
OPINIE.
Choć  dla  nikogo  nie  powinno  być

w  Polsce  tajemnicą,  że i.edynym  i.ej
problemem  jest  obecnie  gospodar-
ka, a wszystkie inne są pochodne, na
horyzoncie  polskim  wcląż nie  widać
sił społecznych, które by obecny pa-
raliż  produkcji  przełamaw,  wyrywa-
jąc  Polskę  z  niespotykanego  w  jej
dzJejach    gospodarczego    impasu.
Dlatogo nowa RP ooraz bardzJej się
upolitycznia.    Do   wielu    namiastek,
które władze oferują zamiast chleba,
na]eży  polityczna  strawa z  parafial-

::jć:::n:jęN::n#aź:iu€,:as|:!
łowników  czyli   dla   Polaków   w   F`P
chybacorazbardziejniestrawne.Ko-
comotuchowiczowi z „ Nienasycen ia"
Witkacego powiedziałoby się, że Pol-
sce  potrzebna je§t jedna więlka  le-
watywa.

Zbign iew BYRSKI
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NIE MOŻNA W NIESKOŃCZONOŚĆ
PROWADZIĆ DWULICOWEJ GRy
Roz.mowa z Antonim Macierewiczem
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-  Zasady  ideowe  są  te  same,  czy  zaś

piogram  jest  zbliźony,  to  jest  juź  dla  mnie

ś:#®z=c±Ł:T:a7eTnno,;ś,:3r3:ódb:jo&cęg:
członków   ZchN+i   podtrzymuje   ten   pro-
gram,     który  towarzyszył jego  zakładaniu,
ale niewątpliwie li nia polityczna, praktycznie
realizowana przez Zarząd Gtówny i  kierc)w-
nictwo Klubu , w sposób zasadniczy od niego
odeszta.   Wszystkich   Państwa  namawiam
aby  sięgnąć  do  założeń  ideowo  -  progra-
mowychzjednoczeniachrześcijańsko-Na-
rodowego.

Mówiliśmy tam,  że  ZchN  ma  być  partią
polityczną stojącą  na straży  niepodległości
Polski.

Mówjliśmy tam, że do zrealizowania nas-
zych ce[ów niezbędna jest dekomunizacja.

Mówiliśmy  tam,  iż  jesteśmy  partią,  która
będziestrzegtaiodbudowywalagospodarkę
polską na prawie wbsności.

Mówiliśmy tam,  że jest nlezbędna  repry-
watyzacja -oddanie tego, co zagrabiono -i
taka prywatyzacja, która zapewni upowsze-
chn ienie własności.

Mówiliśmy tam, źe jest niezbędna lustrac-
ja.   Mówiliśmy  tam,   że  niezbędne  są  rów-
noprawne stosunki z Niemcami, z Flosją, że
będzjemy  walczyli  o  prawa  naszych  roda-
ków   żyjącycń   poza   obecnymi   granicami
F`zeczypc6politej.

Mówiliśmy  tam,  źe  w  sferze  polityki  mię-
dzynarodowej  będziemy  dążyli  do  tego,  by
Polska  zostah  objęta  systemem   bezpie-
czeństwa NATO.

To  są te  kwestie,  które  podnosiliśmy już
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przez dzialanie Zarządu GIÓwnego ZchN
łamano.  Nie wierzę w to,  żeby to się dziato

przypadkiem,  ale też  nie wierzę w to,  by to
się  działo tylko  pod  naciskiem  okoliczności.
Sądzę, że nie można w nieskończoność pro-
wadzić  gry  dwulicowej.  Myślę,  że  program
ZchN-udojrzałdotego,bypubliczniezostał
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Obecnie jest to stronnictwo,  które dotączyło
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odsuwani  na margines a przekonani o tym,
iździałajązpobudekpatriotycznychiwidząc
jednocześnie,  że  to  inni,  że  środowiska  le-
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chcą dotączyć do tej elity, do tego estabish-
mentu . Ja to psychologicznie rozumiem, tyl-
ko uważam, że to prowadzl Polskę do po-
\^/tórzenia,  do  kontynuacji  PF}L+J,  a  nle
do  niepodlegtości  i to jest ta  podstawowa
różnica.  Wymieniłem  przykładowo  kilka za-
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problemy. Jest rzeczą charakterystyczną, źe
ZchN jest dzisjaj w lstocie partią kanapową,
partią,  która  nie  zajmuje  się  w  ogóle  pro-
blemami  lokalnymi,   która  -  podobnie  jak
resztaparii"okrągłostotowych"-koncetruje
się wyłącznie na grze kuluarowoiejmowej.
To  są  konsekwencje wyboru  pewnej  drogi.
Ja  mówię  oczywiście  o  linii  politycznej..  nie
mówię o poszczególnych członkach  ZchN,
nie mówię o ludziach.  Po pierwsze dlatego,
że  świadomość  tej  ewolucji   nie  jest  petna
wśród czlonków, a po drugie bardzo wielu z
nas  -  co  też  naturalne  -  długo  w  sobie
chołubi,  długo  w sobie żywi  nadziei.ę,  że to
';eźto2t{°aTe'%nhagobtęt§Cb:,?sn#:ecTn:jk:::
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który  -  gdy  rozstrzygav  się  decyzje  doty-
czące  mojego  wykluczenia  -  przestrzegał
pozostałych kolegów przed tym , iż wchodzą

Redaktorzy         miesięcznika
„SolidarnośćWalcząca"otrzy-
mali dwa wezwani.a do Proku-
rpa%Wmntu_Ww°jed%ióa§u#e#dcm#

- na 22 grudnia 92 r. oraz s sty-
cznia  br.  Wezwano  nas  jako
świadkówwsprc[wievko44|92
-„ ujawnienie wiadomości sta-
nowiących tajemnicę państwo-
wą". Chodzi zapewne o wyda-
nie  specjalne  naszego pisma  -
„Agenci rządzą Polską„  i opu-
blikowaną w nim tzw. listę Ma-
cierewicz;a.        Postanowiliśmy
zignorować pro]wratorslde za-
proszenia.     Do    Prokuratury
prześięmy  list,  który  opubliku-
jemy  w  następnym,  300  n-rze
SW.

na drogę prowadzącą do PZKS+J. Ja uwa-
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sięcy?

-  Jest   nas  w  tej  chwili   dużo   mniej,  w

granicach  trzydziest,u ,  czterdziestu  tysięcy.
Jest wiele powodów'takiego obrotu sytuacji.
Myślę, że jednym z istcmiei.szych jest to, że
zarówno F`dFl -bardzo istotny czton Koalicji
-jak  i  AKC*A  POLSKA,   bardzo  długo  z
różnych wewnętrznych powodów czekav z
organizacyjnym   rozwojem.    My   w   lstocie

::Znęźiecżyjdn°ą?!%:#:m?%##:a:zęb°nr:
ków.     Dotąd     koncentrowaljśmy     się     na
różnorodnych    nadziejach    związanych    z

Koalic]!  dla  Rzeczyppspg-
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DZIĘKUJEMY !

Serdecznie dzlękujemy za wpłaty
na fundusz wydawniczy pisma:
Tadeusz Warsza 1 5o e,  F`afał Poszwa
50.000 zł,  Mieczysław Kjersznowski
10S.   Serdecznie dziękujemy!!

GÓRNICY, KOLEJARZE !
Strajkujący Robotnicy Śląska!

sprpzae'::;jce;t;o3ąwizk°a7i%i:ew,P±:ewz,3Yz'eczh,#:zT,U#;Srtź;Wp`+C*aęjnpyrĘ:dwk;:ddąp:anca°dwdnśkbę:ę::jeu=
Tawładza,przypariadomuru,obiecaWamwszystko,spehieniekażdychekonomiczny.ch
postulatów,   byle  tylko  zachować  swe  stotki.   Lecz  będą  to  puste  obietnicx3.   Przy  nie-
uczciwych rządach bogacą się jedynie uprzywilejowani, ogót obywateli biednieje.

Aby  naprawdę  pomóc  sobie  i  Polsce,  do  stusznych  żądań  ptacowych,  branżowych  i
śro=d:,iiis;c:ęFL:eh:3mgun;:cżeę!j,,ąśgćo#nnf,oar#clzwep,

-rozpisania nowych wyborów parlamentarnych , samorząd owych i prezydenckich ;
-rozliczenia starej i nowej nomenklatury;
-zaprzestania wyprzedaży za bezcer` majątku narodowego;
-ukarania winnych ater gospodarczych.

wapn;#frnaamDyo#y=Zśę:3tkeust.DamytemuWyr&Publicznymidemonstracjami,organizo.
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22  grudnia  1992  r. Przewodniczący So lidarności Walczącei
i  Partii Wolności

Kornel  Morawiecki

11   ZJAZD   PAHIII  WOLNOŚCI
12  grudnia  w  auli  Politechniki  Wr.o?Iawskiej  odbyl .się  11, ą?z!  Pa.Tii _y_o!n.:Śę*!~C.?^=..

st;i-ća:ś-ri-nińT-09d-eiegatów.Wśródzapró6zon_ichgo.śc_ibyli^m:i_n_..6.sr=t_o±r_?b^n.i.e^!..-RŚżEź#fLrgenk,tżox::Śkr:ee%,wa'.#g;S,Japs#ńżxiąg;ąrićĘf#_oGf:_b!aS_#!:_;:nź_
-iśzd;;;:;i:o-d Mariana Jurczjta ze Szczecina i pulkownika Mariana Gołębic)wskiego z

Nowegci Jorku.•-;aćżnfią{Żaóeśiąeknbasżjg?dkz%sąti%fz:e°2::%ży:n°jdep%gedz€!:b6°#eań4sztwma:'"W_:n.e'::i,
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-iżstćdniżąćyn; zostśł ponownie dr Kornel Mcirawiecki, wiceprzewodniczącym - Maciej

Frankjewicz.

Uchwała  nr  1  Zjazdu  Partii  Wolności

#:°:łan:j:Ł;|::Ł:otśgc%:;cnegoporządkuprawnegoRP,gdyżpaństwotomchowab
ciąglość  polityczno-prawną  z  PF`L.  W  istotnym  zakresie  nadal  obowiązuje  stalinowska
konstytucja z  1952  roku.  Kluczowe  stanowlska w  najwyższych  władzach  ciągle  zajmuią
wspóbracownicy UB, SB i obcych wywiadów.

11  Zjazd  Partii  Wolności

Uchwał;a  nr  2  Zjazdu  Partii Wolności
Wroclaw 12 grudnia 1992 r.
ZiazdupoważniaprzewodniczącegoiZarządGłównydoprowadzeniarozmówipodjęcia

decyzji w sprawie ewentualnego przystąplenia partii do  Koalicji dla F\zeczypospolitej.
11  Zjazd  Partii Wolności

0 SĄD NAD KOMUNIZMEM

i:;eti5,3gęt:T:u,l,':d?ą:.:,ygi#':#:=s:.3ddn:o:?gsŁ,f,e:zuo###sgz:kgdr:gd:n;!u:iao;#
ekologicznych w krajach przezeń opanowanych.

ldeaprzeprowadzeniasądunadkomunizmem,wyrażanawielokrotniewposzczególnych
krajach,jakinaszczeblumiędzynarodowym(m.in.wuchwatachcentrówKoordynacyjnyc.r
"DemokracjaiNiepodległośó"oraz''Warszawa'90'),wchodziobecniewstadiumrealizacii.

Wdniach25+31stycznia1993r.weWk)dzimierzupodMoskwąplanowanejest,podczas
specjalniewtymceluzorganizowanejkonferenci.i,powołanieMiędzynarodowegoKomftetu
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Organizacyjnego.którybędziemiałzazadaniezebranio
materiałudowodowegoatakżemerytoryczneoraztech-
nicpzna::rĘ#i::cęnLeEr;:e=;NsękTem::|!fi:2Ł.grupo-

wania  politycżne,   którym  drogie  są  ideały  wolności   i
demokracji  oraz  wspólna  jest  wrogość  wobec  totali-
taryzmu,doaktywnegowłączeniasięwpraceKomftetu.

Komunizm  skalą nieszczęść i  przestępstw nie ustę-

3:j,?dfzęs?zTtiouwJ;ćN:.;o;5#ćn#śystnć:T.óngL:isę
mieć swoją Norymbergę.

KoordynatoramiakcjipowołaniaMiędzynarodciwege
Trybunałuprzecjwkokomun`izmowisą:wFlosji-drJurij
Listow, w Polsce -dr Komel Morawieckj.

OŚWIADCZENIE
W Polsce żródłem wtadzy nie jest suwerenny naród.
Osoba prezydenta,'sktad  kolejnych gabinetów rządu

i  parlamentu  nasuwa  podejrzenia,  że  o  obsadzie  naj-
wyższych  stanowisk  państwowych  decydowała  tajna
policja polityczm. Juź ten fald byłby darmujący. Popar-

;j:issk?:i::::eĘ;:ivwkjię#jz;:#:ę:jrgśncę:nnynew*t=
carstwo.

Polska  nie  jest  niepodległym   państwem.   Wa]ka  o
niepodlegtość trwa.  Uważamy,  że  organizowanie ludzi
pod   hasłami   niepodlogtościowymi   i  jednoczesne  od-
cinanie się od dążeń ludzi pracy i warstw na]uboższych
do poprawy  s.wojej  tragicznej sytuacji  jest nie tylko  nie
uczciwe.Jesttobtądpolityczny,któryprzekreślaszanse
zwycięstwa.

Polska  Partia  Socjalistyczna  łączyla  program  spo-
łeczny z niepodlegk)ściowym.  Solidarność stawiała żą-
dania  materialne  i  wolnościowe.   Walka  o  ojczyznę   i
chleb ndeży do najcenniejszych polskich tradycjl.

Komitetzałożycielski
Wolnych Związków Zawodowych
Janusz Golichowski, Joanna i Andrzej Gwiazda, An-

drzej Kujawa. Joanna Fladecka, Marianna Szreder, Bo-
gusław SpodziejEł, Anna Walentynowicz.

KRÓTFH  BIIANS

zd:;Ła:j:Tąupgr%E.ęjraart:zweŁsnł;kkoosm#nTz::ro_d=zPśogjeą.ł
nerałudzielaljcznychwywiadówistroisięnadalwpiórka
heroicznego patrioty;  11  lat temu nasze sumienia prze-
świetlav watahy zbirów z bezpieki -dziś  robią oni do-
skonałe  interesy nie obawiając się przyszłości;  ci,  co z
pałkami   gonili   ludzi   na  ulicach,   obnoszą  się   dziś   ze
swymi walizeczkami  biznesmenów;  dawni donosiciele i
agemci  zasiadają w  parlamencie,  z  biftą  decydując  o
naszym codziennym życiu ; Urban i jemu podobni ktamcy

Ł°ąp{:u8:iśjsm;j:t5ż%F;easx:tunił'KLoaśbc#djzji3nŁ#Śzvą9:g:
Wism:idr=:ni:mse#::śn#ek#rśac::Órkomunizmowiw

imię   lepszej,  wolnej   i   sprawjedliwej   Polski  -  dziś  to
wtaśnie  my zapełniamy  urzędy  zatrudnienia i  z trwogą

8gi%gmzyhna,Sązes,:C5;krae#'zea:jro!n;%iey:ijet,::::
maskowana  jest  jedynie  pozorami  demokracji.  Zapa-
trzonywewłasnyrzekomygeniuszprezydentotaczasię
miernotami  i  nie  jest zdolny  do  budowania przyszłości
kraju.

Gorzka jest ta niepodległośó  Polski w  1 1  Iat po wpro-
wadzeniu stanu wojennego.

J.E.

LIST   OTWAHH
5{Łi*eźi!ednoczonychAmeryki
Szanowny Pan  Bill Clinton

Szanowny Panie Prezydencie!

i:m;;3iiJinńĘ:r;#;g3ęi;!b;;zi#;?#ii:ęic#:o:Ę:gsi;:n::ti::d!,#jj?3st;:;g::d;o;%:i
niej i w tym  moich rodaków.

Szanowny  PaJiie  Prezydencie.  poniewaź zaliczam  się  do tych  nielicznych

iii;oii;%jt;::?:::::!,.ąijłł::!nz#i;;kip;m*mf:i;n;:#o:::::wbimij:;#::;::;:;::
czonych Ameryki wobec narodu polskiego zwracam się z prośbą o podanie do
publicznej wiadomości  nazwisk agentów byłej  NKWD,  KGB i  GF`U -jeśli  takie
dane  są  w  posiadaniu  wtadz  Stanów  Zjednoczonych  Amerykj.   Dotyczy  to

##3zsco:3eosś:apj:s{Tjpąoc#ś=kpcrj3ś:3#:ź:z:c±ę#Ł:::Ł:3:gś3j::tRu;
technicznej  lub politycznej. ale wyrazam  przekonanie,  źe nadszedt czas. aby
ta  "biała",   a  raczej   "czerwona  plama"  zostala  usunięta  z  naszej   historij  i

;z:fgĘn:ai:;cv;i#kcia;cs:p;;,FJ:;:s;F!;e#ia;k;:dp?#!pii:;gjn3Ji:im|gaij:j:':::
wiem.  Obecnie  nawet  w  elektoracie  p.  Wałęsy  budzą  się  coraz  większe
wątpliwości co  do trafności tego wyboru,  a zwłaszcza po ustaweniu  przez p.
Wałęsę propagandy w  Polsce  na rzecz  Pana Busha i  próbę wywarcia w ten
sposób  presji  na  Polonb  w  Stanach  Zjednoczonych  Ameryki.  Linia  tej  pro-

gafk%nwqtyeu:rdg##§:asjsę,ęodaźrzdeoc#j3,;;;ą:;d2jeTo::a#ój#nso%uj:eS,E:
przez  polityków,  ale  i  przez  ludzi  intelektu  mieszkai.ących  nad  Wisłą.  Mnie
robotnikowi jest szczegóme przykro o tym pisać.

ojcJ;±°nyF°|iekpaod#egg°o,jns?rr:;#ła,,bwuedg°oW3a#:j,'wnŁ:gbmędnzj,ee3Eraęópo°#iknoei

;%o'3%cozni;:,i,,c;?ś.:wgk:r:ę.łiewgnł;r;,iźgi:z%3s:Tgnśę.ę:ii#jz:u#m,zi:?z:!g-
nych elit politycznych, a zwłaszcza p.p.  Lecha Wałęsy,  Bronislawa Geremka,
Tade usza Mazowiecki ego, Janusza Onyszkiewicza, Andrzeja Welowieyskie-
go,  Leszka  Moczulskiego,  Jerzego  Milewskiego,  Andrzeja  Milczanowskiego,
Jana Krzysztofa Bieleckiego i Stanisława Tymińskiego.

