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ArlGELIcy W życIU Polsm
K.R. Mazurski

Ewangelicy  polscy wnieśli  ogromny wktad  -biorąc

pod  uwagę  ich  liczebność -w powstanie  państwa
po  1918  roku.  Stanowili  dużą część  Legionów  na
najwyższych stanowiskach.
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Narzuconą władzę państwową uznajemy za
nielegalną.  Dążymy do  przywrócenia  normalnej

państwowości  bez żadnej  kolaboracji  z  okupantem.
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W  obecnym.  zimowym nurnerze  „SW"
w dz}ale Fakty i komentarz;e prz;edstawia-
my  Państwu  ocenę  pierwsz;ych  miesięcy
działania  rzą4u  J.  Buzka.   Problem  ten
porusza artykuł K.. Brzechczyna „Sto dni
Buzka"  oraz 0.  Zmidżkiego  „Efekt  cie-
Pr!óa#%:eaz%y:ógwbsd##peraywmńppHk##KW,k#%_

Ssk*Soprraazw8.tązmz%jdmzkuijewsżaęr„Zku%:r;-t.

„ Oblicza patriotyzinu ".  Ostamim artyku-
łem w tym dz}ak3  są roz;ważania J. Toma-
szkiewicza    pt.     „Pseudoriauka",    które
dotyczą obrazu Polski w świecie.

W dzjmle AL:meryka, Ameryka przedsta-
wiamy dalszy odcinek „ Kroniki Amerykań-
skiej " S. Buchholm oraz przed,rukowany

za zgodą redakcji   Police Review artykut
J. R. Kasun o skutkach edukacji seksual-
n2j w USA.

WdzlalepolskLi-alejakLiprzedstawlarny
dwarnateriały.Jedenznichjestwywiadem,
przep rowadzonyrn prłez w spóti)racowni-
ka „SW" R. Majkę zAbp 1. Tokarcz;ukiem.
Faki, że i)remier J . Buz;ekjest luteraninem
skionił    nas    do    opublikowana    eseju
K. R. Mazurskiego pt.  ..Ewangelicy w Ży-
ciu nnrodu polskiego" . Artykuł ten w syn-
tetyczyry   sposób   przjedstawia   znaczflnie
i  rolę  protestanvzmu w  liistorii  narodu
i kultury polskiej. Zo stat on przedrukowa-
ny z nowego pisrrta, które pojawiło się r.n
naszym rynku ccytelniczym -„Myśli Pro-
tesianckiej".

Z  koLei  w  dziale  Historia  naónowsza
prez;entujemy Państwo interesujący i)rzy-

cz;ynek  do  poz;nania  najnowszej  historii
Polski.  Jest to wniosek o dofinansowanie
organizacj i So lidarriość Walcząca. opra-
cowc.ny   na   przełomie   1988/1989   roku
i sk}erowany do National Endowment for
Democracy. Dokument ten został sporzą-
dzony przez A. Zaracha, cz}onka Komite-
tu Wykonawcz;ego SW, na podstawie jego
osobistych notatek, wywiezjonych z kraju
w listopadz;ie  1988.  CharakteTyzftje pod-
stawowe    założenia  progranu}we   .,SW"
°Źrr%teojts:az°t::::#Z%nbyył:%8dsź:°pku%_

likDwane.
Na zakończenie przedstawiamy Państwu

spis  treści  „SW" -za rok  1996  i  1997   Zy-
cz;ymyprzyjermejlekiury.Następnegonu-
meru     ,.SW"     można    spodz;iewać    się
w kwietniu  1998 roku.
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godziny otwarcia 10.00-18.00, soboty 10.00-14.00

w ramach działalności gospodarczej prowadzi :

•     Sklep i komis (jedyny w wielkopolsce) sprz.ętu

medyczne go i re habilitacyjne go,
•     Punki przyjmowania odzieży do cz:yszczenia,
•    Naszą specjalnością sąartykub medyczne do

opieki domowej riad ludźmi chorymi, starsz;ymi
i niepetnosprawnymi.

•     Prowadzimy sprzedażwysyłkową za zaliczeniem

pocz;towym (dla odbiorców hurtowych korz:ystne
rabaty)'

•     Księgarnia Konserwatywm (literatura religijna
i patriotyczna)

ZYSK Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
PRZEZNACZONY JEST NA POMOC

DZIECIOM I MŁODZIEZY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Konto bankowe :
WBK 111 Omoznań 356 211-23416-132-3

SW" można zamawiać w punktach
sprzedaży prasy współpracuj ących
z firmą kolportażową ROLKON

(60-801 Poznań, ul. Marcelińska 18,
tel./fax 865-65 -59)

AGENCJA
REPORTERSKA

CETERA
poleca

ZBIGNIEW  BRANACH

taj emnica śmierci
księdza ZYCHA

Osobiście  Zbigniewa Branacha  cenię  za  konsekwentne

podejmowanie tematów  naprawdę  ważnych,  moze nawet
wielkich. Niedawno wydał ksiąźkę o tragicznych wydarze-
niach  na polskim  Wybrzeżu  w  grudniu  1970 roku,  teraz

przedstawia ponure fakty i okoliczności tajemniczej śmier-
ci księdza Sylwestra Zycha. Bohaterskiego kapłana „malu-
czkich'',  prośtych ludzi, który  kochał Polskę,  ale nie taką,

jaką była pRL.                                                 MicHAŁ MOŃKO

Dystrybucja:
Krupski i S-ka

Toruń, Kaliskiego 22, te]. (0-56) 350-80

Poznań
Księgarnia Konserwatywna „WERS",

ul. Kraszewskiego 8;

Fiiiawco]iĘj:ęimE!ft::i::r,S#ięcsk€:Marcin78
+++

Warszawa
Księgarnia Konserwatywna ANTYK,

Pl. Trzech Krzyży 3
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Upływ  stu  dni  zwyczajowo  jest  mo-
mentem,  w  którym  dokonuje  się  oceny

poczynań   nowej   władzy.   MÓwi   się   -
szczególnie    w    przypadku    demokracji
amerykańskiej ~ że jeźeli nowo wybrany

prezydentwtrakciepierwszychstudninie
potrafi okiełznać swojej  administracji, to
w trakcie całej kadencji pogrązy się w ru-
tynie   i   biurokratycznej    inercji.    Tkwi,
w tym przekonaniu jakieś ziamo prawdy.
Albowiem przez jakiś  okres od daty  wy-
borów  politycy,  którzy  świeżo obejmują
władzę, są pod wrażeniem kampanii wy-
borczej,  entuzjazmu  elektoratu  i  nadziei
na to, że uda im się zrealizować przedwy-
borcze  obietnice.  Potem  stopniowo  pa-
mięć  o  złożonych  obietnicach  przemija,
napotyka  się  twarde  realia,  a  entuzjazm
i    naiwny    idealizm    mija.    JeźeLi    więc
w  pierwszym  okresie  po  objęciu  władzy

politycy   nie   zaczną   realizc>wać   swoich

::ełezTe]:irzŁpą°:::yncjhg'dt;.Pśr#add°oP::°wbł:;:
ze w jakimś sensie owe sto napoleońskich
dni  jest  okresem  symbolicznym,  doko-
najmy oceny gabinetu Jerzegc) Buzka.

Wynik wyborów sprawił, że nowy rząd
mógł powstać jedynie w wyniku umowy
koalicyjnej,    zawartej    pomiędzy   AWS
a  UW.    Słaby  rezultat  wyborczy  ROP-u
sprawił,  Źe  inną  alternatywą  mogła  być

jedynie   koalicja   pomiędzy   AWS-PSL-
ROP,  co  od  początku  stanowiło  wariant
raczej   czysto   teoietyczny.   Wpłynęło   to
w jakimś  sensie  na szereg  błędów,  które

popełnił AWS w rc>kowaniach z UW. Za-
ważyły one na konstrukcji rządu, a co za
tym  idzie,  na  jego  dalszej  pracy.  Pier-
wszym  błędem  było  zwlekanie  z  poda-
niem  przez  AWS   osoby   kandydata  na

premiera.  Później  do  publicznej  wiado-
mości  podano  az frzy  nazwiska.  Umc)żli-
wiło    to    Unii    Wolności    postawić    się
w pozycji wybierającegc) osobę premiera.
Na samym początku odpadł A.  Wisznie-
wski.   Kuriozalnym  zarzutem  postawio-
nym wobec niego przez J. Onyszk]ewicza
byłajego znajomość i współpraca z przy-
wódcą solidamości walczącej , Komelem
Morawieckim,  w okresie stanu wojenne-

go.  Zarzut  ten  odzwierciedla  schizofre-
niczną      mentalność      środowisk      Unii
Wolności:  bycie członkiem PZPR i  mar-
ksistąnieprzeszkadzawobjęciuczołowych
stanowisk państwowych w 111 Rzeczypo-

SE®  @mi   BUEH®
spolitej, natomiast sama tylko znajomość      więc  sensu  powtarzanie jeszcze  raz  zna-
z Komelem Morawieckim w opinii dzia-      nych  faktów.  Złośliwie  trzeba  przyznać,
łaczy  UW  jest  nie  do  przezwyciężenia      że nasi kłamią o wiele gorzej niżkomuni-

przeszkodą.                                                                    ści. Ci ostatni, gdy kłamali, robili to z wię-
Premierem został więc Jerzy Buzek, za-     kszą elegancją.  Naszym  wychodzi  to na

akceptowany  przez obie  strony  -przede     razie dość topomie, ale miejmy nadzieję,
wszystkim   przez   Unię   Wolności.   Nic      że przez cztery lata nadrobią w tyin zale-
więc  dziwnego,   że  przystający  na  taką      głości. Aferaz źelatynąujawniłatrzy rze-
filozofię polityczną negocjatorzy z AWS      czy:   (1)  głębokość  powiązań  pomiędzy
zasiadali do stołu rokowań w gorszej  po-      nomenklaturowym biznesem a struktura-
zycji.  Politycy  związani  z UW,  z  SKL -      mi politycznymi  (niezależnie,  czy u wła-
odprysku UW, które wprawdzie znalazło      dzy jest  AWS,  czy  SLD)  w  Polsc~e;  (2)
się  w  AWS,  ale  nadal  podziela filozofię     przyniosłajeszczejeden dowód na to, ze

politycznego działania uw,  oraz związ-rządy w kraju objęła druga strona -c>krą-
kowcy z AWS, sympatyzujący z uw, ob-      głego stołu, która ani nie ma zamiaru, ani
jęli kluczoweresorty. Trzy najwazniejsze:      nie chce przeprowadzić głębokich zmian
ministerstwo spraw zagranicznych, obro-      w polsce; (3) brakjasnego rozdziału kom-
ny narodowej  i sprawiedliwości  znalazło      petencji, a co zatym idzie-odpowiedzial-
się w rękach uw.                                                    ności  w  obozie  koalicji  -nie  wiadomo,

Nic  więc  dziwnego,  że  sfc)rmułowany      kto podejmuje decyzje i za cojest odpo-

przez AWs rząd chyłkiem zaczął wycofy-      wiedzialny:   J.  Buzek,  M.  Krzaklewski,
wać   się   ze  złożonych   obietnic   wybor-      J. Tomaszewski czy L Balcerowicz. mkt
czych.   Na  początku,   w   zasadzie   przez      ten nie rokuje dobrze spoistości koalicji.
nikogo  nie  zauważony,  przepadł  pomysł          Największym  przedsięwzięciem  rządu
wprowadzenia bonu  oświatowego.  Przy-      w okresie pierwszych stu dm był projekt

pomnijmy,  że  idea ta zasadza  się  tym,  Źe     refc)my   samorządowej   i   administracji
oblicza się przeciętny koszt pobytu dziecka      publicznej.  Inicjatywa  ta,  choć  stanowi
w  szkole.  Następnie  rodzicom  rozdaje  się      największe przedsięwzięcie rządu, zosta-
bony  o  określonej  wartości.  Dzięki  temu      ła rozpoczęta z wyjątkową nieudolnością.
rodzice dziecka mieliby wo]ność w wybo-      Przede  wszystkim  nie  została  odpowie-
rze  szkoły  -  prywatnej  lub  publicznej.      dnio  przygotowana  we  własnym  obozie.
Należność   za   naukę   regu]owaliby   bo-      Obecnie AWs  rozdzierają spory o liczbę
wiem otrzymanym od państwa bonem.           województw,   które  są  czymś  wtómym

W  sposób  tym  razem  przez  prasę  za-      wobec  rozdziału  kompetencji  pomiędzy
uwazony zrezygnowano z idei opcji zero-      poszczególnymi   szczeblami   samorządu
wej  -  pozbycia  się  ze  słuźb  specjalnych      i  administracji.  Wątpliwości  budzi  kosz[
byłych  funkcjonariuszy  SB.  Największy      reformy  i  zalety z wprowadzenia powia-
zwo]ennik tej opcji w AWS, M. Kempny,      tów. Argument oszczędności publicznego
został wojewc)dą katowickim,  zaś  pełno-      pieniądzajest co najmniej wątpliwy. Pro-
mocnikem rządu ds. służb specjalnych zo-     jekt powołania trzystu powiatów w prak-
stał  desygnowany  J.  Pałubicki  z  AWS,      tyce  oznacza  wzrost,  a  nie  zmniejszenie
a w  praktyce sympatyk UW.  Poglądu na      biurokracji.  Argument,  ze  w  wyniku  re-

politykę   wobec   służb   specjalnych   nie      fomy   samorządowej   więcej   pieniędzy
zmieniło   nawet   ujawnienie   przypadku      znajdzie się bliżej  obywatela, brzmi   wy-
blokowania   ustawy   lustracyjnej    przez     jątkowo demagogicznie. Nie chodzi o to,

pracowników  UOP.  Nie  trzeba  również      żeby pieniądzeznajdowały sięblizej oby-
dodawać, że nie podjęto żadnych działań      watela, a]e wjego kieszeni. To zaś mozna
dekomunizacyjnych czy to na płaszczyźrie      zrobić  jedyme   w   wyniku   zmniejszenia
ustawowej, czy w polityce kadrowej.               wysolmści  podatków.  Ale  o  tym  akurat

Jaśniejszymi punktami w deklaracjach,      jakoś nikt nie mówi.

gdyż  na  razie  trudno  mówić  o  polityce,           Wydaje  się,  Źe  rząd  Buzka  w  zasadny
była    wygłoszona    w    exposć    pren}iera      sposób możnaporównać z rządemH. Su-
zapowiedź reprywatyzacji, próby odbloko-      chockiej.  Egzotyczny  sojusz,  w  którym
waniaustawy lustracyjnej oraz zapow]edź      partycypują  poslowie  ZchN,   KPN   czy
weryfikacji kadry sędziowskiej przez wi-związani  ze środowiskiem Radia Maryja
ceministra E. Piotrowskiego.                                lub  z  unią  wolności  sprawia,  Źe  wspo-

Jednakżeokres pierwszychstu dni zdo-      mniane   siły    polityczne   w   pierwszym
minowała   sprawa   Źelatyny.   Kwartalny      okresie kadencji będą się nawzajem para-
cykl wydawania „SW" sprawia, Źe czytel-      liżc)wać, by potem nastawić sięjedynie na
nicy wszystko, co chcą wiedzieć,  wiedzą      polityczne pizetrwanie. Jak na razie ozmk

juź zapewne  z  prasy  codziennej.  Nie  ma      przełomu czy nowego początku nie widać.
Brzechc
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EFEKT   CIEPLARNIANY
Czego możemy  się spodziewać w Nowym,  1998  Rol(u? Jak

będzie rządzić nowa koalicja, odwołująca się do solidarnościo-
wej  przeszłości  i  teraźniejszości?  Co  knują  dawni  komuniści,
żeby jak najszybciej powrócić do politycznej -takze ! -władzy?
Jeśli chcemy sobie odpowiedzieć na ie pytania, musimy wcześ-
niej przedstawić całe tło moźliwych w Nowym Roku politycz-
nych wydarzeń.

Ciepło - bogactwo PRL-u
System  komunistyczny  oprócz  politycznych  uwarunkowań

miał iakże wiele cech charakterystycznych, związanych z fun-
kcjonowaniem czasem dziwnych mechanizmów gospodarczych.
Jednym z nich była sprawa ciepła, a dokładniej systemów ogrze-
wania  mieszkań   i   nie   [ylko.   Goście  z  bogatego  Zacliodu,

przekraczając polską granicę,  zauważali  polską socjalistyczną
specyfikę  - problem  nadmiaru  i  niedostatku  ciepła.  Ciekawe
w tym zjawisku było to, Źe obejmowało pociągijadące do polski
iprzezPolskę,autobusy,ałeprzedewszystkimnowemieszkania
w  blokach,  do  których  ciepło  zobowiązywalo  się  dostarczać
państwo.   Otóź  ciepło,   czy   to   w   środkach  komunikacji,  czy
w  mieszkaniach,  było  dostarczane  wyłącznie  w  dwóch  posta-
ciach: tropik. albo biegun!

Przez prawie 50 lat można było jadąc przez Polskę lub w niej
mieszkając albo pocić się w kos(iumie kąpielowym, albo szczę-
kać z zimna zębami,  będąc  ubranym  w gruby l(oŹuch. Stadia
pośrednie nie istniały!

Przemysł polski produkował w czasach komunistycznych wie-
le wyrobów  wysokiej  klasy,  brał udział w  koprodukcji  podze-
społówiurządzeńdolotówkosmicznychczypodobnejwysokiej
techniki.  Przez  pół  wieku  nie  potrafił jednak  wyprodukować
regulatorów  ciepra  do  mieszkań  czy  używanych  na  terenie
krajuśrodkówkommikacji.Efektemtegobyłchybazauważalny
w zimie przyrost temperatury,  gdyż przez uchylone okna z mi-
honów mieszkań zbędne ciepło ulatywało do atmosfery.

Państwokomunistyczneodsamegoswegopoczą{kutraktowa-
ło obywateli jako  biemą masę, którą trzeba kierować  i  której
trzeba  to  i  owo  dostarczać,  Źeby  mogła jeść,  Źyć,  mieszkać.
Pewnym drobnym wyjątkiem były  liczniki  elektryczne i gazo-
we, montowane przy każdym mieszkaniu. Przez pół wieku nie
istniały w blokach budowanych przez państwo liczniki zużycia
wody i energii ciep[nej . Sytuacja ta wynikała z dwóch przyczym

państwo nie widziało potrzeby budowania fabyk produkuj ących
stosowne liczniki, skoro bardziej skomplikowane maszyny mo-
gły przecież wykony wać kolejne egzemplarze broni na potrzeby
komunistycznego imperium. Istniał jeszcze powód ekonomicz-
ny.  W  ramach  tak  zwanego  spożycia  zbiorowego  państwo
wypłacalopracownikomtylkoniewielkączęśc'zarobków,zobo-
wiązując si? w rewanżu do dcxstarczania mieszkań wraz z ca)ą
ich infrastrukcurą za niewie[ką odpłamością. W związku z istnie-

niem wspólnego kotła ponoszonych kosztów nie było wielkiego
sensu  indywidualizowania części  odpłatności  za wodę,  ciepło
itd.  itp.

Istni ałjeszcze jeden powód przedstawionego tu postępowania
władz. Gospodarka komuni stycznego PRL-u opierała się w zna-
cziiym  stopniu na wydobyciu  węgla.  Ze  sprzedaży  węgla uzy-
skiwano przez lata większość wpływów walut wymienialnych.
Gómicy stali się swoistymi „pieszcżochami" systemu, organizo-
wano dla nich Śpecjalne sklepy z artykułami niedostępnymi dla
zwykłych  pracowników  imych  dziedzin  przemysłu.  Władza
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co  robić  z  węglem  na  rosnących  hałdach  przykopalnianych,
a z drugiej, zmuszano gómików do pracy w soboty i niedziele!
Głównym „kanałem", w który wędrował nadprodukowany wę-
giel, był system ciepłowniczy.
Polityczny oscylator A. D. 1997

W połowie lat 80. wielu agentów systemu komunistycznego,
pizechodzącychnastronęjakjegośkrajuZachodu,sygnalizowa-
ło, że trwają przygotowania do planowego demontażu bankru-
tującego   imperium   komunistycznego.   Widocznym   znakiem
tychprzygotowańbyłapostaćGorbaczowa.WPolscezaczasów
iządu premiera Messnera przygotowano odpowiednie akty pra-
wne, które w następnych latach zliberalizowały działalność go-
spodarczą i umożliwily uwłaszczenie nomenklatury.

Wlatach1980-1981komunistycznawładzaniepotrafiłasobie
poradzić do końca z „Solidamością". Nawe[ będący w niej tajni
agenci  nie potrafili nią sterować.  Wprowadzono więc stan wo-
jenny,  który  umożliwił  eliminowanie  z  kierownictwa  podzie-
mnej  „Solidamości"  wszystkich  antykomunistów.  Komuniści
uzna]i, Że dawna „Solidamość", odpowiednio oczyszczona i wy-

pełnionatajnymiwspółpracownikamisB,możebardzosięprzy-
daćprzyrozmontowaniuimperiumkomunistycznego.Nacałego
ruszyła propagandowa maszyna, która wbijała do głów w kraju
i za granicą, że dawny agent ,.Bolek", sekretaiz PZPR-u w śro-
dowisku naukowym, Geremek czy pezetpeerowski ekonomista,
Ba]cerowicz, to same jądro „Solidamości"!  Komunistyczni po-
litycy na kilka lat usunęn się w cień i zostawili część politycznej
władzy  ludziom,  których  sami  wykreowali na solidamościow-
ców!Manewrtenbyłkomunistombardzopotrzebny,boprzecieź
system komunistyczny się walił, a oni chcieli ponieść za wady
systemujaknajmniejsząodpowiedzialność!

Zauważmy,  jak  na  początku  lat  90.  nowe  elity  starały  się
oddzielić od „Solidarności".  Jeden z dawnych działaczy wręcz
napisał ksiąźkę, Źe za „Solidarność"przeprasza! Elitom rządzą-
cym wydawało się, że użycie „Solidarności" do manewru, pole-

gającego  na  zrzuceniu  na  nią  odpowiedzialności  za  całe  zło
komuni stycznego systemu. będzie końcem solidamościowej ]e-

gendy i Źe ]epiej będzie się od niej wyraźnie odciąć. Najednym
ze zjazdów nie pojawił się Wałęsa, twierdząc, że mu w funkcji
prezydenta z „Solidamością" nie po drodze.  Gdy  w  1993 roku
dzia}acze „Solidamości" nie weszli do Sejmu, wydawało się, Że
będzie  upadek znaczenia  „Solidamości" jako wielkiego  ruchu
społecznego, a nie tylko spychanego na margines związh za-
wodowego.

Powstanie Akcji Wyborczej  „Solidarność" rozpoczęło nowy
okres w działaniu „Solidamości", rozumi anej jako ruch społecz-
ny.  Zwycięstwo  w  wyborach,  znaczący  udział  w  tworzeniu
nowejekipyrządowejstałysięszansąnaodbudowaniedawnego
społecznegoznaczenia.Zkaźdymdziałaniem.nietylkozwiązku
czy  partii,  wiąze  się pewne  ryzyko.  Przypomnijmy  sob]e, jak
w  latach  1990-1993  propaganda  różnej  maści,  i  ta  czerwona,
i różowa, starała się na barki  „Solidarności" przy kaźdej okazji
wrzucać od owiedzialność za działa]ność,  zwiazaną z
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liczniki do mierzenia zużywanego ciepla, ciepłej i zimnej wody.
Wtedy  i  dopiero  wtedy  wyjść  z  akcją  uregulowania  płatności
dostarczanego  ciepła.  Wtedy,  gdy  kazdy  z  obywateli  będzie
mógł sam zadecydować, na jaki rodzaj ogrzewama mieszkania
go  stać.  Bez  tego  bc)wiem  mamy  do  czynienia  z  dyktaturą
państwa,  które  zainstalowało  mamotrawny  system  grzewczy,
Źebypewnegopięknegodniapuścićswoichobywateliztorbami,
realizująchasłourealnieniaopłatzaogrzewanie!Podejrzenia,że
pańs[wo ma właśnie takie zamiary, są powaźne, a wynikają one
z wyroku sądu, który niedawno zapadł. Ot6z jeden z lokatorów
bloku wyłączył swoje mieszkanie z systemu grzewczego i prze-
s[ał za ogrzewanie płacić. Otóż sąd stwierdził (w imieniu oczy-
wiście  państwa),  że  takie  postępowanie jest  niedopuszczalne!
Z wyroku tego wynikajasno, Źe obywatel  jest własnością pań-
stwa,  które moźe z nim zrobić, co tylko chce i państwo nie ma
zamiaru obywatelom służyć -tylko ma być odwrotnie!     '

Czy jestjakieś wyjście z tej swoistej „kwadratury" ciepłowni-
czej?  Jej  ważny  element już  przedstawiliśmy.  To  uczciwość.
Znacznie  wcześniej  przedstawienie  skali  podwyżek  (nawet na
kilka lat wcześniej) -to pierwsze. Następnie nieprzedstawienie
społeczeństwu  zaniżonych  propagandowo  szacunków  podwy-
żeknamomentprzedichwprowadzeniem(przykładBalcerowi-
cza, który w  1990 roku zaniżył szacunki dziesięciokrotnie, jest
przykładem najgorszym z możliwych! Teraz tę metodę stosuje
nie wiadomo dlaczego premier Buzek!).

Mamytudoczynieniazprawdziwąpułapkąna„Solidamość"!
Hasła solidamościowe są bardzo społecznie nośne. ale gdy przy-
chodzi do ich konkretyzacji, to okazuje się, że ekipy odwołujące
się do  tego  hasła  czynią  posunięcia,  pozostające  ze  słowniko-
wym rozumieniem solidamości w całkowitej sprzeczności! Tak
działałbyłyprezydentWałęsa,takdziałałyrządywlatach1989-
-1993,takieposunięciamajuźobecnyrząd,któremudawaliśmy

niedawnc>  pewien  kredyt zaufania!  Widać  coraz  wyraźniej,  że
obecna rządząca ekipa została dopuszczona do rządzenia pod
warunk]em  realizacji  kolejnego  etapu  czyszczenia  pokomuni-
stycznej stajni Augiasza!

