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"Co  to  jost  "finlapdyzacja'?  To

fest schizofren ia, samozakłaman!o.
Tó   oworllizm.   Byk}m  w   Finlandij,
rozmariabrn   z  wieloma   ludźmi,
Zupełnie_co i`nnego oiówią publicz-
nie, a co imego w cjchości gabine-
tów - pełen  rozdżwięk.  Schizofro-
nia to ni® jost dobry stan psyohicz-
ny do prowadzema sensownoj po-
lityki, Oni drTt}łchali na zjmne, żoby
tylko  nb  urazić  Fło8ja/i.  A są tacy,
oo   finlandyzację    proponują   dla
Polski!d

leopokl Ł&będż
śwlaiowejsławypolitolog,

a                gość panll wolnośc|.
ó                         rTygodnlk soliqainość. nr 48 )

Zastępca  ministra-obrony  naro-
dc)wej RP Janusz Onyszkiewicz oś.

:+a9a?Z#s;:g:::;eżs°woYca:SoZ,:=
rów   na   nauk9  do   moskjew§ki.ej'
Akademil    i.m.    K.Woroszybwa    -
"Bardzo dopra Akademia,  oo  p`pd-

kreśłają takżo zachodni  specjaliści
-. pofledzjał polski  minister , my
nie  uważamy,  by  do  tych,  którzy
uczylj   się  w  sovrieckich   szkołach
wojskowyoh  nie  można  mieć  za-
ufania.   To   byv  najlepsze   szkoły
dokącl     jeszcze      do      niedawna
mogljśmy   posyłać   swoich   ofice-

`_`.._rĘ."asl  ń8}_t.epci  dqwódcy  wój-
Śkowi właśnie tam zdobywali swoją

` wiedzę. '.

(cytat   za   "Nasze   Słowo"   nr   45
z  11  listopada  1990 r.) -
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PREZYDENT A.D. 1990
Formalnie  wygrat  Wałęsa.  UzyskaŁ blisko  40%

8,:gwatj::tu:oU.';::nuyż:,:iaonjge#ot:z:ś#e:#:
cznie poniżej oczekiwań j samego Wałęsy,i chy.
ba większości j®gq zwolermików.  Drugie miejsce
i ponad 23% gtosóyr przypadb w udziale najwię-
kszemu  zwycięzcy,,   ozarnemu   koniowi  tej  roź:
grywki  Stanisławowi._Tymjńskiemu.  Njkomu`  nie-
znany,  często  plotąqy.głupstwa,  Środniej  klasy
biznesmen,  który dór,obił się  przebywająo 20 lat
na  Zachodzie  potfam  w  zdecydowany  sposób
pokonać  "naszego":^_premiera  i  zdobyć  jedynio
16% gtosów mniej niż Wałęsa. Wszyętko to uzy-
skał w  zasadzi®  saFn-^mając pizeciwko  sobie  nie

pftebiorającą w śroqkach rządową propagandę.
Kto przograł?
Przedowszystkin"azowiecki.Tutr-zebamóvrić

o kłęśce. Ms przyśporzyło 'mu gbsów zaangażo-
wanie  Mjchnika  i  Gefemka` Frasynjuka  i  Bujaka.
Me pom.9gv buń,ozuczno wystąpienia Halla ozy
Mabctiowskiego.  iF]remier  uzys_kał  jedynie   16ę6

głosów,   ponad   83%   głosującyoh   nio. życzyło
sobie by objął on najwyższy urząd w państwjo.

Do  przegranych `zariczyć  też  trzeba  F}. Bartosz-
cz® i L"oczulskiego. 0' pewnym sukcesie mówić
możeCjmoszewcz,któłS/pcmimooddaniaprzoz
część  jego nk`Ó'w Jgłosów  na  T. Mazo`^rieo-

kj®go,potrafił wyprzedzić  i  F\.Bartoszcze i  zdecy-`dowanie  L MoczulSiego.

Przed   nami   lL   tura.   Wygrać   może   ją   tylkó
L.Wałęsa.  -Od  j;amego   głosowania   ciekawsze
będą    z    pewnością    pierwsze    przymiarki    do
nowego układu władzy. _Jożeli oozywiście będzje
to   nowy   układ,   a   nio   podtnymywanie   ludzi
z  ®kipy  Mazowieckiego  i  Bałoerowicza,  którym
społoczeństwo w sposób spektakulamy wyraziło
votumiiieufności.

Fenomen  Tymińskiego.  klęska  Ma2owieckjego
i    niewystarczający    sukoes    Wałęsy.    Ponadto
straj.kj , upadająca gospoda[ka, zamieszanie poli:
tyczne i wybory parlamentame za kilka mjesięoy.

Czy  znajdzio  się  w  tym  rozgardiaszu  miejsce
dla Partii Wolności? Czy znajdzlo się mjejsce clla
ludzj    takich    jak     K.Morawjeckj    j    W.Myślocki
z  Wroctawia,  A.Kołodzioj  z  Gdańska,  R.Kukóło-
wicz   z   WarszaMry.   czy   choćby   M.Frankiewicz
z Poznania?

KtozajmiomjejsceodrzuconejeklpyMazowi®c-
kiogo.skoro  Wałęsa  uzyskQł j®dynie  40%  popa!-
cia?

F]edapla
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POLITYCZNE
WAZELINIARSTWO

P rzed\^/yborcz®    prz®widywania   .zwyoię-
stwa L.W&`9sy powodowały,  że do jogo

obęzu  polityoźnego  masowo  zgłaszały--slę
coraz  to  ngwe 'osoby  1   organizacje.  Wlele
z njch jeszcze nledawno zwalozało przewod-

:,o:óąwmg:k.L%,gnLę#ł;;#:ogb:jafaT,n%+,
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waniu komuńizmu , tyn większa (chałaktorys-
tyoz7ia dla neofitów) wigą w naszego noblis.
tę,   Pizyczyny  takiego  politycznego  waź€rt-
nisTstwa  byn/  zróż`nicowane.  Nom®nklaturo-
wesferytinansowewykładającdużesumyna
kampanię prezydericką {Westa" np. pokryła
koszty  pobytu  L.Wałęsy  w  Łodzl)  !iezyły,  że

cę
iekiera, która pójdzie w ruch po 25 l.i§tępada
ń;nie.dosigani-e.   Działaczo   SD,   P4R  itp.

chció« się "oczyśclć" i za wszelką cenę utrzy-
mać na powieizchni.  Stronnictwo  Nai.odowe
oczekiwato,  żo Wałęsa zrobi  porządek z Ży-
dami  i+innymj  "oboymi"  i  zbuduje  państ"ro
narodowe. Jeszczo inni §podziewali się otrzy-
mania  wysokich  stanowisk,  Wszysey  nato-
miast zdawąli  sob'ie _sprawę,  ż® na nagrodę
trzgba  sobio  zasłużyć  i   przy  każdej   okazji

€składali wiomopoddańozo  hołdy. Wydajo się
jednak,  że  wszelkie  rókordy  wazeliniarstwa
pobił  ostamio   Karol   Badziak,   byty  członek
PZPR  i   publjcysta  "Odgłosów",  a  ostatnio
zastępcą naczelnogo tygoclnika "Solidarność
Ziemi Łódzkiej". W swoim artykdle  pt.  "Męż-
ozyzna z kombmoTkami " zaproponował "nio-
wi.nną  zabawę  w futurotogię"  1  oczyrna wy-'
obrażni  przenjósł się w XXV wiek,  by zajizoć
do podręczników hlstorii. z których za 500 lat
będą  uczyć  się   ośmioklasiśc.i.   Autor  chciał
bowiem sprawdzić,  które z  postaci XX wieku
przejdą do historii powszochnej. Okazuje slę.
że nio znajdzie slę wśród nich "ani jedćn pre-
zydent    amerykański    lub    sowiecki,    choć
Fbagan i- Gorbaczow. jako postacie drugop-
lanowe,  mają  pewne  szanse  trafić  w  przy-
plsach do bodręczników". K.Baclzlak również

