji, wszystklch
republik ZSF`S i prakycznie

calego Świata obradowało
w 7 sekcjach problemowych.

sowieckie się na to nle zgodziw i zapowledzialy, Że nie

Najburzliw§z® obrady mlały

wpuszczą

i mnlejszości narodowych.
Dla blisko 1300 uczestnlków Konferencji z ZSF`S byla

uczestnlków

miejsce w sekcp związkowej

i gości z zagranigy. Podobnie jak 1 Konferencja w 1988
r. w Krakowie, takźe i ta zo-

to pierwsza okazja tak liczne-

§taia przygotowana przez

go spotkania i mówienia

wprost o łamanlu prawa,

W Konferencjl brali udział

nadużywanlu władzy 1 potwornych zbrodnlach, jakie
miaw i w dalszym ciągu mają
mejsce w Sowietacn. Uczestnicy z Zachodu mogli z kolei
skonfrontować rzeczywistość Związku Sowieckiego
z obrazem lansowanym

przedstawiciele SW i Panii
Wolności. Występująca na

przez sowlecką propagadę
i często po raz pierwszy
przekonać się, czym jest
komunizm
i
do jaklch
zniszczeń dóprowadził.

plenarnym
posiedzeniu
Jadwga Climielowska' (Sekcja Wschodnia SW) mówiła
m.in. o rozbieźnościach po-

między oflcjalną propagandą
a prat(tyką życia w ZSRS,
gdzie prawa czlowieka są w
dalszym clągu łamane.
Przedstawiając stanowisko
SW zdecydowanio opowiedziala się za prawem do

"Słowo, przed któiym trzeba pochylić głowę."
wysTĄplENIE KORNEn MORAwlECKIEGo w łASTRZĘBlu
"ks#Ww"Pw:§#y;%%#K%ern%;a

nam natohnlenio na lata wojny
wypowiedzlanej narodowi.
Przyszła ta wojna, przyszedł ból,
łzy, pot 1 krew. Kiow tutaj, na

#,"c;`.::?że„%aza"k#ń?:`e°„%j

Śląsku, krow górników "Wujka",

strajków w Jastrzębiu. Kornęl
Morawiecki wezwał wtedy

górników "Jastrzębia", krow do
dzisiaj nie zmazana.
Me

#,eq%%got,mbyApm#satłw#p%:.

zmazana przez tych, którzy ją
wytoczyll Na czole państwa stoi

nych za to, że glosował za

genorał, który jost odpowiedzial-

prezydermą dhd W. Jaruzels-

ny za tą krew..Ludzie Solidarności temu człowiekowi który ich

kiego. Poriiżej przedstawiamy

sbwie, któro było na początku.

niszczył, pozwalają rządzić
krajem. Chclatbym, żoby pan
Andrzej Welowiojski przeprosit
tutaj zgromadzonych za to, że
/oklaski/ dziękł jego gtosow.i pai
gonerał
został
wybrany.
Proslłbym toż, żeby policja,

w siorpniu 1980 roku. To słowo
spolto się z Polsńą nierozerwal.

którą została tutaj zaproszona,
równloż wypowedziala w tym

nym węzłem, to sk)wo byto dla
nas, Polaków, świadectwom
wielkości. Pokazało, że moż®my

miojsou słowa przeprogzenia, za
to wszystko /oklaski/.
Byto clężko, górnicy i my

stworzyć coś tak orginalnego,

wszyscy wiele wycierpleliśmy.

wspaniatego, ooŚ przeciwstawia-

Przyszedl rok 1988, gdy znowu
to wielklg stowo zostato tutaj na
Śląsku podniesiono. Podnioslone pod hastem: "Nie ma wolnoś-

fi.agnent stenogramu wysftpienia Kornela Morawieckiego,
doftzzpy tej spmwy.
Chcę

mówlć

państwu

o "Solidamośc.i", o tym wielkim

jącego się ttomunizmowi ! j®go
bezsensowi. ''Solldarność" byta

wielka, była wspaniała. Data

ci boż "Solidarności.. Ale cóż

zniszczyć to naszo sk)wo, naszą

z nim daloj zrobiono? Uważam,
żo to, iż jest nas tutaj tak mało
Oo tak wielka rocznicn powinna
zgromadzić całe Jastrzębie/, to,
że brakuje tu wielu z %h, którzy
te górniczo strajki zaczynali, jest
winą nieuczciwych, tajnych

idoę solidarności. żobyśmy o

porozumień z komunlstami
/oklaski/. U`^/ażam, żo czas te
porozumienia zerwać. Odpowiedzialni są za nie ci wszyscy,
którzy nam nio powiedzieli, na

czym one polegają, a my tylko
widzimy to po efoktach, po

niej zochcioli zapomnioć, aby

nam odebrać to, czogo sobio
od®brać za nio ni® możemy
pozwolić. Na świooio jest to

słowo, z którym wejdzlemy w XXI
wiek. Jest to stowo, przed
którym trzgba pochylić głowę,
bo ono rozlewa się po Europi®
i świecie. "rażam, iż ta nadzleja

jeszczo jest, trzeba ją jodnak
odbudować. Nadzieja. żo Polska
może być nio trzecim, ni®
czwartym Światem, a pier-

od władzy, która spowodowała,

wszym, że możemy się flqdzić
saml i stać nas na woln® wybory,
którycl` nie musimy odsuwać na
wiosnę przysztego roku /powln-

że w toj chwlll najlopioj w Polsc®

nlśmy być już po nich jeslonią

powodzi slę mafii komunlstycz.
nej, żo naród cierpi, jost bozgil-

zeszłogo roku/, iż stać nas 'na
usunięcie namłestnika Moskwy
i życie w wolnoścl oraz dobroby-

oiężkich ofoktach. Po grubej
kresco pana-promiora, która
odgranicza odpowiodzislność

ny, apatyczny, smutny, traci
nadzloję. Oni zaś mają się
dobrz®, bo "okrągły stół" byl ich

cie, że parafrazując sk)wa nasze-

planom; tak jak oszukańczo
35%, niszczonio akt, afory
alkoholowo były rownioż ich

zglnęła, póki my żriemy.

planami. Plan komunlstó`^r, żeby

go hymnu - Solidarność nlo

Kornel Morawleckl

ekonomij. Bogato państwa
mają czego bronić. Wspól-

w tym kierunku bylo rozbicle
opozycji na "konstruktywną"
i
"niekonstruktywną".
Faktyczny podzial, jakl to

czesne państwo jest jednak

posunlęcle

silne przez swych obywateli.

z nlewlelkimi modyfikacjaml

z reguw jest ona naiuralnym

następstwem

zdrowej

Wszystko zaczyna slę na
wych
funkcjonujących
w dany.m społeczeństwi®.

ist"oje do dzlsiąi. Blokowanie informacji o ugrupowaniach 1 programach akematywnych przoz tolewizję,

One wlaśnle, obok dążenia

radio 1 prasę rządową oslabi-

do sukcesu, są silą sprawczą

lo wphm/ niezależnych insty-

wszelkich

tucji w naszym spoleczeństwie. Z potęgi rządowej
propagandy zdamy sobie
sprawę zauwaźając, Że nie
tylko "Gazeta Wyborcza",

poziomie wartoścl podstaM/o-

działań

pozytywnych. Jak więc to
samostanowienia dla wszystkich narodów wchodzących w sktad ZSF]S. Wyrazila
także poclzjelane przoz wielu

uczestników obrad obawy.
że będą one wykorzystan®
dla uwiarygadniania Gorbaczowa j "pierestrojkj".

