OPINIE
.Paldoprzdsięb.iorstwk)"jestto
w moim prźokomniu projokt zbro-

dni stanu. Jego realizacja przoksztalci Polakó`^/ w środkowoeuro-

pejgldch Palest)ńczyków. Szość-

s®t najlepszych, a decydujących
na pokolenia o losach kra|u 1 gos-

podarkl, przedslęblorstw polskich
ma być przekazan® pod zagraricżhy zarząd z udzlałem polskich
elit partyjnych, o których doborzx]
docydować będzie sam pan L®wandowski, czyll KLD z UD. /"/
Obco firmy monodżerskio bodą
przedhJżenk)m głó`Arnogo ®ntrum
agre5ji .kcmomicznej na Polskę.

#33:##:ŁiyżafiLasn;i,T,
Przy okazii niq|ako, dokonać się
mapodszyldempo`A/8zBchnojpry-

W##ed#S:®€,h:imT#ÓhObywateli.

Wo|clech BLASLAK

MIESIĘCZNIK NR 10-11 (296-297) ROK XI, X-XI 1992r., cena 4500 zł

Historię piszą zwycięzcy
/z Andrzejem Leszkiem Szcześniakiem rozmawia Jan Vico/
#:::ś=:E::#=€,:::3:foempow,8kSęfis#Spftvffią:_;
wówciżs,ieże«odbień®imstę-wiaręwsiebi8,jeżqi.Pstopęparodu„

P;Z±::#riźfibz#%%emtft%ę%kąy#Ę%óawmjĘJ;.j_en_t±:±:±!ł

'pw*mm%stmh%:g%ż#:a%#g##o.stw;hBg:S%gk.t3S.

##%w##%3#:#:stĘ#?#
jw##-g!P%#oY#*oś%mdosg:a#mstftwha,P%ą:st#.
wlązanó do \iadyq - nazywając tci \^iszystko staroświeckością i

ptuafiańszczyzną.
W kumJrz3 wjtworzyia się specyficzma sytuaSa._ InteleĘufl6ci,.
Iaórzy aktywnl; popie;aJi wladzę, cislągali szybł.p. kariFy .i s{:^i.Sli

#m*±,#óyrzpypużb:##aff#ĘXSĘ#pmom##%;u#g«
albo emigrowQ{ z kraju, albo zmienić zawód.°

0- Panle doktorzD, czy za te słowa ze swo|ego podręcznika
spotkalslępanzatak[em„GazetyWyborczej"awkonsekwenc|I `^/ycofanla go ze szkół?
Mlędzy innymi tak. Panl l(rystyna Kersten zaatakowała mój podręcznik stwierdzając - co zdanio to kbmstwo. Podobnież pan
Andrzej Paczkowski - historia Szcześniaka uczy wszystkiego tylko
nk) demokiacjl. Nawet promier Suchocka na ta|nym zebraniu Unii
DomokTatycznoj w Krakowie zapo`riadab wyoofanie podręcznika.

Nauki i Oświaty KC - zn brak czujności polivcznoj. Zaczęła się

tprj&r=rb:jap:k.:.Ó+ep#kFnjtłoŁrem#tpd#n#o:3°r::ij:Cwywd::

#oj,U:ż:jźeĘie#°bneri?%g|dzTbrż#r:ęi#;cS#:.Ż:#Tżjl:
się jedmk ludzio, którzy bronili polskich racji. Mnęb iloś tam lst i

0- Czy możD pan coś powl®dzloć o peryp®t[acl` powetawania
tego podręcznlka?

=#uoa€i;aś:jfąpowtarm.Tymraaemzestronyiewicytistid,jaksami

zroHz]:#jr::ćU%Zżyżę::j°stbtiać?apwtio?agwc#:r::ąsŁbźźh::[:+nr:#mŁ?c:

0- Jest`i)an hlstorykiem zafmu]ącym eię hlstorlą na|nowszą.

Tu nlo chodzl o podręcznik. Na jego przykladzle widać, żo historia
lubi się powtarzaó jak przez kaJkę.

