Uważam, Że
w Polsce mamy liczne
ślady myślenia

komunistycznego także po stronie władz.

Jest to obsesia
sterowania poiączona z
niechęcią do
jednoosobciwego
podejmowania decyzii ,
elementy państwa
Plstona, łilozofów

wiedżących lepiej. To są
wszystko niewqtpliwie
elementymyślenia

_

komunistycznego. Sam
fakt, że rozwija się
wciąż administracja
cemralna, Że generuje
ona cele polityczne,
które są jej po prostu
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potrzebne, bo
podtrzymuią życie
aparaiu, to oczywiście
typc)we złomy rnyślenia
komunistycznógo. Nie

są one, izecz jasna,
rnyśleniem

komunistycznym de
nomine, ale są nim de
facto. Jest w tym

dążenie do
omnipotencji państwa,
omnipotencj i do t której
dorabia się jakąś
filozofię; w tym vwpadku

.może to być nawet
'łilozofiariolnoryrikowa.

Jpęos:##:antyp
rzeczywistych wyborów
politycznych

w kalegoriach
słciwnyc:h , np.

sformułowanie "rynek
SpołeczrvN aibcl
rozwjązywanie

problemów za pc>mocą
zaklęć;. To jest
niewati)Iiwie myślenie

kryptokomunistycme.
Cześlaw Bielecki

•Oriontacja na prawo- nr 85/66

okrągtego stotu i rozstrzygnięć które tam za-

L:t°ohykauisscaz:,r3e:%t:t:j{:S;:ęb!eojda%:gu°./
nistycznej przesztości. swoją siekierą rozrąbie "grubą kreskę" Mazowieckiego, uzdrowi

panujące stosunki i,tym sarnym umożliwi
rozwój kraju.
Pamiętać jednak trzeba, że to właśnie on

był obok Kiszczaka głównym architektem

padły. To Wałęśa zachęcał w czerwcv 1989

roku do głosowania na PZPRowską listę
krajową, nio sprzeciwiał się, choć mógł,
wyborowi Jaruze!skiego na prezydenta
i ostro zwalczał tygh, którzyjuż przed rokiem
domagali się przeprowadzenia Tolnych

wyborów, rozliozenia nomenklatury i uniezależnienia Polski od Związku Sowieckiego.

Odroczenie o rok zmian w nąszym kraju tg
nie tylko efekt powolności i niezdeoydowa-

nia Mazowieckiego graz wspierania przez

popierającą go lewicę, postkomu rijstycznych
resztek. Także Wałęsa miat w tym i ma swój
znaczący udział.

. KOMU ZALEŻAŁO NA NIE -ZAREJESTROWANIU

KORNEm MORAWEcinEGo ?
PFtzESZKODY
Akcję zbioi.ania podpisów pod kandydsturą
Komola Morawocklogo\od początku spotykały różnoraki® 8zykany. Najpi®n^r ogtoszooo

w telewizji, ż® poparcio można składać na
dowolnym fomularzu. Gdy po tygodniu
zbi®rariia podpisów "Rzeczpospolita" i "Ga-

zota Wyboroza" opublikowav obovriązującx>
`^r2ory llst żwróclliśmy stę 'do Państwowoj

Komisji` Wyborczej z p}naniem, ózy użna ndsze tormularz®, na któryoli nlo bylo włeku
osoby popiorając®j. Odpowlodź brzmiata:
nie.

B}Ao

vrieh]

`^rypadków

fizycznej

agresji

w stosunku do zbieiając}nh podpisy na
Kornela MOTawieckiego. W piśmie do Sądu
Najwyżśzego`=wskazaliśmy` na 9 udoltumon-

tow`an}d incydentów. SzczogólDą `^/ymowę
ma napad na Mirostawa ,Grabskiego, który
mjal miejsoo 21 paździemika o godz. 13.15
_ na ulioy Aco`li Krajowe| w łodóaoh. Trzech

napastników o^bozwladnib go przy użyciu

gazu zabiorająo mu torbę zawi®rąjąoą listy
z 3700 podpisami. W-trakćie ltampanii tzw.
rioznani sprgwcy systematyćznie blokowali
tolefon w Biurze CWównym Partli Wolności we

`=

-Wroćhavriu. W Gdańsku uzbrojony osobnlk

uniemóżrwjl
__

zb.Feranio

kościołem_8w.Brygidy.'

podpis`Ów

przed

\

PAŃ§TWOWA KOMISJA

WBOF]CZA
Podpisy z poparoiom kandydatury Komola

\

0 'godzinie-23.53 pracownicy och/ony
Sęjmu wpuścili do gmaohu jedynie 5 osób,

wali_Śmy do siedziby Plo^/ z prośbą o intor-

pozostałym odmówiono Wejśoia. wśród Lni®

pani, która Śig nlo przodstavriła, tylko
oświadczyb, że jost ,członkiem PKW i

Wpuszczonychznajdował się m. in. Andrzej
Kók)dzi®j wyznaczony przoz Sztab Wyborczy
do asystowania przy liozeniu podpisów.
Fragmonty naszego odwołania do Sądu
Najwyższego:''
"Po wejściu do budynku` Sejmu o goclz.

23.53 poinfomowano naszą dologaci.ę, żo
do PKW mamy się ud_ać na czwarte piętro.
Po przyjściu do wskazańego pokoju powi®dziano nam, że Komisja mieści się w innym

pokoju na tym samym pistrzo.-W t)m innym
pokoju udziolono nam informacji,, że trzeba
się udać na drugie biętro. Po zgłosz®nid się

w®ncje.

Po rozmo`Ario telefonicznej zeszła

kategor)cznie Tsprzechrib sig wpuszozenlu
kogokolwk;k na teron gmachu. Mimo prób
przekohanla tej Pani, która dodatkówo
stwierdzila, żo taka jest decyzja Przewodniczącego PKW, ona oraz jodon z pracowni.
kóv ochrony zażądali opuszczenia przoz nas_
budynku Sojmu.n
Następnego
dnia dowiedzieliśmy _ slę
o odmowre r®jestTaoji przez Państwową
Komisję Wyborczą _ kandyd_ata,
Komol&
Moriawieckiego. Zdaniem PKW zabrakło nam
20 ty8. Podpisów.

`Aro wskazanym pokoju , na drugim pigtrze
dowkidzreliśmy się, że loka_l PKW mieści Śię

r`a ptzeciwLegłym kTańcu korybrza. ,
Na korytarzu d/uglego piętra, jak również
w samym lokdu PKW_przobywało_k.rikadziesiąt osób postronnych. W trakcie poszukiwań lokalu na druglm piętrze ktoś pot?ącił
Krzysztofa Wolfa, który nióst pudło z formularzami.

Część list wypadła Fia podłogg.

Przypadkówi

świac!kowie

pomagaH

przy

zbieraniu list,"

"_Po

przy)ęciu

zgbszonia

Korn®la

Morawieckieg-o do rejestracji , przewodniczący PKW' poinfgrmował naszą delegaoi.ę
o możliwóści wyznaęzenia przez nas `osób
asystujących
przy
liczeniu ' podpisów.
Byliśmy

przekonani,

delegacji

oczekuje

budynku.

