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wspótismieniaL  Slowo  k.  ma  oczywó-
Ściępodwójriędrio.Mabowm"pra-
wdęznaczyćtylkoylężćZachódmist
urikaćws2ysddegoł:oqymogłowazić
Sowiety,  ale   SowieD7  mogą  cażk}em
swobodnie  rozwijać   swoją   dywcrtię

gdrie zcchcą, byle rie uciekał)r się do
jawiq^ch  dziażań  wojemych prz3r  uż)+
ciu  włas"}ch  wQjsk.  Ten  sean  rzcczy
uz)]skaż  w  poliq}oe  i  w  catęj  niemal

prasi€ Zachodu Trilczą!ce uzmo.ie, jak
gĘyby pnawo oby"iatelswa`  Ui.)aża się
go niejako za 4awisko przgnodzome, z
bóryTntnebas.ąkoT.ieczniegodzić,bo
nle rr.ożna na nie  zatadzlć, coŚ jakby
cykloTv,  wybuchy  "lkanów,  lariny,
`@. „
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atychmiastpowygraniuwyborów
L. Walęsa przystąpil do wykony-

wania,   już   po   raz   kolej.ny,   swojej
oslawionej wQlty. W kąt poszly przed-
wborcze   ob`ietnice.   Zh-
miast  politycznego  przys-

pieszenia  Walęsa  propo-
nuje    odroczenie    o    rok

wborów.    PrĘyspieszenie

pragnąl  pozostać  niezależnym  polity-
kiem i stworzyć rząd przelomu, mogą-
cy wyrwać Polskę  z marazmu spowo-
dowanego  cząstkow)mi  i  niekonsek-

Lech     Walęsa     jest      zręcznym
politykiem.   Jego   telefoniczne   i

bezpośrednie rozmowy z A. Walenty-
nowicz, A. Gwiazdą, M. Jurczykiem i S.

Jaworskim    oraz    telefoni-

„Jestem za,  a naweŁ przeciw"
gospodarcze  ma  wykony-
wać stary aparat, w którym

pierwsze  skrzypce  powie-
rza się L. Balceroriczowi. Wałęsa bez
chwrili wahania wraca do koncep,cji  (i
ludzi), które porzucił i zwalczal przez
blisko   pól   roku.   Wola   głosujących,
opowiadających  się  za  szeroko  rek-
lamowanym     przez     obóz     Wałęsy

przyspieszeriem, zostala po raz kolej-
ny  zlekceważona.   Nabici  w  butelkę
wyborcy ze zdziwieniem spodądaj ą na
przetasowania na  szczytach. Powstaje
rząd przejściowy z powohym Wałęsie

premierem     i     wszechwladnym     w
sprawach  gospodarczych   Balcerowi-
Czem

Wele   dzialo   się  na  politycmej
cerie w ciągu ostatnich tygod-

ni.Najciekawszerzeczyrozgrywalysię,
zgodnie  z  niechlubną  tradyęią  osta[-
nich  miesięcy,  za  kulisami.  Desygno-
wany przez Walęsę,  jeszcze  przed  11
turąwyborów,nastanowiskopremiera
Jan Olszewski zostal zmuszony do re-
zygnacji. Mial niewybaczalną wadę  -

wentn)mi  posunięciami  rządu  Mazo-
wieckiego. Walęsa  chcial jednak  ina-
czej. Domagal się stanowiska wicepre-
miera dla Balcerowicza i umożliwienia
mu  obsadzenia  wszystkich  stanowisk
związanych z gospodarką. Ponadto źą-
dał pozostawienia na stanowisku mini-
stra   MON,   związanego   z   Moskwą,
Kolodziejczyka.   W   czasie   gabineto-
wych  spotkań  kandydat  na  premiera
poinstruowany zostal przez specj alnie
przybyłego   do   kraju   Jana   Nowaka
Jeziorańskiego  o  korieczności  pozo-
stawienia     Balcerowicza,     ponieważ
uczestniczyl  on  w  podpisywaniu  rie-
ujawnionych        dotychczas        umów
z  kapitalem  zagranicznym,  reprezcn-
towanym   pi.zez   Banki   Rockefelera
i  Rotschilda.  Balcerowicz gwarantuje
ichpelnąrealizaęję.Kandydatanapre-
mieraniepoinformowanootreściobo-
wiązi}jących  go,  choć  mu  rieznanych
uzgodnień (?).

cznie  przekazane  życzeria
K. Morawieckiemu i R. Ku-
kółowiczowi świadczyć ma-

ją  o  jego  otwartości  i  woli
współpracy,  także  z polity-
kami  o  odmiennych  zapa-
trywaniach.  Niestety,  są  to

jedynie gesty.  Po  raz kolejny przeko-
nalisięot)mci,którzypoparligowos-
tatnich  wyborach  mając  nadzieję,  że
odrywają go w ten sposób od różnych
mniej      lub     bardziej      czerwonych,
naj częściej warszawskich politycznych
kameleonów.

W;`
łęsa   pozostal   sobą.   Tak  jak
apowiadal  w  czasie  przedwy-

borczego wiecu w Poznaniu,  w połu-
dnie  zapomina  o  czym  mówil   rano,
a  wieczorem  robi  coś  zgoła  odmien-
nego. Nie czuj e się związany jakimikol-
wiek    wyborczymi     przyrzeczeniami.
Wybory   wygrał    obiecując   szerokie
zmiany.   Teraz,   gdy  poparcia   spole-
cznego     chwilowo     nie     potrzebuje,
wrócił  do  polityki krętactw,  szwindli i
kompromisówzludźmi,którychspołe-
czeństwo   odrzucilo.   Taka   poHtyka,

przynajmniej chwilowo, wyniosła go na
szczyty.CzypodobniebędziezPolską?

Red.



Pan Marek Arpad Kowalski
Redaktor Naczelny
„Nąjwyższego Czasu"
Warszawa

WredagowanymprzBzpanapiśmie,,Najwyższyczas"(nr33zl7Hstopada)Pan
Janusz  Ko"ńn  Mime  w  artykule  „Lerica  w  wyborach"  zarzuca  Sztabori
Wybor«emu  Komela  MoraiLńeckiego  próbę  fdszowania  dokumentów,  szal-
bierstwoitp.,wzwiązkuzoddaleniemprzezsądNajwyźszyzaskarźeniaprzx3zten
Sztab  decyzg.i  Państwowej  Komisji  Wyborczej  odmariająccj  zarejestrowania
Komela Morarieckiego jako kandydata na Prezydenta RP. JKM pisze również:
swoje pTzekonariie, że sztdb p.  Morarieckiego podpisów nie zebrti, opiemrri ria
dziwnej pTzeslance: już r\a ozy dni pTzed 25 paździemika mówilo się u nas, żc jeśli
szSab p. KM nie zbieTze poąpisów, k) i tak zariiesie qle, ile ma - i oskarży Komisję
o oszustwo.

Czytelnikom ATajwyższego Czasu"  należy się parę  fńktów, których JKM rie
podal. Otóż Sztab Wyborczty KM trierdri. że 24 paździemika dostarczył do
siedżiby Państwowej Komisji Wyborczej 102 tysiące podpisów. PKW odmówila
rejestraęii Komela Morarieckiego, twierdząc, że wedlug jej obliczeń podpisów
jest 79 917. Sąd Najwyższy w trakcie rozprawy przeliczyl podpisy: doliczyl się 72
261. Strierdzil róimież riele uchybień w pracy PKW, w qm i fdk, źe listy z pod-
pisamipopierająqmiKM,poichprz)jęciuprzezPKW,przebywalyponadjedną
godzinę po2a jej kontrolą (!).
SądNajwyższyrierozpatrzyltakżeróżnicy,jakazaistnialapomiędzyliczeniem

PKW, a Uczeniem Sądu Najwyższego. Różnim ta wyniosla 7 656, czyli ok. 10%!
Cosięstaloztąróźnicą,ktotosfdszował?Nieriadomo.Możeitątajemnicęroz-
wiklap.JF"ioskarżyPKWlubSądNajwyżs2yofalszerstwo.Ktośboriemmusi
się mylić!
W  druSej  części  swojej. enuq.aęji  p.  JKM  pisze  o  „dziwnej  przeslance".

Rzeczywiście jest ona bardzo dziwna. JKM wie, co może się wydarzyć! Dyskret-
nie jednak milczal - dlaczego? JKM pisze również: „mówno się u nas". 0 kogo
chodzi? Poslugiijąę się rómicż plotkarskimi metodami (UPR - Uria Plotkaizy
Rzeczypospolitej?), wzorcm JKM mogę pomrioedzieć, źe lrilka lat temu w śro-
doirishi moich znajomych mónńlo się, źe J" ma powiązania z kontrwy"ńadem
wojskowym, ponieważ goszone wówczas przez rięgo poglądy (kapitalizm + uz-
nanie ówcz€snych wladz) są na rękę pragnącej się uwlaszczyć wladzy. Bylo to o
tyle  podejizane,  że  np.  Liberalno  -  Demokratyczna  Partia  „Niepodleglość'',
głosząca program liberalno - konserwatymy i nieuzmwanie ówcz)esnych wladz,
byla zaciekle zwalczana i prześladowana.

Jest to, oczywńście, plotka, którą upubliczniam stosując takie same, plotkarsko
-dedukcrinemetodyjak.JKM.Sąonestosowanezupodobanicmprzczasówtego
typu publiqystyki jak pp. Urban i Atlas. Czyżby JKM równal się do nich?