§i§Ż:Cy§%#z§l;*a:go:#i#:;ę:kp?:h:o#,rwŁ::yŁ::ł?;f;k;
- A m[anowlclel
Ten podręcznik dabm do druku w latach 1981-1982. W 1984
ukazat się ! wywohł burzę. Krytykowsl go Kąkol /pseudonim 1.
Krasicki/ z Cenbalnej Komisji Konboli Partyjnej. Zajmowała się nim

Oczywiścietylkoiwybcznielogikąnarodową,czyliwszystkimtym
co jest dobre dla narodu polskiego. Nie jost jednaJ< łatwe. NasLza
rzeczywistość ma silne uwffunkowania komunistyczne. a cx) teraz

dz]erżąwładzęmaiąpowiązaniazkomunistami,mlotegowywodzą

równiożdolegac|aGorbaczowa.Amnlechodziłooto.czyprze"ają
polskie ooścj? Za ten podręcznik w tym czasie uUaci.t stanowisko
prof. Bolesław Faron /MEN/ i \Madysław Kata kierownik VwdziahJ

L

#ąksę:juu2:Sb%#t#si#Y:W:umśTj::j:#reśŁUwhe!:t°wwhk:ż
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Białoruś - początek końca

.

Na Biabrusi liczącej 10 milionów mk}-

8zych miejscowośclach. C®nb.alm Kornłsja

szkańców zebrano 443.000 podpisów 7%

Wykonawcza uznah za nloważną p!eczqd(ę

wyborców) dla przoprowadz®nla referendum, w którym obywat®le mają odpowiadać

Obwodowych Komltotów Wykoriawczycli ,

J. E.- Samomy Gawronik ...... 4
Fą.Lazarowicz -Choroba ducha 6-7
Fą. Lazarowicz -Gdzie jest generar

na nastąpująoe pytanie: .Czy uważacie za

t`m samym unieważniono 40.000 podpisó`^/

Orooes Płatka i Ciastonia)

publlki Biabruś na podstawio .Prawa o wy-

jedmk dojdzie chyba do roterendum, to co
możo ziobić Fąada Najwyższa to odroczyć

borach deputowanycli ludowych Blalousr,
projokt, którego vmiosiony zostal przez opozycję Białorusklogo Frontu Narodowogo w

wybory poprzoz przyśpieszK]no zamknięc!e
sosji rios®nnej i rozpatrzoni® 8prawy ro.
fer®ndum dopioro jesionlą. Zenon Poźniak

F]adzie Najwyższojm, 1 w z`^/iązku z tym,
wczośnlejsze rozwiązanie obecnoj Rady
Najwyźszor, w której obeaiio 90% mlejsc

przewodniczący frontu narodowego radz].

AKTUALIA

..... 7-8

Fą.Lazarow`cz-Zerwać kurvnę . 8
E.Mizikowski - Do wypowiedzi
Pźmawaęsy.......8-io

F]. Lazarovricz -Powrót
przeszlości......10

Sprawa Macieja Frankiewicza - 11
J.Ewaryst -Fałszywy pomnik 11-12
0.Zarudzki - Popaozcie dobrzy ludzie jakie sztuczki w czerwonej

Mco rizeczpospólita
.ubecka ........ 1 3- 1 4
....... 14-15

prawa o pryv\/atyzaęii, jost jodynie projekt
prywatyzacji ziemi, wodług którego można
obzymać do pięclu hoktarów o ilo mieszka
się m torenl® danego kolchozu i pod lnnymi
warunkaml.
komisji ds refer®ndum (w 100% zh]żonej z
komunistów) i grupy inicjatywnej referen-

dum. Komisja uznab że wypełnione zostav

WIDZIANE Z CHICAGO
K. 8. - Czy Clinton byt w wojskii . 3

a w sumie prawie 60 tysięcy. Ck"cznio

F`adzi® Najwyższoj w \^/ypadku takiego chowania gb`^/y w p!asok pojochać do Tadżyl(i§tanu gdzie jest dużo Plasku..

Roman ZAIESET
lnięjatywę Bialoruskiego Frontu Narodowogo .Odraźdienio" w sprawio przeprowadzenla r®forendum poparły: Narodowo
Demokrap/czna Par6a Bialorusi, B{abruskio
Zjednoczenie Soq.aJ-Demokratyczno, Zjednoczono Demokratyczna Partia Blabrusi,
Związek Chrześcijańsko Demokratyczny,
Ludowa Part].a Biabrusi, Związek Fąobotni-

wymogi przBprowadzania rełerondum. B)Ń
to ukoronowanie realnego zwycięstwa de-

czy Miasta Mińska, Wolny Zriązek Zawo-

mokratycznej opozycji nad z6tab sowiecką

Zjednoczeniewojskowych.`
DODATKOWE INFORMACJE MIŃSK
TEUFAX (007 0172) 395869 BFN.

nomonkhturą. Prawdzh^r)/m zwycięstwem
byto wygranie dwumiesięcznej kampanii

ROZMOWY W CZTEF`Y OCZY

dowy Ropubliki Białoruskioj, Białoruskio

przx3ciw obecnej F]adzie Najwyższej prowa-

Historię piszą zwycięzcy -

dzonej przez Front Narodo`^r)/ 1 więl(szość

z Andrzejem Leszkiem
Szcześniakiem rozmawia
Jan Mco

mają komuniścl
Adminisdacja i środki masowego przekazu są caJkowicio w ich rękach. Nle ma

