Opinie
W sfierze gospodmczej -

tią w PMJ- To w

ko, co zostało zrobione, `to

kostneft Progm Bdcem
wiczza to Tozi+baięSa Rakowsz-

cz}mąwbreii]radyhdwmzk+
śri2wm nie jest wcde rady-

kdrĘy. Tkri w sm`"yśhrhL oparĘ)i jest na wieTze, że

można dokonać tak wid)dęj
qandbn"cjizrea]socjaEzmL
w demokradę kQrialisq)czną
rnetodą w3adą)ą laóra 2}qplcL
ruLje, przedstawi wui.+y, bez
udżiahmasludżLdćh."
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sowmcKH MANlpuIACTE
Oświadczenie
Dlaczego ropa drożeje?

Pariia Wolności poriawia

Żądanie_natychmiastowego
ustąpk!n ia gen.JaruzelskjeL
go z wszystkich pełniorych
przezeń funkcji publiczrvch.
Podtrzymujemy nasz
postulat tymczaśowego -

do czasu wyborów prezydenckjch - oddania tego
urzędu w ręce Prezydenta
F}P na Uchodźstwie, ' pana

Ryszarda Kaczorcwskiego.
Propozycjatazostaławstępnie żaakceptowana przez
pana Prezydema Za tijedopuszczalne uznajemy przejmówanie urzędu przez

wybranego w powszech-

Pżg#]ezEąf[:%5mrob:
kupować benzynę za granicą,
o c2}m poinfomoh@li pEedsta-

ne przepigr o Ęx}lkad miesza-

pd Ooint ventures) - potmrip/

wiciele zachodniego przemysłu

bałagan i biurokra®ę w so`riek-

naftowego w Londynie. Ich
zdaniem, sowieckie zakupy
benz)npr na r)mku półnmo- chodnim były jedną z przyczyn
uLrz)myuania się wy]ątkc"o wysokich cen benzyny na aełdzie w
Rotterdamie, gdzie benzynę
kupuje rówmeż Polska. Rynek
ten nalezy dziś do najdroższych
na Świecie. We.dług Reutera,

2SRS kupił już 200+300 tys. ton
benzyny z dostawą w sierpniu

w#z#T"Eięe#
kich urzędach, a także slabo
roz`htinięĘ inffasmk[urę (transExm itp)

Dyrekcja Pordi Półnmnęgo
w Gdańsku podpisała [ist intencriny z flrm? Sambar (zarejest-

r"ian€wmmmie)pa`igndzierŹawienie części nabrzeża tego`

łożyć dmtawcy. Musi wykładać

tmrdą waLutę w gotówce, a tej
nieustannie ńu brakuje.
Zachodni eksperci t"ńerdzą,

portii. Jest to punlst stmtegiczny dla przeladimkii ropy nafto-

rvch` wyborach Prezydenta
z rąk komunistycznego generata Sugerov\/alopy to legalżm wtadzy Jaruze]skiego
i sankcjonowało wstecz

wrześnju) i paździemikchvą. Od

źe Srtuacja w sowieckim przemyśle naftowym pogarsza się
z miesĘca na miesiąc. Do medawna sądzono, że wydobędżie

prawomocność komunis-

czerwca sam co iniesĘc d"tar-

tycznych rządów w Polsce.
Nje wolno ignorować nam
ponadto przechowywanej
na Uchodźstwie prawnej

w qm roku 635 mh ton. Prze-

czał na rynek północno+2achodnicuropćg.ski około 1tx) t*. ton

mysł nafto`hy jcst medohwesto-

benz)p/stmcmmejdoprodukgi
rómych gatunków benzyn w qm

FĘEmnaąiE#,zmu"LE
nia` pracownicy grożą ncmęmi

ta" nr 2ZO). Ciekawe, kieqy rząd

ciągłości 11 RzeczypcxsFx>mej.

re8,On,e-

strajkami. Tymczasem firmy

wpadnie iia ponysł, że waróo

Od maja zaopatruje się
w benzynę na tym rynku
również, pozbawiona dostaw
z ZSRS, Polska. Jesteśmy
w o Dle lepszęj gnuaę]i, że banld
zachodnie nie odmariają ]]am
akredyt\yw gwarantujących
uregulcnianie rachunków wysta-

zachodnie odnQszą się z rezerwą
do sowieckich propozycji, by
stanęp do przetargti o'prawH do

mźeć możliwość spmmdzania

Wzywa_my jnne partie

Ł:°zrgj::[Z#empżjevrjc=n%
różnicxB - do poparcla tego

stanc".ska. ,
l]rzewodnlczący Partlj
Wolności Komd Morawle€kl
Wioeław, 29.09. 1 990 i.

i we wmeśniu i prawdopodobnie
n?będzie drugh= tyle z dosta`^ę

natychmiastową 0.eszcze we

wionycb przez dcBtawoćny ropy.

Natomiast ZSRS przestał
cieszyć się zaufariem banków
i ma kłopoty z uzyskaniem
akredybw, które mógłĘ/ przed-

poszukiwania ropy naftowej na
terytorium ZSRS. `Jak pisze
.Reuter z No`hmgo Jorku pcm7o-

łującsięnaprzedstaricielitakich

;::.poWź:;€nz{łejż;`faa`d°ygrj:Ę#i
spółka Pol-Nippon Company
(udziałowcem jej jest były
wicei)remier lmneusz Sekuła,
`ięrslanydoJaponiizpełnomoc-

#::#:łkłŁząo,EupoprE#:
PoLNippon :`skbjarzyl" port z
r]rm Sambar ('Rzeczpospon-

ml,ynaft-ej?
Połączeniepoffizrim*mi Europy Zachodniej, Żepy
otrzymać pali`Aa płyme, będzie
możliweniewcześnięjniżzadwa

ńta-poinmo"ałminjsterSy-

koncernów jak Texaco czy

ogczyk. Minister nie po`hńedział

Chevron, ń`merykańskie spółki
naftowe obawiają się, źe zaangażowanie się w inwestycje na
terenie ZSRS może nie pr2y-

jednak, dlaczego rząa nie wziął
się za m rQk temu.

nieść spodziewaiurch zyskó`h/ Ze

(z`Tyg.SoHdamośćH33)

Oświadczenie -

WO]sKO I LmFtACI

"#lstlgnypartil
m:l#oTs°k#o%n:#]d#

POL§KAAGENcm

#nggĘL##:l
E:a=#[oczne*#wj®#trb

:m#F#m*#

uwlonia plonków na polit`r
ozn®j szachownioy. Znowu
prz®dstawici®l® ob®cnego

uktadu `^hdzy zmjdujq język z

kommistam - rio chcąc i nlo
umiejqpszukaćporozurrien.iaz
nurem niopodiegtośdowym.

Wyrażamy stano\^czy pmst
wobec takioj formy podojmo.
wanla docyzji społoozno-

D®Pp#aumme#:w##a=%

PFtASOWA

#8=?#ż;Ęgu9p9ffi;

mMOśCI NFt 44)
pFmKAZAŁA '

Kuncewlcz. Obocny był wk3e-

NASTĘPUJĄCEJ TFtEŚCI
TEKST:

#+n*stkŁ%TcwqBro.
ZMązxak Ljterabów Polskich

ui3.09.br. w Warst@me Fx*

Pm°[g#ęł,S#ogd#'%rrmmĘ#

plsane zostato porozumenie

Cozę3R##:%jspk°€'##

#sLi%#B#
•#mcN|a#ń&y##:ukm#hst#
JŁWŁĘ##t#ri#%

pomyoznych.

P,z-nk>Ząay

Psrtll Wolnoócl
Komel Moravrieckl

0 ustalenie
winnych`
28.09. odb)ńo sig w Poz.nan|u
zebranie K)mitotu d/s UstaLe-

W wydanym po spotkanlu
oświadczeniu w}mżono zanle-

#ek"9:zn,Enr°#Sg#n:tn##

sere z tygrysem - nioch chlopaki sę nie nudząl

nego importu "dwunastki"„

#śwF#ag%hz#ak#Pydow#=i
rok, dwa czy trą/ niewiele slę
pod tym względem zmieri.
_

Napady na

żO'nierzy
Sowieckich
ŁF::`##dĘą&Gzłz@ghĘ
udzlalu w dzlalających w wojsku kom.®ach i radach kuftuTy.

:::-:-:=:--iiE::-::::-:::::-::-:i::::-::-:`::::

W ostatnim czasie zr`acznie

:Łwćn#sti#=kKm&S
pO'ite''.

wmio zosta`w leldur obcn^riązkowych db ®lewó\n/: na początok "Czterej pancernl i pies"
i aiq]nan iaos" oraz clo wyboru

:#m%ił!±J#%b&::c;h:m#e:

;O:ĘeĘ#E*r#F# ?#:E#G#iJ,i#Ęi
:-:::::::::--::--::::':-_:::-::-:-:=:_;:::::

towym proponujemy opraco-

Czwarty świat ##m#Snk?e#zm#e:
#rihaśsd#'hnn#ak#::PĘ%o##ą

Zh Zeqól OTgarilacy|ny

%ąądgqĘąĘ###.
mffc„Wrokum#u:uS:/:,##?ł

Łi;#riicE##

wĘyss:%fe#mTjwm#

fffieŁ%iaĘcn#ĘT:;
g.#żjng.F?en#nie#śmnFj?s:;

celach, funkcjonująę)ffl ponad
glowami spotBcz®ńsbwa. Zażą-

g#anza*ęmdmł#ja#°o#

#gigjg#:płźcę5:jii?k:!;

go i postawionia go wraz
z jnnymi kolaborantami w stan
oskarżonia za czyny w}miorzo-

wania patronatem uczeini

w rac!acn artystycznych, ką
legLach redal<qyjnych. obeimo-

;:i::::::=::i:::=::=:;::::::=:i:::::::=: i:j:::::-::;:E:-:::::::--:i:::.::::i::::z±aBĘ#a:,i:ś#:&%#i

ne przeciw Polakom i, Polsc®.

%UoS#Z°#j::ąnęond°#:

#+SgŁW,ykcan,:fted#®aj:Cych palnei. Od lipca br. za"owa")

Kaczorowskl - legalny Prozydont Flzoczypospolitej na
lJchodżstwie.
W oświadozeniu domagano

się takżo przoprowadzonla
woryfikacji osób zajmującyoh
kioiowniczo stanowjska na
wszystkioh szozeblach wtadz

pseajńms:w,O#yncaĘLroo,%:ąwza:i:
zlikMńdowanbbtokadyinbrriia.
cy}nej, powoŁanla lokalnyoh
kom.fli dć ooony prdcy publL
katorów.
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ffowwpogno#:u:'ŁmanYo&r

FŁr::umi#if#eŁ\!łe#
dv oficoisltięi Amii lqknMskiei.