Szczegolnie interesuje  mnie czy w archiwach  CIA znajdują się dokumenty
wskazujące  na fakt,  że  p.  Wałęsa  był  poinformowany  przez  komunistyczne
władze  PBL  o  przygotowaniach  do  wprowadzenia  Stanu  Wojennego  i  czy
wyraził  zgodę  na  wprowadzenie  go.  Wyjaśnienie  prawdy  pozwoliło  by  nam
Polakom   na  oczyszczenie  elit  intelektualno  -  politycznych   z  ludzi,   których
jednym dz]ałaniem jest robienie chaosu, sianie zła i niezgody gdziekolwiek się
oni  znajdują,  co  w efekcie  ma zaowocować trwavm  systemem  pod  nazwą
KOMUNIZM -BIS.

i;ia:!aiłiiiijr::;ioiuiij;;!:ig;iił;;ił,ig:::::idtn:he!!jo#i3;sn::#|!=::;!:ip':ri:::;
1nteresuje mnie równiez ujawnienie dokumentow mogących wyjaśnić kulisy

Śmierci gen.  Sikorskiego„
Nie  chciałbym  tak  jak  nasi  dziadowie  i  ojcowie  czekać  kolejne  50  lat  na

ujawnienie   prawdziwego  oblicza  zbrodni   dokonanych   i  dokonywanych   na
nai|:::eg::'rsok:Tę8::dpar!#e°nt`r:,e:gyap|gwdTaEZR#óLNEGoświATAprze-

mówila do nas dzisiaj,  bo już jutro, tej szansy możemy nie  mieć.  1 to nie tylko
my - POLACY, amerykanie również.

Z wyrazami szacunku

Edward MIZIKOWSKI

Mędzyzahdowy Fąobom iczy Komitet Solidarności
Warszawa
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FORMACJA  CHRZEŚCIJAŃSKO-DEMOKRAHCZNA

WOBEC  SHUACJI  GOSPODARCZEJ  W  POLSCE
Szybki  i  właściwie  nieoczekiwany  w  tym  przedziale  czasowym

upadek socjalizmu w  Polsce  i w  innych  krajach  bloku  sowieckiego
zastat opozycyjną myśl demokratyczną o orientacji ch rześci|ańskiej

:,Pbarun':#ns;sntem:rw"ei°;°;oasnpąodn:rcze:P:?t::nn#,ekpór:a#nbej

:%B;Łno,ryzmdenś:E=#t:,,t#eun.,mgotowychwzorów,rozw,ązańz
Toteżbvskawiczniesformułowanynajesieni1989r.tzw.program

s:r:{#c=t,tzdma.tmał#emd;#,e:3%ę,o%Trapr;g:abm=:sł3,ć
•:;:.:;;`;:::.::,,;.,;,;.`;`;:;,;:.;.,::.,::;.`;;:;.;ii;;;;::`:.;..i::.`,.:;;;:.::::::.:,:',.`.:.`:::::;::.:;:....'::.,::i..:`..:.:::`:.?:.;::,.`.:.;;::;:.`-;,'.:;:..`..:..`l:::::..:`:,..;`::_.,i,:;;
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;o}::o;d;a:Ł%ś!t;g|oĘa#?%:ę!eu:;°#°%Ę#:°;#kb:gij:#:ib#.
Sn#:d?rrcęźeiejpsa:ehtpe°Sgtłu:3.|;Tżdee3#Yacdh:::Sgł:#j:h:o:`:r;;
pragmatyczną,  która  ma  być  reakcją na  nadmierną ideologicznosc
parii lewicowych .

o®wni§T;#eśrnĘ:,.eknżEyb;Lsckhopdo7,s%,2fy=ętę,ryps;:w:i:%kząd:r,::5ę

ij,!i:?ro;w:i:ć!;=rś°m;;gg;*eidaz#ff;3:#s:;;tt:;:ei:uirh:;§jc;:ae:b;ę;iĘg::źi
%gcóz'::,'n%ypomd?eggvbTo°nłi'LZLwr#yuJr?mTaanóozmn.aT#k:z°edsłp%Sk%h-

#v:;::;;:s:p:ge§%c;%::sst*as#jc:;=enyT=:;nć2ng,ar:a:%Lunp,:wm=,:wę=:
Pamapolitycznaniejestjednaktylkougrupowaniemideowymlecz

3:uhę3'mk:Ósr,aoęgsyadóosuw=biemźaceuęnzt'3,:sYep#aydc?neYktsókr:tepłŁebę:.

§::or;:ł§§:;T:§,;ł:{ę;d§;;;g:s;g§,;łe;:;p;;łł§;;ałj;ł;;:jp§{;;:::ł;;;ł;:%;€;;
obbo:?csnyeoi;,ęk3#śeómpyŁhi,s::a;ó,skiei  s®nie po"vcznej  ma me.

%ay:=T#aan:Z:i:t;srue#Łn:epsffp::t=snąyJ;::n#z%'c°;jśreu°pTmi•#:i=;S;:ry:łoa€:o=,fbYgksu°kźuł:?a'dw®s;3=Pc°!:Vńsz#ieworŁ°S:::

lejącej  bazy  elektoratu.  Opomnizm  i  koniunk"ralność  tych  partii

;.:t:ł;Łn::egkia:;sipb::einiżngya::;ał:k;g;ii;in:,eĘ::ii:so:j!af,ł!f!:;eilo;:ifo:

`,`^l,v_l---``,_-_'_  _   \          \

io:n;e:*z!a:yd:ńd:i:Ę:ruĘjz:Ltś?z:oiia;iwga3ł;::::;,n!!e!*%:ź;wa:u:%:;s:ki:::r##
nauki  i  skierować  uwagę  na  niebezpieczeństwo  idące  ze  strony
agresywnej  myśli skrajnego liberalizmu.

i;.!rś:niioałi:e:::ic;:n:a§:i;:s:p#::filą:?3s!!!!:3nigo;,:ngdi:Ę:;jgw;e§:Ęc:-nłi;§=|i::iz;ik;oi{e{;i°;;:z:::iajj:;:tiys#iĘ;§{łiiswł;{§;!:§;łjn;e°ii:ł:i:o:;;
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sprawia, że ani  spoleczeństwo ani  ich zwolennicy nie rozumieją tej

Ło;,,Vnw;.pzonź33,aę,;S,eąwsi3i:zpgoo::fee:h:ioe'awł::?i;:pP:#t#oz3rbuepcy-

rae!j€CpeannYi.Pi#Z=:j.,ą|mpe°r'ŚS:wP,°*;=ru*eps°tftnuan;Se%CnzonSsd:,g#:

%kgoę:|Cahóds?;acwht:js?e°rsź?#ratiwj,emgł:efus#:uwymujseTzj:r:Swan#ź

`an6adcphoswp:3'deźc#%-agj:Ss?::%rŁzyicshti?.chrześ.cijańskodemokravma
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może być oczywiście państwo,  a zatem spok3czna gospodarka ryn-
kowa jest nie do pogodzenia z hasłem  państwa minimum.

KorelQ/ społeczne w podziale dochodu narodowego uzasadniają

:ubrjaęi:!yecĘ:ZR:rbeuóżę:Psaąńsrywani:nżanwsśżyn;n+aźfruóndkćjLS:ęia'dnoyfi:*:nksu::
wania system u ubezpieczeń społecznych. Ogólnie biorąc społeczny
charakter  gospodarki  rynkowej  musi  wyrazić  sig  w  utrzymaniu  w

;aaT:Łha:;Fenkaucnzć:n.ygg.F::iocTeep?ńdsoj:on?:.ng:=?cozwaf?:i;n;#dcg
podzialowej  strony  procesu  gospodarczego,  ale  muszą  być  roz-
ciągnięte  na  obszar  produkcji  i  wymiany,  a więc  tam  gdzie  działa
głównie rynek. Chodzi, o to, źe rynek pozostawiony sam sobie działa
zgodnie  z  prawem  atrofii,  w  kieriinku  wtasnego  zniszczenia  przez

ggrńasnLc.ze:Losii#i::,cj:ić#rue,::jć,jęk::e##,łemzoondoppooJiize=i::
dzialan ie p rawne.

Rynek,   nawet  konkurencyjny  ulega  dewiacjom  wynikającym  z

;:::Śłeognoej|:%::natc|,Eoavs=wąej|:hpś|Tieofteó#ó%nztowyęctihziyzci:hp:E:
stwo musi więc korygować te ograniczenia efektywności rynku przez
prowadzenie aktywnej polityki go§podarczej, a w niektórych sytuac-
jach przez politykę ,internacjona]izmu państwowego stosując selek-
tywnie obciąźenia  i  ulgi  w stosunku  do  podmiotów  rynkowych.  Po-
lityka gospodarcza państwa powinna realizować podstawowe cele
wynikające z kanonu zasad społecznej gcxspodarki rynkowej, a więc
sprzyjać  gospodarczemu,  ograniczać  bezrobocie  i  osłabiać  zróż-
nicowanie  dochodów.  W  tej  ostatniej  sprawie  naleźy  tworzyć  in-
stytucje   negcycjacyjne.   Dziahlność  państ`^/a  ochrania]ąca  rynek  i
korygująca jego działanie m usi respektowaó tzw. zasadę zgodności
rynkowej,  co  polega na tym  aby  nie działać  przeciw informacjom  z
rynku,  gdyż to  wypacza  konkurenci.ę  i  osłabia  makroekonomiczną

:fneokś:#Śwg:jsspą°ę::{:cęn::emjednakodstępstwazffiadyzgo.
Sformutowanie   programu  społecznej   gospodarki   rynkowej.  jest

konieczne,  aby  wyjść  z  dotychczasowego  braku  identyfikacji  pro-
gramowej,którycharakteryzowalporozumieniecentrum.\Mzerunek
gospodarczy   tej   partii   był  tworzony   gtównie   przez   nurt   liberalny
nastawiony przede wszystkim  na opozycję wobec etatyzTnu  i kolek-
tywizmu  narziiconego  przez reżim  komunistyczny i  ograniczony do

#aó:::%:}P:#':t#eł.UdA?ewyw9°msjg:g:r#okc°ewsej+:Pk°awn§vi;ac5r!;:i=

Ł°udn%kJćź°nset,F3;;#a'a]ąacperzź;dśtagł'Śjwn|:rg:'n%#Cj,g:ŁP°pdoadr±:°;
popytem   odchodziły  w   przeszłość,   nośność  społeczno-polityczna
tych  celów  malała,  a w świadomości  społecznej  pojawiły się  nowe
dolegliwości i zagroźenia związane z nowym  ustrojem. Wynikało to
stąd,  że  ten  nowy  ustrój  został  wprowadzony  wraz  z  waJunkami
nałzuconymi  przez  MFW w  postacj  terapii  szokowej  oo  przynioslo
szereg  klęsk gospodarczych. Wy§tąpiła głęboka i  przedłuźająca się
recesja  wraz  z  towałzyszącym  jej  dwumilionowym   bezrobociem.
nastąpił  spadek  dochodu  narodowego  o  przeszło  25%,  wystąpił
kryzys finansowy p rzedsiębiorstw państwowych , rozwój sektora pry-
watnego został wypaczony, a rzemiosło przeżywa upadek, nastąpit
drastycżny  spadek  poziomlu  życia  ludności,  przy  znacznym  zwię-
kszeniu różn ic w dochodach , wreszcie wystąpił katastrofalny spadek
dochodów  budźetów  państwa  i  zagrożone  zostało funkcjonowanie
ca,se;sjreecęebńusgć;®otop:Fsjk:Śe:phoT#:#s2§ja:npyoT;jręgT;[:{sotiwaącyjTdyz::

ją od jak najgorszej  strony:  od  kryzysu  zbytu,  bankructw,  afer gos-
podaTczych i bezrobocia. Nie zobaczyliśmy jeszcze blasku kapitaliz-
mu, a już mamy wszystkie jego plagi.

mascłhabp=€,:h=gec%rckh°ro:;':baerr§Ln%,Cehźj::;+:SźteĘ:awm9ari:hrzepśr:jiŁ9:

ZAKŁAMANIE  ELIT
WPolscewładzaznalazlasięwstanieparaliżu.PremierOlszewski

miał przeciwko  sobie  nieodpowiedzialny  parlament  i  rozkapryszo-
nego prezydenta.  Lech Wałęsa obraził się,  gdy jego dworzan przy-
bpano   na   próbie   przekupstwa  wyźszych   oficerów   woi.skowych.
Można zapytać: po co Wałęsie wojsko? Czy ma on jakąś koncepcję
polityczną,dlaktórejprzeprowadzeniapotrzebujesiłymilftaTnej?Czy

Łh:::i#ś:.8,#Ę5#eanifukk°,'ż;2g|#gc,ża.n#:gc-?oTg:.óśł;r.:i,:
ryb i wojażom po śwecie?

sko-demokratyczna nie przeli.cytowuje w tych  hasłach  swego głów-
nego przeciwnika ideowego-Unii  Demokratycznej,  która mimo swej
głębokiej  lewicowości  gotowa jest zawsze  poprzeć jal(  najbardziej
drastyczny  program  nai'zucony  przez  MFW,  widząc  w  njm  jedyny
kierunek  reform  rynkowych  w  Polsce  i  przedstawiając  wobec  za-
granicy siebie jako jedynego gwaranta tych reform. W tym poparciu
Unii   Demokratycznej  nie  zahamui.e  wzgląd  na  interes  kraju.   na-
tomiast  żadna  partia  Chrzościjańsko-Demokratyczna  interesu  po-
mijać nie może.

ko#hc6;C:i:;=eLapr&gj:T::apź==yoa:=gn°a::oh%ó?e}!bteer#:°iryśn=
adresowaneiktóramoźewidziećwruchswójinteresjostnagleslaba,
ma  niską  świadomość  polityczną  i  jost  podzielona  między  różne
orientacje ideowe, dla których interesy gospodgcze nie mogą mieć
dostatecznej  siły  integrującej.  Natomiast szeregi  rozczarowanych  i

P::#:ds°wwoąT#sgi#h%:::ff::d:ąŁ:'i%Łęog::P&di%%:;=::

vc:az7:ewę::i?3h®wBr#ruTa'lbaeś:'.nj::i;ocbh3.pń'sz,ewp:#zsa-kćrognn::%
do przyjmowania uproszczeń l iberalno-ryn kowych i utrzymania wiary
w słuszność obranej drogl  reform  ustrojowych.  Brak takich  analiz i
refleksji  staje się cc)raz bardziej  niebezpieczny i  stawia przed  nami
nowe zadan ia programowe.

st#ić:jyspr:3:j'cR:28:%Tańsspk°ąb85nme;kę=Sjpę°dmffoź'e"sntak:oWw°j'.ÓP::ewdó
podejście   i  nadać  nową  atral<cyjność  przemianom   ustrojowym  w
Polsce.

Po pierwsze uwolni on ch rześcijańską demokrację od wiązania się
z wąską dokftyną liberałów, która kaźdą złotówkę w budżecie, każdy
podatek  i  każdy tzw.  dochód  transterowy  traktuje jako  zamach  na
wolny rynek. W obecnej sytuacji gospodarczej i politycznej kraju być
WjępźonierTg:e°gomż#n'Łe::':yż;:kt=ćsskp*SŁęp:#?=k#!i%C:nyąri

śypsót,en:łrbw3::żc:,pao,ggmd:Tayh:zźmeo:n#rsci:;l=#nsjś:
łecznej gospodarki rynkowej  będzje można opracować i realizowaó
konkretny  program  politykj  społecznej  bez wstydlwego wypieranja
się podstawowych elementów państwa opiekuńczego.  Brak takiego
programu sprawia, że partie, które nazywająsię chadeckimi nie mają
swoj ej moral no -po litycznej leg itym izacji.

Program  społecznei` gospodarki  rynkowej otworzy nam  drogę do
nowych  grup  spotecznych,  obecnie  znajdujących  się  w  próżnl  po-
litycznej   lub  podatnych   na  wpĄn^y  postkomunistyczne,   a  jedno-

izóe,s;ie,eĘi:tuo,:s::jezsś:.#ę|s#y'3Łifeiod#yg?'?T:iknicwń
przemysłowców, rzemieślników, ku pców.

Wychodząc  z  zasady  dobra  wspólnego  musimy  sięgnąć  do  je-

:;3i:jęśroedgo°;':hTe#s;Fme;Wzeg:':ędk°s;e:PĘ:cYsaH##'{:e%g:
znaczenie tożsamości narodowej  i  wagę interesu narodowego  Pol-
sl(i, gdyż obie te wartoścl podlegaią nowym zagrożeniom . Konkretne

przelożenie  tych  elementów  na  politykę  powinno  znaleźć  wyraz w
stosunku do samei. instytucji państwa.

Choć  mamy  w  Świeżej  pamięci  ciężar omnipotoncji  państwa to-
talitarnego,  i  choć  nie  uwolniliśmy  się jeszcze  od  biurokracji   stwor-
zonej  przez  tamten  system,  to  doktrynalne  i  daleko  idące  ogra-
niczenie roli państwa nie leży w naszym interesie.  Przy zachowanlu
wolności obywatelskich i ustroju demokratycznego nie musimy dziś
ghosić hasta „państwa minimum". Zamiast tego trzeba postawić inny
cel : obywatelskie państwo niezbędne.