Oczywiście nie wynika z tych rozwazań,  Źe polskiego domu

po komunistycznej  przeszłości nie trzeba wyczyścić, regulując
m.in.sprawęodpłatnościzac)grzewaniemieszkań.Jednaktrzeba
to  robić  w  stosunku  do  społeczeństwa  w  sposób  uczciwy,  nie
zaskakując  go `nagłymi  podwyźkami.  Sprawę ciepła można je-
szcze  dzisiaj  przeprowadzić  w  spc>sob  społecznie  i  poljtycznie
bezkonfliktowy,  urealniając  cenę  dostarczonego  ciepła  tylko
tam, gdzie w każdym mieszkaniu znajduje się licznik i działają
sprawne regu latory !

Jeśli  obecna  ekipa  nie  zrobi  tego  w  taki  sposób,  to  będzie
mogła mieć pretensje tylko do siebie, gdy zostanie z obecnych
funkcji  zmieciona społecznym wybuchem!  Wielu ludziom bę-
dzie przykro,  gdy jednocześnie skompromituje już ostatecznie
idee  „Solidamości".  Chyba,  że  „Solidamość"  przetrwa  nawet
i taki społeczny wybuch?!

Oddajmysięnamomentrozwazaniomfuturologicznym.Przy-

puśćmy,   że  po   klęsce   w  kolejnych   wyborach   „Solidamość"
znowu odda władzę komunjstom. Ci rządzić będą do 2005 roku.
Ich  rządy  wywołają  kolejną  falę  zniechęcenia.  która  znowu
wyniesie   „Solidarność"  do  władzy.   Kolejny   solidamościowy

premierwkolejnymbudżeciezapowiesprawęurealnieniaczyn-
szÓwzamieszkania,którewszczególnieatrakcyjnychmiejscach
wzrosną  10-20 krotnie!  Następna fala ludzi niezamożnych zo-
stanie  wyrzucona z  mieszkań  na bruk,  a  „Solidamość"  będzie
miała porażkę w nowych wytjorach jak w banku! W ten sposób
przedstawiłem całkiem chyba realnie mechanizm kolejnych os-
cylacji,  których  celem jest wykorzystywanie  „Solidarności"do
firmowania   kolejnych,    niepopulamych    społecznie   decyzji,
związanych  z  rozstawaniem  się  z  komunistycznym  układem!
Py[anie tylko, kiedy na samo słowo „solidarność" ludzie w Pol-
sce będą reagować odruchami, w najlepszym wypadku, mechęci?

Olgterdżmudzki

pozostałości systemu komunistycznego. Nie tylko w Po] sce [ych
pozostałości jeszcze dzisiaj przetrwało sporo. Ajednym z takich
problemów jest nadprodukcj a węgla i ciepła j ako stabilizatorów
społecznych nastroj ów.

Jedną z cech istniej ącego ciągle w Polsce postkomunistyczne-
go państwa socjalnego jest sposób finansowania dostaw ciepła
do mieszkań. Polegał on do tej pory na płaceniu przez lokatorów
określonych przez państwo stawek, które tylko w części pokry-
wały  faktyczne  koszty  dostarczanego  ciepła  i  ciepłej  wody.
Resztę  dopłacało  z  budżetu  państwo.  Te  dopłaty  były  bardzo
różne, w przypadku dostarczania ciepła z urządzeń mało wydaj-
nych i nieekonomicznych - bardzo duźe. W ten sposób podatki
za mamotrawionie ciepło płacili  wszyscy,  a elity  rządzące  nie
musiały się obawiać gómików, którym irie musiano zamykac'
kopalń! Tego typu sy[uacja nie może jednak trwać w nieskoń-
czoność.  Charakterystyczne,  że  jej  racjonalizacą  nie  zajęły  się
kolejne rządy koalicji PSL-SLD, obawiając się politycznej ceny,
którą  by  musiały  za  decyzje  w  tej  sprawie  zapłacić.  0  jakie
decyzje tu chodzi?

Wspomnieliśmy już o konieczności  znacznego ograniczenia

produkcji  węgla,  a w konsekwencji o konieczności zamknięcia
mało efektywnych ekonomicznie kopalń.  Istnieje jednak drugi

problem.  Urealnienie  opłat  za  dostarczone  ciepło  będzie  dla
wszystkich zarabiaj ących średnie pensje prawdzi wym szokiem.
Nagle  z  dnia  na  dzień  niezbyt  zamożne,  przeciętne  rodziny
zostanązmuszonedoopłaceniarachunkówzaciepło,dostarcza-
ne z niewydajnych kotłowni czy ciepłowni nieszczelnymi magi-
stralami. Będą musieli teraz płacić za dziesięciolecia lekcewaźenia

przezkomunistycznewładzezprzyczynpolitycznychmamotra-
wienia energii cieplnej.

Wciągunajblizszychmiesięcyjużnie300tys.,aleconajmmej
3 mln polskich rodzin zostanie nas bruku z powodu niepłacenia
rachuików za użytkowanie mieszkań i jest to szacunek bardzo
Ostrozny.

Jak]e będą koszty  polityczne likwidacji  kopalń i  wyrzucania
ludzi z mieszkań? Z całą pewnością niemałe. A kto w 1990 roku

przeprowadzał  reformy,  polegające  na  ograbieniu  ludzi  z  ich
oszczędności  w  czasach  PRL-u?  Ten  sam  solidamościowiec,
Balcerowicz,  który  będzie zamykać  kopa]nie  i  wyrzucać  ludzj
z mieszkań. Powstaje pytanie: czy autorytet polityczny „Solidar-
ności" i AWS-u w wyniku tych działań wzrośnie czy zmaleje?

Mamy do czynienia ostatnio z wydarzeriiami niepokojącymi.
Kiedy na począ[ku 1990 roku ruszały refomy pierwszego planu
Balcerowicza` to ich twć>rca mówił o kilkuprocentowym spadku

produkcji i niewielkim bezrobociu. W istocie spadek produkcji
sięgnął 40%, a bezrobocie -3 mln. Warto tu dodać, że w sąsied-
nie]  Czechosłowacji  (po[em Czechach) przez prawie s  lat pre-
mierembyłVaclavKlaus,któryrefomowałkrajpokomunizmie
bez ograbiania ludzi z ich finansowych zasobów, bez wielkiego
bezrobocia i olbrzymich  spadków produkji.  Moźe dlatego rzą-
dził przez  [yle  lat,  podczas  gdy  w Polsce premier zmieniał  się
częściej niż kalendarz !

Niepokoi ostatnio w Polsce szereg wypowiedzi premiera Buz-
ka, który pytany o opinię na temat wzrostu kosztów cen ciepła
w najbliższym roku, stara się ten poważny problem bagatelizo-
wac' i minimalizować. Obecny premierjest bardziej identyfiko-
wany  z  „Solidarnością"  niż  wicepremier Balcerowicz,  stąd  to
właśnie „Solidamość"  będzie winna przesuwaniu  ludzi  z  klasy
średniej do biedaków, a tych c)statnich - do nędzarzy, co będzie
wynikiem urealnienia cen ciepła w Polsce. Będzie winna „Soli-
damość",  a nie rządy komunistyczne,  które  stworzyły  cały  sy-
stem marnotrawienia ciepła i energii na gigantyczną skalę, bo to
właśnie  „Solidamość"  przyznaje  się  teraz  do  rządzenia.   Czy
można zdjąć to wiszące nad nowy rządem odium?

Koniec wieku owocuje rozwojem techniki. Co ciekawe, tech-
nika  regulacji  ciepła  zaczęła  niedawno  docierać  do  polskjch
mieszkań ! Jak się powiedziało wjakiej ś dziedzinie „a", to warto

powiedzieć  także  ..b"  i  zainstalować  w  tychże  mieszkaniach

SOLIDARNOŚĆ WALCZĄCA NR 4 (320)



sSh"N,?

LkSiT:NFi%»:iŃO
L,L_-    `

tN '                            ______ĘL

Po ciągnących się przez szereg lat perturbacjach prokuratura
wojskowa umorzyła wreszcie śledztwo w sprawie płk.  Kukliń-
skiego, uznaj ąc, Źe działał on w warunl(ach stanu wyższej konie-
czności.  W  swoim  wymiarze  indywidualnym  sprawa  ta  jest
zatem zakończona w tym sensie,  że płk Kukliński  nie podlega

jużściganiuzaswojąwieloletniądziałalnośćniepodlegościową.
Trudno jest jednak  mówić  o  pełnym  i  uczciwym  zamknięciu
całej sprawy we wszystkich jej asi)ektach prawnych, moralnych
i politycznych.

Kwintesencj ę sprawy płk. Kuklińskiego stanowią następuj ące

pytania:  Czy przysięga składana w przeszłości przez żołnierzy
tzw. Ludowego Wojska Polskiego zachowuje swą moc i wartość
również  w  111  Rzeczypospolitej?  Czy  złamanie  tej   przysięgi
nadal uważane jest za przestępstwo, tj.  czy polityczna nielojal-
ność wojskowych wobec PRL może podlegać ściganiu również
w  niepodlegej  Polsce?  Orzeczenie  prokuratury  o  umorzeniu
sprawy płk. Kuklińskiego odpowiada w pośredni sposób na owe
zasadnicze pytania.  Odpowiedź ta jest jednak nie do  przyjęcia
zarówno w sensie moralnym, jak i z punktu widzenia interesów
niepodległego państwa po lskiego.

Umarzając  Śledztwo  na  zasadzie  uznania,  że  płk  Kukliński
działał  w  warunkach  stanu  wyższej  konieczności,  prokuratura
wojskowa dała w pośredni sposób wyraz stanowisku, że zarzu-
cane płk.  Kuklińskiemu czyny - równoznaczne ze złamaniem
złożonej  przysięgi  wojskowej  -jako  takie  kwalifikują  się  do
Ścigania prokuratorskiego i tylko specyficzne warunk], w jakich
doszło do popełnienia tych czynów (s[an wyźszej konieczności),
sprawiają,  że  od  ścigania można odstąpić.  Przysięga  składana
niegdyś  przez  żołnierzy  LWP  pozostaje  za{em  nienaruszalną
świętością  równieź  w  oczach  obecnych  władz  wojskowych.
Przypomnijmy zatem, Że przysięga ta zawierała w sobie zobo-
wiązanie  do  braterstwa  broni  z  Armią  Sowiecką.  Treść  owej

przysięgi  ubliźała godności  Polaka,  godziła w  honor Źołnierza
polskiego  i  pozostawała  w  sprzeczności  z  polskim  interesem
narodowym. Traktowanie dzisiaj - w niepodlegej Polsce - zła-
mania tego typu przysięgi w kategoriach przestępstwajest hańbą
podwójnie  wielką,  ponieważ  dziś  nikt już  nie  może  czuć  się
zmuszony  do  respektowania  wiemopoddańczych  zobowiązań
wobec Moskwy.  Szczególnić oburzająca jest zakłamana posta-
wa tej części kadry oficerskiej Wojska Polskiego. której poczu-
cie  humoru   rzekomo  cierpi   na  skutek  pobłazliwości   wobec

płk  Kuklińskiego.  Dziwne,  Źe  poczucie  honoru  tych  ludzi  nie
cierpiało i nie cierpi z powodu zlożonej w przeszłości przysięgi
na  wiemość  Sowietom.  Być  może  słowo  „honc)r"  ma  dla  nich
znaczenie odmienne od ogólnie przyjętego.

Sposób,  w  jaki  zakończono  sprawę  płk.  Kuklińskiego, jest

przykładem tchórzliwego kompromisu pomiędzy  niechęcią do
rzetelnego  rozliczenia  moralnego  komunistycznej  przeszłości
a koniecznością  zaspokojenia oczekiwań  przyszłych  sojuszni-
ków z NATO. Prokuratura wojskowa do końca działała bardziej
w  imieniu  PRL  niź  w  imieniu  niepodległej  Rzeczyposi)olitej.
Gdyby Polska była już  nomalnym  krajem,  stwierdzono by  po

prostu, że płk Kukliński w żadnej mierze nie dopuścił się nielo-
jalności wobec państwa polskiego (reprezentowanego przecież
przez cały czas nie przez władze PRL, lecz przez emigracyjne

władze RP!),  a sprawa nielojalności  wobec PRL nie interesuje
organów ścigania 111 Rzeczypospolitej . To, Źe wydano orzecze-
nie  innej  treści,  świadczy  dobitnie  o  tym,  Źe  do  normalności

ciągle jeszcze nam daleko !
Wyobraźmy  sobie,  Źe  po  rolai  1918  prolcuratura  wojskowi

lIRzeczypospolitejwszczynaśledztwowsprawieJózefapiłsud-
skiego i bada, czy jako były poddany carski nie dopuścił się ttii
zdrady,  współpracując  z  austnackim  wywiadem  wojskowyni
Spróbujmy  wyobrazić sobie, Źe po kilkuletnim śledztwie nasti'

puje w końcu umorzenie sprawy, ponieważ prc)kurator wojskti -
wy    łaskawie    uznał,    że    zdradzając    cara    Pilsudski    dzialLi
w  warunkach  stanu  wyźszej  koniecznc)ści.  Czy  można  sohi
wyobrazić większą niedorzeczność? Z taką dokładnie niedor7.i\
czną sytuacją mamy do czynienia w przypadku sprawy płk.  Ku
klińskiego!

0 prawdziwym zamknięciu tej  sprawy można będzie  mów h
dopiero wtedy, gdy  organy  ścigania 111 Rzeczypospolitej  prw
staną stać  na  strazy nienaruszalnoścj  haniebnej  przysięgi,  sk}Ł\-
danej    w    przeszlości    przez    Źołnierzy    Ludowego    WojsLit
Polskiego. Musi byćjasno i wyraźnie powiedziane, Że w niep()il-
Iegłej Polsce przysięga ta nie ma żadnej  mocy i  wartości !  W}, -
magają tego nie ty]ko względy natury moralnej i honorowej, {\ii
równie  elemen[ame  interesy  państwa  polskiego.  Jaki  bowieii
może  być  stosunek  obecnych  oficerów  Wojska  Polskiego  dt`
składanej przez nich w czasach PRL przysięgi, zobowiązującci
ich m.in. do braterstwa broni z Sowietami? Są tylko dwie mozli -
wości  -  albo  l,udzie  ci  czują  się  nadal  związani  treścią  owej

przysięgi,  albo te nie traktują jej  powazn e.  W pierwszym  wy-
padku moźna zastanawiać  się,  wobec kogo  ludzie ci  pozosta]ą
naprawdę  lojalni.  W  drugim  natomiast  wypadku  nasuwa  się

pytanie  -  jaka  w  ogóle  jest  podstawa  ich  lojalności   wobec
państwa? I jedna,  i druga sytuacja jest nie do przyjęcia w nor-
malnym państwie i w normalnych siłach zbrojnych. Elementar-
ny  interes  państwa  i  armii  wymaga,  by  cały  korpus  oficerski
został  na  nowo  zaprzysiężony  -  niejako  na nowo  przyjęty  do
służby,   zgodnie  z   nową  rotą  przysięgi.  Podobnie  działo  się
w  roku  1918,  gdy  do służby  w Wojsku Polskim  przyjmowano
całe pułki aus{riackie, złożone z mieszkańców Galicji. Pułk]  te
zachowały  swój skład osobowy,  swoje tradycje itp., a]e w kaz-
dym skadały nową przysięgę na wiemość Rzeczypospolitej.

Znaczenie sprawy płk. Kuklińskiego polega dzi ś przede wszy-
stkim na tym, źe w dramatyczny sposób ilustruje ona fakt zasad-
niczej sprzeczności między loj alnc>ścią wobec PRL a loj alnością
wobec polski , Zamazy wanie owej fundamentalnej sprzeczności,

jak uczyniono w dwuznacznym moralnie i politycznie orzecze-
niuprokuraturywojskowej,niesłużydobrzeodbudowiemoralej
naszych  sił zbr`ojnych,  a tym samym i  sprawie bezpieczeństwa
naszego  krąju.  żołnierz nie  może  przeżywać rozterek i  wahań
w związku ze swoim poczucjem lojalności. W tej dziedzinie me
ma miejsca na Źadne kompromisy czy uniki. Im więcej dwuzna-
czności,tymgorszemoralewojskaitymgorszystanbezpieczeń-
stwa kraju. W morale naszych sił zbrojnych godzą nie ci, którzy
domagają  się  uznania  dla  zashig  płk.  Kuklińsk]ego,  lecz  ci,
którzychcieliby,abywWojskuPolskimobowiązywałapodwój-
na lojalność -wobec niepodległej Polski i wobec PRL.

Postaćpłk.Kuklińskiegojestdziśpotrzebnawojskujakoźywa
ilustracja prawdy, że tego typu podwójna lojalność jest niemo-
żliwa.  Dobrze rozumiany interes państwa i  armii wymaga, aby

jak  najszybciej  nastąpiły dwie  rzeczy:  uhonorowanie  płk.  Ku-
klińskiego wysoki m odznaczeniem państwowym oraz ponowne
zaprzysięźenie całej  kadry Wojska Pc)lskiego.  Tylko  tak może
wyglądać  pełne  i  uczciwe  zamknięcie  sprawy  bohaterskiego

pułkownika, który być może ocalił Polskę i świat przed katakli-
zmem globalnego konfliktu nukleamego.

niew Beres
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Przed  kilkoma  miesiącami  radni  miasta  Krakowa  przyznali
płk.  Ryszardowi  Kuklińsk]emu  [ytuł  honorowego  obywa[ela
podwawelskiego  grodu.  Do  dziś  nie zos{alo ustalone,  czy  puł-
kownik wybierze  się do Polski  po osobiste odebranie  tego za-
szczytnego  wyróżnienia.  Warto jednak  w  sytuacji,  gdy  Polska
otrzymała już  oficjalne  zaproszenie  do  wstąpienia do  NATO,
przyjrzec`     się     działa-

W ostatnim dziesięcioleciu  stulecia miały  miejsce  wydarze-
nia,  które  mogłyby  być  podstawą  scenariuszy  kabaretowych,
gdyby  nie  chodziło  o  sprawę  tak  powazną, jak  niepodległość
dużego  w  skali  Europy  państwa.   Otóż  sejmowa  mniejszość
ogłasza(zzaskoczenia)nowąkonstytucję,któramoźewkrótkim
czasie przywrócić stabilność i siłę państwu. Przeciwko tej kon-

stytucj i           występuje
KonfederacjaTargowi-niom         naj większego

szpiega na rzecz NATO
w przeszłości.  Nikt bo
wiem  nie  przekazał  do
wykorzystania         pań-
stwom  NATO   aż  tylu
(35000 stron!) tajnych materiałów, nie ujawnił szczegółów pla-
nów inwazji Układu Warszawskiego na Zachodnią Europę.

Materiały przekazywane przez Kuklińskiego trafiły do prezy-
denta Stanów Zjednoczonych i widać było, jak efektywnie pre-
zydent Reagan w przeszłości je wykorzystywał. Jego okreś]enie
„imperium zła", dotyczące Związku Radzieckiego, było hasłem
dla zwiększenia wyścigu, zbrojeń, którego komunis[yczny blok
nie wytrzymał. Gdybyśmy chcieli obecnie wskazać tych, którzy
rzeczywiście przyczynili się do upadku komunizmu, to płk. Ku-
klińskiemu należałoby przyznać miejsce zdecydowanie w pier-
wszej  piątce!  Zapłacił za to wielką cenę, gdyż w tajemniczych
okolicznościach  zginęło jego  dwóch  synów.  Co jednak  chara-
kterystyczne, nie cieszył się on sympatią elit rządzących Polską

po   1989  roku,   w  tym  także  tych,   które  odwolywały   się  do
solidamościowego rodowodu i tych, które wszem i wobec ogła-
szały, że to one doprowadziły zarówno one do upadku komuni-
zmu.  Zarówno one, jak elity  wywodzące się z komunistycznej
przeszłości,  posługiwały  się  w  stosunku  do  pułkownika  argu-
mentacją, że był on szpiegiem i zdradził Polskę. Ich głosy, przez
cały okres dziwnie jednobrzmiące, do tej pory współgrają!

Moźna  oczywiście  zrozumieć  stanowisko  ludzi  aktywnych
w  komunistycznym  systemie.  Ich  sytuacja  była  z  moralnego

punktu  dosyć  jasna:  jeś]i   Kukliński   swoimi  działaniami   nie
zdradzał Polski, to musieli zdradzać wszyscy ci. którzy realizo-
wali  w  praktyce komunistyczny  system.  Ich  niechęć i  uraz  do

pułkownika wydają się uzasadnione. Jakjednak zrozumieć nie-
chęć do niego tych polityków, którzy nieustannie głosili, że brali
aktywny  udział  w  rozwalaniu  systemu  komunistycznego?  Ich
stosunek do  pulkownika nie różni  się  w  zauwazalnym  stopniu
od ludzi wyrosłych z kc>munistycznego systemu.

W naszych rozważaniach zajmiemy się nieco szerzej  proble-
mami   zdrad   i   patriotyzmu.   Spróbujmy,   ana]izując   sytuację
w różnych okresach historii Polski, odpowiedzieć sobie nie tylko
na pytania o sens patriotyzmu, ale [akże, co sądzić o patriotycz-
nychi)ostawach`analizującjezpunktuwidzeniaprawa.Atrzeba
przyznać,żewtejdziedziniedziejenaroduznadwisłypokazują,
jak skomplikowany węzeł może w tych sprawach powstać.

Wiek XVIII
Wielu publicystów porównuje obecną historię Polski z wyda-

rzeniami , jakie miały miejsce pod koniec XVIIl wieku, a zakoń-
czyły   się   utratą   polskiej   państwowości.   Niektórzy   autorzy
twierdzą  wprost`  że  będziemy  mieli  do  czynienia  ze  swoistą

powtórkązhistorii,gdyPolska„rozpłyniesię"Żalatkilkanaście
(kilkadziesiąt) w  apaństwowej  Unii Europejskiej,  tracąc  swoją
specyfikę  i   narodową  tożsamość.  Wróćmy  jednak  do  wieku
XVIII. Najego niemal całej przestrzeni trwały działania, zmie-
rzające do rozbiorów Polski. Polegały one głównie na wiązaniu
się ówczesnych polskich polityków, z królami na czele, z innymi
niż  Warszawa  centrami  władzy.  Nie  chodziło  tu  nawet,  jaka
dynastiasprawowałaaktualnerządy,leczojejdziałanianarzecz
interesu samej  Polski.  Trzy  przyszle państwa zaborcze:  Rosja,
Prusy i Austro-Węgry przez kilkadziesiąt lat starały się z powo-
dzeniem  skorumpować  legalnie  wybieranych  posłów  tak,  by
działali i`a rzecz niepolskich interesów.

cka.  Mimo heroicznych
wysiłków       Tadeusza
Kościuszki  i  wybuchu

powstania,      niepodle-
głości nie udaje się ura-

tować.Konfederacjęwspierasamkról.Zpunktuwidzeniaprawa
wszystkojestwporządku,królabdykuje(podnaciskiemwybor-
ców) i władza nad Polską leży na ulicy, i może ją przejąć kazdy,
kto  się  schyli.  Po  krótkim  epizodzie  napoleońskim  i  okresie
KsięstwaWarszawskiegowszystkowracadostworzonejw1795
roku normy, a car rosyjski staje się na sto lat królem po]skim.

Wiek XIX
Przez  ponad  sto  lat  Polska  przestała jako  państwc)  istnieć.

Centrum polityczno-decyzyjne istnieje przez cały ten czas poza
jej  granicami.  W  tym  czasie  walka  o  niepodległość  z  punktu
widzenia obowiązujących  praw  była  walką  z  legalną  władzą,
legalną,  choć  niepolską.  że  był  to  problem  istotny,  wskazują
dylema[y  wojskowych,  którzy uczestnicząc w powstaniu listo-

padowym  cały  czas  pamiętali  o  przysiędze  złożonej  niegdyś
carowi-królowipolskiemu.Próbowanotenprob]emrozwiązać,
doprowadzając  do  nieco  sztucznej  z  punktu  widzenia  prawa
abdykacji cara, ale o wszystkim i tak w końcu decydowała siła
rosyjskich  wojsk,  szykujących  się  do  in[erwencji  w  Europie
Zachodniej.

Z innym manewrem władzy mieliśmy do czynienia w trakcie

powstania  styczniowego.  Car  ogłosił  uwłaszczenie  chłopów,
przez co osłabił w powaznym  stopniu bazę,  na której  opierało
się powstanie. Przez następne lata, walcząc o toźsamość kultu-
rową, na dalszy plan odsunięto walkę o państwowość. Dla wielu
Polaków  przełomu  XIX/XX  wieku  rosyjski  car był  rzeczywi-
stym królem polskim i jego wizyty składane w Warszawie były
przez  wielu  z  przyjmowane  entuzjas[ycznie.  Nie oznaczało  to
oczywiście,żewszyscyPolacyzrezygnowalizmaizeńowłasnej

państwowości.Właśnjeci,najbardziejpatriotycznienastawieni,
stanęli  w  pierwszym  szeregu  odbudowy  tej  państwowości  i)c>

prezencie, jaki Polsce ofiarowała 1 wojna światowa.
Wiek XX - niepodległość
Na 20  lat po  wieku niewoli  Polska odzyskała nepodległość.

Ośrodki  decyzyjne  władzy  w  tym  okresie zostały  usytuc)wane
nad  Wisłą.  Nie  ct  wszystkich  sprawach  dotyczących  ludności

polskiej wtedy zadecydowano. Nie udało się rozwiązać sprawy
Zaolzia ani zamieszkałej przez większość Polaków części Gór-
negośląska.Odpartoniebezpieczeństwoznaczniepowazniejsze
z drugiej strony, w wyniku zwycięstwa w bitwie pod Warszawą
zabezpieczono na prawie 20 lat granicę wschodnią. Nie ocenia-
my w tych rozważaniach działań politycznych w niepod]egłym
dwudziestoleciu.  Wskazujemy  na  zasadniczo  różny  charakter
Ówczesnych  rządów od  tych, które je poprzedziły  i  tych,  które
nastąpiły po nich. Wiek XX -kolejna utrata niepodległości.