Uważając JKM za czlowieka prairicy, czyli czlowieka prawego, mam nadzieję,
że przeprosi  on  Czy(elników  „N.Cz."  2a wprowadzenie ich w bląd,  a  Sztab
Wyborczy Komela Morarieckiego - za krzywdzące pomórienia.

hczę na to, że Pan Redaktor opublikuje niniejszy tekst, do czego obliguje Go
moje prawo do repm

Z poważanl€m

ZbigniewJAGIHŁO
(Wczasiekqnpanilpre23}denckiejpetn}Iierr.oboo.ńqĘdszefaSziabuWyborczegDKMorariec:kieso)

P.S.ZOdcsianp.]KMmżaGęmmożlhiiośćzapoz7iaćńęriesieohdopicmpoopuszeza.hiqliala,sią4
oeż mofi qpóźniona oąpowdcd±

Dos`c`jużwięźniów

politycznych!
Hifini#ju,j=,któgnĘńka[#i:2::

Politycznego jest rzeczyriście straszna. mljony
ofiar  grstemu   komunistymego  wzywąją   do
slmichy. Krew znajduje się nie qńko na rękach
oprawoów   mordująqm   pzzez   73   lata   dla
zTycięstwa nienawidzącej czlomeka teorii, ale i
na  nas2ych  rękach  -  rękach  tych  vsz)stkich,
którzy byli posluszni, którzy nźe przeciwstawialj
się   Srstemowi,   którzy   nawet   rie   próbowali
uczciwie pojrzeć na to, co dzialo się w nasz)m
wlasnym  domu.  Ale  póki  co ug/stko jcst  po
staremu. Nic ma skruchy, rie ma itolności. Jak
dawiiiej ż}jemy za drutem kolczast)m i podczas
gqy reżim  morduje jednych,  drudzy pokomie
czekają, aż pizyjdzic na nich kolej.  ebo śpiewają
hymny pochwalne na cześć reżimu.  v/cześniej  -
breżnicuot]/skiego,  teraz   -   goibaczowskiego,
uqzcśniej  -  zastoju, temz  -  pmebudo`hpr zas-
toju.  Dawniej  jak  i  teraz  poi)iól  tych,  którzy
zanęli    nic    kolacze    do    serc    tych,    którzy
"pólprac`iją z  „piercstrojką",  ze  zbrodniczą i
bczprawną wladzą. Do tej poqr reżim korzysta z
kamej  psychiatrii,  trięźniowźe  35,tej  zony  do
końca  odsiadują  swoje  wyroki,  zamyka  się  w
obozach  pacyfistów,  siedzą  w  vrięzieniu  KGB
nderzy    Frontu    Narodcmrego    Azertiejdżanu,
prcmradzi   się    prawy   kame    za    niezależne
demonstradc,     za     dz.ialalność     anvgorbac`
zcnvmką.

W    1986    r.    umarl    w   wyniku    prowadzonej

glodówkiAnatolijMarczenko,§iedząwobozach
i w peęjalnych szpitalach dla umyslowo choiych
1.   Mamedow,   M.   KazaczkoĘ`r,   W.   Nowikow,
N.Bierdnik, L Dobrow i setki innych więźniów

polifycznych. I najsmszniejsze jest to, że my tak
jak dawnicj milczymy,  milczymy kjedy aresztują
nientinnych,   kiedy   masakniją   palkami,   rąbią
lopatkami saperskimi, rozstrzcliw`iją na ulicach
i duszą gąsiennicami czolgów. Tak jak dawniej
starmy  się  rie  zauwazać  przestępstw  reżźmu,

przedkladając    slodkic     klamstwa     orięjalnej
propagandy nad gorzką prawdę.

Tojuź bylo nie raz. Tak samo zacząl w latach 30-

b€h Hiilcr zacząl przebudowywać Niemqr. His-
toria się pcmalza, poniei`aż my llic nauczyliśmy
się   nii czego   m   podstarie   jcj   lekcji.   Wraz
z otrzymaniem przez Goibaczcmra dyktatorskjch
pelnomocnictw „pierestrojka" zbliża się do swo-
jcgci  końca:  do  rmruchów,  gx]du  i  dyktatury
wQjennej„naprośbęludupracującego"-aood-
norionego sowieckiego Óbozu koncetraqjnego.

Nicch  spoleczncść  demokratyczna  już  dzisiaj
stanic  się  t)m  pierwszym  zbmtowanym  bara-

#Fstę°bnmżk=e:mdĘjn#ói*tćg?:
Każdyaktwspólpraęyzbepmwnąwładzą,chro-
niąęą reżim obQzoBy - nasz z wami podpis na
pflysz*h viokach.

Moskleiirska Rada Koordynacxina
partii Związek Demokratyczny

thim. Adam PACZEŚNIAK

(„Wolne Sloihro" nr 39 z 30.10.1990 r.)
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ostrego     konflilhi     Polakó"r    z     Litwiimmi.
Pieflnsze kroki poczyniono ponad rok temu, gqy
w pmsie Sajudisu pokazab się anfypolskie arty-
ku7oAmiiKrajowej.Najtraaczniejszeje§no,
że autor qyć może nie zdawal sobie prauy z te-
go, co robi i  czemu będzie slużyla jego praca.
Korzystal z niemieckich i sowieckich danych fak.
tograficznych.   Niektórzy   ljderzy   Sajudisu,   a
wśród nich Ozolas, popam idcę przedsta"ńania
Polaków i Amii Krajowej w ncgatywii}m świe-
tle.  Doszlo  do  tego,  że  Sajtidis  zBrrócil  się  z
apelem   o   zglaszanie   zbrodri   dokonywanych

przez Amię Erijotię w celu szukania winnych
„g"agricbł" mrodu litewskiego. Skutck (ej akdi
byl przcraźająg. Poróżnil Polaków z Litwinarni.
Bardz)o     przychylnych     niepodleglości     IAtwy
obywateli Pokki zaskoc2yla "ńadomość o anęy-

polskim szomnistycznym nastaurieniu Sajudisu.
Natomćast na  ljitt]rie Polag zostali [iastraszeni
do  tego  stopnia,  że  zaczęli  otwarcie  nazywać
Sajudis  organizacją  faszysto"rską  i  utożsamiać
Sajudis zc wszystkimi LitAńnami.

Wps#a#s,i:n!::o#gLOTĘ=e#
komunistów. Niek.órzy z nich dostali z Ełemla
wlaśrie    takjc   zadanie,    abr   konmloĘirać    i
kompromitc"ć ruch niepodleglośćiouy. Wjelu
litewskich  patriotów  rie  życzy  sobie,  aby  ich
utożsamiać  z  Sajudisem.Pogloski  o  mająqych
nastąpić   w   wolnej   IAtwie   przcśladowaniach
PolakówtrafiDnapodatnygrunt.Ihńcmcjetak
sobie  bliskje,  tak  k«hające  wolpcść  zostab
postawione przcciwko sobie. Wicle blędów, nie-
stebr,   zrobil   Parlament   Lituy.   Nie  przyznal
Polakom swobód takich jak: polskic samorządy,
zatwierdzenie  ststusu  języka  polskiego.  Parla-
ment    Limr   winien    bń    usuftąć   wszystkie
zadrażnienia  polsko  -  ljtewskie  abr wybić  ar-

gumenty z rąk zAolenników szukania poparia
dla polskiej prany w Moskwie. Mozna bylo tej
autonomii i szantażo"ń Kłemla zapobiec.

Wajcmna nieufność i szcz`icic jednych namjch  dQprowadzily  do  zebra`nia  w
Ejsz)ri[ach,  którc  cx]bylo  się  pod  qyktando
Moslmęr.  W większości polskich  organizaęii  na
Litriemrmriodąkom`miśtinp.czlonekKPZR
oraz czolot]ęr ideolog marksizmu-leninizinu Jan
Cic€hanowicz,nęrmuconyzlnstytutuPedagogiki
za tzw. „~mdogłlowaś€", Brodawskj  - rómicż
czlonekKPZR.deputowanydoRaqyNajwyźszcj
ZSRS.  Największ)m   paradoksem  jest   to,  że
wojująęy ateista Wasilcwski, autor wielu ksiąźek

i)ropagująqrch  naukmy  ateizm,  jest   lidcrem
Stowaizyszenia Katolickiego. Utrzymująqrz bm
Stowar2yszcriemKULniezdajcsobiesprawze
stopnia infiltraęii jakjemu poddano polskic or-
ganizaęje na ldtrie.

Cą?##P°k"mchdespuu#rin#ny|
Olbrzymią  flagę  polskę  i  pięlme  motto  "Ni.e

r2iicbn ziemi skąd nasz ród" pt*nri\h so`h!ecA[z\
czerRom chorągicwka obok litcwskiej i polskiej
•pierwszeostrzcżenieofakt)qmcharakterze
zebrania. Wiclu delegatów nie zdawalo sobie w
ogóle pmy z tego, w czym uczestniczą. Dla
"ńelu byl to doniosły dzień walki o polskość tej
ziemi.  CaD dzicń  tlum czekal w deszcził przcd
budynkiem kina na wynik obrad. Tylko rieliczni
rozumieli, że to spcktakl uyreżyseronany przez
Kreml.   Wśród   zaproszonych   gośti   pizedsta-
wiciele JediństBo i lnterfrontu stwierizająęy, że
zawsze cz`ili się obywatelani ZSRS i nie zamier-
zają zmienić obywatelst"n ani poprzucić ",m^o/`g.
ziemr.