Na

że

na

pozostata

nas

pariorzo

na

część

parlerze

stwiordzmśmy

ODWOŁAN[E
odwołaliśmy sję do Saclu Najwyźśzego

w Warszawe. Fąozprawa toczyla się w dnłach
3,1 piździernika i 2 listopada. Zarówno PKW

jak j trzyosobo-wy zespół orzekający składały
_śię z sędziów Sądu Najwyższego, 'mianowa-

nych p`rzoz PląLowską F]adę Państwa lub
przez gen. JaruzelskiQgo.

W trakcie
Sejmu

p.

procesu

pracownik och;ony

Kalinowsti

przyznał.

że

nriał

poloc®nie
Wpuszczonia jedynie-pięciu
osób
'z
Partii Wolnośoi.(hjmo,
że z KPN weszlo
ok,

25 osób). Ponadto z zeznań członka PKW
wynika, że nasze listy i.uż po złożeniu przez

jedną godzinę znajdowały się poza kontrolą
PKW. 1 rzecz zupewe niobywała: gdy Sąd
przeliczyt podpisy spoćzywającę pTzez
tydżień w sejfie PKW, okazało się, że znowu
ub}to prawie 10 tys. podpisów (wg orzeczonia PKW bylo 79.917 podpisów, wg Sądu

Morawieckiego, zbierano do ostatn-iej chwlli ,

nieobecnośó

zwożono byv z krai'u do WarszaMry. lch licze-

cztonków naszei._delegacji. W związku z t)m

ni®m zajmował się zospół pod przewodniotwem Ktzysztofa Wolfa. Gdy stwi®rdzono, że

poprosiliśmy pracowników ochrony Sejmu
o wpuszczonle na t®ren budynku A. Ko-

byh) ich 72.261).

jes{

bdzieja i osób upoważnionych do asystowa-

i naruszeń udowodrionych podozas procesu
Sąd _utrzymał w mocy odmowną decyzję

102 tyslące

podpisów? 15osobowa

delegaoja Partii Wolności udała się do siedzi, by państwowej Komisji wyborozoj.

nia

przy

w

liczeniu

gmachu \

podpisów.

pozostałych

Ponieważ

pracownicy ochrony odmówili, zat®lofono-

Mimo

tych

oczywistyoh

sprzeczności

PKW.

W słowie końcowym przed Sądem pełnomocnik

Korn®la i Morawieckiego
prot.
F}om uald Kukotoricz pałcikrotnie zapytywał,

czy .to,

gEkjśjyęjww?zy%tkk#,kmtmóópzyzpb:;raar[łjjmóją
kandydaturę.

Pomimo złoż®nia v\rymaganei. jlości podplsów, ni® zostatem zarei.estr.owariy przez Państwo-

wą Komlsję Wyborczą i.ako kandydat na Prozyd,enta RP. Sąd Najwyższy, do którego się
odwotaliśmy, st\riordził sz®reg poważnych uchybi®ń w pracaoh PKW, utrzymał jednak
w moćy jej decyzję.
Powyższy fakt stanowi naruszonio swobód polityoznych i dowodzi, żo układ ukształtowany
w \^p/niku ugody qokrągtego stohł" dąży do rządó`^r monopolistycznych i ni® zamierza
wprowadzić rzeczywistej d®niokracjj .
Żadn® jednak obocne czy toż przyszle prz®szkody w działalności politycznoj nio skbnią nas
do rezygnacji ze służby spobozeństwu 1 narodowi pol`skion)u w drodze do "blności. `

Wroclaw dn.03.11.1990r.

co

się

działo

\^rokół

zbierania

i znikaniai podpisów .fo pq/padek,

c2y

świadome dzialanie3n
Me zarejestrowanio Komela Morawićckiogo jest próbą polftyoznoj elimlnacjl niokonstruktywnoj opozycji, któTa nio uczostn iozyła w
"okrągłym stole" i ubiegłorocznych 35|)ro-'

centowych wyborach. Jost. decyzją pozbawienia możliwości wyboru tą część spote-

czeństwa polśkiogo, która nigdy nie wyrazib
zgody na ukbdy z komunistami.

Waclaw ZAWADzt(l

Przewodm:zący parill woliioócl
Korńel_Morawieckf

TYGODNK SOL[P^RNOśĆ WALCZĄCA NR 46-(262)

PRZECW-KGB
30 paździomika i.ost w ZSRS dnlom w*
źnia polltyozn®go. Togo dni& w trzeoh mia-

stach polskich: Wrocławiu, Warszawje i Poznąniu SW ,i Partia Wolności zorganlzowaĄ/

pikioty ną znak solidarno6ci z manifostującymi

prrzoci`^/ko

KGB _w

Moskwie,

Erewaniu, Tbllisi i Bukaroszc]e: '

K]jowi®,

_

Wroolaw. Podczas pikiety prz®mówff
Komel Morawlocld, ltiófy jest czbnkiem
c®ntrum koo7dynującogo "Di.N" ('t»mokrac-

ja i Mepodlogbść| , o.rganjza€i prowadząoęj
zakroi_oną na szoroJ<q skalę akoję płzeciwko
lstnieniu, KGB. Porusz`ft on niewyiaśnioną

dotąd sprawę zamachu (25.X) 'na przywódcę
mjsilniejśz®j niepodległDściowej orgarizacji

Fot. M.Kurowicki

W Gruzji iiię vcłanturię.

Pmeta, która rozpoczęła się pod konsulatem zakońozyla się pod bramą sowieckich
koszar znajdująoych się w dzielnicy Karłowi.
ce. Przemawiano po' rosyjsku domr}chylających stę z okićn sołdatów. Mówlono
o koniecznoścl pqeciwstawi`enia slg zbródniczej "pracy" KOB oraz, żo pikieta j®st akcją
f>olaków, którzy pragnq `wesprzeć zniewolo-

8e narody, imperium w jch dążoriu do
wolności.

W piki®ci® wzięto udzjat okolo 2o0 osób,
l®cz wroolawska telewlzja oceniła ićh llczbę
na żo. Widać nie tylko Bomisja MĄborcza ma
kbpoty z ąrytmotyką.=
WARSZAWA.
Pikieta
przoprowadzóna

był_a pod am-basadą sowlecką, którajedno9z_e'śńie jost siodzibą ' KGĘ._ Wżnoszono
akrzyki "PńECZ Z l(GB", "SOYVIECI DO

DCMU". Przemawial Krzysztgf Wolf i Edward
Mzikowski._v

FIOżNAŃ. \ PQd` sowiecklm _Lkonsulatem

Fot. M. Kufowićki

Jś:"j.Łi„?°„-;#aTnmT##LN:ó=#sEgii`D%NOŚĆ, WALCZĄCA POZNAŃ". Na brarnio
za*isŁa odę=żwa:_ "fl®n^Bz;a wspólna `d*`

mónśTrac|a tiarodó"/' `sowlecklego

im-

VOTUM-n.ieufności dTa Premiera i
Ężeczpośri-oriŁ-ej po]ski6j :
` Fbda, Wojewódzka NSZZ Fąl "Solidamość." '_ - Pan _`Prełrier i Rząd` 'zaj'ęl.L 'Śię

kampanią

perjum'.ProczzKaBLzńrgdnlczymriarz+
dzięrrL Kie'bld", obok niei flabj w kolorach
_nąrodo\ńq/ch,b'amrokra`iny,'Litwyi'Białorusj.