Niedawno w ljtene zaczęto

o#in##nm:;:g,|##3iwpst:

BOGDANA
"PRAWY TOR"

odKb°:%j:j::?ębr]azjt°o.K:mg!::'z|

Łotewski

wość,żewceluzatarciaśladó\Ar

zbrdni wiadome sluźby opfóżnity Qzęść grobów. A więc i

Ł.oVszemaiąswójKayń.
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POLCUL FUNDATION
Ni®zależna Fundecja Popierania Kultuty Polskiej
FLinda€a POI€UL pDwstała

:aśĘdąĘ#ęrceyreakpqTząpTzedm=:
tycmewydźn"niawkraju:im®
ruchu praw oby`iatelsldch, praw
~ _ związkowych i rencsans niezależ-

nych inicjatyw kulturalnych.
Zbiegła się takźe z narod2inami

posłuź3)ć dla -pQPT"oi egzaiste].di ićh

onzzićhrodtin+zarriastnmaźaćjena

roricz, Władysław Frasyniuk,
Jerzy Giedrqó Gusta`hr Hermć-

:sTg#agu#wĘ[ĘłcgEE:

wieniem kontak(Ów-z krajem.

500 dolarćm/ (hialĘmalnie 1000).

Fundacja została założona

Celem udzielenia pomocy jak
naj"ększej ilości osób, w ctatnich btadi "62)ctkie wyróżnienia
jesL wyrćiżnianie_ inqywńdualBych
\osób w Polsce cz)mriie, zaangażcL upnoszą po 500 dolaTÓw. Pomoc
wanych w rozwój niezależnej
materialna przyznana przez
kultury polskiej (w dziedzinie
POLCUL ludziom w kraju jcst
nauki, l]teratury, sz[uki cz5/ innej) ogromna. W ciągu 10 bt istnienia
w Sydney w AusU.atii Jęj celem

2aLn]dniażadnegopersonelu.I}r-

rekcja POIJ=UL Fundation to:

represje. Bywa, że kiedy takim
osobom wręczamy wyróżnienia
POLCUI;u, to wzbTaniąią się je
pTzaóąć,łĘ)stoiąimwoczadbldeąyuśriadon*ąsdbieb,
że ltioś zatważyt ich pmcę i ąfiamoś6 źc ftioś dostizest
to, że pamięta o rich, że ocenił tak i^offioko. Zą]eszŁą
częstdaroć dQpiem wceą7 osdb)) će uśiriadamiąą sdl}ie

znaczeriewłasndpracy.Dlawnęcząjqęyćhriźriieniasą
tojedneznqjpidcniąsz)}d.di:wUwź3rchL"

(zlistuotr2yEmegovmajul986r.)

Fmdaqi wpn.Óżnienia otrzymało
ponad600osób.Wśródnjchnin.

Lech Dymarski, Zbigniew
Herbert, Marek Nowakowski,
Iłeszek Szaruga, Wddemar Frydrych, Czesław. Bielecki, Jeizy

Łojek, Jan Olszewski, Andrzej
Gwiazda, Kornel Morariecki i

Jerzy Bonieć!d, Kiz3fiztof Nadoh vńelu, riel_u innych. W gm roku
ki, Jan Pakulski, Wojciech wyróżnienia POLCULU'u otrzyZagała, godnosć dyrektora hono- mało także trzech pmaniakć»r
rowego sprawuje Jan Dunin-. Krzysztof Cnotalski i Maciej
Karw]cki - wśzysqr z Australii.
Frankiewicz z Solidarności
Przedstawicielami Fundacji
Walczącęj oraz Rafiił Grupiński w Polsoe są: Kazimierz. DobroredakŁor "Czasu Kultury" wolski, Jan Hanasz i Ryszard wyd awa i] ego
do tychcz_ąs
Terlecki. 0 wyróżnieniach w podzi_emiu przez poznański

Fundaęii deqduje jury -w skład
którego wchodzą (prócz d`AÓch

siebie i zLz iruych, nie dla z3AstaL - ale

odwTob.ie, w guncie izea3] tmacą one
zdrowie, siły i czas, lcsóTę mogbby

Mircslav`r Cbojecld, JaQek Fóde-

solidamcsciin^/cj ćmigraq.i i oźy-

lubwruchupra»rczłowiekaiotz)/-

i

g=#sE+=i)BĘaińEńk
Jednorazowe
wyróżnienie
F\indaęjiwyncstmożeminimum

watela. Dochody Fundacji gromadzi się 2 odsetek od zaimcstcL
wanegokapitalu,wmlkiefiJnkde
wFundaęjisprawowanesąnazasadzie homro`hej; POLCUL nie

ne znaczerie: Jest au cóła rzesza
anonimowych osób o -wprost
niezwykłej cfiarwśd, hoiijąą)ch za

cx]dział SW.

Nagrody d[a niezłomnych
bojowników
Dziennik
"Mośkowskij
Komscmolec" powo!ał do Życia
Komitet im:Michaiła Susłowa.
Zajmie się on wyszukiwaniem
i odznaczaniem "zaharŁOĘmp}ti
uczesmików "alE klasmęj i żas-

łużonych bojowników frontu
ideologicznego".
N#łim.^g

rieTz&kqmaLeicsmąSorienaszej

orntii propagmdowęj - za:"a:Ża
moskiewska popołudnió`hrka niestemostaatirnicmsyrhezaiddim
Rady Nqjwższęj ZSRR w]ÓqQeo

=#kobdq# #. .

codziennąwallaęzrewiĘoris€amii

i odznaczeriami zo ich żmudnąi
trud dla dobra ojcĘyzny. Aby

antykomunistami wszys€kicf.
odcieni prowadzą niezbomni żoł-

w ja}dś posób naTmińć tę nieqF
rawiedliwość postanoviliśmy
pc"^ołaćdoĘyc}a16c»nheiimsus-

Oświadczenie
byłych
pracowników
MSW
usuniętych
z resortu

k[Órzy moglity być przydatBi W
twoTzącej się na m`Ąp pofi®i. Nie

medalami `t)rzodo`milBÓw i`@lki
klasowęj" Ę, n i 111 klasy dzieła

jedrikdonich,chcićpywcharakterzielmsultantć»r,tyłychfiinkci

z zakresu literatury społeQncL

jonariuszy usunięgch z.resom.
W Smiaqi, w kóręj przedstawianą komisji dokumeptaSę prepa-

prz3jmqesiędourzęduochnoqr
Państwa pracomików zwolnionych ze względów polit)mych.
Jędnocześnie w `pmimi fiitanęj
instrTkcji "oczyśzczania" akt

sowej", nienawsd do Ś\hńatmcgo
imperializmu i polmzmia dalsae-

rowali starzy kadro`hqr a`hmnscr

przez kadrowców, przez sito

nmi w stanie wqiemym, autory-

weryfikacji przeszli gorliwi

tetów m zwymjnie nadużyto.

przeciwnicy "Solidarności"
i jakichkolwiek reform. TWorzą

Z POLWodów

hsŁrukge weryfikaqjne, min.
Kozlowskiego oparły się na

politycznych
w okresie
stanu wojennegQ

wcześniejszych sugestiach gen.
Ki§zczaka, by nie weryfikować
wywiadu, kontrwywiadu i tz`hL

Stwierdzariy, że weryfikacja
kadr w MSW brzeprowadzona
zostałaniełzetelme,ucdługbłędnych kryteriów, bez `miłdi`hego
badania skt i r\cmów z `heryfikcL
wan)mi. Do kc)misji "eryfikaqj-

& . 14 PAŻDZIERNIK 1990

Zo"a. Kmitet będrie nagradzać

nych weszly osoby o uznanym
autorytecie, nie zaproszono

oddziałó`ir litemAęri - Ą 8 i T.
Przez "tatnie lata wsąrstkie te
wydzialy intensywnie działały

przeciwko opoz)Ęi i demokraty2a®kraju.
W wynihi błędnęj "eryfikaQi.
szaiEępmcy*resorcieodebrano

rielu pzzedętn)m pracmikom,

politycznej zmierzające do,
ukształócmania ffiriadcmośti kla-

gogmkzipitamu.
- Jiak widać redakóa ta. rie maci

poczuchh~

oni teraz delegaturę Urzędu

Wydziat wśchodni sw

OcbrQD/ Pańsńhą na ldórej,czx;le
min. Kcżłcmski postawił wQisko-

(adresy kontaktower`

wego plka Nowakowskiego,
niekompetentnego w sprawach
§łużb specialnych. Ludzie' ci
poląćzeni rodzinnoTgruEmwymi
więzami ze starą esbeclĘ nomenklaturą kompromitują budo`Ame
obecnieniepodległepasst"o.

._

i + SOSNomEC: ul.Groftgera
27/4, tol. 63-20-23 Jadwiga
Chmielo`^rska - współpmvdnl
czącawydziali] Wśchodriego sw
2.. WFtocŁAW. ul.Grablsz`ńska
8/12, t®l. §5-45-25 Wojci®ch
Stando
3. KRAKóW. Bluio,Główno
ul.Kazlmi®_rza Wlolkl®go 103 ,

tel. 37-75el. Soknetarz Biura hffioj mszczyński

,

'

SEKS I VvłADZA
Oto fragment
tekstu, który
powstał przy
realizacji filmu
dokumentaln_ego

"Ftomans z wladzą"

Jest to autorska

v@`hpmorząjąqegpsiępr2ywsp5l-

pSa"ńać. Zmiana obrźmi mildci
polegała na przejściu o.d
umowności flirtu i miło§d jako

przyporządkować Srmboliczny
obraz kontaktu crotycznego.

postąua d z i e c k a, które rie
odQimnjeszBeźadnęgopopędu
płdowego. Ept)m umic@cznno
wsft:rzeniepisapdzakazów,pc>

gry do traktowania jej jako
u c z u c i i i do eksponowan@
rcalistycmego - jalm obcmmia

Stalinim lhroje ludzi stoi

nimż skcarzmo g) z obrazem
Wmm

PŁefąz&TO##

nej pracy i Żabawie. Temu
v`prot)rażcniu miłości odpogńada

2. Po roku 1956 nagość

interpretacja
materiałów
przedstawianych

naga kobieta pojawiła się.
w polskim filmie w roku 1957

w filmie.