W=|Ł#+fndLriL?.oJżd:mTpa:
ncmla  opinia,  że  jcśLi  teraz  nie,v`grwalcz)r się
swobód to wolna nt"a "/.ri nńcaego nj.e da". Nm
z zebranych Polaków nie protestował, że jcszcze

Spra`pr Polaków i l,itwinów porin-

#]]bnyjće,=!an#:nŁ:sW#:##a:
patiz}r     caly     świat.     Wszystkie

#iĘub|iTaEŁTą=oEiE:d|igioenśęi.
Polaków  i  Litwinów,  by  njkt  nie

=.ukt:aYam#TrŁmŁnsi,ek#o.g|:
walczyliście    owszem,    ale        #a
Waszą i Naszą nicwolę".

rie  ma  wolncj  Lit"y,  a  Rada  NajBpższa  jest
pelna komunistów"ńęc i po niej niewiele można
się podziemć. Nikt  tcż fiie wpadl  na pomysł,
żebr  poprzeć   niepodlegloóó   ntv,   a   Rada
Najwyźsza jcst pelna komunistóŃr nńę€ i po niej
niewielc    można    się    spodzicĘ`/aó.    Nikt    nic
krzyktią..  Bracia  Polaęyl  My  i  Lit..ńni  mano!
wspóbieg.    wrogQ,     któregp     musbn3r    razem

pokonać,  ty potem cleszyć stę wob.a&cią:  P&dq
na.omiast slowa Jana Ciechano"ńcza, któiy bez
ogródek wyjaśnil arkana poliqń[i polskiej (czytaj
so®ńe.lde\i) na Wi\cńszczyźnie.. hśli Lmdsbęft
i  Ptunskia.e  rie  prz)Ódą  do  nas  z  kwiacLmi
gaulować Au€onomicznego Rłaju i Lioira nLc da
r\on wszystkięgo caęgg żądam)i czyll pieniędąr na
rozwó:j   doonomiczny,  staeusu  jęz)ika  polstdep

jako    urzędoi^ą,     r\ie    odda    Uriwęnsyaga.
"ilalsbęg} iąL nie zgodzl się na a..eonomiczn)i
krqj, io i.oSdzieno7 ze sfchad.. Liti.oi i wejdziemi w
sklad  ZSRR.   )ieśłi   ZSRR   nle  da   nam   oęp
ws2)pddeso czego żą4anr)/ ® ogSosingi niczależną
Rąn.blikęzsRR-mileństa.Szczftempmn>\cac-
ji byla wysunięta przcz riego ppporia tworze-
tLia  pokkich  oddzialónr samoobrony.  Nikt  nie
krzyknąl ;zdrada", „Targonńca"  -  aprobująqr
śmiech i oklaski.

NŁ"ńcąvj:'j:#ignEE#mn?:.:;:
8ię    manipulomć    takim    za"odoleom    jak

Ciechanowicz. Niektórz)r z podziwem wręcz pa-
trzą na jego wykształcenie  -  filozofa marksiz-
mu.Nikt rie krzyknąl, że slcmra o sowietyzacji, o
zbrodniach Sowietów w ustach czlonka KPZR.
afiszującego się znaczkiem tej przestępczej orga-
nizacji,  są  naj"ększ)m  skandalem.   Niki  nie
pcmńedzial,   że  wszystko   to   czym   smszy  się
Polakónr(lłitrinami)todrobnatkawporówna-
niu z ę)m czego doznali od Sorietów. To nie Lit-
"ńni sowiegrzomli,  rusyfikowali  (triększośó`_ frie
znala języka polskiego lub bardzo slabo), to nie
ljtrini mdzali do więzień, lagrów, mordotĘ/ali
w Katyniu, wyrili na Sybir, do Kazachstanu i
Uzbekistanu. Nic na świecie nie może ró`mać się
rozmiarom zbrodni dokomnych przez Sowiey.
Nie  można  też  pojąć.  jak  ktoś  przy  zdrouych
zmyslach  może  pragnąć  b)*  nadal  poddanym
Kremla.

Z::HT#Ej#::hch°:ćg#łźe::';m.
t`rrotu do domu, zamknięcia zebrania, czy może
czegoś innego kazala im zlożyć' la stiroich synów
w ręce Ciechanowiczów (Komźsja Koordynac)j -
na).  Wystarczylo  5  minut  aby wsą®cy  mlodzi

polsqr chżopc)r zostali w domu  -  nie poszli do
armii  b)nś   może   Cze"onej.   Propaganda   so-
wiecka wmówila Polakom na Litrie, że rodag z
Polski ich już przedali,  że są zdani  na wlasne
sig. Gotoud są "rięc szukać pomoqr w Moskwie.
To nie Polska ich sprzedala, io ich pnywódęy -
czlonkowie KPZR i  KGB, wojvjąg marksiści,
którym pozwa]ają sobą stercm/ać, sprzedają ich
MCxskric.

Jcst już ostathi dzwof`ek, a wlaści`irie Tyk Sy-reny alarmowej, aby Polaęy i Litwini przcs-
tali §ię baó nawzajem  - jedni polonizacji, d"-
dąr    Litrinizacji,    by    przcstali    się    oskarźać
odrobnostkiistanęljjaki)rzezcalewiekipojed-
dej stronie bazykady. By wreszcie zrozumieli, źe

JO|±%e:iem=uariFąę:łpn?i=:nły::nsfmć:
cą  szansę,   którą   dala   im   historia.   ZRęrcięąr
Kreml, któvjuż teraz marzy o Wileńskjm Kara -
bachu,  br bagnetami  Armii  Czerwonej  zapro-
wadzić pokój i pokazać świa[u, że nawct euro-

pęjska  Ljtm  nie  moze  być  wolnym  qrwilizo-
wanym krajem, że dla pokoju na świccie konie-
czncjestistnieniezwiązkusowieckiego.Jeślido
tego dojdzie to winni będziccie Wy Polacy i Wy
LitŃńni,   że   nie   mog]iście   Śię   wznicśó   ponad

przyziemne uprzedzenia i pozwoliliście Mosk"ńe
ufządzić to czego pragnie  -  bratobójczą rzeź!
Opamiętajcie się póki czas!

Jadriga CHMIEI;Owsm
Piotr HLEBOWICZ

®



WAŁĘSA   BEZ   ILUZJI
(na marginesie artykulu Jacka Kwiecińskiego „Czy bliżej nomalności?)
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;:ri;ntami tego syśteńu). Przy lekturrie artykułu ,,Czy bliże.j nprmalroś?i" odniosłę_p_w:€.ż_e_n:i_e,•ż:--irió-r  óoiów  jóst  nairędc6  udzieiió  sóbie  pozyfy"!pej  odp.ow.iędzi. p?_ p?::!piższe_py:źa=n_i.:::

ićs-zći:ś  abi;-dijój-ioóhoćnje  chciałby  do  !ej  .pŚ.Ii-y.! . przy~stępić,. _qfk!_3:rj.::.. -__Z^  r_ó_ż!^y.:|'i:si=óż:ń;ó:i-`-r -ioi:rcie  dia   „obecnej  -akcji  Wałęsy-",   bowiem   miałaby  ona  zmienió

pailologiczną sytuację w Polsce.

Osobriciesądzę,żeantykomuniści
czy też antypostkomuniści w polityc€
większych  szans  nie  mają,  glómie
dlatego,    iż    chcą    się     sprzeciwić
układowi      politycznemu,      którego
poczęcie,    a    zapewne    i    przyszla-ewoluęja, to dzielo sił tak potężnych,

że wobec nich wszystkie grupy „spoza
głównego   nutu"   niewiele   zmaczą.
Członkom tych grup również dlatego
nie daję większych szans, że nie poz-
nali oni kilh podstawowych mecha-
nizmów   prowadzenia   polityki.   Nie
jest  to  w  żadnym  wypadhi  zarzut,
wprost przeciwnie - niemal pochwa-
la,    gdyż     posluśwanie     się     tymi
„metodami  politycznymi"  musialoby
wywolać    wiele    zastrzeżeń    natury
etycziiej.  Nie  krytykuję  zatem,  lecz
przestrzegam,      prosząc      zarazcm
o  uwzgędnienie  odmiennej  perspe-
ktywy, z której  obserwuję symację w
Polsce. Uważam to zresztą za sytua-
cję w pewnym semie korzystną; spoj-
rzenie  z  oddali  umożliwia  bowiem
refleksję bardziej ogólną, a nieznajo-
mość   szczegółów   (np.   co   i   gdzie
ośuńadczył   ten   czy   ów   prominent
sceny    politycznej     ex-PRL-u)    nie
odwraca    uwagi    od    zasadniczego
biegu wydarzeń.  Oto moje  refleksje:
„Koń  jaki  jest   -   każdy  widzi"   -
nauczal  Arystoteles.   Co   robi  rząd
pMazorieckiego i jakie są tego skut-
ki dla Polski - może zobaczyć każdy,
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kto  tylko  chce  patrzeć  (nie  wszyscy
chcą...).  Najprostszym  i  najbardziej
skutecznym Środkiem „zbicia kapita-
lu  politycznego",  czy  też budowania
włamej populamości, j est krytyka po-
sunięć p.Mazowieckiego i jego mini-
strów,  zwlaszcza,  gdy  dysponuje  się
praktycznie  nieograniczon]m  dostę-
pem do środków przekazu. Dysponu-
je nim Wałęsa  (a  niestety nie  Kwie-
ciński) i wykorzystuje to, ale  -  choć
krytyka  rządu  jcst   słuszna   -   rie
widzę   podstaw,   żeby  upatrywać  w
Walęsie     nadzieję     i     szanse     na
nomalność    polityczną    w    Polsce,
zwlaszcza,  że  przemawia  przeciwko
temu wiele czynników bardziej  istot-
nych, niż dcklaraQie skladane na kon-
ferenęjach     prasowych.     Wymienię
kilka z nich:

Przewodniczącym           Komim
Obywatelskiego   l,ech  Walęsa   mia~
nowal Zdzislawa Najdera. Jest chyba
rzeczą  oczywistą,  że  komitety  mialy
być  machiną  wyborczą,  czy  inaczej
mówiąc:   kto   ma  w  ręku  komitety
obywatelskie   -   ten  wygrywa  „wy-
bory", czyli taki neo-FJN przykrojony
na postkomimistyczną miarę.  Model
ten   realizowano  już  w   maju   ",
acżkolwiek przy nieżby( wielkim  ud-
ziale  zniechęconego   spoleeeństwa.
Rozgorzala     walka      o      komitety.
Noinimt  Walęsy  -  Najder  -  bil

wszelkie rekordy w dziedzinie ilości i
dlugości wywiadów. Wynikało z nich,
źe byl bohaterem i dyrektorem „Wol-
nej Europy", że nie byl agentem itp. i
że zrezygnował nawet z daczy w Bur-

gundii i francuskich win, by tylko móc
poprowadzić  naród  ku  Jedności.  W
wywiadach    padaly   jednak    oprócz
tego   wypowiedzi    -    mórią.c   naj-
oględniej  -  zastanawńające. Ze par-
tie  polityczne   -   niepotrzebnie,  bo
się przeżyly,  a  Polacy  w  ogóle  mają
dość partii, wystarczy aby wszyscy  -
lewica,  prawica,  środek   -   wstępo-
wali  do  KO,  bo  najważniejsze  teraz
-   to  jedność,  której  wszyscy  chcą

(tytuł jednego wywiadów z Najderem
-  „Chęć jedności").  Zatem  najlep-
sza   i  jedyna   możliwość   udziału   w

życiu politycznym -  to przystąpienie
do KO, które czekają na wszystkich, z
wyiątkiem tych,  których  ob.Najder  z
życia  politycznego  wykluczyl.  A  wy-
kluczył np. „Solidarność-80", „bo j est

przeciwna Lechowi Wałęsie''. Warto
by odnotowal  to  przyszly kronikarz,
bo wszak chodziło m.in.  o  członków
wladz  10-milionowego  związku,  wy-
branych  demokratycznic  w   1981   r.
Poza tym według Najdera  -  z KO
pod  jego  przewodnictwem  mialyby
wychodzić projekty ustaw. Czyli gru-
pa nominatów jako quasi-prawodaw-
ca (fflozof Najder widocznie nie sly-
szalotrójpodzialewladzyilegislacyi-

TYGODNIK  SOI,Il)ARNob`        -r7Ą'ĄCA



nej       funkęii      wybranego      przez
obywateli  parlamentu).   Szc3ególnej
pikanterii calej sprairie dodawal fakt,
że  Z.  Najder  mial  zgodnie  z  wolą
Wałęsy skontrolować vplyvy lcrięy,
czyli   prof.   Geremka   i   towarzyszy,
natomiast   ów   drobny   szczegól,   iż
przx}wodnicząg  KO  deklarowal  się
zawsze jako  soęialista z lmń  i kości
-  nie dziwil nikogo. W ogóle zdol-
ność dririenia się w Polsce - jak się
zdaje, zanika, a szkoda, bo to wszak
początck  fflozofii.  Najdera  zaczęto
krytykować   dopiero   Ńczas,   gdy
okazalo się, że jego nominadi towa-
rzyszą  ime   posunięcia   personalne
(oslabienie  pozycji  prof.   Geremka,
usunięcie Henryka Wuj'ca), natomiast
zamiar          monopolizaęji          życia
politycznego na poriomie komitetów
obywatelskich    jakoś    nikomu    nie
przeszkadzal. Nic mi nie wiadomo o
tym, aby dr h.c. Walęsa odwołal dra
Najdera,  zdynstansowal  się  od jego
deklaradi, czy chociaźby skrytykowal
je,  gdyź  stoją  one  w  tak  jaskrawej
sprzeczności do propagowanych obe-
crie  przez  przewodniczą«go  neo-
Solidamości podądów.

W ęsa  mianowal  natomiast  sze-
fem    swoich    doradców    Andrzeja
Micewskiego.  Jacek  Kiriecinski  rie
zapewne  lepiej  ode  mnie,  źe  droga
polityczna i poglądy ideowe p.Mic-
wskiego bardzo przypominają oblicze
polityczno-ideowe... Tadeusza Mazo-
wieckiego.  Obaj  panorie  to  dawni
aktyriści  PAX-u,  orędoimicy  twór-
czej  syntezy  katoliqyzmu  z  marksiz-
mem, później fi.onDści i wspóltwórcy
ruchu      „Postępowej       lnteligendi
Katolickiej",  która  następnie   -   w
postaci Koła Poselskiego ,Znak"  -
popierala       Gomulkę,        soęializm
i  sojusz  z  ZSRS.  A.  Micwski  to
również autor kilhi książek o dysku-
syinej   wartości   historycmej,   za   to
znacznym  oddzialywaniu  i  wreszcie
redaktor  jedynego  polskicgo  pisma
wydawanego    poza    krajem,    które
je§zcze kiLka lat temu pośrednio po-
t`rierdzalo  sowiedą  wersję  mordu
katyńskiego.

W o wreszcie zwródć uwagę na
teorię,    której    wlaśnie    środowisko
„Onp"  pośrięca  tyle  uwań  zwla-
szcza źe teoria ta  - jeśli prawdziwa
-    tlumaczylaby    vńele    poczynań
Walęsy,   ostatnićh   nie   wytącmjąc.

Mam ah]rat pod ręką wywhd z Anną
Walentynoricz  („Solidamość Szcze-
cińska" 27.11.89), która wyraża pizyL
puszczerie,       poparte      szereriem
faktów, źe Walęsa od lat przygotowy-
wany  byl  pr2x;z  wladze  do  funkcji,
jaką   zaczą|   odgrywać   w   sierpniu
1980 r. Jak wiadomo, w imych publi-
kaęjaćh   prz)ftoczono   dalsze   fflsty,
które przemairiają za tą hipotezą.

I jeszc3e  na  marSnesie  przypomi-
nam dwa drobiazst  które z pewno-
ścią Jacka Kriecińskiego nie przBko-
nają, bo wszak w polityce zmienia się
ffont,  klamie  i  upravńa  demągorię,
niemniej jednak chcę je przypomnieć.
Kilkanaście dni temu Wałęsa dzięko
wal    bylemu    prezydentori    USA
R.Reganowi 2a poparde dla polskie-
go  spoleaeńs"m  w  latach  „stmu
wcjemego"  i  chwalil   amerykańską
politykę w tamt)m aasicL Natomiast
w roku  1984 (o ne mnie pamięć nie
myli)    Walęsa    swoim    niespodżie-
wan)m  apelem  o  2miesienie  sankęji
amerykańskich  wobec  PRL .jedno-
znacznie     przedwstawil      się      tej
poligce    i    ularil    Jaruzclskiemu
wyiście  z  międzynarodowej  izoladi.
To do rubryki: wiarygodność Walęsy.
Zaś    druri    drobiazg    pochodźi    z
pokaźnego katalogu absudu: groźba
Walęsy  wobec  uaestników  demon-
straęji  antyrządowych  w  1988  r.,  że
„nuód ich powiesi". W `56 r. Cyran-
kiewicz grozil demonstrantom z Poz-
nania zaledrie „poobcinaniem rąk",
w  dodathi  tylko  w  imieniu  „klasy
robotniaej".   Skoro   J.   Krieciński
chcialby w Polsce normalności, to nie
porinienzapominać,żewwarunkach
nomalnych  istnieje  pewma  granim
absudu i kompromitaęii, po przekro-
czeniu której poHtyk z reguły zmienia
zawód.
rLń„NswNAijRtiNrTq,"Wfff&

pozwalają  sobie  „w)mawcy  fflozoffi
Tadeusza Mazorieckiego" w konflik-
cie  z Walęsą  -  hlsz.  pomóvńenia,
demagqSa? Zaiste, nieladnie, nawet
bardzo. Wydaje mi się jednalL źe os-
tatnio  nie  jest  to  nic  wyiątkowego,
'wprost  przecirie;  w  czasach,  gdy

polityka polega dóumie na soęiotech-
nice     i     dzialaniach     niejamych,
„wszystkie  chŃpor  wchodzą  do  jej
podstawowego   instrumentarium   A
że tymi niecn)mi sposóbami posl`igu-
ją  się  „autorytety"?  CÓż,  źyjemy  w

