
Opinie
"Bogaty  Zaohód  nie

plaol za antykomunizm.
Byłbym  pewTiie    bogaŁym
człowlekiem,    gdybym

%j2:a%pWo#,7e6#%:-Wszystko będzie d®brze,

qlko trĘeba ti3n soc|alkm
trochę poprawió. Trzeba

%.fzzg#%##p%##
d,°4_#md#1%a
Zaohodżie btzmi, iż nie ma
tam cNgar", kntie pkmz##O#m#n##
VR%oGhs#osb#°ajan%'j'E%t
dobae byó "omunis&
W  czasie.  gcb/  w  Mcxskwie
zelżaki cenzura.  w Radic+
Swoboda było wręcz pize.
cMtie. Redakdom z krdów
bałtyokloh   zabronlono
mówić  o  niepodległoścl.
Powlodziano..  .W  ciągu
najbllższycl.  20  lat  nje
wolno Pisaó o niepodleg-
łości-.  To  interesu|ące.
nlepri"dażr

Wladlmir BUKOwsl(|

qrag. wywiadu dl8 .Czasu
.     XrakoMogo.|

W

TYGODNIK   NR 40 (256) FłóK  IX    01 -07.10.1990     CENA700ZŁ

VVRESZCIE  ODCHODZI!
lipcu  ubi..  Zgromadzenie

NarodcwewbrałogeilJa-
ruzelskiego na  prezydenta PRI.
Sialo  §ię  iak  dzięki  poparciu
części  posłów  i semtorów OKP
ipfzymilczącejaprobacieÓwczgs-
nei     Qpozycji konsiruktywmj.
SolidariKxŚć AD.  1989 dopełnia-
Ia "okrągłosiołowych"  porozu-
mień. Większosć nowowybranych

parlamcntarzysiów  doskonale
znala  przeszlość geflcrala, jego
brak kompe[encji  do objęcia
urzędu  i  miała  Świadomość jego
niepopularności w  spoleczeńst-
wie. Ta  kompromiiująffi  decyz:ja
wywolala oburzenie  Polaków.
Paotesg/ 1 demonsmce organizo-
wała (akże Solidamosć Wźilcząq.

Jednak `tieky. pHstięj scepy

#'Ł=inź###g
no poBką iacją stanu. 2haczna

część  postsolidarnościowych

;iji;::il.:j.,:;;`::.:,::;i`;j:`:`';:.::_it:!\:,:-lj.ji,:;,`:.,!::,;.:
ski miał g\h/arantc}wać, iż utr2yma

:oE#ki:%:ę:#g!+#w[ko#n:
?a%Pgl##ggo#p5Ę:
dzeria.Kierowanosięwięczasadą

E|nŁej,sZ'egwoźłśańić?usazamś:Ł:itaó#

#p:r#ngzmńŁńa::nŁ%ĘFs:g,oJ

;`--:::-__--:-_1::-:-:1-_-__:--::-:-:-:-::-_::dffieick#:rzzEymzEri:j=

#ffiĘĘ:etmoksEŁ;ĘĘlłarĘj
nagle rzecmikami  przyspieszenia
pob#Ępźorinmwcffiąwyka-
zalisiędziałac2x;organizaęji,które
nesowały warui]ki kompromisu
z komunistami i Wśkazymły jego
komsebm®e.

Dziś Jaruzelski odchodzi, jako
widmo stanu wojemego pcKBta-
nie w msLorii naszego kraju. Jaką
rolę`hęmac2yobecniedlasiebie?

Wiele wskazuje,  Że obejmie

#?a*##?g#ti%
- nadal  będzie namjestnikiem
Mag.

Straciliśmy przffiło rok, D po
raz  kolejny  wykazać,  Że  na
kompromisie ze  złem tracimy
pod`hnQjnie:moralnieipolisncznie.

S#,rtim=,:%:=:ŁnhL=
nlo sena(cw S*.Bernatio]AAcz.

Pozo3tali   czlonko`hń®   OKP.   klórzy
uv\/ażall,   ż®   Jaruzelski   powinł®n   b)ń

prozyd®ntem    wybdl     mno     `hę/|śck).
Wstrz)ma!l   się   od   gloso`^anl®  posto.
wio:     AArondarskl     O(oniri),     Fl.Bugai

OWĘLrszawa),  Z.Drola  Uawoizno),  M.G»

qoaków).     J.Król      Ghipsk),     A.Mftura
(SkaJżysko),       W.Pańko        (KBlo`^doe).
B.Pilaiskl    (Kępno),    A.Słkom    (Andv-
ch6w),      W.Zaiqczkomkl      Gai`mlm,
A.Za`^ń6lak    (Plotrkó`no    1    sendoro`rie:
W.Bojaiskl      WalbnaAch),      A.Oelmskl

q]lock),       W.FlndoŁgon        (Wamawa).
H.Grządzl.lskl     Slupsk).     A.Wacl`aJskl

(Częstochowa),   W.PIólro`^®kl   @knona
Góra),   A.Rozmaryno`Mcz   (Cżęstocho-
wa).  Gtogy  r`]ewaźne  oddall  poclo`^b:
W.Kul®rskl    G.udzlądz)    1    A.Mlłl(o`h6kl

Q^/arazai^o.)     ,       oraz            eenatoio`^ńe:
A.Paszyhski     ®®doszcz),     A.SSelma-
chowaki  PlaĄĄ*ok). S.Stomrm Ploco,
W.TReclako`^rskl   (Waisza\hQ.   A.Wk!lo-
Weysid              (Kdowjc®).             Poslo`Arie:

P.Ch"pok      q(rosno),      A.Dankowska
1  MJułek  q[eszno).  LKozaczko  O'llQ).
J.Pletklo`ric3:      (Sim]dq.      M.StgpnLak

(Plock),  H.WiJjec  qamość)  1  s®nasoro.
wie:     Z.Nowlckl     Pua),     Kpai^lmcld

Oto`^o/  Sącz),  A.Szczepko`^ski  q3hh)
1  M.UstasLak  Gzczech)  b)Al  po  pcosq.
nieoŁx".



CZWARTA IvłADZA
Kónfideracja
polski
Niepodległej IV
Obszar Lub]in   \
skierowała list
otwarty do
Tadeusza
Mazowićckiego,
Bronisława
Geremka
i Andrzeja
Drawiczą.,Otojeg_o
treść:

W  lażach  1980-81  oTaz pod-
czas obrad  "okrągłego stdu"

##:e####
mióslęcy,  a sprawa dostępu
panii  polftycznych  do  środków
masowego  przekźzu  nadal  nkg
jest  ustawowo  ureguiowana.'
Problem ten  był temałem  roz-
mów  premiera Mazo\^rieckiego`z przedstawicielami różnych st

poljtycznych     w     dniach
31.08.1989  i  9.09.1989.  Niesto-
ty,  obietnioe Piemiera dóQ/czą-
ce .1\/ rie  są real.zo\n/ane.  W-
docznie rzącl z mln.  Hdlem  na
czele jest ztnĄ zajęty montowa-
nlem  prorządowych  partli.
Wario  więc  przypomnleć  za-
pomniane   już   deklaracje
Premiera zloźone' w ęxpose  i
w czask) spotkania z Obywałel-
skim tqubem Pariamemamym:

...W  stosunkach   mlędzy
raądem i obyviistelamj nlezasta:
pioną rolę  pełnią we wspóL
ozesnyc:h  warunkach  środki
SzPw°#s2#j,adio'?'t°o'il:w%ł:.

Muszą one mióć dtiś chatsJtier
P#orha'!%;uznydoprzp;§%[,fiz°mdu

Uń#Ę#u#dn:'7e#in:eza
:.:iraŃo `dostępu ' do  radja

i  telewiĘi  musi  być  ró:wne  dk3
wszystkich.  Telewizja i  radio

##gu%&:MFM:":"":':
pluTalizmem   w    środkFch
masowego  przekszu,  jako
naczelną sprawą:  nie  chodzl

Oc#ę#mtfl"9W"#'j%e°np#BBc,9#%#.
Rok po sfomulowaniu Eądu

T. Mazowk#kiego.  telew.Lz|a jest \
nadal tubą propagandową
rządu, pędobnie jak w czasach
komunistów.  Rząd  MazoMec-
kiego  brzejąt  po swoich po-

Tg#§TzfEstNzfst#wKJ#
Politycy   ob`ozu   wladzy

`^q/wodzący  slę z Solidamoścl
ókreśląją swoich  a_d\Arersarzy
mianem  populistów  i  dema- ,
gogów. ,Tymczasem sami_ skla-  -
dają  deklaracje  bez _ pokiycia.
Najfepszi/m  tego  przykładem
są wypcMriedzl  przewodniczą
cego     OKP.      Bronislawa
Geremka.  Prżed  sformułowa-
niem  "solidarnośclowego"
ządu  (1989.07.27) , B.,Geremek
domagal się  "naq/chmastc»q/-
ch" zmian w Radlc}komnecie:

...Domagaó  się  będżiemy
nieustępliwie zmiaw prawnego

Y%yt##:#.
•ŃyTmeagda;ą°y#i:iś3rnp#*re€j

woli.   Bez   nich   nie   mamy-
-kontaktu z  opjnią pubJiczną...
Domagamy  się  utworzenia
njezależnego  programu radic+
wego,  niezaJeżnego prc!gramu
ielewizyjnego,  nastawionego
m publicystykę, moż€ mJdm+
go,  ale posmebnego.  Dzienniki

:##bĘŻ.##c;ó?#e;t
=śhcw##elSd
wpływem  rządzą;c;ej  nadal
koaJicjl. Prograrri drugi w swo|ej

:--:=:::-:::=::j:;--i:-:-:::::::===:-::::_:
Kbmitesu  dsi.  Radla  I TelewĘI.

#e,Ły#e#l#n#'...Klub wysunął postulst

przekazania rtv pod kontrolę

:p:TiF#:ł:el%an!ij:j;:;wnanbn%eNffi:?.k#ew2

ff-Z?#am#cTG=m"k"a
me  zostala  zi.eaiizowana.     ,
W  ustach  B.Geremka slowo"natychmiast"  zn`aczy...nie       `

WcześnH niżzamkrlubwcaie.  `   r
Od roku Radbkom"em nie

kierup już Uiban,  Lecz  prezes
A.Drawicz,  Me wykazuje  on      ..
jednak  "minimum  dobreł wolL"   r'
abyzTstomomćRsdlokom.ńel      .

