
Opinie
Zmian)i w MSW są mriSsze niż q=
bóne   nastąpiq   w   1956   rok..   -
powiedzial w czasie rozmonpr z Kor-
nelem   Mormńeckim  w  maju  br.
mecenas      Jan       OlszeĘtiki       -
rozwiąparie   SB   i   uo+nogztenie  w   m
mięjsce      uop      rie      rozwiLeuje
problem. poqzebne cą zmiarq/ per-
sonabw

pUŁKoinrNicY ZosTALi
PłŁ Cze§l" Żmuda:
rieloletni I}rrektor Gabinetu Mini-
sm w MSW, zabrany do SB przez
Kiszczalca  -  obecnie jeden z glów-
nych  doradcóĘ]r mini§(ra. Kizimtofa
Kozlonctiegp  od  spr"r  pefsonal-
nych.
PodpłŁ Zblgnlc"r Cbwallńsl?:
wieloletni zastępca żmudy - Óbec-
nie  szef  GlóBmej  lspelEęji  Ministm
w MSW (Gka bezpieka w bezpicce).
I,lŁ J. Sehła:
rieloletri i`cpólpmcomik genemla
Bug,   ostatniego   szefa   w   MSW,
osobiście  przyc2ynil  się  do  schuy-
tania   Wladyslawa   Fragrniuka    -
obecnie zastępca szefa  kontrwywia-
du Rzeczpapolitej.
Płk ^lel[sand.T Llchocld:
i`ajbliższ}r                  wspólpracomik
Kiszczaka, Bug i Bałył -  Óbecnie
szef Zźrządu I MON.
Płk llenryk JmnB
uńelolctni   fui`kęjonariusz  wyridu
SB, obecnie szcf vwiadu UOP.
Gem bryg. Bogdanowlcz:
oficer WSW, przebywal na różn)ri
plaoówkach w ZSRS  -  Óbecnic od
tajn}m akt w Wojskot`ym lnstytucic
mstorycznym.
Gen. 1." J. Jaiasz:
wieloletni   oficer   iajnych   slużb   w
MON, jcden  z  czlonkó"r WRON -
Ól)e.cnieszefźandarmcriiwojskowej.
Plk A. SftlbńsH:
w stanie wojennym m.in.  ropraco-
i`ywal   środoriska   ropotnic3e    -
obecric  z  -  ca  szefa  Zandamerij
Wojsk-j.
PIL Wllold Pałys:
tropil pomązania opo2ycji z dzienni-
karzami zachodnimi  - obecnie szef
kontfwyriadu na Warszawę.
PłŁ L JawoTSH:
uńeloletni   oficer   SB   i   WSW,   w
kierownicz)m  gremisch  w  okresjc
stanu  wojennego   -   obecnie  szcf
kontrwyridu Rzeczpopoliicj.
PIŁ J. I'awełczak
życiopns jw.  -  obccnie z  . ca szefa
kontrvywiadu Rzeczpo"li(cj.
P]Ł M Momczewskl:
oricer WSW,  SB i od stanu wojen-
ncgo znowu WSW  -  obecnie szef
Zarządu Wymadu w Sztsbie Gene-
mlnym.
Płk Wlodamm
szef  zarządu   stedczego  WSW   -
obecnie    szef    zarządu    ślcdczego
kontfwyridu Rzeczpopoljtej
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Lech  Wałęsa  75ę{

Stanistaw  Tymiński 25%

Wałęsa  wygrał.  Trudno  jednak  mówić
o  oszałamiającym   sukcesie,  gdy  potrze-
bował dogrywki dla pokonania Stanisława
Tymińskiego z jego indiańską żoną i grupą
ubeckich  doradców.  75%  spośród  tych,
którzyzdecydowalisiębraćudziałwgloso-
waniu  (fiekwencja 53%)  oddalo glosy na
Walęsę, ale wielu spośród nich glosowalo
nie  tyle   na  I€cha,   co  przeciw  Tymiń-
skiemu.  Podobne  motywacje  żdarzaly się
nierzadkotakżewobozjejegokonkurenta.
Sporo  osób   (argumenty,  jak  u  Jaruzel-
skiego)   wybierało  mniejsze  zlo,  Walęsa
został prezydentep. Mazowiecki ustąpił w
sposób zaskakująco sprzeczny z haslem z

plakatu wyborczego - sila spokoju. Rośrie
inflaęja, bezrobocie i poczucie zagroźenia.

Komuniści  pokonani  i  odsunięci  od  rzą-
dzenia,  mocno usadowili się  w nomenkla-
turowych spółkach i no\i/ym ukladzie wła-
dzy.   Ideologię   zas[ępuje   pieniądz.   Czy
nowyrządbędzieumiałsięztymwszystkim
uporać,  odwrócić  niekorzystne  trendy  w

gospodarce, zaspokoić, choć w części, roz-
budzone przed rokiem oczekiwania. Wiele
zależeć    będzie    od    osoby    przyszlego

premiera, jego umiej ętności pozyskiwania
odpowiednich/    ludzi      i       odwagi      w

przezwyciężaniu   komunistycznej   schedy.
Być  moźe  jednak  rację  mają  ci,   którzy
uważają, że żaden rząd takim zadaniom nie
sprosta, a funkcja premiera jest posadą dla
samobójcy.`
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waniach do przcwrotu wojskowego w Związku
Srieckim.