_ W oknach k n'§iilalu,nikt się nio pojawił, nie

zapaliło s.ę też, mipio wiepzoroM3j pory,
światło.

wyboTćzą na_Prezydęnła F}P; a działalność

w Piotitovrie Tubu_nalskim ńa swym posi.eTdzeniu

w dnju.18 'pażdziernika

t99®

r.

wyraziła jednóglośnie _votom nieufnośei dla
Pfomiera i Fąządu RF', -

L-

_ goego=daroza rząqu od_ p=oozątku _wfteśnia
.-zostałazawieszona.
`
-

ńząd nio zaj-muje sę probl-ómami sk_upu

i eksport`Ł.płodów Tolnyoh. Ag®noja FBmku

'~ F}otiego tylko pozorui.e dzialan.i®. CelerrL

' zajęgia ' Bodaków

Jak bęc]ą głosować bezroboŁni?_
Do nasze| -redakcji domrf list Polskiei OrgarTizac.jl Bezro tnych, który zawisra m.in.^
opinię bezrobotnich w spra:!wie wybo_ru prezydenta:
"Bezrobotńi będą głoęowali przeciwk-o tym, Wórzy tak wielo narodowi objeoywaH j nie
nie potrafni zr®alizować, a jeclyni® wpędzili cały kraj w bezrobocie i reęesię gospodarczą
Należy v/ymionić ekjpę obecnego rządu, cap/ ęejm i Sonat -są to tudzie nieodpciwiedni
ha takie stanowiska.
W na§zym kraju nio biak ludzi mądrych i utalentowanych, odpowiednich specjalistów

!P##nvTm°%dwsę:SP#%fwa|ćTako°h:^#;ówodgospodarkHakichkórzynigdyriezochcą
stawjać, ponąd wszystko ,własnych lntereeów, Muslmy zdocydow_arie walczyć z b®zdusz.
ną bjurokTacją, opanowaną pfzoz dawno kllki i zatwardziawoh urzędników, zasiedziałych
na swoich stanovriskach."
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wblkimi_

dysftjami.

podrzuca `się_ termg `zastępcze typu .
Paborcja",
-natomiast
ekipa _ _ nądo"
prowadzi. waJke 'o stołki, czego,nasz Zwjązok
nie popiera` i _ni.gdy nie poprzo, Wobec
powyższego wyF2owładamy votum' nk)u.f noś.

ci`_dla ft®miera j całego Fbądu, Do`magamy
się ioh dymjS w trybie nat)f"miastowym ł
powo!ąpia Ftzą'dv g'ódn_ego. Fłz®ezpospol_itoj, `
_ FtządŁ dbai.ącego o Państ`^ro j Naród,-a @[e
o prywatnę fohwarkl.

NSZZ "SOLIDAl"Ość"

m`DA wolEwóDZKA '
w Pldrkovy]e Trybumlsklm

KOMPLEKSY INTELEKTUALISTÓW t
Z::Ty":k#::Łm;"oskło#ycdjz;mr:l;:
skiej int®llg®nćji\ naz\^rał tą grupę klasą przo-

klętą. Umotywowat to faktom, iż idee socjaIizmu i komunizmu to przede `A/szystkłm joj
dzleh). 1 to oskarżonle nie dotyczy ,t)dko
przoszbścl r nie odnosi się tylko do inteligencji rosyjgkiej. Choć nio sposób ni® zauważyć, ź® jak każdą goneraJizaoja nie jest

ono wolno od uproszczeń, 'wo wszystkioh
krajach realnego soęjalizmu intoligoncja
gTała piorwsze skrzypce 1 bez jeL intelektual
riego zaplocza nl®możliwym bybby "zaprowadzonie porząclku komunistycznogo". Dzi8iaj w obliczu zasadnlczych przemian znów

pojawlają sę ,pytania o przyszłość tej grupy.
1 jost to pta-widb\^/ość, bowi®m dyskusjo

o lntoligencji - krytyczno i samokrytyczne pojawlają się zwykl® w' mom®ntach ptzeło.
mowyoh., USganie pri®z i_ntelektualistów
komunistyczriej pokusi® fo nle tylko pol§ka
spocvfika. Jednak obarczanio inteligencji

proporcjl, rie sposób nle zapybć o przyczynę t`m historyoznych, a naw®t nóurotycz,
nych pojękiwań. Jodną z przyczyn jest
poczucie z`^riększającego ,§ię osamotnienia
pisarzy, reżyserów i aktorów pozbawionych
w no\^rym ukbdzio okonomioznym oparoia
w m®oonaci® państwowyrii. To przyczyna

konioczność

postannlct`^ra.

J®dnakże ton .kw/.af spo/eczeńshi«", jak
mavriano niogdyś o intoligoncji, to zjawisko

minionych formacji Śpołocznych - mówąc
językiem marksistowskim Wtedy większość
społoczeństwa b)h niepiśmi`enna. Dzisiaj
mówlenie spqlecżneństwu, żo nie dojrzato

do domokracji, jest uwłaczające. Jaki jest
zatem podstawowy kompleks inteligenoji,
który, podejrz®wam, najtrudniej będzie jej

c* od powiedzial nośoią wedtug schematu -

przez`^yciężyć? lnt.eligoncja nie lubi własnoŚci pry`^/atnej, bowiom gromadzenie dóbr
nie jest celem jej życia w przeciwieństwie do

T`aród byl dobry, a tylko grupa intelektualis-

reszty społeczeństwa, dla któTej posiadanie

tów winna jast zdrady, jest niepgrozuhio-

prywatnej własriości jest samourzeczywistnieniom. Dlatego cytowany już Bukowski
stwierdza: wszystkie idee ,koloktywistyczno

ni®m. Źnaęzna część społeczeństwa przystoso`^rała slę do nowogo ustroju i popierala go.