Stefan  KUROWSKI

Jakie  to  szczęście,  że  Polska  przestała  być  obiektem   zainte-
resowań Światowych mediów.  lnaczej stalibyśmy się powszechnym
pośmiewiskiem.  Nie  trzeba  byłoby  juź  trudzić  się  nad  tworzeniem
nowych „Poli§h jokes" , wystarczyłoby tylko cytować Prezydenta F}P.

Tak wygląda komiczna część sprawy. Tragedia natomiast polega
na tym, że zostav zmarnowaiie trzy lata wielkich możliwości. Nie ma
clenia wątpljwości, że głównym winowajcą jost Lech Watęsa.
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zagE::sgor:iden;Uń:ieęi'i3i:t?rę'eab%b?dbzrfe"agb;S#a?yp:%::nst:Tj
btąd i ile lat trzeba będzie aby uwolnlć się od Wałęsy?

Jedyną pociechątych rozwazań  było, że na pewno nie aź tyle co
na obalenie komunizmu w Polsce, a więc 46 lat.  Ostatecznie mamy
do  czynienia  z  jednym   śmiertelnym   cztowiekiem,  a  nie  z  całym
SysNfempeomdeY#ęm3igęa#:,azsźea:nżąaudzn.ychprognoz.poiskiedfty.w

;S±B!:ro'ąb;bkę:c%*Sf#ntia#tś3ź5kd°,Tgyś':ę®ć!i8°J'ydęzonną;33
manowcach przez elektryka z Gdańska.

Lech Watęsa jest fenomenem,  który będzie klasycznym przy*ła-

:=mQ::y::dpaońkos,33j.oLocgź=nT:cohcj:,:%opws,:c::kdąą#,ps,ęezn#:eł3

:i::,:`ekd;n:yĘr;:teup,#:}eśwc,:tbvycbh,P%#j:°tvmcp|er%°kzvaśł-
zjadaczy  chleba.  Jak  to  się  stało,  że  ten  prosty,  niewyksztatcoTy
robotnik,  nie  mający  nie  tylko  żadnej  koncepcji  politycznej  ale  nie

:#+:;ą%ypTgjeśds;;rbT:#oW4aś.#,E;:#::eoj:g:oedgu°?Zdania,ająłsta-
Dla siebie mam juź odpowiedź i chętnie się nią podzielę.
Przyczyną  tego  stanu  rzeczy  jest  zakłamanie  polskich  elft.  W

:Ferj:#%C:y:o9Łun(rccóhrk#ida}ą=ajrńd+no:::'oU!::sSz:c::trno:j::3:-
rozwoju. Dla najzdolniejszych dzieci są najlepsze szkoły, stypendia,
stanowiska, wyjazdy zagraniczne,  pensje itd.  Cztowiek zdolny, wy-
ksztatcony i uczciwy jest prawdziwym skarbem dla swych rodaków.

Ti:j3;te;:Fża::,en,:a,Ło.r,TPN:!ęh::Y;ezYff*azys:ęs,:aoc=jp:w:i:rn=
sobie wartości, gdyż wystarczy mu do tego samo nazwisko. Zyje na
ogót dostatnio otoczony gronem równych siebie. W gronie tym trwa
nieustanna i twórcza dyskusja nad  wszystkimi  aspektaml  dotyczą-
cymi  nauki,  techniki,  państwa czy obywatela.  Ci  ludzie tworzą elitę
danego   narodu   i  od  stopnia  jej  wykształcenla,   uczciwości   i  za-
angażowania zależy dobro i przyszłość kraju.

Niestety,  przez  ostatnie  45  1at,  w  Polsce  nie  byto  normalnych
warunków.Tocopowinnobyćprzeznaczonedlanajlepszychzostało
dane najgorszym.

nffwzeT#sut:#3łit.Pńi::'c9ros5żCćżepg°óYn:.te:tei:dpnoarózw::j8j:r;ązydcoheYt
powstavch w okresie dwudziestolecia.  Ludzie  o wielklch talentach
zamiast narodowi, zaczęli służyć oprawcom tego narodu.  Nie wsty-
dźmy się wymienić niektórych po nazwsku: Jarosbw  lwaszkiewicz,
Julian  Tuwim,  Władysław  Broniewski,  Wojciech  Zukrowski  -  to  ci

;gb3:::iż#i::tąw#.npaąLu;Tuyżscoa?fjs?epwo:,neirej:#,łackhBdrząt3:
i myśli nachalnie wpychano nam  przez cate lata.

Jakaż to wielka strata dla  naszej  kultury,  że  zmarnowanych  zo-
stalo  tyle  wielkich  talentów  tylko  dlatego,  że  ich  posiadacze  mieli
podłeczytylkosłabecharaktery.Wnomalnychbowiemwarunkach,
nawet takie kanalie jak Jerzy Urban czy Wtadystaw Machejek słuźyli
swemu  naJodowi. W warunkach  natomiast realnego socjalizmu tak
Wr#Yt2:ażja:#:?ańk:kifezyw3#eywds:,t,Sstężyzł:Zmh:óczykupió.

Nie dat się na przykład Paweł Jasienica czy Jerzy Łojek.
Największego spustoszenia dokonata komuna w elitach politycz-

nych. Te zniszczono terrorem fizycznym.  Opornych wymordowano
a innych  zastraszono  tak,  że  niektórzy  nawet dzisiaj  nie chcą dać
Świadectwa przeciwko wciąż bezkarnym zbrodniarzom.

W rezultacie tam, gdzie w normalnych warunkach i.est miejsce na

2::s?Cj:óź:i',ftyzcśnz%'btTęp:rast#strś;iiadyps;3'oenwb&L,nę;:aun|i=
tycznymi w rodzaju Kuronia,  Geremka,  Mchnika (ten chociaż nigdy
niebyłczłonkiemPzmjestbardziejczerwonyodwieluzasłużonych
budowniczych  Polski  Ludowej)  i  całej  plejady  współpracujących  z
reżimem  działaczy  katolickich  z  Mazowieckim  1  Wielowieyskim  na
czele. Bylj komuniści i kolaboranci zostali uznani za elitę wyrazającą
aspiracje narodu polskiego.

Na naszych oczach i z naszym pozwoleniem  ( a nawet przyklas-

:'i:##2;ec::#n?:rp%Zdyant:;jópw°::r?z:en:;Cw°awvycnha:jtLZ##aj
łęsę. Proszę zauważyć, że tym razem nie powiedziatem „polskie elity
lewicowe".  Nie  byto  to  przeoczenie.  Niestety,  prawda jest  bardzo
smutna.Wtymdzieleotumanienianaroduwzięłyudziatrównieżelity
prawicowe,  emigracyjne  i kościelne.

Tak się złożyto,  źe  przez ostatnie lata wiele kontaktowah3m się z
przedstawicielami elit o orientacji  prawicowei.  Nasz dom w  Carmel

stał  zawsze  dla  nich  otworem.  Bardzo  sobie  cenitem  ich  wizyty  i
długie rozmowy.  F`azil mnie tylko fakt, źe prywatnle wyrazone przez

Łi2:ap#g5:iek,z2ewgkepp:i:X:iapt*pzopwu::iizonbyr##i:nżiTei:
nitem zdanie gdy poznałem  panią Annę Walentynowicz.

Pani Annie poświęcę kiedyś osobny artykuł a teraz ograniczę się

;e;i::m:;ó::gś:i:i:.Ęeni;i:jzm!::śT:si#zźrz;n;yz=::c;:pś;,t:ci;;rct*Ęaii:m:

i;ciłk;:i?eg;Es::!jł:::ta:Ębtiie;ćz;g:ag:E#:!:,żf:e;:j;,:iiśuf#g:fa|:eii
pr#'afTnę;C5a|:rzamd;r3śdwaŁeaiir::#,=;ksbwdo::h'ęw?sTk:#'#
kierunku.Fkeczywścieprzedstawionefalq/niepozostawiaĄ/zhidzeń,

źi:y°:ik3,:t:Łerosięu°kbo]:skeekTemn:cęj8%T:::f;róebgo°w:#ekłś;gbć":-
zagrozenie.  Jeszcze  inni,  mając  jak  najgorsze  zdanie  o  Wałęsie,
postanowili wykorzystać go do dobrych celów.

do3:aanj3,:%?:ap#ąśpćr%::#:;:rbJoU%kźer,°:%j:e::j'cźhew;'c:

#:?;,;t!:o;:;!i;:!:;g::;!!ii=;łg!:ijg:*in:p;:;iw;ił:;je%i,:::;s;;:jA;ł:;
doplero w drugiej  rundzie.

Wszelkie rekordy nawnej wiary pobił Piotr Werzbicki.  Podziwia-

:c:c::śsć:ez:t#%mp3:ęzżwj:mmvw{3,:Łi:;er:egkołzrFnajdwkFęksspzoavś::ę

::Z:t::;zma°ówt::°arócw"::a#|:j::°;°cżrłeg#3d:}rezB:ed:|ecLa;
Sk:ś=Fua§dź:C;sJk:edjnn:::,apb°mwźł;łzc:n9,ni:jjeeg9o°n#wk|aad:]awraFwU::3::`

:Uddyzżpd'Fan',:Sie:oTnj3js;Cbzdeajraokjeai:j=SZ;sięźi!ąe.„E'[etwpa°:ywba%S;ę;

3L:ćrz'8i%!ł::kjreójtcderupzogz°ncaąs%je#::ij:;ź:#€r:jrźrzzneawś?ęz]daobnTśgżo:
Wlaśnie dowiedziałem się, że Wierzbicki dokonat rozrachunku,  roz-

::łe:ę"fi.wwaeEsąśi;.,ap,:,?a#lasczh&pŁe:fe'gyśga;zge:n#eefęa*
jego d otychczasoweg o idola.

n§ewLe:Tn:edgz;a::Fo#=:#ł:ep+łToaż:=ę,,:%yn;eo#,3r#2łudanĘs

§;iit#z:e;;ki:p;;;°::ia*;°;łip;::t:v:si;:%*!e8is!iigbć:ii:sg;:aĘ?ek;c;!
:t:wmaanLeym&dzyevkTkra=:,:sfąhtcSsfęmc;deęew#ynk:św:eśFaż::,:ye#rk

#°aYęaś:kjjmeęybnkśersę#S[:figk:Cł:n#ezgdeęen#kk`ęomwaaęię,igskt

ś3acź#yTócwłcg:łełże#nT:e:aa,cnhsavwnzwmuyb:#owtł:{ja7;=eezg:,::
jakNwa}bk:rrfź,Setjaś::8:t:ew;łemg:j8`:,=c%n,]gkd±awwał2:=ycwhy:żóaw.sięo

#n;i:.ż:C:k3:oa8i'::ko#S:oj5źesJ:Sś°nig#.krńac#j:onr3:WźL:
odpowiadali,żezrobiątoinni.Późniejichnazwiskaznalazłemwiego
komitetach  wyborczych.  Widocznie  wpadli  w  panikę,  źe  Belweder

ź:Fsąę.df;e,ćewwjFeaźdzząę:,mn:+e,hożcez:,:,k:en:em=:a,dsozg%SPozycj,Moc.
Nie  miałem  okazji  poznać  braci  Kaczyńskich.  Od  pani  Walen-

tynowiczwiemjednak,żesąuczciwymiludźmi.Bylitochybaostatii

:o=;:jaśg°:°:Fae:!oabryaphoFsyki.hsór=gzewi:;Z:WfeedH+aej=#ahrg:

gg;:3ys:jĘS;ęndaż':d=!u#:,Uw%ac:!°n:Sś`:8?e{w%j}:::k:ehgy°b.a?:ź:,dri
uczciwy nie da mu się nabrać.

Lewicadajemuiużzachęcającesygnałysądzącpotonieostamich
komentarzywjejorganienaemigracji,nowojorskim„NowymDzien-
niku'..

ze3:o#mwt2łĘśay':gzj.ezs:g,3l:i::ŚIC:ę:,iieer`it:Wg±azcycynj:tyocnhuYz%:ró
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ducha  Belwederu,  Jar`a Nowaka-Jeziorańskiego.  Nie czuję się jed-
nak kompetentny do zabrania głosu w tej sprawie.

Polskie  elity  stworzyły  takie  warunki,  źe  ktokolwiek  ośmielil  się

przeciwstawićwałęsle,zostalalbowypchniętynaemigrację(Fąozpło-
chowski),  albo  politycznie unicestwiony  O^/alentynowicz,  Gwiazda),
albo  w  najlepszym  razie  zepchnięty  na  margines  (Słowik,   Mora-
wiecki,   Flulewski,  Wójclk,   Jurczyk).   Panowle  z  elity  uznali,  że  w
interesie Polski było przedstawienie naTodowi Wałęsy takim , jakiego
by chcieli widzieć,  a nie jakim i.est w  rzeczywistości.

Niedługo dowiemy  się  dodatkowych  szczegółów  o  naszej  olicie,
gdyź mają być ujawnione listy współpracowników SB.  Byłemu  mini-
strowi spraw wewnętrznych, Kozlowskiemu, podobno „włos jeżyt się
na głowie. gdy jo czytał. Tym bardziej zjeży się nam, bo dla nas byli

to  mężowie  bez  skazy,  a pan  Kozłowski  wielu  znał osobiście  i  nie
powinien  mieć ztudzeń  co do  ich  cynizmu.

Andmj CISEK
Yc]rktown Heights, 4 czen^ica 1992

P.S.
CxrzymatemniedawnozPolskitaśmęvideozfilmem„Solidarność

ś8#eónz:n,':ł',Wwrę:grsye:!jdpi°jrnęJ;;i%;°jzp=;bwsśte&°śJoi]Stafnofi::
wypowiadają się  na tle odbywającego  się  11  Zjazdu  „S".  Warto  po-
patrzeć,   postuchać   i   porównać   ich  wypowiedzi   z  wypowiedziami
triumfującego Wałęsy.  Film  nie został dopuszczony do emisji w lv
anidorozpowszechnianiawkinach.Jestoglądanyjedynienaprywat-
nych pokazach./.../

„CENZURA  W  NOWYM  WYDANIU"
Piotr Ząrębski ur. 28.05.1956 r. w Łodzi.

Tam też mieszka z żoną i córką. Zawód re-
żyserioperatorfilmowy.Twórcaciągleza-
blokowanego  w  Polsce  filmu  pt.   „1980
S°8#.,:9z%ivłe°erł8Ę°##i]{iuredak-
cji „SW" rozmawia Piol:r Jaworski
°-   -tĘ;:7#j!#uY °d Początku - jak powstała idea reaiizacji

m]t![ęt:rćam%°wYćS:en:;:3#ófiJmwujjeE'oP:Zaerdezi#znaaćjrz'dięgć°.r%:oU#:
ze  zbliża)ącego   się  zjazdu   Solidarności,   który   miał  się  odbyć  w
Gdańsku.  Znaiąc losy wielu filmów archiwalnych  związanych z wy-
daJzeniami w  Polsce,  a szczególnie  ciągle  niedokończonego  filmu
pt.  „Cmdzień  70"  uwaźałem,  źe  nie  wolno  przeoczyć  tego  wydar-
zenia,  tym  bardziej,   że  po  10  latach  sytuacja  w  Solidarności  wy-
magała  wyjaśnień.   1  tak  poza  procedurami  redakcyjnymi  z  ekipą
znalazłem się w Gdańsku.

Aby widz  mógł zrozumleć co stało się  przez tą dekadę  postano-
wiłem  w filmie  oprzeć się na wypowiedziach  osób,  które reprezen-
tował)/ różne opcj e w związku, będące jednocześnie kandydatami na
stanowisko  przewodniczącego  KK  NSZZ  Solidarności  zarówno  w
1980 jak i w 1990 roku.  Był to Andrzei. Gwiazda,  Marian Jurczyk. Jan
F`ulewski oraz Tomasz Wójcik, Andrzej Słowik no i  Lech Walęsa.

Tutaj za sukces uważam  zgodę A.  Gwiazdy  na wywiad -  który w
tym  czasio  wywiadów  nie  udzialał  -  za  porażkę  zaś  -  brak  zgody
otoczenia L.  \^/ałęsy na wywiad  z nim,  mimo,  że takich  udzielał na
lewo  i  prawo.  Stąd  L.  Watęsa  wypowlada  się  w  filmie  z  tiybuny
zjazdowej.

•-ocRko:|ęzesygEp#gigią#osykp:mw%nyT:g#%#?

-  W filmie  tym  między  innymi  wyjaśnia  się  rodowód  organizacji
zarejestrowanej  w  1989  roku  pod  nazwą  Solidarność.  Organizacji
bezwzględnie  wykorzystująoej  szyld  Solidarności.  etos  i  wiarę  10
milionów  Polaków.  Organizacji  o  innym  statucie  niź  statut Solldar-
ności zrodzonej z buntu robotników z sierpnia 1980 roku. Organizacji
spreparowanej  dla  zabezpieczenia tai`nych  umów.  Osoby  spod  jej
szyldu  nie  mając  żadnego  mandatu  społecznego.  gdyż  wszelkie
procedury demokratyczne zostały celowo przeci ęte Stanem Wojen-
nym, uzurpowały soble prawo do ustaleń w imieniu narodu!

Z filmu jasno wynika,  źe w  Magdalence  przygotowywano, a przy
okrągłym  stole  dokonano  największego  oszustwa  politycznego  w
Polsce. Ten tajny uktad, który rządzi krajem do dziasiaj, który zabez-
piecza interesy tylko kilku określonych grup jest uktadem mafijnym -
sprzecznym z interesami narodu.

Układ ten celowo -zatajany -staje się motorem do powstania wielu
nadużyć,   szantazy  polftycznych,   stuży  powstaniu  wielu  afer  go-
spodarczych.  Ten  film  mimo  że  powstał  2,5  roku  temu  jest  nadal
niewygodny dla dzisiejszej propagandy,  przez co jest zagrożeniem
dla obecnych ekip polftycznych.