11wojnaświatowazaczęłasię1września1939roku.Niektórzy
histr)rycy  wskazują,  Źe  równie  ważna jest  data  17  września  -
wkroczenia wojsk Związku Radzieckiego na teren Polski. Była
to  realizacja 7.awartego  pod koniec  sierpnia paktu Ribbentrop-
Mołotow, na podstawie któregc> hitlerowskie Niemcy i  stalino-
wski Związek Radziecki podzieliły między siebie Polskę. Która
z  tych  dat jest  waźniejsza?  Chyba  problem  ważności  tu  nie
istnieje, gdyż  mamy  wyraźnie do czynienia z realizacją  ,`Jcześ-
niejszych planów i układu. Otóź właśnie ten wcześniejszy układ
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wydaje  się  być  tu  najwaźniejszy.  W  jego  wyniku  nie  tylko
wschodnie ziemie Polski,  ale  i kraje  bałtyckie weszły  w  skład
Związku  Radzieckiego.  Weszły  jako jego  wojenna  zdobycz.
Otóź zauważmy, że właśnie tej zdobyczy Stalinjużjako uczest-
nikkoalicjizwiązekRadziecki-Stanyzjednoczone-WielkaBry-
tania  pilnował jak  źrenicy  oka!  Zgoda  wielkich  mocarstw  na
wpływy Stalina we Wschodniej Europie oznaczalo [o nienaru-
szalność  granicy  z Polską,  usta]onej  na  mocy  układu Ribben-
tropp-Mołotow!  Do tego niezmiennego pewnika przykrawano
następnie terytorium Polski, przesuwając je o setki kilometrów
na zachód, choć został tu pewien wyjątek -enklawa Królewca!

Jak się temu przyjrzeć uważme, tojuż na konferencji w Tehe-
ranie mocarstwa Zachodu zatwierdziły  pakt Ribbentrop-Moło-
tow, zgadzając się na trwałe rozszerzenie terytorium Związku
Radzieckiego na zachód j ako rekompensatę za udział w koalicji
aliantów.StalintegowyraźnieźądałitooficjalniedostałwJałcie
i Poczdamie ! Jak w takiej sytuacji należałoby traktować władze
w Polsce po wojskowej k]ęsce we wrześniu 1939 roku? Jedynie

jako władze okupacyj ne: naj pierw niemiecką, potem radziecką.
Jeśli jednak  porównamy  sytuację  z  1795  roku  i  z  1939,  to

róźnice będą znaczne. Przede wszystkim władze dawnej Rosji,
Pnis i Austrii, rozbierając na części dawną Polskę, nie zajmowa-
ly się eksterminacjąjej  ludności. Władza trzech zaborców była
władzą obcą, ale nie była władzą zbrodniczą w skali masowej.
W wyniku 11 wojny światowej, a także następnych 10 lat, Polska
utraciłaponad6milionówswoichobywateli.Jednąichznaczącą
część  -  żydów  -  eksterminowali  Niemcy,  drugą  -  Polaków
mieszkających we wschodniej  części kraju -wywiozły w głąb
Związku Radzieckiego zorganizowane planowo transporty. Na
stosunek do Polaków w jakimś stopniu wskazywał los oficerów
polskich i inteligencji, zamordowanej  w  Katyniu i  innych tego
typu miejscach.

Warto  w  tym  miejscu  zadać  pytanie,  czy  władza  państwa,
która  dokonuje  eksterminacji  ludności  jakiegoś  innego  kraju
może  być  w  tym  kraju,  nazwana  legalną władzą?  Oczywiście
okupacja  może  wymusić  posłuszeństwo,  ale  o jakiejkolwiek
legalności  mowy  być  m  nie  może.  Współpraca z  taką władzą
musibyćtraktowanajakozdrada,kolaboraęja.Coważne,powinna
ismieć jakaś  wyraźna  cezura,  oddzielająca  okres  okupacji  od
momentu,  gdy okupacja taka zostaje zakończona. Najbardziej
charakterystycznym  faktem  byłoby  tu  rozliczenie  w  procesie
sądowym okupacyjnej ekipy rządzącej. Tak właśnie zos{ał roz-
liczony nazizm w procesie norymberskim. Jednak równie waz-
nym działaniem władz pookupacyjnych byłoby podsumowanie
okresu okupacyjnego przeglądem istniejącego prawa i  c>kreś]e-
niem, jakie  decyzje  prawno-administracyjne  okupacyjnej  wła-
dzy moźna utrzymać, ajakie anulować.

Pozomie mieliśmy do czynienia w Polsce z prawnym odcię-
ciemsięodkomunistycznejprzesztościwchwili,gdyzmieniono
nazwę państwa na Rzeczpospoli[ą Polską, przywrócono godłu

państwowemu  -  orłu  -  koronę  i  wzięto  się  za  zakrojoną  na
szeroką skalę zmianę nazewnictwa ulic.  Kolejne rządy i  parla-
mentyjakbywogóleniezauwazałyproblemurozliczeniazbrod-
niczej     komunistycznej     przeszłości     ani     przeglądu    prawa
uchwalonego  w  czasach  komunistycznych.  Brakowało  i  nadal
brakuje tu wyraźnej cezury, oddzielającej  okres rządów komu-
nistycznych  od  rządów,  które  nastąpiły  później.  Wiele  analiz
wskazało po  1989 roku na ciągłość faktycznej władzy komuni-
stycznych  elit  w  życiu  gospodarczym,  zwłaszcza  fmansowym
(banki!),ajakwykazałaaferazwiązanazodwołaniemrząduJana
Olszewskiego  w  1992  roku,  nawet władza  polityczria nie  wy-
mknęła  się  ani  na  moment  spod  komunistycznych  wpływów,
została tylko dla niepoznaki przekazana na kilka lat agentom SB -
tajnym, ukrywającym współpracę z komunistyczną władzą przez
społeczeństwem.

Zauwaźmy jednak problem jeszcze wazniejszy. Po l 989 roku
nie mieliśmy do czynienia z tego typu ośrodkiem władzy, o któ-

owiedzieć, że broni nieza-ewnościm z całą

wisłych in[eresów polskiego państwa. Opierając się na dawnych
woj skach radzieckich -rosyj skich, prezydent Wałęsa próbował
zorganizować bazę do dzi ałań gospodarczych, podporządkowu-
jących Polskę gospodarce rc)syjskiej. 0 ludziach z dawnej partii
komunistycznej, PZPR, można powiedzieć tylko, Że dbali prze-
de wszystkim o interesy Rosji. Za pieniądze z Moskwy organi-
zowali     zarówno     swoje     założycielskie     zjazdy     partii     -
socj aldemokratycznej, będącej czapką niewidką byłych komu-
nistów, i organizowali swoje partyjne wydawnictwo i dziennik
„Trybunę". Ciągle na szczytach obecnej władzy wybuchają afe-
ry, związane z bliskimi związkami czołówki polityków z agen-
tami  rosyjskiego  (radzieckiego  w  przeszłości)  wywiadu.  Czy
w takiej sytuacji moźna mówić o tym, Źe centrala decyzji doty-
czących Polski leży nad Wisłą?

Gdybyśmy mieli jakieś wątpliwości wobec tych tez, to w spo-
sób ostateczny powinny je rozwiać dzieje sprawy  płk.  Kukliń-
skiego.  Zauważmy  tu  przede  wszystkim,  Źe  mamy  w związku
z nim do czynienia ze stopniem  wojskowym,  zdobytym,  przez
niego  w  arinii  Stanów  Zjednoczonych.  Przez  władze  PRL-u
został zdegradówany do stopnia szeregowca, a następnie skaza-
ny   na   karę   Śmierci,   zastąpioną   po   latach   karą   dożywocia.
W związku ze staraniami  o pizyjęcie Polski  do NATO właśnie

płk.  Ryszard  Kukliński  powinien  być  pierwszym  z  oficerów,
którzy  z  NATO  łączą  i  na  progu  NATO  witają.  Tymczasem
ciągle prokuratura w Polsce zajmuje się sprawą oskarzenia Ry-
szarda Kuklińskiego o szpiegostwo i zdradę. Wprawdzie śledz-
twc) to toczy się dosyć leniwie, ale dowodzi nastawienia władzy
w s[osunku dc) pu]kownika. Mamy w tej akurat sprawie potwier-
dzenie  fak.u,  że  zamiana  nazwy  państwa z  PRL  na  RP  miała
znaczenie nie prawne, lecz wyłącznie kosmetyczne. Żejej celem
było przekonanie własnego społeczeństwa i opinii międzynaro-
dowejorzekomymzerwaniuzkomunistycznąprzeszłością,gdy
tak  naprawdę  bynajmniej  ten  proces  nie nastąpił.  Oczywiście,
wskazują  na  to  także  i  ime  symptomy, jak  choćby  czynienie
z akt tajnych współpracowników SB dokumentów ciągle najle-

piej przed społeczeństwem w Polsce chronionych.
Działania pułkownika polegały  w  swojej  istocie na uznaniu,

że przysięga złożona władzy zbrodniczej jest niewiążąca.  Dla-
czegopłk.Kuklińskitozrobił?Raczejwątpliwe,byzagłębiałsię
w niuanse władzy, mającej legitymizację prawną i władzy oku-

pacyjnej.Zrobiłto,jaknatowkazująwywiadyznim,zczystego,
można  nawet  powiedzieć,  klinicznie  patriotyzmu.  Bo  co  tak
naprawdę  przekazał  NATO,  rzekomo  zdradzając  swój  kraj?
Plany  wojny  w  Europie,  w  wyniku  których  wojsko  polskie
niemal w całości przechodziło pod dowództwo radzieckie i sta-
rało  się  zająć  Danię  i  północne  Niemcy.  W  tym  czasie  przez
Polskę miały  się  przewalać wielomilionowe  oddziały  zasadni-
czych  wojsk  radzieckich.  Plany  zakładały  użycie.  obok  broni
konwencjonalnej, także brcini jądrowej !  Co działoby się nastę-

pnie?Pochwilowympowodzeniunietrudnobyłobyprzewidzieć
kontratakt wojsk NATO na zaplecze wojsk, atakujących i prze-
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mieszczających  się  właśnie przez Polskę.  To właśnie kraj  nad
Wisłą przy realizacji takich planów był narazony na największe
niebezpieczeństwo.  Osiągnięcie nawet zwycięstwa mili{arnego

przez  imperium komunistyczne  odbyłoby  się kosztem  najwię-
kszych strat, poniesionych przez Polskę i Polaków. 0 tym mówiły
w sposób j ednoznaczny przekazane przez Kuklińskiego plany.

I w tym miejscu moźemy juź sobie zadawać pytanie, kto tak
naprawdębyłrzeczywistympatriotą,wypełniającymswojąwoj-
skową przysięgę na rzecz społeczeństwa polskiego, czy Kukliń-
ski,   który   wspomniane   wyźej   plany   ujawnił,   czy   szkoleni,

głównie w Moskwie, polscy oficerowie, którzy mieli je realizo-
wać?Cowięcej,oficerowiecimielitęświadomość,stwierdzając

jednoznacznie,  że jeśli  Kukliński,  ujawniając NAT0  plany in-
wazji  na kraje  Zachodu,  nie jest  winny  zdrady,  to  znaczy.  że
winni zdrady  są oni. Zauwazmy  od razu, jak silne były  i  są po
1989  roku  wpływy  komunistyczne  w  Polsce,  skoro  zaczęła
działać  po  ujawnieniu  problemu  Kuklińskiego  propagandowa
maszynka, która miała wtłoczyć do mało odpomych na propa-

gandę głów,  Źe Kukliński do zdrajca,  a Kiszczak i Jaruzelski -
bohaterzy! To kolejny fakt wskazujący na to, że nie majeszcze
w  Polsce  faktycznej  zmiany  wpływów  komunistycznych  na
dominacjęwładzyelitrzeczywiściedemokratycznychiniezaw]-
słych (takze od Moskwy !).

W dyskusjach  o koniecznych  zmianach  w dotychczasowym
zyciu politycznym i rozliczeniu komunistycznej okupacj i Polski
czasami  pojawia się  nas[ępujący  pogląd:  nie  ma co  podważać
legalności   komunistycznego   rządzenia,   gdyż   operacja   taka
wprowadza  daleko  idącą  niestabilność  do  życia  społecznego.
Zauwaźmy jednak, że operacje częściowego rozliczania kc>mu-
nistycznej  przeszłości  w  różnym  stopniu  zostały  zrealizowane
w  róznych   krajach  postkomunistycznych,   w  tym  zwłaszcza
w  Czechach  i  niektórych  państwach  bałtyckich,  i  oczywiście
w Niemczech. Dla ludzi blisko związanych z komunistycznymi
elitami  nie  były  to  działania przyjemne, jak choćby  niedawne
skazanie jednego  z  przywódców  NRD  na  karę  więzienia  za
rozkazy  strzelania  do  ludzi  przekraczających  mur  w  Berlinie.

Nie chodzi tu jednak tylko o dygnitarzy. Dla zwykłego człowie-
ka, który zdobywał zawód czy wykształcenie w systemie komu-
nistycznym,   nie  jest  bez   znaczenia  decyzja  polityczna  czy
urzędnicza o  potwierdzeniu  (lub  nie)  zdobytego w przeszłości
dyplomu.  Podóbnie  z  prawami  własności   uzyskanymi  przez
znaczny krąg ludzi z nadania komunistycznego (choć takze i HI
RP!).Czyniezostanąanulowane,skoropaństwopełniłofunkcję
pasera? I to zarówno PRL, jak i RP! Oeszcze jeden argument na
rzecz konieczności dokonania rozliczeń z przeszłością i  oceny
zamiany nazwy państwa zajedynie propagandowy manewr!)

Odpowiedziećnategotypuwątpliwościniejesttrudno.Cezu-
ra między okresem komunistycznym a demokratycznym będzie
musiała  być  kiedyś  ustanowiona.  Im  później  to  nastąpi,  tym
będzie  to  trudniejsze!  Jednak  wszelkie z  tego  tytułu  zazalenia
należy skierować do tych, którzy są sprawcami tego typu niedo-
godności,  do  komunistycznych  elit,  które  po  1989  roku  t7lko
udały, Źe oddają władzę, gdy tak naprawdęjej nie oddały, tylko
to sprytnie ukryły !

Sprawa płk. Kuklińskiego może najlepiej wskazuje, najakim
etapiejestobecniePolska.Zjednejstrony,starasięowejściedo
NATO,  z  drugiej   natomiast,   ściga  Kuklińskiego,  najbardziej
wartościowego dla NATO polskiego oficera, tego, który działa-

jąc wbrew złożonej  niegdyś wojskowej  przysiędze bronił z po-
budek patriotycznych interesu własnego narodu, który dla tego
interesuzrobiłbardzodużo,któryzato,cozrobił,zapłaciłwielką
osobistącenę.Wtedy,gdyzadziałaniaprzeciwkokomunizmowi
ginęli synowie pułkownika Kuklińskiego, inni synowie - Lecha
Wałęsy -rozjeżdżali Polaków po pijanemu samochodami. Wa-
łęsa przy kaźdej  okazji mówił i  mówi, jak to zwyciężył komu-
nizm. W porównaniu do Kuklińskiego jest co najmniej Żałosny.
Ale wykreowany przez mass media, sterowane przez komuni-
stów,  stał  się  czołowym  antykomunistą  świata.  Za  pieniądze
wycyganione  od  społeczeństwa  w  trakcie  swojej  działalności
stawia sobie kolejny dom, gdy Kuklińskiemu państwo nie chce
zwrócićtego,cobyłojegowłasnością.Czypolskąrządząkomu-
niści? Retoryczne pytanie !                                          O/g!.crtz żmwdzki`

P s eu d o n auka
Bez najmniejszych obaw przed popad-

nięciem  w  przesadę można powiedzień,
że wcale liczni, a przy tym bardzo głośni
wrogowie Polski i Polaków, wykorzystu-
ją kazdą nadarzającą się okazję, aby przy
użyciu   podłych,   do   absurdu   rozdętych
kłamstw,  obniżyć  autorytet naszego kra-
ju`     a    jego     mieszkańców    ośmieszyć.
Szczególną i nieprzypadkową rolę wyda-
je się na tym polu odgrywać 1. Eibl-Eibe-
sfeldt,  profesor  w  lnstytucie  Fizjologii
Zachowania im. M. Plancka w Sweewie-
sen (Bawaria), który podstaw do oszczer-
czych  o  nas  opinii  szuka  w  uprawianej
przez siebie dyscyplinie. W swojej publi-
kacj i pt. Mi.Zo§'c' i. ni.ć>na wjs'c',  poświęconej
zagadnieniom etologii /PWN,  W4rfzawa
J987),   z   całą   powagą,  jakiej   wymaga
dzieło  naukowe,  powołuje  się  w  swoich
wnikliwych dociekaniach  na A4aJowane-

gopftzkaJerzegoKosińskiego,uzasadnia-
jąc jego  literacką  fikcją  swoje  niektóre,
pełne głębi, uczone wywody.

Ten światowej  sławy  znawca i badacz
ludzkich   zachowań,   omawiając   chara-
kterystyczne   dla   zwierząt   sposoby   de-
monstrowania  przez  nie  swoich  pozycji
w  stadzie  i  formy  upokarzania  obcych,

podaje w oparciu o powieściowe fantazje
J. Kosińskiego, że i)olscy pastuszkowie -
przejawiając tkwiące w ich naturze zwie-
rzęce   predyspozycje   do   dokonywąnia
prymitywnych  aktów dominacji  i  groże-
nia - gwałacą  obcych  chłopców,  wcho-
dzących na ich terytorium (str. 47 i 48).

Właściwość ta, którą ów światły o zna-
cznym    autorytecie    Europejczyk    pod
wpływempowieściJ.Kosińskiegouznaje
za autentycznie i obiektywnie polską ce-
chę,  leży,  jego  zdaniem,  w  dyspozycji
wszystkich  ludzi  - jednak  wyzwala  się
jedynie u tych, którzy pozbawieni samo-

;°zngti:i:mnj3wpoę:haf;ąje:#:Tcsh°WmaŁ;jł]ę
popędów   i   potrzeb.   1.   Eibl-Eisbsfeldt,
zafascynowany rojeniami pisarza, bierze
fantazjowanie autora Ma/owcinć7go pfaAa
za w pełni wiarygodny zapis cech narodo-
wych   Polaków,   którzy   nie   posiadając
cywilizacyjnych    hamu]ców   i    kulturo-
wych ograniczeń,  bez opanowania - ni-
czym  jacyś  troglodyci  -  folgują  swojej
zwierzęcej naturze.

Wydaje mi się, że nie należy za ten śtan
rzeczy winić nieżyjącego już autora, któ-
ry, co prawda niezwykle sprawnie i sku-

tecznie,   ale  tylko  skorzystał  z  przysłu-
gującego   mu,  jak   każdemu   pisarzowi,
prawa   do   swobodnego   konstruowania
opartej  na  fikcji  literackiej  fabuły  i  do-
wolnego  kreowania  swojej  rzeczywisto-
Ści. Kiedy jednak 1. Eibl-Eibesfeldt, autor

powaźnej i ambitnej pracy naukowej , aby
uzyskać  niezbędną  dla  swoich,  z  góry
przyjętych,założeńpodbudowęfaktogra-
ficzną,beznajmniejszegowahaniauznaje
powieściowe treści za wiarygodne realia
życiajakiejś społeczności, nie sposób nie
ujawnić słusznego oburzenia i uzasadnio-
nej  dezaprobaty  dla takich nieetycznych
praktyk - traktat naukowy to nie beletry-
styczny  wymysł i nie może on  służyć do
zdobywania rozgłosu,  opartego na skan-
dalu i prowokacji.

Odpowiedzieć zrozumiały m protestem
na   tak    sfoiTnułowaną   charakterystykę
oraz  odrzucić  urągającą  nie  tylkc)  przy-
zwoitości,   ale  i   zdrowemu  rozsądkowi
opinię,  to natychmiast narazić  się na za-
rzut braku poprawności  w myśleniu - są
ludzie, którzy negują kaźdą merytoryczną
argumentacjęnarzeczPolski,gdyźznisz-
czyłaby ona ich paranoiczną wizję nasze-
go kraj u.                   /ait. A.  romafzk!.ć'wi.cz
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w  grę zwykłe  cuda,  lecz...  przeładowanie karty kredytwej.  Od-
notowano  też  drugi  rekord, jakim jest  wysoki  procent  ludzi,
którzy nie są wypłacam i mają problem z... bankructwem, które
to zmodemizowano i już o nie nie tak latwo jak kiedyś !

•    Płodny klan Kennedych poniósł kolejną ofiarę. TyT razem nikt
nie  strzelał,  a  śmierć  nastąpiła  w§kutek  uderzenia  w  drzewo
i)odczas  gry  w  mgby  na  nartach,  na  trzeźwo  (błyskawiczna
ekspertyza). Pewien komentator radiowy pokreślił, że pośredni ą
przyczyną Śmierci było samo nazwisko i związane z nim przy-
wileje.  Pamiętamy  przecież  aferę  spzed k]lku  riesięcy  i  zaizut
utizymywania przez Kennedyego stosunków seksualnych z nie-
];:ż:e:,paj.e#n#:yĘfikuaj%oE#r:#tp:Ł#au:[€:±ozę,:
Opiekunkaznezygnowałazzeznań,oskaizenianiebyłozuizędu,włęc

•g:Fea;iyeł::Jź:#rź:3rno#dhz:Tęłę:tobd=8[affnzTeet;:e,dea:ćą:::]:
kawszych był sondaz, j,ak Amerykanie oceniają politykę zagra-
niczną swego państwa. Zle. Zauwaza się kienmld separatystyczne.
Ankietowani zwracają uwagę na nie rozwiązane problemy we-
wnętrzne  na   rosnące  bezrobocie,   zadłużen]e,   niedostateczną
ochronę środowi ska, nieskuteczne prawodawstwo. Duźym pro-
blememjestnielegalnaemigracjazarobkowazktórąadministra-

::3peck[tł:t°annayc#:Zeyz€:Z}stpk?emsę%y.n##ś;,:tę8ł;8rz'erzŁe
nieNATOnapotykanapewneprzeszkodynaturyekonomicznej,
a nie  politycznej,  będąc  zarazem  pewnego  rodzaju  szantażem
lobby żydowskiego  (silnego i  sprawnego), które załatwia przy
okazji interes obcego państwa. Wielu Amerykanów zastanawia
się nad sensem istnienia NATO,  a nawet ONZ.  Ameryka traci
wiarę i siły potrzebne do przywództwa światowego. Europa wie
o tym  i  powoli  zaczyna liczyć  na własne  siły,  czego  dowodem
jest własna waluta. Amerykanie spekulują, kto ich zastąpi w Eu-
ropie. Mocnym kandydatem j est Francja, balansuj ąca pomiędzy
dwoma molochami. Polska, z chwilą, kiedy przestanie się miotać,
uwierzy we yłasne siły, ustabilizuje politykę wewnętizną, będzie
znaczącym państwem na starym kontynencie.

•    Ze spraw czysto polonijnych. Zauwaza się odradzanie życia polity-

czno-patnotycznego. Ludzie chcą działać, wsa;pować do partii po-
litycznych, szczególnie teiaz, kiedy byli komumśc] utracili władzę.
Z  drugiej  strony.  komuniści  na  ,€migracji"  w  Stanach  ponieśn
wielką klę§kę w ostatnich wyborach i  chcą zmienić niekorzystny
układ,  wchodząc  masowo  do  lokalnych gnip  polonijnych,  siejąc
zamęt, skłócając co słabszych polonusów.                Słe/an Bwchho/z

•   Jak wiemy, podstawąprawidłowego
istnienia    państwa   jest   PRAWO.
Amerykanie, jak wiadomo,  nie po-
siadają kodeksów kamych, a wszy-
stkoopartejestnatzw.przypadkach.
Trudno jest mi ocenić, która kombi-
nacjajest lepsza, ale śmię twierdzić.
że  wielki kryzys  prawny  (nie tylko
ten!),  jaki   uwidocznił  się  podczas
trwani a głośnych procesów kamych

transmitowanych na żywo w telewizji, przemawia za moją racją.
Dotegodochodzibezkarna,rozpasanapolicja,cowefekciemoże
doprowadzić  do  kryzysu  i  szukania  kozła  ofiamego  wśród„.
mniej szości narodowych.

•    W  Nowym Jorku kilku  policjantów aresztowało młodego Hai-
tańczyka, któremu wbito w odbyt gruszkę klozetową (przebito
organy  wewnętrzne),  a  nastepnie  wybito  zęby.  Kilka  godzin
przeleżał bez opieki  medycznej, czekając na...  zmianę.  W tym
samym  mieście  policjant  zgwałcił  skutą  kobietę.  Wszystko  to
działo się w budynkach policji ! ! !

•    Miały też mejsce dwie głośne katastrofy samolotowe. Jedna na
Florydzie,  druga  nad  Nowym  Jorkiem.  Setki  trupów  i  jeden
winny:  arabscy terroryści. W związku z tym zainstalowano bar-
dzo drogie urządzenia sprawdzaj ące na lotni skach oraz utworzo-
no ok.  tysiąca nowych etatów dla policji. Później, gdy okazało
się, że to nie terroryści. a wyłącznie zly stan techniczny samolo-
tów.niezlikwidowanopochopnieutworzonychetatów,ajedynie
obcięto dotacje na. „ szkolnictwo. Przeprowadzona inwentaryza-
cjazaopatrzeniamundurowegopolicjiwykazałazapasydwukrot-
nie  przekraczające  normę.  Czyżby  liczono  się z  podwojeniem
amiipolicyjnej?

•    Clinton-którego osoba budzi najwięcej kontrowersji prezyden(,
whistoriiUSAmożesobiedrwićzprawa.mającopiekęwosobie
Prokuratora Generalnego , pani Reino. Republ ikanie kilkakrotnie
usiłowali  nakłonić p.  Reino do powołania prokuratora niezależ-
nego , który mógłby zbadać zarziity stawiane prezydentowi Clin-
tonowi i Gore'emu: robienie z Białego Domu odpłatnego hotelu,
branie dotacji od państw komunistycznych na kampanię prezy-
denckączyteżn]elegalnewydzwanianieopomocfinansową.Jakna
razie, amerykańska Temida opaskę z oczu przełożyła na krocze...