Ł#,OĘrz,ej&#erłćyć:knę   `
zura  "redakcyjna",  bbkada tn-    _`
fn°strmśc##żvg3\:a-\#eĘ -  -
prezesa Radiokomftetu.

tnr#8y#g:jeb#.żP#*:
c]zjjal .... ia  chcę,  by  telewizja   -   `

%#e#=bggw-czmnś
przykhd.Ten wzorzec mi przyś-.
wieca,  m  każdy argument - `
komergurnenŁ

Pomimo tych deklaraqi, spo-
łeczeństwo  zamias{  rzetelnej

śnpfręrpma:oC#a:3d„%'asłręz"yrmuJ.:;
macyjną.        "Drawtczowa" ,
tetewizja to fuzja dwóch modell
TV: Szczepańskiego i Urtxma.

pr:z°es°abjęcE:d3;?:3#tLstku:
ADrawicz twlerdził,  Źe:.„ru n/.e
wchodzj  w grę zastąpienie
I#y#rsg##`ilft_fiś_
poMiinmi natomiast byó  (no
Vm,  Cq/m byh do tej pory -
haTzędziem  ideológicznym
rnónopartii. U" " 99Ą

Wbrew tym  zapewnieniom
w lv trwa  od  kllku  mieslęcy
kampania  wyborcza  liderów
F`OAD   i   FPD.   Korzysttiąc

ąachu##,Sepąrdawzadz#:
1`/ pn]wadzi walkę z opQz}(cją

szy°:Z&k#:eT#:Wb;nda!łb#t=
decyzje  w  sprawie  zmlany
prawnego. iGytucwanla  Radio-
koitiltetu,   oraz   ustawowo_
uroguŁuje   _  dostęp      partii
polftycznych do. radb i telerizji.
Mamy  nadzieję,  Że  adresacl

igzu::e#ńs#d:awĘi#:
Źloźone rok temu deklaTacje nie
zQstavzrealiz"am.



STEACONY ROK MAZOWIECKIEGO
Minąłroko4objęciastanowiskapremieraprzezTadeuszaMazowieckiego.Rokkoalicji
L     z komunistami, rok grubej kreski. Filozofią rządu jest osłanianie komunistycznej

nomenmatury.Nierozliczonosprawcówstanuwojennego,mordercówzMOiSB.W
gospopdarcezainia§tzmianjakościowchwrowadzonopodwżncen.Wciągu12miesięqy

niesprywatyzowanożadnegozakładupraęy.UtrĘrmywanajestwasalnazależnośćodMoskw.
NiewstąpionozRWPGiUkładuWarszawskiego.NaterytoriumPolskinadalstacjonuja

woj ska sowieckie.

R3k  czasu  jaki  upłynąl  od
Ę)jęcla  urzędu  premiera

przez  Mazowi©ckiego  jest

#Wsnuąm#a;!ądoczynionia

wi##%BńźjŁ#jcuhdYŻY;
m  po  mianowaniu  go  szef©m

#i;w:;żdżo#en_żż!ź-
nie uważa, Że jeśli pier`^iąi ru

#ecp#a#t:,jgg#.eg_
?gaę:tgwynb''s,czzT'ennr"9Z
z22.08.1989r.,cena60zO.      `

Niestety vriększość osób nie
wledziala i nie wie zapewne tak-
Że dziś, Że Mazowiecki (acżkol-
wek    bezpartyjny)  był    wielo-
ietnim postem w " parlamencie"
PRL

pr:gatai:ot:ż,uz;gz=t?e:Tii#a
początku  swojego  premierost-
wa.  Nie  darmo  bowiem  jego
poprzednlk Mieczystaw Flakow-

:iiy;upnoęp,rogz3::nęp,rśę:Mud#as#,źk
i  wszystkich  jego  ministrów,
kSórzy w swęj  codziennej_ dzi&hTffifi.?ffp#.gl#
też i niemało dzieli.

Uznanie      F!akowskiego

#ą&d°z%;FkL:dse°%##b*
nie  komunistycznej  nomenkla-
tś=%kg„:zfost%,noę#g@„#Ęe::

dzle    sławnego    "Czesla"

fodi:azT%ą#:,g,g#%rF:o=#:
M0  i  SB.  W wojsku .to  samo
czynił  mnister Siwicki.  Zasada
grubej    kreski     i    filozofia
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cyjne doświadczyv na wlasnej
skórze. TelewLzja 1 radio jal( byw
.środkiem  propagandy rząozą-
cych pańswem, tak nią poz6s-
taq/(paiizan.'Cz\n@nawtadza"-
pdyp.  nec/.).  Prasowa cenzura,
już nie sensu sm.c® lecz redak-
cyjna,  uniemożIwia  przedsta-
wienie innej opcji pomycznei niż
powszecmo dozwolona.

Przez cały rok nle wykorzys-
tano szansy jaką niosą ze sobą
ProblerTv wewnętrzne Zwązku
Sowieckiego.  Gorbaczowa
i  plerestrojkę  przychołubiono,
natarczywle  reklamowano
i    chroniono.    Mazowie,cki
koniecznie chcial,  aby  wojska
sowieckle  nadal  stacjonowaĄ/
w  Poisce.  Ostatnio,  ustami

Za  "Solidarność Szczeclńska"

skąd  my to  znamy? - priyp:
/ed.). Jest to pcdobno prcgram
prokapfflistyczny,  nb spry`^/a-
tyzwano jednak Żadnego zak-
ladu  państ\^rowegQ.  Dopiero
teraz następują do tego goTącz-
kowe przymiarki.

Nastąpił  gwałtowny  spadek
opłacalności  produkcji  rolnej.
Rośnie amia`bezrobcnnych. Do
końca roku  ma ich  być ok.1,3
mln. Srtancwi to ok.10% ludno
Ści  czynnej  zawodowo  (bez-
piócznagranicatook.7%).

Premier deklarowal,  Że chce
aby opinia publiczna (do której
będzie  się  odwolywał)  miała
wpW na sprawy  państwcwe.
Służyć  temu  miało  zniesienie
cerEury i swobcda dostępu do
mass  mediów.  Tego  dostępu.
SW  i  inne  organLzacje  opQzy-

!a;ągł;::,;ii3;itigio;d;3jłłif;
#:#Mp"#egk,k:T:n##ncnhó

F}ealLzowany w fto  rządzie
program gospcx]arczy Balcero-
vricza rozminą sie ze wszystki-
mi planowanymi (i obiecanym
wskaźnikami.  Dochód  nąrodcL
wy mat spaść 3io/o,  a spaclek
sięga  już  20-25%.   lnflacja
roczna  zamiaśt  planowanej
95%  osiągnie  ponad  200%,
o  okolo  40%  wzrosły  kc6zty
utrzymania  ludnoścl.  Pomimo
tego  plan  kontynuowany jest
w  najlepsze.  Bal  Mó\M  się,  Że

jesteśmy  już  w  jego  drugim
etapie  (kolejne  etapy  reformy,

min&ra Skubistewskiego, rząd
dómaga  się  nle  `A/ycofanla
wo|sk         okupacyłnych,
a rozpoczęc[a rozmów o uk-
ladzle,  na-mocy  którego
przeprowadzona  ma  być ta
operacja. To czysty skandal!

Nle  wyciągnięto  pomocnej
dłoni  do  próbujących wyswo-
bodzenia się z okowów komu-
n.Ezmu  Liw\rinów,  lob/szó`n/ czy
Estończyków.  Niemcy,  będące
drzwiami   do   Europy.,   raz
jeszcze  posłużyły  jako  stra-
szak.  Jak za starych komunis-
tycznych ozasów.

Tadeusz    Mazowieęki,
jak pokazał rok jego q-
dów,  był  i  jest  idealnym
premierem,  idealnym nie
dla społeczeństwa , Tecz
dla komunistów.

ZbigniewJAGIEŁŁO
\



OPOZYCJAWBUŁGARII'

WoBŁ*,fatij:::8z:#łTmaen:
nowym. Pie-rwszą  powstałą po
1947 r. organizaqą tego iodzaju
jes[  Niezałeżne Stmrzyszenie
Obrony    Praw    Człowieka
®oiiołane  16 sgczDja  1988 r. -_
w  roczn`icę  samospalenia  się
"kiegostudentaJanapalacha).
GIÓwnymi załoź3ndelami  Sto`ha-
rz)mmia (około 30 csób) zostali
tbAi uńęźrimńe poliuczni i rięź-
nio"e sumienia z Gospodinem
llią Minevem na czele.  Dzięki
aktymej  działalności tej  grupy
szereg,  od  lat ukrywających się
opozycjonistów,  otrzymało
publiczne wspa[cie w kraju i za
gmnicą. W mar'cu 1988 r. Stm-

ĘŁyż=Ł?ópE=łnoqiaE#o
#ffi#kó#;Sć3sEkoE::
;oowr:!';amrieeaj%cśiuhł:':ifi:k;cE
października  1988  r. władze
bułgarskie deportowały z kraju
naj aktywniej szych  czł onków:
Ed`arda Geno`a, Ceko Cekm,
Zejneb lbrahimo`ą poetę Pet)m
Mriołova i imych. Na początku
1990  r.  organ]zacja  }8  została+
ofiqame zarejcstr-.

Głó`hnDm jej celem jest wpro-

ŁŁw#*#ti=-=Ę=
swobód  obywatelskich  oraz
gwarantujących wszechstromy
rozwQj jedm§tki  bez v!pSędu  na
rasę, płeć,ję23tiĘ reJist, pontyczne
czyinneprzekmania,narcidmŃ
ciohelubspołecznepochodzenie.

Pfzewodnicząqm Niezależne-
go  StowaTzyszenia  Obrony  PTaw

:Z#:kTa±e:S:EouEe:mvn:ueż
cĘemiczfDti i pracuje w lnstytu-
cie ' Farmakológicznym w Sofii.
Jego zdaniem najważiiiejszym
celem  organizacji w Qbecnym
olnesie jest dcstc6o«@nie b`iłgar-
skiego pra"odanhct`h@ do obmńą-
zująqffl w śnńetie nom. Stcm-

%skzazeĘ:e,giŁOEyemp:źt|#:
km Uri Sił Demdkratycziych.