Przecjek  czy  dziennikai§ka   kaczka?   Moźe

jedno i drutie po trochu. Poważnym Sgnalem
byladyskusjawpiśmie„MoskowskijeNowosti"

(nr   37).   Wzięli   w   niej   udzial   oficcrowie,
czlonko`rie niefomalnej organizacji wojskowej
„Szczit"     („Tarcza")      -      mjr     N.     Mo§-
koii/szczenko,mjrE.Minin,mjrW.Titkow,płk.
S.    Budko.    To    oni   wlaśnie    ujawnili    plan

„hoczącego" stanu wQjennego. Wojsko będzie
przejmomlo wladzę stopniowo, poczynając od
Da]ekiego  Wschodu,  a  kończąc  na  Europie.
Pozwoli  to  na  elast)mne  reagowanic w  razie
opom i odwołarie bądź zawicszenie akęji, gdy
jej   kontynuada  stanie  się  niemożliwa.  T/lc
„Makowskije Nowosti".

Zachodnie agencje prasoRc dopisał nazqris-
ka    ewentualnych    dyktatorów    wojskogerch:
\1 dkaszo»r, Rodionow, Gromow.

Równie  dośne  spekulacje  obiestr  świat  w
związku   z    obchodami   rocznicy   pmewrotu
paździemikowego.     W     przeddzień     śt`ńęm
wladaeskonccntrowaDwrcjonicMakiordużc
sił wojskowc, w t)m lmmq qyrizję MWD z
Riazania.  OddziaD  te   miaD  ponoć  przejąć
iządy w mieścic. Jak wicmy ograriczy} się do
trady"nej defihdy.

WOJENN W ZSRS
Nie  ulega  wąq)liwości,  żc  amia  sowic€ka       pretckst jest dobry. Gdy pieresirojka okaże się

p®iada plany stanu wojennego w skali calego       kompletnym niewypalem, pozostanie naga sila.
kraju.  Gcneralowie  nie  ukrywali  tego  nawet          Niewą.pliuqe  cala  dyskusja o zamachu sianu

przed rewe]acjami  moskiewskicj gazey. Trud-      jest    al(cją    propagandową.    Wolnym    spole-
no jednak  iiazwać  ewentualne  objęcie  wladzy       czeńst`irom najpierw serwowano alternatyułę  -

pncz wojsko „zamachem stanu".                                  Gorbaczow albo chaos. Teraz zastępuje ją inna:
2Łcliodnie   mass   media,   które   często   tak       Gortiaczow lub  rządy armii  -a wtcdykoniec

czynią,  mają blędne `iqrobraźcnie  o Snuacji w       odprężenia.   Sytuacja  w  ZSRS   ma   ogromnc
ZSRS.    Wojsko    i`ie   jest    silą    samodzie]ną.       znaczcnic  dla  calego  śuiaia,   szczególnic  dla
Generalicja zasiada we wladzach KPZR, struk-krajów związanych z imperium  -w bm   pol-
tuzy annii i partii są ściśle pcmązane.                          ska. Trzeba zda`Arać sobie sprawę, że toczy się

Kto  zatem  mozc  wydać  rozkaz  ataku?  Po       tam poważna gra, w której różne pcxsułtięcia są

pier~  -  prezydent, po druae  -  Komitet      mozliwe.  Subiekormy  plan  mzpadu  systemu
ftntralny.  Jcśli  śiodowiska  zmierzającc  do      realizóuany   pnez   ekipę    Gorbaa-   ma
obalenia   Gorbaczowa   i   powstrzymania   roz-      pfzeaeżprzeciwników. Pierestrojka zaczęla się

padu państwa zcchcąprzejąć zządy, m`iszą naj-      pięć lat tcmu. NEp trwal dziewięó lat„oduqLz"
pietwopanowaćBiuropolityczne orazodsunąć       Stalina  z  1942   -trzy  lata,  refomy  Chrusz-
Generalnego  Sekretarza.  Jest  to  tcoretycznie       czo\Ara   -  ponad  pięć  lat.  Może  już  nadszcdl
możliwe.     Oponenci     Gorbaczowa     mają           czasnapowót rządówsilnej ręki? Przypomnij-
większość w KC; qystarczy jedno glosowanie.       my   pacyfikację   Azerbcjdżanu,   Tibilisi,   Ar-
Dopiero poiem  -jako legalna wladza KPZR      menii, Uzbekisianu. W ZSRS wojskojuż stne-
-mogą oglosió stan wojenny lub wprowadzić       la. Na rozkaz prezydenta robi to teraz na pery-

go bez fomalnego dekretu.                                           feriach.  W  przyszlos'ci  moze  uiechać  na  ulicc
Dmga możliwośó to decyzja samego Gorba-       Moskwy  -   takze  i`a  polecenie  Gorbaczowa,

czowa, poqjęta mocą uprawnień urzędu prezy-       lub wręcz przeciurnie. Tojest możliwe
dcnckiego. Tmeba pamiętać, że wlaśnie „Gor-
by" wprt"dzil już stan wojcnny m.in. w Nagor-                                   Tadeusz   CZECIl
nym  Karabachu,  na  pqgrariczii  azerbejdżań.
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WIELKA  PRYWATYZACJA?

Wmmmdjestrim     na     mz"riązanic     w
lmótldm czasic przeksztalccń naszego

poleczeństRo m drodzc od soęjaliz-
mo-kcmunizmu  do  ztomalności.  Co
tak ,naprawdę  uniemożli"ńa jęj  prze-
prcmdzcnic? GlóBm3m wroaem jest
etaę)m, cala państqmm i gopodar-
cza administraęia. któm w noRrej gm]-
aq.i  nicmal  w  calośd  utfaci  dobrze

piatną, nictrudną i cicszącą się dc-
cznym   autoptetcm   pncę   Niegqyś
szlachb ric dop`iszczala do pzzemim
wobawicopn3mńleje,stmńczylosięto
123-letnią  narodoRQ  ric"olą.  Tcraz
soęjaljstycznyurzędnikprzyviązujesię

grut})mi linami do 2ajmonmego stoł-
ka!