czasach,  gdy  dyktatorzy uchodzą za
chorążych   wolnośd,   terTor)ód   za
bohaterów,  wspólpracomig  tajnej
poficji  za  niezlomnych  opozyęioni-
stów, ogólnie: falsz za prawdę. Zatem
i z „autorytetami" jest podobrie i naj-
śriętsze nawet oburzenie riaego tu
nie  zmieni.   Nastały  bowiem   czasy
niedobre (a będą jeszcze gorsze...) i
to  nie  tylko  w  Polsc€;  czagr  społe-
czeństwa masowcgo,  manipulowanej
opinii  publiczmej,   dezinformacji  na
nie spotykaną dotąd skalę.  Czasy, w
których   podstawowe   decyzie   poli-
tyczne  podejmuje  się w trybie p`off-`
njm (Magdalenka i Malta  -  toutes
proportions gardees), a ich realizacją
zajmują   się   w   pierwszym   rzędzie
slużby. spedalne.  A  lud,  na  którego
wolę    tak    chętnie    powolują    się
politycy, staje się obiektem, a nie su-
biektem „pontyki"  -  socjotechnicz-
nych  operaęii,  propagandy,  manipu-
laęji    prasowo-telewizyjnej.    I    choć
niekiedy Oak się zdaje corż rzadziej)
pQjawńają się publikacje o tym, jak to
mprawdę bylo i jest, liczy się glównie
sterowana  opinia  publiczna.  Obale-
nie Ccausescu  to  operacja  przepro-
wadzona  przez  KGB  i  rum`ińskich
sojus2ników  Gorbaczowa  (opubhko-
wano   nawet   drie   kśiążki   na   ten
temat);  dla  śriatowej   opinii   publi-
cznej   -   to  spontaniczna  rewoluęja
ludowa. Dla poglębienia refleksji nad
„riosną  ludów"  w bloku  sowieckim
odsyłam  do  publikaęii  Józefa  Dars-
kiego,    znanego   z   łamów   ,,Onp".
Ponadto  zalecam  pilną  obserwaęię
Niemiec - kraju, w którym dokonuje
Śię     twórcza           synteza     systemu
postkomunistycmego    z    systemem
zachodnim,  acżkolriek  od wielu  lat
przygotowywanym  przez  sorieckich
strategów  -  politycmie, psycholod-
cznie,  soęialnie  -  jako  reprezenta-
cyiny   salon   „wspóhego   euopejs-
kiego domu". Zapewniam, że telewiz-
ja    prezesa    Drairicza    może    być
wzoren    obiektywhu    dla    obu
kaDalów  zachodnionienrieckiej  tele-
wizii  państwowej,   zaś   „Spiegel"   to
rekordzista     śriata,     jeffi     chodzi
o liczbę poHtyków na eksponowanych
stanowiskach,  którzy  zakończyli  ka-
rierę na skutek kampanii prasowych
tygodnika. Warto też zmócić ,uwagę
na  znikanie,  lub  wchlanianie  pizez
duźe partie tych ugrupowań politya-
nych, które powstaly spontaniczrie w
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P]RD"  i  teraz  znalaąr  się  poza
#|ónm}m     n`iftem".     Myflę,     że
podobne   logr   pisanc   są   partiom
spoza   postkomunistymego   estab-
lishnienni w Polsce, bo nasza s}miada
to    przecieź    ekment    „wspólnego
europejśkiego   domu",   budowanego
ptzez  Soiriety   i   Zachód,   a   także
realizaęii   teori   konwergenęii,   v`ry-
myflonej - jefli vńerzyć zmwcom -
przez KGB, tiznanego przez zachod-
nichpolitykówzasolidnegopartnera.

Czy popierarie Walęsy i Porozu-
rienia   Centrum   może   tutaj    coś   t
zmierić? Nie riem, rie je§tem futu-
roloriem.   W   swej   rieuńedzy   na-
prawdę rie pQjmuję, po co te porozu-
mienia.   ruchy,   ffonty,   obywatelskie
komitety,  jeśli  chcemy,  by  w  spole-
czeństrie   wykształcily   się   różnice
ideowe,  a  życie  poliDcme  stalo  się
naprawdę wolne. W iimninkach nor-
mahych    -    tak   jak   roz`imie   je
p.Krieciński - porozumienia i koali-
ęie tworzy się (ewcmtualnie)  dopiem
po wyborach,  aby wspólnie  sfomo
wać rząd. Po co 2atem te różne. twory
o   nicsprecyzowanyn   obliczii   ideo-
wym?  W  dodathi, jak  mi się  zdaje,
nie są one  -  w przeciwieńst"ńe do
normalnych  partii   politymych   -
otięte zakazem otrzymywania finan-
sowej pomocy z zagraniqr. Czy to na
pemo przypadek?

Tekikauwagspowodowalalektu
ra  artykulu  Jadza  Kriecińskiego  w
65/66    nr    „Onp,    którego    autor
zamierza najwidocmiej przystąpić do
dziaJań politycmyd w postkomunis-
tycznej Polsce, w nadziei zmiany pa-
toloricmego  modelu  Proponuję  tu
- oprócz przedstairienia elementów,
których brak `w  artykule  „Czy bliżej
norlnainości?"  -  równićź SriT2x2nie
z szerszej  peTspektywy geograficmej
i   czasowej.    Zachodni    iistrój.    do
którego tęslmią liberalni demokraci z
„Onp" staje się systcmem polityczym
spoleaeństm   masowego,   a   jego
oedy tak trahie antygpowal Ortesa
yGasset.We„wspóhjmeuopęjskim
donu"  denokracia  -  to w  istodc
rządy riększośd,  t)Ae  że  manipulo-
waiicj przez mniejszość. W tej Shia-
ęiiwnodćlpolski"niejcstańmahy,
wi)ros( przecimic; kigdy w Mongolii
urządzono  w  t)m   rohi   pbbisqt
podobnydowzorcaiPRLAD.1989,z

zagwarantowan!m -z   góp   zĘiprdę-
stwem    komunistów,    ame:r}kańskie
rozdośnie radiowe zapemialy, że w
Mopgom odb]br się „wohe wyboy.

Modelpombędziejedmk-jak

żom-,-.b.*±E#ł=Ę
zdesperowanego  spoleaeństwa.  zaś
miliardy i propagandowe wparcie z
Zachodu    wladzom    ex-PRL    nie
pomqgą   (tak  się  jakoś  zlożylo,   że
dotychczasowe wystąpienia  przeciw-
ko rządomń Tadeusza Mazorieckiego
pasil"     Icćh     Walęsa).     Trzeba
zapobic€  sytuaęii,  w  której  zDriana
dokonalaby się w atmosfeqĘe napięć,
strajków   cz)r   ogóhcgo   daosu   w
Polsce;  rie  można  "n}zak  rozchrić
rusztowań „wspóhcgo domu" i ryzy-
kować    redukęii    zachodnich    sub..
wenęii. Ale gdy d)bun ludowy gromi
nieudolną politykę rządu, wzywa do
prz)/spieszenia     refoim     („uskorie-
nje"),  autentycmego plualizmu, ba,
żąda    wycofria    z    Polsld    wojsk
sorieckich  -  lud nie musi protesto-
wać  i  wychodzić   na  ulicę,   poprz€
trybua.  Jaruz)elski  odejdzie;  nowy,
wybrany w  powszechnych  wyborach
prezydent  dokona  zmian  w  rządzie,
a w dorii pariamentaryzmu porozu-
mienia   będą   toczyć   plualistycme
spory   z   riichami   czy   komitetami.
Przedsmak   „walki   politycznej"   dal
nam juź spór o emblemat Solidamo-
Śd  w  uńnecie  „Gazety  Wjh'rczej",
k(óry  tyu[o  dlatego  nie  byl  grotes-
komgr, że ricz)m zaslona d)mna mas-
kowal   konflikt   o   funkęię   pseudo-
prawnego  dziedzica  Solidamości",
czyli  reprczentanta  Polsfi  i  biorqr
2aćhodnich apanaży.

Jak się zdaje, nie jest to tylko moja
wizja. Bo oto w bliskim „Porozumie-
niu  Centr`m"  „Tygodnihi  Solidar-
ność"  (nr 37 z  14.9.90)  cz)Óam w ar-

Oikule   Xońcómdca",   że   dobrze   się
stalo, iż nastąpil podzial m ROAD i
Centrum,  bo  „wokól  tych  biegLmów
będą się grupować raęie i zawiązywać
sojiisz}e". A podżial sliiąić ma „sfor-
nulowaniu     propoąręii     dżialania
wspólnego,  zgody...".Czyli  taki  neo-
FJN,      tyle,      że      dwiibiegunowy.
i jesz)cze: postuiaty ńojusz`i, Łoalidi,
kompromisu  -  wszystko dlatęgo, że
ludzie nie dcą jeszcz€ dziś dokony-
wać  wyborów  ideolodmych.  wszy-

stko dla tych, którzy takiego wyboru
dotych«as zaniechali". Autorcm ar-
tykulu iiie jcst - vbrew pozorom -
mój ulubiony myśliciel polityczny ex-
PRL  Zdzislaw  Najder,  lecz  Maciej
Zalewsld.     który     zdaje     się     nie
dostrzegać,   że   dotyćhczas   robiono
wszystko,  aby ludżiom uniemożlirić
dokomniewyborówideowych.

Jeśli   dodać   do   tego,   że   Adam
Ghpiński  w  referacie  opublikowa-
nym  31  sierpnia  br.  w  „Tygodniku
Solidamość"   zapewnia,   iź_  Porozu-
micmie    Ccmtrum   jest    ofganizaęją
o  aiitykomunistyczmym  rodowodzie,
która  #ostala powolana  do  życia  z
inicjatywy      rozmaitych      środowisk
i partii, dó"ie liberalnych (konser-
ii/aqrwpyćh)  i  chrześcijańsko-demok-
raprcznyćh"  -  zarzut o zdominowa-
niużyciapolitycznegowPolsceprzez
lericę  róźnych  odcieni  -  staje  się
bezpodstawny. Rząd  co prawda jest
lericow i fflosowiecki, ale oto poja-
wia    się    potężna   konserwatymo-
liberalna  i  antykom`mistycma  alter-
natywa. Zatem można będrie wybie-
rać   (w   ubiestm   rohi   tcż   bylo
można...). Co prawda rie bardzo mo-
gę    dosz`iłcać    się    w    deklaracjach
Porozumienia   Centrum"   wartości
konserwatymych, a i z antykomuniz-
mem jego drialaczy Tóżnie to bywało,
ale sluchacz)e p.Glapińskiego  -  slu-
chacze  londyńskiego  National  Libe- .
ral  Club   -   na  pcwno  byh  2ado-
woleni.   Mamy  juź  2atem   prawicę,
która przelamie monopol lewicy. Nic,
tylko   poprzeć   sluszną  linię,   zwla-
szcza,    że    Jedynle    prezydentura
kha Walęsy" uatuje Polskę przed
katasti.ofą (Glapiński, op. cit., podkr.
TN)

Jeżeli zatem ktoś chce się brać do
„robienia polityki"  - proszę bardzo.
Ja dziękuję, nie znam się na t]m i  -
szczerze  poriedżiawszy  -  znać  się
nie chcę. Chętnie natomiast prz)Órzę
się rcalizaęii scenariusza. Scenariusze
mają  jednak  to  do  siebie,  że   nie
muszą    być    odgrywane    taki    jak
chcieliby ich autorzy.  I w t)m widzę
v`ńększą szansę na wohość polityczną
igtipodarcząwPolsceniżwakcjach
Walę§y   i   sporach   porozumień   z
rućhami.