jednakże

ten, tldó

występuje

publicznie

biorze na siobio większą odpcwledzialność.
Jeśli intoligoncja jost prz®klęta, io raczej

prżez' fakt

posiadania pownego

rodzaju

mentalności, która jak sądzę j®st trwalsza niż
syst®m komunistyczny. Ozisiaj przejawia się
ona w _glosach oburzenia intektuąłistów,
skupionych np. wokół F]OADił, na wulgaryzację żyoia publ icznego, w' kassan`drycznych

lamentaoh

nad

stanem

kultury,

stanem

polskiej antydemokratyoznej i oczywi.śoio
`antysemickiej
świadomoścj.
Doceniając,

aozkolwiok nio przec®niająo znaozenia tyoh

problemów,

z

zachowaniem

wbściwych

prosty,

szczególnie

dziśiaj

widoczny,

ż®`

historia to równioż, a może przede
wszystkim , dzieje faktów nio zaistniałych.
Poczynania int®ligentów (ROAD) popierających obecną okipg świadczą, że w ich

prozaiczna. lnna znaoznie grożniojsza to
hok]owanie pokutującym dziewigtnastowiocznym kompleksom zakładającym niejako
gonetycznie

etomu żyją ztudzeniami, któro nas drpgo
kosztują z racji uwiklanla społoczgńst\^ra w
kompromls z wradzą komunistyozną i wmóI
wionia temu spolecz®ństwu, że j®st niezdolne do samodzielnego dziahnia. Koszty tych
manipulacji są niewymiemo, a wniosek

są inteligenck,ie. ldealizm inteligencki skierowany jost prz®c:wko własności. Stąd i moje

pytanio rzucono w próżnię: z jakim zaploczem i wsparciem may polski dorobkiewicz
ma zaczynać swoją działalność, skoro ni®
stoi za nim , tradycja intelektuaJna, mająca
swqje źródło w `zdro`^/ym rozsądku. czym
bowiem jeśli nie powrotem do owych za-

Świadomości

ciągłość

między

państwem

komunistycznym a socjaldomokratyoznym
jost czymś naturalnym 1 wywodzi slę zo
słuśznego skądinąd założonia, że strumioń
dzlojów nio znosi próżni. Jodnakżo w ton

sposób rozmywa się lstotę zasadniĘzych
różntc między światom
barbarzyńst`^/a,
Światem skolektywizowanej świadomoścl,
a światem samodzielnej ludzkiej osoby.
Trudno jednak jest zerwać z przeszłością.
czy
z
przyszłością,
sankcjonowania
komunizmu swoim bozpośrednim uczestnio.
twem przez nowo geneTaoje inteligentów,

mających wysokie mniemanie o swoim pos-

:n:,a#,eóo:%jg#:;3on::;ywmo3tecusTo#:
czeństwa. Na szczęście nowa sytuacja
ekonomiczna wymusi zmiany w orientacja.
oh, a nazbyt wiolu, jsk na potrzeby społeczeństwa, intoligentów będzie musiało nuż
bez socjalizmu, który zapewniał im psychiczny komfort/ znalgżć się w przyziomnym
świecie materii. Ten świat materii to spob-

ozeństwo. Kto zaś bol się własnego społecżoństwa, ``polskiego piokła", ni® powi.nien
zajmować się btidowaniem demokracji. Jeśli
mu ciężko, możo odojść. Jośli się boi, to

może równie dobrze i z w.iększym pożytkiem
zajmować się czy±dniem bajek wnukom.

przeszwch kompleksów j®st występowani®
w obronb tak ®nigmatycznego pojęcia jak

-dobro wspÓ/no? Paradoks dzisiejszej sy-

Luc|an FmDGOSZCZ
tuacji polega na tym, że grupy intelektu-alistów, którym r7ie sposób odmówić znaczDego
udziału w przezwyciężeniu totalitarnego sy.

NOWY KULT JEDNOSTKI
N#ręa%.T:,ta.pyTbTno,:nł=-':g#o%
możo ludzi nioomylnych. Najwiękśi nawet
geniusze mieli sw® slabośoi, popełniall błę'--

dy. W rozlicz®niu historycznym wa'żny jest

tylko bilans: co przeważa - pozytywne czy
mylne króki.

' Propaganda kultu lidera skwapliwie prze-

milcza jego blędy, stawia na cokole splż\owy
posąg, wzór do bezkrywcznego naśladowa-

*ańwz:Ę°wmeł::;żeni::i!:gz!:Ten?:FGUonki:żś:
też.

Klasyoznym

przykładem

może

być

postać maTszałka Piłsudskiego. Abstrahuję
tu od idei L®gnonów związanych z Austrią,
która jawnl® tracita już swą samodziolność
stając się przdhiotom połityki Berlina.
hteresuj® mnie szczególnie ostatni okres
żyoia Piłsudskiego lata 1926 -1935. Otoczony swymi legionistami i legendą dawnych laŁ

stacojący slę autokrata nie cierpiat nawet

#3:s°iałno#z|o#oa't.ni%'fą%}#° g|ekn°orzadffi°t

Są taoy, którzy upapują w wałęsie.m/oi

ruadzjcagh'%Cry°:h_ #eJdzy%Wjśrdołm::;a,,°ntornź

Hall®ra i Dowbor -Muśnickiego, lecz i dawżelazną miottą ich wymiecie i żrobi wreszcie
negowspółdziataczaz Legonów gen.Sikorsporządek W Polsce... AJe kogo sobie
kiogo. Chciał nio współpracowników lecz
dobierzo żądny wtadzyi pokłasku dworaków
śl®po ulegwch \^rykonawców swej woN. A nikt
autokfata -współpraoowników czy marionet-

z nich nie dostrzegat sklerozy Kom®ndanta„.
Nie byb więc przypadkie,m. żo t®chnicz-

ki? Czy nio zastąpl staro.go bagna nowym?
Ci którzy nienawjdzili Stalina i jego spa_dko-

na modernizaęja wojska
(nowe typy
biorców szukają nieraz dykatatora z przeciwsamolotów,
czołgów,
broni
p.lo"czej-nego bieguna. A przeoież w każdym
i p.pancernoj) zaczęła się po śmiorci
zdro\^/ym
społeczeństwie
musi
być
Marsza»ta.
Kjedy
Molcmor,` Wańkowicz
,opozycja, w każdym parlamencio dla dobra
odwiedził imomowanogo w F`umunii byłego
kraju mu§zą ścierać się poglądy. Jośli wjęo
ministra spraw zagranicznych J.ózefa Becka,
opętany
żądzą
dyktatorski®j
władzy
ton zgnębiony powiodział mu: /a zawsz,6
prezydont rozwiąże parlamont, ogłupiah3
myślSlem, jak w tei sytuac|i postąpilby
spokgczehstwo uzna, ż® ""i .iednościi stilar.
MznszsbA. Oto mąż_ stanu bez własnej
Lecz t)m razem to społeczeństwo moż®
konc®pcji,
dziecko
pozbawiono
opieki
okazać ` się
pc)zbawionym
,opieki,
niańki...
Adziś?

zagubionym dzieckiom.
Olsl®rd ZAF]UDZKl

TyGODNIK+PLIDARNOśĆWAI€ZĄCANRq6ś2$2)