8 mrta 1988 r. ukonstytuo`haL
się SpołecaDr Komitet EkolQScz-
nej Obrony Miasta Ruse. DeqĘa
o qm zapadła po inauguraqjn`ęi
prQjekęii dokumentalmgo filmu"Oddychaj"  (mtyćbmiast zarek-

wirowanego), pokazującego
ekologiczną  ka(astrofę w  tym

bl.Bko dwustuqBięczp)m naddu-
najskim mieście, lnóne cx] począt-
lm  [at 80-tych jest notozycznie
zatruwane  chlorem  i  innymi
substancjami  chemicznymi,
emitowanymi przez rumvtiskie
zakłaqychemicmepoprzcciwk3g-
lejstroniemki.

Zebranie    założycielskie
prz)5ęło ućhwałę i apel Fhitstu
do władz centralnych. W przy-
jęgnch dokumentach podkreślo
no,  Że  członkowie w ramach
obowiązpjącego prawa będą
walczyć o szybkie i  efektywne
deqĘie rQzmąz`]jące e!aołoScme
problemy cierpiącego miasta.

ŁOćSćTkoriwri:ti#VebŁ=
zorganizować materialną  pomcx;
dla  mieszkanców  Ruse.  Na
przewodniczącego  Komitetu
wybrano znanego pisarza Gora
Misze`a.  Cele i fomy dżiałania
Komitetu wymagały jego rejest-
raq.i. W Perwszej instanęji otzzy-
mmo odmowę. Po zaskarżeniu
tej  decyzji  Komitet znóŃ nie
został   zarejestrovany.   Ta
slmcmna iniqaom@ spcmrodo`hała
u władz nieoczelŃhmie panicmą
reakcję.  Poli[biuro KC  BKP
cskarżyło Komitti o pogorszerie
stosunków z "bratdią Rumunią"
orazoto,żesąwnimsiłyanDko-
munisbhcme, dążące do obalenia
ustroju.  Większość  członków
represpncnmno.

Jednak organizaqa,ta st"ołzy-
ła przesłanlQ .do fomowania stę
nowych,  niezależnych ruchów.
Komitet zajmc"ł  się `hyłącznie
ekoloaczną obroną miasta Ruse,
ale podobne zagrożenia uę/stępu-
ją  również w imych  regionach
kraju. To spo`i/odcwało ut`horz)e-
nie    następnej    organizacji
o zasięgu krajowym Ekogłasnmt
(Ekojawność).  Powstała  ona
11.04.1089 r. w Soffi, jako konbr-
nuatorka  Komitetu  Obrony
Rm.

EŁ:Ż,:sź#i?etźudc#
mającym na clu pelne ujawnie+
rie skali ekoloaczqych zagrożeń
i ich zapobieganie.  Uczestnięy
Ruchu  uznają  swqją działalność
jako szerolą maso`hĘ i demokra-
tyczną oraz ciągłąJalBĘję o pokój,

prawa  człowieka,  wolność  i
sprawiedHwc&. W związku z ę)m
Ekogłasnmr musiała `ię/lmaczać

g:głaógpłg:nę;c#ę%ezyT#E

prstestow@ła przed`hdm narusza-
niu  praw  mniejszości  tureckiej

VaĘij#cHzyHa,EeEż##
ruchu  chcieli  skorzystać  ze
uĘrstkich środkdw prawnych ("
pierwsz3ri mejscu, oczywiście,
z zarejestncm@riem organżaęji),

Łroffireonp;gdo::ć#9łjstĘr:
tę rę]estraqę. Wtedy rozpoczęto
uliczne akje protestacyjne.  Za
każdym razem intemniowały
władze riejskie j Służba Bezpie-
Czeństwa.  cżęsto  bito Lekołqgów.
Pod  koniec  sierpnia  ub.r.  do
Polski    przyjechala    grupa
z  kiercwnictwa  Ekogłasnosti,
między inpmi Dimitrma Petro`a
-   członek   zarządu,  Georffl
Avramov dirczesny rzeGnik
prasowy,  a  obecnie  sekretarz
i  deputowany do  parlamentu,
Krasimir Kyncw - doradffi zarzą-
du,  później  uczestnik  obrad
"Okrągłego  Stołu"  i Veronika

Nikołowa -  też  doradca.  Na
spotkaniuwKrakmńe28.08.1989
r. z kiero`mictwem Polskiej Partii
Zlelonych utworzono Sondamość
Polsko-Bułgarską.  W trakcie
Spotkania cmówiono skalę zągncL
żeń ekoloacm)d w obu kmjach.
Bułgarsqr goście  poinft)mowali
Polaków   o   łamaniu   praw
czło`hńeka oraz o rQzwoju  nle2a-
leżnych  iniQaqmr otywatekkićh.
W  celu  lepszej  współpracy
środomsk opozyc»nych w obu
krajachzosiałapcmołanawłaśnie
Solidarność  Polsko-Buł garska.
Rzecznilcami tego ugrupowania
w Polsce zmtali> Ełistina Nejman
- Bułgarka mieszkająca na stałe
w Łodzi, która jest również rzecz-
nikiem Ekogłasnosti w Polsce
oraz  Zygmunt  Fura -  szef
Polskiej Partii 2felonych. Po 9ch
rmło`hach Solidamość PoLsko-

gźłągdaar3feamog:;4i5g=a.łfiaap.eć
udzialu  przedstaricieli Ekogłas-
n"ti w Mędzynarodowej Konfe-
rencji Ekobacznej, która_ miała
się  odt»Ó w Sofii  od  16.10.  do
3.11.1989 r. Organizaga ta rów-
nież zażądała  od władz  buł-
garskich  uwolnienia wszystkich

#ęffdĘ::g*łNńp#
kała sĆ i przęprmmdzih romo-

%#ffi+ffiŁZ%d:
Słowikiem  i jego zastępcami -
Je`rzym  Kropiwnickim i  GrzeL



gorzem  Palką.  Rozmowy  te
dotyczyły `hzajemnej współpraęy
i zakończ)rły się oś"dczemem
Zarządu  Regionu, w  którym
zażądąno  od  rządu  Bułgarii
uwoh]enia więźniów pol[Dcznych
i  rejestrapji  Ekogłasnostj.  Po
obalemu  Ziwkowa  10.11.1989  r.
Ekogłasnost    zosŁała    jako
pie"ma, nieza]eżna organizacja
zarejcstncmana  12.12`1989 r.  Od
początku  istnienia  Ekogłasnosti
na jej  cze]e sloi PebT  Slabakcb.,
wg.któregoruchtenpowiniegbgnć
zawsze w opozycji i,  z którym
powinien  się  liczyć  każdy rząd.
Ekogłasnost  wydaje  własne
pismo  "Ek".  Ta  najl`iczniejsza,
niezależna  organizacja  jest
czlonkiem załoąicielem  Ubii  Sił
Demokramch.

3 1|`1988  r.  grupa   ok.   stu
sofijskjch  intelektualistów

powołała Klub Popacń Jamiości
i Pizebudow/.  Została  przyjęta
dekJaraqa programowa i wybrany
zarząd.  Wśród  zało*ćieli  FBubu
znaleźli  się  znani  pisarze:  Radoj• Ralm  (niektóre jego  utwory  są

wydane w języku  polskiń)  -
członek BSP, Błaga Dimitrova -
aktywna działaczka  Ekogłasnosti
Oej  utwory  tłumaczone  są  na
w]ele języków świata,  ona  sama

jes[ Świelną tłumacżką -najlepszy
przekład  "Pana  Tadcusza"),
Valeri  Petrov -  też znany pisarz
i tłumacz ~ członek BSP; spQśnód
wielu  uęzonyc.h  można  tu  wy-
mienić.  Zeliu  Zetieva  ~  b.  prze-
wodpiczącego Unji Sił Demokra-
tycznycb,  a  obecnie  prezydenta
Bułgarfi,  Czavdara  Kiurano`@  -
profcsora  filozofii,  członka  BSP,
Płego kandydata na preĘdenta
i  innych  przeds.tawicieli  różnych
Śrcdcmrisk  kultury  i  sztuki.  E]ub
nie. priqyvml swojej rejesmąi
i nie poczyniono w t}m kieruiiku
Żadnycł] kroków. Mmo, że 2ało-
życiele  natychmiast  wysła]i  do
władz program i uykaz członków,
te jednak og!asiły go za konspira-
cyjną  i  nielegalną  organizację.
Członkowje  kierownictwa  byli
przez  tydzień  demoi]stragjnie
śledzeni.  NiektóD[ch  wykluczono
z partii, a innym dand kary partyi-
ne.  Znaczenie  tej. organizacji
pr7.ed  obaleniem  Ziwkowa nie
wynikało z jej  działalności,  lecz
z  faktu,  Źe  założycielami /byli
szanowani w kraju htelektualiści,
a  wielu  z  nich  (tolerowanych
przez  reżim  oraz  aktywnych
komunistów w  przeszłości) - do
dnia dzis].ejszego otwarcie `hyraża `
swójlporcznystmmekdowładŁ
W  grudniu  1989  zmjeniono
nazwę i obecnie bmź ona Klub
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Jawności       j       Demokracji.
20.01.1990  r.  została  stwcirziDm
Federacja  Klubów Jawności
i Demokraq.i.  Przewodnicząęym
Klubu jest Petko  Simenov -
soQiolog, dziennikazz, pisarz.

8.12.1989 r. w PŻowdiuńe mała
grupkainteb=k[ualiśtówumzzyła
Niezależnć Zawodtnhe Stowarzy-
szeme Naukcwo - Technicznej,
Humanjstźcznej  i  Artystycznej' In(eligencji w  Bułgarii,    które

naz`h@łosiebiewskrócłeZriązek
Zawodowy   "PODKREPA"

\  ("Wsparcie").  Podstawowym

::::`:::;:,,ś,,`..::.,::`!::;::-'..:;.,;.,`:'::.:::;`:.`.,f:!:;.

zabepieczerie s"obód samoreali-
zacji dla \^gmalazcó"+ mcjonaliza-
torów,  twórców  dinhowych
wmlości, jak i wolpości działa]iia
dla   innych   przedstawicieli
bułgarslciej  inieligencj i,  obrona
iriicresów swwich członków przed
samowolą  i  woluntaryzmem
wZŁzdz (cyt. protokół z załoźyciels-
kiego zebrania Zq).