Uczestnicy Konferencji
z ZSF`S otrzymali od SW
i Partii Wolności dar w po-

staci 6 kartonów ksiąźek,
kaset magnetowidowych z
instrukcją druku i materiałów

wywotalo,

stalo się możliwe, Że wlaśnie

w okresie stopniowego
odzyskiwania
różnych
obszarów wolności stają one
w obliczu największego
zagrożenia? Czemu to, co
pomagało utizymywać naśzą
wewnętrzną
autonomię
i podmiotowość, zarówno

przez lata zaborów, jak
i przez ostatnie pięćdziesiąt
lat, ginie w ciągu zaledwie

której
"prorządowość"
wyniŁa z wolnej woli jej
właśclcieli, zaslugui'e na takje

przyporządkowanie, ale też
wlaścwie cala prasa dawnego
F`SW,
podlegająca
obecnie za pośrednictwem

antysemftyzm". Nio moźna
oczywlścle negó\^rać jego
lstnlonia, nlemniej jednak w

porównanlu z antysemftyzmem sowieckim czy francusklm jest on wręcz siemlężny.
Zamiast traktować go jako
nieprzyjemny, ale jednak
folklor polftyczny, używa się

go,jako obucna slużącego
do blcia kogo się tylko da.
Jakby tego wsżystkiego bylo
mało, doi.zucono jeszczo
awanturnictwo, międzynarodowy handel`na dużą skalę
/co ńie jest owenementom
w tej części świała a wqczym

przejawia slę duch przedsiębiorczości; można by się na

dobrą sprawę nawet tym
chlubić/ i międzynarodową
przestępczość. Aby jednak
ten instrumentalnie traktowa-

ny obraz zbydlęconego

Komisji Likwidacyjnej właśnie

i tępego Polaka byl p®tny,

rządowl 1 odprowadzająca

przylepiono mu jeszcze

MANIPULACA JA PRZEZ
GNOJENIE

do sftodruku.
Macle] FTanklewlcz,

uczeS`iilk Konfor.nc|l

Kiedy Antoni Słonimskl
roku 'Wolności".

pis:oS;:ijscpeę:łtaybceijieJowi:j.!
nie przypuszczał zapewne,

Jak nie da się żyć bez

haracz, dawniej wdacany na
konto PZPF`-owskiej firmy,

do Skarbu Pańswa.

W jego czasach taka posta-

powietrza, tak nio można żyć
godnie bez poczucia wla§nej
wartości. Ta zasada dotyczy
nie tylko jednostek, które

tyle lat, Polacy wykształcili

wa byla naturalną reakcją na

mogą czerpać satysfakcję

w sobie zdumiewająco duże

krzykliwą politykę sanacji.
Dziś jest ona tylko Żałosnym

z Życia na różnych płasz-

czyznach, często stosując

zdolności do samoorganizacji. Aby je znlszczyć.

przykładem

thinking", próbą wpasowania

mechanizm kompensacji, alo
i
grup spotecznych,
i

trzeba było zdobyć się na
krok tak perfidny, że nle

prawdziwej
przyszłości
milionów ludzi w literacką
koncepcję sprzed lat. Nieste-

narodów. Te os"nie jednak,
w przeciwieńsMe do osób,
nie mogą budować smcunku

ważyli
się
go
zrobić
komunlści - rozczlonkować

Że wiele lat później zechce
ktoś tą ldeę urzeczywistnlć.

"wishful

ty, jest to także nawiązanie
do niezbyt chlubnej tradycji
historycznej:
słabemu

do slebie na zjawiskach
}ncydental nych. Zwycięstwo
w sporcie, jeśli §ię zdarzy,

Jednak, żyjąc w nlenormalnych warunkach przez

społeczeństwo nle tylko
przez tworzenie sztucznych
podzialów

i

instytucji

politycznych, ale glównle
przez uderzenie w samo

miala gwarantować wladczyni sąsiedniego mocarstwa.
Jednak, jak również pokazala

przynosi co prawda satysfakcję, w Żaden jednak sposób
nie może zastąpić poczucia
więzi wynikającej z faktu
bycia częścią składową spo-

w

historia, na luksus słaboścl

'eczności.

premiera. Flzuclł on społe-

państwu u schyłku demokracji szlacheckiej wolność

mogą sobie pozwolić tylko

Jednak spoleczeństwem

państ\^ra położone w demokratycznym otoczenlu. Polski
nie stać na luksus bycia
Szwajcarią, Monako czy

dumnym i skonsolidowariym

Luksemburgiem.
Oczywiście, dzisiaj pojęcie
"siły" nie musl oznaczać

rząd" 1 wspierające go grupy
interesów musialy spoleczeństwo sklócić 1 rozczlonkować. Pierwszym krokiem

potęgi

militarnej, chociaż

źródło

niezależności

poczucle

-

narodowej

wyszedł

od

czeństwu w.Warz pogaJdliwe

"polskle piokiełko", którym to

źle się rządzi. W myśl więc

pojęciem określa się obecnle

starej, imperialnej zasady

posladanie odmiennych od
obowiązujących poglądów.
pstem pojawiia się qzwykia

"divide et impera", "nasz

z

"Ciemnogród".

napisem

Tak oto dokonah slę manipulacja, kto wio czy nio jodna
z największych manlpulacji
socjotochnicznych naszych

ozasów. Teraz wystarczyto
przociwstawić

'`ciemnym

masom" wysublimowanych
"ouropojskich

humanistów".

Efokt przerósł chyba nawet
oczekiwania sprawców. Dzlś
nikogo nie dziwią hlstoryczne
wypowiedzi typu: :DWstydzę się,
że jestem.Polakiem". Nasze

samoblozowanle i samoudręczonlo Zbliża się do punktu

krytycznego, po przekroozenlu
którego można sio 8podzie\A/ać

gwahownogo rozpadu wigzi społecznych i j®go traglcznych
następstw: rozkwitu bandytyzmu i nowej fali ®młgracji.

godności.

Sygnal

nalepkę

polska zawiść", "nietolerancja" i uszowinizm". Wyciągnię-

to także "tradycyjny polskl

Cel, do którego zm!eizają
"Europejczycy", jest bardzo

wyraźny - zatomlzowane,
a więc latwo sterowne społeczeństwo, zgnojony, a wlęc
pasywny naród i Polska
rzeczywiście słaba - ale czy

aby na pewno wolna?
K. JAGODZIŃSKI

Wspólnota Polsko - Ukraińska
nlu niepodlegloścl przez

nle domnlemanych pizecw-

wspólnotyzagadnlenia
interesów
0 ważnoścl

nasze narody -latach 1918-

niltów polftycznych nlż pl[no-

1920 -zamiast `hrspóldziata-

wanie sojusznlków - Francji

8::sdtY.'wn.a_rowdsó:h::rnoip.y

nia nastąpity wzajemno

1 Anglii - by wypełnlali swoje

napisano,
szczególnie
w ostatnich latach, wlele

ciężkie walki. Sojusz z Petlu-

rą byl już spóźniony a do
tego wielu Polaków nie

obowiązki traktatowe wobec
Polski. Warto poinformowaó
opinię publiczną, iż jeszcze

doceniło. bo i nio rozumiało,

podczas walk pod Lwowem
kierowanych prz©z gen.