::t8i:?azhnj%)d#:Tsj3ł3:r.H.Kohloraz@zogo
Wiok XX to wiok dwóch wl®lkich  systomów

totalltamych. "Pl®rwszemu przowodził nouro-
tyc2ny mord®rca Adolf Hltlo., drugl®mu za|a-
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dły   ludobójca   Józ®f   Słalin"   i   `obaj.   jako
bohatefowi®     negatywni     znajdą     miejsce
w podręcznikach historłi. Znajdą się tam rów-

:j{°ożku?Y,!oedennajz*:t:;:jn=i:m°róziMii%
dt%;.#gk_z`,:oT:Łn3.:::rT:{#.##,ś]ę

swychwrogówniebat,gdyzdobrzowiedzjał,
że oni  chcą go tylko zniszczyć,  nic ponadto.
Górzej  szto  mu  natomiast  z  przyjaciółmi..."
lch  '`dość tanie  kompkmenty rniały zniwelo-

;:śb:{:':nógznn}ę:?|ebwzś°!o:]ą°tfuazgkc::j
dtugole`nich   studiów   uniwersyteckioh,   l®oz
bogate     doświadczenie     życiowe,     z`dTcnm/
rozsąc!ek, odwagę cywilną, wyjątkowa uczcl-
woŚć, wyobraźnię  i dużą siłę woli w dążoniu
do osiągania wyznaczonych celów".

•'Tego rodzaju jednostkl nie rodzą s!ę na ka-

::g:::::dź.:Oznę%`:,,j;aokj::ęn:U:i%k!uę:i:;ą3i::
niągospodarowaćDżebymądrzezużytkować
jego     talenta.     Coż      byśmy     powiedrieli
o Francuzach, gdyby Napoloona nie awanso-
wali  w swoim  czasie  na P.rewszego  Konsula,
tylko   tfzymali   cało   życi®   w   koszarach   w
łandzo kaprala? Tym bardziej nie mogli sobie
pozv.'olić na trwon ien ie tak bozcennego kapi-
tatu Polacy..."

"Dziś   spoglądając   z   persp6ktywy  ,minio-

nych pięcluset lat na te niesamowite dośwLrar-
dczonia,  będąco  udziałem  naszych  pnod.
ków  żyjących  w  tym  tragi-cznym  dla  capj
ludzkości  XX wieku, trudno  p\ojąć  małodusz.
ność niektórych współczosnych mu rodaków,
odmawiająoych  temu  wiolkie§o  kalibiu  poli-
tykowl, nawot prawa do swobodn\ego space-
rku z doków stocznjowych do Belwoderu".

Karol  Badzlak dosięgnął w swej  publicysty-
ce szczytów. Zapewne adepci dziennikarstwa
w  )Oa/  wieku   będą  się  o   nim   uczyć.   Coż

jednak  mają  czynić jego  współcześni  naśla-
dowcy?    Jakich    aTgurnentów   mają   teraz,
w  drugiej  turze  wyborów  użyć,  chcąc  pisać
pochlebstwa o Wałęsie, skoro okazab się, że
niewystarczyły   poróvmania   z   Napol®onom
i M.Gandhi?

Wtodżlmi®iz DOMAQALsl{l

PrzędB. Prod.|Jsluo."andl. .Ellsś6. Sp. z o.o. ul. Nad

gl!#;B. '2u@!ua.-Handi.    `intom.a[    imporlik.pon
Ul.Stfzdt€kQ2Ó
W.1%p®18kl  Zw.08rodrtićiz)/ ul.  MlękLewcza
Pr"8, Vm®lobmnżowo .Diilim®Ń. ul JugoelowaJtsHa

S#:::#..Jn:;dir-B:.L:Ly#:ć.4o.d.Bystrzyć-
ka8

:€##:#:yw.,ś#:Ł:mgmp'..łn(o::tiomM2oa
Prżed8.    Prod.++ml.     .mDl«on-     8p.     z    o.o.     iil.

rrzd?i.#.:3Hand|.-ada%-8p.m.oM.<Amc|Ó.
ffl i'ź
j`Dni"x. Sp. ! o.o. ui. konwal!cm ż7
'Em.tip.zo.o.ui.Caor.mcho"         '

przez Urząd Celny w Krakowie w 10 p[zypad-
kach nie przestano oTganom skarbowym sto-
sownych  informacji,7w t)mi w s płzypadkaoh
w sprawie  przywozu  pnez osoby zagranicz-
ne.

lnformacie  nadosta°no -przez  Uiząd   C9Iny
w  Szczecinie  do  b:by  Skarbowej  dotyczące
przywozu   do   Polski   alkoholi   przez   osoby
zagraniczno   -   w   rubrykach   dątycząęych
nmwisk  i  adresów  nadawców i  odbiorców -
zawierały w wlększości  przypadków te same

:a:e5(#r;;adzkaaTi°:kaongł:,ezna[ogła:;#jł.
odbiorcy  w  kłaju,,co  praktycznio  uńiemożli.
wlało ogzekwowanio podatków 1 powodowa-
b odkhdanie ln€ormacjl a/a`
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Sltład    Celny    Spółdzielrii    Pracy    '`Kwant"
w  Poznaniu  wprowadzit na obszar  kraju  bez
dopełnienia  obowiązku  zgłośzenia  odprawy
celnej   w   1989   i..   ponad    1.235   tys.   litrów
wyrobów alkoholowyoh,  a w  1  półroczu  1990
r. ponad 268tys.1 tych wyrobów. Zaległości w
zapłaoie ola z tego tytutu wyniosry 2,5 mld. zł.

Posterunek   Celny   w   Zielonej    Górzo   za
aprobatą zastepcy dyrektora Urzędu Celnego
w Ftzepinie, wystawit w mieslącu, listopadzie i

grudniu    ub.r.    pokwitowania    na    przyjęoie
w    depozyt    od    dwóch    osob    tizycznyoh
603.818 litrów spirytusu  96 vol.  zakupionego
w   zachodnioniemieckiej   spółce   "DAF`AGA"
w  cenie  0,40  DM  za  1  litf .  Nadawcą alkoholi
był  Lech   Daniłowicz  -  mioszkaniec  Berlina
Zachodniego.  Spirytus ten  został dostarczo-
ny do  Polski  w 22  autocystemach w  dniach
od  s  do  26  listopada,  w  tym   121   oystom
przekroczytogranicęwdniach24-26.11.tuż
przed  zmianą  stawek  tar)Ą/  celnej.  BÓwi®m
z dniem  27 listopada  1989 r.  opłata celna za
litr    importowanego    spirytusu    w    obrooio
niehandlowym   zostata   pgdwyższona  z   20
tys. zt na 65 tys. zł za 1  litr.

Przyczyną   zdeponowania   togo   spirytusu
było nie posladanie środków finansowych na
optacenie  oha przez  osoby,  które ten  alkohol
sprowadziły`  Kontrola  ujawniła,  że  rzekomo

przyjęty w depozyt alkohol  nie został zabez-
pieczony przez Posterunek Celny ze względu
na  brak własnych  możliwości  magazynowa-
nia  tak  znaoznej  ilości  spirytuśu.  W  związku
z   tym   pozostawióny   został   w   dyspozycji
odbiorców.  Ustalono,  że  rzekomo  zdepono.
wany   spirytus   był   na   bieżąoo   rozlowany
+ wprowadzany do obiotu  przed urogulowa-
riiem  należności  celnych.  W sprzedaży tego
all{oholu     na    terenie     kiaju     uczestniczyla
spółka    "ABEL"   w   criarakterze    pośrednika
rniędzy  przywożącymi   a i'ednostkami  naby-
wającymi  spirytus.  Służby  celne  omawiane-

go   posterunku   sporządzając   w   ubiegłym
roku pokwitowanie depozytowe nie wystawio
~ jak  wynjkato  z wyjaśnień  na  skutek  przeo-

czenia -dowodów odpra\n/y cx3lnej spirytusu.
W wyniku  tego ,przy regulowaniu  oh  (placo-
nego  w  stycznju,  a  naliczanego  wg  stawek
ubiegłorocznych)  nie  naliczono  i  nie  żądano
uregulowania  odsetek  za  zwłokę  w  uiszcza-
niu  cła,  któro  wg  wyliczeń  Urzędu  Celnego
wynoszą    ponad    s    miliairdów    zł.    Należy
dodać, żo przepisy prawa celnego obowiązu-
jącego  w  ubiegtym  roku  nakazywały  zwrot
towaru za granicę w przypadku nio uiszczenia
cła przez osoby przywożąc€ towar.  Przepisy
te  upoważniały  również  placowki  celne  do

odmo\^ry  pTzyjmowania W  dbpozyt t
któryoh  z  uwagi  na  bi.ak  odpowjednloh  po-
mieszczeń    skladowych    nie    możni    b)b
zmagazynować    i    zabozpiecziń   na    czas
zdoponowaLnia.     `