("Jaś i Małgosia" - dokument

E

lm będzie chronologiczną
FXJwieścią o Frisłdej lrinema-

tografii w latach PRI+.i Azcóor
ziestaril ze sobą dwa \^omMomcme

przez polską tinematograf ię
wyobmżeria: obraz}i seks.mlności

iobra2ywład2y.C»atewqkisdtL

asąsięzesdbą.
{ Swotxxh erotycma polskiego

ffia#dĘło#?#ZE:
tego,oDdop`iszczahezmieniałsię

1 emt!p by użyć wyrażenia
oenzupr "zwolnlono". Pier"m

obok siebie, 2km}ceni w jedn}m

kierunku patrzą na wprostQttzą w Świętianą prz)człcff).
0lmes GomułkL DOKje ludzi
stoi naprzeciw siebie i patrzy
sot]ie w oczy. 2Łchowują między
sobą dystans pozwalający się
widzieć, a uniemożliwiający

kontakt pldowDekada GiemEL D"oje ludzi

dTgouE"#onseo*up.o.mku

zwartych w uścisku. Głowy

1980 (czy 1981)? Prz)ecież już pic

wtulone w ciała (nie widzą ani
śriatąamsiebłe).

od tyłu, nic więcej. Między
mężcz)mą i lebbietą mógł istnieć

nie było do ``zwalhiania''?
Nieprawda, zwolnlono amo-

REy]K)ćJuabr#Sgk]#eoŁ.

flirt i picmme nieśmiałe pieszczcL
ty. Flirt ten z reguły kończył się

mlność. Przez potskie ldno przetoczyła się fala hiresshn (z lekłEą

Partner stoi, 2ad]om]je q)stans.
Narząqy płcicme t`ysta"ńone do

niespełnieniem - odtDnhał * t)ez
konsumpęji seksualnej. Temu

pianką swobody seksualnej),
a potem narastająca fala tmtal-

sunek międzyludzkL- stosunek

Wyobrażeniu miłości odpo`riada

ności i śadomasochizmu. Obraz

realistyczny zastąpiony został

Pdd" Slę ax"U}

pcmam domstfijaoego podlotb

#eg%E:):z;2:jnvśriżażiq&

loScmoóć seksu). Pod kDniec bt

3.T#d#t,agię:::obęgaiE

70 seks służył załat`hńaniu intene-

"txmQĘyri

ggodnia", film z roku 1958] rie
mógł vnęc poja"ć się na ekranach, ponieważ opowiadał
8mnietylkonagość,Cooc2)nhńste,
o agresywnym ppżądanźu
cenzurowanQ przede wszystkim
domagąjącym się natychmiastołdimatopc"daniaomiłtici.
1. Po mmi 1945, m Stalina, wego spełnienia. `Wolno tyło zaś

istniała nagość ani pożądanie.
Miłość tyła rodzajem kołeżeńst-

Temu realistycmemu obrazqĘri
nnłośtioQpmńadapostamdoroslegoł Wewnętrzna ewolucja
okresu polegała na przejściu wcĘŻwramaćhobrazureatistycznego - od ffisqmaqi do bezuczu-

`

Hoffmana i Skórzewskiego).
I)opuszczona została naga
Shhetlm kobie9 w planie pełnym

jednocześnle z przełomami
Fx)ngcmymi. Cbnzurc»mno przy

miłość bła totilnle pożbariom
pierwiastka crotycznego. Nie

ciał (zwolniono piersi i pupy).

Spróbujdv to zrobić.

_glkofliftomo.

1 Po i`o!ai 1970 ffzwolriono»
atstselmialpy.PrakDczniemiłcŃ
ci niekonsumo`iane przestał się

obrazem naturalisoqm (fizrcr
sÓw pazałóżkowyd, w następnej
dekadzie staje się narzędziem
upokarzania, i deprąwacji.
Takiemu iipobrażeniu odpo"ńadapa§tawabezsilnegostam.
5. Pb lJm ``z`iolniono'' sexshopy.
Nauka z`irana pomotologią
mogłatykażdemuzt)dolmsćh^i

oglądania.Jesttotzw.ukcŃDrstcL

W każdym z tych okresów

w os[atnim
Czym
jest i skądparoksyzmie
się wzięł'a,
istnienja PRL Źala bmtalności

seksua[nej? Odpouńedzi nalep
szukać w zestawK:niu wpbrażenia miłości z wyobrażeniem
wład2y. Najbardzięj spek!akular-

nym i dostrzegamym obrazem

na
komondanta
ORMO
w stódmieśclu. Wosną 1990 r. dr
llemp®l zgbsx si.ę do komisji se-

dr Adam łiempel został zwolniony
ze stanovńska zastępcy kom®ndanta. Fb^riadomw o t)m \M/dział
Prasowy MSW, który ponadto

PO]icjant

8ąpMóóP::C8:,:'yamzj:Ę:t°asjro:

do,

dr Adam Hompol, pracownik
dydaktyczny Akademii Modycznęj

rźc#jŁseja#o#E#ą#::

w Warszarie. Jednoso@ składala
się z "Qdych ludzi wywodzącyoh

się z mffginosu spobcznogo "i

sprawami policji. Przyjęto go na
króffi okr® do zo§polu doradców
Ówczosn®go wlcemlnlstra KKoz-

ach podhb w Polkji kilka tysięcy
decyzji kadro`hrych na różnyoh
szczeblach i jest rzeczą nabiralną,

wśród nich naw®t chłopoy 16-

b\^ckiogo. 8)1 nawst w Smsburgu

iż byq decyzje, które `wmagąją

letni1).WspóbmaJjącaztąjednostkągrupaharoorzysamasiebiona-

pa konfet®ncji poświeconej
obronlo praw ozłowloka jako

w napIlższei prĘyszloścl koreltiy.
°Gaz)eb Wyborcm" ni® wspomnia-

żywab "Bhlloriem SS l+empep.

oksp®ft s®nackiej Komiśji Praw

ła jednak o innych działaniaoh

Zadmlaprz)edkażdąakcjąokroślał
Śzczegóbwo dr riompol i, nadal

Cżhorioka i Pmworząd">ści.
Przy ulicy Spaoerow®| 20 m Mo.
kotorie mieścl się firma ocliitiny
osób 1 mionia "DR HEMPEL",

"korókty„
M:a#:W##Z%#odd#
Stołecznej Policji dr socjologll
Adam HEMPEL w lstach 19831988 organizował i kl.ero\^/ał tajną

bojówką -młodzleży,
którq
wykorzystywano do ` prowokacji
w domonsdaojach "So[idamości".
Czbnkowlo boi.ówki, `Aprgolokcjo-

:#:ąiz:,a#rzoyowzdej%#oż°#
ataków, wyolągali z tlumów
manifostantów Qakżo fotogrató\hr)

i w odbsobnion)ti miQbach bili
ich, a_riastępnio dopro`mdzalj do
milicyjnych nipk lub pobllsk.ich
kom{3ariatów. Bojówka Ściśl®

którqj komerdanbm b)ł wówczas

#*.####k,#°SHbtiY

nariusz® mllici.i, SB i ofic®rowio

wojska. Fima ma zozwołenk} na
używanie bmni z ostrą amunlcją.

ster Kozłowski naoiska by pro-

w ldóŃ| zabudnioni Śą bu tunkcio-

koórych` tE\m nf® mógł zToalłzom.ć.

Jej praco`^rnik J.Sobeoki powied-

W

jodynoj

z:}ał. Dr Herripd nNS jest \riaśc;łcie-

ssyztkwyto##n#ichĘff#z#n##,

w Warsza)^ńe, bifti snidonci Uiiiwsr-

Iem firTny i w ogóle się ti nio pokEL
zLijo. Po sbarej zTiajomoścń da] narn
t)ft(o swQjo naz)^ńsko. Sam odda!

za zorganlzowanio najbardzioj
prężno|
jodnostkl
OF`MO

8ą służbh> publlczrd.

jodnostoo,

w WgLrszaM/io w 1987 r. awansował

kiorownict`^7a r®8ortu. W \Aryniku

woryfikacji funkcjonariuszy SB
przoz społeozno komisj®, stwiordzorio nioprzydatność 70%
spośród nich do pracy w blkiii i
Urzędzlo Ochrony Pahstwa.

Karabln potwlordzw w poh! ektywność dra Homp®la i swoją z nlm
\^npółpraą.. B]it m Aksdem!I MCT
dycznej i rrRal clekĘ"io pomysły,

j®go

shN.ierdz#, ż® w oshbTich tygodni-

Po publikacji toj intormacji
w €azecl® Wybomzoj" @8.09.br.)

Obeoni® "solidamościowy" mini-

porcje t® odw.ócić i wl_ększość
uboków zatrudnlć w PQlicjl.
Deoyzją mlnistła weryfikaQji nl®

podlegałi m.in. sb®cy z wydzialu
8 zajmującego się i'nwigilaoją.
Węlmość spośród nkm obzymah
pracę w Policii i UOP.
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wladzyjesŁjakwńadmąpiliqa.
1. Stalinkm. hfilicji i]Hwic'
nie widać. 0 SB nawet nie
słychać. Milicja jest dtopiona

wpoleG®ósl"mRazemzcam
narodem odbudowtie z gnizów
stolicę. Na trasie WZ pcmaga
dzieciom koĘrstać z mćhoDti
schodów. MilięjantlĘa lj)dzia jest

ulubienicą całej Warszawy.
Milija jest prz)g.acielem &ło"óeln LLid namiętnie lmćha władzę.

Frenetyczne manifestacje na
cześć Bieruta i Stalina (pęrłącznie
on3:+ "Nawet w snach nie` mmz3r

E-=#Ł#-=w

WEĘ9E# . ffiHffi

%#%sffrig%Z#.
ffiłymffzatg#
Rok później powstaje serial

ai;..`
-,

pnzepad*kobiety.
4, )aru)elslń Rok 1980 przbrmsi pełne obnażenie władzy.
(Pacyfi_kacją demonstracjj

®8;g

--

\`

gnidnioĘ`ę/ćh - pierwsza kgalna

publikaę]a zdjęć w "Cżło"ńeh
z żela2a"). Od roku 1980 ujanmia
się negatyuqr obraz władzy. Rołi
1981 -g`mltr na spolec2)eństrie.

;``:.:l.:;::,;:rf,`:ii*il#l,:b,,Ś`%;.::
PoĘKrmikąFnnKm®.
2. Gomulka. Ffirt z wladza.
W 'okresie tzw. ppp[zBłomoĘ`ym
moźna sół)ie pgzĘ`dić na trochę
więóęj. W 1958 otbnmtel kqpnął

m elmnie miliqanta ('Enó chce

a=S"Łpo«że#żSBiężoMilięjtQi&a". "madza \^q7masawa-

na i-wypudrowana wychodżL na
z&?". Fala upałów - wszyscy się
rozbierają. "4 wzfld2Żz? W?iadza
misicógqńećwpelnymmmdiLne,
wladza o b n a ż y ć s i ę

Społoczetistm jest za to władzy
wazięcme, dla wQjska i milięji kwtiaty i podziękonmia. Obraz
pełnęp zaufiinia do władzy. Jęj
rzecznik prasowy zostaje
mężcĘmą roku. Władza ot`mrcie odwołuje się do bodźców
seksualnych: erotycma reklama
zachęcająca do udziału w refeL
renduni. Władza stwaiza obraz
surowości i pr_yncypialności.

MliQiajestwszechobecna,surmm

absprariedliwa.

Łie/Ł::deu".Łm#E-wTy#+i

x)jatiła
się cx}tatnia
fala
Wtakiej
to właśrie
gmaęji

przyjaźni

ćrot)mu w kinie pokkim: fa'la

się` z

władzą.