wielesił a brało w tym dżialaniu udział wielu wybitnych

jego riartości dla potrzeb
chwili jak 1 w perspektywie
his`orycznej. Polska za-

wykorzystać sytuacjl by
naprawić stosunki polskoukraińskie. Zabraklo prze-

Sy°dsonnkt°jwSi!r°sę3iogd8m:ś:;

wodniej myśli polsklgj tak w

ludzi. Bieg historii, przeplata-

wartym z Rosją pokojom

nej potwornymi przeszkodami, nareszcle doprowadzi do
chyba jedynej szansy, Źe
narody mogą dokonać
wyboru drogi dalszego Życia,
zwłaszcza, iż technlczny

w F`ydze prz_egrała swoje

byli wciąż na terytorium
Polski, obaj gonorałowie

kraju, jak i na emigracji, poza
tym nio bylo nikogo,
kto

szanse, przegrai też Petlura i
Ukraina,
której wojsko
w Polsce znalazło schrónie-

Sikorski i Sosnkowskl ustallli

pomiędzy sobą, Że gdy
zna|dą się w Paryżu, to jeden

w wytworzonej syluacji
chcialby i mógłby się pokusić o prowadzenie samo-

nie a część kadry zostata

z nich będzie premierem,

dzielniej,

zgodnej z racją stanu Polskl.

artykulów oraz książek. Dla
realizacji idei jedności tej
części Europy poświęcono

rozwój na świecie spowodował to, Że dziś Żaden naród
nie moźe zamknąć się

przyjęta do Wojska Polskiego. Do stosunków polsko-

drugi
zaś
naczelnym
wodzem... Na skutek napaści

ukraińsltich włączyli się
Sowieci, Czesi i Niemcy.

Sowietów na Polskę rzącl
Polski
z
Prezydentem

w

etnicznych

Pierwszycn zostawmy na

Mościckim

granicach. Śwlat został
skazany na jedność. Zanlm

boku. Czesl ltierowani przez
Masaryka i Benesza od

do takiego stanu doszło,

samego początku swego

wielkie imperia musiały się

istnienia byli wrogo nastawie-

swoich

rozpaść i to dziś dzieje się z

imperium rosyjskim. Obecnie
w wielkim trudzie, już na in-

nych zasadach, rodzą się
wspóinoty regionaine, a nawet ponadregionalne, gdyż

każde państwo szuka dla
siebie korzystnego współdzialanla. To, co `^ryżej zostało napisano, jest zwyklym
komunałem. jednak ważną
rzeczą jest] aby nasze społe-

;!,kdo°z:j:t;:!.n:sĘ=8:mś#smk:

przeszedł

na

czele

na terytorium

sprżymlerzonej

F`umunii,

gdzie został internowany.
Gon.Sikorski mógł więc

poprzez Francję narzucać
swoją wolę, decydował kto

Cieszyńsklego, gdy wojska
czerwonej F`osji atakowały
Warszawę, dalej wstrzymywanie transponów z zaopatrzeniem wojennym w latach
igig-i920, od nlcn czy

mial być Prezydentem, zostal
też premierem oraz naczelnym wodzem
a gdy

przez nich szła komunistycz-

wodza, bo jak wyjaśnił:
"Francuzl na to się nie godzi-

na bibuła. tam też chronili się
terroryści ukraińscy, którymi
z Pragi kierowal płk.Kono-

gen.Sosnkowskl dotarl do
Paryża nle odstąpił jednak
stanowlska naczelnego

li...". Ulegał więc Francuzom,
później Anglikom i oczywiś-

czeń§two oraz narody są-

walec,

czasem

cie Rosjanom tak dalece, Że

siedzkie Żyły w świadomości,

przeniósł się oflcjalnie do
Niemle.c. Polska, choclaż
w dwudziestoleciu wiele

tzw. porozumienie Majski-

osiągnęla - integracja trzech
zaborów, przebudowa gospodarcza i jej widoczny

w Londynie przez rzeczników

Że przed nami nie ma innej
drogi, jak tylko Życie w jedności i oczywiście w wolności

Polacy
wieków
i Ukraińcy
temu już
stracili
kllka
szansę innego, lepszego
życia niź to, które zgotowała
im Rosja. Niewykorzystaną

który

z

rozwój, oświata - to jednak
w dzledzinie poliiycznej nie

trwania cesarstwo Austro-

rozstrzygnęła wielu problemów i nie była w stanle
obronić swojej niepodległości. Sprzymiei2eni w zbrodni Rosja i Nlemcy, po po-

Węgier usiłowało ratować się

konanlu Polski podzielili się

przez dokoptowanie U krainy,

jej terytorium , mleszkańców
zaś podałio różnym potwornym represjom. Nadomiar
złego ciągłość polskiej

przez obyclwa narody szansą
była
również
1
wojna
światowa. Pod koniec jej

stąd ataman Skoropadski,
stąd układ brzeski przyznający Ukraińcom Chełmszczynę, stąd przygotowanie przez

Sikorski było redagowane
w ambasadzie rosyjskiej
Sikorskiego:

J.Retingera

i

Stefana Litauera. Wybuch
wojny pomiędzy Rosją
a Memcami mieszkańcy
Polski przyjęli z radośclą,
Ukraińcy zaś licząc na

protekcję Ni®mców, gdy ci
wkroczyli
do
Lwowa
w czerwcu 1941 r., ujawnili

swój rząd ze Stećką i Banderą na czele. Spotkal lcli
sromotny zawócł, bowiem
Memcy rząd uki.aiński w ca-

jedynym
sojusznlklom
w walce o wolną Ukralnę
może być tylko Polska.
Próbowali więc dogadać się
z Polakaml, lecz natrafili na
fatalnych rzeczników sprawy
polskiej, którzy nie potrafili

jasnej

polityki

Gen.Sikorski w dniu 28
sierpnia 1942 roku przybył do
Audley End w Anglii. do

cichociemnych,

którzy

w liczbie 36 byll już gotowi do
przerzutu do kraju /wśród
nich
byli
oficerowle

zawodowi. w tym dyplomowani inżynierowie, prawnicy,
docent oraz inni, do których
zalicza się piszący niniejsze

slowa/. Na nasze pytania
generat i premier odpowiedział: "0, widzę. 2e interesuje
was wlelka polityka", a na

powtórzone pytania dotycząco` stosunków polskouk
raińskich
dodał:
"Ukraińców sprzedam Stali-

nowi". Na dalsze pyiania, jak
to ma się odbyć, czy tylko
samych Ukraińców, czy też
z
ziemią
"sprzeda",
gen.Slkorski odpowiedzial:
"Za

wiele

wiedzieć"

byście

i

chclell

nie wyjaśnil

sprawy... Dodam jeszcze, że
na pytania dotyczące Prus
Wschodnich,
Pomorza
Zachodniego, Opolszczyzny,
Wroclawia general odpcM/ledział: "Ja się nie będę pchał
na zachód, ja nie chcę mieć
u sieble 7 czy 9 milionów
Niemców". Wypowiedziami
wodza i premiera zarazem,
który był symbolem Polski
Niepodleglej, byliśmy mo3no

łości aresztowali, niektórych

zawstydzeni,

polltyki całkowicie zostala

jego członków zamordowali,

przewana przez przechwycenie wladzy przez gen.

innych osadzill w wlęzleniach

wstrząśnięci 1 więcej pytań
nle stawialiśmy. Wszelako po

a

nawet

Austrię oddziałów ukraińskich do zajęcia Lwowa. 1 stala
slę rzecz fatalna, bcM/lem w