PLAN AUGUSTYNIAKA
P#w,:rm#%#Shp:::'kŁj::T:w różnych odmianach. Kiedy prawio wszr
scy zgadzają się,-że trzeba prywatyzo`^rać,
pozostają tylko pytania: kiedy. ile i w jaki

sposób? Wszystkie dotychczasowe propozycje mają jodnak zasadniczą wadę: są jośli
nie ponure, to śmiortolnio poważne. Posta-

nowjtem rięo oglosić konkurencyjny, autorski projokt prywatyzacji, któiy do historii
przejść powinion jako "Plan Augustyniaka",
ohoć na razio nośj roboozą nazwę "prywatyzaoyjnego totolotka". Na pierwszo dwa
z trzeoh zami®szczonych wyżej pytań odpo.wiada: natycłimast, wszystko. Odpowedź
na trzecie zamioszczona jost poniżej.
Przygotowania do prywatyzacji trwałyby
krótko. \^Ą/starczyłoby do sieci komputorowej MSW (nareszcio się ną coś przyda)
wprowadzić nazwy wszystkich przedsiębiorstw państwo\^rych i podzielić każde z nich na

nego ostablishmentu wroszcio by się ożywff.
A llo naplęola i wycz®ki\^rania?! \Molomiosig.

czny {est`m loteryjny. Nawet bmzylijski karnawał \^rysiada przy "prywatyzacyinym totolotku". A co najważniojsze - nie byłoby żadnych szkód, strat - ten modol przyniość
możo tylko korzyści. Wjakl sposób?
Primo: w ciągu miesięcy powstałby
w Polśce normalny tzn. zachodni system

społeczny - od najbogatszybh Odórzy wy.
losowali nai.więc®j akQjl), przez tak ocz®kiwa-

ną przez wszystkich klasę średnlą do najuboższych Qdórzy choć mieJi pocha, pr'oszę
zwróoić uwagę, nic przecież nie straciii!!i).

przecież!) bałaganio upłynąć parę lat. A przy
takiej ilości wspótwłaścicieli nio da się pod-

diach programów dałoby szansę zakbdom
Tortio: nle istniataby socjotochniczna po-

trzoba straszonla społeczoństwa Niemcami,
więzieniami. problemem działek, zakazem
aborcji; urządzania wyborów samorządowych i parlamentarnych, bowiom ludzie
byliby tak zajęci. że nawet nie zauważyliby,

ją któremuś z obywateli bez iĄcględu na
wiek, wykształoenie, pocpodzenio i zapatry- żo ktoś ioh robi w balona. Minął by więo
wania, kolor skóry itp. Bytaby to dłuższa syndrom oporu i wszyscy poczulibyśmy się
część operaq.i, gdyż razem z informowa- zdrowsi psychiczn ie i szczęśliwsi.
niem szczęśliwców mogtaby potrwać parę
A na dodatek bytaby może jednak jakaś
lat (znana powszechnie sprawność systoniewielka szansa,
że. przecież,
mimo
mów biurokratyoznych). Ale za to jaka ucieWszystko; taka irracjonama nadzioja, że
cha, gdy się wylosowało np. kilkadziesiąt .gdyby, jak Bóg da, za kilkadziesiąt lat...
pojedynczych akcjj rozsianych po oah3j
K.AudusTYNIAK
Polsce przedsiębiorstw. Podróżom nie byłoby końca. Lud zgodnie z życzoniami o,boc-

Pijany minister

polityeznym establishmencie. Sorman pisze

To, ź® p.minister Kuroń nie wylewa, jak to

mówią,

za

kołnierz,

nie jest tajemnicą.

Jednak kiody aktywlści z FIOAD pouczają
Polaków, na czym polega "europojskość'',

książkę o Polsce ®t. ['Jak wyjść z socjaliz-

a dostaTc-z-ają powodów do tego rodzaju

mu?").. Niestćty, to, co miał do powiedzęnia
nie było przyjemne...

telefonów `(nio mówiąc już o opinii.` jaka

F?ozmawiałem przed paroma dniaml
z waszym ministrem, p. Kuroniem. Był pijany.

nl®

ma

si®ipnia 1929 `r.). Aróbo`^rie zmasakrcL

wali 60 rodzin, setki ośób odniosto
rany. W odpowi®dzi m te wypadki

rozbudowah się Hagana - żydowska/'
zbrojna samoobrona; Anglicy zezwolill
na`` rekrumcję-ochotników,
Agengja
Żydowska (Sohnut); obcik finansowania

sytuaoja

zamlaru

dokony`h/ać
prywatyzacJl,
al®
eziika
rozwiązanle poćr®dnlego, mk2dzy pańet-

wowym a samorządowym zarząd®m
przeds:1ęblors". PrQsił, abym rie publiko-

pójść musiała na Paryż!) -robi sie nieprzyjemnie.Mądrość ludQwa powiada.
że _.po

pijanomu ludżie \są szczęrzy-. Jako, że
Polacy dużo piją można sądzić, że ich
wiedza na ten temat jest prawdziwa. Jeśłi
więo p.minist®r Jacek Kuroń byt szczery
w swym wyznaniu, to nie dziwi nas, że rząd

b)h

już
żądali '

bardzo

napięta.

powstrzymania

::i::ac#owtys?ęa#;Łeów?iJ°sbz#
panował

terror.

Arabowie

podpalali

::Sdzncj#Lrjeżn}:ziyd:%Sk!:io:togt:#::
dłużni. nowe oslodla przypominały forv
wojskowe, otaczały j® okopy, druty
kolczaste, nad kjbucami górowały
wieże `
obs®rwaoyLnoctrzelnicze.
Hagana przeksztah:ila się w ogólnonarodową milioję zbrojną, W 1940 roku
stała się właściwio regulamą armią.
Obok nioj dziatał', powołany przez Darlu
Ffiazela w 1937 roku -prawicowy lrgun
Zwai Lemi.Arabowi® równioż organizowali si6 do Jwalkf. Pod wodzą Abd ol
Razoka, Abu
Kamala 1 r.lassana

Salameha
stworzyli
muzułmańską
milicję zbrojną, szukającą poparoia
w hltlorowskich Niemczooh.
Początkowo Anglioy bwi zaniopoko-

joni rozbudową żydowskl.ch oddziałó\h/
samoobrony, jodnak w 1941 roku, po
zamachu dokonanym w lraku przez
Fbo"da Alego, zmk>nili zdanio.' Ali

zaraz

Zadzwonił do mnie p.Guy Sorman,
francuski pisarz i ekonomista, publicysta Łe
fł.Śaro, postać` wpływowa w paryskim

rząd

:;Cł:hgerjo:°żn#ę:ZŁ:?ruonnj:r%ś:=ż

Arabowje

na jak.re takie dalśze funkcjonowan io.