Z Gomułką na wiecach jest po
imieniu (konspiracyinym).
Gomułkakrygujesię,alewkońcu'
daje się namówić pięknym

brutalności, gt]anu i sadomascL

chizmu. Najpierw na kilka
dobr)d lat jedną z głównych bo-

haterekkinastajesięku"(akto
nie jest kurwą, skurwi się lub

się jak kurwa: "Bez
ŁÓ#mj#m#"ĘETJ,,."Ę#: zachowa
końca", "MaSczne ognie", filmy

tu odmówić Cak i)ięlaq«n dziewczęft7m?". Ilcme pocałunld ludu

zwładzą,podobniejakpocałunld
przywódców bratDich krajów

dowodzą, że ich st"unld oparte

sąnaEra€jmłości.
3. Giei€k T`iż po przetomie
możmtrochęlrięcęj.WfRewizii
osobistej" wladza lekko obnażcL
na: cemqr nadużywąg.ą władzy z

dwoma kobietami;, ale to one
p,rowokują. Lud jednak nadal
kocha władzę. Kobiety `nadal
izucają się całować Gierka.
Władza kokietuje społeczeństwo:

"fo###«###ddddp#

i§t=.Ta`To7estmTaT:df#;
pełnych seksualnej t)nitalndd, w
lnóqm seks, tx) o miłości da"no
już nie ma mowy, staje się narzędziem upołrorzenia i depramqi.

%gfićTn:5:ytycwhsp:z:j:Ta.dsłg

młodzież odt)ywa inicjację
seksualną.Władzajestsilna.Spo
łeczefistwo bardziej ją szanuje.

`pĘ#Ę##E%%O-Eś
z##p3Ś%h3%##
towń rnożi.a zoaódć.l". "Ułrilowa-

rie rraindiiru nadal brimie w narodzie". "Młodzież z par€ią".
"Serdeczne Życzenia na nowej
dmdzie4icźcz",-pr2ywstępm@niu

dopartiLPodziwdlapięlm)dnóg
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ś\ffig:OE:jŁćiE#8%

•dostcBunkówodglu-topH3P-

dek? "Zwolnili" stosunek od

yłu?
Już można - i
mjouBkimmtoczBkał? ,_
Jest tak, iż film polski daje

Polski

\

kapitał

poniekąd "Chce mi się wyć".

S eksu aln a

deprawacj a

w "Krótkim filmie o miłości",

upokorzenie

przcz

seks

w "Nadzorze".
Mamy więc do czynienia

z#:tsbt,ęopEic&s#::c#a
seksuamych poja`hńą się t`uŻ po
takiej samej fali, która przeumliła
się nad nardem. Bezpośrednie

Ze=:ó,=scheEjŁgo4#E
rządówtotafitarm

24axbyzało@P24JP.tn.

%p#8O*Eżg#ŻĘt

ąeumErgn:g#&ź:
du

sp.

z.o.o.

Powstanie Klubu jest
odpcriedzią na brakjakiejkól-

±ekbE=żZ3żcnyTE

i Konwent Seniorów. Preze-

"Nowy Jork", `'`Czwarta raqo",

iuk}ga;jestdemaslaóą.-autQryta-

seksualna. W ten oto pcsób kho
polskie demaskuje seksualny
aspekt władzy, ale też ujawnia

ność seksuahą dokonuje się sek
sualnademasl[aęja`ihdzy.
Rozpoczyna Ę falę `Trze§lu~
charie", na k(Óre z tego względu

`Ocmmć)t wabiszczura", pcmiekąd

sunki między |udźmi, ale też

głętx)kDskrymnę].nieiiaDńśti)do
B€zsilność polityczm chce
znaleźćrelmmpensaQseksvalm wyobrażeń o namiętnej nićna`ińśwdemonstmdlslły.Seksstajesię .ci - pełnej gl'ęboko skrywanej
zastępczą demonstraqą wład2y; fasc3maQji. Wspólna im pGz"tała
namiętność i 'wiara w potęgę
seks i władza stają się tożsame.
Seks staje §ię snem o władzy, władą)r. O kusząęy, stodlm+mdły
dopełnieniem
bezsilności, 2apachtotalżzmu..\
jedynym terenem zdobywania
Jerzy KRYSIAK
władzy. Htegoria władzy zmtaję
CKino"8m)
uzewnętrzniona` jako kategoria

stowarzyszenie - Klub FŁri-

pcm nim stano`^dą ją: "Kmblumenblau", "Ostatni prom",

swqą fiEqmft władzą; qpći}je
autorytar)m i 3utor)mme stcL

Ś`riadectw), riezwylde mtężme,
obraz władzy
przeszedł
tendencji autorytarnycl], które 0d stalinizmi
dD jaruzemu
daleką drogę: od `hpobrażed BanarzLicmopolsldemuspołeczeńsmiętnej miłości do władzy (i
twu.

S.frkótskr.fjwE9bŁetim?ł%S:T„a;:
W fflmach prezentująq" brutal-

tyło zt)ri wcześnie w 1981 rohr,

- pmhlebia władza i na do"

odnnoz"miewseksie?Ajedno-

Vesessa

w Warszawie. Spośfód celćmr

p#em:"#
s[o`harz)nzenia, jak nm' `żn

ic%#

rynko\.7ej " cz.y `Ęrispboi+mie

###."nąszmszcąe#e

g#O#p=##re93

P°#Ćmąbarierądbr-

ju polskich
inwestycji
jest
-indeksaqą
z ldóoej
z"ririone
jest rżemiaslo i obq/ kapitał.
To ewidentna dyskĘminaęja

poffid]biznesomnów.
Stcmrzyszenię chce waLc2yć z kcmpq-ą urzędnjków,
która cstatnio przybmła nieprawdopodobne rozmiary.
Obec"e przetargi wygrywąją
te firJĘy, ktore dadzą więcej
pod ętałem, a nie do stEarbii
pat!stwa czy kasy miejsk)ej.

Vmowpym przykładem jest
pRuciński, któiy mcLał Ęupić

3%fim#a5r8riuriż:łT:NC%°rum#
mośćzostałasprzedanaza800

dmzł.

~

wmRNi wOLNET i NiEZAWSŁET niemanychmoałach.
RÓwnie [ragiczne były losy inpych winowców aresz!Qwanych w poszczególnych
obszarach i okręgach, sądzonych w dziesiątkach poc>oesów ( tzw Pnooesy odpr}n§kcL

we),lubrięzioDnchbezwyrokćw.OĘiQasię,
Że w z`^ńązhi z działalnością w WiNrie przxz
meszbr i vrięzienia przeszło około 100 q6igcy

osób - tyli to zarówno członkowie naszej
organizacji, ich rodziny, "półpraocmmicy,

sĘ'?d.PN°#*#*j#bw#FĘEE
i skazani, ale co piąty uprrok Pył v`ęrrokiem

ZI.: V Zarząd tył jedynie ubecką prc»ncL
Marek Rudnicki: Jest w Rzeszowie ulia
kaę]ą - fikc3jpm ciałem stworzonym przez
mzwana imieniem pomcznih UB BojanowUrząd Bezpieczeństwa, w celu pełniejsżego
skieg'o, bmtalnego, mdysocmego opmwqy,\
rozpracowania podziemia, zwł aszcza tych
wielokrotnie ostrzęganęgo i w końai żlikri-,
struĘtur WiN-u, które uniknęły wpadki.
doii'anego pmez pódziemie, Do dziś nie ma
Bezpieoe i NKWD chodziło też o dotarcie,
ulig pplka Łiikasza Cieplińskiego, prezffia
IVZaiząduWiiNr-CoriedziśoWiiNleprze- poprzez siatkę WiNu, do emigrac5jpch środowisk polonijnych (m.in. Radia Wolna
cięmy Polal#
Europa),anawetjeszczedalęj-dobrytyjskieł
Zbigniew l,azaromcz: Niestety - nic lub go i amevkaiiskiego wywiadu. WmLe takich
`1homek" udało im się wsadzić - pzykładem
bąrdzD niewiele. Propaganda komunistyczna
przedstawiała zupełnie zakłamany obraz

WiN-u Nasza organizacja, jej założenia
Programohne i działalntić tyły bądź całkouń-

cie pomjjane milczeniem, tĘdź też - robimo
z nas bandytów, szpiegów i terrorystó`^/. Skutki

taldej propagandy są ciągle bardzo ridocznę.

może tu służyć choćby historia Reniaka,

agenta UB umieszczonego w RWE dzięki
wykorzystaniufikqjnegoVZarzą,duWiN.
M.R: Jakie były ]osy areszto`mnyd działaczy?

Jeszcze dziś wielu uczmh]d ludzL którzy tyli

ZL: Ws2yscy areszto`hmi &łonkowie rv

uaeni historii w szkołach PRLn, riia tald

ZG przeszli okrutne,' trwającx= [rzy lata

właśnieoł!razWiN+i.Dobnc2ytonawethisto-

śledztwo. Bez prooesu siedzieli do jesieni 1950

ryków kształconych w tamtym okresie.

r. Początkowo komunistyc2ne władz€ w ogóle
nie podaD do pubncznej «ńadomości ńktu ich
aresztowania. Proces zakończył się 14
paździemilm. Na 10 osób sądzonych w Sm
jedn)p prooesie zapadło 7 wyroków Śmierd,
1.wyrokdoźywotniegowięzieniądwiekobieg
skazano na 15 i 12 lat. Proces qył jedn!m
wielkim skandalem Komunistyczne wladze

Zfesztą pro'gramy sżkolne do dziś rie uległy
zasadmczę) znriame.

MR: Comjmy się do iolni 1947. "tnie
mie§iace działalności WN+i to nicu/atpmrie

nqjbardziej intei€sujacy, ale i mjbardziej
tmgiczny okres w historii tej organizacji.
Aresztowania dzia]aczy WiiN w le€i€ i na
jesieDitegorolni-tobyłpoczątekkońca.Czy
móglbymnprzyb»@nćnamtewydarzenia?
ZI^: 2heszenie `'Womość i Niezzmńsłc#'
zakończyło swoją działalność na rv Zarządzie, którego członkmĘę znstali aresztchhmi
na początlu nstopada i w grudniu 1947 roku.
Duże aresztohmia zaczęły się jednak wcześniej, w 'czerrircu i lipcu. Wpadali kolejno nasi
ludzie, kurierzy, łączniczk], także działaczx) IV'

przygotowały starannie wyreżyserowane

przedstawienie. Na sali - przewaga ubo~.
Ala oskarżenia, oparpr na kuriozaLFych zupeł-

nie przesłankach, zarzucał przywódcom
WiN+] szpiegmtwo i terror]mn. Za szpiegastwo u2nano np. współpracę z ..J[cściołem Ka-

tołjckim i Pslj-m, przeka2ywanie im infcnmaQi i mtrzeżeń. Wszystkie zasłu9 dkarżod}b zwłaszcza te w waloe z Niemcami, tyły
wykorz)qMmeprzechAB!onim.Dcxszłona""

Zarządu Głó`mego. To spouodo`h/ało, Żc

do tego, że fi)kt przyczynieria sĆ znQjego tica

kienc"nictwo organizaęji postano`mo na pół

do `hrykrycia broni V w Polsce prokurator

roku lhycisz3nć" nieocr działalność. W S}h^cst-

stcst"kmrarl.. Dc"odti to, jdkim był dobr)m

ra 47 roku miało się odtzyć spotkanie ścisłego

szpżegierłL W praktyce cx}karżeni nie mieli

kierownictwa WiN w Karpaczu. Do tego
spotkaniajużniedaszło-prariecałyzarząd
Główny był iuż aresztowany. Ostatniego,

żadnej możlioości obrony. Siódemlm przy`hódoówWNusiedzialawcenŚmierciwwięzieniu na Mokotowie wraz z 'przeszło 80

Miec2SBłan@ Ka`Amlca Ułząd Bezpiec2gńsoh@

EffiĘ=kp'(#iezmd*Z#
rałam| w t}m z ®ławiapm katem `A@rszanc-

aresztował w lutym następnego roku.
W dalsz)m ciągu działała delegatura WiN

whć"e.