•    W połowie roku demokraci zachwycali się dobrym stanem go-
spodarki  amerykańskiej.  Nikt  jednak  dokładnie  nie  w]edział,
czym to jest  spowodowane.  Teraz to już  wiemy.  Nie  wchodzą

.--.-          _`
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wśród   młodocianych,   która   szczególnie  dotyczyła  nastolatków,
chsćb:#ł:nj]o±jzęycłowż;::śnsł:ł;:Łyn;LPŁocĘF#:Tł.przedszkołado
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dzieci uczą się altematywnych fom seksua]nej ekspresji , włączając
w to seks oralny, analny, masturbację i homoseksualizm.

rodYińy?b::Sys:ycńź;Sięipe'irgd|eypkTaę:ur88gtęk;`r:]:j;cPL#o°dzfenź;;
zwykle  bezi   możliwość   dokonywania   aborcjiprezerwatywynej już w wieku  3  lat.s-ama preferu]e rozpoczęcie edukacji  seksual

Edukaoja  seksualm  w  USA
Podczas   zeszłorocznej   debaty   nad   zaprzysiężeniem   Ministra

Zdrowia,JoycelynElderszdruzgoczącąotwartościąnakreśliłaswo-
ją  strategię walki  z ciążami  wśród  nastolatek  i  zwalczania  chorób
przenoszonych drogą płciową:  „MÓwię kazdej  dziewczynie, która
udaje się na randkę -włóż do swojej torebki prezerwatywę". Dr El-
ders  narzekała  również,  że  szkoła  uczy  młodych. jak  prowadzić
samochód, ale nie mówi im, co mają robić na tylnym siedzeniu.

wyo:i:ezgpwr:Sct;ź8[wSŁk;;aupcrzoyg`rau:%yJateygc°hEr;::jdaz`seesź§:;#ecg`3
i  zajęć  prowadzonych  przez  szkolne  kliniki.  I  w  tym  tkwi  cały

gg?Płea?ńosdezkesnu,:`*acfątżyęwwnz°rs;ćstp#r°as:ąz8:'pęrcji:d:::ł::°pjr=8:=

Ta%,eT#od:łaenjacz;:ź::a[ondezęo;cyązęT§tĄdt#fg,ę3o;ońuepł2e„ź

Er!#N;ao'i8:by,::ic::?p;1ia:nl:eĘ,ffdis.d.rz::u;tł?t,:k::zw;E,łżłłJ:ecs;r:br3g:r:a:
8z:%łaog;ępac#:::|:eś8%;zw#sjzuaźp]r4aTaę.opodobieństworozpo

Edukacja seksua]na d]a wszystkich
Żaden z tych faktów nie zmieszał jednak Dr Elders i jej sojuszni-

ków  w  administracji  Clintona.  Dr Elders  wzywała do  znacznego

=;jzsgę=u::;:jz33npgHmźyzaknoj[aaE3dvukTsozzk:S_5gFSEłewkos#c%uc[aaż
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poinformowania  rodziców.  Szkolne  kliniki,  24  w  samym  stanie
Arkansas, udostępniają prezerwatywy i inne środki antykoncepcyj-
nedzieciomorazkienijąnastoletniedziewczętadoprzeprowadzania
zabiegów  aborcji  bez wiedzy  ich  rodziców.  Według danych Cen-
trum Opcji  Populacyjnych,  liczba  szkolnych  klinik  wzrosła  od  12
w  1980 roku do przynajmniej  325  w  1993  roku.  Ogólnie mówiąc,

:tsał::T:zjrćsseźst3%:rnd3t*r%ąuaT;ysko°3Se6P4Cśęiz#Zrgkeuz]ś5Z

E%]j3j;crokgę:zńyó;aebj:ggcTłE5zkesTaTn*actązy,stery,jzacjłjwję.
Zapis klę§ki

Niedobrze jest, gdy publiczne pieniądze wydawane są na propa-
gowanie  programów  edukacji  seksualnej,  których  wartość  wiele

;;§;:;::;##ź°:EiJ.Skąa:keoi:;;Zą:cuebogggiś'sźnc`2e;W§#sł#%źr;ś::it:±;i§
w obliczu  wzrastających i niezaprzeczalme negatywnych  skutków
takich działań.

Zwo]ennicyedukacjiseksualnejargumentują,Źerządoweprogra-

|§iod§;ók§u°#;i*C;:;P;iii:łł?:a;mzg:a:#:;gzą;:;;;dEde;n:a!tbźi{łu§e!ts°*u:;;€ałn;::
wenerycznych.

Juz w  1980  roku  Melvin Zelnik  i  John F.  Kantner opisywali  we

tT;3:,śTpou::kpa#ł#fuwxEnnaug::tz:;,cFhaeTł:yż:]oTsnśFegkpnearsstpoę::
t;:póTzy8,Ueż?eckhsu#::r.°E2]rłóascłhź3ó'źr:ir8;?°rcozkęubdop5r6e;oW;Z]e;?;

::oksuó;:;samś::da±,órwówaEjteyzkoźnecg3cmy;Tyoc#z%:głgEejzgjoś%tę#n:;:ż;
wzrastał nawet szybciej niż przedwczesne rozpoczynanie współży-

:;#wSsuza:8:8,PmT:JSŁybsi:g8n;:ał:zE:iJ;SccheiE:t:jk%:J:jpałźsdt%5:*Z::
środki antykoncepcyjne.

Badania przeprowadzone w latach sO. ujawniały podobne trendy.

;:Zsgri:#:t°BiymwoL9asn6ł:°Rkoudszę:;::st8[Ti,S2eH6#jsg,'endaed::r3%i:tr
ków, których zapoznano z zasadami stosowania środków antykon-
cepcyjnych,    rozpoczdo    przedwczesne    współżycie    seksualne
w porównaniu z 57% tych, którzy nie zostali zapoznani z instmkcją
uźycia środków antykoncepcyj nych. Dwa obszeme badani a konse-
kwencji  edukacji  seksualnej,  opublikowane  w  „Family  P]anning
Perspectives", przeprowadzone w ] 986 roku, ustaliły, że prawdopo-

jde°s?];%i?z°eŁ°tzypc°hc:ęł:]day8ŁZ]eudd:,F,Zket%nź§°otwmsypiłaż[Yciaukeakc;:%`enkesgu?
alną od tych, którzy w takich programach nie uczestniczyli. Badania
te oparte były na dwóch dużych, ogólnonarodowych próbkach, co
daje im duzy poziom wiarygodności.

Kliniki szkolne
Dane  są  równieź  niekorzystne  dla  klinik  szkolnych.   Dougla§

;z%;.y:;yz#,o::kĘn;r:%;::jra#o,u#,i,%zt:u#i,k3.%us:p::::,?ga:ł„.Tzż;5;9;,:óg:c:n:;
stolatków poprzez udostępnianie uczniom metod kontroli urodzeń.

;#;::;i'hkś,śtŁa,:|a#Sa3i#i:sbk,e:g,o:n:;iw;s`gTg:x#i:,.%;;%:,:es::
dzili, że kliniki nie zmniejszyły liczby ciąz. Pomimo tego, sugerują
oni  środki  zmierzające  do  poprawy  efektywności  klinik,  które za-
wierają się w rozszerzeniu ich aktywności.

cz:#y°mbłś8LyusS%dwa;Torpk°;P,r;gii82uZ;eŁn:8'i:n|aghstąydcehmprĘ=

;;edkc:,ząoTw;płęggzrsłnłd;epTeosgo#,;ja#s;,ęką%n#p;:ae;d;ł::h:łu:::,:s:zheeFEa:dkgc;:

ieok;;:[snz%J'b:d:i;;Wzjo°§ntzłTpdr:ętpęrpoewmaddz°ongtwykL°onsceApncśjei:sł,ą%Zai::=
more,  Nowym Jorku,  Cleveland, Seattle, Denver, Atlanta, Pitts-
burghu,  St.  Paul  i w nie. wymienionym z nazwy dużym mieścje na
środkowymzachodzie.Zadneztychsiedmiubadańnieprzedstawiło

łoa;ę:jó;wn,f:cnhcj;zzrTST;%j;zae;jbaadłacńzE5stcć:cżżaE;edkats;%hdoo#::::,%::
przedwczesnej aktywnoścj seksualnej.

ProgramklinikiwszkolewBaltimore,pomimopozytywnejopinii
mediów, wymaga przeprowadzenia ponownej oceny. Laune Zabin

gręFłgycree,ktt::5r[łnzłąkc,,,źsnjee:E:łgłya,,:%ę;sź,ł#eł3zayftłxkpuśgł:Lksłrz:łtE

wczesnego  współżycia  seksualnego  i  liczbę  ciąż  wśród  uczennic.
Jednakże uważna analiza metod badawczychpokazuje, ze autorzy
manipulowali oni danymi; pominęli w swoich obliczen]ach ostatnią
klasę szkoły Średniej argumentują, że pewne młode kobiety nie były
dostatecznie  motywowane  czy  zaawansowane,  cokolwiek  miało
znaczyć to określenie.

F:s;t!tk:ołe::se!k#an#e:.:;r:t;:r;:J:e;;g:=i:;ęim;i3g::a:::eiił;z2;:;;i%;#::jo:

;a;i3eą;k::,8d;:o:ti:m:ś;p:p:;:§:mĘ:w:zi:,!uł;z3::źu;c#:|se:ś:d?Ę:Łt:nwai8:
Znaczą.

i;i;Egiłr;::i::g;i:#i;u!d:i:eidii::,ij;!i;;k;;:;:;ł:ii;riby;i:pi;;;:3i;:;łioiiiijiii;
#3:ź,E°w:ł;ęrbcżumkł]:8,jź:kTj[:łĘ:];js°t:tf::faja::jw:ę]%ł#ywwa

B;p::akc#nłykc#Ł°odsz?8.drtenT;asTuę°żęnręzju#,ty°Ldzgwca3nm%Fpoęłcj:
bę większych imerwencji.

Popierarie nielegalnych urodzeń i aborcji

;ła:::ł:k:#:ałr;gj;;e§;łe§ngj::::#T;*dd;g5ł:Ca;:{,:ue%bjĘ:f;;;ę;fp;k;§śłE;::ła§
nieślubnych dzieci,  wyższy  odsetek  ciąz  wśród  nastolatków,  a pg
dwBó:ła`fjt:Cdho#ły%S*:j:żf=8a:te#nk±t%:edp,:Tn°scoywsfi°yłekc,::,eł

:;;łiij;:s?tja:;ey:::2c%n#a5k;;d;s:ik;Oan:yęz:`iębmn;;ułs%z;#ż;ł'sa#::;ECĘcź

}:Sc#;:dźdgzie§,{3;jdt9:9;°łęsdgś`a:!'gFŁ#d![}:[:EiźR;jia§#z:§rysĘi;:y;ije;S;;śoe}łi!°j

!i%w%n:i;eyż%d:P:o:li:%PŁda:Sź:ćd#:zyeasan*yt:t;°::ącźŁ:i{ó3dzl:e:dźyacihą?s]ę:JLr:?
ków.

#:o,ękom*nżn;:::;#::;`,:t::np:r:wg;az.;sg,i:uEu;;cJ;:;S:e:k.;3!:i#:igoozlenś!:t

iii;!i;:sii,;:§iłężi3ł!Cijz*§jci#;;;?:ił;b!:i°;§#i:i:płłr;°ę!;łipjiisu;i
Public Health w stanie Arkansas, stosowania prezerwatyw i rozwoju
szkolnych klinik, wskaźnik nieślubnych dzieci wzrósł wśród nasto-
latków o  14 %.

Guttmacher lnstitute, badawcza filia Planned Parenthood, opub-

#ef:::;5j:gi.::*jigd,:giją:z;,ieśąsEk;:!iio;ii;:#iaTij:;J;ek:a!;i;;P::!#;
z Northwestem University Medical School i z Departamentu Zdro-

:j3hłd°aEłyeckńs::łoffz::jckh:*e':8ę:,a`::k;[Słtnnj]kejJewFł;ł:*jeąd:%rcazcbzć
zachodzenia w ciązę. Nawet National Education Associa[ion twier-
dzi,  Źe jest  zbyt  mało  w  stosunku  do  potrzeb  danych  na  to,  aby
stwierdzic', że edukacja seksualna ma wpływ na zachowania seksu-
alne nasto] atków.
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Skądzatembierzesiętonieprzerwanezapotrzebowanienarozwój
takich programów ze strony rządów stanowych i rządu fćderalnego?

Prawie  całkowite  odrzucenie  zdrowego  rozsądku  i  moralnego
wychowania młodych ludzi w systemie publicznej edukacji stanowi
część odpowiedzi. Zwyczajny zdrowy rozsądek poprzedniej epoki
podejrzewał,  ze  ciągłe  mówienje  młodym  ludziom  o  seksie  od
przedszkola do collegeu, j ak ] est teraz w pedagogicznym zwyczaju,
może zachęcić ich do eksperymentowania.  Filozofia, która kieruje
nastolatków do bycia ostrożnym, czy do robienia tego z prezerwa-
tywą, nie chroni ich przed chorobari wenerycznymi, nowotworami
genitali i, stanów przednowotworowych, opryszczek, które i)ozosta-
J;ę.npar8żeęż#Cłe,'cn|e[Pnłs°uq#::'Co;f`sAe'xDu8]-HS::,'t#Tza:?er::eg*dc;[j`#:g:

że nie są zgodne z poglądami elity edukacji  seksualnej  i  Departa-
mentu Zdrowia administracji Clintona.

Inną przyczyną popierania nieudanych programów edukacji  se-
ksualnej  wydaje się być uparte założenie, że infomacja seksualna
automatyczme staj e się katalizatorem zmiany zachowania.

m:#3g#we3źxły:ł,a*e;9#:akyd3amu#;eoc%zabjjEuyjcafyn::ęoT::nbj,ceri
matek  było  mezamężnych  w   porównaniu  z   18%   w   1970  roku.
W  1991  roku 92%  dzieci  urodzonych  przez czarne  nastolatki  było
nieślubnych  w  porównaniu  z  63%  w   1971   roku.  Wśród  białych
nastolatek 30%  urodzin  nieślubnych  dzieci  przypada na latynoski,

*t;E8źnc,hkreamkt#a:J;ąśc,?.]ęosYa#ZłFros°tdpł#ocśhcigw?rpódrisa%Y€tp
ków  nie  jest  jednak  rezultatem  zachowań  latynosów.   Płodność
wśródnielatynoskichbiałychpomiędzy1986a1991rokiemwzrosła
o  30%,  podczas  gdy  wskaźnik  ten  u  latynosów  spadł,   a  wśród

Łzłg#rFers,s:joj;f%żga::gnwyjćŁełeć{;f;cTZEg;t,g*jnastąpjłwśród
Wzrost urodzin nieślubnych dzieci nie nastąpił tylko wśród nasto-

La::§adkeot,je*zd°#SzS;sNkTc°hd°gwmepci|:Eomw;Łaht.yswkigzłor°r:ęŁnsj%i
wszystkich  narodzonych  dzieci  było  nieślubnych.  W   1991   roku
liczba ta  osiągnęła  30%.  Stało  to  się  w  ciągu  blisko  trzech  dekad
wzrastającej, szerokiej i jawnej edukacji seksualnej naszych dzieci.
Oczywistym jest, że nie można oczekiwać, aby seksualne instnikcje
same w sobie promowały seksualną odpowiedzialność. W 1991 roku
czołowy  artykuł  w  „Newsweeku"  stwierdził  oczywistość:  jeżeli

#Tn:;dcź*#;#BygłsapbrłwwąHpymwe%żł:%!:dzkiezachowaniedoroby
Lepsze rozwiązania

Comożnazrobić.abyzredukowaćryzykownezachowaniaseksu-
alne nastolatków? Zadaniem rządu byłoby utrudnienie dostępu do
finansowanychzbudżetufederalnegoośrodkówdokonywaniaabor-
cji, i propagujących kontrolę urodzeń, co znacznie zmniejsza liczbę
ciąż i urodzin nieślubnych dzieci. Kiedy w 1978 roku Ohio i Georgia
przestały fmansować zabiegi aborcyjne w ramach systemu Mcdi.ca-

i`f;zsbpaaęiaązni|eutry:E2e,łoś:'#3#r=yecc?3Łoerzcji,o3'iest;iĘ:j:ż:Tałya
dostęp do tego systemu.

ustYw::ęg;mdagjcąhcą]2tgopd°y:#źj!*wit:Bordaas:łaecFł:Sze:tbsjeuńhawbao`::
cji  przez  nieletnich,  liczba  ciąż  wśród  dziewcząt  poniżej   [8  roku
zycia spadła o  15  %. W  1981  roku stan Minnesota wydał podobne
prawo. Pomiędzy  1980 a 1985 rokiem wskaźnik dokonywanych tam
aborcji wśród dziewcząt między  15 a 17 rokiem Źycia spadł o 21  %,
liczba  ciąż  spadła  o  15  %,  a  wskaźnik  płodności  o  9  %  (Planned

?;jr::)t.h°#sYaz#°;ka:8:;:#izwą8i%e#łed8Łao:8nn,':e#°g3'oyrtc:;
wymaga zgody rodziców, zauważono widoczny spadek w dokony-
waniu aborcji i ciąż wśród nastolatków.

Jak  zatem  wyjaśnić  wielość  opinii,  tak  entuzjastycznie wyraza-
nych w mediach, Że finansowane przez rząd środki  antykoncepcyj-
ne,  aborcja  i  sterylizacje  zapobiegają  ciązom  wśród  nastolatków
i  pozwalają  zaoszczędzić  miliardy  dolarów  pomocy  społecznej?
Wszystkiebadania,opartenainteresachlobbyinstytucjiplanowania
rodziny opierają się na raczej założeniach niż na faktach. Zakładają
one, Źejeźeli kobiety nie mają łatwego dostępu, popieranych przez

Zkę;wP::§:??eók:uEii:,9,WmT]:i:°kduzł:#r%':°ag,r;n,łiźąz°#SŁoś2j
żować się w wysoce ryzykowny, seks.

To założenie rozmywa się zmówno w obliczu faktów, jak i zdro-
wegorozsądku.Powaznebadaniapokazują,żeludzieprzystosowują
swoje zachowania do stopnia ryzyka. Jest bardziej prawdopodobne,
że ludzie, których domy są ubezpieczone, będąje stawiac` na obsza-
rach zagrożonych powodzią. Ekonomiści wynaleźli określenie „mo-
ralne ryzyko" dla tej  tendencji  ludzkiego zachowania, polegającej

na podejmowaniu działań zagrożonych większym ryzykiem, kiedy
ubezpieczeniejest większe, oraz unikaniu takich działań, gdy są one

}`,%U#`,ez93&no%.j#y:9k|Zrgnis:jąe,łt:kyerd%łsst:łparosź#j[:ncz€sĘ:.tg
decydują się na ryzyko zajścia w ciążę.

W  dodatku  rząd  nie  powinien  przeznaczać  swoich  800 000  S  na
kampanię reklamową w te]ewizji i radiu, propagującą wśród Ameryka-
nów stosowanie prezerwatyw. Zjednego tylko powodu: reklamy suge-

gie#.#gn?3#żnHeiit.o;%aźnT:Z:#,ftg=e3f?#;n?;#Ę

#%e:ng:8;::tgŁepąEjd:#:':ayz;ai:źxg]s;?:n:]yŁ:[%ź:pzO:kyg:;;3:#o:
Niektóre z ogłoszeń mogą służyć nawet jako zachęta do uprawia-

nia seksu wśród nastolatków.  W jednym z nich populama gwiazda

;:?ź3#g,:iwz,g,rE#E:T:ji3jd.od:;Ł:esJ,3StunnaeĘii:kżsyuwa.an`;:e*.Seo,Wegi
to ostrzeżenie przed ryzykiem odbywania przypadkowych.§tosun-
kó#gcł°c:g;ćh.strategiiogran,czeniaciążwśródnastolatkówJest

bardziej afimatywna. Leighton C. Ku i inni pisali w majowo-czerw-
cowym numerze „Family Planning Perspectives", że młodzi ludzie,
którzy zostali nauczeni umięjętności asertywnych -] ak powiedzieć

Ż:;;jży?Ł=on3:r:a:z:'ś#T:T:ij;:d?Łm3e:±;§:i:sy:c=hgkii:ft:o8:óo#n:z,Ss:t:u:d:e;erź:

;ł:p::ebtt;c:źh:;cr:oogkęł.:zco#pa§[:e#jkynogwg.go#ztśEr,zły§:r3a%;#nł::.;:;o%:tło53yę
cyjnychprogramachedukacjiseksualnejlubci,którzywcaleniebyli
z nimi zapoznawani.

#o#U:C%;8:#:abźyw:a=p:o:i]:srga;::p:r;ucgh[anĘZ;:Sye]#o[e;;#śrdTR::;:.:#r:g:

;§jiegg;i:*:u;;t::i:giĘł%;;łłciisg:Ęi;ę6:jg#iaijJ§Suir:gi;};#oĘjć§ęł;łi,
Łbi%Ł§%C:s:!;ętt;:kiuJpergo;g3:w:a:d:is8,:s;:e,?arugn?`:k;?c`:ęeczńa%śC%[t=z:b:;P=::rna:

3;°3rąTgyoe;U53ajajnsłeuki%#djź,Pepwacftzeą?;3:łię:jenijgraob#Z;8]CaJ,j.kĘ::

;;8;°wC]?ęęcł?j?%§;emriacc'j?:e8'4P%:SźanTcj::%g:ta,nież]:ioJ:?Ż:t:g:t{ecłz]'eać
„nie", nie raniąc uczuć drugiej  osoby.

Seksualna korupcja
Po prawie trzech dekadach eksperymentów i studiów, zwolenni~

§8Fa:::ad3i:euJzkaę:Łr:,[::ira°882*:ś::;cdh°esfjeękĘ3*Z;CśJśarkż%°wk8Ł#ieaĘ

żJ;łs;aeł:S:;LnbęJ;.k:;Ziciwpnźęż::%łe::rk%dwó:óuzkakctjęrreckhsuwai:t;,Z3ś€

żauzśućJe;ż:łi:Sęt,°unr%8zTŁązn?8a,:3nwyzrh°Sdt2jm#,°ź#zdnzoeśn;:k:%83osikoscu;
społecznej   i   aborcji.   Większość  młodych   osób,  które  wyrastają

i:kekĘem#?Te5°zpa[saand°zYeanp'raz;%dwzś%'.J%]tetaskąa!e#3i.St#:,]ż
wmarcowymnumerze„NewYorkTimes"z1993rokuopublikował

#yeTjaddzfecwz:Z:Ęj2mk,ga#:łEkat,łf%mb;łyoswk#::#łooo[Z,:ć#coepnajE
był  dosyć  szczery:  „Rozdali  nam  prezerwatywy,  uczyli  edukacji
seksualnej , powiedzieli , Że zajść ciążę można wtedy i wtedy. Ale nie
nauczyli nas żadnych zasad".

Konkluzja musi być taka. ze rządowy program kontroli umdzeń nie
jestzaledwiejeszczejednym,bezużytecznym,rozrzumymffleralnym

FeĘę:uTieF;c9jd#tŁb_y;'#m=,ńds;#3łmz3g°wbyyFo°z3łągdne°kr:#Łjc°ri
pokoleń -że rządowy program kontroli urodzeń korumpuje młodych

Jacqueline R. Kasun
TtumacąrlKrzysztcfBrzechczyn

Ęegpx9'ĘĘ#:#i%oL:3psenT%##z=aIłĘ##v%V.ę,rsnpm[%ś
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w Świecie współczesnym
•   Wywiad z Jego Erinencją Księdzem A.rcybiskupem lgnacym Tokarcz,ukiem
D   Co Kstdz Ai.cybiskup sądzi o aktiialnej sytua€ji w polsce?
Abyocenićdobrzesytuacjędniadzisię]szego,trzebapewnejperspe-
ktywy.   Bez  odniesienia  się  do  sprawy  z  przeszłości  nie  można
dobrze oceniać dnia dzisiejszego.  W Polsce w ciągu minionych lat
dokonało się coś, co mogło kosztować setki tysięcy,jeśli nie milio-
ny, ofiar. Całkiem realnie groziła nam wojna, ajeszcze przed kilku-
nastu   laty   wielcy   politycy   Zachodu   nie   bardzo   wiedzieli,  jak
z Ówczesnej sytuacj i wyj ść. Na zbrojenia j ednej strony odpowiedzią
były zbrojenia drugią strony możnwego konfliktu, nie było zadnej
koncepcji  rozwiązania tę]  sytuacji.  Tymczasem  stało się coś  wiel-
kiego,  bez  ofiar,  które  niosłaby  ze  sobą  wojna.  Nastąpił  upadek
Związku  Radzieckiego,   systemu  totalitamego.   Upadek  systemu
oczywiście nie oznaczał od razu upadku wszelkich jego pozostało-
ści, bo  te  zagnieźdżiły  się także  w  duszach ludzkich.  Pa[rząc z  tej
perspektywy, nzeba oceniać dzień dzi siejszy bardziej optymistycz-
nie  i  być   wdzięcznym  Opatrzności   Bożej.   Dokonaly  się  wazne
rzeczy dla narodu, których nie powinno się ocemać tylko z punktu
widzenia interesów indywidualnych. Stało się to, na co naród polski
czekał 300 lat -upadek Moskwy ! Patrząc z tej perspektywy, trzeba
podkreślić, ze upadek starego układu nie może oznaczać stworzeni a
układu nowego, od razu idealnego. Trzeba najpie"r usunąć gruzo-
wisko, pozostałe po dawnym systemie, i dopiero potem budować od
nowa,  i  my  właśnie  na  takim  etapie jesteśmy.  Nie  można jednak

pairzeć na dzień dzisiejszy z punktu widzenia tego gruzowiska, nie
patrzącnato,cobyłojeszczeniedawno,acoprzyniesiejutro.Patrząc
z  takiej   wąskiej   perspektywy   wnioski  nie  mogą  być  właściwe.
Człowiek patrzący tylko z wąskiej perspektywy patrzy na rzeczywi-
stość  niezby. realnie,  moze  nawet  czuc'  się  w  niej  zagubiony.  Bez
kóniecznych  odniesień  do  przeszłości  i  przyszłości  natrafiamy  na

poważne  trudności  ze  zrozumieriem  chwili  obecnej.  Brak  nam
odpowiedniego  dystansu  do  dokonania  takiej  oceny.  Nie  mamy
przykładowo wielu istotnych infomacji o kulisach aktualnych wy-
darzeń.  Sytuacja  w  Polsce  ciągle jeszcze  się  rozwija, jesteśmy  na

jakimś ]ej  etapie.  Waźnym problemem  są całe pol(olenia Polaków,
które  w  komunizmie  wyrosły,  poza  nim  niczego  nie widziały.  Od
września  1939  roku  minęło  58  lat,  to  okres  życ]a  niemal  trzech

pokoleń. Perspektywa, z której  nalezałoby oceniać współczesnos'ć,
jest,  moim  zdaniem, jeszcze  szersza.  Dla  mnie  1  wojna  światowa,
11  wojna  s'wiatowa  i  wydarzenia  ostatnich  lat  tworzą  pewien ciąg,
w  którym  naród  polsk]  stopniowo  wyzwala  się  z  wielowiekowej
niewoli.Dopteroztakiejperspektywymożnaocenic'trafniej,cobyło
koniecznością, co błędem i klęską, a co jakimś krokiem mprzód.
Nawydarzeniawspółczesnetrzebapatrzećjaknaelementydługiego
procesu, k[óry trwa.