że

Wdarzoni®m, któro doprowadziło

doszbby do walnego zebran ia akcjonariuszy
musiabby przy cawm t}m (systemo\^qm

żnicowana, a nie byłoby potrzeby zawczasu

Powiedzial,

3. Pierwsze walki.

osadnictwa, kupowała 'równioż broń, ,
mi?dzy innymi w Polsoe. W 1936 roku

jąć żadnoj docyzji, co w przeclwioństwi® do
większości prezentowanych w mass m®-

do komputera na każdą akcję przydzielałby

część ,,

Secundo:' nic by się' pizecież nie
zmieniło. Cbociri- wszystkie przed§iębiorstwa bybby prywatn.o, zanim w którym`Ś z nich

jednakową ilość akcji (np. 10 m) niezależnie od wjolkości zakładu. Dzięki tomu już na
starcie rzeczywsta wartość akoji bytaby zró-

jej obliczać, gdyż już wkrótco zworyfikujo ją
rynek. Nazwjsk i imion 40 mln obywatell Fąp
nie trzeba by wpisywać, bo pewnio już tam
Śą. Program losujący (.'ślepy traf") wpisany

PALESTYNA, KFtAJ t
NIECHCIANY

po

objęclu

władzy

rozkazał

zamordo`^/ać ozterystu Żydów i wez\^łał
na pomoc Hitlora; spotkalo sig to
z dużym entuzjazmem wśród prohitl®.
rowśRich przywódców palesżyńskich.
Anglicy zezwolilj Haganie na budowę
regularnej armii, nazwan®j
Palmał`.
żydowskie oddziały walczyły przęciw
lrakowi, a ,także w ofensywie na
francuską Syrię.
Po zakończoniu 11 lwojny Światow®j

symacja znów diamętratnio się zmie" .
Brytyjczyoy wstrzymali poparcio dla
Żydów, rozwiązali PaLmąh, ktć!rogo
członkowi® Tozproszyli sie w kibucaoh`
Par'ii Pracy.

Przywódoy syjonistyczni zdooydo-

wal tego w mej książce, ale ja, oczywiś;cie, pTemiera Mazowiecki_ego jeszcze nawet nie
opublikuję„. Tak, wasz' minister był pljarTy - tknątprywatyzacjj..`.

wali, iż nadszedł. czas na decydującą

powtórzyl mój rozmówca. `Obiecał wkrótce
przesłać mi maszynopis swej książki j odhDżył słuchawkę.

roku Daw.d Ben Gurion wezwał naród
do wojny z Anglią. Hagana, Palmah,

1
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` ("Najwyższy Czas" 3.1 1.1990 r.)

walkę o niepodległość. W lutym 1945

lrgun Zwai L®mi oraz Skrajnio prawlcx"ra

bhi rozpoczęły waJkę podjazdową.

lJmanie

spokoju

w

"TAKICH JAK WY TRZEBA
pOzABIJAĆ„

-

Palóstyni®

przekraozab Fnożliwoścl Brytyjozyków.
Konflikt , żydowsko+arabslqpaT`gielskl

znatazł się na forum ONZ C*ganizacja ta
29

listopada

1947

roku

większością

głosów postanowiła podziollć b"skio
terytorium
mandatowe _ na
dwa
samodzleln® p_aństwa: żydowski krael
i arabskq Pal®stynę. Zobowlązamó też
Anglików do wycofąnia swoioh wojsk,

:?em;nj;st:#+#':iŁap:,:ydwutęrŃżzn:i::
postawa=

ZSF]S,

który

imonsy\^rni®

popieraf dążenia żydów i sprzociwiał się
bliskowschodri®j

polit)n3e

Wiolrtiej

BĄĄanii. Decyzja Nftodów Ziodnoczonych ni® zadowalala ani Źydów, ani
Arabów,' obio `narodo`^roścl

zgłaszały

pretensj® do calości ziom Pąlestyny.

ÓNż4AnTij&:#śc,;łauz:m#;c#aw
Wojna arabsko-żydowsk'a,' tląca się
od

wlelu

lat,

_wybucr`ła

jaskrawyrn

płomiemom. `

wóoh kandydatów =od początku miato
zdocydowaną przewógę nad pozostabrit`l. Prz®dstawiany jako przyspioszacz z sieklerą Loch Walesa i spokojny, umiarkowany

D

W dniu uwycofania Anglików Dawld

Beh Gurion ogbstt d®klarację niopodległoścl łzm®lą. V%ąrzeniu te`mu towarzy-

staroia, ponawiająceL się rieprzowa1947 roku. DoszlD wówczas do Walk
ulięznyeń` w miastaoh, etnięznio mieszanyoh.,Wdniu'wcofywariiaBr)Ąriczyków
lzraelozycy panowali na wybrz€żu>

roie" GąlH®S i p9łnocny N_egew; Samara,
Judea, Gaza i JeTozotima p-ozgstawa_ły
wTókaoh:h`iląi`aiabskiej.'

`` `

"lki-Mutti!®tozbilQ}yHadż`min-ól
riiiśsejni , ducnowq/ ćrzywódoó muzułma-

nów,og6siisigak]wąpaństwabaLostyńshregó. `Wojną dwóc_b = naTodów -zaqjonifa
s]'ż W ttonflikttnjędzy-pańsłwówy. Nąjciężsż'e walkl; tócżyfy sig_wokót Jerozoljrhy:'
Starcia o to mias`o ,zaczęły Śie już- w
grudniu-1947-roku,

po-

Zupomo inaczej zacliowyweli slę popierający Mazowiockieao` Już po Wecu_padały'

•..i,u_3Ę.SP...ź:_ki.c_!._Eak.~r!_LF±3LP3.±.jĘź.:Sg@

Śz}m tego slo_v\ń =naczeniu._Jeżoli trafi się_

'wala aprobatę y dość licznej grupy zwolenni-_

Koblota, która wykrzykiwała te sk)yła znajdo-

tam ktoś z cemzusom uniweęyteckim, to txl- '
k'ów nnaszogo" pr®mlera oburzająeycł` się
ko z wyraohowanla lub dla osobistej karlory.
Przeciwnl® Mazovri®cki. Jego zwolomicy

to tudzie mądrzy, wyksztabori, opanowani #o%;::ę3roóŁuied;:.g#%°::bĘĘ#:ia.
cucono chęć osiągnięcia osobist)d Ęorzyśi tolerancyjnl - całą gębą Europojczycy. Nie
ci i zapytatm± co iobiłem w stanie wojennym,
ma wśród nlch ńiojsca na prymitywną demagogię, na obietnioe boz pokrycia. Nad gdy prerrigr walcz}A z komriną (M.Fłankio-`
wio± byl 5+(rotnie inlómowany i aTesztowawszystkim domjnuje troska o kraj i zarieptr.

kandydatów i obTaz`takl oćzywiście odziaĄ/wuje na spobczeńst`Aro. Ja[k ten tetewizy]ny
i.magó ma się doJ rzoczyvristości przókonaliś-

ny, 3 razy~ uciekał z wSzionia, 2 lata ukływat
się, l)yt 'organizatorem wield manifostaQ|l,
wydawcą sporej części _,podziomnej _prasy
ukazującej się w Poznaniu -przyp.`red.).
Wyb'ory pTezydenckle wywołują -vń®k}
omoqi, Iakże tycm negatywnych.= To naturalne. \hĄrśoco nieuozchw jest iednak, gdy

#':g?t;pa:ń;|!a:Ękus±w|i=:;;:#i3ug.#st:::

jeden _z obozów korzystając -ze sw®j
przewagi w, mass mediach przedstawi@' swoich płzooiwników polmfcznych jako lud-żi

kojonle brutałnością kampaoii prezydemokioj.