2. Wprowadzenie alkoholu
do krąju przez składy celne.

W paździemiku  i  listopadzie  1989  r.  skład
celny    spółki     "ELEKTROMIS.'w     Poznaniu

przyjął 54 transporty wyrobów spirytusowych
w`łącznej   ilości   797.490   litrów   riadesłane

przez  firmy  z   F`FN.   Spółl(a  występując  do
Urzędu celnego o dokonanie odpTawy oelnoj
zataila  ł'akt,   że  wlaściclelem   a|koholu  jost
osoba   fizyozna   -   mi®szkaniec   Poznariia,
a  skhd   celny  tylko  obstuguje   import.   Na
skutek tego zastosowano taryfę Ć®lną lmpor-
tową,  jak  w  obrocie  handlowym,  przez  co
zaniżono  oho  o  ponad  14  milionów  zlotych.
lzba Skarbowa przekazała spra`^rę do Proku-
łatury    Rejonowoj    w    Szamotułach,    która
umorzyła sprawę nie dopatrując sie znaniiori
przostępstwa.

lnnego  rodzaju  obrotu  dokonał  właściciel
sktadu   celnego   "MONT"  w  Warszawle.   10

pażdziernika   1989r.   sp/owadził  on   z   RFN
i  przyjął na własny skład  celny  15 tys.  litrów
alkoholu  05  vol.),  a  pastępnie  sprzędat  po
uregulowaniu opłaty skarbowej 7,5% do WSS
"Społem"   Praga  Północ.   W  ztożonyoh   do

Urzędu    Celnego-wnloskach   o  '9okonanie
odprawy c€lnej przywozowej na skład i osta-
tecznej  ze sktadu  oelnego,  Mafek  Pryzmont
podał stawkę oelną 100%, a więc obowiązui.ą-
cą w obrocie handlowym, cńóoiaż  nię pośta-
dał  uprawnień  do  prowadzenia  działalności
w zakrosie  handlu  zagranicznego. \^Ąpełnio-
ne  wnioski   Marka   Pryzmonta   Urząd   Celny

przyjąt i w konsekwencji  naliczył optatę celną
w    wysokości     33.075    zł,     podczas     gdy
w    rzeczywistości    w    wykona[iym    obrocie
niehandlowym  obowiązywała  stawka  celna
20  tys.   za   1   lltr  -  co   stanowlłoby  kwotę
300.000 zŁ.

3. Przykłady przestępstw
popełnionych w obrocie
alkoholem.

Mieszkaniec,  Sośnowca  sprzedal  jednost-
kom  handlowym  importowany alkohol  jako:
"POLEX"  lmpoii-Eksport  Sp.  z  o.o.  Warsza-

wa  lub  "lnterclasic Stylle"  Sp. ,z  o

wiec, Stwierdzono. że ww. spólki nie byry za.
rejestrowane w sądzio ani zgłoszono w orga.

::Ła#r!ż:::#joppaońod#;#de:j#j:Le
w 1 póhoozu br. sprzodano ponad 25 tys!ęcy
litrów alkoholu. Na fakturach sprzedający za.
mioszczatnleodpowladającąprawdzieadno-
tacje o t/ości:  ptatnik podatku obrotowego.'Przodsiębiorst`^ro  Produkcyjno - Handlow®

"PFIEKTON"   Spólka   z   o.o.   zawarło   w   dn.

1.06.19óg  r.  z  firmą Thope  Holland  kootrakt
na,     dostawę       suiowców      thiszozo\^ryoh
i pochodnyoh oraż maszyn i urządzeń do linii
technologicznych produkujących  wyroby ty-
toniowe,  opakowanja  mstalowe  lub  inne do
Środków spożywczyoh.  Wartość  dostaw  wy-
nosih 5;5 mln  USD, a ich dostawa miała sie
rozpocząć w s mlosięoy od daty przekazania
50% wartości  maszyn  i  urządzeń.  Do zakoń-
czonia kontroli spółka ni® otrzymała żadnyoh
dostaw  będących   przedmiot®m   kontraktu.
Natomiast   w   styczniu    i    lut)m    br.   firma
Thopa-Holland  nadeslab 827.444  litry alko.
holu, w t}rm ponad 459 tys. litrów spirytusu.

Ko,mbinat      Państwowyoh      Gospodarstw
F`olnych   w   Węgrzynie   10   lipca   br.   zawarł
z  firmą  Eltsport~lmport  `'STOFFE"  z  Borlina
umowę  na  przetworzenie   i   uszlachotnieni®
okolc)  1  mln  litrów surowego spirytusu  ziom-
niaczanego i zbożowego.  Koszt usługi  usta-
lono  na  0.10  0Mn.  ł(oszty transportu,  ubez-
pieczenie surowca i gotowego wyrobu miały
zostać określone.w aneksie do u mowy, któro-

go  nie  sporządzono.  W  tym   samym   diiiu
Kombinat zawarl umowę z  Firmą "SAUMOFą"
Sp. z  o,o. ,powerzając tej  spótoe wykonani®
czynrtości  związanyoh  z  odprawami  celnymi
surówki i wprowadzeniem gotdweś-ó-\Aqn'obd
na polski  obszar cełny.  Pierwszą partię suro-
wego spirytusu  w ilośoi  58.344  litrów  wywio-
ziono   1   sierpnla   br.   Na  wy\^róz   dokonano
odpra\A/y celnej  warunkowej.  W tym  samym
dniu   Kombinat   PGR  z  Wegorzewa  zawari
z firmą  Eksport-lmport "STOFFE"  z  Ek}rlina i
firmą  lmporŁ-EkspoTt  `.MARTA"  z   Pilichowa
umowę sprz®daży Śiirowogo spirytusu wysla-
nogo do firmy '`STOFFE" do uszlachetni®nia.
W dniu  s sierpnia do  kraju  powróoiło  56.448
butolek o poj.  1  1 spjrytusu pod nazwą "Spiry-
tuś Pomo/ski" 96 vol. Ubyt®k wynióst 1.8961 i
stanowił     już     wbsność     firm      ``STOFFE"
i  qMAFłTA".'Ominięto  w ten  sposób  obowią-
zujący zakaz importu.

•Two(®xlm-   lmp,Eks'p.    Przods.   Wlolobrar)żam    ul.

Siaszica 1
Przods. Wl.lobranż.  .Pqzporfto; ul Gtogoncka+12
Pfteds. W7.lobrmż. .E®-Sp. z o.o. ul. Si®bma 18
•Oar-impox. Wiek)bianżo`m Sp. z o.o. ul.  Powtst?ńców

W,kp. 24
P/zeds.Handl.+rodJJstiig` .f'last. ul. Mostowa 8
-EwmtJr.   Sp,   z   o.o.   Przodś.   Wblobrpnż.   iil.   Amii

Czorwono| 2
•EurohQndgl.  Sp.  z o.o.  ul. f'lllcka 5
-Polexlm. SA iil. Wa/szawska 189
•Zars. Sp. z o.O. ulslalośljv6ka

PRed§. Wielob/Anż. Conkoet' Sp. z o.o. ul. G"nwaldz-
ka 248
Przeds.Piod.Wi®lob.mż.   .ln`ol.   Sp.   z  o.o.   Kazrrnlerz
kpoznanla

Przods. P.od.+"ug.  .Zkimowi. Sp. ż o
tukika 42

LGnjdz|'enl«5a

•Unlmax` Sp. z o.Q. uL KorweLlrom 27`

WROCŁAW
•Pehapex. Prod.,  Har`doL.