Sikorskiego, który bardziej

czy obozach. Wywołało to
u Ukralńców szok; w kręgach

odjeździe
generała do
Londynu zadawallśmy sobie

okresie sprzyjającym uzyska-

zaangażował się w zwalcza-

OUN doszli do wniosku, Że

pytania; jak ta biedna Polska

ma wyglądać, kto ma jej
poljtyczych
interesów
bronić? Wypowiedzl gen.
Sikorskiego
w
swoich
pamjętnikacri

Stanisław

utrwalili:

Sędziak

sowieckle stawala slę dramatyczna. Komendam naszego
Okręgu, "Marcjn" - KiRimierz
Tumidajski, który jeźdzll

z Lublina do Chełma na
rozmowy
z
sowietaml
i PKWN, zostal aresztowany,

-

późniejszy szef §ztabu
Okręgu AK Nowogródek oraz

podobnie jak trzej dowódcy

Michal Fijałka -późnjejszy z-.

dywjzji orąz pewna jlość

ca lnspektora AK w Kowlu
i d-ca batalionu w 27 Dywizji

jnnych oficerów. Sowieci

przeprowadzali łapanki na

Wolyńsklej. Skoro mieliśmy

ludzi, z których część wcielalj

takjch
męźów
stanu,
a w Kraju na pewnych odcinkach
Życia
Państwa
Podziemnego bylo jeszcze

do wojska, innych zaś
zamykali cio obozów, w tym

i do Majdanka a następnje
wywozilj do Fąosji. Delegaci

gorzej, to nic dziwnego, Że
doszło do, ubolewania
godnych walk ukraińskcLpol-

skich, zresztą zapoczątkowanych przez Ukralńców. Byv
to walki bratobójcze, gdyż
trudno by powieclzjeć, kto
z tamtejszych ludzi posiadał
więcej krwi polskiej czy
ukraińskiej.

Bowi.em

tam

następc`waly różnorodne
związki pokrewieństwa,
nawet nazwisko tam teź
niewiele mówiło o narodo-

przemówienj u wskazywalem

na obowiązek toczema

Rządu, tak wojewódzcy jak
i powiatowj, zostali aresztowani, nasmły się rekwizycje,
rabunki wojsk sowieckich.
W teren nje dochodziły

Żadne rozkazy czy vWczne,
gdyż centrum wojskowcLpolityczyne znajdujące się
w Warszawie, z powodu
toczonych walk powstańczy-

źtiaś3cs!3,'ęesśpoaJęjśiowws:r:;:
mali ofensywę a do tego nie
pozwolili

j

me

dalszej walki o nlepodleglość

wzywając ich nlo.tylko do
zaprzestanja walk, lecz
i wezwalem do wspótpracy

i chocjaż od§zedl jeden
i współclzialama przociwko
okupant, to,przyszedł drugi, wspólnemu okupantowi jeszcze bardziej zbrodniczy, Sowietom, także do puszozeiiczniejszy nawot. Zostalj
nia w njepamięć wszystkjch
Ukrajńcy , którzy aktualnje
strasznych zbrodnj, gdyż
zachowują sję spokojnie.
przed naszymj narodamj stoi
Ponjeważ Polska i Ukrajna
olbrzymió zadanje - odzysznalffły się pod tym samym
kanje niepodległoścl Ulotka
okupantem, nalezy z Ukrajńcami dojść do porozumienia

i ewentualnie z njm wspóldzialać. Wskazalem równjeż
na histoqrczne nasze związki,
na racje polityczne, ludnoŚciowe,
geograficzne i

potencjalne wojskowe, co
przez obecnych zo§tało
zrozLimiane i z zadowoleniem przyjęte. W owym
czasje \^rysiedleń Ukraińców
za Bug jeszcze nie byto a na
terenach wzdłuż Bugu i Sanu
byly liczne oddziały UPA.
Natychmiast podyktowalem
ulotkę
do
Ukrajńców,

w dużym nakladzje zostala
rozprowadzona ocl W`odawy
poprzez Chełm, Hrubieszów,
Tomaszów Lub., Lubaczów
aż pod Przemyśl. W wyniku

tej akcji całkowicie usfały
walki pomiędzy naszymi
oddziałami, wiele dziesiątek
rolników, ewakuowanych
w c.zasje walk polsko-ukraińskich, pQwrócilo na

swoje gospodarstwa, w tym
w Hrubieszowskim kilkanaś-

cie tysięcy.
Marian^ GOLĘBIOWSKl, C.C.

ciąg dalszy w następnym
numerze. . .

dopuścili

wości, gdyż Kwiatkowskj, oddziałów Armji Krajowej do
Mazur, Godlewski, Wójcik, niesienia
pomocy
dla
Wojtowicz byli Ukraińcamj,
Warszawy. Zaś Rząd Polskj
zaś Kryszczuk, Tokarczuk, w Londynje okazał się
Kaczoruk, Grzeszczuk, jtp. bezradny o obljczu zmowy
byli Polakamj. Z naszych
sowi`ecko-anglosaskjej,
bratobójczych walk jedynie
o której nic nie wiedzieliśmy.
poźytek i zadowoleni.e mielj
Okupacja sowiecka stała się
Memcy i F]osja.
uciąźliwszą njź niemjecka,

początkowo
jał(o
szef
Kedywu na lnspektorat

więc w zaistnjałej sytuacjj
naleźało wybierać: poddać
si.ę Sowjetom czy też toczyć
walkę obroriną i montować
front tych wszystkjch, którzy
też dążyli do wolności?

Zamojski., zaś w sytuacji

Osobiściewybralemwalkę...

krytycznej objąłem Obwód
Hrubieszów i dodatkowo od
mąja 1944 r. Obwód Włodzi-

we wrześniu 1944 roku pod

Dubienką zwolalem odprawę

Obradowat w dniach 20-22 sierpnla 1990 r. w Biatym Bono

mierz Wolyński. Przez cały
czas
swej
działalności
w Arm Kraj.owei. nie zetkną-

oficerów. Przybyli na nią
równieź
oficerowie
z

8L°,§az,3'Lńaskk%fet:*:,adnJbpdózz,::e;'u2k:a:i3rk#T::?%:ams;:ntfaeTezn°.

erenach
południowcL
W tych
walkach
na
wschodniej Lubelszczyzny,
niestety

brałem

uclział,

Gdy wojna jeszcze trwała,

polityczną, mającą na celu
zahamowanje
rzezj
niewinnych, bo nawoływanie
władz Polski Podziemnej

Obwodów Chetmskiego
i Zamojskjego. Po przyjęcju
raportów od podkomendnych, były też omawiane
sprawy dotyczące U kraińców
i tak tą kwestję podsumowa-

o nierozdmuchiwanie wieści

łe" od tej chwili zamlast

o walkach czy apele o umiar
i spokój metropomy Szeptyckiego spokoju dać nie mogły

walki rozkazuję szukać
kontaktów i porozumnienia
z
Ukrajńcami.
Nastała
konsternacja, bowjem wśród
obecnych byli też tacy,
którym pomordowano rodziny a wszyscy pamiętaliśmy

łem się z żadną lnicjatywą

i nie da'y.