Jedenzp`d)licystóĘĘrdlrudziestolecia
międzywojennego   sfomulo"ral   po-
gląd, źe pod względcm skali dzialania
najmnięjszymprzestępcąjestzlodziej.
nieoo gmźniejsz)rjcst osz`ist, zmcznie

groźniejszy jest bandyh, ale    najgro-
źnicjs2yjc§tur3ędniksoq.aLisDcznegp

państqm Problem een kieQó cbmzo-
wD    skomcntowal    Ber(old    Bzecht
trierdząc,  żc nie ma  scnsu  otirabiać
bankóĘir,  lepicj  je  zakladać.  Ciekma
też jcst  skala dzialania jamego i  tu
stoimy pmed petmą zagadką: najbar-
dziejjammiczcBqrstkichpmestępców
dziala banqyta, bópr z tego tymlu cie-
szy  §ię   nawet   pewm   sFxXoczn)m
autopr(etem,  źe  "pomnimy  choćbr
Janośika.  W  sposób  bardziej  ukryty
działa zlodzicj, jcszc2ie bardziej  ukiy-
m sĘmjc nachjJiatie osz`ist. Najlępicj
są   ukTywai`e      machinaęjc   rzędnika
socjalisęyĘnego państm  i mQże dla-
tego nie dzi"my się temu co nas czeka
w   m;ibliższ)m   czasie:   bczwz9ędna
walka o lup}r; którc uEędnik ten może
bezpomDtnie   utmció   w  pr2ypadh)
i)rzeprowadzenia  rielkiej  ppmmtyza-
ęii.Niemiejqrzludzeń,oddaricpmez
kom`inistółr  stmo"ńsk  dministraqj-
nychipolitycznychwmsąmlmjunic
bylo  żadną  rewoluęją;   byla  to  mj-
riększa   w   gospodarcz3rch   dzicjach
świata jednorazom lapówka. Obecna
OKpmdta elba rząqząca vsp5Lnic
ze wspomagąjąqmi ją przedstaricie-
Iami  starych  ukladów  toczy  zajadlą
walkę  o zwolnienie mian  gospcK)ar-
czych,oograniczenieshliitcmpapiy-
męyzaęji i oęprymtyzacji. Im procegr
tebędątrmł)rdlużeję)mrięcęjwpad-
nie im do pqrmtdycli kieszcri! FŁb,
że  Pfzestajemy  się  licz)ó  w  polig-
cznych  przcmiamch.  że  uppmedził)r
naBwoczachśRńataiWęgf)riGccho-
slomęja się nie licży, chodzi o to, apy
jak najwięcęj „mlspać".

PEzed§dofia   tu   ugźęj   gytuaęja
v`riaśnia  nicmal  |"de  Eytaria,
które 6obie  zadajcmr :  o paomość
Pi`miizmu, 0 morierie idwimi
opoz3rii     o    odwlekaric     ńżn)d
ważpycl)   dla  l[raju  dccyzji,   czy  sej-
mowych uchml. Star@ nomcnklatura
to  rie  vgrlEaz  ludzi  m  stanovńslmch,
któphhpqpieralaPZPR.alcciludzic,
kióĘy dziękź tej partii vżbogacfli się
pomd pmeciętnoóć i ję pqpiemli nic
idecm, a finanso.o. W tej chĘrili tiwa
prooes      horzenia      się      nmj
nomenHat`iqr,cz)ńigr`q)rludziztia-
dzy, cz}ńi tridoczncgo rierzcholka gó-

p lodowej i calej rc&V ukptej pzzod
"zrokicm  poleczn}m Cechą chara-
kteryst)mą  tego  noĘm:go  uklad  są
afery               gcipodarcze               jak
choópy  #napsgate",  casus  Griel-
nego.   Zaklamanic   moralne   wladzy
daje w efekcie panoszenic się zlodziei
i aferżystóqr. To dRńe strony tej samcj
etafystyczmej,    państ"mrej    moneg.
Odpcriedziny  sobic  m  tylko jcdno
pytanic:wafcmealkol)olom:jbadasię
międ2y  innymi   powiązania   starej   i
nowej    nomcfiklatuTy   ze   spólkami,
które  prt"dzi7  Icgalno-riclcgalną
przedaź i handel. Pytanie bmi: lb
bada te powiązania? ąy przypadkiem
powźązsnia   czlonkóRr  i   dcstojnilaóĘir
pańshmpd nie bada urzędnik pań-
sayowy?  A jeśLi  talp  to czy przypad-
kiem nie ma on bodźca, aby nie zna-
leźć takich poriązań?

Albo,jcśliznalaz"sięjakieśfakor,
to  może  dobrze  ich  rie  zauważyć?
PoBmechna własnoś6 państRom oz-
mcza  w  pmlQroe   s)Ńem   kontmli
qplacany przez to pańshro, gdzie się
nie r`ig* qctem (cn generuje korup-
ęję,  lapówkamttm, 9stem kontrolity,
bóregDzadaniemjestrievychylićsię
i llie zagrozić płzclQżonym.

Likwidaęja pańsmmej wlasności w
tej skali (o oie qko działania gopo-
darie,  ale  taltźe  moTaliię  w  ró"mcj
§hli+ Wriście z gstemu totalitamego
nastąpi nic tylko wtedy, gqy będzjemy
miećpelnepoTtfelc,alcprzedewszys-
tkiDg4ybiemalkażdyzotpmetcljna-
szcgo  kraju  będzic   mód   rirzeć
inpm prosto w oczy, talże w lustm.
Inićplmąó!!