T\hórmmi Podkrepy są przede
wszystkim  członkow]e  Niezależ-
nego  Stowarzyszenia  Obrony
Praw  Człowieka.  Do momentu
obalenia  Żiwkc)wa 'Związek
dzialał  nie]egalnie, a jego działa-
czc  byli więzieni  i  deportcrwani.
W rięz]eniach prowadzili ró`mież
akcje  protestaqgne,  domagaLi  się
praw  wi'ęźniów  politycznych.
Poeta  Niko!aj  Kolev  po  38--
dniowej  głodówce w więzi.eniu
napisał      wiersz      pt."Smq.k
gJodow",  z  którego  przytóczę
ffagment:.\

Mywzyscyt"my
`   Wstrajkugłcdowm

GIód  wolności  powszechny
strajk glodoy         `

Głód  piękna  Bezterminouy
strajk głcx]ow.

Głód prawdy Rotaqmy strajk
gldov.

Głód  światła  Nicskończony `
strajkgżodowy.

WĘJLłz::ssłrŁŁu#:
ła  pzze`^odniczącego ZriązEn] dr
Konstantina          Trenczeva,
członków zarządu Ttx]ora Gaga-
lowa   i    Antona  Zaprianova,
ponieważ podpisali  onł wspólnć
ośuriadczeme  przeciihko  prześla-
dowamu mniejszości tureck]ej. Na
skutek  interwencji  i  protestów
mędzynarcx]owch organizaęii (w
tym  Solidarności)  zwolniono
bezprawnie  przetrzymywanych
wwięzieniudziałaczy.

Podczas  krajowego zjazdu

Podkrepa  zmieniła _nazwę  na

#,FtfźfźEażętyĘr:jgł,;Togłk#r#
r.).    Na    przewodniczącego
pono`mie `^ybrano dr Konsmti-
m Trenczm

Pokrepa jest członkiem-2ało-

#ie#gĘ'#DgegmE9#
ty[ułem"Pbdb€jm".

k33z?:;jcnz3cąorź3łnózżaocźĘ
19.10.1988r.  jest  Niezalep
Komitet       Obrony       Praw
Religu.n)b  Wólności Sumienia  i
Włrtcffi Duchcmwh. Załoźycie-
Iem  i  przewodniczącym` tego
Komitetu jest  prawosławny
duchowny  z  Veliko  Tyrnovo
ojciecChrstforSyt".

2Ł swoją  działalność  Chris{o-
for  Sybev był węziony iazem z
działaczami Podkrepy i  uwohio-
ny wraz z nimi `ie `meśniu ub.r.
na skutek  interwenęij  międzyna-
rc"ch.

Do  Komitetu  Obrony Praw
Religijnych  na,leży  ponad  1000
mób. W okresie przed`hyborczym

:*:`:;:;;:`,.:::.i:':..:,`::::::',`:,.,,=,:`..:
których na placu przed Żgroma-
dzeniem  Narodowym  w Sofii
przychodzjło    tysiące   ludzi
i  w  skupieniu  z  zapalonymi
św]ecami  demonstrcm/ało swoje

poparcie dla opozyqi i domagało
się  wolnych  i  nieskrępowanych
wytx)rów. Organża®a ta wchodzi
w skład Unii Sil Demokratyczny-
ch. Podsta`Ap"ęmi dokumentami,
któr}mi w swojej  działahośti s]ę
pcsługuje to: Bjbtia, KQastytuęia,
Deklaracja  Praw  Człowieka,
HeBińskie  i  Wiedeńskie  Porozu-
mlenia.

Ojaec Sybev był już dwukrot-
nie podejmowany przez papieża
Jana Pawła n

`     Kristina N-EJMAN

n_ap°%a##mmac°h#o%,
dot)uzqq! Bu}girii ee]naŁ  Marny
nadz4dę,ŻekoqrwaFt)kA;łyziego

####%%Prik#m#Z73:j#łzą#k%a!##%
jami nad Morzem Czarnym.
Oczekujehiy    uwag,    listów
iprzenvssteń`
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POLITYCZNY KF}ÓLIS
W ośtatnim czasio Polskę obiegła fantastyczna wiadomość

:::!;łkarjó::C:ąc%:#;:,:#::Uej:Źpap°*rb:i:jtu#:Z:°y
nadali pocżynaniom królisa duży rozgłos. hbim zdaniem       .
Sprawa owego dżiwnego zwiorza mogbby stać się symbolem
pewnogo rodzaju postaw polltycznych, nadąjących -jak /
sądz8 -fałszywy wymar sbwu kompromis.

Obsorwując ścioranio się opinii szeregu ugrupowań       r

politycznyoh na temat dzisiejszego pojmowania kom promisu
i jego roli, wyodrębnm}m trzy główne zdania w tej kwestii.

Tak więc osoby zbliżone do F]OAD i większości partii okreś.
lających sśę dzjś za lewicowo wyznają teorię, iż nie ma znacze-
nia z kim się zawiera układy i jakie przeciwnik posiadą intenc-
je. lch zdafiiem nio jost ważne doświadozenio historycziie,
a jodynie liozy się to, że osiągnięto jakiś Sukces, choćby
królkotrwały. Nie cofąją się przy tym przed wspioraniem
komunistów. Adam  Michnik, jeden z lide-rów F`OAD, będąo
przecl rokieh w Poznaniu, w czasio spotkania na Uniw®rsyto-
cisAMckiewicza lansował późniejszego liders SdFąpT
Ał<waśniowskiego, przyczyniając się do jego awansu. Jego
kolega, o rówrileż lewicx)`n/ych poglądaoh, A. Drawicz clopilno-
wał by obgzerr!e lragmenty spotkania transmitowano
w telewizji.. Politycy zbllżeni do Po{ozumionia Centrum
i niektórzy prawicowcy także nie stronlą przod współpracą
z byĄmni lub aktualnymi komunistami. Jednym z załoźycieli
Cbnti'um w Poznaniu jest działacz SD T.Dziuba. W Szczocini®
określai.ące sl®bio za prawico*e SN występująo w czasie
wyborów samorządowych pBociwko "zag roż®niu " niomieckio-
mu wspiorab jawnio komunistów i opowiadało się za.obecnoś-
cŁą na ziemlach Polski woj* sowieckich. Tego typu plakaty
rozwieszali tam np. mlodzl chtopoy z FMW.

Osobiście przyctiylśm się do joszoze innego zdania na ten
tehat. Szanując rolę kompromisu , jako podstawow®j metody
dziatań politycmyoh , stamowcza pTzeciwstawiam się ugodom
z komunistami. J®st to -dla mn1® -postępowani® sprz®czne
z zasadami dsmokracjl parlar"ntam®j stawiającej oczywiste.
humanitarno wymogi prz®d partnerom do ustępstv\r. Potwior-~
dza to polskio doświadozonle hiśtoryczno. Taki®' claty jak:
1920,  1944,  1956,  1968,  1970,  1981  są dla każdego Polaka

:?he!#u:g:yT®N::mtevw`ś}#dk:SjŁ#?oTjznk*m#tkony
"`okrągbgo stotu" chyba ni®zbyt pimo uozyli się historii.     7,

Ka'żdy widzi co wynikb Ż kolojnej kulawoj ugody z cr`ylącą się
ku upadkowl czerwoną dyktatuTą. „ Efektem tego kompromisu
mógt być tylko jakiś nierealny, póh^rartościowy produkt,
swolsty polityczny k/ólis.";::f:::i::Eiżriś:;arwbyś4mqaruft"4*rpdip

#E%Vy%bomz4%€#".Mfibu
Plotr   BAFtEŁ.KOWSKJ

ZmRZCH KONFEDERAC]17
Z  Ry.szmdem BOCL4NEM,

przewodniaąqrf'n Tymczascrwej Rady
Politycznej Konfederacji Pobki Niepodległej

- Frakcja Demobatyczna rozmawia
Małnycy szczępański     \,

Maurycy Szcz®pańgkl. Jaka
|est geneza rozlamu w KPNle?
Czy  ma  cl`araktor  p®rsona!ny,
czy też polftycmy?

Ryszan]  Bocian.  Już  od  kóńca

i3;8o4m:°*:rit:#?łwsRśrNTj:8:%

::j%:k:g#jja&k&aLftu°kst#eyń
#O##iĘwm"#&ć::?i#§=
dzić  kolejrio  wo    e  statutu  Konf e-

Łeń;ecj.:'d:amź8%r::;:j:ły%#ł
staałt zavriera takie postanowienia,
które na podstarie samej ich lektu-
ry kwalifikują KPN jako organizaqę
niedemokratyczną.  Drastycznym
przykładem  jest  relacja  między
Fladą PolftyczTią a wybranym przez
nią  wąskim  prezydium.  F`ada
Polityczna  nie  miała  możliwości
kontrolowania  dziatań  ścist®go
kiorownicm^ra  i  zat`rierdzaria  iegó
decyzji.  Ponadto,  od  roku,  posie-
dzenia F`ady ni® b)Ą/ protokołowa-
ne. Kiedy zaczęto jo w końcu pmo-
kołcwać,  okazało  Się,  że  są  ono
tałszowane,  np.  podjęto  decyzję
o        przedtuż®niu        kadoncji
prozydlum   o   tTzy   mlosiące,
natomiast w  brotokoi®  zapisano
przodłużonie     o     rok!     Rada
PolftycznabybzwobwanatJkona
mocy decyzji  przewodniczącego.
Qstatnio o tak ważnej  decyzji, jak
udział  KPN  w  Zgromadzoniu  na
Fłzocz  DemokraQii, obok  PSLod-
rodzenie ,i  Sti.onnnictwa  Praoy
naw®t  nie  poinfomowaiio  Rady
Politycznej...  Liczne  decyzjo  KE'N
b)Ą/ chybione i w ich wyniku zosta-
ła  zaprzepaszczona  szansa jaka
poja\^ńb się  po  "okrągłim  stole".
Powstał wówczas mompol wbdzy
w  rękach  ugodowo-lowicowoj
'opozyęii z udziabm nomenklatury

i  z  tego  powodu  wylądowąliśmy
w  M®ksyku.  Wewnątrz  mek§ykai-
zacja,  na zownąti.z  finlandyzacja.
W tej sytuaęii KPN ~ nie odmayria-
jąo niczego imym  ugrupowa/iiom
- b}ft najstlnlejszą opozyęią wob®c
tego monopolu. Postępowanio SW
rozumieliśmy jako ocz®k.iwanie  na
gwa«o`^/ną zmianę sytuaQji. Gdyby
nastąplk) udorzenio rnoglo Py ono-nas  zmieść,  natomiast  SW przetr-

wałaby jako  organizapja nioujaw-
nlona.  KPN  pomimo  tego,  żo
autopm-pehtitrolęaltomatyv\q/
politycznej  `hroboc  ugodowolowi-
oowego monolitu  i w jaldś ubmny
sposób    kreował    w    Polsoe

plutaliżm.  Dlat®go  wówc&as  nie
b)Ao  do  pomyśl®nia osbbienle tej

:!oDdł,:ł8:T!%n,!u°p:eawuę:t#:?::
KPN+i o t)m więdziab i wykoTz)c.
tała to w sposób bezcmloy.