D   SazguT :pół#łłjć,oeg:PcT[EoeŁcjŁŁfięud#ołsccyebł[snkauśp#feż7.

Komunizm jako  taki  się  skończył jako doktryna  i jako  dominacja
imperium w skali światowej. Jeszcżejego resztki mamy w Ch]nach
ale tam się szybko zmienia oraz na Kubie i Korei Północnej . Komu-
niżm j€clnak Żbankrutował w każdej  postaci:  i  doktrynalnie,  i eko-
nomicżnie,   i   kulturalnie.   Pamiętajmy   też,   że   komunizm   jako
dok[rynapowstałnazachodzieEuropy.Wszystkietamtejszesocjal-
demokracje wywodzą się ze wspólnego z komunizmem pnia -czyli
z marksizmu. Na Zachodzie nie doprowadzono jednak tej doktiyny
c)o takiego absurdu, jak to się stało w Rośji. Przedstawione tu fakty
wyjaśniają,  dlaczego  postkomuniści  z  Polski  znajdują tu  wspólny

język z socjaldemokratami z Zacłiodu Europy. W miejsce komuni-
7mu, czyli u[opii, która zbaikmtowała, pojawia się obecnie groźba
rci\lizacji innej utopii , jednoczenia się Europy w oparciu o doktrynę
liberalizmu.   Niedawni   komuniści   bardzo   szybko   przestawili   się
w  swoich  działaniach  i  gotowi  teraz  są realizować nową dla nich,
tym razem liberalną, społeczną utopię.

D    Czy  można  się  więc  spodziewać,  że  w  miejsce  jednej

E:Pg!#,ęŁąezBąaĘŁm±°::łj%]P:enaaHSź#ę;czach,powsaje
Można  mieć  wątpliwości,  czy  uda  się  w  pełni  zrealizować  plany
stworzenia   nowego,   utopijnego, ,liberalnego   Świata.   Wystarczy
przytoczyć przykład wizyty Ojca Swiętego we Francji, kraju zatei-
zowanym,  odwołującym  się  często  do  rewolucji  sprzed  200 -rat.
A tymczasem widać było, że młocle społeczeństwo francustie budzi
się  i  pragnie  działać  bynajmniej  nie  w  kierunku  liberalnym,  lecz
wtym,którymuwskazałJanPaweł11.ZtegowynikniecoŚbardziej

pozytywnego, bardziej  ludzkiego.  Przec]ez w duszy ludzkiej  tkwi
pragnienie dobra, popatrzmy chocby na śmierć Matki Teresy z Kal-
kuty. Cały świat na pozór obojętny oddał hołd w dniu jej śmierci nie
tylkojej  samej, ale wartościom, które ona reprezentowała.

I  Ł#a:ż#;Ez:#ę%d:z.%Ąć:nci::-:sE:?niaĘEŁEJE;g:

go przekazu i jaką spdniają?
Trudno  wymagać,  żeby  ludzie  po  latach  komunizmu  nagle  się
zmienili.  Ta  uwaga  dotyczy  takźe  ludzi  pracujących  w  środkach
masowego  przekazu.  Kogo  przykładowo  wybierano  do  zawodu
dziennikarskiegcJ?  Ludzi  lojalnych  wobec  systemu.  odpowiednio
wyszkolonych.  Ludzie  o  innych  poglądach  i  innym  stosunku  do
komunistycznej władzy nie mieli w ogóle dostępu do tego zawodu.

D#§j:g:iiaŁmł:j:;giłżę°§C;:;#w±jegłąłE;::ś§:o;iui?ĘJkźi:

będą ilme.
Procesy rozwoju zycia tez przebiegają ewolucyjnie,  nie odbywają
się  skokowo.  Dobrym  przykładem jest  Radio  Maryja.  Z  samego
początkuprzygotowaniedoprowadzeniarozgłośniidoświadczenie
tych,  którzy radio założyli,  nie było  wielkie   Nie było  ani  dzienni-
karzy, ani techników-specjalistów do prowadzenia rozgłośni. Trze-
batunaprawdępodziwiaćks.Rydzyka,zetakieradiozałożył.Teraz

jest w pewnych kręgach wręcz znienawidzony, bo stworzył pewne
fakty,  stał  się  fizyczną  siłą  polityczną,  mimo  Źe  cele,  które  sobie

s:3::an,;ą,]sntn=;:::]g:;eśg:ausźyakduufź#s#±sz:jTyoo:.oekcsł::3:
który  by  moźna  rozciąć  nożem  i  oddzielić jednym  pociągnięciem
stare od nowego.

D   A jak «enia Ksiądz Arcybiskup fakt wybrania n3 pre-

E#±Fy=anĘ:o'rAiełgcahnrŁCZK°#Łęhri!e#ienT838!Cphż[edceł:3
i tacy głosowa[i za jego wyborem?

Wybór na prezydenta Polski Aleksandra Kwaśniewskiego ni e może
byćocenionyprzezKoŚc]Ółjakoklęska.Fakt,zenakomunistyczne-

go lidei.a głosowało  wielu  ludzi,  którzy  sami  siebie określają jako
katol]ków, ]est dla Kościoła pewnym doświadczemem.  W czasach
komunistycznych, przy dommacji komunistycznej władzy Kośc]ół
spełniał zastępcżo różne role, które de facto do niego nie naleźały.
Po  przemianach  w   1989  roku  ciągnęło  się  za  Kościołem  pcwne

przyzwyczajenie, by spełniał nadal pewne Poliiyczne funckje, które
w układzm demokratycznym mogłajuż przejąć w całości opozycja
antykomumstyczna.  Wybór  Kwaśniewskiego  był  dla  niej  nie  tyle
klę§ką, ile przypomn]eniem, co jestjego głównym zadan]em, ajest
nim głoszenie zasad, a nie forowanie konkretnych postaci w życiu
politycznym.  Wybór  Kwaśniewskiego  był  właściwie doświadcze-
niemdlaKos'ciołabardzopozytywnymwperspektywieprzyszłości,
ostrzeżeniem,  żeby  nie  dawać  się  wciągnąć  w  bieźące  polityczne
walki.
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D%:%ź&aan#aTąęri:oS,jłętykd§żn?#satawtełc°fó]:#Ę?c=mĘ

#ejidznaterżcyybj;kku]UuPż:Zym?z#::ćcj:y#:gyzTa#:ł;
Bezpieaeństwa PRL?

W minionych dziesięciu ostatnich  latach było z pewnością kilku
księży,  którzy  zaangażowali  się  w  polityczną,  bieźącą  walkę.
Trzebajednak o ich działalności na tym polu mówić pełną prawdę,

jes'li  zaangażowanie  to  okazało  się  z  perspektywy  czasu  błędem.
Sprawy tego typu trzeba dokładnie badać, bo przecież zdarzało się,
że w czasach komunistycznych ludzkie zachowanie księdza w sto-
sunku do komunistów odbierane było przez nich jako wyraz współ-
pracy   z   nimi!   Dostępu   do   archiwów   SB   obecme   nie   mamy,
a pamiętajmy że w Rosji komuna uzależniała od siebie całą hierar-
chię  kościoła  prawosławnego.  Tego  typu  dązenia  miały  miejsce
i w Polsce. Jeśli nawet jakiś biskup był zaangazowany we współpra-
cęzkomuną,tonajwazniejszyczaspowiedziećterazprawdę.Nawet
onniejestcałymKościołem,mógłbłądzićiniemasensunawetjego
bronić na siłę, ale oczywiście po dokładnym zbadaniu całej sprawy.

D:;Ł°,C#areKSpj:zęzdASAŁC#baj.9ąkuppoEETejĘpb3decaźesń°s:J|°#kz;

?:źłew"Yi]iksczh:śkiómri;e:nieoE::!ązcay:łoędYą?żeżącejsytmH

wolna prasa. To moze nawet dobrze, Źe Radio Maryja uchodzi za
bardzo konserwatywne, to znaczy, że ludzie nim kierujący nie idą
na różnego typu kompromisy z rządzącymi. A właśnie takie kom-
promisy są bardzo niedobre, przedłużaj ą bowiem stan przechodze-
nja  z jednej  epoki  do  drugiej.  Zwłaszcza  w  sprawach  moralności
kompromis  nie jest  do  pomyślenia.  Albo  dobro,  albo  go  nie  ma!
Zauważmy,  ze atakuje się przecieź Ojca Świętego  za jego niechęć
do kompromisów, stara się na nim wymusić stawianie znaku rów-
ności między dobrem i złem ! Jedną z najgorszych form manipu-
lacji jest ]ansowanie obrony mriejszego żra.  Zło jest przecież
zawszezłem!Czynielepiejdążyćdosytuacji,żebyzłaniebyło,niz
wynajdywać argumenty dla utrzymywania mniej szego zła?
Warto  też  zwrócić  uwagę  na  inne  socjotechniczne  manipulacje.
Zarzuca  się  przykładowo  prawicy  politycznej  w  Polsce,  że  jest
wiecznie  rozbita.  Argumentem  tym  bardzo  często  posługuje  się
lewica. Tymczasem tego typu  zarzut jest właściwie socjotechnicz-
nym zabiegiem.  Kjedy  można mówić o czymś  w  sposób zasadny,
że jest  rozbite?  Ano  wtedy,  gdy  kiedyś  było  całe.  Kiedy  prawica
w Polsce była jednościa, całością? Prawica dopiero się tworzy i po-
dej muj e pierwsze próby ewentualnych zjednoczeń , tymczasem pró-
buje   się   ten   e[ap   przedstawić   jako   niezdolność    prawicy   do
zj ednoczenia.  Cała nowomowa komunistyczna, nowomowa dzisiej-
sza. to wazny eLement manipulacji.

D  i:a;iE;:sżą:?%#łŁF:Ę:s|#Ze`9,;giik:j

Przekształcenia  polityczne  po  „okrągłym  stole"
i zastosowanie zasady „grubej kreski" wywołały
biemość większej części społeczeństwa. Wyrika
to z faktu zacierania w wyniku tych politycznych
działań różnicy pomiędzy dobrem i złem. Szcze-
gólne szkodliwa była zasada „grubej kreski". To
był wielki błąd. Znany dysydent ro§yj ski, Władi -
mir Bukowski , stwierdził niedawno, że prawdzi-
wąklęskąRosjibyłoto,żeniebyłowniejdrugiej
Norymbergii,  rozliczenia z komunizmem.  Jego
zdaniem, dla Niemców Norymberga była pra-
wdziwym błogostawieństwem, oczyszczeriem
z dziedzictwa niedobrej  przeszłości. Dla zwy-
kłych ]udzi stało się oczywiste, co było czame,
a  co  białe.  W  Rosji  tymczasem  i  w  Polsce  po
wprowadzeniu  zasady  „gnibej  kreski"  zabrakło
osądu   przeszłości   i   podziału   na   zło   i   dobro.

Ałtror wyw.adw z Ks!.€cJzem Arcyb!.sAwpćm /gnacym  rokarcz#ki.em        w -pois.ce iudzie nie ińąiąjeszcze poczucia peł.

Badania  socjologiczne  często  mają  na  celu  urabianie  społecznej
opinii.  Nie jest tak, że tylko nieliczna elita jest w stanie zrozumieć
sens zachodzących zjawisk społecznych. To jest jedna z form trak-
towania  społeczeństwa jako  głupców!  Nie  wszyscy  członkowie
społeczeństwabyćmożepotrar]ąmówićfachowymjęzykiem,ale
zauważmy,  że  najwięcej  błędów  w  stosunku  do  komunizmu
popeniiłainteligencja,którawykazaławocenachróżnychpartii
mmiejrozsądku,awięcejpychyniżzwykłychłop~tenwstosunku
do komunizmu zachował się znacznie bardziej racjonalnie. Badania
sąjednymzesposobówwpływanianaspołeczeństwo,żebybyłoono
bardziej podatne na wpływy rządzących.

I    Czyli badanie socjologiczne może być jedną z form ma-

sm;E:!aźii.ąAdzci:cgyóŁ*EuopTanipulacjachspołe-ństwem
Manipulacja to taki  zestaw działań,  przy  pomocy  których władza
robi wszystko , żeby społeczeństwo biemie przyj mowało tezy, które
się lansuje i które oczywiście są wygodne dla rządzących. Obecnie
dzialania te są wyraźnie stonowane i polegają na głoszeniu róźnych

pół i  ćwierćprawd.  Za czasów komunistycznych  mieliśmy do czy-
nienia  z  kłamstwami  stuprocentowymi,  przykładowo  twierdzenia
o tym, że w Związku Radzieckim istnieje pełna wolność i dobrobyt.
Dziśnategotyputwierdzenianiktsięniedanabrać.Terazpostępuje
się jak  rybak,  który  chce  złowić  rybę,  daje  społeczeństwu  jakąś
cząstkę  prawdy,  którą  otacza  się  kłamstwami  w  różnej  formie.
Obywatel zapatrzony w [ę cząstkę prawdy łyka często duży ładunek
kłamstwa.  Moźna się przed  tym bronic`,  zdobywając samodzielnie

niecoDobrze,  ze  z  wolna  budzi  sięwiedzę.

negobezpieczeństwa,uważają,żejeszczenieo
wszystkim można mówić, że ktoś za mówienie prawdy może się
stać  obiektem  zemsty.  Dotyczy  to  zresztą  nie  tylko  zwykłych
obywateli . Sprawa jest bardzo złożona.
Pizecieżwładzekomunistycznerozpowszechniaływśródczłonków
swojego aparatu infomacje o tym, ze „Solidamość" przygotowuje
rozliczenie  z  komunistami.  To  była  nieprawda,  której  celem  było
wzbudzenie wśród samych komunistów nienawiści do ,Solidamości".

E    Czyzdaniem Księdza Arcybiskupa Kościółwpolsce dąży

f::łź:*gz7ecwzjęesńoy:T:kw::Etsća3otiwT+E::yżerdzenńam
Przeciwnikiem  militarnym  Związku  Radzieckiego  były   Stany
Zjednoczone,  ale  przeciwnikiem ]deowym komunizmu był  Ko-
ściół -chrześcijaństwo.  Komuniści  prowadzili bardzo zróżnico-
waną     kampanię,     wymierzom     w     Koścjół.     stosując     różne

propagandowe  chwyty.   Pojawiły  się,  hasła  o  nadejściu   np.  -
„czarnej   dyktatury",  o  dąźeniu  Kościoła  do  władzy.  Przecieź
hierarchowie Kościoła obecnie nie starają się wejść ani do parla-
mentu,  ani  do  rządu !  Nauka  chrześcijańska jest  przeciwstawna
doktrynie  komunistycznej,  więc  komuniści  w  rózny  sposób  sta-
rają się chrześcijaństwo dezawuować. Inne są w obu wypadkach
hierarchie wartości, zwłaszcza sprawa godności człowieka, i to
komunistomzagraża,boichdemaskuje.Zresztąszczytowypunkt
działań propagandowych, których celem było wmówienie ludziom,
że „czami" sięgają po władzę,już minął. Ludziejuż się orientują, Źe
to jest manipulacja. Zadaniem polityków prawicowych jest oczysz-
czenie Życia społecznego z wielu podobnych kłamstw.
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D    Ponieważ tę rozmowę kończymyjeszcze przed wybo-

ŁacFŁjFka:ŁaFkeon:::ToywmałćĘwpeon]tsuc=],n;zŁymn]9kżetyTEj#y:
borów?

Móipoglądnawynikwyborówparlamentamychjesttaki:niezalenie
od  wyników  ostatecznych  będą one krokiem naprzód w przemia-
nach w Polsce. Nie rozwiązą od razu wszystkiego,  ale sam proces

posuwania się we właściwym kierunku trwa. Polskie społeczeństwo
w porównaniu  do stanu  sprzed  10 lat  myśli  coraz bardziej  realnie.
Kiedyś  sądzono,  Źe jak  komunizm upadł,  to  wszystko od razu  się
ułoży,  teraz jednak  ludzie  patrzą  na  rzeczywistość jak  na  pewien

proces, który trwa. Trzeba tu  wyraźnie podkreślić, że nieuchronny
postęp  wiąże  się z  wchodzeniem  do  źycia  społecznego  ludzi  no-
wych, młodych.

[  Ełi:ei!:ytg:i:py3!.:ti:kg,?n#i:Jiśćęwgrc:he?.;ecyzy,Bzio:1ĘE::bgł;:fk::i

jeszcze nie do końca wo]ną.
Wolność  można  stopniować,  ale  podkreślam,  że jestes'my juz  mniej
zależni od imper]um rosyj skiego, choć stan niepełnej wolności istnieje.
Przesłaniem,którechciałbymprzekazać,jestszukanieprawdy,która
wyzwala cżrowieka. Właśnie prob]em prawdy, z którym łączy się kweł
stia zaufania dla rządzących, jest tu kluczowy.
Nie wolno bowiem manipulować społeczeństwem dla reaL]zacji  celów
tylko  wąskięi  grupy.  Najwaźniejsze jesi  to,  że  szukamy  mjlepszych
rozwiązań  w  tym  chaosie,  który  tworzy  rzeczywistość,  zwłaszcza  ci
ludzie, którzy w tworzeniu takiego chaosu mają jakiś swój interes.
Waznejest,zebyśmysięniezagubjliipatrzyLiperspektywicznie!Moim
zdaniem,sprawyidąnaprzód.wyw,.adprzeprowadzwJiobewMq/.ka

dziejów -Aleksander Briickner,  „nie Orsza ani Obertyn, nie Unia
ani Trybunał, lecz Reformacja, a z nią związana tolerancja rozsła-
wiła Polskę.  Zwróciła na nią oczy całego Zachodu.  Polska stała się
jedynympaństwemwEuropie,zapewniającymwolnośćsumieniaiwy-
znania swym obywatelom narzucając je rówmez swoim królom !".

Jaka  szkoda,  że  skończyło  się  to już  na  pocżątku  XVIl  wieku
Złożyłosięnatokilkaprzyczyn,którenietylkozahamowałyRefor-
mację, ale i cofnęły ją, mimo iż już w połowie Xvl wieku kraj nasz

8;Caznę::,ł:;`icmzaręf8r°m8rw°:Sytadnzc[#.ht.e#:;ęł::ęiuKzani#i`:a:ras#ł3
tu  w  momencie  znacznego juz  otwarcia  społeczeństwa na  Nową
Naukę  (stąd  i  Rej  zmienił  orientację  z  luterańskiej  na kalwińską),
bardziej odpowiadały demokratycznej równoścj szlacheckiej i zasa-
dom synodalnym. W 1569 roku wśród ewangelików było 38 kaszte-
lanów, 16 wojewodów, marszałek wielki koronny, marszałek polny,
podskarbi   wielki   koronny,   podkanclerz   wielki   litewski.   Nieco
wcześniej  marszałkiem Sejmu został wybrany Rafał l.eszczyński,
którego ród do dziś kontynuuje piękne tradycje refomaęyjne. To
ożywienieogarnęłoteżcentrumówczesnegopolskiegoŹycianauko-
wego,  jakim  była  Akademia  Krakowska,  gdzie  prace  Wielkich
Reformatorów były chętnie i z uwagą studiowane przez teologów,
dopóki nie zabronił im tego papieski dekret.

kłJj:dBnyałkn:iebKe:*p°żW„Sź#ł:łżr°óS']re°;,ke]:,Ędpz::S§;ets%;]]*:etis:a:::
czeńnapolskiirówniewieleoryginalnychpracreligijno-społecznych.
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wpłynęły na podtrzymanie i obudzenie polskiej świadomości wielu
mieszkańców obu części Prus, ale nie tylko. W mieście tym ukazało
siępierwszepolskietłumaczenieEwmgeliiśw.Mateusza,dokonane

9łraz:i%ł::2;:offJ:Z:engeoę°Ddoł3;3;szteygc:Jsęyz#%,łł::]óS]kn°ośnc#:Sdoswny:]ń
urosłaposfy/Zciks.SamuelaDambrowskiego(1571-1621),jednego
z najwybitniejszych  polskich  teologów  swoich  czasów,  która po-
zwoliła wielu rodzinom na wszystkich historycznych ziemiach pol-
skich przetrwać przy mowie i obyczajach ojców.

Właśnie działalność translatorska i edytorskajest cechą szczegól -
nie rzucającą się w oczy w owym okresie, lecz jest to zrozumiałe,
jeśli   weźmie  się  pod  uwagę  chęć  dotarcia  do  jak  najszerszych

!rmedgfi:gs.p3łbgoz:niti:azzp?sźł::z3#yś:?d:#oli:'z::e3;ajmpobset;T1::
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tłumaczenia Biblii, od miejsc wydania zwanych Brzeską, Nieświe-
ską  i  Gdańską.  Szczególnie  ta  pierwsza  zasługuje  na  narodową
pamięć, naleząc do szczytowych osiągnięć edytorskich Xvl wieku.
To zbiorowe dokonanie, pierwsze tego typu, ukazało się staraniem
Mikołaja Radziwiłła w  1563 roku. Niestety,  prawie cały jej  nakład
został spalony w neofickim oszołomieniu po dokonaniu konwersji

g:Z:śwKorjząy::::f:a::oann::3osg':trą°#zę;łsayi:%ś:,Sąpt°rŁnsłi:?:rgs°kąm;;:32:

3i3!iiięflYgi:,n}.E::„t`.:,(I#-ń:Zi)k,azff,:zkę#:hmupto-z#orgl:zwnay;:
dziś  dzień  kazda  szanująca  się  orkiestra  polska,  byli  też  Wacław

Ewangelicy w ftciu narodu polskiego
Amechfiźp#łra°#g#s#żP§°#ór]°jnęźi#%%&.

MikołajRej,ZwjeKyni.cc(1562)

Nić mozna znaleźć lepszych słów na opisanie pocżątków Refor-
macji w Polsce niż ową słymą sentencję „poczciwego" ziemianina
i obywatela, ]aką skreślił Mikołaj Rej. Juz na samym więc początku
(en wielki prąd religijny splótł się silnie z obudzeniem Świadomości
narodowej.  Nie  może  budzić  to  Źadnego  zaskoczenia,  ponieważ
wprowadzenie języka narodowego i to tak zdecydowane do litera-
tury polskiej było zwykłą konsekwencjąjednej z [rzech podstawo-

:,:cmhoz[aś#]Tśak%roM;:gtn:zŁ#;raćhsEo:gcfjc#E{„Ła:2;#%;#eŁr,z:ś
Pismo owo musi być dlań zrozumiałe. Dlatego też wszyscy pierwsi
wyznawcy Nowej Nauki sięgnęli po języki , którymi posługiwali się
na  co  dzień.  Rej  nie  był pierwszym,  który  użył języka polskiego
w  celach  religijnych,  ale  był  pierwszym,  który  zrobił  to  z  takim
rozmachem,żebytylkowspomniećjegosłynnąpoJOJ//ę-bestseller
2.połowyxvlwieku>tworzącdhigoitakwieledlauczynieniatejmowy
sprawnymnarzędziemwyrazanianajsubtelniejszychnawetuczućimy-
śli. Ale przeciez Rej to nie tylko poeta, lecz równiez zaangażowany
„s[atysta" i  dobry  gospodarz, jeden  z tych,  którzy tworzyli  prakty-
cznie ewangelicki etos porządnej i odpowiedzialnej pracy, to rów-
nieź współtwórca Kościoła ewangelicko-refomowanego w Polsce.

Wszechogarniająca Reformacja
W  postacie  takie jak Rej  obfituje nasza  histona.  Nic  dziwnego,

bowiem  już   w   kilka   tygodni   po   wystąpieniu   Marcina   Lutra
31  paździemika  1517 roku jego wittenbersk]e tezy trafiły do Polski.