Okierd  żMUDZKI
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Do Polsków 1 wszystkich
ludzl dobrd wo]i o prawo
do    krzyża    iia    każdej
polsklej mogi]e

DzlBlqf,       g4)r      olększośó       hlstoTycznych       zlem       dawmę|
Reeczpopollóę|  mą]dq|e slę pom t"hodnlą gmnlcę' erspótcze.
8neg®  pańsłm  polsldeso  uczmnle  zmmrte  w  nssz@m  Apclu
nebłenem.cDenlaqbollcmego`TammWsthodd..mmszych
dam)yd bes.d omz m pmeogromDych pmestmenlach v4elHej  .7
Roą)l  roz=lfine  są  nlcdlczone  modty  P®lslde  Wśród  nlch  b
hą|dmż=z€  1  ną[lmleśnlę|Bae,' l)]lsHc  8.r€u  kaźdego  Polah  -
Ka®ń,  Mat]D  I  Seree  Wlemeso  Mamzałb  gr6b  Joachlma
]/:]ęwella,   ćńienlarz   OrlQI   ljwowsHch,   wojBkowe   cmentdrze
Żołnl.rzy  polegbrch  w  obronle   Ojczyzny  w  wojnl.   polsh   -      `
bobzedcldę| 1919 - 1920 iohi. To ®mo kllh nq|zdacmlę|ęz3hch
1  sÓosunkowo  dobnie  znmycli  wsiiótc2p:snemu  pokoleiilu  pr2Dr-
k]adów. Po2B nlmljcstjeszcze wl€lka llczba manych 1 nl€manych,
mnlę}s2Fcli  1 wlększych  *at)nl",  moglł  zestań®ó`ir wojemycb.
pooBtań®óvr,  depor.owanych  1  onsr  nlewolnlczę|  i)mcy.  Groby
z]mrł)nch 1 pomordowanych m tym wlelgo`ięm szlak`i polsklego
lutacbrB1męcz€ństmsąwwłększośclwslanle2Dscznćg®zBnled-
banlacDęstolDoćcelowoznlszc2)ome1pohańl)bnc.Wleleje§tdoqd
"pdnk nkz-*

Pmez  vszpłlde lala msz)ę)  popQ|ennę|  hlstorll dlawl&dz PRI,
grol)y Ó  po prosłu  nle  Łstnlab. Wspomlmno o łjm b®lesnym
4mńslm je4)ml. w hęgu nodzlnp)m+ w kośclele 1 m emlgmq|L
DrislqL  gdy  2Bcz3rmmy  na  no`iio  ii]leszhć  w woln)m  pokklm
doim ojczstm 1 mmy sinirerenn)r poLskl dom nadsz" €zas   . ~
splacenla dlugp moralnego 1 troslLlhirego zadbanl8_9  pamlęć  po
tych, k.ór®r wolnoścl nle doczelmlL

My Polaqr jcsłeśmy mrodem,  k6Ty w sposób szczególny  kul.
Omrii|epamlę€oswęrchzmarbrchldlaktóTegopotizebaiobowląz€k
tnDsldłwrej   mlstycmej   oplekl   nad   mogllaml   2mkorzenlone   są
glębolao w mDodo»'ej śuriadom®ścl żblorow€j. To część Daszej kul-
tury       1       śprlad®ctwo       nasz€j       prż!maleźnoścl       do       śwlam
chTzĆścqańsldego. W doble drapafycmych wTrz`irań jakle słanębr

pned  nas23m  naTod.m v  chlll  pTzechodzenla  od  komunls.
®czneso  niiolm  do  ęywllriqgnę]   normalnoścl,  nle  możeipy
zapomnleó 1 utmcLć z msaego  lmltumhego  dzledzlctĘm nq|c€n-
nlę|szych     pTochów    1     mlę|sc     mmaczonych   .poDlerierką
1 tnęczeńsbrem Wą/wał d® tego Adam Mlcklewlcz w modllMe
„Gdybym Hedyg ® Nlch mpomnlal, Ty o Boże 2apomnu o mnl€".
CzasDooLststonletvlelel)yzachowQćto,oopozostalo1odnaleźćnle-
znane  1  zspomnlane.  Nb  zapomnumy,  uczcumy  1  przekażmy
l(8bncHpolsldlqĘrżmogllomPohloówmWschodz!e.20czerwca
br.  została  zarejestDowana spoleczm  organlzaę|a  „Slmż  moglt
polsHch",  Idórej  główn)m zadonlem jesl ®pleka  Dad  m®gltaml
pokldmJ w ZSRS. W lmienJu *(mży mogll polsHch" ]e[ Rada
zvrmca glę do eicą)rstldch Polskó.r 1 ludzl dobrej woll w hqju, m
ZAch®dzl. 1 Wschodzic z serdecmą pTośbą o wspaTcle lnldal!r`ii/:

KRZYż NA KAŻDEy POI,SKIEy MOCIIE

Pmsl[py  o  pTŻĆŁazywanle  u®z)emch  lnfoTmadl  o  m]ę|scsch
2bbrowych  1  pqj.d)ńc2ycl]  gDobó.r  polsl[lcli.  Zt`rmcamy  slę  o
trspai`cle  bansowe  1  osoblsly  udzlal w  zapoczQlk-nę|  pt"
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® 111 RZECZPOSPOLITA - ROK I
1.1

0rzBl   otrzymal   koronę,   a   PRL
miano  Rzecpospomą.  Tmu  spór
o to, czyjest,to 111 czy IV.