Cz`m  Tóżnl  slę  KPN-Frakę|a
l*rnokratycna ód  KPN  LfBzkfi
l-18kkoo?

jostp°ż#g:Bz°ąk#źmcą®_Tżj®i;%
nas od łflDN+i auóć>rytamego różri
nas  program  gospodarczy.  Prcr
gram  okonomiczny  ucliwalor}y  na
111   Kongresio  nas  ośmioszał.  a

przynajmnioj    jogo    niektóre
fragmenty.  Na  przyklad  twi®rdze-
nie , ż® można uzdro\^rić gospodad.-
kę  przez  zwiększenie  udziahi  ptao
w  wartości  towaru.  W  Polsce
pensje  stanowią  10%  wartości
wyworzonego  towaru,  w  Świecie
zaś ponad 20%. Z tego wyciągn+
to wniosek. żo wystarczy podn'ieść
oeny  towaru  o   1096,  a  płaoe
o  100%  i  taka  opoiacja  uzdrowi
gospodarkę.

Gdzl®  ®y`uL]]®  Pan  ®woją
parilę?  1_ |ak  llczm  |®®t  ona
obocnle?

Jesteśmy  jak  przystało  na
p.Asudczyków partią centrową, nk;
zrywamy kontakŁów z żadną licząr

%r:*:hT:#ąnę#hto#8#
3g#tlnj;ij.e:fo#!nl:e?gi%#y

#:toĘj:Tn:WGó#ś?;sBkj::
rrczymy  około  150  osób  w  kraju.
Zresztą  ja  nio  wiem  llo  w  ogóle
c=bnków  miał  KPN.   Ni®  wledzia-
łem  o  tym  ja,  jako  kierownik

#d:ańro°##iz.a#Lreakg;:::j:
jesteśmy sbbi, a jest to spowodcL
wanet}m,żotutaini®byloczystek.
Nie tak jak dzialo się_w Wai.szawi®
ozy  Katowicach,  gdzi®  Słomka
i  Król  za vriedzą i  zgodą  Moczulsł
kiego wyfzuoalj,  często  najwanoś-
clowszych ludzi.

Czy   n]o   uważa   Pari,   ż®
wyloczenl®    sprawy    prz®z
MoczqlBldogo o l.ezp[mA/ri® pos-
lugh^ml® elę maAqi KPN będzl®
począdd®m  końca cel®go  KPNL
u?'  Myślę,  żo  Leszek  Moczulski

zastanówi  się,  zanim  taki  proę%
wytoozy.'..      -

Dzlękułę baTdz)o za rozmowę..:`



ZJEDNOCZENĘ
NIEmc

Historyczna dam  ma wyblć
3   '   paździemlka      br

WÓwczas to w gmachu Relchs-
tagu zbierze się 519 deputcM/a-
nych   clo   Bundestagu,   do
któvch dolączy 1 44 deputowa-

#u?:kTe?Dś'cząg:#a!:#r:
flaga, NFtD  i  zawieszona  flaga
FiFN.  Ceremonia  odbędzie  slę
przy  dźwiękach  lx  Symfonii
Ludwika  van  Beethovena.

:ł::g,O!:#y?n3epsżź:l:#;
będzie  dniem  wolnym  od
pracy.   Dniom   wszystkich
Niemców, dniem zjednoczenia.

Po 41  h3tach  podzLaluolisko

80  mln  Nkimoó`^r znó`^r  będzle
razem. NRD pTzytąozone zcista-
nie  do  Flepubllkl  Federalne|  na

gŁ:fyt:n5gźduz%#az%3:3Ę
sl®  wybory   rogionalne   na
tereme  bylej  NRD.  2  grudnla
ogólnonlemleckio  wybory
pcwĘechne.

Z  dnlem  3  październlka
kanćlerz  Kohl  zacznie  rządzlć
nowym,  uwolnlonymi  spod
kuratell  aliantów  Niemcaml.
Kohl będzie drugim kanclerzem
w  mstorii,  któremu  udało się

:#n:C;%ScyNie#Ó&o:g
von Bismał.cka.

WIDEopmACTwo
Magnetowidy  w  niemavm

stopniu przyczyniv się dó
przelamania  mcmopolu  mfor-
macyjnego       komunistów
w Polsce. Wadze komunistycz-
ne    nie    potrafiły    znaleźć
sposobu  na  kontrolę  rynku
wideo  i  W,ększość  "półkowni-
ków",  z  "Przesłuchaniem"
Fą.Bugajskiego  na  czele,  bylo

gś:,:::ąz;fl?aę:WRfftmgw
senstcyjnych i pomograflczrv-
ch.  Obecnje  w  Polsce  llczbę
magnetowidów szacuje się  na

::9"m'i:jś::°wn'E#o3',=:j:n=
my  także  w Ścisłej  czołówce
w  w`ideopiractwie.  W  naszym
kraju  dziala  ok.6  tys.  wyfx)ży-
czalni, a liczbę kaset ocenia się
na'  18  mln.  Zdumiewająca  jest
również szybkość, z jaką dcx)ie-
rąą najncwsze fi!my. Zdarza się
często,  że najnowsze amery-
kańskie  szlaglery  trafiają  do
PoTski  po  kilku  dniach.  Oblicza
się  jednak,  Że  spośród  5 tys.
tytułów  obecnych  na  naszym
rynku, tylko co czwarty rozpow-
szechniany  jest  legalnie,  czyli
na poqstawie licencji pToducen-
ta  lub  dystrybutora.   "Piraci"
zaopatrują  się  m.in.  w  Duba]u,
gdzie'premlery  zaęhodnich
fś:mTóywmmcazj3s%!ećsocewwutsyAT
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Uaserowe kopie sprowadza się

;,::i,E:eiTat#i:!i.ksoąs:#:i::
metody, jak chcćby rejestrowa-
nie z przekazu satelftamego.

W tej s)Ąuacji wiele zachcd-
nlch  firm  w  obawie  przed
wk]eopjratami  odmawia sprze-
dawania  swoichlilmów  do
Polski.  Wysilki  autorów,  Flaoy
Producemów  i  DystrybutoTÓ`^r
P rogramów Aud iowlzual nych

:?:uF,EaYgL#Todwo#aadpYz3!
RApiD   agencja  zatrudn`ila

8ą4e#oW.;Rj##aKdóz;::
ujawnlo") ponad 25 tys. qiele-'

tgyęLn,jóewr.oE%:{:jsa:ejcahknLaontyącdł
umarzala wszystkie  sprawy
dopatrując  się  matej  szltoclli-
wości spolecznej. Nąostcejsze
sankcje,   jakie   przewjduje
polskie prawo to niska grzywna
lubcofnięclelicencji.DoEuropy
ci#jwF:%:#Ogdg#UeŁ=rięh
dzlełalność   specjelria   policja  do   ścuanla
nioLogąinych   \Ąypożyczalri    kas®(   wdeo,
a   -nl®logalne.   są   pra"n=znie   wszystkie.
Aby    obocnl®    użyskać    konc®Sję  ` trz.ba
oprócz    podstku    płaclć    mlesiecznle    co
na|mnlo|  `  mln  zl za zgodę  rta dzlalaJ")ść.
W d®locle `^ypożyczalnJ®  kaset są masowo
zamyk®n®.  Dolknglo `o także na8. "/)/poźy-
czaJnla    kaeel   Wdeo   w   Klubl®    .Wolnl    1

.Solldaml'  w  Poznanlu  moż.  być  prow.-
daona tylko dle jego czk)nków.

NIEWICY..           `
DRZWIAMI DO
EURQPY

7ye  Wnocfm.«
przebywał ostatrtio przed-
stawiciel sw w RFN        `
Andmi mrga`

KOTzystając z okazii
zadaliśmy T" dwa
pytaria.

1

Jeft Pm pmodstawlclełom
SW w FIFN. Czy w e`Ap|q| dz)a-
lalrioócl .kupla ®Ię  Pan  m
Ónodo]^dektł  potohll  czy raczie|
m Nlemcach?

Przode wsz}ctklm infomiujo.
my spobcz®ńst\^/o  niemi®ckio  1
nlomiockojęzyozno   (AustTia_,
Szwąjcaria). \^Ąndąj®my biuleQm

;#?To:l#ł#ji.m,pęragsgLz::
ostatnio  w  Bonn  z  udziałem
Maoi®ja  Franmovricza.  J®rzego
Przystawry 1, Mateusza Mora`riocL
kiego.

Jek zapdmj® elę  Part  na
•p r.wę           2|®dno`cz®n la
Nkm®?

Ziodnoczonio  Niomiec  nio
stanowi, moim zdaniom, żadno-
go zagTożenia dla Polski. Naszo
społeczeństwo   żyto   przoz
ponad  45 lat w syst®mio totalL
tamym.  W tym  ozasie  pro\^ra-
dzona` była  polityka  przodsta-
wiania  Niomców jako  wrogów,
oazywiście t)ch  z  F]Fr\l,  bo  cl  z
NF`D bylł natufalnie dobrzy.

W tej ohrili można zaobs®r-
wować, że to przede wszystkim
NF}Dowcy  są  żl®,  a  czasem
nawet  wrogo  nastawi®ni  do
Polaltów.  Jost to konsekwenQją
przejścia  z  jednego  systemu`g:t;a#;:jr,t#,`nfs:z:?F;.ęśfę:

ohoo  dołączyć  do  Europy,
drzwiami  do  nioj  są,  czy togo
chcomy   czy   nie,   Niomcy.
W związku  z  tym  powlmiśmy
poważnio    zastanowlć'  się
dkiczego  boimy stę  ich?  Możo
wano  zrobić  nawst ankletę.  by
osoby  mająoo  jakieś  obawy
wobec Nomoó\^r uzasad"y jo.