N-   -updao%m%n#!wma°ncen?e S'°Wai Czy Są ono w film|e jakoś

•  Dokumentami tymi  są wypowiedzi  ludzi,  którzy  mają odpowie-
dzialność za to a) mówlą . dokumentami są niezaprzeczlane fakty z
naszego życia. Poza tym to można sprawdzić gdyż takie dokumenty
leźą w  archiwach  MSW i  pewnió  nie  tylko  -  możemy to  sprawdzić
poprzez lustraci.ę.
-   -p3b%±n§eft Późn'ej"  bf l  kledykolwiek pokazywany

-Tylko  podczas  kolaudaci.i  w  1990  r.,  raz w  1991   na  prywatnie
zorganizowanympokazjewłódzklmkinie(nawięcśjprojekcjiniebylo
mnie  stać  ze  wzgledów  finansowych)   -  oraz  z  tego  co  wiem   -
oglądanyjestprywatniezkasetvideovHS-takjakoglądałosięfilmy
ocenzurowane  w  Stanie  Wojennym.  \Mem  też,  że  jest  oglądany
wśród  polonii amerykańskiej.

•-p#±ngodsycremby#ę#oniekeawRz3:ak%n#9o?filmuszerszej

-Tylkoraz,kiedyprezesemtelewizjizostałRomaszewski.Nestety

ś;i:;ky'°emki!ky|n8n+o(2:amięyt:edowgyr:g33nj:ń=:"Cal992rJ,aby
Akina-przecieźtojestfilmprodukcjipolskiej,wdodatkudokumen-

ta'ny-.

r*   -No a telewizje zagraniczne?
-  Proszę  Pana  to  jest  film  dla  Polaków  i  tutaj  powinien  byó  w

p ierwszej  kolejności  rozpowszechn iony.
i-   -Jakie są zarzuty redakiorów programowych w telewlzji?

-Dla mnie żadne. wymijai.ące.  Najczęściej to, że film jest za dtugi

#ą:3ś?'8.!iiźeffnn!3ś:i:zftent::Sfzymnt%Zaę#r:±ek:':ji|)śtzŁ°w',U,dfflz.!e
®-mco%ezap8%(cadw%:%s§:%gaor%,Omrum?UjącaNadionelewiz|ę

-Wydaje mi się, źe nie. Wszystkie telewizje lokalne powiązane są

=z°ęss°t=pmo'cph°ąpdrz:8;:gź:::ęry:'#::3:Uj;:.°ęŁ°T%ma#ab:
eterze wcale nie oznacza dostępu do niego wolnego słowa.  Niby w
kraju mamy wolną prasę, a recenzje z filmu i moje wywiady jakoś nie
sąpublikowane.

®-zaM#oeJ#mczenn3ed:jrq3śźęże##%:e%joeswwwyo::Uhk8#ancyh?Na

•  Ocl  momentu  kiedy  mam  swoją  firmę  produkującą filmy  „roz-

grzebalem" kilka tematów filmowych.  Niestety brak pieniędzy unie-
możliwia  mi  zrealizowanie  ich  do  końca.  Nie jest to  oczekiwanie  z
moi.ej strony na bogatego sponsora -choć i taki  by się przydat -ale
brak moźliwości odpowiedniej  sprzedaży filmu,  która to  mogtaby w
pełni pokryć skredytowanie kosztów produkcji filmu.

Tak więc szukając pieniędzy  piszę scenariuszo. Wlaśnie kcińczę
i.eden z nich. fabularny -tym  razem będzie to horror„.
..sż%ecgzoę,R%op:.z,:,ny€basofi%#neo%ó#y99stok.,#oEa##ź#eff

- Dziękuję
Wywiad autoryzowany, paździemik 1992 r.
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NIE MOŻNA W NIESKOŃCZONOŚĆ
PROWAI)ZIĆ DWULICOWEJ GRy

Roz;mowa z Antonim Macierewiczem  cd. ze str 1

ie;g#:gN:Ę!;ż:ad:ą%:Sd%łiyśoę;ąngac:!*::Ci%g:ei:Śn;:3gź:g#;*::łą:C!o8ł±%:

Frcmm:eć;gzya:;żś:oy;nóąT.sTkauk";:ęjetę:#ł:;:wbo,{n;:3,;g:o3:ęjj:,źTny.
nych powodów -ale podobnie -działo się z F`dFi-m, który dopiero

;ZiŁaj±3k°ugżudvnLa'dgogp?err.!Zoffdej::,g°#:::3j:rko°wpa#.wa3ź'3:Foaśj
organizacyjną.  Nie  wątpię,  że  z  lekkim  przesunięciem  w  czasie -
miesięcznym,  bądź  dwumiesięcznym  -będzie  nas  sto  tysięcy.  W
przyszłym  roku  decyzje  będą leżaw  nie w  rękach  elit politycznych,
lecz  w   rękach   -  no,   trzeba  tak   powiedzieć  -  szerokich   rzesz
społeczeństwa. To, że gotowość do podjęcia tego wyzwania -choć

ło=3:e;oz]::Pz:2:%%o±cz=;s*j:3r:StdueTms:Lq#uaTłua:,gp#a:ć

#e%mha*dcaże!:róswirs°ykLmpź#:PwrgoTen':i#.i:azY,}e#rź
myśląosobie,jakookatolikach,jakooprawicowcach,ksztamjąswój

Ś#St#?3':;:ts#°sj:orpz°:ęzc!reucph°e'#Cźni3zro#rź:śfgs#is]keamę
pracowniczymi     rtp.     Uważam,     że     jest    to     bardzo     głębokie

:!eb:y:st:i;e:u%t:żo:#,:3ai:ig5Jk=crŁ:i#ó:?c'ą%a:Z:=::łŁś:iFj;j;
3;3:3#rs°kic'k!#SŁ%ŁÓ:'#5ti:bk:mmu':,Ł":2:r%'hzo°ćnybchn:rŁe=
stara  i  ldeologiczna.   a  ludzie  dzisiaj  są  w  istocie  największymi

!:.s:%śa,ęFaanT,ioYmpao:j;,c%orjwd3ikśsgr=:;a;;naJ)st#ŚT:tr:dpzo:eg3
kapltalizmu  i  wolnego  rynku.  Jest  to  kierunek  rozwoju  do  struktur
oligaJchicznych,  do struktur trzecioświatowych,  gdzie dawni władcy

par*v±nź:ająrsć:esf;%:ós:%emc,,;awp:5:St#,jśgorozwoH,Wyn,kan{e

stąd.  że  marzyłbym  o  tym,  by  być wielkim  bankierem,  czy wielkim
przedsiębiorcą i zazdroszczę  panu  Sekule. Wynika nie  stąd  nawet,

SZCZĘŚLIWY NOWY ROK?
W  czerwcu  ubiegłego  roku  kilkudzlesięciu  posłów  i   kilka  osób

spoza  parlamentu  znalazło  się  na  urzędowo  sporządzonej  liście
komunistycznych  agentów  i  innych  tajnych  współpracowników  re-
presyjnych  służb  PF\L  Lista zawierata jedynie  nazwiska  "p.ewne"  i
opierała się na zachowanych dokumentach. Wydawało się, ze ujaw-
nienie tych rewelacji spowoduje uruchomienie procesu czyszczenia
najwyższych  państwowych  instytucji  z  widm  przeszłości  zagraża-
jących  przysztości  kraju.

Stało  się jednak zupełnie  inaczej.  Z wyjątkiem jednej  osoby  nikt
spośród kilkudziesięciu ujawnionych agentów n ie poczuł konieczno-
ści czy potrzeby odejścia od dzialalności publicznej.  Sam zaś parla-
ment  zachował  slę  odpowiednio:  ludzie  odgrywający  na  co  dzleń
komedię pluralizmu  porzuclli na krótko swe role, pod prezydenckim
patronatem zwarli szeregi i w trybie natychmiastowym, nie oglądając
się  nawet  na  porządek  prawny.  doprowadzili  do  obalenia  rządu  i
usunięcia ze stanowisk  osoby,  które  ujawnienie agentów  przepro-
wadziły.  lch miejsca zajęli zaufanj ludzie Układu.

:ó.?,!irp;re#%ad:::!a:t2e:T:3pg.o:tzfn.e:#:::daai:e#'ł#ghgs:p::ł:ę;gu3:ńz:cg;-
tuwładzyusadowionesądzjesiątkikomunistycznychagentów,spra-
wa  ''nie  istnieje''.  Nikogo  w  sumie  nie  obchodzi.  Nieliczni  odwazni.
którzy usiłują do  niej wrócić,  uchodzą za niepoważnych  nudziarzy.
Sami  agenci  zaś  uwazają się  za  pokrzywdzonych  zbawców,  nau-

§ę:3±;z:jeĘŁ#t:;ecshocteŁb,yejsapkwnt:jFez#y::;e±on;:2:;k;#,eĘnpnoemsT:e;:
całkowicie niegroźne dla układu władzy. Polacy mają dziś rozwazać

;:ó,'rĘ:dng:?;:o.ś;,g::!'in#?Tn:a::#€::p;ołgkLYś?FżpĘśtć:?.::t:soŁ&l
pitalistyczną kraju. Przede wszystkim w tym ,  iż ja,. jak nie wierzyłem
tym ludzjom , gdy działali jako komuniści, tak nie wierzę tym ludziom,
gdy działają jako kapitaliści.  1 w jednym i w drugim przypadku byta to
warstwa usługowa,  o  mentalności  stużalczej.  1  tak  jak  sprzedawali
nas  Flosj.L  wtedy,  gdy  byli  komunistami,  tak  będą  nas  teraz  sprze-
dawali, gdy są kapitalistami. To się już zresztą dzieje.

Wdać to najlepiej w setkach tzw. afer gospodarczych, a nie są to

=::Chhop;nm"#i#t%gĘdnTeer:fzeuvri::fą|!bnoa3;ą:8F:8idcyh%hsęjtĘi3sdy:

j,S:t,::3r;;%.bTe°źrzŁebsŁayrcbhFg3{::[:łt::%°js;ęrzp;,dt:ażestTashk.U;e5t:8t°.

!;;;e,iiś'3s::naTa%źbsff;c:n3T=:?L#h#;,rz:ke;rz::3ji.fże,:cgh:.iok:o,:?3:c:
siebieodpowiedzialnośćzaniepodlegtePaństwoPolskie.Wtymjest

:=Wź:nw#:.k+aaw;]'izamwpnę%ieznn{eaj':3hoaź:a-cź::śPc?::avdcahmcżsę#chj

:,akĘj,93O#T:scbhb,zz„8j:ruąsgĘ%noeśtkŁTP;OdT,,SOp:3ś3,źezn]ts3fę::ą:;
komunistów nazwano kompromisem. A nie był to żaden kompromis.

•EżPu°d#js°%ęz!a#an:3i,en#ęłuzgc°htN°#TSzyłanamnadzieja,

mo-ż#:e°sę3%śźet.oBoydćp::feedtzęab,%'ymsźl:ż`ądó,:,::ZególnlemójByć
•-dgc#o°śn#:P##,śsśd#:źem#%a#g%!ęzJjeustdc%

=#:rea:hdc;aŁb:re:y;}:,:ejzsł8:ak:|eEbz#iuuf%r#%Wsagc:óka|esję
łudzili.

W imieniu redakę!i „S\^r rozrnawiały:
Matgorzata Wanke`Jakubc)wska i Maria Wanke+lerie

kwestie etyczne,  duchowe,  w źadnym jednak wypadku  nie powinni
ich  odnosić  do spraw polityki.

Prezydent,  który  pół  roku  temu  swym  nazwiskiem  uświetnit  listę
tajnych   informatorów   SB,   niezwykle   gładko   wybmąt  z   sytuacii.
Stwierdził,źepodpisatjakieś"trzyczyczteryświstki''(choćwiadomo,

:n:tę:::dśę:Ęy%Wśił:|Co:#:anżs:Z:ote,:łiica:g:::iwŁeopś:ói8hłwno:j::Zdn?er:°:Ę:'S;%
nie  związane  ze  stanowiskiem  skoro  ktoś  piastuje  najwyższy  w
państwie  urząd,  to  siłą  rzeczy  pozostaje  poza  wszelkimi  podei-
rzeniami.  Lech  Wałęsa  nie  mógł  zatem  być  donosicielem,  bo jest
prezydentem.

powógż#uaT:no,3;eug:jepsózhcozęznaejn:.:j:g,::łz:[,guann;j,fśdcę:ęś::::w:

::g::bzsnJce[:Łee::o?cęs;ovn:wgarłoanYe:ewelgĘ%:Z;enjosge::żl:JaorśncY
preparowania  dokumentów  przez  SB  w  ostatnich  latach  jej  fun-
kcjonowania,  w  celu  obecnego  dyskredytowania  niezłomnych  pa-
triotów.  Pomijając,  że  jest  to  całkiem  świeży  pomysł,   nie  poparty
żadnymi  dowodami,  nikt  spośród  rzekomo  skrzywdzonych  bynaj-

runLe!nnt:ewzabc':,gwaaFn;::ewprc°eYua;;ęgżea:raą:iyfak:yzT:np°r'źeg;i::ęj,{c°h-
niedostępnośó  zapewniać  ma  najbardziej  zaufany  i  wypróbowany
towarz... pardon, minister Andrzej Mlczanowski.

rołue,dybnaprsopcreaswaws3:h°Wcaźo:ę8a@pae:łewo#Z;ńB;3:Zgeu::Ś!
karzonychoobrazęprezydenta-publiczniebowiemokreśliliWałęsę
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jako  agenta.  Wygląda jednak,  że wszystkim  - z wyjątkiem  oskar-
żonych -zależy na cichym zakończeniu lub umorzeniu sprawy.

Obecna  polska  "demokraci.a"  to  ułomne dziecię  zrodzcme  z  nie-
uczciwego związku  "panny S.U z komunlstycznym bandytą, związku
zatwierdzonego  później  formalnie  4  czerwca   1989  r.   Skutki  tego
mezaliansu odczuwamy dotkliwie kaźdego dnia. To właśnie te wszy-
stkie afery gospodarcz)e  i  skandal.e obyczajowe, to  bezkarność po-
litycznychzbrodniarzy,tomonopolkomunistówwbankowościicatym
systemie finaJisowym, to uzależnienie polityki zagranicznej od czyn-
nit{ów zewnętrznych,  to  bezideowośó wszelkich,  tkwiących w  ukła-
dzie,  organizacji  polftycznych  i  mafijne  powiązania  na  szczytach

ś::Udpn?ffi*:aśa;;Wi;at;::iącą%:dozee=śąń:;Uź°:P::g:rbĘŚJ:i:°dw:Ik5o::D::n?rs:jln&#nĘ
przeszłość i  ir)ni wynalazcy  "grubej  kreski",  nasz  kraj  coraz bardziej
przypominać  będzie Amerykę...  niestety  Południową -z  ro§riącym
bogactwem  nielicznej  oligarchii,  zbiedniałym  społeczeństwem  oraz
pozorami demokracjl i bljchtrem  "Światowego" przepychu.

SZERyF   Z   BRZEGU
Brzeg to małe. trzydziestotysięczne miasto na Opolszczyźnie.  Do

niedawna stacjonowaty tu  liczne soweckie  wojsk.a  lotnicze,  a ulice
patrolowane  byw  przez  sotdatów  w  szynelach.  Zycie  toczy  się  tu
własnym, niezbyt spiesznym  rytmem.

Jak w  calej  Polsce  rok  1989  i  tu  rozbudził  olbrzymie  nadzieje  i
przyniósł  ograniczone,  choć  spektakularne  zmiany.  Do  władzy  w

g=jg:esę3::,tTsokw;łuję;,a:wał#b=gł#:epn:3#owńacn:j3::jłoaF;3:c:::
wo, towarzysze.1nni  nawet specjalnie się  nie starali o  zmlanę barw
-utrzymdi  swe  stołki  czy wręcz  zamienili je  na fotele,  jak choćby

#ł%ez#:ź:,t;:;ej;g3;wcłę::śr;sjue:{%Euecwnęte:rnoekguę;t#:rśeę:j5,g:
znany ze skazania jednego z najbardziej znanych na Opolszczyźnie
dziataczy  podziemnej   Solidarności  jest  dziś  prezesem   Sądu   F`e-
jonowego,  a  byv  sekretarz  komitetu  miejskoqminnego  Pzm  -
dyrektorem  Liceum  Ekonomicznego.  Wydawałoby 5ię, że tę  mętną
wodę  prowincjonalnego  stawu  poruszą wybory samorządowe  roku
1990,  że  kilka  wpuszczonych  tam  szczupaków  przeptoszy  prze-
rośnięte sadtem  nomenklaturcM/e karpie. A jednak. ..

Wybory,  jak  w  większości   kraju,   wygrat  w   Brzegu   monolit  ko-
mitetowo-bywatelski, uzyskując przeszło 60 proc. miejsc w F`adzie
Miejskiej.  Pozostab część miejsc w  Radzie  obsadziły  "stronnictwa
sojusznicze''.

W  wyborach  tych  cztonkiem  samorządu   lokalnego   został  naj-
młodszy w Polsce radny,  19|etni  maturzysta  Mariusz Sokołowski
z  F`uchu  Mtodzieży  Niezależnej.   Okazał  się  on  z  czasem   en/anż
lerr/.b/e F`ady Miejskiej. Już na samym początku zbulwersował część
lokalnychoficjelizorganizowaniemszeregudemonstracjipodhasłem
usunięcia z miasta sowieckich baz wojskowych.  Przypomnieć może
warto,  że działo się to wówczas,  gdy wciąż jeszcze  obowiązywała
bzdurna   te2a    Mazowieckiego,    iź   Sowieci    chronią   nas    przed
niemiecką   agresywnością.   Ten   sam   młody   radny   od   samego
początku  brał  udział  w  działaniach  na  rzecz  dekomunizacji  kraju,
odsunięcia komunistów, kurczowo uczepionych steru władzy. To już

§,aar€k:un;:dpo°#3g;;3wny°cYt:tep,ra°cT:nwe:[ts°#=,;dw°E#}bu°k#r
Pierwszy p roces Sokołowskiego dotyczyt właśnie takich spraw. Na

łamach  lokalnej  gazety wypowiedział on  bowiem  kilka ostrych słów
pod adresem paru funkcjonariuszy zainteresowanych bardziej inter-
esem  prywatnym  niż  interesem  gminy,  przedstawił  tam  w  skrócie
mechanizmy dziatania i niezbyt czyste powiązania nowej władzy. W
dwóch instancjach przegrał wytoczony mu proces. Sprawami porus-
zonymi  przezeń  nikt  się  specjalnie  nie   przejął.  on  sam  zaś  musi
obecnie  spłacać  ze  swej  szczuptej,  studenckiej  kieszeni  raty  od
orzeczonych milio nów.