24.1
Utrwala się  moda  na  zajm_owarie

budynków KW  PZPR.  W  Poznaniu
dwudriowa okupaęja przeprowadzor
m przez NZS i SW kończy się płzcł
kazaniem    gmachu    Uniwersytetowi
im. A. Mickierim

26.1
Spokoju nie ma także SB. Co kilka

dni  w  kolejnych  miastach  dochodzi
do  demonstraęii   z  rządaniami   lik-
ridaęji  tej   instytuęii.   W  Poznariu
kim qnsięqr demonstrantów, na "ez-
wanieSW,przx;ztrzygodżinyścieralo
się  z  broniącymi   siedziby  SB   od-
dżialami ZOMO.

zorganizowma   przez   SW   demQn-
strada.  ' -

11.m
Htm Qstosfla siepodlegloś&   Su-

"erenny  rząd  riepodlĘdęj  RP  nic
odosil niczego. SW i K. MOTariecki
domagąją się umania nicpodledości
Htwy.  We  Włodriu  i 'Poznaniu
organizo"e  są vńece  popierając
lrit"w.
3.IV

8.  Komoro"Bki  i J.  Onysżkicwicz
zostają   mianowani   wiceministrami
MON.  Imyd  zmian  w  om  mini-
sters"ńe dopatrzyć się raczej tmdno.

6.IV
Powolano   Komisję   Lik"ńdacyiną

RSW. Po nieboszczce partii. Komisja
obraduje, RSW nadal istnieje.

Ubala*-.. rol ,HSW

30J
Zakończyl   się   niechlubny   żywoż

PZPR.  Rozpoczą|  równie  niech]ub-
ny, ale z pe`mością krótszy. żywot SD
RP. Komuniści przystąpffi do walki o
utrzymanie    zawlaszczonego    przez
poprzednie lata mienia. Również bez
powodzBnia.

13.H
Mlodzież  demonstruje  przeciwko

POzostawaniu  na  Daszym  terytorium
wojsk sowieckich i dalszemu istnieniu
SB. W Pozmaniu ma miejsce kolejna

Kolejna    miana     szyldu.     Zlik-
rido`]mo SB, u"mrzono UOP,

19.rv

„S:§#ość»*eDzmAęz!#i:#
Juczyka i tych, kórzy pozostali wier-
ni  Statutoti  z  19m  Foku.  Rozbicie
Solidamości stalo rię Ćmem

5.V
W wynih fużi PSL „Whów i

PSL   „Odrodzenie"   powstaje   PSL.

\
Nadal  istnieje  kilka .innych  PSL-ów.
Dokladnie ile - nikt nie vńe.

10.V
Powrócil do kraju Jacek Kaczmar-

sri.  Jego  mmće  po  kraju  zapelnilo
Hczne  sale  koncęrtowe  i hale  rido-
"owe.
14.V

Powstaje  Porozumienie   Centrum.
Ma stać się ono bazą polityczną dla
kha Walęsy.

18.V
Rozpoczyna  się   strajk  pólnocnej

DOKP. Jednoczesny pobyt na strajku
M. Jurczyka i A.  Miodowicza wyko-
rzystywany jest przez m«S mcc!z.o do
skompromitowania   lidera   „Solidar-
ności„ 80.

27.V
Odbyly się pierwsze wolne wybory

do  wladz  samorządowych,  frekwen-
ęia  -   42%.  Gcmeralne  zwycięstwo
KO  "S",  PSL  6,5%,  Solidarność  RI
4,3%,   SD   1,7%,   Ochotnicza   Straż
Pożaina    0,6%,     Koła     Gospodyń
Wiejskich   0,1%,   KPN   0,1%.   SW
i     Kluby    Wis     wystawiły     swoich
kandydatów w kilku  miastach,  prze-
szly pojedyncze osoby.   '

30.V
„Czuj  się  odwolany"   -   ten  tele-

gram zakończył korespondencję mię-
dzy L. Walęsą i H. Wujcem. Walęsa
przystąpil do odzyskiwaria opanowa-
nych przez swoich przeciwników ko-
mitetów obywateLskich.

10.VI
Rząd  popiera  sam  siebie.  W  Kra-

korie powstał popierający premiera
Sojusz    na    Rzecz    Demokracji    z
udzialem siedmiu ministrów.

14.`VI
Rozpoczyna  się   blokada   Mlawy.

Zakończy ją sprawna  akcja  koman-

f::qyąpsflo:cjikpozpmil%:od:=:n;
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stanu wojennego. Talże na polecenie
urzędującego premiera.

27.VI
Pówstaje  For`m  Prarig  Demo-

kratycznej     popierające    premiera.
T)m    razem   jedynie    z    udżialem
czterech miristrów.

6.VII
Cz.    Janicki,    Cz.    K3szczak,    F.

Siricldt M. Kucharski i A. Wielądek
zostali  odwolani.  Inni  nadal  pozos-
tają.

7.VII
Komel  Morariedd  przeszedl  do

jawnej   dzialalności   politycmej.   W
Warszarie odbylo się zebranie zalo-

2.Vm
Komisja  Wspólna  Rządu  i  Kon-

ferencji Episkopatu wprowadza  refi-
dę do szkói.

9.Vm
Sąd Wojewódzki w Warszarie od-

ma"ńa  rejestraQii  „Solidamości"  80.
Jej   statut  jest   niezgodny  z  ciąde
obowiązujacą   ustawą   o   zwiążkach
zawodowychListalonąwstaniewojen-
nym

15.Vm
W calym kraju odbyly się uóczy-

stości zBńązane z „cudem nad Wisłą".
W    uoczystych    ms2ach    świętych
ochoczo brali  udział  przedstawiciele

Spokoju nle ma także sB.~                                                                                               fol AFSW

źycielskie Partii WoJności opierającej
się na zasadach ideowych SW.

10.VII
Znilmą| Grobehy. Niestety, razem

z  pieniędzmi.  BKO  okazała  się  nie
calkiem bezpieczna.

6.VII
• Powstaje  ROAD.  Podstawowy  cel

-  poparcie  premiera w jego  stara-
niach o urząd prezydenta.