-

czyk pikjeta SW i Partii Wolności. Trzymaliśm-y transparent "KOF!NEL MOFWWECKI

PRFZYDENTEM".

(ozdawaliśmy ` foldery

przodstawiająoe_'. naszego *ar`dydata, _ jego
pjógram p(ezyde_ńc_k_i , zbierąłiśmy` podpisy=

_3g:g°:Łąy:b`jQn%3'*ckj:nduĘi:Uqń;_Q9mdmĘ:°;[n:
fana.tyczni zw9ennlcy Wełgsy nić"Ro-=nie_

rieczysŃch

intencjach,

obskurantów

głupc'Ów nie dostrzegijąo równoczośnie
nie zwalczająo takich _postav w swoich
szeregach`, ftakioh _żacho_wań_ w otocz_epiu
Wałęsy fówm`oż` nie'-'brakuje,` _SW nigqy nió
stroniła' ' od' ,ieh ,ukazymn!a). Od_ ko

żądająoęi <_pozabiją-ć=' hia możńa żbyt wiel
oczefiwać. Od órgankatarów yvj®eu_,pfz
t_awicieli 'poznańskiego floAb=v hpżha_ gi

wykazywa» w śto.sunkg do, nas jątiejkolwiók
agFesjif' vvjelu z nich_ Fióparp podpi§em
jedpaR byb sFodziewać choćby
kanclydowanie Mora\^Aęękiego uwążaiąo', _że ` PTZĘPFaszam. Szkoda,-ż® j t69o zabfgkh>.
powin',®rt mi* on hożriwość zaprez®ntowaFRANKIEwlez
SWOIogo

programu

trĘ`/aw ,na _wiosng

19Ł8, a w-mąju 194? włączyw się'do n.km
oddziaw łordańskie. Walczono z duż.ą
bozvyzględnqśoią, 10 kwi®tnia 1948 lrgun`
otoczyt i'wymofdował wi®śniaków Ż Dir

Yass].ne, w odwoci® artgeria _iordańslta
zbombardowała dzielnioer ż`ydowskię
Jerozotimy, zabijając dwieścó` ®sób.13
krietnia 1948 ArabowieLpodpałili żywc®m
siedomdziesiąt -kobi®t' i \ mężczyzh w

3:to::#jchdosaŁnŁtizr:#h.p#ora##_k%J
Legion Arabski jordańskiego króTa Abdullaha, najlepioj uzbrojona 1 przoszkolona
siła wójskowa ,`na' Bliskjm Wschodzi®.

#:;::;:+#:;pRL=rodz.nasięwkon"
p=Ł°:d«o;SvdAkab°ówJćr°Z:'Łreso:°J::L\
Ostateczny cios Państwowości palestyń8:

::±Z::,:,j*:oW:;°nw#°zZ#;nman+::Zś,ąo°r%:

lub

#O#q:::!.t:,T;ż:,##jŁ':ins;?g:f-

Śżyv olężkio watki.

rie od 1936 roku, naśiliły się w grudniu

oskarżeniach

Tad®usz Mazowjecki. Zwolonnicy Wałęsy, pod naszym adro's®m oskarźenia: -kb` mm
Według togo scbematu, to prymitywny, za- 2E b zspńcł.r 1 cDś z ,czym spotkał®m `sQ
dotychczas `hryłąoznle ze strony funkcjona-

Tak.Ż grub§za, pffodstawiano ód dtuższ®go cząsu przez rządowe mass` modia obu

4. Koniec Palestyny.

o jakichkolwi®k
mówlonlach.

DZIĘKUJEMY:

Ma].®kCzudok20000;KamjńskiZdzisław30mA)batros--papjor.

'. ,;I.i: ;.,: . ,:'. `:.

nll, lqlon Arabskl szybko opanow.l

Prawo 3 P - Prawo Parowania Podpisów
`

W zwlązku z analizą zniknięcia ok. 30 ty9ięcy podpisó\^/ popiorająqych kandydsturę
Kornela Morawieckiogot dószedłem do
wniosków

poz`^mlająoyoh

st`^/lerdzló,

ż®

zniknęĄ/ ono, bo zniknąć musjaly. Z!avriskiem tymrządzi Pmwo Paro`Arania PodpisÓw. W/pró`^radzibrh j® opierająo się na
na_stgprijących, ni®podważalnych faldach:
` 1) podplsy zbi®rano do ostatniej ohwiłl,

a więcdużo z Tiioh b}b baTdżo Śwleżych;

2) Sztab Wyborozy` na 5 minut pRod 24
(25 pażqziomika) sb^riordz», żo podpisów
jest ok. 102 tysiąoo;
3) Państwowa Komisja-Wyborcza, kończąoa licz®nle podplsów .ankiem 26 października st\^riordzlta,

ż® jest ich

ok.

79

Itysięoy;

`

4) Sąd Naj`^/yższy llcząc podpisy 2 listopada stwi®rdził, żo jest ich ok. 71 tysięcy (nie
należy brać pod 'uwage ok. tysiąca podpisów
dołączónyeh w trakcie rozprawy).

Analiza faktów:
1) W ciągu kilku pjerwszych godzin od

momentu złożenia wyparowało ok. 23
tysięcy podp|sów.
2) W_ciągu następnych 7 dni wyparowało

#nJąJ=#rę,*#"ri
żydo`ist., wohbnąl nledobftk] &n-bskb|
mllql Poaostah w nęk&oh muzuh&r`ów

Wnioski:
1) Podplsy parują nq|szybci®j na poczqtku, po z®żoniu lch do r®jestraę|i
2) Parowani® j®st zależno od sposobu
przocho`iqnmnia podpisó`Ar. Gdy podpisy
przoi)ywaĄ/ w pokoju, w loórym llcz)h Jo

część P&lestyny zosteb podpofządkowam króFoW Abdullaho`ri, pańsbmo pal®}
tyńskl®
umado.
J.go
k&miml.m
goobo`^om b)b kol®jna lnlę|atywa ONZ.

Pmdywah

ona,

iż

asjodania

w s®jfi® panoemym Pkw (ód 26 pażdziern]ka) parowanl® b)b dużo slab€z®.

(Samańa i Judea), vriększośó J®rozolimy
i Negewu dostinió eię Traną|ordanl[, e
i®szta Ó^qbrzoże, Galilea, póhiocny
Neg®`ir) Ezra®lowl. 0 muzuhańakim

Powyższ® `yywody pozwalają na stoi.mu
bwanl® Prawa Puo`hrania Podpisów.' Bmi

pehst`ri® palesę]ńsklm |uż nl® `^cpomlnano.

PKW p&TowaJy szybcioj.

Gdy prz®by`rmĄ/

Ono następu}ico: .