Bożka 1 0
-fbblnson. Sp. z o

ka 125
ppH .Po'®x. Sp.
p". Hmdhustug

'Pomv` Sp

•Ślngo'  ul

szamo-      |ÓDŹ
•Atman. Sp. z o.o. iil, Narutoricza23   '

Sp. z o.o. .Mtirom®r ul. Targom Ą9

ś:st##%cżawl®lob"ż.Sp.Piacy.Omne5.ul.
Peeds. PTod.Handl. .Alma/. ul.`Francisz*ańska 14Ó4

L' §p. Ż 0.0.  u'.
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WYWIAD Z PROF.WISZŃIEWSKIM  .

z3::Feasg:::ćAwnwtaeq:L
Wiszniewskim.

Rozmawia Marek Fłudnicki.
Wywiąd,Tieautoryzowany.

.ę,::::kp:nuadnicokłtti:rhaclosb#ło#ei:
naftrudnl®|szp - chyba -  pytanl®  maze|
rozrno`^/y.   Polltyczna  pTogrioża  ita  zlmę
90/91...

•P.ol.  WISznlow®kl.   To   istotnio   bardzó
trudne pytanie. CÓż - sądzę prz®de wszyst.
kim  - żo Wałęsa \^/ygra wybory.  1 to wiora
wysoko.  Możo jednak stać się to dla niego
zwycięstwem  pyrruso\ęrym.  Wygra -  na tali
zawiedzionych   nadziei   społecznych.   Jośli

przociętny  mloszkanioc   Polski   "pozawar-
szawskiej",  Polski  wsi  i  małych  miasteczok

\     ,  Polski  zwanej  niegdyś  "Polską  8",  będzię^`'    gtosował na Wałęsę to uczyn.i to głównie ze

względu   na   rozczarowanio   brakiem   wi-
docznych zmian. Oto nsjistotniojszy powód
głosowania na Wałęsę w skali  społeczeńst-
wa(.\  Jest  to  ozynnik  dzięki  któremu  Wsłęsa
wygra oo  prawda wybory - alo  i  niozwykle
poważne   obciążeniel  Wałęsa   będzie
zobowiązany do działań, które mogą go wy-
raźnio  przorosnąć.  Czy  uda  mu  się  za§po-
koić   przynajmniej   część   nadzioi   §połocz-
nych' związanycŃ z jego osobą?

Dramatem  Wałęsy  jest  dramat  wszyst-

5!rcahk?updezc,Truhdź:TwP:#ZćLi*;wBa'aa*§azda':`
równo walory um}ętu jak i charakteTu. Albo-\
wiem w obeonych czasach  nie wystarczają
same walory umystu -trzeba mi®ć joszoze
koniecznle  walory  charakteru,  trzeba   być
wiemym nie tyle swoim mocodawoom ale -
swoim   zasadom.   To   będzie   sbby   punkt
Wa®sy.

Poza  tym  zupetnio   niejasnym  jost  na
kogo  postawi  Wałęsa w  zaLkrosie  tworzenia
programu gospodarczego. Czy będzie kon-
tynuować reformy  Balcerowicza,  być może
przy  pomocy  samego  BaJcerowioza  -  czy
też  pójdzio  w  jnnym  kiorunku?  Z jogo  wy-

powi®dzi  nlowielo w tym względzio wynika.
Wałęsa j®st jednak takim człowi®kiem, który
potrafi  sobio zaprzeczyć w ciągu  kilkunastu
gekund.   Znany  jest   żart  jodnego   z  jogo
współpracownikó`^r,   że   U}ch   to   czbwlok,
który  "j®st  za,  a  nawet  przociw"...  J®st  to
zresztą jego aiitentyczna wypowiedź`

' . Nle bol slę Pan Walę€y-prezyd®nta?

•Tak   i   nio...   Nio   boję   się   zaskakująoyoh
decyzji  i nawot twardego kursu, jeśli zochce

go  przriąó.  Boję  się  owontualnych  intryg
prezydenckich,  w  któro  może  się  wplątać.
Zbyt  dot]ize  wszyscy  pamlętamy  lntrygi
Watęsy z  okrosu  dziata}ności w  podzlemiu,
najbardziej spektakułarne wokół utworz®nla
TymczaśowojF}ady"Solidarności"wowrzoś.
niu i 986 roku, a następnie związane z powo-
łaniem   Krajowej   l(omisji   Wykonawczej

w  paźdzlerniku  1987  rokii.  J®go  ówaz®sne\i

postępowanie   było  naprawdę  bafdzo
nl®sympatyozno.  Watęsa  jost .nl"tpliwie
czbriokiem kochającym władzę. Sądzę, że
wszyscytroohębojąsiętojPrezydontury-ja
możo troohę mnl®j od lnnych.

Mam  n.adzioję,  ż®  po  zdobyclu  prozy-
dentury  prz®z  Wabsę  oboony  parlamont
zostanio    szybko    roz\^rlązany    1     nastąpi
wkróóoe  rozpisariie  nowych  wyboFów.  Uwa-
żam, ż® to wybory będą już dużo l®pszo nlż
wybory  z  ozo~ca  ubi®gbgo  rok`d.`  Mono-
pol, jaki wówcĘas zapewniły sobi® Komitety
Obywat®lękio,   zarówno   dzlęki   t)m   niosz-
ozęsnym  iotkom", z  Wabsą,  jak  i  prz®de
wszystkim  dzięki  hastu  "Solidarność"  oraz

poparciu  Kośclora  będzie  nie  do  utrzyma-
nia. Komieoty są dużo 8hbsze, zróżnicowa-
ne  -  toteż  dużo  większą  rolę  będą  miały
inne  ugrupowania polityczn®.  1 uważam,  ż®
to,`bardzo   dobrzo.   Parlament   będzie   co
pra*da, jak to  niektórzy mówią  `'zaśmi®co.
ny" drobnym partiami, ale taka sytuacja nie
będzie  mnie  przorażała.  To  będzie  krok wo
wlaśclwym  klerunku  , w stłonę.demokracji.
Polska   musi   przojść   przez   okros   bardzo
clużogo          rozdrobnlenia          politycznogo
w   PąT|amenoie,   zanim   pojawią   się   duże
partjb   ;i    wyksztattuje     normalny    syst®m
demokratyczny.

Z pewnośoią  nie  będzio  to  Sojm  gorszy
od obeonogo, który jost moim zdaniom zu.
petnie  fatalny.  \Mdać  to  zr®sztą  naj\^ryraż-
nl®j po ustawach, które uchwala.

•Jak  Pan  Proł®sor  w!dz]  w  te|  sytuacjl
msze szanse pol]tyczn®?

•W wyborach prozydenckioh szanse Kornola
Morawieckiogo   były  oczywlście   bardzo
mało. Szanso Partii Wolności sąjuż znaoznio
większe.  Jeżeli wybory prozyd®nckie wygra
Watęśa, a wybory do S®jmu  i  Senatu  będą
na wiosng - to przez te kilka miesięcy grono
niozadowolonyoh  nlowątpliwio wzrośnio. To
będzio potoncjalna kliontela `hryboroza partii ,
która nio szta na kompromigy. Jakio odzwier-
ciedlenio znajdzio ta szansa w ilości przods-
tawicieli w  Parlamencio - to trudno dziś po-
wi®dzieć.   Zależy  to  w  dużym   stopniu  od
ordynacji wyborczej.

• Co moż®my zroblć, 8by t® szans® z`h/Ięks-
ET:H

•Szalonio  ważną  sprawą  jest  rozbudowa
kadrowa  Partii.   Nie  chodzi  o  liczobność  -
choć to też ważn®, bardzioj idzie tu o zadba-
nie o  kadry  partyjne.  PW,  a wozośniej  Soli-
darność Waloząoa od samego początku sta-
wiaty na ludzi młodych Partia powinna teraz
próbować ton fakt kapitalizować,  .'zagospo-
daro`^rywać" tych młodych  ludzi , 8twarzając
im szanso polityczrio.