M.R.: Istniał jedmk jeszcze tzw.V

ZaHb

Łgpugffistffig?mŁffi#ffi

#iśE#ĘEi##ś"ć

śmierci,zczegoznaczną`hriększjcsćvpdec>nam

Jeden z większych prooesćmr riał miejsc€

#nyw?ł#+#gauł%:ien*k#T#
sądzony kpt. Ijud"rik Marszałek, ps. "2mja",
prezes okręgu dolnośląskiego. Wraz z ozema

imymi działaczami skazano go na karę
śmieri. Vłroki wykomo. Wielu skazano na
długoletme vnęzienie. Wśzędzie \anesztmmi,

sądzeni i więzieni działacze Zrzeszenia
przechodzili takie same cieqmenia i upodlenia.

Zi "tatecme zakoiiczenie działalnośd WiiNuumżasięrok1953-arięcmcmentrozwĘzaniadelegatuzylonqyńskiej.

M.R.: Jakie byly Pańskie losy w tym
okpesie?

ZL: Do grudnia 1947 roku ukrywałem się
pod inn)mi nazriskami i działałem pzzy cjcu,
majorze Adamie La7,arowiczu, który był

w tym czasie wiceprezesem IV Zarządu
i jednoczcśrie prezesem Obszani Zachodniego. |ĄĄń[ony`hałem różne 2adania organizaqgne, kontakto`nmłem działaczy, pr2)e`^ozilem

pocztę, Qpraa-łem ankiep ideme. Pcza `
t)m ukiy`h@łem i pomagałem ukrymć ludą
posz`ild"mqych pTzezL komunisbgr reżim.
Znałem sporo działaczy z "poprzedniej"
kmspiraęji, miałem "dQiścia" - to wszbstlm
bandzoułatriłomidziałalncŃć,Aresflowapy

.%#ŻewE,=uJe%7#oĘ#
areszmmiprtaniomniewŚledztwiezeznawali zgodnie, że ja ukrywałem się jedynie ze r
względu na Q]ca poszukiwanego, już wczeŚniej,przezUB.Porie`inżcałarodżinatakźe

ukDmła sĆ w t)m okresie, mĘ działalno§ć
nie `xpszła na jaw. Siedziałem uńęc stmunkcL
vo krótko, najpierw tydzień `^e Wrcx>lairiu,

potemprzgwieffimniedoWarszauristamtąa
wypuścili. ZQstałem zwolniony z "lewymi"

papierami, które miałem p[zy sobie w dwili
zatrzymanja na naz"ńsko Kowalski. Przez
dłuó ms musiałem się meldo`h@ć co d`h© ty-

godnie na UB. Bezpieka miała nadzieŃ, że
dziękimniezłapiąinp)ddzialaczypodziemia;
pozostąjągchjcśEczena`idnosci.
M.R:MialwięcHnnieoi)sEDczęćdaw®d

dramatycznych chwihcl]. ]ednakże `rielu
z ai`esztowanych dzialaczy podzlenia nle

zdolała unllmąćmacnie pmmżnlejżąych
koDsekwenóL

TYGODNIK soLIDAmość wALczĄm NR41 (257) ,

Z.L.: Wspominałem już, że około 20

gĘnkqpśmitczKyKEi),E*:,

vmi m wie"etnie uńęziei]ie; 6 m -to tyD`

W lmĘGu HisT`oRH _ `o

najniźsze upmolŁ Niektóż]m udalo się jednak
ukD/ć i unilmąć aresztowanja; niektóizy nre

zmtaii ujarini. '
MR: Cz)r amDestia z 19S6 mhi `bbjęła
ró`mież\rięzion!nńczłonlaówrWiN?

1h/olność i N!ezavyisłość"

1945-1%2

ZL.: TalL Nie mogło t)NS jednak mo`hpr

o ich rehabilitowaniu, tak jak w przypadlm
akowców. Człozików WiN prześladcwano

H rozwiązaniu
elegatury Sił
w sierpniu
Zbrojnych1945
podległej
roku

nadal po w»ściu na wolność: utnidniano zdcL

g!zt-ż+ż+ffiż

;t=ułówłesiJ:aE#E:odgeFokw,awŁ_

rządmń w Londynie, 2 września 1945 r.
b}!rie pracy, uniemożliwiano studia, wiele w Wdrszawie grupa Qficerów AK: RzepecE, n)ffl "ęboró`ir do cial ustmodamqd usuDwycierpiały rodziny. Teraz, patrząc wstecz, Bokszczanin, Sanojca, Szczurek, Niepokólridzę `iprraźnie, że przieśladc]]mia lmunis- cĘdd, założiła QrganizaSę pod nazŃą Ruch
tyczne, które spotkały winowców były Oporu Bez Wojny i Dywersji "Wolność
znacznie gorsze niż te, które dotknęly i Niezźmńsłcff '. W tym roku mi].a 2a.Pm 45
Polaków ze strony hitlerowcćw, Ci. którzy roczricapm6taniaWN.

#i=Zzkrżuju°#ksjffita#ij#i

EŁtałDEFmHWEt;_NE

przie2)di niemiećkie `hńęzienią obcĘr - w)di
w 1944, 45 roku, wrócili do rodzin, żyli

w ci]wale, wszystko tyło przed nrii otvm,
moff pracować, poQjąć studia.„ A ci, istór)m
udało się przeżyć więzienie komunistyczne,
wychodzili dieraz po 10 i rięcej latach i tyti
w dalsz}m ciągu drasqticmie sz}ńmmmi. Po
1956 roku w ricz}m nie zrmeniła się propaganda wobec WiN-u. Nadal tz)riiśmy "reakqoDymi ,band)nami", "szpiegami" itd. Z upcmem

zf#'aioż;Eż#Ei#Eł
ł::r?fa%Ł:ffiĘi#Ę+ffgEg

::::::-:::--:::_-;:::-T:::il::::_=:i-::;:li:::::i:i::

\ Bazę WiN stanoriło środoriko Amii

powtarzano kłamstwo, że WiN twor2ył odz]ały zbrojne. Do dziś wielu Polakó`ir jest o Om

wana była na sprawach organizaqjnych,

Emjc»ej. WiN tył kontynuaócmm ideołqSi
niepodległościowej, którą realizowal na
dnodze walki qmmęj - ideolqricmej i poli-

przekonanych. Jednak działacze WiN-u

g2ł:ł#;Ozaałroeżdtj&#tep#cgtirtiFg:

DCznęj.Ndeżypodbeślićwłaśnieqmdp}rdia-

:ł,ęggfa:dF;ew*g3j:mkjoącnt#w#
chLubne traqyqe riepodległościc»e. Przykładem może tu tvć ćhoćtz)r mecenas Sila-No-

ricki, działacz WiN-u, anesztcnmip/, sądzopr
i slęzany m karę śmierd, któręj udało mu się
uniknąć.

`

MR.: Po latach prześladomń dziahcze

'Zizeszenia mieli obemie możliwość spotkać

się po riz pierwszy w większym Eronie.
W I/;śnej Pdlaskiej odbyt się zjazd człon-

kówwNu
2L: TalL to tyło piemme takie spotkanie.
Zresmnietyłtozjazdogólnopolsn,ajeqynie
lnspektoratu Podlaskiego. ZapraEonojednak
wielu gości z całego kraju, łącmie prz)jecha.
ło około 70 osób. Zjazd odtzyw@ł się w dniach
14 i 15 wfżeśnia w zespole ldasztomym Paul]-

nówr, zDrganżowapy tył pmez kombatantów
z tego mspektoratu i miejsoouę "Solidarność". Amosfera tyła wspniała, m wszBtkich uc2iestnikach z)azd uęrnnrł wiellde `Lmże-

rie. Pięknie przemawiał mecenas Siła-Ncricki, a pRedstariciel riceministra obroiv narodowej- pana Komorowskiego zaczął swoje
wystąpienie od sJÓw: "JFkgmm.tiać w om
gnarzb /o dza mnie ziagzcz)Ł. ". Zaazd pxłjął
ldm ucbwal mjn. z źądaniem unicmnżnienia
wszystkich wyrolaćhr na "ńnoRmch, ustano-

sięczia działalność tego Zarządu skoncentrD

ralderd2]ałalnościwiiN.

.

®

:±E:ł#JiżKĘiffFĘę

pełnił krótko, bo areszto`hmo go w somiu
|947 r. Zasługą Krińecińsldego tyła sku[ecma
integracja do wspólnej walki wszystkich

or#ż#dk#Uffzamtewdoku-

mencie programahęm z 15 iflześDia 1945 r.
``0 wolność obywatela i niezswislość

wfficffi#e#Łżgńg#a#ic#ą:

:-:-::::-::::-.:;:`-:L=::-_:=:::::_--:;j-:-::::ii::::---:::::::=;::
pracy, w szkołach, w wojsku, milięji, UB,

#JEtgeE#dE,ąi#opiĘnft,3EqĘp#E

_-:-_::::_-:__::::±:-i
mogła-egaćpłz)edzagrożeniami(arcśszócL

E:.Sww#8gEo#łgoupE
ragcmę], w mręj realĘc"ane bdą pxłstażE°tł:ś&byw3t#H#;aEi°

#Fgi:sżh#&#og,pż;Ei ffi#E#dxE_%_Ę"

wienia lgz}rża za walld niepodległoćcic»c po

Eżg:?=?a#ccffi%ŁżeoĘkhźEyE*
organizacji kombatantów WiN-u. Taka
organizaóajestniezwklepotrzebna.
MR= Dżięln.jac mnu zB rozmo`irę, Ż)qĘ
aby €ak órgaDizaęię tidalo sżę Hństm] jak

najs*ćj stmrzyć.
\

8 - 14 pAżnzlERNIK 1990
1

#5:Egg5Es::3*s±=s:'=`if3iTiĘi]I=:=a63fga:±:ŚiasiśEt:=sEi±±s

Li:=t=:=-`*`,5*t=9+``łt=?-`u.`,``--

`.