W 1944 roku sytuacja na
Lubelszczyźnie, jak i na
innycri terenach Polski,
zajętycri
przez
armje

pożogi i rzeźie. W dluższym

Xvlll światow Kongres Ukraińskiej Dia3pory

cji było miojsco młodzieźy i organi.zacji ukraińskich w diaśporzo
oraz działalność na rzocz wolnośoi i tożsamośoi narodowoj
ludnośoi ukiaińskiej. W konleroncji uczoslniczyło 30 przodstawi-

cieli uki.aińskioh organizacji młodzieżowych z całego §wiata. Na

zakończonie kongrosu posot i dziaboz powstabgo niodawno
Związku Ukraińców w Polsco - VwodzimieR Mokry powiodzial:

-u3Ia.C.Z^e.g^:,^K^On:!O_S_:PT!owslypoisco?Diateóo,źerióiik-;i"=t

W.:=O_ILór:_O_łdem.?kratyoznychprzemjan,ż-oiśstt;;i;io'i-ó;
n_r!!:_ą._częsóy. Nssz pobyt tutaj jest znskiem iogo.-źo -p-riiś

Z.m:::.n!!a.,S^jęb:,_:żoz=Ty.tuswobódnioprzyjociś;.'i;ó:-;I:o
=ż!±nio _ P:IsP . s.ą .|uż przf}puszczalnś, ;. p;rz:;Ńióńsgti:'-óo
g.=!:!,:c^h.S?i!ej.Alet_o.n.io|ę3tgrsnicauk;rai-i:k;--.;:-i=;c-B
ST:Y:ł=.ka:.!.dl~a.::_O~g:_w_ęi:.nB.ońo?Botujost;a=i`ók6.k-=;-;y.

T:Ę!o~d.r}_:..g_r:paysiodlón.ychzosti;n-;:óii;;:-rió`k-ś;;#.
tu
mamy kawalok wlasncigo domu.-

.

Akcje i giełda `

Bananyzacja
T

erminem "bananyzacja"
charakteryzuje się gos-

§:oddą:kjejkrpa:€:"AomweąrYck:
cechą jest zawężony rynek.
W obrocie to\^rai.owym bierze
udział nie więcej nlż 30%

wszystkie te koszta w cenę
sprzedawanych towarów.

W

do końca bieżącego roku
sprywatyzowanych
ma

Strach pomyśleć, ile będzie
tam kosztować śledź w pancernej puszce. Niewielu będzie kupujących, niewiolkie

papierami wartościowym].
Z chwilą wejścia ustawy

przedsiębiorstw. Trudno
sobie wyobrazić prywatyzac-

w Życie przedsiębiorstwa
w rodzaju "Drewnobudu" czy
"Uniwersalu", będą musiały

ję i jej powodzenie bez tunkcjonowania rynku papierów
wartościowych, a więc bez

spelnić wszystkie warunki
określone w ustawie, co

giełdy. Chyba] że wmyśli slę
kolejne przejściowe zasady.

spoleczeńswa. Reszta jakoś
sobie radzi, zaopatrując się
na targowiskach lub korzystając z ustug przemytników.
Sklepy dla większości są
zbyt drogie. Dlatego w b.iednych dzielnicach po prostu
ich nie ma.

F}ada Mejska Lodzi postanowita
sprywatyzować
handel. PGM~y otrzymały
zgodę na nieograniczoną
licytację czynszów na lokale
użytkowe. Myślę, że wyniki

finansowe przerosw oczekiwania organizatorów. Najdroższy sklep z licytowanej
puli osiągnął cenę 165 tys. zl
miesięcznie za metr kwadratowy. Przy przeciętnej powierzchni 100 metrów kwadratowych daje to 16,5 mln.
za każdy mie§iąc. Według

rzeczoznawców należało do
tego dołożyć jednorazowo
przynajmniej 25 mln na
remont.
Oczywiście, prowadzący
sklep będzie musiat wliczyć

zyski

a

przedsiębiorca

pomyśli pewnie o dalszych
inwestycjach. Szczęśllwi
będą radni, którzy doraźnie

początkach września
tpublikowano projekt
usmwy o publicznym obrocie

pokryją jakiś deficyt.

Przypomina to łupienie
owiec ze skóry, a nie .ich
strzyżenie. Sklepy powinni

przejąć po umiarkowanych
cenacn ludzie, którzy w nich
pracują. Jeżeli zbankrutują,
to trudno - lokal pójclzie na
publiczną licytację. Jeśli się

wzbogacą, to pewnie /przy
normalnym systemie podatkowym/ zainwestują w .inne
płzedsięwzięcia.

Działając w ten sposób,
Rada Miejska osiągnęlaby

zostać co najmniej kilka

Trwające

prace

nad

postawi je w bardzo kłopotliwej sytuacji. Jeden z współtwórców projektu ustawy
w wywiadzie dla PAP-u

jowej in"iicj.i w Warszawie

stwierdził, Źe Żadne z wyeml-

i kilku ośrodków regionalny-

towanych dotychczas akcji

ch. Utworzenie giełdy ma
sporo kosztować. Przewidywana suma /i nfrastrukturalna,
telekomunikacyjna, szkolenie

nie spemają wymogów
ustavw.
Zanim jednak ustawa
wejdziewŻycieczekajądlugi
proces legislacyjny. Optymistycznie zakładany termin
uruchomienia giełdy akcyjnej
to drugi `kwartal `przyszłego
roku. Jest to o tyle dziwne, że

utworzeniem giełdy zakladają

powstanie jednej ogólnokra-

maklerów, .np./ to ok.10 mln

dolarów. Udział w tym przedsięwz.ięciu deklarują inwestorzy amerykańscy i francuscy.
(zj)

jednocześn.ie kilka waznych

celów. Nie wzro§łoby bezrobocie, powiększyłaby się
liczebnie upragiiiona "klasa
średnia" a radni w końcu
zgarnęliby podatki od nowych przedsiębiorstw.
CÓż, aby tak zrobić, trzeba

jednak mieć dalszą perspektywę n.iż najbliższy tydzień.
Andrzej JANECKl

Podatek od imienin

0

d blisko dwóch miesięcy
dziennikarzy bulwersuje

afera alkonolowa n&ywana
dowcipnie sznaps gate.
Histeria związana ze sprowadzaniem alkoholu z zagrani-

cy sięgnęla szczytu. Zaowocowało to "aresztowaniem"
Bogu ducha winnych pracowników spólki z Bydgoszczy
przez komorników lzby Skarbowej. Je§t to niewątpliwie
ewenement w skali światowej. lzba Skarbowa przejęla
tutaj funkcje policji, prokura-

tora i sęclziego śledczego
jednocześnio.

Nie zami®rzam ubolewać

nacl stratami poniesionym

przez biedny rząd (właścicie-

la s0% zakladów przemystowych) z tytułu obniżenia
wskaźnika sprzedaży krajowego aikoholu, nie zajmę się
też postawienlem sprawy
z glowy na nogi.
Cena wódki nie jest ceną,
tj. nie informuje producentów
o podaży i popycie. W sensie

ekonomicznym jest podatkiem, który prawie każdy z
nas placi z powodu imienin,
ślubu czy lnnych uroczystoścl rodzinnycri. Przez kilka

ostatnlch lat rzącl wmówll
nam, Że wódka nie jest normalnym towarem. Ale póki
Sejm nie wpowadzi pTombic-

ji,

alkohol jest t.owarem.