Oozywiści® wl®lkim problemom  dla SW,
a t®raz takżo dla PW byk) i j®st riadal odoię-
ci®  od   środków   masow®go   przokazu,   co
ułatwiało     przeciwnikom     malowanie     jo]
Qzamymi  barwami. Trzeba zrobić wszystko,
cb   możliwe,   aby  ten   wlzerunok   zmienić.

Nióaopuszczano prz®dstawicieii  PW do t®
lewizji,  prasy, radia -i albo milozano na joj
t®mat        calkowlci®,        albo        potgpiano
w  czambut,  przypisywa.no  wśol®kły  ekstro-
mizm,   radykallzm   aż   do  !orroryzmu.   To

Ślady w Śwladoni®st®ty pozo"riło ślady.
mości spohecznej,  a takżo  ślady na Ozynn'
ku    ni®zwykle    ważnym    z     polltycznogo
punlmi  widzonla.  jakim  jest  w  Polsce  hio-
rarchia kościclna, w dużoj  części  nieohętna
PW  i   SW.   To   może   się   okazać   bardzo
ni®b®zpleczne  -  proszę  mni®  dobrze  zro
zumioć!  Nie  popioram  i  ni®  lubię  struktur,
któr® wieszają się u klamek kośoiolnych, al®
trz®ba   zdawsć   sobi®   sprawę   z   fa.ktu,   lż
niechęć   Kościola   j®st   i`stotnym    u&udnie
niom polltycznym.

Gdyby  komisja  wyborcza  nie  odrzdciła
kandydatury  Kom®la  Morawieckiogo,  gdy
by byl on  kandydatem - musiano  by przy
znać mu czas w mass+nediach, oo pozwo
liło  by  zmienić  t®n  nogatywny obraE,  wpo
|:oyn:,w#:Jud#:nz::::.'ugzig#Tzp%ii;
Wolności wyrobili sobi®  na podstawie jaki®

goś   ldiotycznogo   kom®ntafza   w   tolowiżji
czy artykułu w  gazocio.  Ob®onio trzeba się
będzio   nadal   liczyć   z   nogatyv`/nym   sto-
sunki®m     mass-modiów     i    to     zarówno
prowałęsowskich  jak  i  tych,  które  trzymajq
stronę Mazowieckiego - zrosztą Kornol Mo-
rawiocki   rozdziela   oiosy   mniej   więcoj   po
równo - moż® więo oąwet nie powinn
dziwió, żo oble strony są nam niechętne.

Pomimo to szans® Partii Wolnośoi w wy
borach   parlamontarnyoh   określiłbym  jako
zupełni® przyzwoite. Wlomy już, że będą to
wybory  proporcjonalne.  Pozostaje  jeszczo
problom      bariory,      progu      wyborczego
trudnego do  przoskoczonia dła mniejśz)ft
ugrupowań. Sądzo. żo będzi® on ustawlony
pomiędzy  2  a  5%.  Jeśli  próg  ten  zostanie
ustawiony na poziomi® 2-% - to oczywiś
oie  nio  ma  żadnoj  wątpliwośoi!  PW będzie
r®prozontowana  w   Parlam®ncie.   Przy  5%
będzie   niostoty   dużo   trudniej,   alo   i   tak
uważam, żo są r®alne szanso na pokonanle
takiej  bariory.  Uczę  na  możliwość  uzyska
nia około miliona głosów - pod warunkiem
że  Partia Skonsoliduje się  maksymalnie,  że
wystąpi z chwytliwym programom.

Partia Wolności  nio  będzie  z  powności
nigdy   pariią   większościową.   Ważno   jos
jodnak,  aby  była,  aby  artykułowala
widzonia    ludzi     nlozadowolonyoh.
Partii Wolnośol, aby w \hryborach  parlamen
tamych   zdobyla   przynajmniej   kilkanaśoi
mandatów, to jest zupołni® roalne.

Będę się z tego cioszyt.

• Dzl®ku|ę m rozmowę.

W plerwszych dnlach llstopada
Proleeor Andrz®] Wls`znl®wekl

wybrany zosld
Ft®klorem Poll`®chnlkl Wrocła`^/skl®j.

S®rdecznl® gratulu|emy
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0
MOTORYZACJA

d  lat trwa walka konkuroncyjna mlęd.zy wielkm  konc®mam
samooliodowymi. Phmp Bonton7oksp®rt od t)d spTaw uważa,

żo wszystki® kart)/ zostaną rozdano w cjągu najbliższyoh` 10 lat. Na
rynku samochodowym utrzyma sLę najwyżoj 10-12 fim. Przyczyny
takiego stanu rz®czy są powszechnie znane:konkurenQ|a Japończy-
ków, wzrost kosztów badah, kiótki cykl żyoia mod®lu samocl`odu.

Japończycy od 30 lat są w natarolu. lch samochody -30% rynku
amerykańskiego - sprowadzano są zarówno z Japonii jal( i  produ-
kowane  ria  mi®jscu  przoz  spółkl  mieszane.  0  skali  okspansji  świ-
adczy fakt, że w zeszłym roku nąl®piej sprzodającym się model®m
samochodu w Amoryco b}h Honda Acoord.

Największy  produoont aut w  USA Gonoral  Motors boryka się z
poważnymi problemami. Mimo wydania w ciągu lat sO-tyoh 77 mld
USD na modornizaoję fabryk sprz®daż spadta o 1296. M® przeszko-
dziło  mu to jednak  przejąć brytyjskiego  Jaguara  i  nabyć 50% akcii
Saaba.   Na   brytyjskim   rynku   równioż   znakomioio   ulokowała  się
Honda kupując 20% akcji  Fk)voi.a.

Zjawisko  koncentracji  nie  ominęło VWoch.  fiat w ubiegłym  roku
przejąt  kontrolę  nad  firmam  Mesaretti  i  lnocenti.  Mimo  wysiłków
producentów ouropejskich  nadal  najlepsi  są Japońozycy.  Montują
samochód w ciągu 16 godzin, podozas gdy na starym koritynoncio
potrzeba na to 3045 godzin.

W gospodarce  trzeba  mieć  dużo  szacunku  dla faktów.  Polski
przemysł motoryzacyjny możo iozwinąć slę tylko przy współpracy z
Japończykami.   Musimy   także   skończyć   z   ambicjami   produkcji
samochodu od  gaźnika do karosorii.  Przyszbśoią mogą b)ń tylko

#:j'Ł!:nT=ną%nj![°o.ś#;i{r{==jspp::€%{::]Z#::spzrą°dj;kk°łęa:
dużo  cierpliwości,  skromnośoi  i  bTaku  fabzywej  dumy w  zabi®ga-
niu o nauki w Kraju  Kwitnącoj \Mśni. Ale to się opłaci.

|:e##eg#::dim##]%ę°:oZ"|#łŁcbh„j:|ęijob=®=
vri®tów".  Po gbbszej chw»  zastano\^rl®nla po`^rinniśmy powłod-
zleó Utak naprawdę to będe na Ukrałnl® -w kraju uklm jak inno".
Kra|u,  który s`^/ą wolność .maolt w roku  1922 i  stał się  r®publlką
zw]ązko`q ZSF]S,  a dziaho  stę tak za sprawą  p®wn®go kolosia
o dź`^rięczn®j  ksy`^rce  lenir`.  Ton  oto  bnin,  prz)r   `^ódca ZSRS,
zafundowal    Ukrai.ńcom    przybczonie    do    swego    imperlum
szczęśoia, gdzie oo drugio sb\hro to towafzysz, a komunizm b)ft
tak .ozwjnięt}.  ż®  t®n w  innych  krqjach to zwykła zabawa.  Me
dziwię się t®mu narodowi,  że z wątpm^qm  uśmlechem skorzys-
tat z t®j okazji.