E#yt:i:83#*h:?jBodog:zwyjngkni'I:j:,Zwy'cg#iiigó|tnwe:eoriozi:TeąiiT,
które  za  Zygmunta  Starego  odwładnęło  państwem  i  społeczeń-
stwem,  zjawił  się  nowy  prąd  dziejowy,  który  narodem  do  głębi
wstrząsnął,  z  bezczynności  wyrwał,  wielkie  a trudne zadania mu
postawił i ku osiągnięciu tych zadań zapalił go i popchnął. Rolę tę
odegrała w Polsce ówczesnej Refomacja. ..". Rychło objęła ona 1 /6
szlachty -klasy przecieź dominującej wtedy, a uznałają za swoją ta
najaktywniejsza część, jak również rozliczne rody rosnącej  w zna-
czenie  magnaterii,  np.  Radziwiłłów,  Ossohńskich,  Zborowskich,
Jazłowieckich,  Sapiehów,  Fredrów, I.eszczyńskich, Chodkiewiczów,
Dorohostaj§kich, Tarnowskich, Puzynów i wiele innych. Samo wy-
liczenie co  wybitnejszych  ewangelików  zajęłoby  pokaźne dzieło,
a  co  dopiero jeszcze  bodaj  krótkie  omówienie  ich  dokonań.  Prze-
ciętny Polak nawet nie zdaje sobie sprawy. ilu ich ma wokół siebie.
Nie wyróźniają się bowiem swą ostentacyjną pobożnością, a i samo
wyznanie  zostało  zepchnięte  głęboko  w  społecznej  świadomości
i Życiu publicznym. Tym niemniej polscy ewangelicy wnieśli i wno-
szą nizwykle dużo w narodowy byt, więcej niż wynosi statystycznie
ich  populacja.   Udział  ten  byłby  jeszcze  większy,  gdyby  inaczej
potoczyły się losy Refomacji  w Polsce.  Niestety, dominuje ciągle
dezint`ormacyjny  sposob  prezentacji  histom  nowożytnej  naszego
kraj u, upowszechniany także przez popul amą literaturę, j ak choćby
Pofop  Henryka  Sienkiewicza  czy  ZJofę   Wo/nos'c'  Zofii  Kossak.
A przecież, jak stwierdzał inny sumienny i wybitny badacz polskich
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z  Szamotuł   i   Mikołaj   Gomółka.   0  ile  uboższy  byłby  bez  nich
repertuar starej muzyki polskiej !

Krążyły po kraju liczne pisma i traktaty religijno-społeczne pro-
testanckich  duchownych  i  myślicieli,  jak  Czechowica,  Niemoje-
wskiego,  Przypkowskiego  czy  Stanisława  Murzynowskiego.  Bez
wątpienia najwybitniejszym z nich  stał się Jan Łaski  (1499-1560),
który  brał  udział  w  tłumaczeniu  Biblii  Brzeskiej,  był  wybitnym
współtwórcą  refomy  Kościołów  w  Anglii,  Danii,  Fryzji  i  Nie-
mczech, a przez Zygmunta Augusta był mocno wspierany w dziele
tworzenia wspólnoty reformacyj nej w Polsce i Kościoła narodowe-
go w duchu protestanckim. Znakomity historyk, Oskar Bartel, wy-
raził się o nim: „naj tęższy słowiański teolog ewangelicki". Niestety,
jak to cżęsto bywa, jest on bardziej znany w Europie Zachodniej niż
we własnym kraju. Nie można w tym miejscu pominąć i Andrzeja
FryczaModrzewskiego(1503-1572),który,choćniezerwałKościo-
łem  rzymskokatolickm,  to  pozostawał  cały  czas  pod  głębokim
wpływem myśli protestanckiej . A przecież zaowocowało to choćby
wiekopomnymi dziełami De Repwb/Ż.ca €mćtndc]n/cz i Sy/wciw}i., które

postawiłygonaczelenajwybitniejszychpisarzyimyślicielipolskie-
go  renesan§u.  W jego  cieniu  pozostaje  niesłusznie  Jakub  z  lłzy,
profesor Uniwersytetu ,Jagiellońskiego, który swoimi poglądami toro-
wałdrogęszkolnictwuzawodowemu,cowowychczasachbyłoswoistą
rewoludą edukacyjną. W dzisiejszej atmosferze politycznej kraju ko-
niecznie  trzeba  wspomnieć  Stanisława  Samickiego  (1532-1597),
który poza myślą kościelną formułował też wazkie postulaty społe-
czno-polityczne, w tym o charakterze tolerancj i Światopoglądowej.

Nie  tylko  w  przedstawionym  powyzej  zakresie  i)ierwsi  polscy
protestanci przysłuźyli się Narodowi.  Oto Jan Łas]cki  ( 1534-1605)
stał się pierwszym polskim religioznawcą oraz badaczem mitologii
Tatarów  i  Litwinów.  Powstawała  poezja  świecka,  zainicjowana
przez Reja. Wysoki poziom w tej mierze osiągnął Mikołaj Sęp-Sza-
rzyński (ok.  1530-1581), jeden  z najciekawszych  polskich poetów

przełomu renesansu i baroku. Jako młody mężczyzna zmienił wy-
znanie luterańskie na katolickie,  ale zaszczepione w nim za młodu
protestanckie koncepcje i myśli dają się bardzo wyraźnie zidentyfi-
kować w jego późniejszej nawet twórczości. Podobnie zresztą było
w przypadku Wacława Potockiego, który dokonał konwersji w wa-
ninkach silnej  presji kontrrefomacyjnej.  Ten  konfesyjny  „rodowód"
wycisnd swoiste piętno na ]ego poezji , tak wyróźniajżSę] się na korzyść
od współczesnej mu w kraju. Także bez utworów bmci  Morsztynów,
Kizysztofa Aiciszewskiego czy Andrzej a Trzecieskiego skarbiec baro-
kowej  literatury  byłby  o  wiele  uboższy.  A  do  tego  byli  oni  jeszcze
działaczami religij no-politycznymi , zatroskanymi o losy Państwa.

Ta bogata działalność nie byłaby mozliwa bez szerokiego zaple-
cza wydawniczego. W 2. połowie Xvl wieku tworzyłyje 24 drukar-
nie, w tym tak znane, jak Wirzbięty, Stemackich i Wojewódki. Ich
produkcja znajdowała szybki zbyt, gdyż pierwsi polscy protestanci
w pełni docenili znaczenie powszechnego dostępu do szkolnictwa.
Rychło więc powstały liczne gimnazja o nastawieniu humanistycz-
nym i uczące też rodzimego języka, jak choćby w Elblągu, Lesznie,
PińczowieczyRakowie,Źebyograniczyćsięclonajbardziejznanych
z terenu Rzeczypospolitej.

Swoiste, ważne miejsce w historii  polskiej Refomacji i kultury
narodowej w ogóle zajęli arianie, czyli bracia polscy, których Aka-
demia  Rakowska  zyskała  szybko  międzynarodowy  rozgłos.  Ich
duchowym  przywódcą  stał  się  Faust  Socyn  (1539-1604),  Włoch,
który  wybrał Polskę za swą drugą Ojczyznę.  Był on prekursorem

;Oit:ł:euor;]peeTsnk::jęTj3:śz,ęe;ęymm:JoOs?ęa*Z:yum,`reijngtj:[neok_tsupa:`łz®mz:
nymnurciemieścili,siębraciaczescy,uciekinierzyzwłasnegokraju
do  Wielkopolski.   Na  ich  czele  stał  Jan  Amos  Komeński,  jeden
znajwybitniejszychpedagogów,jakichznacywilizacjanaszegokięgu.

Niestety,  ten  ostami  epizod,  iisytuowany już na przeło"e  XVI
i  XVIl  wieku,  w  warunkach  zorganizowanej  i  zaostrzającej  się
kontrreformacji, nie należy do chlubnych w dziejach naszego naro-
du.Jakwieleinnychprzypadków,takionświadczy,żeodtegoczasu
o tolerancyjności Polski można mówić tylko w czasie przeszłym. Na
ocenę tę wpływa fakt, że przedstawicieli anan w większości wygna-
nozkrajulubzmuszonodoopuszczeniago-zpowoduodmienności
poglądów religijnych i społecznych. Przyczynili się do tego, z przy-
kros'cią  trzeba  to  przyznać,  po  części  i  ewangelicy,  choć  właśnie
z ich  szeregów  wywodził  się Jonasz  Szlichtyng ( I 592-1661 ),  pre-
kursor nowozytnego, tak coraz powszechniej szego liberalizmu, go-
rący zwolennik rozdziału  Kościoła od Państwa,  za kióre to  zresztą
poglądy został zaocznie skazany na śmierć. Pisał on m.in. następu-
jąco:  „Cóż bowiem innego jest wolność  sumienia,  którą Bogu jed-

przez  napiywowych  osadników  i  władze  po  1945  roku,  przez  co
najszybciej  prawdziwego  Mazura  spotkać  dz]ś  można  w„.  Niem-
czech. Tu jarzą się dwa wspaniałe nazwiska pastorskie: Krzysztofa
Celestyna Mrongowiusza (1764-1855) z Gdańska i  Gustawa Gize-
wiusza(1810-1848)-tłumaczy,wydawców,etnograt`Ówiprawdzi-
wych  obrońców  sprawy  polskiej.  Ich  dorobek  został  znakomicie
pogłębiony badaniami tak zasłużonego prof. Władysława Chojnac-
kiego. Tym, któiy obudził polską świadomość Mazurów we współ-
czesnych   niemal   czasach,   był   wybitny   poeta,   Michał   Kajka
(1858-1940), zarazem działacz społeczno-polityczny  (m.in. w cza-
sach plebiscytu), niedoceni any przez znawców polskiej twórczości.

Ajakiogromnydorobekibogatahis[onazwiązanajestzeŚląsko-

;poOJssk`,gg:Ti:82'_`]cg;7|ezmći##nafptzugzr:c#zO,€ok:.kJi:łz:8:pTeĘ:;
religijno-ludowych,  blisko  sto  sam stworzył i  opublikował  w  kan-
cjonale, któremu nadał nazwę C!`rkzry. Do  1932 i.oku (sic!) miał on
az   150  wydań,  co  jednoznacznie  świadczy  o  ]ego  popularności.
Przypomnijmy,,ze  dla  Polaków  poza  granicami  państwa  były  to
niejednokrotniepodręcznikidonaukijęzykapolskiego.Trzanowski
nauczał  w  Cieszyńskiem,   na  Orawie  i   Słowacji,  zyskując  jakze
zaszczytnyprzydomek„słowiańskiegoLutra".Bezwątpieniajestto
najtrafniejsza  i  bezkontrowersyjna  postać,  która  powinna  stać  się
rzeczywistymsymbolempobratymstwasąsiadującychzesobąprzez
8raś|;Csęknwar#i?kviiw,ekubyłtakwieiomodowościowyiwlelo-

kul[urowy,  ze niejedokrotnie  trudno  zawyrokować  o  narodowości
danej  postaci.  Zresz[ą  wówczas  nie  uznawano  to  za rzecz  istotną.
Liczyło się, a i dziś powinno się liczyć, co i ile [a postać wniosła do
konkretnej  kultury:  ogólnoeuropejskiej,  polskiej  czy  niemieckiej.
Typowym  przykładem  jest  tu  Franciszek  Mymer,  jeden  z  pier-
wszych  krakowskich  humanistów  początku  Xvl  wieku,  później
pastor  w  Saksonii,  krewniak  drukarzy  Scharffenbergów  (też  ze
śląskiego  Lubomierza),  łacinnik,  translator,  leksykograf,  twórca
]::erraĘ:rł?;:jkę#'.'C,Znnt:igi:uwaęl;ę°izojitp±[tsyk[ęj,ispkr:_Zpyoęsykd,:ktżocszt:f;
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naucznia  i,  paradoksalnie,  brak  uniwersytetu,  przez  co  młodziez
wyjezdzała  na  studia  do  najblizszej  jej  Wszechmcy  Krakowskiej,

nemu wolno ograniczać, jeśli nie to, że mozesz sądzić w sprawach
relżgii  tak,  jeśli  chcesz,  a  to,  co  sądzisz,  swobodnie  wypowiadać
i wedle tego postępować, byleby tylko bez czyjejkolwiek krzywdy"
(Ai)logia equitis poloni, s.107-\08).

Czyż nie nadaje się to wprost do pTzeniesienia w zapis kons,tytu-
cyjnykazdegoprawdziwiedemokratycznegopaństwa?Aarianienie
czynili krzywdy, wręcz przeciwnie. 0 niechęci do nich zadecydo-
wały głównie koncepcje społeczne równości ludzi, nie do zaakcep-
towaniaprzezzachowującąsięklasowoegoistycznąszlachtę,wtypi
i  po  części  protestancką.  Jednakze  w§półdziałając  w  tej  sprawie
z kościołem katolickim zadziałała ona przeciwko sobie -ją również
rychło dotknęły restrykcje na tle konfesyjnym, stopniowo eliminu-
jące  ewangelików  z  życia  publicznego  i  mocno  marginalizujące
obecność protestantyzmu w Polsce. Połowa XVIl wieku to niemal
kompletne  załamanie.  Za komentarz  do  nowo  powstałej  sytuacjj
niech posłużą ciągle aktualne  słowa Montes    usza (Łi.sjy perf k!`c,
1711 ),  dotyczące  m.in.  nietolerancji  religijnej:  „Powstanie  nowej
sekty  w  państwie  najpewniej   poskramia  nadużycia  dawnei.' Ci,
którzy należą do religij tolerowanych, stają się zazwyczaj użytecz-
niejsi państwu niź wyznawcy religii panującej" (List LXXXV).

Poza Macierzą
Dodziśdośćpowszechnieutrzymującymsiębłędemjestpostrze-

ganiepolskościprzezpryzmatgranicpaństwai)olskiego.Atymcza-
sem duza część narodu pozostawała i pozostaje poza nmi, trwając
przy  polszczyźnie  i  wnosząc  w  nią  swói  istotny  wkład.  Również
i  w tym zakresie ewangelicyzm dokonał wiele,  przecząc  naizuca-

:żyTłf;}snz#omwpeongł'e:dB:b'łiz]epzwy,Ja%;:y88toyz:ą::aKzaTzeumb3zweF.`e'
To właśnie Reformacj a wprowadziła język kaszubsk] do oficjal -

negoobiegui)oprzezpiśmiennictworeligijne(tumoznawspomnieć
cłioćby jeden  z  pierwszych  druków  tego  typu,  Dłmhownc pi.eir'nźc
Dokt;rd  Marcił;a  Luthera...  i\utorstwa  Szymonz\ K[oieya  z  \586
roku), co pozwoliło utrwalić ten język i  za jego przyczyną - świa-
domość e[nicznej odrębności wobec niemiecki ch sąsiadów. Podob-
nie  ewangeliccy  księźa  przyczynili  się  do  zachowania  polskości
Mazurówprzezsetki]at,atakokrutnieibezmyślniepotraktowanych
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otwartej jeszcze wtedy na nowe poglądy religijne.  Słynne gimna-
z]um złotoryjskie. kierowane przez znakomitego Walentego Tiotzen-
dorfa,  Ściągało uczniów z całej  Rzeczypospolitej,  w duzej  mierze
szl acheckiego pochodzeni a. Przewinęła się ich tu cała plej ada, Źeby
wymienić  choćby  przedstawicieli  co  bardziej  znanych  rodów, jak
B azylego Drzewińskiego, synów staros[y Jerzego Jazłowieckiego,
starostyFranciszkaChwalczewskiego,ŁukaszaDziałyńskiego,An-
drzeja  Leszczyńsk]ego   syna  Rafała,   Macieja  Pstrokońskiego  -
późmej szego kanclerza koronnego i biskupa kuj awskiego. Wydany
w   1549  roku  zakaz  rozpowszechniania  „nowinek"  w  Krakowie
jeszcze bardziej  wzmógł  napływ  uczniów,  szukających  świeżego
oddechu myśli renesansowej  i religijnej. Podobnie promieniowało
gimnazjum w Nysie o luterańskim charakterze az do powołania tu
dla przeciwwagi szkoły jezuickiej . Masowo dostarczało ono shicha-

sife#doi:,sek.i.eż,:ŁzneJ?'i5:ónzg,3g;tiępp:|isek3`śbc?ąwwzr?gg'ęcnaiisig!iĘi
Związki te uległy pogłębieniu w XVIl wieku, gdy działania kontr-
reformacyj ne w Polsce ograniczyły możli wości organizacyj ne i wy-
znanioweewangelikom.Ichmłodzieź,aletakzekatolickaliberalniej
podchodząca do spraw konfesyjnych,  wzmogła wyjazdy do nado-
drzańskiej  krainy, co zaznaczyło się zwiększonym udziałem Pola-
kówchoćbywbrzeskimgimnazjum,którezresztąjużodxvlwieku
miało w swych murach licznych przedstawicieli  nawet z dalekich
wschodnich kresów Rzeczypospolitej .

naNśł,Cąswk]:Cwdyz;rsTgb3edł:ig%#eę;:ił=::°JS#,jśhEi;an:nicatro?
dowy/.ęzyk w zborz€. Jest to mało zbadany rozdział dziejów życia
pol§kiego narodu.  Juz dziś wszelako należy  usytuować na poczes-
nym iniejscu postacie takich autorów, jak Piotra Wacheniusa, którego
twórczość obficie  korzystała  z dorobku  Reja i  Kochanowskego:
ks. Ji\m Ma\iny. autorzi nader cennego Kancjt>milu Kró lewieckiegi) ` iL `ez
Maciej a Dobrackiego. który zapoczątkował uwalnianie gramatyki
polskiej od wpływów łaciń ski ch. autora nader i nteresuj ącego pod-
ręcśz[nśĘa#3bjrę%Ooj:gshE;g'`#atńowt%d:8ź:ZEOż';tz*;ćlememu

Bockowi,  pochodzącemu  wprawdzie  z  siedmiogrodzkiej  rodziny,
ale urodzonego w 1621 roku w Komorznie pod Byczyną (zm. 1690).
Miejscowe  środowisko  etniczne  sprawiło,  iż  co  najmniej  on  sam
uległ spolszczeniu,  o  czym świadczą najlepiej jego późniejsze do-

§;ł:Tł%żę.tszd°nęałc6fusnrfckj:Pnrazuecbzyy::,::3:esś#isk;`Foęrd°c#pSó%:i:

#:€;:?:śi#%:Cpko%:akt[uÓ:;Jd:ak:;%%gos#at#ź°d;Zmc;*]W6;%;[
Jest  to  jakby  dalekie  echo  Rejowskiego  Zw!.ercz`adftz,  ale  pisane
o ilez doskonalszą ]uż polszczyzną!

Mimo oddzielenia bowiem granicą od Macierzy, wykształceni
polscy Ślązacy utrzymywali z nią kontakt, w tym poprzez spro-
wadzanie książek i innych druków. W oparciu o prastare zasoby
miejscowej  polszczyzny  mogli  więc  tutejsi  autorzy  osiągać  nie-
zwykle wysoki poziomjęzykowy. Jego szczyty opanował Samu-
el  Ludwik  Zasadius.  być  może  po  prostu  Zasada  (1695-1756),

prawdopodobnie   spod   Brzegu   (niektórzy   umiejscawiają  jego
przyjście na świat w Byczynie w  ] 668 roku), niezwykle aktywny
w    czasie    dziesięcioletniego    sprawowania    misji    pastorskiej
w  Cieszynie.  To  najwybitniejszy  pisarz  luterański  XVIIl  wieku
w polskim kręgu kulturowym, zarazem doskonały translator (m.in.
wydawca Biblii Gdańskiej w 1725 roku), który upowszechniał piękną,
bez  dziwacznych  barokowych  naleciałości  i  makaronizmów  pol-
szczyznę. Wśród jego duchowych następców równie bodaj wielkie
zasługi dla polszczyzny położył wrocławski pastor, Paweł Twardy,
któryw1768rokuwydałwłasnyprzekładBiblii.Jejkilkaedycjishiżyło

#b?.#;ngi#rl:ĘL%3.%Tz,śłąĘ'#gz:i#.`i:;;!oiepr,:;o:p;rdź:
ź#:::,ę:2]n:;2nTeTcźLEg::euombęfcnz[ek§,:słkregjoskp:;*a.npyozpńeurę„

Mimo zabiegów wokół niemczenia śląskich Polaków, nie brako-
wało i niemieckich pastorów, stających w obronie swoich wiemych,

Sis;dyeTaęłseip.`;J8;'y);2dń?gdz;go:jg8,Pk::tswoęmk;.mp3S::;anFe°zbaeaĘ:

fłag:5W_Tge[g,ęńzoarsżuzw°,:i:?mnaps:gbęnywch°.S#ź;pkosńJnę;Łe;:uEat;rk?
krótko, ze do pierwszych i  najwytrwalszych. także y późniejszych
czasach,  bojowników  sprawy  polskiej  na Gómym  Sląsku  należeli
m.in.  Paweł  Stelmach, Jerzy  Genciała i  ks.  senior Franciszek  Mi-
chejda. Oni to sprawili, że po]skość tu nadal trwała.

Należy sobie uprzytomnić, Źe większości  wymenionym tu oso-
bom przysz]o działać w tak specyficznej i tmdnej sytuacji, jaką była
akcja znana pod hasłem Kw//%rikc}mR/w. Nie była ona, jak zwykło się
to w Polsce przedstawi ać , ski erowana przeciwko określonym naro-
dowościom, lecz przeci wko wpływom Kościoła katolickiego w Nie-

rncaz#śkkutób?zC*:!pqe:,ł::TrcókdB:E&nó#p°###S±:t:.[j:#ęta

ie|ż:gęgi:i:3Zi:ii:płz%ikw.S:|tse3u-wuyazzfbn;:.oyĘĘ:Łz.dpę.ę:E:i3
to  do  utrwalenia  mitu,  jakze  błędnego  i  szkodliwego,  znanego
wskróciepodhasłemPo/ak-Aa/oJi.A.Takwięcrieplanowanymsukce-
sem „żelaznego" kanclerza stało się odtrącenie polskich ewangelików
od reszty społeczeństwa i odmawianie im praw do współdecydowa-
nia  o  losach  narodu.  Fałszywośc' takiego  stanowjska najlepię]  udo-
wadnia fakt, iż napływający masowo niemieccy ewangelicy na tereny
emicznej Polski od polowy Xvln wieku, zwłaszcza w zaborze rosyj-
skim. szybko się polonizowali , co zostanie też dalej przedstawione.

Mówiąc  o Polakach  poza granicami  swojego  państwa  wqźaden
sposób nie moźna zapomnieć o polskicli ewangelikach na Zaolziu,
wykazuj ących po dziś dzień znaczną aktywność i żywotność. Swoi-
stym symbolem może tu być postać z niedawnych lat, a mianowicie
Leon Derlich, który dwie trzecie swego życia spędzjł na łożu cho-
roby,pozostawiającwszelakom.in.cennydorobekjęzykoznawczy.
Ogromnezasługidlapolskościwnieśliteżchocbymalarzipedagog,
GustawFierla,orazdziałaczspołeczno-kulturalny,RudolfOchman.
i  wielu  im podobnych.  Wśród  wielu  utalentowanych  twórców, ja-
kich było tu i jest bardzo duźa liczba. warto przypomnieć zgasłego
niedawnopawłaKaletę(1912-199l),kompozytoraiskrzypka.Tak-
żenaobczyźnieewangelicyzmstałsiępłaszczyznąpodtrzymywania
polskości  wśród  emigrantów,  czego  pięknymi  przykładami  mogą
być  Polski  Kościół  Ewangelicki  w  Wielkiej  Brytanii  czy  Polski
lnsty[utEwangelickiwSztokholmiezoddziałemwNiemczech.Ten
ostatni  szereg  nader  cennych  zeszytów,  które  są,  niestety,  mało
znane w kraju. Równiez i tu wykaz wybitnych postaci byłby długi.
są  one  dopiero  przyswajane  świadomości  społeczeństwa  w  kraju.
Tylko  więc  przykładowo  można  wymienić  Karola Badurę  (1907-
•1983). uznanego nawet w dalekich krajach malarza i poetę.

oświecelliowe ożywńenie
Zaczasówsaskich,któreprzyniosłyostatecznyupadekgospodar-

czy i kulturalny Polski, zapoczątkowany został - i to paradoksalnie
-proces odnowy narodowej  za sprawą, co wydaje się być jeszcze
większym  paradoksem - napływu  niemieckich  osadmków,  z k[ó-
rych  większość  stanowili  luteranie.  To  oni  właśnie  wnieśli  nowy
impul s dla rozwoj u gospodarczego i intelektualnego kraju oraz jego
narodowej kultury, jako że szybko się polonizowali. Z tej to grupy

zwgył:s[ffŁołs;ę;3ł:kTe:óhsjtsTooriT;umżcŁ:thół;e;ayęśsza:ył;ł§,:ł:at#j:[oł;go:
wości, jak  np.  znany  architekt,  Szymon Zug,  wydawca i  myśliciel
Michał Groell, królewski  rysownik. Zygmunt Vogel, równy klasą
gdańskiemuewangelikowi.DanielowiChodowieckiemu(1726-1802),
matema[yk i dyrektor Szkoły Rycerskiej. Krzysztof Pfeiderer, pro-
jektant  Pałacu  Prymasowskiego,  Efraim  Schroeger czy  pierwszy
gospodarz  Łazienek,  Jan  Krystian  Schuch  i   wielu  innych.  Czy
można sobie wyobrazić dzieje naszego języka bez Samuela Bogu-
miła  Lindego,  od   1804  roku  dyrektora  Liceum  Warszawskiego
i au.ora monumentalnego S/owni.Ac} J€zyk& Po/fki.cgo? 0 ileź uboź-
sza  byłaby  nasza  kultura  b,ez  Jerzego  Samuela  Bandtkie  (1768-
1835),    badacza   dziejów    Sląska,   językoznawcy,    leksykograt`a,
wreszcie niezwykle zasłużonego  pracowni ka Uni wersytetu Jagiel-
lońskiego, gdzie wychował cały  zastęp  wybitnych polskich uczo-
nych. Cały X]X wieku obfitujg w nazwiska tych osadników, którzy
tak  szybko  stali  się  swoimi.  To  przeciez  Wincenty  Pol.  Oskar
Kolberg,  Zygmunt  Gloger,  poznański  wirtuoz  i  pedagog  Edwin
Jahnke,  kompozytor  Juliusz  Wertheim.  Wojciech  Gerson,  bracia
Orgelbrandowie,  całe  rody  Evertów,  Gebethnerów,  Arctów,  We-
dlów.   Nie   ma   tu   potrzeby   rozwodzenia  się   nad   Aleksandrem
Bricknerem,któregozasługinajlepiejokreśliłlgnacychrzanowski:
„CałaAkademia!"Niebrakłoiczystoi)olskichnazwisk,jakchoćpy
Bogusława  Trentowskiego,  autora  słynnej  CĄowanny.  0  wzaje-
mnych duchowych powiązaniach, przekraczających wąskie nacjo-
nalizmy    i    konfesyjność.    najlepiej    świadczy    przykład    Adama
Mickiewicza, kióry korzystał z myśli XVI-wiecznego teozofa i mi-
styka. Jakuba Bćhme (urodzonego w Starym Zawidowie, obecnie
woj.jeleniogórskie),aktóryzkoleisamznałwspółczesnąmupolską
poezję.  Nasz wieszcz z ewangelika -porucznika Juliusza Ordona,
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uczyniłsymbolromantycznegoporywutragicznejrozpaczy(zresztą
niezgodnie  z  prawdą)  z  miłości  do  Ojczyzny.  Już  w[edy  owych
przybyszy nie zabrakło w szeregach walczących o wolność Polski,
zeby  wspomnieć  tu  gen.  Józefa Fiszera -  szefa sztabu  ks.  JÓzefa
Poni atowskiego (a propos, matka gen. Jana Henryka Dąbrowskiego
była wyznania reformowanego, zapewne więc i on pozostawał pod
jegowpływem),ks.Leopoldaotto(1819-1882),uczestnikademon-
stracji  wolnościowych,  działacza  niepodległościowego  i  badacza,
czy Szymona Konarskiego, uczestnika bitwy pod Grochowem, my-
Śliciela i działacza niepodległościowo-społecznego, rozstrzelanego
przez Rosjan w  1839 roku W początkach XX wieku, który rychło
przyniósł upragnioną wolność, uczestniczyli m. in. : duźej klasy. acz
niedoceniany,  literat  i  myśliciel,  Paweł  Hulka-Laskowski  (1881-
1946), znakomity historyk, Oskar Bartel ( 1893-1973), kompozytor
i  muzykolog,  Karol  Hławiczka  (1894-1976),  zapoznany  niestety
Henryk Merczyng ( 1860-1916) -znakomity fizyk i badacz dziejów
Refomacji w Polsce.