Wobec tego jego cenę wyznacza gra rynkowa i nikt
więcej.
Jeśli zaś sprawy ceny

ujmie w swe ręce państwo, to
zaowocuje to właśnie aferą
alkoholową. Według mnie
najważniejszym ogniwem
afery jest fakt, Że spirytus
produkowany w Lodzi przy
rogu ulicy Kopcińskiego
i Armii Czerwonej jest droż-

szy niż wytwarzany we
Franc|i, Niemczech czy
J ugosławii. Przedslębiorcy
na cawm świecie wykorzystują luki w prawie pozostawione przez ustawodawców

dla robienia dobrych lnteresÓw. Jest to normaine i nie

#|i.,dstuej,eś;,gćFCYi::koJ3:e.';
przepisów w tej sprawie
popelnil bląd, powinien
odejść ze stanowiska jako
osoba niekompetentna.
Jeżeli zaś w jakiś sposób

ciągnąl z tego korzyści, a
więc lukę pozostawil celowo,
należy go oskarżyć o korupcję i aresztować. Działalność organów ścigania
winna pójść tylko w kierunku
wyjaśnienia związków Minis-

terstwa Wspólpracy z Zagranicą i tylko w tym kierunku
-

Andrzoj JANECKI

DUŻY KĄCIK GOSPODARCZY
tyslęcy mleszkańców Hong-

Dotychcz;as w małym

kongu, którzy pnĘnnriozą z®

.

Zgorze[oc, Gubln, `śwlecko,
Szczocln/ spotniają rolę
ważnej bazy zaopatrzenlowej

gospodarczym

:ęr=z:d#łceh:ź::fń#:*#omnŁ:

podawaltśmy infibnnaóe m

kongu najl®ple| wiodzą onl

sobą mlllardy

saml, szukają wlęc 'obecnle

nowoczesn® t®chonologl® i

dla naszych sąsiadów zza

szorokich
możl[woścl
emlgracjl. Ostatnlo blznos-

zasady organlzacjl pracy.
Z pownośclą pawslaną nowo
stanowiska pracy, na których
zna|dzlo dla sleble mlejsce

Odry. Kupują bardzo dużo,

kąciku

temat braku na rynku
różnego rodzaju rzeczy
i usług, ria któTe jest zqpoorzebowanie kuen€óiii. Dzisiąj

meni z Hongkongu §ondowall możliwość dzlerżawy

w dużym kąciku gospodarczym podajemy dwa przyk-

wy|spy Csepol w Buda-

łady możliwości zarobienia

dolarów. Szukqą mlejsca do

pieriędzy |i to dużydil przez
państwo z dużą korvśc}ą

Życia dla si®bie 1 swych
rodzin.

dla obywateli.

H

ongkong, azjatycki ty-

grys gospodarczy, ma

przejść w 1996 r. pod kontro-

peszcle za kilka mlliardów

W Po\lsce można z pewnością znaleźć tereny do
dzierżawy /na Dolnym
śląsku, w Wielkopolsce/, nie
będzie problemem Zamie§zkanie kilkudziesięciu nawet

dolarów.

takźe wlelu Polaków. F]ząd
nle pgwinien wlęc czekać

z ofertą emlgracyjną dla
mie&kańców Hongkongu.

D

o polskich mle]scowości

granicznych każdego.
dnla napqnM} tysiące mieszkańców
NRD
w
colu
dokonanla zakupów. Od
momontu
zjodnoczonia
Niomiec miojscow-ości te

najw]ęcej artykuló\^r Źywnoś-

clowych, które są o dwie
trzecio
tańsz®
nlż
w Nlomczoch. Me gardzą

takze ubranlam| tańszą elektronlką czy benzyną. Zjawlsko
to nasila slę 1 przyblera juź

skalę masową. Przeiścla
graniczne przypominają
olbrzymi targ, zarabiają na
tym handlowcy i pośrednio

poprzoz podatki państwo.
Podobny prooeder uprawiany jost na granlcach wieiu
państw /m.ln. Belgll, Francji,

Łódzkie nonsensy podatkowe
Male|ące wplyv`r)/ państwa z podatków

1 odz\^riercledlają doskonale pogarszający

się stan gospcdarki państwowej i prywatnej.
Urzędy skarbowe województwa łódzklego
w 1 półroczu przekazaly do budżetu centralnego zaledwie 2/3 planowanych sum.Bronlą się one więc przed gniewem Leszka
Balcerowicza, stosując domiary i oszukując
podatników, wykorzystując nieznajomość
stale zmieniających slę przepisów. Warto
zaznaczyć, Że liczba przedsiębiorstw
n iewy placalnych /niemożliwość zaplącmia

podatku dochodowogo lub dywidendy
w ciągu 3 meslęcy/ wzrosla w lipcu do
490,w tym 60 przedsięblorstw to absolum

monopollści. Z "eznanych przyczyn państwo jednak nle zclecydowało się na lch
iikwidację. ff].J./

2 Na
lódzki
prosty
Urząd
pomysl
Miasta
oszczędzanla
- zwamanym
\h/padt
obocnle i po-zostającym w oki.eslo
wymówienia
pracownikom potrącono
5%

z`indeksacji za 11 kwattal. Nie byloby w

tym nic godnego odnotowania, bo do
złodziejsmra urzędów jesteśmy przyzwyczajeni od lal, gdyby władzy miejskiej zamiast
komunistów nie sprawcM/ali ludzi® z ZCHN
i KPN. /P.J./

Luksemburga/; powodom są
istnlejące różnice cen. W)azd
do wielu z nich związany jest
z uiszczeniom opłaty za
korzystanie z autostrady.
Wszyscy placą, bo zakupy
1 tak się oplacają. U nas
autostrad nl® ma, można
jednak pobiorać "mc"owe"
od każdogo Nlemca przekraczającego granlcę. Moźna
także
w
rejonach
granicznych zorganizować
olbrzymie targowiska, na
których naJeźaloby poblerać
oplatę za wstęp /np. 1 DM/.
Kilkadziosiąt tysięcy marok
dziennie to chyba niezły
zarobek. (zi)

Prywatyzacj a nieoficj alna

P

rzedstawiciele i`esortu

przekształceń własnoś-

ciowych nie chciell ujai^rnić

dziennlt(arzom na sominarium 31 sierpnia br. nazw
wszystk lch przedsiębiorstw,
które mają zostać w pierw,szej kolejności sprywatyzowane./wśród nich będzie
kielecki "Exbud", Swarzędzkie Fabrykl Mebli, Zaklady
Odzieżowe w Prudniku,

uTonsii" we Wrześni, Śląska

Fabryka Kabli w Ciechowicach-Dziedzicach, Kroś-

nieńskie Huty Szkła, Walcownia Metali `'Norblin" we War-,

szawie, "Fampa" w Jelenl®j
Górze/. Tłumaczyli się tym,

że jak dotąd wszystko robione jest nieoflcjalnie, a to

dlatego, ,iż nie powolano
jeszcze ministra przeksztalceń wlasnościowych, móry
powinien podpisać zgodQ na
rdzpoczęcie procesu pryy`/atyzacyjnego. Ten podpis potrzebny jest równleż na większości rozporządzeń wykonawczych d`o usiawy prywa-

tyzacyjnęi.