Fbzmawlał M.l(urowlcri

STASI
NADAL  .
AKTWNA

Hamburski tygodnik
"Der Spiegel" infomuje,
żebyliwspółpracownicy
r-wskiej Służby

?seTZżPżśef)mnż:mtyŁjąnowe
kontaktywpodziemiu,
aby ewentualnie zemścić
się na politykach lub
odzyskaćwładzęza       `

:,paśŁe|±cyTh:mmpŁŁoy::-
ludzi w różnych działach

s:sbphęfmmeFiynsŁitireo-
wie STAsl przemieszc2a-
ją się na Zachód i organi-
zują kónwertykle
wniewkrytychjeszcze,

żŁga=g.hpoo:rdyacj:=ięsz-

:::eńcłs?głboypgź°ż°mm;
w sprzriających okolicz-
nościach.

"Der Spiegel" infor-

muje także, że KGB

E:o#:hrkuŁgowżu-
i?zysT#S:oU:żkn:jaążcosj?
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P\e6r.#.:%ór4e#ęEempjr%ł#

Parlia Umjarkowanego Postępu
walczy o władzę

Partia Umiarkowanego Postępu została założona w 1911  r.
w Pradze przez Jarosława Hsszka. Jei' program głosił m.in.
walkę o upańswowenie dozorców. przywrócsnie niewolnict-
wa 1 całkowib/ zakaz abstynencji. W wyborach do parlamentu
wiedeó§kiego partia Haszka zdobyła 38 glosów. Po 1 wojnie

:.wzj:ł:nwstoŁj,oć;:#:9n;OoZ#:3%dpaoys%Le;c:j:aś5tae#e33
-  W bieżącym roku, po 69 latach przobywania w konspiracji

Partia Um iarkowanego Postępu niespodziewanie przeszla do
jawnej dziahlności i odbyb swój  rv zjazd w Lipnicy (gdzie--
mieszkał i zmart Haszok) w gospodzio .Pod czesAą Ao/oną".
No\hQ(m Part}Ónym przywódcą jest pan  Pacak. Partia ma   r
zamiar prz®jąć władzę w Czechosłowacjl w kolejnych
wyboraoh. Pacak adpowlada na setki pytań zadawanych mu
podcżas niezliczonyoh m®etingów od bywających się w gospo-
dach przy pifiie.  Mówi m.in,:  7dAr, pariń? opm/.e za nowym

podziE\łem Niemiec, t}m razem na Niemcy Pólnocne i Polud-
niowe..AJeż ani nam w gloMe rówriouprawriienie kobjeL to
pEichnis prowokscjąl Osobiście uważam, żo prezydentsm
nowych Niemiec powinien zostać Fidol Castro, gwarant demcik-
mc/.ł..  Paoak za najpilnlejśze zadanie partii u`^/aża, by prawo

Przery\^rania Ciąży rozszefzyć również na meżczyzn.
Cżłonkiem partll umiarkowanego F®stępu może zostać       r

każdy, kto wpłaci 20 koron  (obcokrajowcy 20 jednost®k
monełaTnych swojego kraju , co ma przyspieszyć wymieni:l-
ność korony). Pany)ny organ, miesięcznik "Szkrt" przyniósł
niedawno vriadomość, iż prawdopodobnie dojdzie do koalicji   '

;apn:.r;ąaŁ"ky::###.N:a%#i;S,%n#|#;Sjz®t;nzdb::2::e
doha*Płwciszy`SPOŃÓJPONADWSZYSIŃO`iPFIOTEST
TAK, ALE W GRANICAicH FIOZSĄDKU. W obu pei"eibh
glodówki prstestacy].iie trwają od 7.00 do 16.00 z przerwą na
obiad.

Partia Umiarkowahego Postępu postuluje, by na miejsou
największogo na Świocio pomnika Stalina w Pradze postawić
pomnik Jarosla`^/a Haszka, a w monumontalnej gAowie genial-
nogo wodza ludzkości, w miejsc\u genialnego mózgu urządzlć
piwiamię.                                                                                       ,

8

:<.:..;-+.:...-.`;.:+`:.`;....1: r.:.i_*Ęsil

dzal ją p.Sumiński. Zabrmo mi
wteQy ponad 100 tys. zł. książki,
gazetkl,  znaczki,  pam®kl  oraz
maszynę do pisania. Pienadze i
maszynę  odebral  mój  mąż
w  trakci©   mojej   odsiadki.
Wyszłarn  po 3-h  miesiącach
na mocy  am-nesiii.  W sprawie
zabrarych płzez SB przedmlo-
tów  sąd  postanowlł  ich  prze-
padek.  Drugą  rewizj.ę  miałam
12.09.1985 r. Zabrano mi wtedy
sporo kslążek, zesz}ft z ncsatka-
mi,  znów  maszynę  do  pisanja.
W  WUSW  ~  przesiuclianie,
jakaś  konfrontacja,  kobieta
mnie nle pozmlą  więc wypuś-
cili.  Znó`^/  oddają  maszynę,  po
zesz)ń z  notaikami wydzwania-
lam kcnojno do Ł.aszczyńskiego
j do Kucaba, wreszcie zesz}Ą mi ,
oddają.  PrcftokóS  przeszukania
dostaję'  równieź  ...po  kllku
teleformch.

Trzecia rewizja  10.04.1987 r.,
czwaita 24.04.1987 (obie obslu-
gujo  funkcjonariusz  SielickD.
Zabierają  znów  sporo,  z\hłla-
szcza 1 0.04; byłam wteQy chora
1  tylko  zwolnienie  lekarskie
wybawilo  mńie od  ods.adki  48
godzin.

24.04.  idę  siedzieć  na  48
godzin.  Protokolów  znów `nie
zostawiają,  aie jestem  upana

Łp%ękgońcnjc3EŁm,aą.tąakmTup::
tokól  najpierw z 24.04.,  potem
z 10.04.

Po  wszystklch  rewizjach
pisalam  cio  WuSW  o  zwrot
zabranych  rzeczy,  ale za`n/sze
otrzymywałam  wymijając_ą
odporiedź W maju '89 dowie-
dzlatam  się,  Że  moje  rzeczy
znajdują  się  w  depozycie.
potem, Że udzielili mi wyczerpii-
i.ącęj  odpowiedzi już wcześniej,
w końcu, Źe moje książki zosta-
ły  oddane .do  biblioteki  UW  i
U.Jagiebńsk®o.

Takięj samęj treści wyjaśnie-
nle  dla ws\zystkich,  u  których
były   rewizje,   ukazalo   się
w gazecie.  Tu  slę  rozzlośc»am
1  postanowiłam  sprawę  oddać
do sądu. Zrob# to za mnb mój``
adwokał i 28.09.1990 r.  sprawa

trafiła  do  sądu.  Posiawiłam
warunki:    zwrot    książek   i
wszystkich  zabranych  przed-
miotów,  albo ,z`h/rot  Pieniędzy,
\^Ąrc€niłam książkl Fo 15m zt,
bibuw  po  500  z!,  biuletyny  po
5 0m zl,  znaczki  po 5 000  zł,
medaj  z  ks.Popieluszkątia 50
m,  cmniejsze  książki drożej.
Wyszta   spora   suma.    Po
upływie  mieslącą  zjawił  się  u
mnle  w domu  funkcjonariusz
kpt.  dr  Zdzisław  Wyrwas  z
upowaźnieniem od WQj"Ódz-
kiego   Komendanta  Policji
Państwowej  p.Anioły,  celem
podpisania  umowy  pozasądo-
wej.   Powiedział. 2e  WUSW
dzialała   bezprawnie,   lecz
njestety książek moich w poljcji
nie  ma,  on  może  mi zapewnić
zwrot pieniędzy za ksląźki,  byle
tylko     un\lknąć     rozprawy
sądcwej.  Po  pofozumieniu  się
z adwoka(em umowe podpisa-
lam.  Zażądałam  w  niej  wypla-
csnia pełnej kwoty za wszystkie
zabrane  przedmioty  1  książki,
zwrotu   kwoty   wypłaconej
adwokatowi    oraz   zwrotu
kosztów sądowych,  po czym,
po  dokonaniu  wyDaD/  sprawa
ma być z sądu wccffina.

Pieniądze w calości strzyma-
łam 3.09. br. o czym zawiadomi-
łam  adwokata o  konjeczności
vyycofania  sprawy.  Zmam^/iło

#i:#';Oz:O;kź#&p#z:_#:c#afz?b%:':g:#igoę:fi

mnie,  Źe  ze  strony.Komendy
Policji  zcstanle  podjęte  postę-
powanie  o  zwrot  pieniędzy
w stosunku do winnych przeka-
zania  książek  do  bibliotek
i  zaprzepaszczenia  imych
przedmiotów.

Nlniejszym    zaolięcam
wszystklcti,  kęórym  podczas
rewizjl zabrano  różn-e rzeczy,

:#o&rŁbpew#b,:f,EŁeź
jeśll nle posiadają protokoló`n/
przeszukarila.  Gra  warta
śwleczkll

Zofia MACIHEWsm

:*5:ąi.`~ęĘ.Bł5iś``i-::€T3.``.Ę.`;....;!:Rj`;`=.S.`+:.```::`:.`.:.S-i:`;:`:'.ęs*ą`*i*smąm



BEZ TATEmc
0 PRODUKCJI  SPECJALNEJ

D9sntnŁecdcwaaawnfioł:9qj}kbqa}#kęk#:##

#:tnń%j:hł,csTe#n,%o#eo#st#jĘ:Ó#
w 1 988r.