Uczestnicząc w kolejnych sesjach F`ady Miejskiej Sokołowski orl-

:nat2#3jś;'3hpr:izngcrund=,:iBj|Cuejp::fknte:j,ez%3ftpóug:tcoeŃ,|;rd:%

ź°ł:,?cęąmJSŁ&,;gL:.ro#;C:cph°ot:mwd8rszĘgs°t:S;,b#,hek::t#k:

€g;%,óE:obwwgkę:ł,śnbeozwa:;g#:nLaónwa,#oydcozbśgs,:soj#aT;,psopgś;źkkś;

Epizod  tunkejonowania  i  obalenia  rządu  Jana  Olszewskiego  byt
najwazniejszym wydarzeniem  ubiegłego rol{u  i  całego,  trzyletniego
okresu  postkomunistycznego.  Zmusit  na  krótko  polskich  wykonaw-
ców planu p/.ereslrcp/W/.do zdjęcia masek, do jawnego zdeklarowania

#s°zi,°jbisobpśrc::8rr:P{,Ps°iv3#adc±,'Tir,#oZ:gsrh::#yecgh°bs,#S*
-  właściwio  jedyną  nadzjeję  na  prawdziwą  niepodlegtość  Polski  i
rzeczywiste reformy gospodarcze. lch siły są jednak skromne, a cata
machina  propagandowa  nastawiona  jest  na  ich  trwate  obezwła-
dnianie.

:#3ei:'i;ę::;,:E#::ni:::#Fe,i;.eĘTn::::,,gnoilo:g:,a:oe::e;gr:.zbł!e:
cywav tak wlele,  nie  spełniav  zapowiedzi.  Może więc dopiero  ten
rok,  z którym  nie wiąźemy  nadziei,  przewrotnie spem tamte nasze
oczekiwania. Czego Czytemkom i sobie źyczy

Romuald IAZAROWICZ

się  z  obojętnym  niedowierzaniem,  podszytym  pewną  satysfakcją:
masz co chciałeś -my siedzimy spokojnie i  nas nikt nie zaczepia.

W  czerwcu   i  lipcu   MariiJsz  Sokotowski  wraz  ze  swym   kole.gą
Ad amem Harłaczem zorganizowali w Brzegu demonstracje przeciw-
ko agentom  we władzach  F}P.  Odbywav się one w całej  Polsce, tu
'::g,%;gw;3f;:d:,.b#.oĘTe-:yźn:a3ł:'eJ?kźF;t:ioz:łirirś':rc?wh:u;::!e!g:;i:

przewodniczącego   Flady   Miejskiej   (a  więc  niejako  "kolegi"  Soko-
łowskiego),   będącego  jednocześnie  czołową  figurą   Unii   Demok-

śaovk3zbn;jskj::uF#=łsbzccz%#::ś,oę,ro=wż=ypTezyzda::#ę5:,s:,:aaTłgoyśm6
śmlesznie  wygląda  w  tym  kontekście  jeden  z  przytoczonych  ar-
tykułów  KK (273), dotyczący zdrady tajemnicy państwowej.  Czyżby
zatem agenturalność Walęsy była objęta państwową tajemnicą?

Zaczęv się  kolejne przesłuchania,  pogróżki.  obelgi  -przy apro-
bującymmilczeniuBady.Wtrakciejednegozprzęsłuchańprokurator
doradzał podejrzanym przyznanie się do winy:  Sc/.ągn/.emy wdGdy?

ar:av"p?##czkł:jTS##r°aę;:r#opcrz#;:ątąsęęs!3ddn°o3źę%:'i3adqo'

;#:YaR#sdJc#}3er::j:śwóyśrszz#y.CŁżruj':t;rcehs}readk:%jg;::::::kcóz3
prokuratury w rozmowach prywatnych  przyznaje mu rację i okazuje
mu nawet sympatię.

Stosowane wobec Sokołowskiego i jego kolegl metody żywo obec-
nle przypomlnają te, stosowane przez komunistyczTy wymiar ''spra-
wiedllwości".  Nic zresztą w tym dziwnego. To w sumie cl sami ludzie,
z określonymi, kilkudziesjęcioletnimi nawykami i przyzwyczajeniami.

3;sk:obn:;ąk:::;omw*2:#:3{%;=us#,%;ug;#ok,,::,ńęzj;śa`,enTś=:
czy jego.

Jednymzostatnichwyskokówaparatuścigania(naciskanegonola
benGzOpola)byłonajścieMariuszaSokołowskiegowdomuoŚwicie
1  uniemożliwienie  uczestnicM/a w  kolejnej  sesji  F`ady  Miejskiej.  Tak
bardzo ważna i nie cierpiąca zwłoki była konieczność zapoznania go
z materiałem dowodowym!  Brzeskiemu  radnemu  zabrano przy tym
paszport i grożono użyciem kajdanek.

Pewnym  standardem  amerykańskich  westemów jest szer)q yy-
dający  samotną  wojnę  gangowi,  który  opanowat jakieś  prowincio-
nalne  miasteczko. Wszyscy  mieszkańcy są zastraszeni  i  bezwolni,
nie  mają zbyt wielkich  nadziei  na sukces  ich  bohatera,  a  nawet  w

Po'Zm:kb°yn:±Uk;rbFćbss;Cś,Sę::S#S:yY:Łąśsiędoschlebimiabmdzio-
Samotny szery{ z Brzegu  kontynuuje swą nierówną walkę.

Jan EWARYST
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INFORMACJA  PAR:TII  WOLNOŚCI
Dwaj czbnkowie Partii Wolności z Brzegu: Mariusz Sokotowski (radny) i Adam Harłacz stanęli 29 grud nia 1992 r. przed Sądem F`ejonowym

w Brzegu z oskarżenia o ''lżenie i poniżanie Prezydenta F]P Lecha Wałęsy" (przestępstwo z ari. 270 par.  1  kk w związku z art. 273 par.  1  kk

:rz:;ą=juageanririr5stsn#pP,rzgs:ę:;:;S::cahn:UwaahĘś;.Par.2kk).Rzeczsprowadzasiędoinformowaniapodczasdwóchwiecówmieszkańców

Re;or:::SegMoa#U8:zaes:,kpdr°zyw:{'eBgoie{sfadwaam3hToffb'r%Cgzoa3Z7°;tistaędnrr°2Ę?nDye:;ą?ą6ssą#|ab'H:2::ś;'o.b::#::Fę#idei!ec.:wgkTachusądu

BRZESKI  TEST
W końcu ub. roku (29 grudnia) przed sądem w Brzegu Stanęli

dwa| tamtejsi cżtonkowie Partii Wolności: Mariusz Sokołowski 1
Adam Harłacz, oskarżenl o obrazę Lecha Wałę§y. Na ko[ejnych
demonstrac|ach   sześć   mleslęcy  temu   określili   onl   bowjem
obecnego   prezydenta  jako  konfidenta,  agenta  SB   z  lat  sio-

::z?:Zj::jj:?ącche.gToa}iedyp°mi:jkst:%,a:źrezeg:°urkt3:yń§mtw:k:?gu;#
bhpgr'o8:spzrg°r:Umr::°z;awł8,:=iśern||°;Si:PkiFk:ęp8i?vsk%dwu(zGdańska

przyjechal  Andrzej  Gwiazda,  z  Wrocławia  -  Kornel  Morawiecki,  z
Warszawy  -Zbigniew  F`omaszewski)  oraz  licznych  mieszkańców
Brzegu.  AdwQkatami  oskarżonych  są  znani  obrońcy  w  procesach
politycznych  lat  osiemdziesiątych,   p.   Zofia  Adamowjcz  i   Henryk
R°S::p(:ab;:nzya::Ł%°sr};  dość dziwnie:  jeszcze  zan im  Pu bliczn°ść

zdążyta wejść na salę, w tumulcie i zamieszaniu sąd przeprowadzjł
szybką idenĄffi kację oskarżonych. Ostatnie osoby wchodziły jeszcze

=;z;ęą:ęL3:#:[zup:::acź:SEc,Fzpsraz,:,T2=taśms3dw;;%łeeT,up:adt#śec;
procesu,  przeciw  czemu  zaprotestowata  mec.  Adamowicz,  stwler-
dzając, że rozprawa winna odbywać się jawnie. Poparł ją w tym mec.
F]ossa,  mówiąc,  że  pierwsza  polityczna  rozprawa  po  okresie  ko-
munlzmu  nie  może  się  odbywać  przy  drzwiach  zamkniętych.  Sąd
postanowit udać się na naradę.

Po  przerwie  sędzia  ogtosił,   iź  uznał  protesty  obrony,   po  czym

:::=%[arj°ą=Pi;:zwb%g:b?jęzsnts:rŁaś2?=:3#ającwiększąsdę,ste
Caw pierwszy dzień procesu trwał w sumie zaledwie 10 mjnut, ale

już to wystarczyło §ądowi do popełnien ia bardzo charakterystycznej ,
zabawnej gafy.  ldzie o tę  próbę utajnieriia rozprawy. Jeśliby proces
faktycznie dotyczył bezpodstawnego  pomówienia gtowy  państwa o
haniebny,  nie  popełniony  czyn,  należałoby  raczej  nadać  sprawie
głoś.`ą wymowę  propagandową,  zadbać  o  odstraszenie  ewentual-
nych naśladowców. Chęó ukrycia przebiegu procesu za zamkniętymi
drzwiami, pod pozorem ochrony tajemnicy państwowej, była w grun-
cie rzeczy nieformalnym przyznaniem, iż oskarźeni mieli jednak rację
mówiąc  o  agenturalnoścj  prezydenta.  lnaczej  postępowania  sądu
wytłumaczyć nie można.  Bytoby dość ciekawie, gdyby adwokaci obu

oskarźo nych powotall i.ako świadka obrony przewod nicząa3go skla-
du#3t°WoSp||:8:SdsoRmrn:;::yBmu'.;kśarśdobserwatorówbrzeskiego

procesu  uważam,  że jest  on  jednak  lokalną  jnicjatywą  nadrDiernie

g:zr:r;łha3rzoew:n#Tał:#;:ry=hn]:fęwop:%:n::mtaynkoa::3y,#Fn=ŚCc::
wobec nowej wtadzy (~oła bene oskarżyciel z tego procesu jeszcze
kilka  lat  temu  tropił  wytrwale  działaczy  pc)dzjemnej  Solidarności).
Chęć  umorzenia tej  niewygodnej  sprawy  zdradził  m.in.  prokurator
wojewódzki z Opola, wyrażając jednak ubolewanie, że uniemożliwia
to bezkom promisowa postawa oskarżonych.

Dodatkowego smaczku sprawie brzeskiej nadaje takt, źe jeden z
nich,  Mariusz Sokołowski  kilka miesięcy temu został skazany przez
sąd w tym  §amym sktadzie  i z tym  samym  oskarżycielem  (a nawet
protokolantką). Chodziło wówczas o to, że Sokołowski, będący rad-
nym  mjejskim,  wypowiedzjał  się  publicznie  na  temat  prywaty  nie-
których  postaci z lokalnego establishmentu.  Miał na to dowody,  a]e
sąd lch nie  uwzględnił i skazał go na grzywnę.

Brzeski  proces  stanowi  chyba  niezv  orzech  do  zgryzienia  dla

:Póebcęn.y%hk=ła:j3.:Cbhup:g%°rrżzoąndync°hśśewzy%]S:i:j=::hT:stpi%*B?
czego  niewątpliwie  zażądają dla potwierdzenia swej  niewinności  (i
co  stanowić  może  jedyny  rzeczywisty  dowód  w  sprawie),  będzle

:::en,.:#:#,..jaAwn::gao5:::Łaewjf3waj:3tn2:śon#:#%#n;Tcęh_
tajnościiniedostępnościwspierasięcavobecnyobózwładzy(wszak
w  obronie  właśnie  tej  tajemnicy  obalono  w  ubiegłym  i.oku  rząd).  Z
koleiuniewinnienieoskarżonychbyłobyprzyznaniem-jużcatkowicie
fomalnym  -racji  ich  stwierdzeniom,  a  więc  i  zgodą  na  publiczne
głoszenie'tajemnicypaństwowej",kryjącejagenturalnośćczołowych
postaciżyciapolitycznego.Pozostajewięcumorzeniezewzg/ęc/una
niewielkaszkodliwciśćspolecznączynulubmłodyw`iekpskarzonyFh.
Przewlekanie  procesu  szkodzi  najbardziej  nie  oskarźonym,  a  Le-
chowi   Watęsie.   Czy  do  takich   samych   wniosków   dojdą  władze,
przekonamy się już 26 stycznia.

Jan EWARYST

Do  sTUDENTÓW  POLITECHNlm  WRoCŁAwsEHEJ

I  UNTWERSYTETU  WROCŁAWSKIEGO

Drodzy Ko ledzy,
29  grudnia  1992  r.  o  godz.11   w  sali   nr s  Sądu  F`ejonowego w

Brzegu odbędzje się pierwszy proces polityczny po ''okrągtym stole''.
Oskarżen.. zostal.iśmy o ®. że  "W dnjach  13 czerwca i 13 lipca 1992
r. w Brzegu w warunkach przestępstwa ciągłegci , działając wspólnie
i  W  Porcizumieniu  jako  organizatc)rzy  publicznego  zgromadzenia
Sygi.owanego  pizez  Partię  Wolnciści,  posługując się  środkami  na-
głaśniającymi i kcilportażem ulotek,  lżyli  i  poniżali prezydenta PP -
Lecha  Wżhęsę -  nazywając  go  agei\tem  Slużby  Bezpieczeństwa
dawnego PRL, ti. o przestępstwo z art. 270 par.1 kk w zw. z_273 par.

;akśk!eu!sźfso,::::njf%|Avspprwg:i::pgo;J;8g:',fm?;j:Or:#o,":g#-
nowaniem lo kalnych dziataczy podziemn ej "Solidarności ".

w:%f:ms:fj':efft:o%rćzeokr=U;ebT€nyśaćmńaK:±:%żpTaą;ącN|:d3;eji:;
bowiem,  by  sprawy  polityczne,  warunkujące  życie  społeczT`oio-
spodarcze w  Polsce mogły być Wam obce.

student l  roku                                              student l  roku

#:3;Eł:kT%:3rdeagw°swej                 uwnY:3.rspyrałuawrochwskiego
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SIERP  I  MŁOT  PRZED  SĄDEM  NAJWYZszyM
21  grudnia 92 r. Sąd  Najwyższy rozpatrzyl  rewiz7ę nadzwyczajną

wniesioną  przez  prokuratora  generalnego  na  niekorzyśó  Macieja
Frankiewicza  oskarżonego  o  zorganizowanie  „nielegalnego  zbie-
gowiska  i  gwałtowną  napaść  na  mienie  oraz sprofaiiowanie flagi  i
godla ZSRF}. w czasie manffestacji przed  konsulatem  sowieckim  w
Poznaniu w styczniu 91  roku.

Sąd F`ejonowy skazał Frankiewiczaw 91  roku  (za Bieleckiego) na
s  miesięcy więzienia zawieszając  wykonanie  kary  na  2  lata.  Sąd

yuolLeaw#szkk::zę2.;iikwuo(śasopl::ec::geg)n:T::#psapł:;=:;wzśgśęE
przestal, przynajmniej formalnie,  istnieć a niepodległość  Litw)/ uznał
nawet rząd  F`P.

Po  obaleniu  rządu  Olszewskiego  szkodliwość  spoteczna  czynu
Frankiewicza  gwałtownie  wzrosła,  co  zaowocowato   rewizją  nad-

#?uzra2tnoę;JGake:eprrs,`nee%:::k#Zya;i338t:;iek#cyź;aśpn::|:n:egdwhag.
rantować  mu  możliwość  obrony,  tzn.  powinien  on  mieć  obrońcę  z
urzędu  a  nie  bronić  się  samemu.  Na  tej  podstawie  prokurator  do-

#:#%zS§:,UdcłuyźesnJaoj?gro°ś:rsoąńdcuęr#ón?gkj3tgr3f?ł'źreodz##nFarwme;
Sąd  Najwyższy,  kóry w  całości  rewizję oddalił.  Sąd  Najwyższy  nie
dopatrzyt się  również znacznej szkodliwości  manifestowania  przed

:rczzeedśs:FeT]:[r:,:gTż:[msopb:eńsc#:ehs€rzeeę=n]dezjde:n,bemz3ł3%tLŁ:og:ł
Wilna.F]ównieżstratymaterialnewynikłezumieszczenianabudynku
konsulatu napisów w rodzaju „sowieci do domu" wycenione na 4 mln.

:'8dv#cS#ę°znjł,!:{,°w;:tkk°smąeduD;8#°ó:2mse%o°#'oaj;Cś=eFr':|:
kiewicza  stwlerdzając,   źe   nikt  nje   udowodnił  mu  sprofanowania
symboli ZSSF}. Tablica z godłem została co prawda zamalowana, ale
nikt,  tacznie  z  pollcjantami,  nie  twierdzil,  że  zrobił to  oskarżony,  a
odpc}wiedzidności zbiorowej SN zastosować nie chcial.

LIST  DO  REDAKCJI
W zamieszczonej  wypowiedzi  Lecha  Wałęsy,  prezydenta  FIP  w

Tygodniku  „Solidarność"  44(215)  z  30  paździemika  1992  r.  „Czym
by:irpzEbL:"ó#:ębtatćłi::%!:::Zme:;;'b#oji;armohateremboby

nie  przeżył.  Pierwsi  najwięksi  bohaterowie z  czasów stdinizmu  co
oslągnęli? Dlatego tyl ko ukrywając się, kombi nując, zdradzając, moż-
na było zrobić wielką rzecz dla Polski".