26.VH
Początek afery alkoholowej. Końca

nie widać.  Ujamierie kulisów kom-
plikuje  udzial  w  procederze  promi-
nentnych osób z poprzedniej i obec-
nej ekipy wladzy.

!

Sgffi <gą€.„.`.:\..`Xśx`ś

•L`L    \\     t`*    +t`}.»,~1,'. .Sż;Sż'x.'# -*S -ś `SS`:`*ś

ą#%8g"
;`#ffi§#ffffi#yffiffi#S#Sff#f##ff§§ff##Żś

wojska i policji.  Po  raz pierwszy nie
rozpędzali.

20.Vm
Zakończyla  pracc  Komisja  Kwali-

fikacyina do spraw kadr centralnych.
Na  3051   funkcjonariuszy  SB   pozy-
tywma opinie uzyskało 2807.

6.IX
„Gazeta Wyborcza" ukazala się bez

zmcżka „Solidamość''.

18.IX
Kolejny „okrągly stól"   t}m rŁem

u Prymasa.  Podczas  spotkania  usta-
lono kalendarz mian poHtymych.

6.X
Aresztowano   czolowych   ftinkcjo-

nariuszy MSW zamieszanych w aferę
żelazo" i zabójstw ksJerzego Popie-

lusżki.WiększośćznicĘzostŁazwol-
niona po kilku driach.

25.X
Konic€  przedwyborczej   kampanii

prezydenckiej.  PKW  przyięla  zstos-
zenia 7 kandydatów.

26.X
PKW odrzuca zgłosz)enie  K.Mora-

wieckiego.  W  niewy].aśnionych  oko-
licznościach  ginie  20  tys.  podpisów.

Pł#.wm#:rżohs:d:uNF#wg;
PKW  zaSnęlo  kolejne  s  tys.  pod-
pisów.

28.X
Zjazd zjednoczeniowy. 'I\m rązem

jedn.oczy  się  PPS.  Przewodniczącym
wybrany zostaje Jan Józef Lipski.

9.XI
Walka o kontrolę nad OKP kończy

si?  zwycięstwem  L.  Walęsy.  Miejsce
Geremka zajmuje Gil z Porozumienia
Centrum.  Rozpoczyna  się  pierwszy
Zjazd   Partii   Wolności.   Okolo   200
delegatów    z    kraju    wybiera    na    `_
przewodniczącego    Kor`nela    Mora-
wieckiego,  zatwierdza  statut  i  prz)j-
muje 2alożenia programowe.

25.XI
Wybory  . prezydenckie   -   Walęsa

39%,   Tymińsld   23%,   Mazowiecki
18%.

26.XI
Rząd T.Mazowieckiego podaje  się

do  dymisji.  Haslo  z  plakatu  wybor-
czego   „sila   spokoju"   nie   znajduje
potwierdzenia.

9.XII
Dogrywka   wyborcza    -    Wałęsa

75%,    Tymiński    25%;    frekwencja
53%.

24.XII
Wesołych Świąt

życzy -  Redakcja

®
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Zanim  dQidzieogr  do  omórienia 'grniaęji
Palcst)ńcz3dz6ir  w  dd)ie  poBmchncgp

pommria   zmego   intibdą,   tBeba   choć
shótomD prześledzić  fomy oporu  i zaanga-
żmmia   polit}mego   od   1949   łohL.   Po
zvcięstqńe   lzmela   w  vpjnie   z   Arabami
scparam palcst)ńsŁi - dominująęy nurt cx]
1936 r. - ustąpil pola idei jcdnośd arabskicj.
Większo6ć     Palcst)ńcz)ń6ĘĘr    zaakcęptomla

potię)d!ę vladoó.r Haszymidzkicl) i `iziiala się
zs   obymtcli    królcsnn   Jordanii,    pctmc
upływy,  choć  zdeęydobrie  m]iiejszc,  miabr
też ideoloSe pangDóska i panarabsh Opór
żbmjpr sproqmdzal się do zapoczątkomn)d
w 1950 mhi wypadów fćdaiiiów (szlmlonych
i zbrojonych przez Jordanię) m ziemie izra-
elskie.  Araboric  z  lzmcla  fiie  brali  w  i)ich
udzialu,    sami    skupili    się    na    wewnątrz-
izmelskim ź)riu polioczDym.

O:#miETmT=;tuąripri]d°He:
ideologii panarabskiej. P"tsla w 1964 roh.
OWP,   początkoB®   nic   licząca   się   grup8,
znalazla   szerokie   pqparcie   "śńd   państĘv
arabskich. hta 1968-70 to wtjm podjazdoĘm
zadomowionej   w   Jordanii   OWP   przecilr
pańshru żydów. Fćdaini przcchodzili gmnice,
atakoBoli obielpr wojskom;  i  cyrilne.  lzmcl
urządzal  od"tom;  naloty  i  łajqr  koman-
dosóRĘ w polowie  1970 rohi potrarił już na
tyle skutecznie zwalczać "ppaqr palesUńskie,
że OWP zrezygnonmla z rich, pqprzestając na
ostBale art}deriskim. WQjna domowa w Jor-
danii (14 września 1970 r.) zmicnila sytua4ę.
Kró]  H`issein  skueecznie  poĘ]ctrz)rmal  próbę