"Perowah podpleóiA/ |®st zęleżne od

czleu lch .kladowanl. po zlożenlL. do
r®|e.m.c|l 1 od pomlelzczeń, w których_ .ą
pTzechowywm".
Powyższy dowód opiora się na zak)ż®nJu,
żo zarówno Sztab Wyborczy, PKwjak i-Sąd
Najwyższy nie pomHiv się w sposób
znaczący przy licze`niu podpisów (dopuszcżalna pomyłka 1% ). ZaJożenio to opieram
na fakole, ż® we wszystkicłi tych cialach
lstniata olbrzymia reprezentatywność osób
z tytuła'mi profosorskimi.
' Z poważanlom

5. Cmtemy podzi&ł km|Lł. _
-Atak

dodatko\^/o 8 tysięcy Podpisó`^/.

kłóla

Abdullaha

bt®menę)ę

zbro/nĘ

pahst`Ar arabaklch, Podczas nagfteh
w&lk żydowskopaLestyńskich w studniu
1947 roku przedstawicl®l® rządó`Ar Syrii,

Libanu, Arabji Saudyjski®j, Eglptu, lmku

i

Transjoidmll

zebrani

v

Kairze

(8

:n|:nŁ:#a7Lroid=#6ZbL#b#
Konferenoja b}Ń podstawą p"/itą do
użyoia `wojsk tych państ`^/ w mqiu 1948
Foku.

`
WASZ JASIEK

legk)nu

'zapoczqtko`młl

rit c=erwca l948 roku walcząo® 8bony

ogłosiĄ/ z lnlęmn^qr oNZ zawioszeni®
.bfonL. 9 l_lpca 1948, powslab w mq}u

z poĘącz'enla Hagmy, Palmahu, bgónu
1 Ułhi armla lzi.a®la - Tzahal, zhmali j.
i prz®szła_ do ataku. W= óporącji -Dani"

I)ZIĘKUJEMY
W ozasie kampanii prezydoncklej l{omela Moravri®oki®go Sztab Wyborozy dostał wlol®
Jistów z wyrazami poparcia i sympatii. Mo jesteśmy w stanle na wszystkie odpowiodzioć
i podziękować. Korzystając z lamów Tygodnlka '`SW" przytaczamy tragmenty kilku z nich.
Za wszystkle s®rdocznie dziękui`emy.

TzshaJ o`depchnąl loglon jordańsk| żą|ąl
Lbd 1 Fąaml9. 17 llpca ONZ pono`ml.
intorw®niowai, walkl ustab/. C®loszono

•M=m mszcz]P z wielką-saą/sf;kcją poprzoć iwoją ksndyda:mrę na przyszlego Prozir

nowy plan podzlah Palogtyny, znówr ni.
byb w nim mo\^y o nlezalożnym

denfa Pol8kl, bo dla niej poświęcileś swojo rodzjnn® życle w tymhgicznym dla Polski
okresie..
"Kiedy zostaniesz PTezydentem Polski z-k5ż przysięgę prz®d narod®m potskim, jak to

państv`rle arabsklm. J®rozollma dastala
status miasta międztmaTbdoweso 15
paźdzl®mlka Łzra®l por.owni® pog`^łabil

uczyn#.T. Kościuszko, ni®ch histoiia wielkich Polaków się powtarza. "

umowy,

TzahaJ

zaatal(owa}

pozyge

®glpskj®. Dziabnla wojenn® zostahr przer-

gra#uaozs:::nyąn:uę:#jreę:°ł3gź:s#§:®krflam##aw%:®Lao#reagwj:kś#:o!ujjeś?ur
"Życzymy powodzonia. Sorc®m jost®śmy z Panem. Bardzo chc®my, aby whśni® Pan
został prozydontom F`P i rozliczył się z komunistami."

`

"CXworz`ft Pan s%o patn'oty, uczciwogo Polaka p/zod spok}ozeńsM/em, za co Panu

serdeczni® osobiście dzjękuię.

Wem, że chcial Pan temu społeczeństwu pomóo."
Pan Henryk Sobieski z Joleniej Góry po odmowie rei®shcji Kornela Nloravriecklego.

jako kandyda±a ns pTezydenta RP, przeshl protest do Państwowej Komlsji W]iborczeJ.
Redakcja SW otrzymała kopię tego listu. Czytarny w riim m.In.:
Do Flaństwowe| Komlsjl Wyborcz®| w Warszpwr®
W związku z odmową Państwowej Komisji Wyborozoi. zarojestrowania Pana ł®mela
Morawieckjego, jako kandydata na prozydonta Fąp w mających się odbyć w Polsoe w dniu
25 listopada br. wyborach prezydenta F`P,wnoszę mój robotniozy prot®st.
Sprawa odmowy zar®je_strowanla Komola Morawleckiogo jest dla mni®, jak i toż na
pewno dla,wiolki6j rzeszy Polek 1 Polaków, po prostu nlojasna. (...) Proszę o odwobnie.
decyzji i załejestrowanie Kornola Morawlooklego jako kandydata na prezydonta Fąp.

r"ryk Sob[®kl
Numor zammęęo 7.ii.io90. Wydą}e Ag. lnf. SW. Naklad 7000 .gz. F).dagu|e ztipół. Slan. punmy kolponażu:a-±2.aoisoot.ioe:oo®iwrocŁew81Ranu

1

-

. uioWolnośc{ul.Ko«mka4i.111p.tel.882",F9ęgamb.Druglobeg.Blbllot®ri«b`mzkaRyriek58.Korcponden

cję do Fk}dakc|l prostmy idęno`mć pod ad.osy: Kldb PolQyczny .Woml 1 Solldamł. Poznań Tl.G6ma Wld. 1o6. lub
\ Biuro Pańll Wolnoścl uU(otla.ska .1. 50-151 WnoeLaw. F®ede`lo;P zaslrreg& eobl. praim do shcanh t z7many tytum.r

w nadsnanych md.naiach.
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Nadzłej® 8oparatystów pal®styńsklch
rozwiaĄ/ się już w maju 1948 roku po
śml®rci

Salameha.

pogodzlć

slę

z

Terez

musl®ll

podz-iatem

k}h

onl

kTaju

między wojująpo strony, a _żadm z nich
nio źycz`b sobi® istnL®nla iilepodległę|

PF]OTEST

Poznań, laub l^/ls ul.Góma wlda los pon.-pla.k v.g

wan® 29 lutego 1949. W maręu br)oady
lzraołskię "lia-Negw" 1 "Golafil- zą[ęĄ/
Neg®w pohłdnio\iq/ 1 doszv do Morza
Cz®rwonego. W lipcu J949 roku ustały
walkl z Syrlą. Wo]na b]b zakohczona.

Palostyny. Davm® `erytorium mandm
bryMski®go przypadlo w wlększoscł
kra®lowl, sporą częśó dostah Transtotdanla Wschodnia J®rozollrr`a, `SamarkL.

Jud®a), a okręg Gazy pozostal płzy
Eglpcle.

Syria

podobaio

jak

nlo

Uban,

otnymab

mk

1

nk>,

Arabla

Saudyj6ka, któhroh ni®llczn.. Qddzlah/
uoz®stnicziĄ/ w lnt®rw.nę|l aTabgkl?j.
Naz`^ra "Pal®sĄmab _zniknęla z mapy,, jQ|
miejsceizająl Łzra®l.

J"CZECH