Pan  Prezydent  Lech  Walęsa oraz  parlament,  jak  do tej  pory  nie
uznat tego systemu i w nim przewodniej roli PF`L i PZPR w budowie
socjalizmu za system zbrodniczy i ludobójczy.

To  znaczy,  żaden  człowiek nie  mógł żyć godnie tak jak czlowiek
powlnien.

Wszystkich  imiennych  i  bezimiennych  bohaterów jawnie demon-
strujących  sprzeciw  temu  nieludzkiemu  systemowi  w  roku   1956,
1968,1970,1976,1981  -kopalnia „Wujek",1982  Lublin,  uważa za
ludzi, którzy co osiągnęli?

Moim zdaniem oddali życie abyś Ty, Ja i inni mogli żyć godnie! Czy
walka,  wtedy  robotnil(a,  Lecha Wałęsy  -  pomoźemy  E.  Gierkow  w
1970 r. i  podpisanie „czegoś tam .trzy czy cztery razyn,  ma większe
znaczenie dz]siaj, niż oddanie życia najlepszych synów tego narodu
d la tej sprawy .

Rozumowanie takie, już nie elektryka  L.  Watę§y  lecz prezydenta
RP moźe nas doprowadzić do wniosku,  że kolaboracja z szatanem
-nieprzyjacielem Polski i Polaków i naszego państwa, przyniosła nam
wolność,  suwerenność i  niepodległość.

Zapytać na]eży raczej czyja i jaka będzie Polska?

8%:i§:i:%"a!#2eofiaryzbźonenaoftarzuoiczyzny(ogranic-
Za się tylko do 11 wojny Światowej,  począwszy od września 1939 r. w
obronie F`zeczypospo]kej na kaźdym skrawku zlemi, gdzie walczono
o  słuszną  i  świętą  sprawę,   mogło  nam  wszystkim  właśnie  teraz
przynieść  dopiero  zaczątki  budowy  111  F`zeczypospolftej,  a  nie  pre-
Ze%tź|%jacćeru%'::ęyc:Sśpr:a°k%#;'epw°ndoa!:o3rkieuzś#i:#ąe:oi.itak"e

może być.
Wydai.e mi się że, ci wszyscy,  którzy oddali życie -zginęli. zosta]i

zamordowani, polegli z rąk ol<upantów oraz rodzimych kolaborantów

mo*r2;kts#j3ateę::#:cr3;:%:jnn!i%jp?°#%%%e;aecwhę%Fs't:p:'jeaY`,7
grudnia 92 r. Wojewoda Poznański wystąpił przeciwko niemu o zwrot
14  mln.  zł  wraz  z  odsetkami  za  zniszczenie  elewacji  i  tablicy  i  to
pomimo  tego,  że  przewod  sądowy  przed  wszystkimi  kolejnymi  in-

s=ic:awmciz#ięzsazłe,;e:n==3g:jiioEfśit##n:nLknggp:zemdu::zyw-
byciem Fran ki ewicza.

ic:;:!=:3#S#a°k;ingyrumdi:jaęacnz##„nś:,id:ynęgjawŁ=3:jle#i=

ru?an;ndisnp,:°{:jrea#nT;W#:sPŁ°:wi,3!.ś+eąd#n?ews;Pzreażwo!:aj::jte°mułę:
jestfaktwspółpracymiłościwienampanującegoprezydontazsłużbą
Bezpieczeństwa w latach  1970 -1976.

rótł:e=,:::.keu::t::go;Lejg#dozĘ:mwci#u::#kkeó:łcg#ź3wgg:]

;%::°r:t%:t°wjz:5:ez:gfar::firóę;°stwEjrkś#,:;{&*3#zj.ats,ęndągTa,;

::aNr::Sa%:Łji?T;e|g#Tks::śi:*:łł#Ł%:etF+=Te:oźł;oztb:łiw*Uźted,
kolegium,   a  po  uniewinnieniu,   po  raz  kolejny  przed  sądem   uda-
wadniaćswąniewinnośćoskarżonyo...zorganizowaniebezpłatnych
wakacji dla dzieci .

FoWzzqzćs:#;::{.kFR,{secgs:jdez::Tśu±e.nbaćFcoywzf:L;jn:g*f;ŁAWTeFL

Fr°;dpóa:kpa°:LVpcrzonkyutat:rJaa:UazceJ3#:Zgzę::,i::.npao:ś:'i:aww:śCć|
WprzypadkuMaclejaFrankiewiczadziałazzaangazowaniemdaleko
p rzekraczającym ramy zd rowego rozsądku.

Piotr BARCZEWSKI

PKWN,   PPFl,   PZPF`,  zbrojnego  ramienia  Ludowego  Wojska  Pol-
skiego,   UB,  SB  i  cak2go  tego  nieludzkiego  systemu  nam  narzu-

:°#Fagd°ćwwię[#żmciRó#odst:g#C:#oye°®n,§dtavk:':rśąr:dskąi#an{

=j;;sźe:spwTaadcTST{eTżswn:;c±g;od#as#nn,amzhdr:3:hByga::Fo,,egośwT
Ojczyzny oraz ideałów?

Jak jest w rzeczywistości kaźdy widzi i po owocach ich poznacie.
Być   może   odmiennie  i   źle   działaJi   i   nie   mieli   koncesji   Andrzej

%w:Fmz:e:żśo;#r##:cśj;jMwągfun,njnu;sF#ź,;,::azy%f=nuTanwonT;cnz;
ostatnio  F`yszard  Kukliński.

Prezydent ma trudności z rozpoznaniem,  czy gen.  W.  Jaruzelski
jest bohaterem, a zdrajcą narodu Flyszard  Kukliński, czy odwrotnie.

3,se:ackthg:ł:sm#;:w:ź3s:3;:odg:#k;Łk:ófi#roża:łjs:pwogłóebE„;p#:nząk,:=Tj;:e:
wyblt- nego działacza z`^/iązkowego Lecha Wałęsy.

Trzeba. doprawdy wiedzieć o tym,  źe to  system  komunistyczny  i
jego  prawa,  pomógł wykreować na prezydenta,  działacza związko-
Wego.

H.  Sienkiewicz  napisał m.in.  nwolność  rodzi  geniuszy,  w  niewoli
miernoty dochodzą do głosu".

uf::::itsz:3ud:kę:::bę:nżerepdoadgw?ra,nka=Zde::ayźo#śrnegŁ:sąraz3sg::
którzy nas skrzywdzi[i i pójdą w skarpetkach, oraz ujawni tych którzy

2ł%g:::,eudmo,pe%śęjćwd3r,z2:zodwuj:,,sgo:,;ba;npoś:j;r,egodg:L{epźr#oampor;
władzy ustawodawczej w nocy z 4 na 5 czerwca br. temu wtaśnie nie
zapobiegł.

znadżejąopub"koy2ti3|iT=gn?!isłg#wpgzTr?hw|3T3ih.

Wacław GLIŚCIŃSKI
przewodniczącyKomisjizaki:g::weLj#SwZZo"S8'kd#Ł:ic;"i
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PIĘCIU  (a  może  nawet  SZEŚCIU?)  SPRAWIEDLIWYCH

ep:#g:w:j,a%oosmz:*=]ja#3{3%;scehn:,=rj:ćpń:sęaREał:#j:3:%
szcze  nie  do  końca  udało  się  zatuszować  aferę  FOZZ  czy Art.  8,
jeszcze ciągle nie wiadomo czy siedzący za nlewjnność w więzieniu
Grzegorz Zemek  opuści  wreszcie  F}akowiecką  i  razem  z  Aleksan-

ź:emmkjsajTrnonn;#:gw,::ogwusŁ#ebmędBzą:s;5,g,:żoDwał,::zr%Ts,parwTć,g:;
świecie  Polską  Przedsiębiorczość  (przez  Największe  „P"),  Spryt  i
Zaradność,  a  tu  pojawiają  się  bez  przerwy  nowe  nazwiska.  nowi
miliźu.derzy,  nowi  sponsorzy dzienników  i  czasopism,  dobroczyńcy
biznesu, za którymi rozsyłane są listy gończe.

jes%±eej,ouŁ,Z,gnseL;rou®mnj:or::F:{ąe#fncń:,scz#SF#ź;emzodgaą,zśajae:j[ę
nam przykładem patriotyzmu i niewinności. Dla uratowania Po[ski nie
potrzeba ich  znowu tak wielu.  Stary Testament opowiada nam,  że
PanBóggotówbytoszczędzićSodomęiGomorę,gdybyznalazlosię
w nich choćby tylko  10  Sprawiedliwych. Wówczas to się nie udało  i

#u8:e:b:Cmn=Lmy'ę:#n:3'n#ókTeeś%dkziakpoemwunnęk=:;,bwę:::ętd°z:#;
mieli  co,  w  razie  czego,  Panu  Bogu  szybko  zaprezentować.  Tym
baJdziej,  że kawat roboty jest już za nami:  nasze  media odkryły już

::;3tTcnjel:2S:ukf:g:Ę::ngaewn:tbsr:en;cj%j:ięrcahw:eg:wń:ęl.,dĘan%y-
dawna takżo Ambasador F`P na Kubie), minister Jerzy Napiórkowski

LV:Ct?;mjnjjs;:śzfi;n;]ne;:#:i'ndGy:.r:#fYd;rr3%Sotre*r|dyyrheahn3:ubburdo°n#
ATS)  i  Pan  Zbigniew  Górka-Grabowski.  Szóstym  kandydatem  na
Sprawiedliwego jest Pan F`ajmund Szwonder, dyrektor radomskiego
nf:Sjzmn;k%"óa#aecr#ekfog8tzj;Ffc#roj3|z:=,P±.eś:e:z:h#:2%°cyn(:

wyjątkkiem Szwondera) w więzieniu stanowym w USA, z perspekty-

#i;Zon::;:szźn!::Pe;:Ę€:b#T3:k:;;,gk;'ii:'ipgę::t:o}eb:ęaAr:3e;gykc:hni#
arliculo  mortis,  na  pewno  podeślą  nam  Naszych  Sprawiedliwych,
choćby i w kajdankach!

Od  s  miesięcy.  tj.  od  chwm  kiedy  Nasi  Sprawldliwi  zostali  niesłu-
sznie,   perfidnie   i   podstępnie  aresztowani   przez  policję  naszego
odwieczriego wroga -Niemcy. nie ma dnia, żeby się ktoś o naszyęh
zuchów nie upomniał.  Teraz już. stanowczym  gtosem,  upomina się
o nich sam Pan Prezydent, razem z nauczycielką patiotyzmu i postaw
obywatelskich  -„Trybuną",  codziennie  teź grzmi  w  tej  sprawie Te-

źeew:Zj3dRH?::g?u°dszpj:'ńeój;ź}!em:g°źeb*ę;z::r%CLż;ds:#,cwhą::'ir:§;C;:
watelskich. Pan Prezydent, „Trybuna" i Telewlzja nie upominaliby się
przecież  o  byle  kogo!  W  F]FN  siedzi  w  więzieniach  całkiem  spora
gromadka  naszych  obywateli  i  nic  nie  słychaó,  żeby  Prezydent  i
nTrybuna" wołav w ich sprawie. Zrobitem wszystko co było możliwe.

#,bjęję:ś:uZ::;3Cme;'sb.ę:i#z|i:.d.°R%kc:;;ęcdz°oE°;Soi:kdó°wF°J:|sókY:
zdaje się wołać Pan  Prezydent.

Ale przecież  nie od wszystkich.  Tylko właśnie od tych.  Muszą to
więc  być,  oczywlsta,   Polacy  o  szczególnej  wartości.   Ministerstwo
Spraw  Zagranicznych  zapewnia,  że  również  uczyni  wszystko  co
możliwe,  nawet  zorganizowało  im  już  wszechstronną  opiekę  kon-
sularną.  Mamy tylko  ktopoty ze  zdobyciem  odpowiednich  adwoka-

DAJ  KRESKĘ  DOWEycE
Dostojny gość -prezydent lzi.aela -Herzog, na specjalnym posied-

zeniu Zgromadzenia Narodowego w Warszawie w dn . 28 maja tego
roku wyraził żal, że niestety podobnie jak Polska,  lzrael boryka się z
Pr?!r°ar:,j°.n:'yn#rzdoynnoacj3nysyt%rcw#ki::Sź;:śŁ"!;j::ynct:)tdia.

Spe°łf,eg°bqw2:j%°p'raź:-zZ;Ssta:be:#2#%:a(nżeyL#y°p:3=3|it°X#nw:
zNiemieciFrancjiznaleźlischronieniewpolsceskądrozprzestrzenili
się  po  krajach  Europy  i  Ameryko.   lch  intelektualiści  zapatrzeni  w

Twwzó.r,c.ówwan:a|:p::,eci;z±sń;:j:.pE:;zcehc:,nź;ebawEroo,Yaacdaa;"mt,:aur3;

:2:azręóśwc.§e°#eŁ#%ywśń`j':d!ąu'3Łaoeś3:r[gysncaoctęap'g°bp:rnęje°npa±reąśvNńą

tów:  co  podli  Amerykanie  żądają za  swe  usługi  ponad  100 tysięcy
dolarów od łebka!  Jest to  pewien  kbpot,  wobec naszej dziury bud-

ź3;g::,jźoatemT:ź#:nYS;nc':ta#cchhsstip:dbaęa:ywchm?o%fnhy°chbL#i3
reprezentują nasi patrioci. „Aby Polska była polska" jak woła wielkjm
głosem   znany  patriota  i  obrońca  zasad   obywatelskich,   redaktor
nTrybuny",  Meczysław  Wodzicki.  Tak,  tak.  Ten  sam   Meczysław
Wodzicki,  który dzielnie  bronił  (i  nie  ustał w tym  dziele)  Grzegorza
żemka,  który  pierwszy  wysunął  przeciwko  Andrzejowi  Krasnowol-
skiemu,apośredniotakźeimnie,iMrosławowiDakowskiemuzarzift,
że  zdradziliśmy  interesy  polskie,  źe  naraz]liśmy  nasz  kraj  na  nie-
wyobrazalnie straty,  poruszając publicznie sprawę FOZZ.

WracamtaktutaidosprawyFOZZniebezkozery.Jednymbowiem

;3n"ks{PEaowź9,"#cceh;,jn:S:eęę:::::8;n]e?;hat:!}:r?ozwe!kisLj*'s"av+:
o którym w notatniku  Michała Falzmanna znajdujemy infor`m6cję, żo
decydował  o  jego  wyrzuceniu  z  pracy  w  lzbie  SkarbcM/ej,   kiedy
Falzmam natraf ił na pierwszy ślad FOZZ podczas kontroli w „Univer-

2S,,u:,hgętu:=+ays;r:gk:,eą:tfFgę,;:ew;#ł:aptętruwdą::PAen:j,Fzr%,;gFnstŁ.
ministra spraw wewnętrznych dla premiera: Wielkie afery finansowe
jak Ari.  8 i FOZZ byw dokonywane pod osłoną i z udziałem oficerów

Laie#ś%.bg:gzo.#erEą-d:,!wsn#:dęFr;3:?n;gśieT#Pee#::rT:T;

Ł°pZ3:#ł:?rakw:ipkóut::;c#r8ś':%sZp%#Lsnfkgwu.ę:enzeer*:8;

goapd.Z:EC)Z:l::u°sZśY!(gamjnc':[te_rśj::.n:°;#°bkjnNyamp}°;r##gw:

::ś;:#hyamrę#ąpcny,eosłg::oswpyóTcepAan:g:,#Tre#dBupnGarzee€gł2
W.  (Wójtowicz,  przyjaciel  ks   Henryka Jankowskiego  -dop.  JP)  byt
tajnym współpracownikiem  Departamentu  1  MSW.  ltd.,  itp.    .

Nie  ma więc specjalnych  wątpliwości,  że tak jak sprawa Ządla,  a
więc handlu bronią,  wiąże się ze sprawami  FOZZ i Art.  8, tak samo

rted::nn{:SLć;ję:tyrź°nt,yez#jr::}%:ryzcahzp:#sktępwśŁżaosŁzenr!yekY'nnans;#

:Łęncjrarszę:a%Ł:gwsY€hód#aLjk};|j'.j2ke::Lnc?a%#dpzr}źś:%';csh°%Cmł
bowiem,  że  nasi  bohaterowie  mieli do  zaofrowania np.105 tysięcy
katasznikowów, z których tylko 40 tys.  miało być z Polski,  a reszta z
b.   Sojuza.   „Zakablowalr   ich   też   dwaj   inni   polscy   kandydaci   na
patrlotów,  niejacy Zbigniew T.  i Tadeusz  K  Mamy nadzieję, że Pan
Prezydent  zarząda  ich  ekstradycji  od  Amerykanów,   bo  tam  „ka-
blowanie patriotów" przestępstwem nie jest.

:,!i::p;ę;:3;ti;z:;s;jr;ną!e:2j::ją:n:::::octn;;;,k:odo;#:łat:;|;:a:ti!ei;ug|#ia::
dzają na 35 lat do więzienia?

ź,:::n;.ę::źmTyel;adt#::tk%3::,;F:y::o,T:u?n#iąłiniff#,:ic?:s::uig:
zych  Pięciu  Sprawiedliwych w amerykańskim więzieniu.