Ni®często  przeoi®ż  zdarza się  żeby laoś.  ot tak - z  dobrego
s®rca,  "przygarnąr  do  siebio  inn®  państwo.  Następny  "dobro-
ozyńca" narodu Ukraińskiogo to Józef Stalin. Prawdziwy amator
podróży dalokosyberyi skioh,  który w wolnych chwllach  zajmo-
wał  się  morzeni®m  głod®m,  czy  zabi|aniom  co  in`eligentnioj.
szych ludzi. AJo ozego nl® robi się dla "przriaclół'' z ukrainy.      `

Piędzl®8!ęciommonowa   r®publika   od   nledawna   walczy   o
wolność.   Nl®zawislo  granioe,  aTmia  narodowa,  wprowadzenio -
języka  ukłaińskłego  do  powsz®chnego  użytku,  wprowadzoni®
vhsnych   ploniędzy   1   możliwość   s`^robody   wyznaiila   -   oto
maTz®nla   na   dzi®ń   dzlsi®jszy   każdogo   Ukraińca.   Po   awarii

8:oazr:3b#Sżk!i:aswltau:';a3rę°':ęj=ao"Sopr!;:Ł:zffa%ĘU:°k%X;;:c:;=ł:
brud,   bałagan,   brak   dyscypliny   -   to   jeszoze   pozostałbści
ltomuny. Stara się temu zapobiec bodaj najpopularniojszy Ruch
LLidowy,   którego  odznakę   nosi  w  klapie   marynarki  co  clrugi
Ukrainiec.  Ruch  ma  bardzo  duże  poparcie  i  cioszy  sig  dużym
autorytotom  wśrćd  ludzi.  Ńa  ulicach  nio  brak też  nacjonalistów
z UPA.   Na  swyćh  kramach  przQd  oęrkwlami  sprzodają   (dość
drogo  na  tamtojsze  warunki)  odznaki   UPĄ   nacjonalistyczno
gazoty itp. Ale z dawną organizacją "upowską" ci mbdzi  ®o 20
€i 25  lat)  Iudzie mają  tyle  samo  wspóln®go  co  ja.  Można  też
spotkać    ud®korowane    cz®rwono-zrnymi    flagami     stoiska
Banderowców, oi tak     że hancllują (odznakl, ®mblematy, nakl®j-
kl,  flagl,  portr®ty  Stiepana  Bandery).  J®st  ich  jednaik  najmniej.
Koszt®m wielu wycćcz-eń wśzysoy razem dążą do jedn®go cx!1m  i
Wolnoóć.   Na  swoim   koncio  ton  dziolny  naród   ma  już  wielo
sukcosów,  min.  wprowadzonio  języka  ukraińskiego  do  szkót,
w  obiegu   mają  pojawić  sig  pięciorublowo  ukraińskie  monoty
Oedna z nich z cerkwią w Kijowie!).  Mimo wspólnej wam zdaTza-
ją się dalej  zatarczki. W ostatnim czasie  pootwierano wiele koś-
ciotów i corkwi.  Prz®d cerkwiami można często zauważyć bójki i
szamotaniny. To walczą wyznawoy prawostawia z grekokatolika-
mi.  1 jedni  i  clrudzy chcą  dominacjl  swoj®j  wiary.  Wiemj  wyzna-
nia rzymskokatolic   kiego ni® biorą w tym udziłu, moż® dlaógo,
że  jost  lch  najmnioj.  Wykroowano  już  bohatora  narodowego,
Terasa   Sz)ewczenkę.  Ale  cóż  z  tego,  gdy  w  urzędzio  jogo
portrot sąsiaduje z portretem  Gorbaczowa (równieżi uwielbiane.
go i znionawidzonego), a narodowa flaga źó«cmiebieska z try-
zubem wlsi obok flagi fodoracjl rosyjskiej. Powoli wali się pomni-
ki  L®niriów, znikają "patriotyozno" hasla z ulic. Al® wiele wysitku
i  serca muszą wtożyć  Ukraińoy w walkę o wolnóść  i  niopodleg-
łość.  Napewno odniosą sukcos, czógo życzy im

Z"r
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PALESTYNA - KRAJ NIECHCIANY  .
POZOSTALE   laAJE   ARABSKIE:   lnne
kraje arabskle nie sąsiadującx3 z lzraelem
'i  nie  roszczące  sobie  żadnych  praw do
terytorium     Palestyny     zajmują     różne
stanowlska wobm jej problemów.  Nigdy
nie  angaźują  slę  w  bezpośredni  konflikt
zbrojny,   lch  polftyka  nacechowana  jest
ogólnie     antysyjonizmem      i     arabską
solidamością,    ale    też    partykularnymi
interesami.
Dwór    saudyjski     tradycyjnie     poplera
separatystów        palestyńskich,        gdyż
obawia   się   imperialistycznych   ruchów
panarabskich,  pansyryjskich  czy tunda-
mentalizmu  religijnego.  Podobnie  postę-
pują bogate  państwa Zatokl  Perskiej. Te
giganty    finansowe    nie    życzą    sobie
powstania  u  swojego  boku  potęgi  poli-
tycznej, zagraża]ącej stabilności regionu,
tak korzystnej dla przćmystu naftowego.
Wobec tego,  OWP  funkcjonuje,  mędzy
innymi    dzięki    ogromnym    pieniądzom
otrzymywanym    od    Arabii    Saudyjskiej
i krajów Zatoki.
Libia  pulkownika  Kadafiego  przejęla tra-
dycję  socjalistyczncLnacjonalistycznego

Pz?:8[gtzć=Ue:kpa:g#ęra%SĘi.mmorzu,
jmestffzgłówpnu?kopwEn:ksaz,k#znYszrceza:jnj=a:?

zadanie numer 1.  Na ra2ie nie starcza na
to sił, ak3 ambjcje Kadafiego są duże.
lrak  popiera wszelkie antysyryjskie  ugru-
powania  zbrojne,  w  tym  również  palos-

#ńikśeaadzj§yjriąog#nz°8o#ęure+%i
na    Bliskim    Wschodzie.    Dlatego    lrak

3Łęetg;eńg#ieĘa':żengd:#'3yrTń%:
stanowriłoby   naturalny   czynnik   równo-
ważący  dominację  syryjską  w  Libanie.

::k.:;:eia"j:ę#ejyząc:e#oei:łe%gt:
skim".     Szczególnie     po    zakończeniu

vojny z lranem,  Bagclad raz po raz grcEi
Zydom       fLzycznym        unicestwieniem.
Groźby te  przybrały  realne wymiary zwł-
aszcza po agresji lraku na Kuwejt.
Zupeme inaczei. patrzą na Paiestynę i jej
problemy fundamentaliści  islamscy.  Jest
tg  ruch  stosunkowo  nowy,  zręby swojej
działalnoścl   na  większą  skaLę  stworzył
w  latach  70P/ch,   rozkv\/m  w  pierwszej
potowie     lat     sO-tych     po     rewolucji
w    lranie.    Oczywiście,   tanatycy    istnieii
zawsze, obecni© przerodzill się w siłę po-
myczną,    rozwijającą   się   dynamcznie,
w tempie  zagrażającym  całemu  Bliskie-
mu    Wscliodowi.    Fundamental.Ści    są
wrogami wszelklch nacjonalizmów (syjo-

:ZFDu;#eozlafEfiopdan?:,rąŁii#g%T'ń

s:ne;knge.ż#gj3.sięstznącFnuo3dT.adnz#,
Arabów ma drugorzędne znaczenie,  na-
rcdowość  jest  rz-eczą  nleistotną  wobec

wspólnoty   religil;   toteż   ich   duchowym
wodzem  mógł  być  Pers  Ajatollah  Cho-
meini.     lntegryści     dążą     do     buclowy
państ\^a  islamskiego,  Palestyna  będzle
częścią tego organizmu lub amonomicz-
nym      krajem,       rządzonym      zgodnie
z prawami Komu.
Główne organizacje fundamentaJistów to
Ożł.had w Egipcie, represjonowana przez
Sadata i Mubaraka; /slamsA/.e Bra!eczwo
-  na cavm  Bliskim Wschodzie;  Hezbo/-
Iah w Ubariie., Islamic Dżihad 1 Hamas w
lzraelu    (strefa    G&y    oraz    Zachodni
Brzeg).
Fundamentaliści` zwalczani  przez  wszy-
stkich,   są   Ządni'   krwi,   gstc»^ri   zapłacić
cenę  cudzego  1  własnego  życla,  swoje
ambicje  rozclągają  również  na  PalesĄ/-
nę. Ostoją fanatycznego k5lamu jest lran;
za ozasów Chomeiniego Teheran  pona-
wiat wezwania do "wyzwolenia"  Palesty-
ny   i   rozgromienia   sypnizmu.   W   1982
roku  wyslał  nawet  oddzlały  zbrojne  do
Libanu,   by  walczyły  z  wkraczającą  tam

r#3f3r:ętsśa.szę8,%a!ędćf3:nś:ięhj:
talistycznych, wykazuje większy pragma-

9zzaT'*a,'n°ysłęfrta°kj}#aobserwowaćpod.