Powstalew1938`rokuZakladyPohłdnk>
we  miaĄ/  produkować. broń  any]oryjską
a także dosmfczać nąmtię| jakoścl stsl,
oprzyrządcwanle  1  podzespob/ dla  ponsd
70 polśkich fabryk zbrQ|enmq/ch.  SoMną
prcdukcję dzjal  100 mm  uruchomlono na
początku  i939  r.  (16  sztuk  meslęcznle)
i montowano wówczas dziaa 75 1 1 05 mm.
Przygotowywano się do produkcji dzial 155
mm;  ópracowano komstrukcję  moźdzjeiza
320  mm,  wykończono  dokumentację
produkcyjną haubicy 200 mm.             .

nazwyJstana3h«:ke:Ła#jG*:anpngn%dt#w::k:\
Braunschweig  Werk  Stalowa  Wola".
Uruchomiono  tu  produkcję  elementQw
bomb  lotnicą/ch  i  pociskó\^r  artyleryjskich
orźn szybkostrzelnych dzialek przecwlotni-
czych kaljbru 37 mm,  a takż® perys`kopów
do  łodzi  podwodnych.  Z  czaseni  do
produkcji  zośtala wprcMradzona  supemo-
woczesna armała 88 mm, svnna "Unwer-
sa]kanłone acht romma acht".  Vvelkose-
ryjtia   produkcja  tego   dziala   miała
wzmocnić s»ę bQiową mlff'cwskiej obrony
przecMotniczej i zapewnić Wehmachtowi
masowe  dostawy  skutecznej  amiały  c]o
zwalczania broni pancxgmych.

Warto  dodaćr  Że w  1943  r.  w Stalowej
Woli  doszło  do  rev\relacyjnej  akcjl  wywla-
dowczej,  polegającej  na zdobyciu  pełnęj
dokumentacji  konstrukcyjnej  i technolo-'

gicznej  armsty  88  mm.  Dokiimentacja ta
została przerzucona przez front - drogą
powietrzną -  i  trafiła  do  rąk  radzieckicn
specjalistów.  Nlo  był  to  zresztą jedyny
przypadek  wspótpracy AK-owskiego
podziemia z radzieckimi s»ami zbrojnymi.

Po wyzwolenlu na przelomie lal 40 i 50
nastąpiło wznowienie  produkcji wojskcwej
w Hucle "Stalowa Wola", a mLalo to zwlązek
z napiętą sytuacją pomyczną na śwlecle. Na
pCx;zątek  w}m^rarzano  radzieckie  armaty:

populame we wszysudch armiach  Ukladu
Warszawskłego haublce  kaLibni  12Ł mm
oiaz armały pizeQh^/lómcze kalibm 85 mm
zos`^/ąwergączołgowąstoscwanewTe4
1  prz®clwpancerne.  WÓwczas to  hutę
otoczyly  druty  kolczaste  i  strażnlce,
a ochroną zewnętrzną przedslębiorstwa
zajmgwsL slę wydzlelony  pododdzlał
Korpusu  Bezpleczeństm Wewnętrznego.
Amosfem tą)emnlcy , pańsh^nową|  cnaczala
wydzlab/ zajmu|ąc® slę produkcją specjal-
ną JakQ nąbriększą sensaSę przekaą/wa-
no  sobio  szeptem  gratulaojo z  tytulu
wysokiej jaltości stalowowolskich  armai
któro  na falach  eteru,  za pośmdnictwem
"Wolnej  Europy"  mk)li  przekazać  amery-

kańscy  spocjallścl  wojskowi,  badający
zdobyte    na    pólnocnokoreańskich
woćkacli egzemplarze hailbic i "pelotek".

Dziś produkci.a wojskową która w hucie
nie jest tąjemrioą, zostala ostamlmi decyz-
jami ograniczona o 25%. Nie byk) to duźym
zaskoczeniem,  bowiem kierownictwo
kombinatu  przygotowywalo  się  do tęgg
wcześniej  i  zdołało w  miej§ce  maszyn
``zielonxch"  wprowadzić  mo`ntaż  żurawia

przeładunkowego  "HDL58n.  W tym  roku
uruchomiom  ciągnik  gą§iennicowy  "S&
15",   wyposaźony  w  silnik   krajovyej

prcdukqji. Ponadto pracu]e sQ nad urucho-
mi©niem  kolejnego  licencyjnego  ciągnika
typu lDRC i inrych maszyn cywilnych.

Realizacja` tych  zamjorzeń  t)ędzie
oznaczać,  że  najbardziej  milftarny zaktad
kombinatu  stanie  slę  producentem

` cywilrvch  juź cągnjk,Ów  gąsiennicowycłi

o mocy  160 KM.  Hucie "Słalowa Wola" nie
odebrano stałusu prztisiębiorstwa pracu-
jącego m rzecz .naszej obronności, a wjęc
kontynuowanie  produkcji  specjalnej
wymaga stccowania bardzo  elastycznej
organizaęji  pmcy,  Wprcwadzania  różnych
zmian, zwla&cza w procesach technok>
gk3znych. Z zadań Vch fabryka nad Sanem
powińna się wywiązać dobrze.

StanriawśLĘZAK
@iuletynEkoriomicznynrl702D.7.1990)

W sprawle
hastępnego         :
Okrągłego Stołu

Zgmłegoodpoczątku`"adu
Magdalenld"nieodrzucasię,amoQyfi-
kuje.Wdośćdowoln)mzesta"deosób

#ffiTI"EojaTkT#
wydąje,,przestawieniapionkówna      `
"męjszachoRnicypQzaple)cami
społeczeńsmućzestrięysnoistęj
ncmenklatuq/deqzrinęjakceptują
mjw)mźniejobecnośćkomunistó`hr
wswymgronie(Jaruzelski)Wbrcw
większoóci §polecaeńsmą Dama (z)iir.
opoz)®akonstrukonmausiłuje
przelaćnaJanizelsk[egoczęśćsmgg.
autory[etu ijakty Żyruje gnicmemu
autoro`nństanuwojennegoczekwułry-
godności.Porazkolęjpyprzedstawicie-
leotx>cnegoukładuwładzyznajdują
wspflgrjęzAEzkomunistami-rię
chcącinieumijącszukzićpoimimie-
niaznurtemniepodległościowcmady-
kabm

Rozmowy-jeśnuznaćich
koniecmość-po`rinpyt»Aćja"me,
askładuczie§tnikówotwarq/.ZasęoscL
`^mafimakooptaqi(2aprmeniedo
prymasa)jestft>rmąjarieres`tm-
ną.Uczestnicz3Aijeqynieprzedsta`ricie~
le nur(u "`konstruktymego"
ikomuniści-avnęcgrodoreprezenti)-
jące, mimo talDqził)n" różnic, Pdko
jeden,choćnajgłośrię]szynurtpo)slriełg#'###,ź#
#riTpk#am#ka?m?fflckpaT:
Łg#=ed:#da##
monop*uwladzy.  .

TajemriczośćnQzÓoćzionawDkół
spotkania u piymasa pomńerdza    `
sluszncóć obaw i zasmżeti. Cbchami
demokraęiisąjawność.ipohnsDechność.

%b:#Z:eTzbabażwżnepaiarcmurmn°-
mnnasohclriegQ.Analogiedoniesz-
częsnego"olgągłegostołu"izahiliscL
`hgdmachinaq.iWMagdalencesprzed
ralni są ocz3mńste. Ten tryb wpr"m-
dzaniąpont)mo+ismQjowychrerom
z penc6cią nie prc»@dzi ku pluralizmc>
riidemokraęji,sprz3Óa-naóomiast
utr"@laniumafijnegosposobuspriawcL
umia.władzyi"orzeniusięnowej
Ongarm



Listy  do Redhji

Fs#o#i##t„
"Slcm PoBkie" m 210

(13370) z dn.8L9.09.br za?p#,eE#sg;

;,::,:::")S,;!:.*?`;,;'?t"lĘj';;;::,K,um,uti4ę#E%#
skierowaną    na    ręce

::::;'::';`:,;;;;t;;i:.`:;;:;;;,it,it;:
rzstovftwcedJm*

:zk##o*owy#\

Feg;S#°ru#!ŁFeff8:i:
}:Z:śmieóĘ.acżzoyntgęejr9ks:,

fE'douT%yzną:Elm#ł?

%EŁ°roknćEnL:::ZZ%Jg:nn:=mg-#?::#=
wanie rokcmń o za»nrcie
układu      w      sprawie

?pCo°BfŁP?`ać#Sk=C;#

gf?;eTig:Ś,ffle3ł;zagdn:?
go?sffiiegzog#?i%%:Ę
rokow*.  Myślę,  Że  tyle

Zwolnić celnika czyli pięć aigumentów
za wolnym handlem

Affi s#`#źe?#Es#
nad  naturą  i  przyczynami  bo-
gactm modów" napisał slm,_::-:::i-::-::i:---_:i-::--::--::-_:::::-:.-::-:--:-

w*=m#u=#tiffie;Z:ft.

-_--:_:--,-:-_:___i::_-_-___

tgEiĘi#;;:"gi,;egii?

imys#Śąhrm#tąo,gE+%

:ĘĘgEmphE":eFmoE.LT##:eŁ#ehmekźE:.
•8?ask@:re5#orą:#źe9zĘę

minister  spraw  zagranicz-

iiwĘg%ip#h;mimŁ#
Ja ostiście nD"ę, iż iząqsiiĘ#:i:OE

Ł#Ę.łę?*a:ka#k:teą
zechce ri na moje pme
odpJmedzieć?

zyźu#u*E

10

wOĘ.

Jg:uĘm:e#?n?seEsttę;d§bsrźż

--:_-:_-:--:__._-::_-:---:__---__---:----.:-::i-:---

'i?łiii;ae;';in#jwirłi;ii;

niejszą sprawą jest zachmnie
_----:::::----_----:-_--::-_---_-:

Łd;:°end;'źwomEZE&Z#?C

S,:';l.;'iFi`;.`Ę:1;:,i.,:i`.,`i:t;łtm::f.tńi

ź:#EŁffEff;;Fo%
FŁeiEłg:mŁ?#Tm=wĘp®#:

LLIETŁFE
2. Dotaqie  do produkSi
towarów eksportowd     .
wrezultacieobmcąiąsię
przeciwkoqbymtelom.

żł?żS?qĘEEF#kEtE
WźjŁMe°żĘyRkóuż:t&WFaarg

gę?i;ukgz°ęĘ:::k-gn:uĘiJC}:[":
gtaę:rmge?n#3;tu#o?m#ć
(podnosząc  cła  importowe)
prz»ęciaprezentu.

3.Spa,dekimportupomuje
takżcspadek`eksportu.

Jeżen zmtaną obłożone cżami

ffeE?i;cŁEa#żĘĘ\   towarów.  W najlepszym  razie

#+Ę:ĘnffięŁwźkst07Łmż
go`-garięcę].