Jednak proces prywatyzaQyjny, wprawdzie bez oficjal-

nego otwarcla, już się toczy.
Do resortu wpĄ/nęlo ok. 200
wnlosków od przędsiębioTstw, które chcą slę prywatyzo-

które przypada ok. 45%
produkcji przemyslowej, do
prywatyzacjl w plerwszej
kolejności `^/ytypowanych

zostźmle 20€0. Wkrótce ma
być zrobiona lch lista.
Zamlerzenla ministerstwa

wać. W wlększoścl z nlch

przeksztalceń wtasnośclo-

przeksztatcenia wlasnośclo-

wych są, jak wldać, bardzo
skromne. Tak roblona prywatyzacja może nie skończyć

we mają slę rozpocząć
jeszcze w tym roku.
Na Mysiej 5 /s.w3dziba mini-

sterstwa/ dokonywana jest
obecnie selekcja krąjowych
molochów. Spośród 200, na

slę przed końcem XX wieku.
(z])

TEJ WŁADZW

W KRĘGU CZW

.

Najwiękśze fflzaemmiki (1)
``USA -Today"
Przegląd

najbardziej

wpływowych na Świecie
dzienników rozpocznę od
dość nietypowego: "USA Toclay.'. Memal wszystkle
l.iczące się tytuly, jak "The
Times", "Le Monde" czy
"memational Herald Tibune"

mają za sobą co najmniej
kilkuclziesięcioletnią mstorię.

Cawmi latami pracowaw na
miano "global newspaper",
czyli gazety o Św.iatowym zasięgu i renomie. Trudno
w clz.isiejszych czasach
znaleźć przykład tytulu, który
zdolałby przebić się w ciągu
kilku ostatnich latach. Wy-

jątkiemjest"USA-Today".
Pomysi na zaiożenie tego
dziennika narodził się w 1981
roku w wydawn.ictwie Gan-

net, do którego należało 85
lokalnycn dzienn.ik.Ów (w 35

stanach), 7 stacji telewizyinych i 13 radiowych` Pomysłodawcą był szef wydawnictwa

Allen

Neuhrath.

W Stanach Zjednoczonych
przedsięwzięcie zakladające
wprowadzenie
nowego

#8;#gaś:ęwsez:%ń:yńue'#
i wymagalo zaangażowania
wielkiego kap.nalu^ Przygcno-

wania trwaly przeszlo rak.
W tym czasie przeprowadzono drobiazgowe badania
rynku, by wysonodować
gusta czytelników. W rezultacie Neuhan założyl, iż poten-

cjalnym nabywcą "lJSA Today'' będzie często podróżujący AmerykaniaLn, kęóry

nie przekroczyl czterdziestki,
ma sl(ończony colleg® i ro~

czny dochód ponad 35 tys.
dolarów. Czytanie gazew nie
powinno mu zająć więcej niż
pól godzinny i dostarczyć
krótkich informacji o tym, co
zclarzylo się w jego kraiu.
Dziennik miał wylącznie informować. a informacji dostar-

czać nagłówki artykwów.
Komentarze czytelnicy mogli
znaleźć w innych gazetach.
Redaktorem naczelnym

zosta! zdobywGa nagrody
PuliSzera, John Curley. Po-

czątkowy naklad wynlósł
1 2!CO ®0® Ggz®mplarzy i nie-

mal c»d r@zu przyjąl s]ę na

rynku. Na sukces wpwnti nie
ęylko ekspr©sowy sposób
podawania inęormacji. CodzjBnnie Rol®jn® strony "USA

-Toclay" k)yw przekfflywani

przez saielitę do Waszyngtonu do w§zystkicm drukarń
koncemu Gann®t. Laserowy
skan®r dokonywał analizy
strom a wkrótce zacząl dzialać wlasny bank danych.
Dzięki temu dziennik był

zam ieszcza!ącym k®l®r®w©
ilustracje. Wi®l® imyeh ggEffl
zaczęlo to naślad®wać.
Obecni® "USA - Cradsw® j@8R

d"gim pcx] względ®m maR0a+
du (po "Wall Sęre® J®um@ID
dziennikiem SsanćRRf Zjstgmczonycn. Godzi©mng kMpuA©
go 2 mili®ny a.cz#@ ®]3 mlm

osób. Poza USA ni® zd®®t
dotąd renomy. W Pol§5© j®
dostępny w kilku największych miastach.
We

wrześniu

1®8©

g.

koncem Gannet r®zp®eząl
nadawanie codziennyen

codzienm® do kuplenia we

#uę::j:i..E3#mcdsa3TYCT

"sRisich stanach. Pozwoli-

styl to naśladowsni© gaKety:
krótkie migawki filmowe

łQ to uniknąć wysol(ich

kosztów tfansportu. Pod
względem dystrybucjl "USA TCKley" od razu górowal nad
imymi. Nawet "New York
Times" ukazuję się tylko
w okoiicacn N®w Yorku z
powodu dużych odleglośc'i
i koszRów flransponu.

Gaz©ta
pi©rwszym

ie§t

z uproszczonym komemarzem. Trocmę jak "T®leekspre§s". Tym r8\Ż®m

pomysl

zak®ńczy!

dzienrl`Ik ft®iGRffizyjny.

(qpFa@n ĄŁ.D

także

dziennikiem

Życie GoSpodaFeze
26-, .09Przychody ludności w lipcu w porównanh z czerwcgm wzrosv
nominalnio o 10,7%, realnie o 6,9%. W porównaniu z grudniem ubi®gi®go
roku byly one w ujęciu realnym niższe o 30.48/o.

Wynagrodzenie za Pracę w 5 dzlalach gospodarki w llpcu
w stosunku do czeiwca wzrosv o 7,2% w uięciu realnym. W porówmaniu z
grudr`iem ubr. byv niższe w ujęciu roalnym o 34,5% Przeciętne wnagrodzenie w lipcu wynioslo 979,4 tys. zł.

Górnictwo. W czerwcu tylko 1 kopalnia wykazaia dodaimi wyn"
ekonomiczny.Tylkokopalnia"BoryniawJastrzębiu7rlrojuwwkfflalaakmu
lację 94 tys. zl za tonę, przy średniej cenie zbytu 165 WS. zl zS ąomę. Ze

wstępnychdanychwynika.żerównieżwlipcuwyka2eakur"bcjęok.®fys.
za tonę. Jednak w 1 pólroczu we wszystkich polskich P§opam@ch mM
ekonomiczny był u|emny. "Borynia" wykazala 21 ęys./ ftona deficytu.

E38C;as:^godnya,kęwa;r::zę:'#,9ś33:k#ho°nr:ZL:LnsTsm4d76ś?esd#:an%kMuV#®r=T:
w 1 pólroczu wyniosla minus 70.7 tys. zt^ona WynM I®pszy uzysftw 34
kopalnie a gorszy 34 kopalnie. Najwyższą cenę zbyiu uzysfi{@fl w®giei
z kopalni "Manifest Lipcowyn -194 tys. zl^onę

się

f iaskiemh okazao® s.ię, Ż®
Amerykanie w®lą Sflsidycyjmw

h^Ad='=ffidćao

Redakę)a

Partiawoln.ości

"Solidamości Walczącej"

Dopiero wczorai miałem możność dostać do ręki
"Solidamość Walczącą" i ze zdzi`rieniem stwierdziłem,

S

Cd

T4M

Czy

już nie by'iśmy?

y:....
AE)WEFISARZE

że Solidamość Walcząca rozwńja kontakty z Ukraińcami,.
Białorusinami, Litwinami itp., a ja od ut)iegłego roku

W dniu 5 września.
1990 r. na terenie Ziemi
Dziorżoniowskiej

samotnie marzyłem, aby zapoczątkować współpracę,
albo najpierw zaLedwie kontakty z bratnimi narodami,
które w przeszłosći stanowiły z nami wspólną Rzeczpos-

Pieszyce,
Niemcza,
PNawa) powstalo koło

politą.