7. Palestyńczycy.

Po upadku i podziale Palestyny w latach
194849,  zamieszkujący  jej  tereny  Ara-
bowie   znaleźli   się  w   róźnych   organiz-
mach państwowych,  co mialo wpy\hr na
ich     poglądy     i     postawy     polityczne.
Ludność    z    obszaróvi/    zajętych    przez
lzraelczyków     w     większości     opuściła
swoje  ziemie  rodzinnć,  w tym  duże  mia-
sta  (Hafę   i  Jaffę)   i   udała  slę   na  emi-
grację.
Uchodźcy   osiedlili   się   na   Zachodnim
Brzegu lub w samej Jordanii,  mniejszość
uciekła d.o opanowanej przez Egipt stref)/
Gazy,   podążyła  do  Libanu,  Syrii,   lraku
i   innych   krajów.    Około   600   tysięcy
pozostalo w lzraelu, głównie w okolicach
Nazaretu.                           '
Palestyńczycy pod administracją jordań-
ską    byli     uznani    za    pełnoprawnych
obywateli     królest\^ra;     z    reguły     lepiej
wyksztalceni  oraz  barclziej  przedsiębior-
czy   od   Beduinów,   opanowali   szkoly   i
urzędy,    stali    się    elftą    państwa    pod
przycrylnym oklem Haszymidów.
Zupełnie  inaczej  ukształtcwata  się  sytu-
aęja  dużej   ilości   uchodźcó\^r  w   Gazie.

FaĘ:P%j:#%zi:rman#,a#m]##więckzsyzkśi%
z nich w obozach, często pozbawionych
elementarnej     opieki     medycznoj,     nie
pozwolill  im  osk)dlać  się  w  glębi  kraju..

#aG!ł#%U#!3#E8i°p#jłasąz#3

terytorium   okupowanym,   podobnie  jak
dzi§iaj  dla lzraela.
Palestyńczycy w  innych  krajach  szybko
asymilowali  się,  lch  dialekt języka arabs
kiego,   tak   różny   ocl   egipskiego,   jest
identyczny  z  mową  mieszkańców  Syrii,
Libanu,  Jordanii,  co  utatwiato  wtapianle
się w spoleczeństwa tych krajów.

#a:i#sĄ;c#.°Wż#,?a"ppaden#ńpsĘ%
panie  polftyczne,  które  wysyłały  swoich
przedstawicieli  do  Knesetu.  W  naturalny
sposób    wraz    z    prężnym    rozwojem

g#o5Ypa,,a#ea:3i#:źeyżd=#S,!&C#Y;
będąc obywatelami drugiej  kategorii,  Żyli
1   Źyją  w   warunkach   nieporównywalnie
lepszych      od     s\Aroich      pobrałymców
w   krajach   arabskich;   są   też   bardziej
wyksztatcenl] w lzraelu objął ich autono-
mbzny system  szkolnictwa.  Mają udział
w  administrowaniu  tereriów,   na  którpch
dominują liczebnie.
Taki   stan   utrzymał   s.ię   do   1967   roku.
W   okresie   tym   aktywność    pomyczna
i zbrojna Palestyńczyków  była skromna.
W   zasadzie   pogodzili    się   ze   swoim
lcsem,     ewentualne     nadzieje     wiązali
z   ruchem  j}anarabskim,   a  szcz

`z   ambicjami   jordańskich   Haszy
Większość        aktów       terrorystycznych
w   lałach   50   i   60-tych   irBpiro\q!ą||;
wspierali obcy, głównie Jordańczycy.
Po   wojnie   sześciodniowej   lzrael   zająl

3:cBiden##e8,oFa#ęgt#ajTi:g;:żcoę
wało     to     dalsze     ruchy     migracyjne.
Znaczna   część    pozostala    na   swojej
ziemi,   jednak   spore  grupy   opuściw  ją
i  udały się do Jordanii oraz Libanu.  Cala
dawna  Palestyna  znalazta  się  w  rękaćh
lzraela.  Arabowie z Zachodniego Brzegu
i   Gazy   zostali   określeni   jako   `.ludność
kraju     okupowanego",      nie     otrzymali
obywatelstwa   izraetskiego   (mleszkańcy
wschodnrej  Jerozolimy  i  Golanu  dostali
je   w   pierwszej   połowie   lat   sOĄ/ch)
utraclli    obywatelstwo    Jordanii.     Mim
statusu   "bezpaństwowców"   dostali   od
okupantó\hr        autonomię        pomyczną,
własne szkolnictwo, swobodę komaktów

:OTdd#chtaswi:%rftyę:abs:i#Łn::
mostów)   i  szereg   innych   udogodnień.
Arabowie      z      Zachodniego      Brzogu
i  Jerozolimy  prz`eżywali  okres  prospemy`
(dochody ludnóści zbliżone do bogavch
krajów  naftowych),  rozwijała się turysty-
ką   rolnict`^ro  i   rzemicx;ło,   kwftły  szkdy
i  uniwersytety.  Mimo  to,  w  porównianiu
z  Żydaml,  a  nawet  ze  swoimi  braćml  -
obywaielaml  lzraela,   byll  pariasam!.  lch
upokorzenie eksplodowało w 1987 roku.

Tadeusz CZECH
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W KRĘGU CZWĄRTEJ WłADZY  -

NajwiększedziennĘiki

.LEMOND.E      -'-
®zo`Fn?c#tkLdz]::::kcLh°ar,eMśnd:oP8:#

w miejsoo  "Le  Temps",  który  |ab wszystkie
tytug  ukazująco  s!ę  w  czasio  okupacjl  nio-
mieckiej,  zostal  zlikwidowar!y.  Zalożyciolem
j  pierwszym  dyrektorem  gazety byl  Horbert
Beu^vó-Mwry.  W  pierwszym  numerze.  który

#:Z:'osł%:9bgy'#:aeTcgz#arćw:#goz{?jŁ#
najważniejszą    ambicją    jest    clostarczeni®

'  czyte(nikowl    hformacji   jasnych,    prawidło-

wych  i  możli`wie jak  najśzybszych  i, komplet-
nycn".   "Le   Monde"   uksztahowat   się   ja*o
spółka   z   ograniczoną   odpowiedzialnością,`
ktorej  udziabwcami  stal.i  gię  przeastawlciele
gtównych     onentacj.i     ide®wych     tamtego
okresu  - od  liberatirtej .poprzez  chrześcijańs.
ką  ciemokrację  do  umiarkowanggo  socjaliz-
mu. Dlai zapgwoienia możliwości korzystania
z ę>rawa veta w jstotnych dla redakcji  kwosti-
ach.  redakcja  .Le   Monde"  ukonstytuowała
się o€tatecznio jako spóika cywilna z kapiiat-
em    mies2Ąnym    i    przeięła    27%    kapitału
dziehnika. .H.Boawe+Mwry  tuż  przed  swym
odejściem   na  emeryturę  w   1969  r.,   po  25
latach    kiero\4/ania   dziennikism,    rozezorzyl
udziat   spółkl   rodaktórów   do   40%.   W   ten

8poeób' r®daktorzy stali  sTię głó`^rr`ymi  udzia-
łowcami  przedsięblorstwa.  Drugie  40%  ud-
ziałów      zachowali      "ojcowjo-założyciel®",
m.in.  pracownlcy  administracyjnl  gazety,  a  _
11 % grupa zarządzająca.