Tomasz MWWOWICZ
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Ftada

zlmneJ wo]ny"   -     Lłrodz[ł
slę w stycznlu 1949 r.1 przez
hastępn® 12 lat żyl tylko na
paplerz®;

Ę}ń  Óo jcdnak ważd)r papier,  bo  `micmożliril

ro°mucq#groidga9lwwrięgmiinnymh-
korzystanic z Planu Marshal-

:a#ąwcze#S:';%##-
negp   Rynku.   Zalaż}riclami
tej   organizacji   b*,   poza
Zriązkiem  Sorieckim,  ri-
my    komunistycznc     I'olsŁź.
QechoeloBraęji, Węgcr, Bd-
8arii    i    Rumunii,    e    ricco
pfflej  J~  i  Niericc
Wschodrich.

Wjbnorż3ńa  iię  ę}miaóa  .bsuidaloa.  W czasie
gąr v Euftpie Zachodfiięj tworz38 się podsta-
"yno.ęmfomwępóbmqrgo6pod.rczejqpar-
i)ic'h m aopnio.]m osraniczaniu simneit;nnioffig:;Lffwwriffi.#i-
Bęni`inięto  zasadę  p`m;zennoóći".  U  zasada
mia!a   na   celu  iric   dqpiiszxzeDic   do  jatich-
Łołińck zińęzleóĘir międz)r państmmi  czlonŁo-
wslEimi,  bo  mogobr  to  zagraźsć  dominując€j
po23nęji  ZRtiązh.  SoĘriccEcgo.  Nie  było  riec
monpr o stuobodpm przepbric bpitalółr czy
sił)r oDboczej, a naĘĘct o vyrianie dcxśriadczcń,

RWPG

państmmczlonlm6lrim,nicvylączając.Zriąz-
Ł`i.Sorieckiego. MasoBne do6ta"y surowoótĘr 2c
ZSRS   zobowią23mmł)r   państm    zalcżnc    od
Moslp)r   do   rozbudot`y   określonych   g?lęzi
przcBtystowych, o oo zresztą idcologom komu-
nisomym chodzilo, ale ąx"cmralo to ogól-
nąbtastrofęekoloricznąipmlftycmicpBeŁre-

=J=ćgóĘhożjs###E
i urządzeń przemyslowych do Zriązhi Sowie-
cldcgo nabz3rBal utzzymanie nierentoa/nych, a

ĘEh.|.gJaJ:riśE='upai,nih#a##

„-Powolna śmierć kończł się a[gonią, ale czy
J

narodzi się coś nowego?

radzicckie surmee  stały się
pfzestałzale      maszyny      i
przestatzab   sprzęt,   często
bardzo zlej jakości.Tżemg3##=e%
pcĘ]rne   korz)óci,   przynajm-
njej w tatach  60-  i  70-m.
Państtia RWPG miay zape-
tmione dostaĘĘy surcmx5w, a

RWPG  udzielala  wpnłwdzie
vńelu   md,   alc   żadnemu   z
państw   zalo*elstich   nie
udziclala pomocy: Ęyla w s.ęm zalożeniu orga-
niza®ą potię)mą i jej dómym cclcm bb do-
datkcnye,  ścjślejsze  `izalcżnienic  lmjółr  Blohi
Komunistycznego od Mcslnęr. Stalin npn:hodzil
z  prostcgo,  a jak  się  póhicj  okazalo  prcsta-
ckiegozalożenia,żczapemisot)icwiększąkon-
trolę nad pań§mmmi sateLickimi, g4y bamici im
monopoldostawsumŃrieneraizcZRńązhi
Sowieckicgo w zamiazi za dcx5tmy masz}n, urzą.
dzcń i toĘimóBr przemystowych z hjóĘtr Blohi.
Oc2y"e  lmje  majęcc zasd)r cncrgefyczne,
mkie   jak   Polska,   musiaD   dostarczać   Rosi
pcnyame ilaóci węp.
Rady"udzielaneprzezRWPGpolegabrprzede
wszystkimnadostarczaniupańst.msa(elickim
planó"r  ` i    dokumentaęji    przcmystolpr€h,    na

Eta###łpeud"FwoEuwmpTŚĘ*:coh.
wo   -   Wschodniej   ponctamb   viększe   lub
mDiejsze  „rępliti"  smdeckicj  struŁt`iry gospo-
dałczej. Specyficzne uar`ml(i geQgraficzne, gęo-
ioticznc,  ckonomiczne,  cz}r  soęjalnc  ric  bńy
l)rane pod  uwagę. TaŁ więc v Polscc cz)r Rii-
munii, gdzic  nic bAo pomżnicjsz)ri zasobów
ruq)r  źelaza,  budowano  płzcmysl  staloĘigr,  a  w
Qcchoslowadi czy na Węgfz)ech, gdzie istniabr
silnc  ośrodki  brzemyslu  dnbncgo  i  Łons`im-
pęyinego zaczęto jc likĘridomó, q)r shipić caU
wysilck  na  produkęii  stali  i  ciężnch  maszyn.
Rolnictm,podobricjakwZrińązhiSoĘrieckim,
mialo  fimnsować  rozbudoĘię  przcmyslu  cięż-
kicgDipozb)nósięjaŁnajszybcicjfomw!acności

prymtiej.
A  tymczasem  iia  Zachodzic  fx"tala  Wspól-
nota  Węgla  i  Stali,  pomnstal  Wpólgr  RyncŁ
mooeqr   prawdziwej   integmęji   go6podanzej
zaczęv płzybiemć na silc. Zaalamomlo to m-
w€t komunisę}mych idcoloŃr v Mo6Łric. W
maju 1958 roku pamctal tam pi."qr ramoĘ`y
program intcgraęji gopodarc2ęj, . v rohi 1959•oglcxszmoporazpicmqrstatutfwpG.
Od  tcgo  czasu w  M®lmńe,  .  taŁże w ioo)m
stoucach  państBr  RWPG,  zaczęto  zastanaĘriać
się  nad  formami  in(cgmcji  pańs",  któłc  nic
mają Dnłów, calc ąnńe  gospod&rcae regulujc,
przymjm]`icj w teorii, plan pańshmy o mocy
Prawa.

bo  wszystko  musialo  się  odpywać  w  nmsch
RWPG.  Tylko  dośĘriadczenia  Sorieclric  bny
Óboriązujące,  a  dlugotcminole umou/ han-
dlom>mogŁ)rtpóqdlmdwsmneimusiabrtpó
uzgadniane z RWPG, oo w pmkbqx -czalo
zc Zmązkicm Smc€kim.
I  tak  wsz3nitko  szlo  od  jednego  ab§urdu  do
nas(ępnegp. Jak ustalać ceo!r w handlu między-
mrodo",   g4y   oie   m   ari   qmhi,   aoi
wymicnialiiego piemądza?  Usblano vńęc ceny
mjpierlr wedlug q)nEtanda Mostwy, a poicm po
paździemiu 19S6 rohi i po „buncie" Rumunii w
1964 r., rozpoczęb się przctaiti. Wreszcie u§ta-
lono  wproĘmdzeoie  tzw.  „cen  historycznych".
Obliczono przeciętiie ccny z okftsu atatnich 5
lat na pmkach śtĘriato"ęń i te ccdy miał}r otx)-
wiązywaćvokresiepcxszczególoychpieciolatek.
Nic  tmeba  bylo  dlugo  czekać  m  wyniki  tej
oblędncj  deęyzji.  C±ny fia  Tynkach  ś"ńatoĘ`Trch
wahają się  stale  i częsio gmltoimic.  Ę}d vięc
czas. gqy np. za rqpę naftcmą zc Związku  So-
wi«kicgD  placilo  się  malo  i  bń  okrcs,  gąr
Placilo się znacznie vięcej oiż tĘęmmila ccna na
pml[ach śvńatowych. St"o-o „rubcl tmnsfc-
rov",  którcgo mr(oóć  ustalono zc wzBędów
poopagandoĘięn:h nieco po"gżęj dolam. ale byla
to   t)ńko  jednostka   obliczcnioĘm,   (tórej   nie
można  bńo  zrcalizować.  g®r  się  mialo  nad-
wyżkęwhand[uzjatiml[olricklmjemRWPG.
Gqy się  miało  rublc  mnsfcrom Aa Łoncie w
Mc6lmńe, to ric można tpńo ich `iż}ó. m zah]p
jal[iegDlto"ck totranĄ  np. w Cłcchosto"i,
czywBulgarii.MożnabAopoc*ćdodatkm
zalp)Dr v kmju, w któpm się mialo mdvyżH,
alcooŁupić,gdycal&produŁęjarcg`ilolmajcst
plancm i wsDstkic atrakc)jnc tmnpr, maszydy
cz)r smowoc są „dcfiqAolne", cz}di że ićh brahi-

jc.
Wysunięto nmpr ppjckt „intcgmęji" go6priar-
czej  poprzez  „koori)m®ę  planów"+  OŁazalo
się  to  zupelnie  nicrcalne,  bo  statut  RWPG
mó.ńl wyraźnic o *s"€rcmoótiTańsbr cżloii-
loĘMskich i nik( nie lmmpil się do takicj *cx»-