p`iczu  palesońskiegp  i  rQzbil  sibr  wojskowc
OWP. Fćdaini przenicśli się do Lbanu. 'I\.taj,
począpgr od listQpada 1969 roku, opancrwali
calkowicic podnóża Góbr Hermon i uhoiz}di
wlasne  państvo,  taŁ  zvany  „Fatah  lłatLd",
centrala   OWP   `isadowila   się   w   Bejrucie.
Skutcczność  obrony  izraebkicj  i  konflikt  z
Jordanią poBodoRobr zmianę takt)ńci  OWP.
Zacząl   się   slymy   terropm   palest)ński.
zapoczątlmaqy  przez  l.udot`y  Front  Wyz-
t`olcnia    Palcstypy   pod    "odzą    George'a
Habasha  (ćhłze6tijanim  i  marksisty).  Jasir
Arafa(, zazdroszcząc Habashowi #ukcesów",
rozka2al  Abu  lyado"ń  podjęcie  podobn)d
akęji. Powolano organizaęję Czamy Wrzesieó,
b)ń  to  frit]mie  kiyptorim  sil  oWP,  od-
powiedrialdych  za  terropzm.  W  1989  iohi
Arafat oficjalnie, choć nic falQnznic, zrezyg-
noĘml z tego t)pu dzialalnośd
Al-Fatah,   rdzeń   OWP,   poioli   i   konsc-
lm:ntrie    podpofządltowala    sobic    coraz
rięlEszy obszar Libanu. W  1975 foku wnz z

czĘśĆ  v

lokalnymi oddzialami sumickimi n_la
wQinę domoĘią Wparta pnez Syrię, do 1982
rohi  leontmlomla  sporc  (crcdy tego  lmju,
zRlaszcza       poludnic,       skąd       rcgulamic
o6lmeli"nla  osiodla   izmclslde  v  pólnocnej
Galilci. Woboc tstiego smnu Bec23r 6 czemrca
1982   mku  wqjsb   izrael§Łic  wkioczyy  do
ljbmu,   zaczęla   się   opcnęja   „Pokój   w
Galilei".     W    jej     cfekcie    OWP    zo§tala
camcricic  rozl>ita  w  mju  Fabh"  i  m
vqbrzeż`i,       mstępni.       zmuzona       do
opuszczenia Bejr`it`i. Em Al-Fatah v ljbanie
skończyla się.  W  1983 iohi Syri& popierając
sily i`ozlamoĘme w OWP, zlikvidot`@la resztki
ÓDdainóir wźeme Arafatom. Do 1987 r. OWP
stracila wpgw na qr(uadę w Ljbanie  i  Pale-
89nie.

S,::oq#ejb:źuEoo:ż:e:fż=qŁ:o:eT:
uchodźoów  palestyńskich  z  LibaDu,  Jordanii
i ioiiych lmjó"r. Większość ludności arabskiej
w  lzraclu   i  na   ici€nacl]  ohipo"ranych  nic
wląęzala   się   do  jakichkolwiek   akqi   ang-
izraelskich. Prz)pz)ma bAa prosta  -  gr(uaq.a
ekonomiczna.   Pod   administracją   izraclską
źyla  ona  dostatrio,  nic  ogmniczano  swobód
politycznych      i      kulluraJqych.      Polożenic
pogorsz}ńo się w 1979 roku, kicdy w lzraelu po
raz  picrĘ]cz}r  iządy  Óbjęla  praBńca.  M.Beón
zapoczą(koBral   akęię   propagcmrania   «adni-
cbra źydoĘ]ckiego  na ziemiach  okvpowanych.
Pr23b)nsDe  ciesąrii   się   Licznymi  pizyrilejami,

i)oparricm i  opieką państwa, byli bogatsi od
Aiabów i `izbrQjcni. Palcsqńcz)qr poczuli sję
zagnożeni, osadrięy zajmowali arabską zicmię,
tereny w pobliżu arabskich miast.
Izrael   pqpelnił   d`iż}r   bląd,   nie   doceniając
fnistraęji,   8zczególnie    mlodego   pokolenja
Pales%c*ów.

Wptmufitn%grvzagcągm:anżusj:98::jn:

pĘaE:"'żriŁsytkEu%oT:}#
Wkrótoc pot`ctanie  rozszerz3ńo  8ię  na pm:
stalc  teprtoria  okupowanc,  a  w  majv  1990
oÓĘmicż     m     arabską     Galilcę     (wcześnicj
dochodzilo tu do staró, lecz sporadycznic i nie
miab/ obc z"ńązhi z intifadą). Trzeba zazma-
czyć,   żc   intifdda   vybuchla   spontanicznje.
dqpierowtmkciejejfoz"QjuOWPstopriotio
prz€jęla  Łontmlę  nad  pc"nicm  i  po  raz
pier"gr   znalazla    opafcie    ló"    Pale-
sł)ńcz3deólrpodohpająizmclsĘ
Brutalnoóć wladz ęymo zectfza fytuaęję.  Iz-
rael podczas 'zamieszek zaot)Ata szkdy i `iczcl-
nie arabstic, zastępujc admini§tnęję  lokalną
vQiśticm. żolnicfze atakoloni kamicriami i

bombami        benzyno"ęmi         odpcriadają
stfzalami.   Giną   ludzie,   glównie   m]odzi,   a
nawet  dzieci  poniźej  dziesiątego  roku  życia.
Zamicszki   doproaadził  do   ustania   rucl`u
tuiystymego,    moze    poza    Betlejem,    cg
pomdotĘralo      pogorszenie      się      qriuacji
ckonomicznej. Obccnie lzrael nie panuje nad
bieBem vydarzeń. Wskutek intifaqy i represji
izraclskich  zdccydowaoie  zmdykalizowaly się
nastroje    ludności    terenów    okupcm@nych.
Prz)rcz)mil  się  do  tcgo jeszcze jcden  czynnik,
często  tendencyjnie  pomijany   -   lęk  przed
OWP.      Podziemna      struktura      Al-Fatah
prowadzi  zakrojoną  na  szeroką  skalę  akcję
zastraszania Palcst)ńczykóur, própy dogadania
się z  lzraelem,  a  nai`ret wspólpraqr z  królem
Husseinem   karane   są  śmiercią.   W  efekcie

poc2ynań  OWP,  dziś  praktycznic  nie  ismieją
sib piojordańskie lub  nasta`rione pokojowo,
ich    dzialaczc    zQsłali    uprmordowani    albo
milczą.  OWP  zmększa  swoją  kontrolę  nad
arabską  Palestyną  wraz  ze  slabnięciem  nad-
zoru izraelskiego.