Zasłużeni dla 11 Rzeczypospo]itej
Ewangelicy  polscy  wnies`li  ogroimy  wkład  -  biorąc  pod  uwagę

proporcjewyznaniowe-wpowstanieodrodzonegopaństwapolsk]ego.
Stanowili  dużą  częs'ć  I]egionów  na  najwyźszych  ich  stanowiskach
dowódczych,zajmowaliwysoceodpowiedzialnestanowiskawwojsku
Polskim. Juź sam poczet generalski jest imponujący, obejmując takie
postacie, jak: Juliusz Rómmel, Wiktor Thommeź, Gustaw Orlicz-Dre-
szer, Ijeonand Skiersk], Mieczysław Linde, Eugeniusz Michaelis, Hen-
ryk   Bobkowski,  Franciszek   Dindorf-Ankowicz,  Rudolf  Eugeniusz
Dreszer,  Edmund  Kesser,  Aleksander  Litwinowicz,  Juliusz  Kmicic-
Skrzyński, Józet` Olszyna-Wilczyński , Stanisław Rouppert, Juliusz Za-
lauf,  Aleksander Juliusz Ehrbach  i  imi. Jak widać, wielu z nich było
późniejbohateramiWrzes'nia,doktórychdoszedłprezydentWarszawy
Stefan Starzyński. Ewangelicyzm wybrali całkiem świadomie marsza-
łek Józef Piłsudski i minister JÓzef Beck.

Trudno teź mówić o przyłączeniu Cieszyńskiego do Macierzy bez
wymienienia tak licznego i zasłużonego w tym dziele całego rodu
Michejdów,pracowitegoiofiamegownajwyźszymstopniu.Wzbyt
małym stopniu dostrzega się to ze stołecznego miejsca, niestety.

Nie tylko jednak zbrojnie polscy ewangelicy współuczestmczyli
w  życiu   narodu.   Okres   międzywojenny   o  również  cała  plejada
znakomitych postaci. Pozajuź wspomnianymi przypomnieć trzeba
zasługi  twórców  tak  sławionego  portu  gdyńskiego.  Otóż  inicjato-
rem, projektantem i budowiczym był inż. Tadeusz Wende, wspiera-
ny przez ministra przemysłu i  handlu, Józefa Kiedronia.  Słynnym
chirurgiem  był  Bronisław  Kadera,  muzykologiem  -  Józef Reiss
malarzem   i   literatem   -   Adam   Ciompa.   Duży   autorytet   zyskał
proł`.  Oskar  Nawrotny.  Prezesem  Pen-Clubu  w  latach   1926-1933
wybrany  został pisarz Ferdynand Goetel, który  następnie w latacł`
1933-1939pełniłfunkcjęprezesazwiązkuLiteratówpolskich.Owe
grono znakomicie poszerzała cała rodzi na Kotarbińskich, która wy-
dałajakze znanego Tadeusza -filozofa i prakseologa, wychowane-
go w ewangelickim domu.

Panorama przedwoj ennej Warszawy byłaby znacznie skromniej -
sza, gdyby zabrakło w niej tak zasłużonych placówek szkolnych, ale

:mwy#|g:ł:,Wac#,ijgeńes%?eng8oe'ic,k+:g;g[8;Zi;łA[i:`eya:wmźsók;engy°i3T
Przyjmowały  one młodzież wszystkich  wyznań, nie wpływąjąc  na
jej  religijne poglądy, kształtując jednak na wysokim poziomie wie-
dzę, zachowania i postawy patriotyczne, czego dowiodły lata 11 woj-
ny światowej.

Danina krwi
Głęboko tkwiący w pol skich ewangelikach patr] otyzm zaowoco-

wał ofiarną służbą w walce zbrojnej , jak wspomnianych generałów
orazjeszcze liczniejszycł` oficerów i zołnierzy. Dlatego ich nazwi-
ska  spotkać  moźna  na  wszystich  frontach,  wszędzie  tam,  gdzie
walczyły polskie i sojusznicze oddziały. Z tego powodu nie brak ich
na cmentarzyskach rejonu Katynia, czego jakby nie bierze się obe-
cniepoduwagę.Liczneofiarypadływwalcepodziemnej,szczegól-
nie wywiadowczej . Kierowano do niej często włas'nie ewangelików
o niemieckim brzmieniu nazwisk, co sprzyjało pozornemu akcepto-
waniu     narzucanego     porządku     poprzez     przy]ęcie     volkslisty.
W  oczach  reszty  byli  oni  zdrajcami,  nie  wszystkie  przypadki  dały
się po zakończeniu wojny wyjaśnić. Znów tylko przykładem ofiar-
nos'ci mogą być wywiadowcy; Stanisław Jeu[e i Nina Veith, straceni
w  1943 roku. Bohaterski przykład dał sam biskup Kościoła, Juliusz
Bursche,  który  odrzucając  ot`er[ę  przyznania  się  do  niemieckości,
zostal  wywieziony  do  obozu   koncentracyjnego   w  Oranienburgu

i  zmarł  w  ]942  roku  w  berlińskim  szpitalu  więziermym.  Równie

:g[tgŁ:5jfowzf::ot:apłr:jyętjoecgzoy::akE€:#ó:rno;ees;łrztoe:łSg#::g::
wórku   Pawiaka,   po  jego   aresztowan]u,   podszedł  doń   Himmler.
Wywiązsta się krótka rozmowa:
-  Za co jesteście aTesztowani?
-  0 to samo clu:iaźbym zai)ytać, Herr Reichsminister.
-  jak to, nie wie i}ań za có5 Zn to, że zdradz}t i)an swoją ojcz`'.'jłęl
-  Ja swojej ojczyvły nie zdradziłem i nigdy nie zdra4g;ę..

Wkrótce potem został on tam rozstrzelany, był to  1940 roku. Nie
były  to  przypadki  odosobnione.  Ewangelicy  byli jednakowo, jak
resztanarodupolskiegorepresjonowaniwrazzeswoimduchowień-
stwem. Aż 25% jego stanu zginęło, w tym trzydziestu luterańskich
pastorów w obozach koncentracyjnych.  Biorąc pod uwagę mocno
przeciez ogranic,zoną populację polskich ewangelików i ich księzy,
były to straty ogromne, do dziś właściwie odczuwane.

Symbolem  zbrojnej  walki  na  zachodnich  frontach  i  ratowania
Polaków  z opresji  radzieckiej  podczas  11  wojny  Światowej  stał  się
inny ewangelik -gen  Władysław Anders, który tyl.ko ze względów
politycznych-byskupićwokółsiebiemozliwienajwięcejPolaków
na  obczyźnie,   pizeszedł  na  katolicyzm.   W  duchu,  koncepcjach
i działaniach pozostał jednak na zawsze luteraninem.

Ostatnie dekady
Duze   straty   poniesione   przez   polskich   ewangelików   podczas

11 wojny światowej, liczny relatywnie do całej ich populacji wyjazd

::Z|aącs#tc,zyeńozpsr;:#sdkeigg::z*zyućraw.shBę,T5:;gź;:i;Jts::cd:
ograniczenia roli tego wyzriania w Polsce. Niewątpliwie wpływ na
to miała i ogólna polityka władz, powstrzymująca ujawnianie aspe-
któw  religijnych  w  zyciu  publicznym.  Mimo  to,  juz  do  hL`rorii
narodowej  przeszły niektóre postacie, chocby Stanisława Lorcnca,
przez ponad pół wieku dyrektora Muzeum Narodowego w Warsza-
wie.  Ciekawie się złozyło, iź jego następcą został Juliusz Bursche,
wnuk wspomnianego biskupa ]uterańskiego.

Problematyka  ta jest  mało  znana  i  poznana, jednakże  wpływy
ewangelickieznaleźćmoźnawróżnychprzejawachżyciagospodar-
czego  czy kul[uralnego,  o  czym  ogół  społeczeństwa  polskiego zu-
pełnienicniewie.`Takjesc,przykładowo,wprzypadkuuhonorowanego

geąicr;źir::[:wCozjeąs:3#ga[j#śłś°ćsf,aćż:śc?onJ%,Utka"k'z:an:Ftyó:cUz%?c?iB:
Wypływaztegoogólnywniosek,żeewangelicyzmwniósłogromny
dorobek  w  dokonania  i  życie  narodu  polskiego,  i  że  ciągle  jest
twórczą, głęboko pozytywną drogą rozwoju duchowo-kulturowegg
dla Polaków, od dawna łączącą ich z wysoko rozwiniętymi krajami
Europy Zachodniej  i Północne]

Krvsztof R. Mazf trskt

Podstawaprzedruku:kwartalnikspołeczno-kulturalny„Myślpro-
testancka"   1997,  nr3.
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Solidarność Walcząca
pro8ram i sfan organizacji

Charakterystyka
„Solidarność  Walcząca"  powstała we Wrocławiu  w  1982  roku.

Jestnieza]eżnąorganizaę]ąspołeczno-polityczną,niezwiązkiemzawo-
dowym Nie jest iównież parią poliDrczną, bo nie dąży do zdobycia
władzy państwowej ani do współudziałii w jej spmwowaniu.

„Solidamość Walcząca" uwaza. że władza państwowa nie pocho-
dząca z wolnych wyborów jest władzą nielegalną. W takiej sytuacji
społeczeństwo ma prawo do organizowania się w stniktury poza-
państwowe. jesli nawet jest to zakazane przez przepisy administra-
cyjne.Wszczególności-pozakontroląpańslwa.Społeczeństwoma
prawotworzyćwłasnąsiećinformacyjną,prowadzićwłasnądziała]-
ność kulturalną, wydawniczą. prawo do zgromadzeń i do strajków,
prowadzenia własnej działalności  politycznej, w tym również mię-
dzynarodowej.

Idea tak zorganizowanego społeczeństwa jest istotą dzi ałań pra-
ktycznych „Solidamości Walczącej", co oznacza przede wszystkim
wyposazenie struktur społecznych w środki materialne, umożliwia-
jące niezaleźną działalność bez uprzedmej zgoay nielegalnych władz
państwowych.

Zpolitycznegoimonoi)olistycznegocharaktenipaństw„realnego
socjalizmu" wynika konicx}zność działań konspiracyjnych, aby Środki
materialne i ludzieje obsługujący nie znaleźli się zbyt łatwo w „So-
1jdamośćWalcząca"wswojejdziałalnościopierasięnawartościach
cywi]izaę]iśródziemnomorskiej,jestwięczwolenniczkąprawczłcp
wieka wolności i demokracji.

„Solidamość  Walcząca"  poszukuje  altematywy  ustrojowej  dla
narodów ZSRR i Europy Wschodnię].

Spodzie'wa się, że będzie to synteza socjalistycznego kolektywi-
zmu z kapitalistyczmym indywidualizmem. Pomysł ten może ozna-
czać uwła§zczenie kapitału, czyli własność pracowniczą w wolno-
rynkowej gospodarce.

Bioiąc pod uwagę żywomość idej  narodowych  w ZSRR, Euiopie
Wschodmej „Solidamość Walczaca" uznaje prawo każdego mrodu do
[worzeniawłasnego,niezaleznegoiclemokratycznegopaństwa.Ponad-
touwaza,zeprzyszłaPolskapowinnazajmowaćterytoriumPRL.Nie
wysuwa  więc  żadnych  terytorialnych  roszczeń  wobec ościennych
narodów i nie godzi się m roszczenia terytonalne wobec Polski.

Polskie tradycje a terroryzm
W swoim programie „Solidamość Wa]cząca" napisa]a, że nawią-

zuje do tradycji Armii Krajowej . Idąc wstecz, można powiedzieć, że
nawiązuje  równiez  do  tradycji  l.egionów  Piłsudskiego,  strajków
w  1905,  powstania  styczniowego  i  wcześniejszych  powstań  aż  do
insurekcji kościuszkowskiej.  Oprócz tego „Solidamość Walcząca"
czuje się spadkobiercą polskiej tradycj i streszczającej się w zawoła-
niu ,Za wolność Waszą i Naszą". Tradycja ta na pewno jest zrozu-
miała  dla  Amerykanów,  których  walkę  wyzwoleńczą  wspiera]i
polscy  generałowie,  Kazimierz Pułaski  i  Tadeusz  Kościuszko.  Te
historyczneprzykładywalkwyzwoleńczychniemająnicwspólnego
z  terroryzmem.  Również  współczesna  walka zbrojna Afganistań-
czyków  przeciw  sowieckiej  okupacji  nie jest  terroryzmem.  Tym
bardzię} Solidamość Walcząca, która od poczatku swego istnienia
nie użyla ani razu przemocy, nie jest organizacją terrorystyczną.

.,Solidamość Walcząca" jest organizacj ą i Środkami pokojowymi
walczy o przemiany ustrojowe w Polsce i o niepodległość Polsk].

Narzuconą władzą państwową uznajemy za n]elegalną. Dązymy
do przywró€eni a nomalnęi pańs{wowości poprzez odrodzenie spo-
łecznych i narodowych struktur, bez żaclnej kolaboracji z okupan-
tem. W tym tkwi nasza wiemość dla tradycji Armii Krajowej, która
wlatach40.uosabiałapolskjepaństwopodziemnewbrewhitlerowskięj
okupacji i komunistycznej nawale.

„SolidamośćWalcząca"-jakglosijejprogram-opowiadasięza
ewolucyjnymi  przemianamj  w  Polsce  i  wierzy,  że  wspólna  wola
Polakówipozostałychnarodówujarzmionychprzezkomunizmoraz
poparcie wolnego Świata tę ewoluę]ę możliwą.

Zamtterroryzmuwobec,łsolidarnościWalczącej"publiczniepo
raz pierwszy postawiła „Amnesty lnternational" w  ]987 roku, po

aresztowaniu   Komela  Morawieckiego.   Jest  wewnętrzną  sprawą
AmesU lntemational, czy lewicowy partyzant złapany z karabinem
wrękujestwięźniemsumienia,aKomdMorawieckizłąpanyzpiórem
w ręku jest teriorystą. Tym niemniej chciałby ostrzec, ze wg kryteriów
Amnesty  lntemational"  kazdy  Polak  jest  terrorystą,  bo  w  swoim

hymme śpiewa „co nam obca przmoc wzięła, szablą odbierzemy".
Wspólpraca z innymi organizacjami

„Solidamość Walcząca" blisko współpracuje z Liberalno-Demo-
kratyczną Partią „Niepodległość" (LDP„N") i pośrednio z grupami
politycznymi skupionymi w porozumieniu Partii i Organizacj i Nie-
podległościowych OpioN). Od wielu lat istnieje dobra współpraca
z Ogólnopolskim Komitetem Opom Rolników (OKOR). „Solidar-
ność Walcząca" częsio wspiera orgamzacyjnie i materialnie Nieza-
leżne Zrzeszenie Studentów (NZS), w niektórych miastach i)rzepro-
wadza wspólne akcje z ruchem „Wolność i Pokój" (Wip). Ostatnio
we Wrocławiu  „Solidamość  Walcząca"  wspólnie  z Polską Partią
Socjalistycznąa'PS)zorganizowaładwiedużemanifestacje:ztoka-
zji11listopada(10tys.uczesmików)i13grudnia(25tys.uczesorików).

Od lat „Solidamość Walcząca" współpracuje z róznymi struktu-
rami  „S",  najdłużej  z Międzyzakładowym Robotniczym Koinitetem
„S"(MRK„S")iMiędzyzakładowąKomisjąKoordynacyjną(MKK)
z Warszawy. Poprawnie układa się współpraca z Gnipą Robotniczą
KomisjiKrajowejNSZZ„S",zKomisjąlnterwencjiiPraworządno-
ści NSZZ„S" i z poszczególnymi oddziałami NSZZ„S", obdarzony-
mi  mandatem  związkowym  w  1981.  Niezależnie  od  współpracy
z różnymi strukturami „S", za przewodniczącego NSZZ„S" uważa-
myNT3yo#Cńeśi:Sł3%gię3ęriośćwdcząca"współpracujezRe-

gionalnym  Komitetem  Strajkowym  NSZZ„S"  (RKS  NSZZ„S"),

5tuóĘepgoj:::ałj:ł#]łąasłgkłswzzT,ysTjk:P:tz:kks:traęłcgnas;ęm%:%:
3 giudma  1987 SW, RKS NSZZ,.S".  NZS Wrocław i Dolnośląski
Komitet  Nauki  i  Oświaty  wspólnie  powoła  Dolnośląski  Fundusz
Wydawniczy (DFW). Fundusz ten finansuje prasę zakładową, mło-
dzieżową i małomi asteczkową, niezaleźnie od zmieniającej się ko-
niunktury   politycznej.   W   przypadku   otrzymania   mezależnych
funduszówDFWbędziemógłdofinansowywaćrównieżwydawnic-
twa książkowe.

Struktura i działania Solidamości Walczącej
Grupy „Solidamości Walczącej" działaj ą w kilkudziesięciu mia-

stach Polski. Poniżej podana jest ich krótka charakterystyka.
1.   Szczecin  -środowisko  robotnicze,  wydają  miesięcznik  Gry/.

W  sierpniu   1988  roku  udział  w  strajku,  drukowanie  wezwań
i  oświadczeń  strajkowych.  Prowadzą  na dużą  skalę  kolportaż
prasy niezależnej na małą - kolportaz książek.

2.  Gdańsk - wznowili wydawanie reg]onalnego pisma So/idc}mof'c'
Wa/czqca -  Trćjmi.afło.  Wcześniej  przeprowadzili  wiele  akcji
ulotkowychwobronieRomanaZwiercana.AndrzejaKołodzieja
iinnychwięźniówpolitycznych.Prowadząnadużąskalękolpor-
taz ksiązek.

3.   Gdynia, Stocznia im. Komuny Paryskiej -środowisko robotni-
cze wydają własne pismo zakładowe „Solidamość Walcząca",
wykonują  pracę  w  zastępstwie  nie  istniejących  struktur  „S",
organizują pielgrzymki  robotnicze na Jasna Górę zapewniając
druk materiałów propagandowych wydawanych przy tej okazji ,
prowadzin   akcję  na  rzecz  uwolnienia  Romana  Zwiercana  -
członka  tej  grupy.  Prowaclzą  na dużą  skalę  kolportaż  ksiązek
i prasy  niezaleznej.
W maju  1988 zorganizowali smjk, który rozpoczął się we wcześ-
niejustalonymterminie.Niestety,Stoczn]aGdańskapizerwałaswój
strajk  iia  12  godz.  nrzed  tym  termnem  strajk  w  Komume trwał
6  godzin.  Dyrekę)a  lm  zadnych  rBgocjacji  podwyższyła  pensje
o 5.000 zł mesięcznie. W sieip   u 1988 organizatorzy następnego
strajku w Komunie -ok.15 osób -zostali art3sztowani w trakc]e
roboczęi narady, ustalającą podział zadań przy wywołaniu strajku.
PrzeciwdziałaTiie SB na terenie Stoczni Komuny zdołało zapobiec
strajkowi, który mimo wszysko pr6bowali następnego dn]a zorga-
nizować ci, klórzy uniknęli aiesztowania.

4.  Toruń  -  działał  w blisk]ej  współpracy  z Gdańskiem,  wydawał
własne pismo,  w tej chwm  odbudowuje się,  istnieje tam grupa
dużego kol portazu.

5.  Poznań -wydaje dwutygodnik  „Solidamość  Walcząca" -Po-
znań, miesięcznik „Komentarze" i kwartalniki: „Czas Kultury",
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„Czas".  Ma rozbudowany kolportaż i zaczątki  własnego radia.
Co pewien czas przeprowadza duże akcje ulotkowe we współ-

pracy z innymi grupami politycznymi i związkowymi Poznania,
np.  w  obronie  więźniów  politycznych,  w  rocznicę  wydarzeń

poznańskich z  1956, 31  sierpnia,11  listopada,13 grudnia.
W maju i w sierpniu  1988 SW Poznań zabezpieczył druk ulotek
i wezwań strajkowych w Poznaniu, zastępując niefunkcjonujące
struktury związkowe.

6.   Poznań  -  Zakłady  im.  Cegielskiego:  od  połowy  1988  wydają
własne pi smo , „S olidamość Walcząca". Grupa ta zdołała wywo-
łać jednodniowy strajk w sierpniu  1988.

7.  Łódź -od trzech lat istnieje grupa SW bardzo dużego kolportazu,
które w 80% zapewnia dopływ do Łodzi prasy i książek nieza-
leźnych.  W tej  chwili grupa ta zaczyna wydawać własne pismo
regionalne oraz wydała jeden numer pisma wspólnego dla SW,

gnipy  „Prześwit"  i  grup  KPN,  które  odłączyły  się  od  l.eszka
Moczulskiego.

8.  Warszawa „Horyzont" - grupa SW obshiguje druk i  kolportaz
pisma„Horyzont",którejestredagowaneprzezprofesjonalnych,
niezaleźnych dzie]mikarzy. Pi smo to nie j est organem SW, reda-
kcja  ]est  niezaleźna  od  SW.  Z  naszej  strony  jest  to  przykład

poparcia dla  środowisk  niezaleznych,  które  nie mogą zamiesz-
czać swoich artykułów na łamach prasy oficjalnej „S" z redakcji
bieżącej fluktuacji poglądów grona doradców „S". Ta grupa SW

przygotowujesiędowydawaniaregionalnegopismaSWorazkwar-
talnika ,Polityka i Strategia"; w 1988 wydrukowda kilka numerów
wznowionych, niezaleznych pism:  „Wybór" i „Związkowiec".

9.   Warszawa „Głos Solidamości" -jest to gmpa SW, współpracu-

jąca z Radiem Regionu  Mazowsze,  wspólnie wydają jednokar-
tkówkę,    czasami    dwukartkówkę.    pt.    „Głos    Solidamości",

poświęconą bieżącym wydarzeniom  i  wyjaśniającą sens  wyda-
rzeń w przeszłości.

10.   Warszawa-Huta -Środowisko robotnicze, wydają pismo SW „Al-
tematywa".Wsierpn]u1988tagnipawrazzdziałaczamiMRK„S"
podjęła próbę  wywołania strajku  w  Hucie.  Akcja została spa-
cyfikowana, a trzech uczestników otrzymało miesi ąc aresztu.

1 1.   Warszawa-Grupa Ulotkowa;  Jest  to giupa  SW, która przepro-
wadza większość akcji ulotkowych w Warszawie przy współ-

pracy z NZS, LDP „N", MRK„S", mniejszymi grupami polity-
cznym]. Takie akcje odbywają się przy okazji Dni Solidamości
z imymi narodami (Dzień Rumuński, powstanie w Budapesz-
cie,  powstanie w Berlinie w  1953, agresja na Czechosłowację
w  1968, agresja na kraje Bałtyckie),1  Maja, 3 Maja, Rocznica
Poznańskiego  Czerwca  '56,   1   sierpnia  (Powstanie  Warsza-
wskie),  31  sierpnia,  11  [istopada,  13  grudnia etc.

Te cztery grupy, wspomagane przez poligrafię „Prawego Margi-
nesu",  zapewniły  regionowi  Mazowsze druk  ulotek  i  oświadczeń
w  czasie  sierpniowych  strajków.  Wspomagały  RKW  Mazowsze
w kontaktach ze strajkuj ącym Jastrzębiem.

12.   Białystok -nowa grupa SW blisko związana z Warszawą, ma
możliwości  wydawania  pima regionalnego,  przeprowadzenia
paru   akcji   w   Białyms[oku.   Istnieje   możliwośc'   współpracy
z Białoiusinami.

13.   Rzeszów  -wydaje  regionalne  pismo  SW  Ga/!.cjci,  w  90%  za-
pewnia   dopływ   książek   i   prasy   niezależnej   do  Rzeszowa.
Współpracuje  z  tamejszymi  grupami  rolników  indywidual-
nych. Organizuje akcje ulotkowe i patriotyczne. Współpracuje
z Ukraińcami.