Partii Wolności. Repre-

Usiłowałeń zairicjować opracowanie w qm duchu
Poslania do naszych Braci - sąsiadów, ale chętnych nie

zentantem PW na Ziemi
Dzierżoniowskie został p.
Jerzy Panek. Adres:
Dzk3rżoniów, Os.Tęczowe 10fA tel. 3168 25.

spotkałem.

Ulotka ta była kolportowana na
WÓwczas przyszedł mi do gło«pr pomysł, Żeby szukać
Dworcu Głównym w Poznaniu przez lud.zi podobnie myślących, aby utworzyć organizację,

adwersarzy Adama Michnjka, okreś- która zaczęłapy szukać kontaktówL przyjaźni z naszyrii
Ionch przez .niego w sqnnym vwstąpie- Braćmi. Doszedłem do wniośku, Że należałopy utworz)ri
niu .na posiedzeniu Komitetu Obywaiels- Komitet Solidamości z nanodami Lit`hy, Łotwy, Es!onii,
kiego 24 czerwca br. -Uświniami"

GŁUPOTA CZY CYNIZM?
Ostatnie pomyśty po'stow OKP wskazują
na to, że z nudów zaczynają oni miewać
tzw. "głuóawe odpav".
Zupelnie `ał(, |akby już nie było zru|nowanej gospodarki, zadlużoriLa. pot\^omei biurokracjl. bozrob«ia.
nędzy i tysiąca lrinych problomó\^/, bio]ą się za 6prawy,

k(óie powimy być zalaMone w swojej kolo|noścl - po
sotkach imych.

Jestom patriotą 1 ksz`" naTodowego godla j.st dla
mnle sprawą lslotną. Z{ość mnie |odnak brala, gdy wydhizaJa się .akademlcka. dyskus|a nad prarid)o`^oml ksztat-

tami ona. Podobno poslo" z \M®jskloj są wybra^eami
narodu. a zacho`^/ują sie tak, iaJ<by spadll z lnno| planov.

Uwelbiaią bowam mądq/ć sie w spta\mch `rzecio- 1
czwartonEdnei wagi. Oczywiśc]® - |o8` `o tat\^ńejsze. niż

podjgcie dyskiJsjl o gospodarce. \Medy Śzybclej można
wy]ść na dylelantą t"dnloj kroować slę na tolewzy)rią
gwiazdę. Mozna węc lch zacho`^anl® ziozumiać, 8Je do
!jcha clgżkiego, to gospodarka j®st dzlś nqbmżnlejszaJ

Wniosek 17 postów OKP w sprawie
ogródków praoowniczych można rozumieć
albo jako przejaw cynizmu, albo głupóty,
albo jednego i drugiego razem. Cynicznym
bowiem jest zajmciwanie się tą sprawą, gdy
stokroć ważniejsze wciąż nle są roz`^riązane.
Gtupotą jest natomiast zwalanie na kark

gmin nowyoh problemów, podczas gdy ze
starymi rady §obie d-ać nie mogą.
Cynizmem i głupotą zarazem jost kompletne nieliczenie się z interesami najbiedniej-

s2ych, czyli dziatkowców. Są to często
emeryci i renciści. Tylko osobnik bezmyślny

nie potrafi dostrzec, że proponowana
reforma zabierze im wszystko, co posiadają.

Bialorusi i Ukrainy.

Zrobiłem trcx)hę rozeznania... na przykład p.senator
R.Reiff nawet nie potwierdził odbiQru mojego tisiu, ale

p.senator Jan JÓzef Lipski zaszczycil mnie sw.oją
odpowiedzią, z której pozwalam sobie przytoczyć wyjątki:
"Myślę jednak, że proponowany przez Pana Komitet
Solidarności z narodami Litwy, Łotw, Estonii, Białorusi
i Ukrainy, jeślipy nie miał ograniczyć się do szumnych
odezw, jest dziś jeszcze mało realny. (...) W dodatku
chciałb)m zwrócić Pana uwagę - jeśli ma Pan zamiar
czynnie zająć się Łą problematyką, co byłoby cenne - że

uzasadnienie tej idei wspólnotą da\mej Rzeapcspolitej
jest dla ewentuamych partneró`^/ sygnalem alarmo`iym,
by trzymać się z daleka. Zapewne rzadko ma Pan okazję
rozmawiać z działaczami politycznymi z Ukrainy, Lilw,
Białorusi. Mnie to zdafza się - i vriem, Że jest to najlepsza droga do zraźenia sobie partnerów: boją się jak ognia
polskiej dominacji - i takie ierminy, jak "unia",
"federacja" itp. prz»mowane są przez nich wylączn!e

Chyba, że chodzi o zagłodzenie na śmierć
i pozbycie §ię niepracującej częśoi spoleczeństwa.
Aitur ADAMSKl

.Prz.praszamy
1. Macieja Kurorickiego
za brak podpisu pod
zdjęciem na ostatniej
stronie w nr 35C51.

2. Bogdana 2hrembę za

negatywnie.

zły tytul artykulu na sir.1

Ale z pelnym aplauzem przyjmuję Pana zdanie:,
"Trzeba nawiązać wsix)łpracę z naszymi sąsiadami zza

w nr 36/252. Ma być:

miedzf'. (...)

Wielce charakteiystyczpym momen[em może być na
pTzykład stwierdzenie Rady Naj`iyższej Białorusi, Że ma
prawo wystąpić z ZSRS i utwo[zyć żwiązek z iniiym
państwem. Nie musi to być Polska. Może to być Litwa,
ale nie można `A/yciągać z tego wniosku, że Białoruś
kategoTycznie odrzuca i w przyszłości będzie odrzucata

"PRAWICA JEST LEWA
- LEWICA NIE JEST
PRAWA".
3.
Czytelników
za
spóźnienia w ukazywaniu
się naszej gazety w ostatnim okresie.
FtedakcJa

współpracę z Polską.
A Sajudis, organizacja wńelce antypolska - `^ęistąpila
z wnioskiem i zorganizowała vspólnie z Solidamością

manifestację w rocznicę podpisania Paktu Ribbentrop-

Potrafię zrozumieć posunięoia gospodarcze
Mołoto`ir, więc Polska nje wszystkicb straszy i odstrasza.
obniżające, przejściowo, poziom życia. Nie
potratię j®dnak pojąć idoi spyohanla
w otchłań nędzy roncistów i omerytów.

@ielawa, 'Dzierżoniów,

Myślę, że proponowane Posłanie moźe zrobić duźo
dobrego i Komitet Solidarności z narodami dawnej
Rzeczpospolitej nie wszystkich będzie odstraszał.

Zresztą ja ten Komi[et widzę nie tylko jako organizację
Polaków, lecz dla wszystkich, którzy chcą się pQjednać i
zlącz)Ó wysiłki dLa budowania lepszej przyszłości.
Antonl EmF`SZCZEWSKl

Dziękujemy:
Solidarność

Walcząca

z Londynu 100 Ł i 100
USD
na
kampanię
wyborczą Kornela, SW
Londyn 15 Ł na krzyź,

Marysia poetka - 200 ",
Ryszard Moździerz z R"
za ksero i maszynę do
pisania
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