Lotnr::%Pa%or.i:aacuz:i;yMW.%Z°#3'nddetgo=
Jacques     Fauv®t     (w     prasie     f/ancuskiej
faktycznym i  prawnym kierownikiem jest dy-
roktor,    a    redaktor    naczolny   zajmiij®    się
gazae#°##;°e?ymTa°t#:j%°ozcnn°#j.szągpozycję

na  rynku  trancust{1m   na   przebmio  lat  60

Lś:?%krri g#P:;#yr#: pe#;
dzi®nnik francuskl,  który w catości opubliko-
wał raport Chruszczowa.  Gazeta zajmowam
także własne, odmionne od  rządu staflowis-
ko w kwestii wojny algierskiej, przez co b!b
kilkakrotnie  konfiskowana.  Spadek  popu!ar-
noścl     gazety  ,  "Le     Mohde"     zaczął     się
u schyłku lat 70-tych, a w 1985 r. gazota zna-
lazta się u progu bankruotwa.  No\^/y dyrektor
Andrw  Fon{aine  zmniejszył  zatrudnienio  do
tysiąca  osób,  a  pbce  zredukował  o   10%.
Dziennik  dopuścil  również  kapitał  zewnętn-
ny.   Pierwsza  część  kapitału  po_chodzita  od
spóiki czytolników .`Lo Mondo". Chętnych do

upienia  udziałów  w  spółoe  czyielnicz®j

yto  kilLiakrotnie  więcej  niż udzialów  prz©z-
naczonych do sprzedaży,  Drugą ratę kaph-
łową       wnieśli       przedstawiciele       kapitatu
publicznego  i   prywatnego.  Trzecia  zmniej-
szona -część,   pozostała   w   rekach    Spólki
Fbdaktorów.  Sukcos ,byi  pewny',  a  czołowy

franouskj dziennlk zosta} uratowany.  Równo-
czośnie  "L®  Mondo" zaczął być uważany za
gazetę lowioową,  która w  1981  r. ostentacy]-
nle.  pop.ierala    kandyda-turę    F.Mittoranda.
Nioktórzy   doszn   do   przskońar,ia,   żo   "Lo
Monde"stał  się  n.M9maJ oficja!nym  organem
Paiiii   Socjalistycznej.   Ale   równocz®Śnie   to
właśnle     "L®     Monde"     rozdmuchał    aferę

g::#j:EfcchE'w€dmzęz°so§t3gógwfnRakga
gaz®ty wzrósł wÓwczas do 500 Ws.  Uksztal.
towany  profil  "Le  Mond®"  utcymał  się  do
dziś:  sympatie  dla  lewicy,  co  nie  przeszka-
dza ujawriać sprawy niowygodne dla socja-
'istów,

"iennik  "18  Monde"  ukazuje  slę  6  rćLzy
w   tygoclnlu,   w   niedzielę   jest   podwójnyr
Dyroktorem    jest    obeonie    Daniol    Vemet,
redaktorami     naczolnymi    Brum    Frapporl
j   C!aude,  Sales.   Przociętny  naklad   \Ąrynosi
okoho   400   tys.,   choć   w`  okresio   kampanil
prezydonckich  przekraoza milion.  Składa się
z trzech dzlałów:  informacyjnegó, kulturalno-
-spotecznego i ekonomicznego.      ,.

lstn.reje szereg publikacji niozależnych od
dzionrika,  sprzodawanych  osobno,  a!e  pod
jogo  szyldom:  "Le  Monde  de  l'Educaticn" w
naktadzie    88   tys.    egz„    miesięcznik    "Le
Monde   diplomatique"   100   tys.egz.,   "Solo-
ction  hebdomada}re"wydanie  m lędzynaro-
dowe  w  nakładzio  24  tys.,  "Le   Monde  deś
pmlatelistes" 35 tys. egz., "Dossiers et docu.
ments" 91 ty9. egz.

Korespondentem       "Lo       Monde\'-'        w
-Wafszawie |est Sylvie Kauflman.( op!.W._P:)  `

JAPOŃSKI B00M PORNO
®

N:,z#;gy:3:,:nm.z?;,"z##e::##::j
źY:f{a::%,k#!:U::g*:ud::,::P&ni::ra'j°sęF;

&roo;enyL,Tr:occzzkeam:r:zt,ep;3:::;ajźjgtip:S
jo  najwyższej  klasy  urządzenia  elektronicz-
ne.  komputery,  walkmeny  i  domowy  sprzęt
audiowlzualny.    A    jakie    filmy    najchętniej
oglądają Japończycy w  domo\^ryah  kinacti?
Pomogłatiozne.

Prekursorem         |apońskiego         boomu
pomograticznego   był   program   telewlzy]ny'
zatytutowaF`y  "il   P.M.",  co  można  przotłu-
maczyć  |ako  "Jodonasta  wleczór".  Nadany
25 lat temu jakc) program edukacyjny,  który
mlat  oswajaó  dorosłych  z  nagością,  rycm
przoksztatclł  slę   w   tak   z`^/ano   soft   pomo
(tagodne  pomo).  0  przsmyślo  pornografloz-
nym w Japonlj można p-owledzleć, żo zmdzlł
go    powo|enny    oud    gospodarczy.    Wraz

z    zamożnością    społeczeństwa    wzłastało
zapotrzebowanie  na  rozry\^/kę.  Prawdziwym
"hiiem" w tej dziedzini® okazal się magneto-

wid.  Tani  i  dostępny  dla  każdego  stał  się
żyłą złota dla  producentów  nieprzyzwoitych
obrazów.       Niekwestionowar}ym        "królom
porno"  w  Japoriii jest 40+'etni  reży§er  i  pro-
duc€nt  TOORU   MUFąANISHl,  który  zrealizo-
wał   ponad   400  tytułów.   Byt  czterokrotnie
aresztowany  za  obrazę  moralności.  Wypro-
dukowanle 60 mlnutowego tilmu zajmuj® mu

#n2o:,°;Rdenć;ę{:,:st2moffih#:Pdr:Fsę3#:!k:

;`aD:?8T#a#oui°;=6#c::;;'##g'ftMm|:
llonów dolarów. Mc dzlwnogo, że prz)/ taklm
zysku  pomo  znalaz,ło  zwolonników  równioż
w tak szacownych  korporacjach jak  "Sony",
planująęqj    za    pośrednlctwem    "Columbla
Plct`)te"` ulokowanio na łynku amerykańBmm
ponad  150 łllrr,Ów soft porno made ln Japari.

gSeif,%#ł}t8o:,:3°g:#roa#ti!u;#8a!`"f%&.:n3'ct+?7a?%°,:g:o;n:dFi;t:jk°bi°Sśg=3;:,łdfj',3g%,nJ:y#;u;gw;aa%#;i!:b:;o,`:,?iuobT,F!k%fjz,ż?ky##węoj:;r##,i3ło;#óogi6oblsprawodoskracania1zmlanyqqiłówwnadeylanyęhmat®rlałacli.

3 . 16 GRUDZIEŃ 1990

Wytwórnie dbają także o gwiazdy. Najpo-
pulamiejsza w toj  chwili japońska pomodi-
Vvasr!#kD:M#ułajł:Zwar#iafj#i:sć:c:nioj%

sama zapewnia -Tobi to z przyjemnością.
Pylani    o    przysztość   porno   w   Japonii

zaohodni  {ilmowcy  odpowiadają,   że  rysuje
się   ona  jąk   najbardzloj   koiorowo.   Według
nich     Japońozycy    to     bardzo    zamknięte
i  jod nocześnie  sfrustrowano  społeczeństwo.
a   pomogra(ia  jost i|ak   katr`arsls   i   dlatego
będzlo rozwljać slę nadal.

DZIĘKUJEMY:

M.Gsóricżbi*Wk:kausosD:uaęo,tEito,0020E
SW Londyn`

PfuEPRASZAMY:
\       Autoraartykutu ''Prawica za watęsą"

;s#rkn#lrspriJę:eńau,::':atau.Za/TadouszaCzechaautoiacyklu
'.Palostyna -kraj nieohclany" za bląd w

Jmlonlu w SW nr 46.
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