Wrcicław, 29 Iistopada 1 992

Jerzy  PRZYSTAWA

czycy,  a takze Sefardyjczycy  (żydzi wypędzeni w latach  1492-1497
z  Hiszpanii  i  Portugalii,  osiadli  potem w  krajach  Lewantu  i  Południa)
naród  raczei handlowy,  hołdujący prywatnej własności.  To oni choć

i:f2::t;!eĘk;i!e'g;id:a;#nś;:dc?z;ęn:,;jtdi:;n:%;aw*gi;;a;n::nt;n;:;:e:.g::p:o::
nowoczesny  menedżer,   nie   znosi   mrzonek  socjalizmu   i   pragnie
dolączenia  5wojego  kraju   do  normalnego  świata.   To  właśnie  as-

5;S:,c::::jgś,cŁj:e:'e:,;:r:3Ę;a!i:óa:,r:z;:sij:,,:Łj?::ae:nuti:sp:?r.:;:p;:#:
wdrożenia  ordynacji   proporcjonalnych,   borykają  się  z  rozlicznymi
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ułomnościami.  Przykładem  mogą  być chociażby Wlochy,  gdzie  do
zlepienia  rządu  potrzeba jest średnio  9  partii,  a  ustanowienie  sku-
tecznych  przepisów antymafljnych jest od  lat blokowane. W Polsce

::źcGzęrśęj:ęjkjśe:redt;::śj;rp7o3::#ł::gtr#cs#wf:dFjta®Ę,
macza} w tym  palce pewien  hrabia). Ta nasza odmiana okazała się

:wk[::#yaś|:ahz;eś:?er=pTn%S#łdad°%j#i:t:#=frkia=}!::i8#:Szźł,ng=
niew Brzeziński.

wgon]sj%ł3yns3;,cż;*op;enjouwc,:t#Ś:#d=bąg.,;d:a:;7r[3e,zę
litosnych krytyków tejże.

Tą  motodą zainteresowani  osiągnęli jednocześnie  dwa  cele.  Po
pierwsze,  zmasowana  krytyka  bezsensownej  ordynacji  wyborczej
wyrobffa pogląd u prawie 60 % wyborców. że nic od nich nie zależy,
więc do wyborów nie poszli.  Po drugie tzw. autorytety budują nieus-
tannio swoją nieomylność -powtarzai.ą przecież wielokrotnie,  że to

gataJręataonr:.yR,Óci3;śomii:ł3:zfcT:eżzw)epoorLąinę:epbrt,.'sGae::#:tei'mżo-

##;San#?ę'v',°żkeub;rsz:!bęłćzotkT;Uź%[i.e6mst°awme[jóźees':°m:r::C:ejonł:
powtórnie  zmienity  front  i  komisja  nadzwyczajna  pod  przewodnic-
twem  posb  Maz)owieckiego  dokonała  wręcz  niespotykanej  mani-
pulacji,  wstawiając  zapis  o  proporcjonalności  wyborów  do  mabj
kcmstytucji. Sejm  nawet pogwalcit obowiązującą konstytucję, aby to
przeforsować wbrew stanowisku Senatu.

Jed nocześnie komisja zajm ująca się ordynacją robi wszystko, aby

i;;:zgi,::n:qygćtu:%oe:.!ny#ni:śł;;3ksnTj':iłedn3:#ż;i3gŁpn:,;i:T:a#;nsa*
zdobyciu mandatów znów wycofać się do starych gierek.

p*rHzyenź§gśp;#j'ej°®Wanwejosr#a#:'g:śejpą#njyucżhw,]StejkT;e.
jboęTąc3es3%:joądc:j%,,aź:t:;em=ntamłeanTaĘgtcóp:śeą,sok,thł.adyparvjm

Wszyscycipanowieoczywiściedoskonalewiedzą,żetaordynacja
jest fatalna dla kraju.  Wybrany wg  niej Sejm  nie  ustanowi  dobrego
prawa, nie powoła sensownego rządu, słowem nie będzle lepszy od
istniejącego obecnie. Jest to jednak ordynacja wspaniala dla partyj-
niackich interesów, bo w prosty sposób prowadzi do samopowielania
się uktadów ''okrągłego stołu".

Najwyższy czas przyjrzeć się sprawie w sposób racjonalny. Stany
Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja,  Kanada, Australia, czy lndle
to tylko niektóre kraje demokratyczne. które wybrały idealną, najpro-
strzą,  najtańszą - większościową jednomandatową ordynację wy-
borczą. Ona najlepiej służy demokraęji. bo oddaje narodowi kontrolę
nad wybrańcami i jest bardzo praktyczna.

lnne kraje w zależności  od wpływu  nawiedzonych teoretyków na
kształtustrojufundowałysobieordynacjemieszane.Memcynp.mają
ordynację mi.eszaną większościowo-proporcionalną, po pół na pół z
5 %  progiem  dla partii  polftycznych.

My  nie  musimy  szukać  obcych  wzorów.  W  naszej  najstarszej  w
Eu ropie demokracj i szlacheckiej o bowiązywata (Dai kreskę Dowey-

ce!  -vide .Pan Tadeusz') typowa większościowa jedhomandatowa
ordynacja wyborcza,  przy zastosowaniu której wygrywa zdobywca
największej liczby kresek w jednomandatowym okręgu wy-borczym.

vsT::ez::Ęadńz:;j:J.Sszypowbpź|Soęćj#e&rmmo#ętgpur#3dabayn:r:t°!°węyę:
łonienia swego  przedstawiciela i  poprzez  niego  kontrolowanie  rzą-
dz%Łhak,.r#ó.wnieżkwestiakosztówprzeprowadzeniawyborów.

0 ile ostatnie kosztowaty około 240 mld zł, o tyle koszty następnych

;Łr%#uTZ8`#:*ro}nwflgacj]rśpmounsoz;mwyełj::zće:ksgj:°:r#cjji:żN=

::ia:iozw=j:°k;°kawkar::ie°Ły:zaeij,!o#jbźi:j;jk*2SS=ęijsk°oW#jbę#onn°;
z'.

Taka oszczędność  przy  istniejącym  deficycio  budżetowym  musi

:YećsYaa;ąn:83dźyuc::ęęw%msobkaor83jjęj4Wmi#ź,a#rgt*°adć°ubpn:drafąd#
mlasto i zakłady w Stźu.achowicach.  Nie do przyjęcia są argumenty,
że w niektórych rejonach ordynacja ta zapewnitaby zwycięstwo pęst-

:aocTaTżs:o#,::śź;yćmLńsz,%śn.ie:.."pa,zveFrowwbainźen?ao'S#ojgFTS#
Zablokuje  ona  natomiast  drogę  do  Sejmu  wszelkiej  maści  kame-

Eki::gL;#;d;;m:=;Lsoć:neTjn%g;ore:i#eĘstśie::,ę:g?Bks:e;:ou:gb:?#,
wlcemarszałek,  kórzy  otłzymall  po  paręset  głosów,  n&omiast  od-

!:ni#ż;:ł;i;i:ii:u;?*::rłt,:o:s!ęk33n#uą#g;o%i7i;?żoĘ%tj,;!łzsĘi:n:::
zachowanie  pana  Posta  Antoniego  Czajki  najlepiej  świadczy,  źe
zacietrzewione napaści na te n elektorat są nieuzasadnio ne.

W imieniu Obywatelskiego K]ubu Politycznego w. Legionowie wzy.:
wamy  wszystkich  polityków  zdolnych  do  realizowania  po]skiej  raq!
stanu,abywrazznamipodjęlitrudupowszecmaniawiedzyonaszei
staropolskiej  ordynacji wyborczej,  przy  zastosowaniu  której  odbier-
zemy  partyjniackim  politykierom  instrumenty  i  możliwość  manipu-
lowania nami.

Poprzemy tylko tych polftyków,  którzy przysłużą się przywróceniu
większościowej jednomandatowej ordynacji wyborczej. która na ca-
'moś::::!j:#anoać'2epte':d==eękLa:jjjjteestwpsr;S:akjanśar:dsś:i3ę::::

;:k;e:n:3mc:y##:?ufl%'!Tą;.#:snęis:k;g:owĘ:cTe#:i#,:b?yit:h,i!
wywalczenie prawa do wyboru 1  posta w swoim okręgu wyborczym.
My mamy takie aspiracje w naszym  Legionowie,  które wraz z przy.:

:.:ęt:Ś:taśT{jos;%ł,Pe:jn:tm#=j3a%:reęowyokręgwyborczyw,gordynac„

Andrzej  LIPIŃSKI
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GOLGOTY  KSIĘDZA  JERZEGO CIĄG  DALSzy,

CZYLI  PROCES PŁA;TEA  I  CIASTONIA
Przed 8-miu laty znmordowano Księdza, Kapbna, który w czasach

:=jg:rrin:pfgn;g;źfoi:o:m:hnaą.':i:ą:,',śp:#:m.q;smn.e:m;::,n,:kd::e,ń.:::tiwa::
którekrzepiłosiły,mmiłolękikazałowierzyć,że:.Biaworzełszykuje
się do lstu,  kruszy już kajdany..."

C#iarę, zamęczoną z przykładnym sadyzmem. zbrodniarze wrzucil i

:ęo&=ę&vŁmśj,3cmg##n?:wwn:śĘ,o:::%b.ys,paę:.żŁe:,t*Lnnyo%i:
„zlikwidowaniu  materiału dowodowego". Tak więc to bezprzykładną
zbrodnię,-w nomenklaturze  MSW „akcję o poważnym znaczeniun,
zbrodniarze  uwaźali  za zakończoną,  pTeraz już tylko  oczekiwali  na
nagrodę  i  spokój  w  Pracy",  jak  po  latach  stwierdzi  przed  Sądem
Wojewódzkim w Warszawie  Pękala -oprawca który m.1n.  osobiście
pętał Księdza Jerzego morderczą pętlą, z\^/aną .kabłąkiem".

wo3yz:ign:;eTrę:ii,r,zcngi3iychż:#ciiosmwoóinbęe#,homc::::i;aii±e

#zLc;SLnnLkab5:#urob::yt:.:Ę=:.ąucn,ścwfa%,ednśewTd.;zmej3ł:nj;To:„p±
nych  zbrodni.  dokonanych  na  osobie   Ks.  Jerzego  zbrodni  doko-
nanych z tak bezprzykładnym  okrucieństwem,  sadyzmem  i wyczk)-
wieczeniem, że przed rozpamiętywanjem   ich istota ludzka wzbrania
się i pyta,-„czy to możliwe, że człowiek, człowiekowi?..."

Odpowiadając  na to  pytanie  naJeży  pamiętać,  że  nie  byli  to  po-
spolici  mordercy,  lecz wyżsi  oficx3rowie  MSW,  wykonujący  .akcję  o
poważnym znaczeniu", w warunkach nadzwyczajnego komfomJ  dla
zbrodniarzy: zagwarantowania całkowitego bezpieczeństwa wbsnego
oraz obiecanej nagrody.

Zbrodnia popełniona na Ks. Jerzym  Popiełuszko ogromem swego
okrucieńst\^/a  obiegła   cav  świat,   jako   Świadect\^/o   i   przerażającx3
memento, że: .Człowiek mcyźe człowiekowi zgotować taki los''. Ksiądz
Jerzy -synonim  szczególnego męczeństwa za Warę  i Ojczyznę stat
sig własnościąświata. Ku Jego czcl wznoszne są pominki na róźnych

:o%nł::n;gnrćódwośswą=#;,Tst:g;pGor::runeśjcL%3jFtwT:eg,:zwywym#
wyższychdostojnikówwielupaństw,wwatykanieotwartyjestproces
beatyfikacyjny.

sąĘ2:ecĘ#.jgedwyó:ź:fmryz;uoJi:;?:iaęwYezo,S=;eps?ęm:i,k.c€;JJe:;?gom-.:
derców.  Zeznają cyniczni  zbrodniarze,  do  uszu  i  serca wdzięra się
boleśnie,  niczym  rażenie  prądem,  żargon  esbecki  -  Msze  Sw.  za
Ojczyznę to: imprezy żoliborskje /sąd nie reagui.e/ protestui.e jedynie
mec.  Wende  ta  szczególnaL  zbrodnia  na  skalę  śwlata  -  „akcja  o
poważnym  znaczeniu".  „akcja  podwójnie  utajniona",  a  kiedy  z  ust
mordercy słyszę,  że osobę  Księdza naleźałoby „odbrązowić'',-a tro-

Odcinek dla banku

Zamawiam
prenumeralę  półroczną -

36.000  zł

prenumeratę  roczną  -
70.000  zł

od   n-ru ...--.--....
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2::opmę:Z#jeżocŁi::r:śasp:|:r:ymć'pżr3c:i=#:Śct;%yzbkr:T:i:?:
zom.  a jest  profanaęją  pamięci  Księdza  -Męczennika,  jest obrazą

;:a*;:cr#;n;y#:i:?#z:spggasś5:::t;i:r;Ś:9is:kw#;e3;iegtie;żmzgn;:',`#Ę:iy
-jest cynizm, a niejednokrotnie wręcz kpina.  Wobec braku jakichkol-
wiek reakcji nagannych ze strony sądu w stosunku do zbrodniarzy, a
jedyn ie natychm iastowych, ostrych reakcji na wszelkie przejawy pro-
te§tu,  czy niezadowolenia w stosunku do publiczności -zbrodniarze

;:d:ł:,:i!dcf#a:;ę:'peł?:nś:;,'::.::#:?y#;ak::d;y:#ja::nyi:o.:.:
derca, opowiada]ąc wręcz z brawurą o włamaniu do mieszkania Ks.

::;zwe;cońsrp:3dkr::;:tumFhoj:c;:gr#::nj:,Ło,n;ża:#r;a:o;%w%b:3

gę,z:3|;:.t;r,:njeanYe::k::pi:':gk:cjbeynvadd:Łodwn3|n:z-n;:3k`#ystri

Ę#żWz°*F,mdg;j:ez"emś#}::°h:%ia.Cnj:;'śdm°jse:z:,%isr3:ęb;bbrę:%
zarazpotemwyznaczonyzostałemdaprzesłuchiwaniaksiędzawtej
sprawle"...

napsra#:3:n#;emwzóedFkT:eg:,#{c;nueszzdaa;Fee*ad[nęLm203:;egr:92arT#z=

:ak€:'ąw'nkę8:eTażąbł3g'nei:r.zya#%nę°#bna°rd#jnąoir#ęg'#o::'i:
popełnionychnanarodziepolskimsącałkowiciebezkarni,wtopieniw
nasze  społeczeństwo  /Pękala odpowiadał z wolnej  stopy/,  a  przed

ż3:oedmn,::ehz::}SnłzmmeR;:Ę:3S;°j:eżupcę|Skiełjk:##bdeazjia:n:::,r

naJ:ir:Tzę:Zpbor,3:}nJar.ZeG;r`::!s:::CżęĘaąłoc*sĘ?r°Gd:rjśkę:%ezhu':}#,

g:?ęs:?,gh:;:n!e:żaź|ś!;ł;Tśr.ęedori,Ycoó:;nzźro;śśg;;fp:ośnr,igsTj:ł!h:ęgęćĘ

;:;%s;:o:n:ba::::sźęzłąd3#;:#wyś:ą:b#łs3ł;óż,::%d:g:w::yTaoźydę
;:'de,::,':;#oTneo?apć;n::,{snj%g'pndaerśże#;#ozoedzzdbę35:ji:rzy|'&-
od groźnej,  zakaźnej choroby,  izoluje ich -byta zbrodni8 -jest kara,
/proszęniemylićzzemstą/.Acounas?Znowupolskajesttragicznym
wyjątkiem  wśród  narodów  świata:  zbrodniarze  winni  nąjcięższych
zbrodni, popetnionych na narodzie polskim są bezkami i zyją spokoj-

Odcinek dla posiadacza r-ku

Zc.mawi,am

prenumeratę  półroczną -
36.000  zł

prenumeratę  roczną -
70.000  zł

od   n-ru ......

Odcinek d la wplacającego

Zamau)iam
prenumera+ę  półroczną -

36.000  zł

prenumeratę  roczną  -
70.000  zł

od  n-ru.._
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nie i dostamio na „zasłużonych" (w zbrodniach)  emeryturach! To oni
właśnie wyszarpali  nam  z  Korony  Ocb  Białego  i  bestialsko  zamor-
dowali najcenniejsze klejnoty - Polaków -bohaterów na skalę Świata!

Kjedy  nadejdzie  wreszcie  czas  sprawiedliwych  rozliczeń,   czas
zapłaty za zbrodnie!

wo::ymŁ#*oyw,e;:pF3ts:3ż,j:kno,:;:zyenŁkŁał:bFo,:oąptea#ęę:j:p,Łej
tem,  przed  trzema  laty  .  Polska  pierwsza  przełamała  komunizm.  1
wtaśnie  Polska,  ten  bohaterski  i  tragiczny  krai  wraz  z  plerwszym
b/kiem wolności - stał się wstrząsającym poligonem doświadczalnym
bezprawia,  zbrodni,  grabiałzy  afer.  Zbrodniarze  żyją  wśród  na.s  i
dziatają. Są zbrodnie - nie ma kary!

kus3#vdgog;śoćrnseędżi:#n|!:33dsj3rniewyupgi{oai:jipęwkadt:,stg'a:ą€::

Otworzyć te teczkl ! Ukazać całemu polskiemu spoh3czeństwu całość
zbrodni  dokonanych  na  Ks.  Jerzym,  zbrodni w  dalszym  ciągu  skry-

:ię;:tigvz:ain:jpgt,r%nse#u'b%pi;#z52em:,żseęcz:Łmuhi3,bóe;,ninem.
SZC#oór'znyyćTeucdź:icwzse#inćhodrażającychzbrodniarzy!Oczyścićod

:;CohbsćE:'n:sC#ońsz#3żjfrA°pdot8L°źbnęeśźewmydaJSog,rb:Łąogwua8rił#ncąe!
Spjr:#e:'j:3::eT':=cn#s°bdśnaą:jrc#:T:hywobstzbrodniarzy

postawę bierną -to następne pokolenla wypiszą nam za tę bierność
straszną kanę hańby w dziejach  Polski.

Anna  SKOCZYK-SULIGA

pREzyDENCFHE    TmrNURZENIA
I  SKUSZENIE   KONSUIA

Dość długo trwał ostatni polski sezon ogórkowy w anglo języcznej

:;®|:.ćNną:eśy°bp°:%k'kTeTyesź;fficź:ipzr°pf8;°org=eJn?efflmey;:zskicdhasśeb;#
Związek  F`adziecki  i  pomagać  Jelcynowi  w  jego  podróży  do  mau-
zoleum.  Pisa") wprawdzie w okresie Wielkiejnocy o pseudo polskim

:T;g:n;,s:ec3i:*]rne;:eifek}fTc#E;łrznest#rpur'óbkoówva,c*omz??yswm:,ąe'

#;:;n`:n::jdernz,:Wp°oqs°k?r3#aĘś;k:e3:,':rsóujY.#ewwp,re#ZJ:eipk::°.
dzieży  polskiego  drewna,  ale  tym  razem  przegrał  z  arnerykańską
F]ozenzwajgową.