Jakic     są     perspekqmy     Palestyny     nai)flyszlość?   OWP   uznala   lzrael   i   dąży
obccrie do  utwoizcnia  państ`ia  na ziemiach
okupowanych,  popiera  ją  w  ę)m  większość

pańs"r   arabskich   i   zachodnioeuropejskich.
Syria oTazJordania chętnie widzą siet)ie w roli
protektonóur tego  tworu.  Izrael  zgadza się  na
wybofy.   kióre   wylonią   reprezentaę]ę   pale.
sońskĘ do rokowań pokojo`iych, nie chce roz.
mawiać z OWP. Tymczasem  każde wyboTy w
warunkach  ierroru  AI-Fatah  skończą  się jej
zvęncięstwem.   Osadnicy  żydowsq/  dysponują
wlasną   podzicmną   strukturą   i   są   dobne
uzbfojeni.  Nic  źyczą` sobic  żadnego  państwa

palestyńskiego  i  są  gptori  Bmlczyć  nawet  z
wojskiem      izraelskjm,      jeśli      będzie      to
konieczne.   Syria   i   lrak   nie   kiyją  pragnień
zlilmridcmrania  lzraela,  gdy  tylko  nadaizy  się
okazja.  Przyszlość'  Palestyny  nie  przedsta`ria
się różowo.  Jej  problemy nic  mają wlaściwie
rozwiązai`ia zadowalającego wsąrs[kich.

P=tanie państua pod kierunkicm  OWP
ogaci   mapę   smata   o   no"y   twór

totalitamy   i   będzie   zapowiedzią   przyszlej
wojny.   Gdy  państwo   nie   powstanie,   Izrael
może pogrąż}ć się w permanentnym k]yzysie
-ętfznym.

Tadeusz   CZECH

Na ę)m kończ}h`y qńcl artykulóv/ o Palestynie.

(red.)
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Nie chcę źadnych przywilejów od Mośkwy
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polskiej w Kaiedrze Wileńskiej.  Konieczne jesi
takżc   jak    najsz)bszc    wyrażenie    zgcxly    na
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Gruba kreska nieco
cieńsza

pM"żnążTĘż%a~%`rz%
obęjmowazonurzją4pnmjjeratowor23/sz)r
ła  mu  powszechna  euftria  a  jedno-
cześnle ciekawość; co to za czlowiek?

Nie dalqm się ponieść erruDcjornL  Diżo
wiedziażittm o  eęi  postaci,  Lecz  ci&a\^^aść .:
moja byh rr\niąsza od binych (...)

W siai>niu 1980 T. P. ML.zowiecld wraz z
P.   Gerenddan   wojsko\^ori   samolotem
zostali przerzuceni  do 'Gdańska  z  zada-
niem  i.otgaszenia  saraiików  stoc2niowców.
Nie udalo się.  Po.^isiala Solidamość. Od
eeso  czasu  obaj  panowic  stall s.pę  pie"r-
sz)ml  działaczaml  i  doradcaml  Lecha
Wdżęsy.  Od rolaL  -  ęstablishmerit.  Cóż
dn:wnego,   że   uparcie   zaczężam   szuFcać
wśród  zTiajoTri:}ich   kogpś,  kLo  zi.a  blisko
Premiera?  Znalazłam  Na rrioje pytanie:
jaJd  to  człowiek?  -  u3łyszalam  jedno
ylko sŻowo KUNKI.ATOR

Rolc sprawo`^^arD^ch Tządów wykozaŁ że
mój  b.terlokucor mlal rację.  TTzeba bylo
kampaniL    wyboTczej    ażcby    aresz}oi^iać
kilhigenerażów-przesęępców,októrych
i^rible   ćwicrkao   a  Prcmier  wciąż  nle
więdżlal,  nię  wicrz)ił,  nie  chcial.  Walka
o    prczyd2rwki    „stolelc"    zadi!qidoi^)ata
o    spdctaLaLli]mej    dccyzji    areszio\^^ar.ia.
Snra  prawda  potwierdzila   się   „bllższa
koszula cinłu" - cóż są riarci przesiępcy
- prominenci? W w)!borach głosy mają
swoją wmość. Od roku mówib sk  „nie
będzię     polowamia      na      czarownice",
„podkrestić gnLbą kreską", „Tile Tialeźy roz-
l}czać"   iq].   A   swQją   drogą   io   zasta-
r\awiającę,  dlaczego  T.ie  TT.ożna  rozlicą^ć
tudń,   kLórz)!   kraj   tm   doprc»^iodzlll   do
upad)a+IctonŁępozwalQ?Czyrzeczywiście

jesiestroi wc wlasrqnn domu?
Od   paru   ąpdni   mówi   stę:   będzie

odpowiedzialność,     będą     publikowanc
nazwLska wimyclb itp. A więc można roz- `
liczać?   Gruba   kTeska   smla   się   nieco
cieńszLi?  Czy  po  wyborach  i^móci  się  do

poprzednięj    wersji?    Pyć   może    „nasz"
pre2)iden€    po    objęciu    wladzsi    oglosi
amnestię  dla  by®ch  promineiów?  Możc
cz3m)i       ich       zastaną       uznarie       za
prz)eda^mlon€? Może znów będzie wielkle
ntiżosierdrieigruba,bardzogmbakreśka`
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