1.hportto"ówjest
pożyteczny

Bardzo  często słyszy się  po-

5.Jeżen ime państwo
st"ujepontykę
anmporftmni€musimy
oapł*qsamym.

4.Przypomoęyc€łnigdynie
spowodiriemyrozwoju
źadnejgpłęĘprzemysłu.

Qasaini twierdzi się, Że istrieją

pemedżedmyprzenvsłu,kft
należy wspomóc w  trudnym
okresie dojrzgwania, aty p5Źnięj
mogły kon.kur"ć na rynkach
Światowych.  "Raczkująęy  prze-
mysl"naogółnigdyniewchodzi
ze stanu niemcwlęct"a. Z»Dozaj-
nie  nie  opłaca  się.  Można
wpływaćnawysiłekwewdrażanie
nowych tecmoloai i konkurcnmć

mj Ów szkcx]zi nam, aLe jak

ło:i::n#śi=y,:z;knp::ił#;
cłares[rykcrinewćmmzispogłębi-
]kpE%żcgf:afflEL]żEąbdeó%

handlu. Moźna uznać,  Że prawie

i!S;z!es§:#:a:n!iżwzea?i:łk3j3iiu;;
#:#o?a?zi?ychb#jg;
handlowe.  Niemqy chronią się
normami.  Mają  ich  20  tys.
i  kaźdego  dnia  przybywa  sześć'
nowch. Kupcy muszą sĆ spro

:.-i_::----:-_,:---:.--:--l-:-::-::-:_-_-:

;:[g€3j;czj:.scpłgdnnałesar=SZ;g:;

ióJ#mi'ikdffluts#ełks?r#:
działania spowodowały zmianę

g#,abpóń:mżc#Ł==*%

::::--::::::-:i-----.--::-:_--::-:-:-_-:

wógo odnoszą się bardzo dobrze
słowa  ekonomisty  Fryderyka
Lista (wgłoszone w 1834 r.): /es/
m orgubn. ri hóm ręce i nost
zostao powiqzane ta}c rncw.o,  że
ustał   w    nich   obieg   krwi.

:oĘ#:sJ,:t,Ęe=1%
Z"ązek Qmy, a Angia zni"ła
ustaw zbożcwe. Otworzyła się
tym  samym  100  letnia  epoka
wolnego handlu. Pamtaje ł)nkD
wrazićnadzieję,ŻeccŚfxxlobne-
gowydarysięidżsiaj.

Andrzej JANECKI
zmjleFsm
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HORO SKOP POLITYCZNY

"#Ł?ćą%ż%-ty?a.1ż.)jkń
miarlsłiiszna. DĘ są znami-
te, aie j"gk «gptępi}jąc pumcz-
pie   musi   się   prezemtowa§
poupżhie. Niemniej lep}zy łyłty
chvba  Earnitur  od  m.unduru#b#a5 komandcxsa. Szczęśli-
we licĘty:4,q,2226,313? dodat-
kbwa&

G|SokwFgptgĘ_{€g#:`-vĘ.Ó`t±=)e
znąjdziesz na  swojej  drodze
spanieĘ o smutp)7m spQjrzeniu.
JesLi go_prz5Ąolubisz, rie będricsz
musiał  się tnartwić.  On  będzie
myślałza`Cffi.

Strzelec  (23.11.  -21.12.)

q]cx5Qyś nie riem jak się  starał
i tak nikt nie uvńerzy; Źe Mossad,
KGB i CIA chodzą za tobą dzień
w dzień oraz dosyp`]ją G piasek
do ziipy w pzacowniQą stołówce
cbcącCięwykończyćpr2ypomocy
kamicy nerkc"ej. U"mżaj jednak
na ' siebie.  Grożą  Ci  elektro-
wstfząy.

Koziorożec  (22.12.  20.01.)
Zaczyna  się  Twój  szczęśiiwy
okres.   Co   prawda   stracisz
`prszys_tkie  piemiądze,  ale  za  to
ludzie będą Ci_ę pm@Żali. Odnaj-

dzieśz teź spokQj m łmie natufy.
SzcĘśnwdzień-njedżieh

Wodnik   (21.01.    20.02.)
Stwierdzenie, że każdy żołnierz
nosi w plecaku  marszałko"riEą
buła"ę nie odnosi S do Gebie.

L#i#is:=k*ie#aB#z#aknsT
Pecbo`m kolop: żek)Ęy, stak"r,
riebifi

Ryby (21.02. i 20.03.) Nie
prz)ęjm]' się qm, ź€ nikt,Gę nże

;uknijŁymT.ożiE::Ę-aqgy?ź
T)r wkrótoe będą potzzebni. Jak
przyjdzie  czas,  stati  na rynku
i €zekaj.  Znak rozpoznawczy:
róża w butonierce. `

Baraa  (21.03.  -20.04.) Tofźek#gs###bm*
€j sĆ Strzeka.

Byk  (21.04.  -  21.05.) To
prp»dą że życie jest pięlme. Ale
jeśli chcesz, jak do%hczas, @łą
parę puszczać w seks, zapcmnij o
polityce.  Ona napra`indę uymaga
duzo ener;BŁ Uważaj na ae"o
p kolor.

BliżĘięta  (22.05.  -  21.06.)
Wpływ prezydenta  na Twoje

Z
De Niro nie będzie Wałęsą

narv  amerykański  aklor  Robert de  Niro  zaprzeczyl ostatnio
jakoby  zamierzal  Wcielić  slę  w filmową  postać  któregoś

:---:;:::-:::--=-::_--::::'-::-:--::`=:L--::=::;:=::_:::-:-:-i-;;=::;::.i:::j=:;i=::=::::=:1:=:-::;:

Z%€(T#ny"P:g=.ŁFqgnstg:śzśjkęa®ariwenf:T.jeF##ś##drar%
o tTagedii w Czamobylu.

POLSKA
GIEŁDA  `

Pełnomocnlk rządu ds.
brzekształoeń wiasnośoiowch
Krzysztoł Lis podjął decyzję,
że połskie giek]y papiorów
wartościowych będą `^mrowa-
ne na giełdach francuskich. bs

pow.iedzla,l: przy tworzeniu
giołdy warszBwskio| zostaną
wykocystane doś\^riadcz€nia
gMh:#yst#w#%#g#,%eęL
stostjTikorwo nlewlolkie obrot)/.

Nalożabby się zastanowić
nad \Arzoraml z Pemambuko,
gdyż tm obroty są jeszczo
mniojsze.

ż}de rodzime, dpć niemav, nie
jesttak'uńeĘjakĘdzisz.Możesz
śmiało  zdjąć ze  ściany jego
pcirtret. Tbkoż portrety wodBÓw
ws2ystkich rewólu® PamięĘj -
T%j dm nie p]uri t)Ać muzeum
arche_ologicznym.  ' P echow)c
katrień - tx;m

Rak  - (22.Ó6.  `-    22.07.)
Zastanawiasz się, czy stanąć na
czele   lewicy,   czy   prawicy.
Obńczasz możli`xe apanaże. Ta
Smpatycma zaoamm zajmuje Ći
jednakzły[vrieleczzBu.U"ażaj-
Tbja  żona żaintereso`Amła się
sarbusem o błęki.nych oczach.
MÓwi,  że  on  ma w sobie  coŚ
niezwkłego.  Szczęśli`hy kolor -
błęm

Lew (23.07. - 22.08.) Masz
wszelkie  szanset Jeśli  tylko  pp
wstawieniu   nowej   szczęki,'`hpmianieritezyimałejoperaę|i

:%f#eiuĘ##KsłepżĘ
każdapartia!

Pai]na  (23.08.  - 22.09) Jeśn
jesteś młoda, zgrabna,  bestialsko
piękna i "odzicielska, a masz
tnochę oleju w głowie - zgłoś się
do Parii Wolności. PW TWoją
Szansą! i Gxmtnie.

F}omka  Lazarowicza  za  brak
podpisu   pod adykubm  qstemicy
ciszyu w nno 38®).

DZIĘKUJEW
Bea!? Śnd®rczDwsłai 22 tysżl, ZP|grieM/

MUcho`ric2  ęż\tacł8)  SO  USO  r`a  FundueG
W}bomą/ Kornda Morariocklogo.

OśWIADCZENIE

W   związku z k)kceważeniem obowiązków radnego Raqy
Miejskliej  Wroclawia  przez Wladysława  Frasyniuka
domągamy się jego natychmasŁowego ustąpienia. Radny
Frasyniuk P)Ą rieobecny  na 7 spośred s  posledzeń,  które
odbyv się w czasie trwania aktualnej kadencji Fąady.
`    Jest to fald tym badziej ob«ząiąq/, żjak nam riadcmo
był on w tym  czasie aftywny  w  Źyciu  polftyczrym\ krą!u.
PostępcMranie Wladyslawa Frasyniuka dcwodzi lekoewaźe-
nia 1 przedkladanb wlasnej karieiy polftyczmj ponad pc®a-
Wcwe obowiązki radnego.     '

#ś::okw:#§jo#Śn%rk:::suźm:?*ma;p:m#?:
brakiom  czasu dla  Zwlązku  i  wyborem -dzłaldności
P"ftycznęl.

Apeliiłemy do mleszkanców Wrodavda o podejmowa-
nle dzlalań w celu zmuszeTtla  radnego Frasynluri do
rez)/gnac|l z fuTtkcB "naszego. -reprezemanta w Fladzle
m,eJsk,eJ.  -

_     W.oclawskl  Klub polftyczny wolnl l sol]dern{

Numor zmknlę® 24.09.1990L Wydaięi Ag. lnł. SW. Nalaad 7000 egz. Bedegu|o zespól. Stalo punkb/ kolportażLi: PQznań, Klub "ff
J  ul.Góma Wld8 10e pm.-pląb}k w godz 12.00 -t8.00,1el 3300el .Wroolaw, Bbro Perfl Wó]noócl ul Koilarska 41, `Ul p. tol. 38a+ee,  `

KslęgaTrih "Dnigl Obieg" Bq)lkneka Wdewódzka Rydek 5e. KOTespoi`doncŃ do bdakcłl pDoslmy kbro`ępć pod adresy: ł(łub Poqqmzny
•°`n/olnl 1 Solldamr Pozneń ul.Góma WIlda loe. lub Bliiro Pertl] Wohoścl ul.KÓuarska 41. 50-15t  Woclaih/. Redakęb zaebzeoa sobl®
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