Eti"bTpicż*riktakkhabsułdówNak-
ży ecż pcriedzicó, żc w s«j 40Jetbiej  historii
RWPG lpriządzilo og®mnc szŁoq)r |Bz)"m

%#L#::mów.di:#:
krajc jak  Polska  mogbr  rQz-
budować i)rzemysl okrętouor
w opaitiu przedc wszystkim

o umogDr dostawcze zc ZĘriązkiem Sorieckim.
Wprawdzie  Polska  muśiała  kupować  poważną
część`iępoeażeniastatkówzatmrdąwalutę,by
sprzedamć je  następnic  Rffiji,  ate  w  zamian
ot]qrmylrala  mpę  mftoqq,  za  którą  rómież
mu6ialaby  plació   w   devńzach.    Czy   to   się
oplacalo? Na to pytarie  nic można cx]poried-
zieć,  bo  ceny  zarncze  b)Pr  sztuczne.  Niemniej
przcmysl tcn powstal i  utrzymyml się, nawet w
okresic  tĘńelkicgo  kfyzysu  w  tej  dziedzinic  na

*ch śritowch.
uEd:?snpwz#F§#kom*%stwhodmnĘ
RWPG  pmktycznic  przcstalo  istnieć.  Po  raz
picrwszy  w  historii   tcj   omnizadi  odwolano
dmoczne posicdzenie Sesji RWPG, naczelnego
organu vladzy tej organizacji. Polska i Węgry, a
zapewtie   i   Nicmg  .Wschodnie,   i   Bulgaria,
Qechoslomda,       zmieniają       ustrój        -
pizochodzą  na  gospodairkę  iynkoi/ą.  Oznacza
to  -  ni  mniej  ni  więccj   -  konicc  komunis-
qrczncgo świata. Rozpoczyna się nowa cra.  Nie
oznacza  to  jednalb  że  Polska  czy  imc  kraje
daĘmcgo „oboz`r nic będą chciaD sprzedawać
swoich  tomraróor  Ro§ji.  Trzeba  będzie  jcdmk
opraooqraó   noĘye   plany   wsp5lpTag,    trzeba

##°hka=]ć:r:Ęejgnż#„nhźam°#,*i
i    na    kalkuladi    cen    prźm]ziAprch,    a    nie
Sztuczbycl).
P-ha śmien5 RWPG laońc2y się agonią, ale
cz)r narodzi  się  coś  nowcgo?  Qy  odż}ją  kof`-

Łpńq;Ęijk*-"jihżrie"j#Ci%m%;
Polsko      -      CżechosloRrackicj,      Unii      Nad.
dumjskicj?  A  możc  Polska  i  inne  kraje  tcj
części  E`ii`opy  pqrlączą  się  w  takicj  c2)r  innej
fomic do Wpólncgo Rynku?
N® tc pytania nikt nie potnri jcszcze cx]powie-
dzieó.   Ważnc   jcst   jcdmlp    że   wyszliśmy   z
Ło6zmaru absurdóqr idcologicznych  i że wcho.
dzimy w  epokę  gospodałczcgo  i  poligrcznego
pngmamu.

Jan KROK:PASZKOWSK1

(„Oml Biay  nr 1449/XIX, Londyn, styczeń
1990)
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BEZKARNY TRUCICIEL

Ferma bydła w Starczowie, należąca
do  Państwowego  Ośrodka  Hodo-

wli  Zarodowej  w  Kamieńcu  Ząbko-
wickim, to jeden z pomników 2awodo-
wejignoranęjikomunistycznychmena-
dżerów z uniwersyteckimi dyplomami.
Od początku, od chwili wprowadzenia
do  niej  zrierząt,  jest  ona  glównym,
chociaż nie jedynym, zagrożeniem śro-
dowiska w tamtejszym podobno rekre-
acyino   -   wczynkowym  rejonie.
Ponad  1000  sztuk  bydla  w  t)m  4m
sztuk  krów  utrzymywanych  jest  ,,no-
wocześnie",  czyli  bezściolowo  (słomę

pali  się  na  polach!)  na  legowiskach
spł\ikiwanych wodą. Ferma rie dyspo-
nuje   oczyszczalnią   ścieków.   Tysiące
hektolitrów  gnojowiqy  wylewane  jest
bez  jakiegokolwiek   planu   gdziekol-
wiek się da przez cały rok - zimą i la-
tem. Jeżeli nie ma pola, które mogłoby
w danym diiiu przyiąć cuchnąg ladu-
nek, gnojoricę  (ok. 90 m litrów na
dobę) wylewa się do rowów przydroż-
nych lub melioracyinych.
I stalo się co się stać musiało. Bakte-
riami fekalnymi i kloacm)mi skażone
zostaly  okoliczne  wody  gruntowe  z.
rieliczn)mi  na  terenie  wsi  źródlami
włącznie,   wzdluź   cicków   wodnych
ulatniają się  coraz liczniejsze  ogniska
żóltacżki i czerwonki. Sprawa nabrala

;:*:#kĘO#łYy#jfeuwć#888
w Walbrzychu oraz badania laborato-

żp:sź::śź:waT:=3|:#ed?:le*yĘ:
jednoznaczny:  woda  w Starczorie  (i
okolięy?!) nie nadaje się do clów spo-
Źywczych  i  gospodarczych.  Wieś  po-
zostala bez wody, bo Starczów nie ma

wodociągu,  gmina  nie  ma  pieniędzy.
Poprzednie  wladze  „nie  dostrzestr'
zagrożenia  ze  strony  fermy  -  Pom-
nika   Socjalistycznej   Nowoczesności.
Nie mogly (?!) wchodzić w konflikt z
mlodym,  ale    ,,prężnym,    doskonale
wykształconym" i wysoko notowanym
w partyjnej i SB-ckiej hierarchii dyrek-
torem   POIIZ   w   Kamieńcu   Ząbk.
Nałożono 2m ęysięcy zl kary na... nie,

5:cnhaadxket;:ati::oH#:źEaBd:%
Starczorie, którego dyrektor zaledrie
przed    kilku    miesiącami    obarczył
odporiedzialnością za obiekt funkcjo-
nujący od kilku lat. Kara ta to plus -
minus  1/6  miesięcznej  pensji  kierow-
nika, a 1/5 uposażenia dyrektorskiego!
Tenże    dyrektor    uuchomil    obiekt
vęl)pe`ii           podstawowym      zasadom
inżynierii rolniczej, bo bez oczyszczal-
ni  ścieków  i  stan  ten  przez  uńele  lat
tolerowal,     chociaż     byl     jedynym
dysponentem   hinduszów   na   ewen-
tualną utyli2aęię ścieków.
Nowe  wladze  gminy  podejmują  roz-
paczliwe   dzialania,   by   zdobyć   pie-
niądze  na  wodociąg  dla  Starczowa.
Miotąją  się, jak  dotychczas  bezsku-
tecznie,   napotykź`jąc   na   opoiy   Die-
których mdnych spizeciwiąiąęych się
ujaiiinieniu    skandalicznęj    syttiadi,
pi.zeciwnych   ujawnieniu   koronnego
argumentu. Gmina miala przez iriele
lat  „doskonalą"   opinię  najwyższego
upart)jnienia..A co na to glówny uń-
nowajca? Państwoi]/y Ośrodek Hodo-
wli w Kamicńcu Ząbk. ma miliardowe
z;yski w cz!ęśń „dzięki oszczędnościopi
na zbędi.ych  inwesąręiach" w toózaiiu
oczyszczahi.

Dyrektor, jako „wybitny ekonomista -
organizator",        ma        maksymalne
uposażenie przyznane mu przez Miri-
stra  Rolnictwa.  Jak  rięc  reaguje  na
spowodowaną        jego       .ignoranęią
katastrofę   ekoloriczną?   Uruchamia
fudusze, organizuje grupę do budowy
oczyszczalni?    Skądże!     Rozpuszcza
sforę,,wąchaczy',bywytropićtegokto
„nadośnil"   sprawę,   a   nuż  to   ktoś,
kogo   można   będzie   dla   przykladu
zniszczyć   ku   przestrodze   potencjal-
nych „rozrabiaczy"? Tak oto `irydąda
„odnowa"   na   szczeblu   gminy.    Co
można dodać? To tylko, że 6w dyrek-
tor, m i m o   ż e   na obecnym stolku
osadzony    zostal    mocą    komisarzy
grasujących  w  pamiętną  noc  grud-
niową, m i m o   ż e do końca używal
swoich"  pracowników  do  działalno-

ści   na   rzecz   przestępczej    ®y   nie
poriedzieć       żbrodniczej)        partii,

i m o  niechęci do przemiaiL nadal
quje się dobrze, ba coraz lepiej, nie
szczędzi ofiar„. na Kościół. Więcej  -
cieszy się pełnym poparciem „swojej"
powolującej        się        na        Walęsę
„Solidarności". Więcej  - teraz straszy
zalogę widmem przemian,  nawolując
do  milczGnia,  nie  ujawniaria  niczego
na zewiiątrz przedsiębiorstwa, gdyż w
ostateczności będzie  musial  zamknąć
femę i ludżie stracą pracę.
A   może   by   tak   Panie   Dyrektorze
ruszyć    glową?     Uchodzi    Pan    za
cżlowieka      śwńatowego,      prężnego.
Bywa Pan za granicą. Czy tak trudno
podpatrzeć     jak      takie      problemy
rozwiązują ci, którzy goszczą Pana w
Niemczech,    w    czasie     słuźbowych
wycieczek?   Chyba,  że  w  pogoni  za
profitami z tych wiz)ft brak Panu czasu
na patrzenie, a m)ffl traci lotność?
Roznńązania    są    bardzo    proste    i
skuteczne, ale wymagają pieniędzy. A
Pan  -  Mistrz Gospodamości podob-
no je  ma,  więc  może  by  tak  zamiast
uządzać      biura      z      palacowym
prz€pychem,   wylożyć   co   nieco   na
naprawę, chociaż w części, tego co się
zepsulo?    A    przy    oka2ji    przestać
oklainywać własnącalogę dzialaniami
pozorowanymi   w   stylu   „lapąj   zlo-
dzieja",   bo   chyba   qm   razem   za
pańskie  2adufanie,  ignorancję  i  aro-
ganęję  zaloga  nie  będzie  płacić bez-
robociem.