ż#w*94źŁ'łppffipłffikGkłk%#
kólczycki, który zrekonstruomł całą sieć zre°ź:,CźŁW#i|ąĘż?orżnżę

:.SŚ`:.'*:`-.:`ś;`...it:..t,'.`::?..-=._-Ę-:

ZwriócIĆ SIŁy ZBROTNE NARODOwl
Ptezetuovaną Fhukad(ę rie

P#rzn#,du°uz%o%adriaGjąp%pdwbw+ka
niejestkTąemsuwemn)mjesteśm3iczlonkoniUkłqdu"cmĘzoi.m-

#ż#pri%f%_#
b^iesdę naszQ qnnń zdĘe się rie
bmćftkmtigDFxluwagę"

• ,aEiżffEę
Warszawskiego od zamnia

wsĘstkie swąie struk(ury państ-

wowe budomła zgodnie z sowieckim módelem organizacji
pańs`m@: zabcH.czym, eksteBgmr-

nym i niedemokratycznym.
Największa odpoBńedzialno§ć za
obeciDrstanubezwłasi]o`hdnienia

i mip)/ gospodarczĘj kraju, pda
ocz)hriście - na gen. WJaru2Bk

wkbŁktiktóv]#|.Z###

zajmuje najwyżsże stanowiska
wpańsę`rie.Jcst"ńęczrm]imałe,
żezas`hqeczyny-wt}mnadanie
armii charaktem sił "defilado`io porządkoviych" - musi być on

Stąd, w doktrynie wojennej
Układu `Warszawskiego "ża

#ŁŁ3PięuEE

początk`L cał)m qysponompm

potenęjałem rakietowojądro
vp/m W szkoleniu wQ]skowym,

przynajipniej do niedawna,
domincmł moŁ)rwy i`prRolujące
nźenanńść do demólmji 2@chod-

nidiid"paqków.
Te zawarte w. doktunie

#s#f#ś3#

liberalizoĘ`ranej doktryny państ-

umiej. Tej samej, która nakazyi`@ła n@mę o `połiQj aż do callm

Witego rozbicia kapitalizmu,

kmceriimifitarpyti

F97ł#i#6°iż°iĘiwog_]j#3
"posłoqńe", "działacze spole&ni" ftp. Węldćwyź*ofice-`
nóRr talcże v`orbrała kc)nfbrmim
i ugc)dę z okupantem bolsagĘ`Ac-

kim-dokoóca.

RflzwĘzanie m uzbrqenia, wyszkolenia, npdonmia i
Wpc"żeaia "2jslm Rzc}czypcBpofitej nale7 oddać fiichonmm,

##*#Łwy=ed=

Oddzielny problem stanowi
jąmganiza®ę,struktuę,uzbr®e- g€neralięja, która bez i`jjątku, dustriacłddiamerykaiflddakapochodzi ze stan-kiej; bieru- demiach wojskowych. Takich

#k,##pi#:jĘ.E
szkolenie bojowe i w}chowanie
wojslBc»e, ldórego głćmły wątek
opiera się na "patriotycznym i

tmstięj i jamzelstięj sek)kęji negabnmęj. Są to ludzie "p[Żyucz€m

przyszm fiichmłców tEzieba kieł
rować na studia za8raniczne

do zawcx]u" w so`riecldch ośrod-

masmo - od 2arm Eziżqy dzied

kach indoktrii, wdrażająqd

zwlc»dznńęłEamzDripQgłębia

at)solwentom zasady i ideały
wnpgielubobcenammunarcx±cr

stan technimoorganizacyjnej

ri i pańsmi. Są to bez i`pjątbł

gctemu obropy. Pjerwsz)r lmolĘ

gnętiienie kadry nauką 'języka

ludzie zasłużeni w niszczeniu

odsunięcie obcej nam kasty generalięji.-nicniekmuje.

myśl wojskowa obowiązująca
w armii PRLjest nie do zaakceptohmiawnowych`hm]nkachpcL
litycznych. Potrzebujemy sił

jednostek w czasie stanu wcennego. Zdotyn genefalskie snf)r za

intemaqonalisgqm" kociQk-

ĘegŁ:Łich#e%:;

nĘESJo)r{g.Łqa,struktuTa, dembaęiL traćDęji nar- i

degrengolaqy pobokzerickiego

najbardziej patriotycznych

zbrojrpnch nie do obrQny scnriec-

holowanytidobaznasznumipo
byle ćwiczeniach, czy równie
koszto`mych a bezu ż3Aecznych
samolotów atakujących, ale

spzzęd obrmnego, dcstcEmme+
godowlasp"potrzebobronny-

ch, w rękach ludri `h]BzlriolDri
i wycłiowanych na zupełdie
napaść na Polskę, Flnlandię, imych założeniaćb taktyczpych,
_ ntwę, Łot"ę i Estonię w btach Qperac}jq)d i strategicm!". Tu
1939-1940,zabórRumunmiBeł amatoiEcz}mą rotaóa kadry na
stanowiskach dowódczych czy
pokątn`e doszkalanie nic nie
woj nie Śriatowej , wszczynanie zmieni, gd}ź instruktmzy i kadra
w Ś«ńecle tzw.H"K*en modc»m
wyzwoleóczych", .atak na :to#edńcz#:Zwwy}8słzęcdzuebneą
Cbećhdłc»aęjęw1968r.iimaz- dowodzenia, opanoAranie wiedzy
upjslmęj i mjszczx3rsze pmgnie~
jęnaAfganistanwl979roku.

kkspmŁ#źŚLgdżckBź

'%i#ŁBruokFoykow#i#|ęłenE

`Wyrzućcie za

burt-ę wszystko
co pachnie

krwią ,
wiedzcie cenajest
niewielka''
W|adimirwysocki

Wmtatce"Dukatzamiastzłotówki"(SW38)`^dmdłstębłąd.Otóź

ppłk rez. dr Jerzy
MARCIKIEWICZ

FLRemzzi. Wypuezczx>r.o nrLlą

ŁW#'%°cwśiŁk:kłla::ct:

odbylo? Co roblla P.nl po

tivo]nk]nlu?
W. Nowodwoisk\a. Przysz®dł
łozl@z o uwolrieriu nas 1 KGB po

prostu straolło rozsądek. Nie
riodżi®li jak się zacho`mć, p«il.
`^aż mieli nss uwolnc, a my żąda
l iśmy wypuszczenia wszystkłoh
więżniów polityoznych a nas
samyoh na tońcu. Sprawa
skończ)ti sie na tym, ż® dosk"m]®
•wyrzuco") nas z więzienia na się.
W miejsoe prośby o laskę i obimicy zaprzestania piowadz®ria dzjałalności wywrotowoj dostali od nas

na dwóch a/kuszach solenną obiot17.o9. uczestnlcząca w demón- ' nicę
walłd z t}m usbojom do osbt-

stTac|l llderka Partlf fflhdązek
D®mokTatyczmr Wal®rla
Nowod`h/oreka zostala areszto-,

wan& 20.0®. prz"lez]ona zo-

d.La do ezp«al. p8)/c"atrycznogo. 25.09. odbyl® ®lę ®keper-

OP5e eądowD|]®y€lilatrym&

Komb|a z udzlal®m nlezal®ż-`
iiych lekerz]/ iJzmda W.N"A/od

Do Ftedakęji Tygodnika Solidamość Walcząca"

wor.ką ze w p6Inl poczyulnq.
Wez!elkle .prawy zriązen®
z terrorem p®ychlatrycznym
stoeomnym wobeę nl®| od lat

niego tchu, do o9tatniogo dnia.
Naplsaliśmy, ż® n©dy nie będzle-

my z nlmi `^cpóbraocwać, nlczego

od rich nie będziemy błać. ł"ument ton z Po`mośolą nb`będzi®
opublikowany w pk}resm)ikowych
' g&etach. UboleMram, ż® r®żimo\ri

##&ń#ęĘ:n:ums:®i##;
np. Slergiqa Kowalowa. Popiemją

oni Gorbaczowa sprz®da|ąc

®odych do eotipcll zostaly
prżBz koinle|ę rozpatrzom
1 uz)iane zl 8hbrykow.n®.

swoioh biAd to`A/afzyszy niedoll.
Twiordzą? żo nio nal®ży wypu szczać pozostałych vrię żniów
polftyoznyoh od razu lecz stopnicL

Zpcmżaniem

Ar®eztowaiila, poblcla, grzy`m)rqwZ`^dązkiJSowł®cklm.

#Łnpm°u#::yj!,iapc#c.hspr&w

Andrzęj Mnmstersn

mgmf nnle doeomn® Wob®c

:uE%tw[m*€Lty#Łflołepyz,F#ł#F##±::::=
urcx2ystościamikuczciśwsfanisłaumBłądtcnnie'jestmoże,ważD/dla

merinm sprawy zaw@nej vł notatce, lecz istotpy dla oddaiiia prauti-

wffihftmnaei.

h*

8

znająijakimqyĘmją.AUĘsz!stko, co ma związek z mjskiem
w Połsce jest i sowieckiego
autoramentu i - bezużyteczne.
Cały park sprzętu bojowego
i gremia kierownicze sił
zbrojnycb, poqistał jako instrument do realizacji sorieckich

zżtcmpne prefi>reDqe, detezminu-

sądzony,takjakkaźdrprzestępca. kiego imperium, lecz - na wzór
Sowiecka strategia, sztuka szwajcarski - do uczynienia
- operacyjna, taktyka, teoria napaścinieopłacalnęjdlakażdego
dQwodzenia i kierowania oraz .agresora. Nie potrzebujemy ton
złomu pancemego i sił moiskicl]

wątpienia zbrodniczej; dzisiaj

nie słuźqy narodowi, nie wyjdą
pQza obręb 2manej sobie sztuki
wdeuej i otx}ługę §przętu - jaid

cz)onków "DS".

Zwląz)e|[ DemokTat)rczri`/, |eka

topartla?Jaldeb]łyMpoczq«?
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WOJNA W ZATOCE
Iq?k kontra reszta śriata
5500 czołgów, 700 samolotów
a przelomie m
września
W#o.vćkźtżuje
to, źx3 Mira8e.
i paździemi!m konflikt kuwgcld
wądzie w nmę/ etap. Może ddść

do otwartego konfliktu lrak reszta świata. Wprowadzenie
emt)arga lotniczego popartego
przez wszystkich stałych członlBÓ`nr Raqy Bezpieczeńsma ONZ

(w _tym także Chiny, ZSRS
i USA) postawilo Husajna pod
ścianą. Poza t)m Stapr ZjedncL

czone - najpoważniejszy przeciwnik irackiego imperatora mają 2a sobą Ś`hńaeo`hq Qpinię pu-

bliczną, w przypadku ataku na
lrak.Ataktenjestwielcepra»dcL
podobny i łat"D/ do uspra"edlirien]a jako prewenqgne u\derzenie wyprzedzające iracki atak
rozpac2y.

St"unek si] (z końca imeśnla)

Irak - ok. 1 mln żołnierzy,

Reszta Świata - ok. 500 tys.

żołnkrzy(USA,WiemBpńania,
Franęa, Arabia Sau®jslą EgipŁ,
Maroko, Pakistan, Bangladesz,
Kuwęjt, Afganjstan (rząd emigĘą-

qjiy), ok. 1000 samolotów, 50
okrętó`hr wojenp)d i pcmad 1500
czołgów.
Reszta śriata może też lic2}nć

na siły zbrQjne lzraela, który z

pewnością nie zavaha się
w wypadku konfliktu z wystameniem snrićh samó!otów.

Stos'unek sił lądowti jes[

ciach leźy pt) s[rume resi4ty Ś`^nala.