14.   Lublin  -  brak  danych  za  ostatni  okres  (przerwana  łączność),
wczes'niej  wydawali własne pismo i broszurki.

15.   Katowice -wydają  pismo  regionalne  „Wolni  i  Solidami"  (od
początku  istnienia  Solidamości  Walczącej).  Wznowili  wyda-
wanie  pisma  „Podziemny  lnformator  Katowicki",  rozpoczę[i
wydawanie   pisma   młodzieźowego   SW   „Przebojem"   oraz
wspie-rająniezależnegrupypolityczneizwiązkowe.Inicjowa-
li  i  przeprowadzali  wespół  z  mnymi  miastami  makroregionu
śląsko-krakowskiego przedwyborcze akcje ulotkowe.
W czasie sierpniowych strajków redagowali 2 razy w ciagu doby
„Gazetę strajkową", któią dostarczali do strajkujących kopalń.

16.   Gliwice -ścisła  współpraca  z Katowicami,  własne  moce  dru-
karskie,  kolportaz  książek  i  prasy  niezależnej  na  dużą  skalę.
Działalność w ramach duszpasterstwa ludzi pracy.

17.   Częstochowa-grupaulotkowa widoczna w czasie pielgrzymek
i ogólnokraj owych akcji ulotkowych.

18.   Kraków  ~  rozpoczęli  wydawanie  pisma  SW  GJos  Krakowc],
duży kolportaż ksiązek w środowisku studenckim.

19.   Nowa Huta ,-wydają pismo SW So/źda77cof'c' Zw/yc!.€z`y.  Chupa
ta  istniała  od  początku  stanu  wojennego  i  ponad  rok  temu
przystąpiła  do  SW,  jednocząc  się  z  mniejszymi  grupkami.
Dysponuje sporymi  mocami poligraficznymi.  W czasie straj-
ków  w  maju   1988  zapewniła  druk  oświadczeń  strajkowych
w Nowej Hucie.

20.   Bielsko-Biała ~ w oparciu o FSM a]abryka Samochodów Mało-
litrazowych)    powstała    grupa    SW,    która    przeprowadziła
w czerwcu wielką akcję antywyborczą, grupa tajest przygoto-
wana do wydawgnia pisma regionalnego.

Wrocław  i  Dolny  Sląsk.  Z bardziej  widocznych  struktur można
wydzielić:

21.   Druk  dwutygodników  „Solidamość  Walcząca",  W;.acJż)#of'ci
Bieżące. Solidarność Dolnośląska i prasy z.dihdowej, w lącz-
nym nakładzie ok. 20 tys. egz. co dwa tygodnie.

22.   Druk i redakcja kwartalnika Wc!Jkc], miesięcznika B!.#/eoJn Do-
/nos'/@sAi`(wychodziodl979),którymaswojewydaniaspec]al-
ne (bezpłatne).

23.   „Gazeta Uliczna" -w  skład  wchodzą grupy  ulotkowe,  grupy
malujące  hasła  na  murach.  Przy  okazji  manifestacji  wydają
własną jednokartkówkę  SW  Gazetę  uliczną,  adresowaną  do
ludzi nie mających kontaktu z prasą podziemną. Rozprowadza-
ją  wydania' specjalne  (bezpłatne)  „Solidamości  Walczące]",
organi zu] ą publi czne protesty przeci w aresztowaniu działaczy
SW, „S", PPS, „Wip", są współorganizatorami innych manife-
stacji  (np.11  listopada,13  grudnia).

W  przypadku  strajków  drukują  i  rozpowszechma]ą  infomacje
o strajkach.

Drukują wezwania do strajków.

24.   Radio SW -co najmmej  raz na dwa tygodnie nadaje po 2 au-
dyc]e 5-10 minutowe. Słyszalne w większej części Wrocławia.
W  okresie przygotowywania manifestacji  lub  w okresie straj-
ków nadaje z częstotliwością 4 razy dziennie.

W bardzo bliskich kontaktach z Wrocławiem są następujące do-
lnośląskie grupy SW, z których wszystkie prowadzą na dużą skalę
kolportaż prasy i książek. A oprócz tego:

25.   Brzeg/Opole -samodzielny wydruk SW.

26.   Nowa Sól - duszpasterstwo ludzi  pracy.

27.   Głogów -dzia]alność samokształceniowa.

28.  Lądek Zdrój - duszpasterstwo ludzi pracy.

29.   Jelenia Góra -drukowali „Gencjanę" i ulotki w obronie więź-
niów politycznych

30.   Lublin -współorganizatorzy strajków

31.   Legnica -nieregulamie drukują „Z rąk do rąk", dostarcza]ą do
koszar sowieckie ulotki  wjęzyku rosyjskim i polskim.

32.  Zgorzelec -pomoc pizy dniku „Zgorzeliny".
33.   Wałbrzych ~ pomoc przy druku pism młodzieżowych i pisma

górników: „Węgielki„ (nie są to pisma SW).
Lista ta, licząca 33 pozycji, niejest kompletna, bo istniejąjeszcze

osoby  o  specja]nym  statusie  i  struktury  bez  przypisanego  mie]:
sca,  które  wykonują  oddzielną  pracę  na  rzecz  całej  krajowe]
organizacji  SW.

34.   Przewodniczący Solidarności Walczącej, Komel Morawiecki -
w podziemiu od  13 XII  1981  do 9 XI 1987, potem w więzieniu
i na Zachodzie, do końca sierpnia 1988 w Polsce w podziemiu.

35. Leader Komitetu Wykonawczego SW, Jadwiga Chmielowska -
w  podziemiu  od  13  XIl  1981.

36.   Członek  Komitetu  Wykonawczego  SW,  Roman  Zwiercan  -
w  podziemiu  od  27  Xl   1988,  wcześniej  przez  półtora  roku
w więzienlu.

37.  Dwóch członków SW Na Gómym Śląsku, od k]lku lat w pod-
ziemiu. Dotąd nie podajemy ich nazwisk do i)ublicznej wiado-
mości.

38.   Rada  Solidamości  Walczącej  -organ  załoźycielski  o  kompe-
tencjach  uchwałodawczych,  programowych,  ustala  strukturę
SW i wybiera przewodniczącego.
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39.   Komitet Wykonawczy Solidarności Walczącej -kiemje bieżą-
cądziałalnościąorgamzacjiorazwydajewrazzprzewodniczą-
cym oświadczenia polityczne, zawiera porozumienia i wydaj e
wspólne odezwy z grupami związkowymi i politycznymi, pro-
wadzi działalność zagraniczną, w tym ulotki w językach innych
mrodów, przerzut ksiązek i prasy do krajów ościennych (przy-
kładami  są  Czechosłowacja,  Ukraina  i  Węgry),  organizuje
sprzęt niezbędny dla funkcjonowania radia, nasłuchu i poligra-
fii. Prowadzi politykę finansową „Solidamości Walczącej ".

Solidamość Walcząca w tej chwili posiada tylko dwa wydawnic-
twa  ksiązkowe, jedno  w  Warszawie,  a drugie  we  Wrocławiu.  Są
nlmi:

40.   Wydawnictwo    Solidamości    Walczącej    „Pi`awy    Margines"
w Warszawie.

41.   Agencja Wydawnicza Solidamości Walczącej we Wrocław]u.
„Prawy Margines"  w ramach umowy z Editions „Spotkania"
zajmujesięprzedrukiemkwartalnika„Libertas"-kosztydruku
i  kolpotazu  opłaca Editions  „Spotkania";  w  1988  ,.PM" prze-
drukował   3   numery   „Kultury   Paryskiej"   i   drukuje   numer
paździemikowy. Oprócz tego, w ostatni m okresie wydrukował
Z. Brzezińskiegó Pcz# G7y, 3 numery nowego pisma „Europa",
Nikaragua   -    krwawiące    serce    Ameryki    (w    kooperacji
z LDP„N", książka napisana przez zachodnioniemieckiego ob-
serwatora o poglądach liberalnych) , Danusza Fikusa Łztpczszka
(przykład  z  działalności  ostatnich  oddziałów  AK  po   1945),
J. Garliński  Ł/dzj.czf PoJaAów w 11 wojnie Światowej; Zbrodni.a
katyńskawświetledokumentówLlrane.k-OsmeckiEmisariusz
Anfom (wspomnienia z 11 wojny światowej).

W przygotowaniu do druku jest książka Rafała Gan-Ganowicza
o j ego wojennym doświ adczeniu i ksiązka Alfreda Znamierowskie-
go Zaciskanie  i>lęści.  Rzecz o  „Solidamości Walczącej"  opana. naL
rozmowie z Andrzej Kołodziejem -zastępcą Lecha Wałęsy w sierp-
niu '80. Andrzej Kołodziej  wraz z Kornelem Morawieckim opuścił
30  kwietnia  1988  roku  polskie  więzienie,  aby  w  Rzymie  zostać

poddanym badaniom medycznym. Ta ksiązka wydana w 1988 przez
Editions  „Spotkania" zawiera również program  S9lidamości Wal-
czącej, opatrzony bardzo dobrym komentarzem.  Swietnie opisany
jest okres założycielski „S", beż zadnych retuszy. Z opisu tegojasno
wynika,  że  od  początku  ismiał  rozdźwięk  między  aktywem  „S"
a opiniotwórczymi kręgami doradców, głównie z Warszawy.

Agencja  Wydawmcza   Solidarności   Walczącej   we   Wrocławiu

;rołcgess:;:źeuc,Wwygiłs,:8:n:?Z.iaJt:::)mż#3ii(:sP±:e§:dśj:?ew,;,h:e,8eę
sJ'e.  Łj.fJci Kczo/n'skc!  (przedruk za Polonia Books), wydrukowała 111
i  IV  tom  „Archipelagu  Gułag"  A.  Sołżenicyna  oraz  dodrukowała
1  i  11  tom  [ej  ksiązki   (parę  lat  temu  wpadła  w  ręce  SB   połowa
nakładu). Również w  1988 AWSW wydała ksiązkę o Narodowych
Siłach  Zbrojnych,  a  w  1987  Syndykci/ zbroc/nj  (o  działalnos'ci  UB
i SB  w PRL).  Obecnie oficyna ta kończy druk fragmentów „Kon-
frontacji"  nr 6 i  całości  „Konfrontacji" nr 7 (przedruk za nowojor-
skm  wydawnictwem  1.  Lasoty).  Oprócz  tego  staraniem  Agencji
lnformacyjnej   Solidamości  Walczącej  ukazało  się  kilka  broszur
zawierających  opinie  niektórych  zachodnich  polityków  na  temat
komunizmu (wydane me[odą sitodruku).

W  tej  chwili  z  41   pozycji  tylko  pozycja  4.,  czyli  SW  Poznań

posiada  zabezpiecznie  finansowe na rok  1989.  Natomiast samofi-
nansuj ącą się (ale nie dochodową) strukturą j est poczta sol idamości
Walczącejzajmującasiędrukiemznaczkówkolportowanychprzede
wszystkim w środowiskach ludzi  mniej  wykształconych i zawodo-
wychfilatelistów.OpróczzwykłychzadańPocztapełnirówniezrolę
przełamującą narodowościowe uprzedzenia Polaków.  W  tym celu
parę la[ temu  wydała wielobarwne znaczki  z symboliką i  napisami
litewskimi oraz z symboliką i napisami ukraińskimi. W  1988 Poczta
SW  wydała  znaczki  z  okazji   1000-lecia  chrztu  Rusi  z  napisami
w języku ukraińskim. Równiez w  1988 roku  w 45.  rocznicę wybu-
chu powstania w getcie warszawskim został wydany znaczek Soli-
damości   Walczącej   z   podobizną   Marka   Edelmana   i   sylwetką
człowieka w zydowskich szatach liturgicznych.

Struktura zagraniczna Solidarności Walczacej
i przegazywanie funduszów

1.   Osobną   pozycję   zajmuje   Stniktura  Zagraniczna   Solidarności

#rż;:ąyc:J;ćbizonktt&rtejws°z]±d;#:;Ciwś*::tąeci.nkeoJoersćy:a:::ź
całejstrukturyzagranicznejjestEwaKubasiewicz,przebywająca

nastałewParyżu.KoordynatorempodległymEwieKubasiewicz
jest Zbigniew Bełz, na stałe przebywający w Toronto w Kana-
dzie.  W tej  chwili są to jedyne osoby upoważnione do odbioru
od instytucji amerykańskich fundu szów przeznaczonych dla So-
lidamości Walczącej.  Fundusze przekazywane innymi drogami
będą przez Solidamość Walczącą traktowanej ako fundusze piy-
watne  (o  ile dotrą do  Polski),  a nie jako  fundusze  od instytucji
amerykańskich. To samo do[yczy funduszów dla innych struktur
w Polsce, jeśli struktury te upowaznią Solidamość Walcząca do

pośredniczenia w przekazywaniu pieniędzy.
2.  Ze  względu  na  inną  wartość  dolara  w  Polsce  niz  na  Zachodzie

wnoszę o oddzielne rozwazenie finansowama struktury zagrani-
cznej Solidamości Walczącej . Proszę o przyznanie dwóm człon-
kom  Komitetu  Wykonawczego  Solidamości  Walczącej,  Ewie
Kubasiewicz i Andizejowi Kołodziejowi, łącznej kwoty 20.000 S na
rok1989.PodziałutejkwotydokonaEwaKubasiewiczwzależności
od potrzeb fin`ansowych Biura Solidamości Walczące]  w PaĘ/zu,

3.  Biorąc pod uwagę potrzebę stałej łączności  między instytucjami
ameiykańskimi  z  siedzibą  w  Washington  D.C.  a  Solidarnością
Walczącą proponuję na łącznika mędzy tymi instytucjami ame-
rykańskimi  a  Solidamością Walczącą i  na pokrycie wydatków
z tego tytułu wnoszę o przyznanie 6.000 S na rok  1989.

Plany i koszty na 1989 rok:
1.   Wydatki minimalne

Koniecznościądlaistnieniairozwojusolidamościwalczącejjest
nomalne  funkcjonowanie  łączności  kurierskiej  mędzy  miastami
oraz funkcjonowanie  wewnętrzne  poszczególnych grup z listy za-
wierającej  41  pozycji.  Regułą w  Solidamości  Walczącej jest auto-
nomiczność struktur wykonawczych. Kazda ze struktur ma oddziel-
nepotrzebyfinansowe.Strukturynadużąskalękolportazuistruktu-
ry  druku  muszą dysponować  co  najmniej jednym mieszkaniem na
swoje  potrzeby.  Ze  względu  na  odmłodzenie  struktur  wykonaw-
czych  Solidamości  Walczącej  i  powszechny brak mieszkań wśród
młodych ludzi w Polsce zachodzi potrzeba wynajęcia co najmmej 30
mieszkańwkraju.Jednomieszkaniemożnawynająćza20Snamiesiąc.

Dla utrzymania łączności kurierskiej pomiędzy tyloma mi astami

porzeba około  80 jazd kunerskich  w  miesiącu,  co  można opłacić
sumą 250S na miesiąc.

Pozostałekosztyfunkcjonowaniaposzczególnychstrukturzależą
od kosztów papieru, chemikalii, przewozów wewnątrz miast i ko-
sztów  zabezpieczenia spotkań  przed mwigilacją SB.  W wypadku
Komitetu Wykonawczego koszta te ze względu na poufność wyko-
nywanych prac są znacznie wyższe. Dla wydawnictw książkowych,
radia,  video i  fotografii  omówię je oddzielnie.  Dla innych struktur
koszty   miesięcznego  funkcjonowania  oscylują  od   50S  do   200S
w tym ok. 2/3 struktur potrzebuje do  loos na riesiąc i w ciągu roku
utrzymuje  lo-cio miesięczny okres aktywności. Reszta strukturjest
aktywna  przez  12  miesięcy  w  roku.  Wyliczenia ujmu]ę  w  postaci
tabelki (w tabelce brak Lublina -brak danych z Poznania -posiada
fundusze na rutynową działalność w  1989 roku.)

Kwotam-na Nazwa struktury Roczme

50 Białystok,  Brzeg/Opole,  Często- 17 pozycji x 8.500
chowa,  Gdynia,  Gliwice,  Jelenia10mies,ęcy
Góra, Kraków, Lądek Zdrój , Leg-
nica,  Lublin,  Nowa  Sól,  Poznań-
Cegielski,    Toruń,    W-wa    „Głos
Solidarności",        W-wa        Huta,
Zżorzelec, Bielsko-Biała

100 „BiuletynDolnośląski"„,Walka",8  pozycJ,  X 8000
Gdańsk,  Łódź,  Nowa  Hu[a,  Rze-10 miesięcy
szów , Szczecin, Wałbrzych, W-wa
„Horvzont"

140 Jadwiga   Chmielowska,   Roman 4 pozycie x 7.200
Zwiercan,      „Gazeta     Uliczna", 12 miesięcy
obsłu Ea radia

500 Komitet Wydawniczy SW 1  pozycJa X12mieslęcy 6.000

RAZEM: 44.100

Do tego dochodzą
Koszty kunerskie:  10 x 250 S = 2.500 S rocznie
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Koszty wynajmu mieszkań  12 x 30 x 20 S = 7.200 S rocznie
Łącznie daje to sumę 53.800 S na rok.

Roczne  minimum  na  rutynowe  funkcjonowanie  Solidarności
Walczącej w Polsce wynosi $ 53.800.

Komentarz. Koszty te mogłyby być zmniejszone, gdyby wyeli-
minować  działalnośc'  ulotkową  w  Warszawie  i  we  Wrocławiu.
Koszt jednej  dużej  akcji  ulotkowej,  połączonej  z  manifestac]ą,
wynosi  ok.   150  S,  na  co  składa  się  druk  ok.   100.000  ulotek
zapowiadających manifestację oraz właściwy tekst na manifesta-
cję, rozrzucanie ulotek, malowanie na murach, transparenty i na-
głośnienie.  We Wrocławiu akcje takie odbywają się przeciętnie 12
razy w roku, w Warszawie  15 razy, i niestety, zazwyczaj  z mniej-
szymrozmachemzbrakuśrodkówfinansowych.Winnychmiastach
akcje ulotkowe odbywają się rzadziej, albo odbywają się we współ-
pracy  z  tymi  dwoma miastami.  Po  zaniechaniu  akcji  ulotkowych
i manifestacji oraz druków ulotnych przy okazji strajków oszczęd-
ności  wyniosłyby  (150  S  +  200  S)  x   12  =  4.200  S.  Myślę,  że  nie
byłaby to dobra i oszczędność. Nawet przy sumie $ 53.800 wydaw-
nictwa  książkowe  Solidamości  Walczącej  będą  nadal  zadłużone
albo będą drukować poj edyncze książki.
2.  Wydawnictwa książkowe, poligrafia.

2.1.   „Solidamość Wa]cząca" nie posiada własnego offsetu.  Dzier-
zawi 3 offsety, w zamian za co wykonuje usługowo (tzn. bez
umieszczania na tych ksiązkach znaków SW) druk dla innych
struktur    zasobnych    w    pieniądze.    Często    powoduje    to
opóźnienia  w  druku  ksiązek,  wytypowanych  przez  Komitet
Wykonawczy. Z tych powodów Komitet Wykonawczy posta-
nowiłpowołaćKrajowąoficynęDmkarską(KOD)Solidamo-
ści  Walczącej,  drukującą  wyłącznie  na  polecenie  Komitetu
Wykonawczego,  w  tym  dniki  w  językach  narodów  ościen-
nych.  Działalność  taka jest  szczególnie  tępiona  przez  SB
i  KGB.  Z tych  powodów  Komitet  Wykonawczy  nie  poda
nawet przybliźonego miejsca druku ani innych parametrów.
Przedsięwzięcie wymaga remontu rieszkań, zakupu offsse-
tów,   zgromadzenia  dużej   ilości   papieru,  zakupu  przynaj-
mniej dwóch samochodów w celu wywożenia wydrukowanych
ksiązek.

Szacunkowy, jednorazowy  koszt  uruchomienia KOD-u  wynosi
20.000 S.
2.2.   „Prawy Margines". aby mógł funkcjonowac' w  1989, potrzebu-

]ejednorazowej dotacji w wysokości  6.000 S -zakup dużych
ilości papieru, brak j akiegokolwiek samochodu.

2.3.   Agencja Wydawnicza  Solidamości  Walczącej  z tych  samych
powodów potrzebuje jednorazowej dotacji w wysokości 3.000 S.

Komentarz. Wydawnictwa Solidamości Walczącej nie są objęte
dotacjami  Konsorcjum  Wydawnjczego.   Wydawnictwa  skupione
w  Konsorcjum  działają  półiawnie  i  przez  SB  są  traktowane jako
wydawnictwa apolityczne, tzn. mieszczące się w „opozycji konstru-
ktywnej".  Z  tych  względów  prosimy,  aby  ewentualnego  finanso-
wania wydawnictw SW nie włączać w plany finansowania Konsor-
cjumwydawniczego.

Łączny plan finansowy na wydawnictwa książkowe Solidarności
Walczącej w  1989 roku:

KOD SW                               20.000 S
„Prawy Margines"                 6.000 S
AWSW                                     3.000 S
Razem:                                     29.000 $

3.   Radio
Obecnie w sposób regulamy Radio SW działa tylko we Wrocła-

wiu.Dysponuje5nadajnikami.AbyaudycjamiRadiaswobjąćcały
Wrocław i zabezpieczyć nadajniki przed szybkim wykryciem przez
SB , potrzeba 20 nadajników dla samego Wrocławia. Audycje radio-
we  na podobną  skalę jak  we  Wrocławiu  mogłyby  być  nadawane
w  Warszawie,  Gdańsku,  Poznaniu  i  Katowicach.  Komitet  wyko-
nawczybędzieszukaćinnychźródełfinansowaniaRadiasw,zdając
sobie   sprawę   z   ogromnych   kosztów   i  jednocześnie   właściwego
doboru sprzętu elektronicznego. W tej chwili Komitet Wykonawczy
ma 10 nadajników radiowych w stanie surowym, do których trzeba
dokupić części i potem całość zmontować.  Koszt dokupienia części
i  montazu  1  nadajnika  wynosi  200 S.  Wnioskuję wyłączn]e o  pie-
niądze i`a zmontowanie tych nadajników,
Na  zmontowanie  10  nadajników  radiowych  w  1989  -10x200S  =
2.000S

4.   Video
SW-Warszawa  wyprodukowała  w  1988  roku  pierwszy  video-

film, który był pokazywany w telewizji brytyjskiej. Aby w większym
natężeniu kontynuować taką działalność, potrzebna jest j ednorazo-
wa dotacja na laboratorium z wyposazeniem w wysokos'ci  10.000S.

SW-Gdańsk ma video-kamerę. Moze filmować biezące wydarze-
nia, jeśli w  1989 roku otrzyma na ten cel 2.000 S.

Taką akcję mogą prowadzić równiez SW-Poznań, SW-Katowice
i SW-Wrocław. Zadane z tych trzech miast nie posiada video-came-
ry  ani  dodatkowych pieniędzy  potrzebnych  do filmowania biezą-
cych wydarzeń.

Wydatki na działalność video-filmową w  1989 roku

SW -Warszawa                 lo.000 S
SW -Gdańsk                         2.000 S
SW -Poznań                         2.000 S + l   video-camera
SW -Katowice                      2.000 S + 1   video-camera
SW-Wrocław                      2.000 S + l   video-camera     ~  -t

Razem:                                     18.000 S + 3   video-camery

5. Fotografia
Do połowy  1987 roku Niezależna Agencja Fotograficzna „De-

menti"  była agencją fotograficzną Solidarności Walczącej.  „De-
menti"  jest  bardzo  dobrą  grupą  fotograficzną   i  zasługuje  na
wsparcie, niezależnie od zmieniających się koncyliacji organiza-
cyjnych.  „Dementi" nie identyfikuje się z zasadami obowiązują-
cymi  w  SW.  SW występowała w rolj  sponsora wobec „Dementi",
wokresiekiedywszystkieinnestrukturysolidamościoweikultural-
ne odmawiały tej grupie wsparcia w postaci sprzętu i pieniędzy. Na
początku  1987 „Dementi" otizymała sprzęt i  flindusze z Zachodu,
lecz zatrzymała je dla siebie. Odbieranie tego sprzętu, który w rów-
nymstopniubyłprzekazywanydla„Dementi"jakidlaSW,zaszko-
dziłoby  dobrej  pracy  „Dementi"  i  powodowałoby  mepotrzebny
konflikt z SW.  Mówiąc krótko, w tej  chwili  Solidarność Walcząca
nie ma sprzętu fotograficznego, lecz ma grupy zdolne do wykony-
wania pracy, j aką dotąd wykonywała „Dementi".

Wystarczająca  będzie  pomoc  w  postaci  sprzętu.  W  przypadku
chęci sfinansowania działalności fotograficznej SW zostanie przed-
stawione  szczegółowe zapotrzebowanie wraz z  cenami  wg dostę-
pnych katalogów.
6.   Łączna suma potrzeb Solidamości Walczącej  na  1989 roku.

minimum na przetrwanie             53.800 S
wydawnictwa k§iąźkowe              29.000 S
montaz nadajników                          2.000 S
fotografia i video                              18.000 S + 3 video camery

i  sprzęt

struktura zagraniczna sw           26.000 S

Razem:  128.800 S + 3  video camery
+ sprzęt fotograficzny

Komentarz. Z dotychczasowych  źródeł krajowych i zagranicz-
nych    Solidarność    Walcząca    moze    otrzymać    równowartość
25.000 S.

W  1988 roku Solidamość Walcząca oprócz własnych wydatków
partycypowaławwydatkachNZSWrocławiOficynyWydawniczej
„Niepokomi"zWrocławia.NZSWrocławotrzymałodSolidamości
Walczącej 200S na bieżącą działalność i 300 S na wsparcie powsta-

jącej   oficyny   wydawniczej   „Universitas".  Oficyna  Wydawnicza
„Niepokomi" wydała książkę, która ma charakter podręcznika hi-
storii  Polski  dla  uczniów  szkół  zawodowych.  Aby  książka  mogła
być  dostępna  dla  uczącej   się  młodziezy,  Solidarność  Walcząca
dopłaciła 800 S do całego nakładu. Fomalnie wymienione oficyny
powinny ubiegać się o tę sumę w Dolnośląskim Funduszu Wydaw-
niczym,leczDFWniedysponu]etakimijednorazowymiwypłatami
i jest  nas[awiony  przede  wszystkim  na  wspieranie  pism  zakłado-
wych, młodzieźowych i małomi asteczkowych.

Andrze] Znrach
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