OBSEFąwATOR
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włdstź#4Pómó4#i#wrdkź,źri#c%
chciała zdradzić treści. T17bkolo pięknc stare willę
i bezlismc dTzewa hołdującc jesieni` Q po pros-tmą%?#Szbkę°bęzh#.#%m##%fiL
`p###M#ó-%#%u%""2yst#
akadcmj€Idego byla dla  nich si^ioistego rodzajust#gc€bjmt;oHs'kp'k°#
konserwaiorów, słowerr. wsvstkich, bórzy są od-
Pz°zrm#%#zą#n#q„#cPw%ÓwżkŁ:
to, że we "roclariu poi.manic college.

PoTnysl zrodzil się z poirzeby chwili.  W rr.oriien-coi%%ą#Ę€,Tqgmz%ż#
go    językami    zachodnimL    1    wieąy    wżaśnic
olcazalo się, że bralcuje okoto 20 0® r.aic2yci€tijwęv#-#eĘ-
nżtp#e#W####jpą°ąęyc"h"dhoh°dżriż*
PoTTqirsl  sworzmia  w  r.asą}ch  wanudcoeh  ko|e-
diLm zrodzLl się w Minis€ersti^7ie Edukacji Noro-

g€#ws_zĘybkffoĘff%pm.mĘfi;.:..::f:..:.`i.":`,,,n:::::::::::ś:Sj:!J"#
dekloracje.  Wojewoda  wroclai.rsH  ró\^mież  za-

%%%aL%Pbrba°jbeftekŁoppm°Sm#ju%aś%.#,'€##sm%-r#-
więc  w czerwcu  ia.raoor po4pisai porozumicnie
Z#kwmprvst#mieżwauanbĘasĘadaĘĘ#eEż
i  amęr]ricoństca.  Do  groria wykladowcói^r no\^ri

szkoo    przyżącz))li    się    Amęrikanię    Andi®i
i  Framcuzi`   Ićh  ud2ial  jes€  om  camięjszy,  że

%#ą#iaoćooz%#PC"qęMb.
Talc i^ńęc  do Ministem^^a  Edukocji  Narodoi^^ęi
i.pl)mą} gp€oĄ^qi  projckŁ..  Pod konlec mąja rngrAn#m%2Ę€ębo#
od rozu zrozumlala poamebę sh^rorzmia 4 btsty-
tucji, a oprócz €cgo miah już na swoim koncie

#%€#aw°maz%
]ęz)ików Obcych i..e WvroclawbL )ak z teso widać,

#I.C*#Ć*LTC#(?°flĘ`°bDeD##:.
ekoT\omicznych. Mb\istemoo dinansowalo ylko

#ątig#ą#pcs%*##%#%
ijędynym..

KolcgiumpcrwstałonarnoqistQrychisqrięjqFych
jeszczeprzęirisó..i.Oqzymaloseatusszko®ppoma-
airab.ejanlei^r)7źszęj.Istą4wlaśnLc\.ąmikąjąab-
sur:idy,   prouem!p   i   poTadolcsy.    Skcmo   lroi^ńem

polsld coucge opart)i jest na moddu zachodnini,
powinięT. bo]ć W}dszą Szkolą Zmodową NLesteor
WdbEbwuynpąwypadh`Pqagaflwydd]ąstęristwtad2€

AbsoŁwa®ci WcxŁawskięgo Kolęstim mą]ą pra-
wo konom\.oi.mia si^opcli st\idiów ria dowobąm
uril:węrs)necie` W s]ctad Ro4r Naukowęi i^^chodzą
samodzielni  pr:acoi.micy   Uriii^qftste&.   Wn>cla-
wsidęg).  Po ukończcniu kolęstum oqzymuję się
pTawo nauczania jęz)ika obcęgg nic qlko w szko+

[EĘEEMĘŁ#mE#EFMT
wej   o  Tozsqz)[giięcie   Cego  pmbla"L   O^hszan

#do#dwpgrz,Przyst#„jk#z#Ę
dzi€  stedtić   podcm  ą   szlaoty".   StwieTdzaiie

oczynriście  aselairac)ÓT\e   i  na   dodaLeLc  dz[wnię
a\ąci naszym s€aTym skostniał)m (a i)rzeciez z m-

#k#arbo#8°aq%##Wqw:{cmpoprzzy#
Wciąż pozostaje nieuręgulowar.y probleTr. sŻużb)i
wojsbwd, sŻuchaczc rie mają indelstw i legiy-n#u"##'wÓw#.#l#;.
Wlaściwie problem  tęi  riow powiażęj  insiytucji
zTozuirial  ylko  ZOZ  144ższych  Uczebii  biorąc
pod opiekę sZuchaczy "rocżawskiego KOLegluirL

]alc iridać paSa i poświęcenie pari Karp nlci^iielc
tu da+ Są ludzie, dla kiórych przepiy stmorią
pTLii.ro  w)żs2)e  niż  neczyniiste,  palqce  PotnebL]n#ą#aTnpkm'pm#wP#aww#s"#rządmwwy"stua:
waż  kolęjTv  lis.  do  wladz  ośriau7wych.  W  uj
chwili pozostażo bn ylko czekać ria odpowiedź

Swoją dnogą jestem badzo ciękL"a, kiedy `m.e-_€j:##m#,#%
cz)7nnic popicrać,  zamiast po  siaranu "weczyć
ich wkononiŁ

Polak przecież tyle potrafi...

Agnieszka BURNIAK
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Zprzymróżeniem
Oka

WYŻSZO ŚĆ ANGIELSKA

Dlugowieczność     Anglików,     którą
strierdzil    humorysta    amerykański
James Thuber po przybyciu do Lon-
dynu,   wzbudzila   w   nim   zazdrość.
Natchnęla  go  do  aforyzmu  o  swej
ośczyźnic.. „W Ameo}ce milość po 40-
ce jest nieobyczajna, praca po 50-ce -
nie do pomyślenia, a śmierć przed 60-
lcą niemal pewna."

PRÓBAINTELIGENCJI

Oficer   -   psycholog  przeprowadza
próbę   inteligcmcji   wśród   rekrutów
amerykańskich. Rekrut odporida na
zAda:wane " pąriaria.. „Co się dzlde,
gĘ kula unvie ci prawe ucho? -  Gor-
zej słyszę. -  Doskonale. A teraz dniga
kula uryi.ia ci lewe ucho.  Co się wtedy
dzieje?  -  PTzestaję widzieć.  -  Ja}c to?
Proszę się zastariowić.  Nie mówię o o-
czach.    Powtarzain    w)maźnie:    kula
ucina  z  kokzi  dTust,  lewe  ucho ...-
Powlarzam: pTzestaję widzieć. PTzecież
hełm spada mi na Tws."

ŹYDOWSCY CHIŃCZYCY

Fflient   w   żydowskiej   restauraq.i   w
Nowym       Jorku       stwierdza       ze
zdziwieniem, źe  obsługa sklada się z
samych    Chińczyków,    którzy    dos-
konale  mórią  po  żydowsku.  E]ient
pyta,`hhz\śd\de\z\..„Skądpa"ytrzasnął
ęylu     Chińczyków     mówiących     po
żydowsku?  Ten  odpowiadcL  mu  szęp-
tem:  Sza!   Oni  nic  nie  riedzą,   oni
myślą, że uczą się po aristelsku"

INTELEKTUALISTA

Patrzy na kiszkę pasztetową i myśli o
Picassie.

PIENIĄDZE

Mówi   się,   że   pieniądze   ria   dają
szczęścia.    Sacha    Guirty    dodawal:
Rzccz  jcuna  myśli  się  o  pieniądzach
cudzych.

„PAN BÓG I JA"

Robert   Brownipg   zapy(any   przez
swoją żonę, Elizabeth Barrett o zna-

czenie   jednego   z  jego   szczególnśe
trudnych wńerszy odpowiedzial: Kż.ecp
ter. wim napisateriL rozi»'nial go Pan
Bóg i ja. Obecnic ToziLrr.ie go tylko Pan
849.

KREDYT
KRÓTKOTERMINóWY

Do           paryskiego           recenzenta
muzyc2nego, wpływowego i brzekup-
nego,  zgłosil  się  mlody  śpiewak   -
Bataille,   prosząc  o  dobrą  recenzję
i  zapev`miając,  że  odwdzięczy  się  za
nią  w  gotówce,  gdy  tylko  dyrekcja

ĘTcvm#tpri=dzE:djykb:::rak„tź
góry»,   ale   t)m   razem   zaryzykowal.
Napisal    w    swojej    recenz).i:    Pon
Bataille to młody śpiewalĘ który wiele
obiecuje.    Zobaczymy   czy   dotrzyma
tego co obiecuje...

RADA

Jeśli  robi  się  interes  z kimś  do  kogo
ma  się  zaufŁnie,  spisywanie  umowy
jest  stratą  czasu  i  papieru.  Jeśli  nie
ma się zaufania - Pm bardziej.
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