Właśnie w lotnictwie upatruje
ona głćmmą swqją siłę. Nie`hyklu-

mony jest też manewr Husajna

jednakże wydaje się, że jest to
rómoważone przez vriększą silę
ognio`^ą i nowoczesność sprzętu

L#g;Ęg:Est*E#:#łt::
Źeniem jego politymego końca.

będąa2go po stronie sił sprz)mie-

Maonjużzape`mionąmiędzyna-

rowadzenie po pewnym czasie ,
wolnych wyborów. Ilu jednak

rzop)m 2Heqdowana prz"/asa

rodo`hq izolaję, chyba że.„ zwy-

lrakijc23d!Ów .musi zgnąć aty do

cięży! Jest to jednak mało

rich dopromdzić? (żj)

powięlgzy się po pier`iĘnch star-

prsmopbne.

żerczym reżimem nie będą zorwa-

Polska nie rna żadnyoh długów
wobec \Metkiogo E*sta. Oh^/arcie

rium "Demokracja i Humanizm"
pTzygotowy\^rało powstanie partii
politycznoj. Miab program poli` tyczny, kolpońowąb ulotki i gazetki

chw.lę odwrócil się to dlatego, ż®

mówiąo, nam w Rosji. którzy
walczymy z tym ustrojem jest
bardzo ciężko, gdy słyszymy

antyrządowe i antysowiookie;
damonstracje roblliśmy nawet 6
razy w miesiąou. Po roku takiej
dziahlnoścl pqiarib si.ę szansa na
powohnio partil "2\^riązek bmokratyczny". Jej c€lem`jest zmlana
systomu politycznego, zamiana
totalitaryzmu na pluralistyczną
domokrację parlamontarną.
C»comy rozliczać przestępcń^r od
Lenlna do Gorbaczowa. Josteśmy
bezkompromiso`ri, 'żadno przynęty. któro na nas z&rzuoają nie

wszystkio strony. Dlatogo ką

partią nie73rejestrowaną, gdyż nie
chcemy legitymizować wtadzy,
której nie uznajomy. W Związku
Sowieckim ni® ma_ prawnoj wbdzy
L nie będzio do upadku tego usdoju. Nio `^rpiszomy się w gorbecEc>
wowskątabz)Męriek>pałtyjność.

8ec°w#:#u,°wE=ęddq®
Eufon.a, która owładnęła wlolu
ludżmi w Polsoo po s®rdecznym
porozumk}niu, które Solidamość

zawarla z Jai.uzolskim może
bardzo żl® się zakończyć dla
polskiego narodu. Fblska nio jost
bozpieczna dopóki w ZSFis nie

#a#°bkfi#:#śo#ł#:
imp®ńum 1 umo\^ry zawairte z ludt>

wnością pozostawienie i]a terytoriuh]IrakusilarabskiffiiRizep-

w pcmrietrzu, która z pewnością

no. 1 jośli orwellowsld Vvielkl E*at na

odnoszą skutku. Pozostaniemy

obaleniu Husajna? Najbardziej
rozsądnym planem będzie z pe-

źdecydcwanie na ,kozz)Ść hku,

moim wyjśclu na wolność, semina-

Na początku 1987 r„ zaraz po

roLiLycy zadają subic pyLanie,

codalej?Copopokcmaniulrakiii

mawe\^rnęmokbpoty,gdyupora
się z niml zajme się młodszymi
braćmi, którzy teraz rozbiegli się na
niecmie musi.cie `^qnzucić so`^/iek-

kie wojska, w pełni wypraccwać
zacł`odnie tomy demokTaql, Polit)^ti i ®konomii oraz szybko wejść

do NATO. Music!e bronió się przed
imperialn}m butem, przod sowiek-

ką potęgą, ponieważ kfąj® Żachodnie niechętnie pomagaią tym,
którzy są w potrzobie. Oni żyją
swoim i sprąwami, domokraęja jost
u nich tHko na Podzeby wewnębz-

o Solidamości, która przestała
walczyć, a uszymuje mit® dobrosąsiedzkio stosunki z tą straszliwą
swa przez tyłe ft niszczącą Polskę.
Zdumio\^ra mnie takz®. żo papież --

#8`.ął:#9:żT##o%*sł
mlędzy dobrom i zl®m, piędzy
Światbm i ciemnoś_cią. W Polsoe

nio ma teraz demokratyeznego
rządu, w Polsoe jest konfomistyczną przojścio`m `^hdza, z hóręj ?ie
wiadomo co będzie.

no, w przysztości tak obronlą

jekl rozwq wypadków przri

Sz°::ks9gj:idĘ'ę°nj'!b:i#JNedAto:

du|® Pan[ w Roąil w mjblżezych

ktoro T`ikomu nio przoszkadzają

mzesqcaell?

żyć według standadów demokra-

###Wigz?h#mja*o#ł%

0 tym, że w Fbsji będą jeszcze

by ośmielib się wystipić przeci\^r
blokowi \NATO. Trzeba myśloć

bardzo oiężkie czasy Śwladczy
stmebnie do powstańcó`^r w BaJ{u ,
mord w Tbilisi, dziahnia podjęto

r®alistyoznlo.

wobec Utw ftd. ,

Jak ooenla Panl hlstorlę eóo®
unków PolskL lmperlum ro€y|sklego 1 Z`^Aązku Sowleckbgo?

Przę)dźłrri/ Óenaz do Paiil paml.
Nlodawo odbgA elę z)Bzd "DS",co

Porska dostaeeoznle wlolo wycieT-

piah z powodu lmp®iium i nie

LJ:obnŁonmś##sYZY#Łzgs#
wobec Waszego kTaju. Nie należy
wybaczyć rozbiorów, zapominać
losu Szymona Konarskiogo,
Sowińśkiogo, roku 1831 i 1864.

PCBummvmo?
Obradowallśmy okrążonl przoz

KGB, pod ciągb groźbą aresztowania, Czyli w waninkaoli dla nas
normalnych. Postanowiliśmy
w p®łni poprzeć walkg Litwy

:#ppO#®,g#Ś.ć,.ś:p,raó#:"#:
par6a poLftyczna, to mch ant)ffili.

tarny. Nie zamiorzamy dzlałać
w ramaoh tego systemu ani go
reformować, ohoemy aby on
upadł. Ma byó przyjęta ustawa
o ochronio,godnoścl pmzydontat
którą my będzi®my otwarcl®
łamać, aby nio uohwalano praw
ohroniących czyjąś wzniosbść.

Z k]m wspólpmcu|® "DS?
Z mohami narodo`^o `^ommleńozymi , z paitią ^hmdo\nęi Niepodległości Estonii. polltyeznymi
ruchami Gruzjl i w{eloma imymi,
ldórych jest baodzo ri®te na LJtwLo,
Ukralnio, Łotwi,e j na tórytorium
Flosji. "DS" jest ploFwszą w cabj

naszej higtorii partlą powstałą
w contrum Rosjl, kói.a ni® tylko
zgadza slę na samQokroślerie
narodó`^r, ale j® popieTa i pragnie
dozintegraqi imporium.

Czy aiiioryt®i Gorbaczowe
rośn!® czy upada?
Gorbaczo\^/ traci obecnió wszelkj

autor`ffl w spobozeństrio. Ludzie
ridzą jogo łalszywość, okrucieństWO, aie niostoty jost toż U nas rioiu
dziahaczy pokroju Mazo`riecld®go,

#ósti#Cho,Ch#O#a8#ąowó=
aoh, którzy ohcą mioć toczki i
'rybuny".

ż#,.ęk#u,#=#
pO- sę. `

o polrlTCzNVM RADVKAIlznm I

HHAmm

historycmych
spowodcnmł,
S pecyficzDr
spot okoliczności

łą Że w nc"gd oldiczBcffiadi
należy poĘąć mĘ o nĘodleg-

w Polsoe może powstać nowy
ONR zostala żaszczedona przez
"ojców chrzesńych" KOR-u,

i trz)mać w ryzach) zaś dmdzy
gŃmmmać neutralność bezpie- -'

Ęi#w#ffi:

żegłó`igmmoDmemwdziejadb
naszego krąju, w ciągu ctatnid
d"Óch stuled tyła ualka o odz)s-

waffi o pr23mdcE}me duralizmu

przedwojemych socj alistów
(A.S łonimskiego, A.Pajdaka, niegoprooesuaxikSoŃae"diic-

kanie niepodk}glc6ci, tĘdź o jq
utrzymanie. RÓwnocześnie

związkowego. Już wÓwczas
KMozariecldivńelu`inp)ddzia-

•:ń:ari:cchznyjka,E.ŁSłe±jzamj:f):

łość z aystemem komubjstycz-

pp inni ograniczali działania do

wyiworzyły się dwie postawy

łaczy 'tĘrierdziło, że jes{ możmy

wobcc niemal pemanenmego
zagrożenia tiytu narodowego.

rozpad calćżo Sctemu lmun*

Jedna, maksymlisqmą "qy-

ności Walczącej i kilku imych
organizaói dok!adnie mieścila się
w polsEej traqyqi niępDdk2głcŃ

kalm", zakładała Że nąjĘiażnęszym, a wręcz jeq)m}m €odrDm
umgicelemmożetz)€dążmiedo
` odzyskania suweremego bytu

paóstwowego, bez względu na
amialną koniunkturę międzynarodową: Bieżąca działalność.
sprowadzała się do realizo`hmia

polię)dii. moralnego opom `hobec

okupamów i budcmriu mganizaęji zdolph do przeprcmmdzĘ>
niapoustaniawsprz)Óąjącgtemu
cłmńli.Bjeżącproblemyspołeczne i gospodarcze odsuwano do

Omego. Mjffl pobt)ma Solidar-

ciowej i była jej kontynuacją.
ktotą działalności SW, IJ)PN",

PPNu itd. tylQ podtrzynFhmie

ĘO#OE:#:#g:

. antykommistycznych organizaĘ
z inp)ti państw b!c)ku komunistycznego i rmbudo`m konspira:
qdnych stniktur. Paradoksahie
jednak cała orientaęa niepodległościowa, mimo nigwątpliiirych

A.Steinsbergo`hę) i niektórych

Trzeba p[zyznać, że uporczywe
wywo!ywanie mqomlisqAczn]ch
dućhóur z przeszłcścł pr2ynicEło

w ciągu cx}tatnich lat widocme,
choć ograniczone f ezultaty.
RÓwnobgle naras(ało poczuFie

##n#.`E#żue=

niezadmolenia,jąlmdałasię2augięj pzzyszłcóci przqzynić się do

calkowitego zmiecenia komuniseów i odz)ckania niepodległcŃti

Posta"m radykalna (co mleży ro-

się ruch spc>łeczpy (ś]ły Cienmog-

zumiećjakci bezkmipłomisoĘ]KX§ć

rodu) i zepchnąć na mar9nes

`iobeckc]munisqrcznegozła,anie

ugrupq`i/an'ia niepodległośdcwe

jako dążmie do nammiastoĘie-

i prawiccJwe. Stąd Drł już glko

go osĘgnięcia zakładap)" celónr
bez `hzględy m koszty) została

jeden krok do kompromisu
z komuristami (a) tyło pa§trziegane
przyzloł
takiej
optyce elita
jako
"miejsze
"ńecona

ziyuor przyczyniąją st do wykr"rienia narodu i są w rezultacie

Fedq®?rzmam,aĘ=#tś%#
ka pmtkorowskie i leuńcy katolik-

kiej, które zdopyły dominującą

sżkodlive. Jej zwolemjqy sądzili,

Pozyqęw"SQlidamości"postanie

że ugodową polityką prz)qmią

wojennym dążyły bardziej do
moqyfikaęji ismiejącego gstemu

się do stopriowego zwiększenia
zakresu autonomźi, a wjęc do
]epszych warunków życia
w niewoli. Nie ulega `hqtptiwośd,