1 nagle, po tak długiej posusze, znowu się pisze w Stanach o Polsce
i Polakach.

W niedzielnym  dodatku  o ksiąźl<ach  do  New York Times'a z dnia
15  listopada  br.  ukazała  się  obszerna  recenzja  z  ostatnio  przetłu-
maczonej  na język angielski,  drugiej  w  ciągu  lat,  autobiografii  pre-
zydenta Lecha Wałęsy. Książka zatytiitowana hThe Struggle and the
Triumph"została„napisana"przezLechawałęsęiwspółpracującego
z  nim  Arkadiusza  Flybickiego.   F`ecenzję  o  niej  dla  nowojorskiego
dziennika  napisal  Stanisław  Bgańczak.   Ksiąźka  jest  ilustrowana,
zawiera 330 stron i kosztuje $24.95.

Barańczak  zaczyna  recenzję  od  nawiązania  do  poprzednlej  au-
tobiografii Watęsy wydanej w 1987 i zatytułowanej nA Way of Hope".

#wuabĘ,ę:śtgróobĘe::navpnr::3,,#zneadnę3,qk;#[Eęamopfuv`ę;:#
proponuje jeden,  wspólny  tytut  -  .Jak,  przeskakując  płot w stoczni,
wylądowatem w Belwederze..

Wydana pięć lat temu  ksiązka przedstawiła światu Wałęsę  i jego
osobisty  wktad  w  powstanie  Solidarności;  jego  udział  w  wdce  o
przetrwariie najbardziej trudnych  pierwszych trzech  lat stanu wojen-
nego  w  Polsce  do  czasu  haniebnego  mordu  dokonanego  przez
agentów  SB  na kapłanie,  księdzu  Jerzym  Popiełuszko.  Druga ksią-
żka,  miala chyba za zadanie przeprowadzić czytelnjka przez labirynt

#udn?s'tzóej#Ygffsgizd%Cywcyhb8r°uk°J;°awhesTuna°dpdr32;Udewn'ada:pptzL=jś°n;
1990.

Ten drugi, fascynujący okres wypadł raczej anemlcznie. Ta część
autobiografii  rejestruje że w ciągu tych  pięclu  lat,  z zadzierżystego i
stanowczego,  czasem  zarozumiatego  zawodniką  który wprawdzie
miałswesłabościalezawszewychodziłznichniepokonany-Watęsa
przeobrazlł siQ w  nlekwestionowanego  zwycięzcę,  przerastającego
śmierlelników i często dlatego nie posiadającego dokladnego rozez-
nania  „przyziemnych"  sytuacji.  1  z  omylnego  czlowieka,  gotowego

:t#aśsłęa.wh?r;o#aoźcńicdeoms#.#dsókwąpsaT,sJę,wprzTea|Tnj#

tT#moaś€ścT%::etL;nea;ęafms3ż#:%:coj*Ł,ksownęeę:Ła;ręog:ton:{s::ócTn:
stanąl przecież na czele dziesięcio mmonowego ruchu Solidarności a
potem,jakoprezydent,naczelecak3gopaństwa.Niełatwojestjednak
odnieść te  dwa  okresy  wyjątkowej  i  oryginalnej  kariery  Wałęsy  do
dwóch tomów jego  autobiografii.  Te dwa okresy jego  życia nie wy-

;#;°sęębnnjymchmeamfj,ćLNł:edLataet83ożeż,e:ł:k°osj;:en#eznctTs#r:%
pr.ominentem  wystawionym  na  wzmożoną  krytykę  społeczeństwa.

:rcakYdd°y?e°tda:bvn#i:knteydk'sa±g:eżn:ap:'ź%'ewcóhroz'juębż;jj:#°opcr:::

otyczne  oracje  gdy  byl  liderem  związkowym,  teraz  czują  się  con-
ajmnjej  zaskoczeni  identycznymi  wystąpienlami  prezydenta  -  pro-
staka.

prźi#::'i3Le::#an?iehs:yśitęew|:#zTt#o|=ł#Z;a:8Z#ja
:gć#ęgnoa3Ł9e:y:en::aap±Z,eeł.oźny:nu:f%CjŁzsfno:mpu#ć#S:jjcshprkź::

Fnznny°cśhc{!Ł°dzzboa:;°t:,:#Sśpcrza=:j#%|'na.:ź|=ieamJ33:o%r#!:i3
poruszazupełnie.

Trudno jest się także spodziewać, że wielu kupi tą ksiązkę po to by

Skis,%ś±ęnfn#§Sk°awh;skłepjaeńgszkaąT=ijśĘ:ó?enws#aę:eate?+:aGtidhaeńr:

Speo°dr2,ę':aBóU:,hęar=#zeTiba:dr2e?efflNs`::.n%ź;Pcrhe%dpeonwieĘ:']:kd`#eząąą

::Cwhersęr%::jnżweJeogpęnę::Sn%!ez.Lj:8::a,nŁeo##nweu.#:agś:,:%,ta°:g

=:#jeetraę;°abj::%j#-rc:ę3Z;:,:vbky:#ycopk°oi#Śka#}#'śecYÓJ%kg`3z#:g
na sicie.

Obecna  książka  „Walka  i  Zwycięstwo"  jest  poświęcona  w  więk-

;zaęś.:;o#::,:toewźo#::,Tz:nTeomdm:%:,sgydpyrzn::#o#3:espzoc;g:%
przyczyniv  się  do  zwolnienia  postępu  na  drodze   ku  zwycięstwu
demokracji w  Polsce są bai.dzo  pobieżne.  Bałdziej trafnym  dlatego
byłoby  zastąpienie  w tytule  słowa  „Walka"  słowami  7Niesnaskr  lub
.Konflikty". Albowiem te wtaśnie ciągłe destrukcyjne zarcia,  poczęte
';SZ:ęFp:issk:"idsaąrT:i3jńf;[:;a:::aniep;,'%Cńnaą#t%,:r°oS;kai%:nó;i

często ich inicjatorem i z catą premedytacją wprowadzat je do akcji.
Czytem k byłby szczególn ie zainteresowany zagadkowym zacho-

waniem  Watęsy  w  okre§ie  od  lata  1989  do  wiosny  1990.  W  1989
Wałęsa,  pozornie  zadowlony  ze  swej  roli  lidera  związkowego,  nie
kwapił  się  wcale  do  rywalizacji  o  żadną  pozycję  w  tworzącym  się
rządzieisamzaproponowatTadeuszaMazowieckiegonastanowisko
premiera. Aczkolwiek, już z początkiem następnego roku, wyskocfyt

Łzruypcehh:;Ł::#TaT::2:azymcehmwskpę#,:ośpwo:,fó,wofdpoorzabdyccś;,sLę®n€:
pnie  zacząt  kampanię  mającą  na  celu  kompromitację  rządu  Ma-

ii:ź:;ć'hegręf:rn:Wo°r:żą:gr::ięź8yn:ap!eż;Zoę::3ńpę+#z?:y;rha;:kłnk°o-

3;r'z=:2nw:§SisT5:j:łJrsza:',ęi.ZNd,3:t:C;,S;Sj;e;Eśę#Zn}:o#c=:y±
jnayk.f::ź:lko.,prg#sp;ens#;y:rae?zfącj:iepri:::islsuiębewzojgeói;o2zte::

maczenlem  źadnej  oczywistej  sprzeczności swego  „rozumowania".
Wmajuoznajmiłswą„wojnęnaszczycie"mającachybanaceluatak

::bęcwzcnzeeswnyąp:*j[:3złz::#w;r:łanśec{{włebś9,fw:egfuzTeoTkę:roj::3
przeciwko   „inteligentom"   i   roiły  slę     od  takich   i   oklepanych  „pro-
ludowych" chwytów i frazesów.

Wszystko to przyczyniło się do zniechęcenia i  odwrotu wielu i.ego
dotychczasowychbardzolojalnychstronników.Potem,wjesienil990,
Wałęsa  stat  się  nagle  kontrkandydatem   Mazowieckiego  w  prezy-
denckich wyborach.
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Od tego momentu zaczęło wyglądać. że życie polityczne w Polsce
stanęło na opal(. Demagogia Wałęsy wytworzyła atmcx5ferę niepew-

#2a°r=8wY/Sbriy±j#%;:;k:eć!t°ju#łk':ya:jj:Wosi:obkwozdaj;r::
zydentiiry,  nikomu nie znany, polsko-kanadyjski przemystowiec któ-
rego  chyba  jedynym  atutem  było  że  nie  należał  do  kliki.  W  swej
książco Wałęsa poświęca temu raczej bez precedensu , wydałzeniu
kilka małoznaczących  zadań, przedstawiając swe zwycięsto w wy-
borach jako „sukces".

Wydaje sięjednak, że skromna raczej przewaga Watęsy stala się

ęgi:!2g:k:::.ymkw3nncęŁ#ęsknsązcycyc:huwps9,%r::j.:ucnda?Lj:,%;#uc:?,::!
jrj;ć3zb#ar:nT:onLażfprggkwb:#aę;j#ęb:]reaucfiopśacr,,ad:ep:oticr:yo:#o:#

ź:9±h,ynyyn;kLe,Tm:nqfi:eEog=*noypcuhb,#ŁOŁój:msfs,#ęoŁon::,#aj
nych wspótpracowników z byłym  reżimem nie zrobił Wele.

Jest  raczej  pewne,  że  od  czasu  swego  wyboru  na  prezydenta

yoishk;e:Zś#C#,;d##r:!ę;S;::8:ii|a.dpw°orc}hmfa;eEo°;ó°wbnr=
można  jedynie  do  równi  pochyłej.  W  wyniku  tego,  czytelnika  po
skończeniu  tej  ostatnio  wydanej  książki,  nurtują  dwa  uporczywe
pytania. Jaka byh wartość zwycięswa? 1 czy mówimy o zwycięstwie
dla Polski czy też jedynie o zwycięstwie osobistym Lecha Wałęsy?

Drugalzupełniezinnejbeczki,notatkaukazałasięwgazecie„The
Post  Eale".  Jest  to  anglo  języczny  tygodnik,  posiadający  w  tytule
wyjaśnienie „Serving the interests of the American-Polish com m unity
since  1962..

Napierwszejstronieczytamynastępującąwiadomość„PLAYBOY
IDZIE DO POLSKI -Pierwszy Numer Polskiego Wydania magazynu
PLAYBOY został doręczony dnia 9 listopada, br. do Polskiego Kon-
sulatu  przy 233  Madison Avenue i 37  ulicy w  New Yorku,  przez 20
letnią  nplaymate"  Malwinę  Rzeczkowską  z  Warszawy  i  wydawcę
Playboy'a Mike Pe"s'a. Potem Mike i Malwina (którzy występują na

LISTY DO REDAKCJI
Lozanna,  dnia  11.12.1992

Szanowny Panie F]edaktorze!
Dziękuję  za  ostatnio  otrzymany  nr  10-11/92  „Solidarności  Wal-

czącej-,  z  którego  wziąłem  art)A<ut  (fotokopia  w  załączeniu)  //.sł-
posłarie Białoruskiego Frontu Narodowego - dop. red./ dci rozpow-
szechnienia wśród członków Związku Organizacji Polskich w Szwaj-
carii  (ZOP)  oraz zachodnio-europejskich  (przede wszystkim  szwaj-
carskich)  Środków  masowego  p/zekazu.  Od  członków  Prezydium
ZOP-ii,  ale w  pierwszym  rzędzie  od  Ojca  F`ektora  Prof.  Józefa-M.
Bocheńskiego, otrzymałem jak najlepszą opinię i zgodę na tą akcję
oczywiście z powołaniem się na „SW" i Mńsk.

Wysytka nastąpi jeszcze w tym  roku, tzn.  po przetiumaczeniu  na
niemiecki  i francuski  (a  może też angielski  i włoski).  Na hiszpański
obiecał zrobić to  mój  przyjaciel  z  Meksyku,  i  rozpropagować to  na
Amerykę Łacińską.

niawspgm:mcyystwmyums!iebn;SnrŁzzpeo#snząecwh':gnn;eł,T##zye',sżzezy:ehnk:,:ę::
mimo że jego  praktyczne zrea]izowanie na pewno nie  będzie tatwe
'f;#p,ędśz!e:,Ę3,';3z::T:o:wcsahcćy;';_ś,:?aTĘ,n::,:::pz3gmg±ęg'd:o:td5;b:::e;gz#

tejże  sprawie,  nawiązując  do  procesów  w  Norymberdze.  Echo  tej
akcji  byto  wtedy  niestety  bardzo  słabe,  bo  sytuacja  byla  przecież
całkiem inna. Wtedy alianci (a neutralni Szwajcarzy teź) strasznie bal i
się  Oak wiemy)  Stalina,  a  dzi.ś  niestety  za  bardzo  ufają  Moskwie  i
pomagają,  mając  nadzieję  na  dobre  interesy  na tak  wielkim  rynku
zbytu dla ich produktów. Choó teź z pewnością nie zaraz jutro.

rd!;gezpąi:s;:;zaeedn±U:zr3°ę|e*:Żkć:'ia;?:ei:tsz#Ęa?eu:;:ynn?ż::*j!ia:;:d=nb#;

„centerfold"  w tym „dziewiczym" wydaniu)  udali  się do  polskiej  res-
tauracji Christine's przy 344 Lexington (między 39 i 40 Ulicami) gdzie
pomagali  w  kuchni  robić  pierogi  i  długie  na jedną stopę  kiełbaski.
Polskie  Wydanie  Playboy'a  znaj.dzie  się  na  stoiskach  Warszawy  i
innych miast w Polsce  16 listopada,  br..

Magazyn  Playboy  to  nie  dzieło  sztuki.  Jest  to  tzw.  „soft  porn",

:8ź:;:hs:::Łn,j2#.mpóor:Łi?o°,Vwk:,Sja;T;::tswh:ghajęhstzźrg#:
tawiania tego czasopisma na ogólnie dostępnych stoiskach z innymi
periodykami.

nuiąeęzpę:Łesźe°gn:UJ8:,33:a#:y?amńsr3|y#dporwikM=hć=kkę=e°m#
który  polecając  kilkanaście  miesięcy temu  Surdykowskiego  kardy-
nałowi  O'Connor pisat o nim,  że „wspólne kontakty przyczyniają się
do wspólnej pracy pastora]nej".  Niech sobie teraz kardynał poczyta i
poogląda na obrazkach jaki to pastuszek z tego pana Jerzego!

Ne  od  rzeczy  też  jest  zapytać,  jal(i  to  pastuszek  z  tego  pana
Jerzego!

Meodrzeczyteźjestzapytać,jaktapastcwalnawspółpramb-§dzie
wynagradzana.CzypanMikePerliszadowolisiępolskimizłociakami
i ewnetualnym, od czasu do czasu, polskim pierożkiem czyteź biedni
Polacy  będą  znowu   nabierani  na  płacenie  za  ten  zagraniczny  i
importowany do Polski szmelc -zielonymi dolarami.

Od  pewnego  czasu,  konsul  RP  prawie  ciurkiem  przypina  zasłu-

;:e:nyep?i:i:y:z:aaTt;;i,:;;oa?:Ó:z;nĘe:;ę,ślw:g.:Fce=:s'!inwmĘi;łK;::nJS:u;::
pagowaniem  w  swym  kraju  pornografii.  A  Konsul  w  New  Yorku
zasłużył napewno na medal.1 to nie byle jaki, ale komandorię Orderu
Wielkiego Pieroga z Gwiazdą i Złoconą KJełbachą z Diamentami.

I,esław GIERMAŃSKI

ambasadorów  i  misji  ONZ-tu  w Genewie  (tym  wszystkim  napewno
wyślę)  dowiedzą się o tej  niesprawiedliwości  historycznej.

Podobny  list  wysyhm  także  do  p.  Anatola  Ostapenki,  choć  nie
wiem, czy zna ona język polski .  Niostety nawal pracy po Zjeździe w
Krakowie,  a  przed  Wdnym  Zebraniem  ZOP-u,  nie  pozwolit  mi  na
wszczęcie tej akcji wcześniej,  ale leplej  później  niż nigdy!

do8;Zmekzuj:oCw|::=zęĘreY:::;g,:oSśpcą|!3[ejc:ś2ewścj"3oWw'y#Cś:k:
1993 oraz pozostaję z serdecznym  pozdrowieniem.

Marian-F.RESPOND-GŁOWACKI
Prezes Związku  Organizacji  Polsl<ich w Szwajcarii

Szanowny i Drogi Panie,
Serdecznie  dziękuję za  przestanie  mi  wszystkich  numerów „So-

lidamości Walczącej" oraz za wyrazy współczucia z powodu śmierci
mojej żony.

pofsrcaeT,#ęj#apTz:#eażhreźodzp;s3=:nprkaowmdłn#eacgneejc:#eaż3ji,e%
którzy  przedzieżgnęli  się w  demokratów. W ich  interesie jest utrzy-
maniepodróżnymipostaciamimonopoluwładzystądteżitakwielkie
rozbicie  pahyjne.  Wiele  partii   i  partyjek  przecież  zalożyli  byli  ko:

##'ź€.'tydztięki:n:ehcaz°ns:3ćZ=3sC;:'Sn::r%;:jjuje;Ś#s'tej}cuhtrSff?#j=
VCżzyncyzcęhśŁ;:dd:rkn°onśT#cmż:aśjępmd:reagwod3ł#::3:!ą#?ćh86gwspo-

maga  Was  w  pracy  dla  Ojczyzny.  Łączę  wyrazy  szacunku  i  ser-
deczn ie pozdrawiam .

JuliuszNOWINA-SOKOLNICKI
Essex/Anglia/2.12.92
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Czytaj i popieraj miesięcznik psolidarność Walcząca"