Że traqyq.a powstań `hrięła górę
nad ugodową, również wśród
współczesq)ti pokoleń. Bardzięj
utożsamiapr się z TLauguttem i
Piłsudskjm niż "stańczykami"

i Śriętocho"kim. Stosowanie
zasady niepodda"mia sS złu od
wielu pokoleó wyróżniało

niź do 'odz}skania niepodlegl®cL
Heqy prz3Aszły najtrudnjejsze hta

E+#±EL#wŁEgożi
n"kicb tyły nośnikami tradyqL

doradców "Solidamości" bez
trudu dastrzegła w P2PR "reR)fmatorskje", soqaldemokratycme
Źródło, którę sąrbko stało się dla
niej najistotniejszym partnerem.
Dla komunistów ofena negoQ]aqi
tyła wiellĘ szansą, ponieważ już
cnwczesnęjjesieni1989r.zda"ali

1985-1987, charakteryzvjące się
mi]ięiszeniem oporu społecme+
go i częścimgm rozpadem struktur konspiracyjnych, Kuroń,
Geremek, Mazowiecki .i inni

sobie' spTawę z nieuchronności
silnego wybuchu niezadcmrolenia
w obliczu kźitastrofilnę] sytuaqi

dosdi do imicrini, że polmanie
komunizmu w wyniku walki
i opo[u jest niemożliwe. I tu
zaczęła się ró"mia pocĘrłą, po

nóĘmieżKGB,dla`któregotyłoto
cenne pole doświadćzalne, na

l«ÓmBj2aczęnstaczaćsięftealiści".

PQgłębiała się ffustraq.a i przeko-

gospodarczęj.
NegoĘa®m
pr2y
"okrągłym stole"
8przyjało

tytiśmy narodein, który stanriał elitą polibmą Do tego wsystnajwięksqr opór komunizmchri.
Spór o pćsta`ię/ tył obecDr także
w okresie minionej dekady. jęp założenie, że rQzpE.do`^ń koNabrał m szczęgólnego znacze- munimu będzie towarzyszyć
nia po wprowadzeniu stanu `imost nastrqćmr naSonalistycz' wg)jennego. Cżęść działaczy `maiDd i ant}eemicldcb. Oba"ą Źe

śiźo#uka?#fię#%:

i"tsdriź:n%;F#ł#?*

lowane. Mimo postępującego
rozkładu komunizmu układ
dziala nadaL chqć jego dni są

drodze był wbór genJaruzels-

dawnej opozycji "konsmkqwnej" i komunisqmej nomenklatury okazała się niezdolna' do
rządzenia krajem w tak przełomchx7ym momencie, kjerując się
bardziej własnymi frustracjam
i iqteresem grupoŃpm niż imeresem narodo`hym, przy prz»ęciu
błędnej ooeny Sm]aęji. Unikalna
szansa na odz}6kanie niepodległości i ptzeprc"dzienie szybldęj,
wQlnopnkchvęj przemapy gospcL
darki jak dotąd została 2aprze-

pasacacma. `Realisgme" m}6lenie obfi,czone na uzyskanje "ymiemych rezultatów za cenę
kompromisu prowadzi w ślepy
zaułek. Natomiast wszelkie
diagncĘr polię)me "raqykałó`hr'
`izna"ane_ przez bta ża mrzmld
zaczęły się kolejno spran]dzać na

którym można wypróbować
mechanżzm "osmjania" zorgani-

nasz}d oczach. Jeszcze przed za:
vi©rciem układów z komunistaini
Solidarność Walcząca trafnie

E

wencj api `^ykazując najwięcej

zoriejop"L ,

nanie, Źe naród za"ł, a Qni są
jeq}mą sprawdzoną i niezawodną

tów antysemięłdch, ant)mgdskich

kiego, tolerowanie nadużyć
nomenklatury itd. Podsumowując, rządząca obecnie elita,
wywodząca się częściowo z

pcMBtańq/ z 1830 i 1863 E., k>9oniści z bt 1 wojny śmńatowej ołaz

po`hBtati zrodziła się rómież ima
posta`ha: ugodoĘ`ą "realisoma".
TŁ z kolei zakładała, iż kok3jne

społeczeńsmo miało tbó w om
czasie poddane "europeizacji"
i "ęzbóe `hĘelldch resent)men- /J

poljczone. Przez cały czas trwa
z].azd po równi pochyłej. Po^

Piaoie i ZCEtała Usunlęta W Cien.

powstazi cy
wa rszawscy.
W odpJwiedzi na klęsĘ kolejpych

cił to mianem "hiszpabskiej"
dnąS do demołm®i, demokraQii `
"kontrolowanej ". Niedojrzałe

Dh "europęjczyków", takid jak
AMichnikczyB.Geremek,jawiła
sięjednakjakogroźTyż!rioł,md

W tej tradycji mieszczą się

cŁmdli odz)ckania niepodległcścL.

a iiczystko odp)Ó się w duchu
`fierestrQjki". AMchnilE ochrz-

`mż)Ć w 1988 r„ mogła w medłu-

kiórym można utracić kontrolę.
Należało zdemontować rodząq/

osiągnięć, działała na dalszym

ja) mia]o ddść do istotnię)sz}d
moqyfikaSi istniejącego gstemu, J

prze*gała przed ich konsek,
otą układów "okrągłego
ołu", uktadu zaprojekfowa

realizmu.Mc)żnawięcbezp[zesa-

nego m wiele lat, tyło ws"izą-

dy powiedzieć, że odnieśliśmy

dzenie "konstmktywnęj", "realis-

tycmej" opo2yqi i komurisDQn)ti "reźomatoróiir'. G pier`hri

w upmilni niemal dziesięcioletniej
`h@lld mcmlne zwcięst`ho, traffiie
olneśłająccek3inieodstępującod

mieti repr«enóow@ć spolcxzeńsi-

pzz»ęmzasad.

wo (a faktycznie kontrolować

"#Łp#m#OdĘie#s#:
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`

nm jak sądzę,odczm* saDĘh

#Lza2fliEffFĘPĘĘ

FEffieĘEĘ:gwagĘl#T
Foanrt:yLgzcns%o°.r]#a;Faed8°zażymc:

#znaĘiETĘE%E
dobra koniunktura związana
z rozpadem Ziriązku So`rieckie-

go może nie trwać dlugo. P-

PARTTA WOLNOŚCI
29.09. o9tyło się " Wrmławiu zebranie ogólnopokikiego

Kampania

-

#zci?N#poęEi:t:::# prezydencka
Kornela

wiom) przebjeg kampanii prezy-

ż:uP;W*°EdgEF## feĘ;Cm&EhdMOMEu#E
WblBośti,lnóprodbędziestę9-11
##oććŁhLmihffŁg% tistopadawwrocłariu.
Zmóocmo uwagę na utfz3mu-

W ciąg`i ostatniego iniesiąca
spotkania z Kornelem Morameckim odtyp só w: Tamob-

jącą się zwłaszcza ,w telewizji
blokadę iBfbrmacM.ną ugrupmó
niepodległcódcmych, lpd]nznie
nastawjonych wobec dokonań
i zamierzeń obecnych decydentów.2bnajmżniejszeuznano

!3:.:ksa)djy2rs#u{3?;83i=

#:ffiyłię#dflŁa

%#wJ-:m###ć

jĘ:#EŁE%i-E)
iż nie rezygnując z podsta`impti

zasad i założeń musimy siarać się

o efektym". własn)" działań.

Zm|;E:iś,TZ,#feĘ::ćpEięĘj

#eF#s?%ć:;:u#E=i

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

s23rbkiezebrarieuymaganyclł100

tys. podpisów popierających
kanqydaturę Kc)meb Morameckiego oraz wywarcie silnegD
nacislm na telewizię, aty uz)ckal

EutyE:iż#Dk3łź"źm
Wodzimierz DOMAGAISKI
/

i węjście SW do Organizacji
"Demokraęja i Niepodległość",

której Bukowski je§t prezyden-

iem a Morariecld z"tał członkiem Rady Koordynacyjnej),
Lubiniu (30-31.08.) Jastrzębiu
(1-2.09.), Siedlcach (6.09.),

Węgrowie (7.09), Ignasiowie

on możliwość zaprezentowania

(8.09. - udział W uroczystościach
pośuńęconychwalceibohaterskiej

swojegoprogramuwborczego.

Śmierci Żołnierzy pododdziału

wownpopśdp*#Uł*:#apń#

go Kopaczcwskiego ps.Lew:
Oddział został rozbity przez

DZ]ĘKUJEMY

WiN pod dowództ`^em Antonie,

Pomm 300 USD, Solidamość

SuPsPZp#W:bź?npu(E:

KBW i UB w 1946 r.) PzzeDłyślu

Walcząca LonqynJ lmŁ + 100
USD, Zbigniew Pawlc»ski 50.0

ny jak głcmra pafistwa) i sp"obu
podejmowania qajważniejszych
dęcyzji w państwie - niejawnie,

&9*?:.y::s#i)°{Żi:3Cżg:GŁ#;ł

ĘŹĘUĘEf#gcĘ-dEe;

80" `i jej starania o rejestraę]ę,

wystarczy mieć rację, trzeba
jeszcze udo`iodrić, źe się ją ma.
Na bardzo bogatym polskim

rzegu (26.Q8`), Stalowej Wol!

przez niereprezentatyme grona
na ''herbatce u Prymasa".
Komel Mcm^ńecld i przedstawiciele Partii Wolntici odrzudli
zaprcxEenie do Komitetu Otpmmtelskiegop[zyl.echuWałęsie.Nje

końcĘcej pielgrz)mkę roLników),

Furnods:soz(#F.z4oKErsnĘlan,:
Ł]°8ę8;.():7k?:k)ówpi:b{:3:8S:)?
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Marysia 200.0 + 100.0.

Dzierżonio`ińe (26.09.), Gliwicach
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Ppopppmhrgaophranv#ę#W#

wykorzysaLjąc zainteresowanie

}'norą/lępsz)/prog.omwyborcą+

#(ffmhaŁ#q%a#q

osobąKtmdaokTamsarnochód.

##riękujepyzad"krotną
ŚwESż:umuda:Eij:ggŁelke;

-redakęiasw.

r

reliSi przez 45 minut. _Kcściół

Kościół

korzystając z€ sprriająqti dla

ponad
prawem

najm,a" ,at.

dż%EE*L#F%aidu?

#piż;e#n#zę#:
często na popołudniowej
zmianie uczniowie uczą się

siebie \hńatióhr wkracza w każdą
dziedzmę naszego ż)ria już od

Toczy się dyskusja nad
ustawą o aborqi (czekamy m
obrady Sejmu w tej sprawie), `

#oEodĘLm##
do nasz]ego Ź)ria intymnego.
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