11 maja odbyło się zebrmie państwowej

F`. Ldarowicz - Same
zdziwienia

konloczne przeprowadzenie jesienią 1992
roku wyborów do najwq/ższego orgar`u F`o-

którą poczqtkowo pieczstowano arkuszo,

....... 1 , 4-5

Opozyęia BNF w Radzie
Najwyższej Bialorusź, psrtii
po]itycznych i n]chów
spolecznych do obywateli
Repub]ikń Bia]oms', do
wszystkich namdów - oriar

pattii pol ftycznycli. Atak zostat przeprowadzony w jedyny sposób jaki byt zgodny z
prawom. to znaczy roforendum. Większość

%ergi?Łn=##:oonłg#ąr=o,zkfófeeL-

śwLAT

przypadkugdybyopozycjabyhrówniosłaba
jak podczas c6tatnlch wyboró\^/ dopTowadziv by do upadku tej iniq.atywy. Konsekwencje byv by prawdopodobnlo takie jak w
Gruzji, Tadrzykistanieczy, Az®rbejdzanie,
nawet czobi na ulicach nie pomogt)/ by prze.

Fą. Zaleski - Bialoruś - pck)zątek

Dokument Centrum Koordynacyjnego .Demokracja j
Niepodległość.......2-3

POLEMIKl

0. Zarudzki - Odpowiedż Panu
Dąbrowskiemu.......15-16

LISTY DO REDAKCJ]

uKAŃTe#k%:wjż
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DZIĘKUJEMY

dziękujemy.

Szanowni łodacy, bracia i siostry z innych

ciw masowym wystąplenlom spobcznym.
Chęć ubzymania się na stołkach przewyższyh początkowo zdrowy roz5ądek. Opo-

kra'Ów!

zycja w ciągu 60 dni zĘ}brab podpisy 796
uprawnionych do głosowania. Me b)Ao to

wieckl.ego impon.um od pucziJ w 1917 roku

latwe samo ustalenie z Cenbalną Komisją
\^Ą/borczą brzmienh pytania na referendum
zabrało 5 godzin czasu. Każdy arkusz z
podpisami m usiał być podpisany przez przewodniczącego grupy inicjatywnoj referer`dum co przy tak krótkim tormlnlo 1 kilkuset

tysiącach arkuazy byb praktycznio nie wykonalne, wykonano wlęc piecząd(i z podpisami. Tego rodzaju podpisy nie chciano
u2Ttaó za waźne. Legkymacje woteranów 11
wojny światowej także msją tego rodzaju

podplsy co spowodowało zanlepokojenie w
tym środowisku 1 calo pi®lgrzymki do or-

Serdeczriie dziękujemy Panu
Mieczyslawowi Bonie z Edmonton za
4 ,redakcyjne. zegarki i łakocie. WLerzymy iż dopomogą nam one w
.punktuaJniejszym" prowadzeniu prac
rodakcyjnych i oddawaniu n-rów do
druku. Raz jeszcze serdstznie

komunistycznęgo terio".

Przestępstwa popełnione przez rożim sodo puczu w 1991 roku przormtają przestępstwa nazistowskich Niemiec. Ten diabelski reźim poczynił szkody wszystkim
narodom świata. Tylko na terytorium Związku Sowieckiego reżim komunigtyczny spowodował śmierć ponad 60 milionów ludzl.
Ludność Bialorusi stanowi tylko połowę tego

jakim mogło by być normalnym roz`^/oju spo-

łecznym. Zauwaźaiąc ż® dziahnla ta3zystowskich Niemiec, analoglczno do
bolszowickich, użnane już zDstaĄ/ za przostępst`^/aprz]ech^/ludzkościaNiemieckaNa.

rodowosocjalistycz7ia Partia, SS , eestapo
- organiz3acjami przestępczymi, koniec}zne

ganów administracjl. Ponadto każdy blankiet
musi.ał być podpisany przez zbierającego

jest prawne uznanie przx}stępst`^/ dokona-

podpisy .1 wroszcie przez samego podpisu-

pstwami przeciw ludzkości nie ulegającymi
przodawnieniu. ldeologię komunistycznę

jącego wraz z imieniem ojca, daQ urodze.
nia, adresem, numerem dowodu i datą
samego podpisu. Każdy arkusz musial być
zaniesiony do organu administracji terenowej i tam opieczęto\^/any i podpisany. Często
zdazały się odmo`n/y z`^/laszcza w mnioj-

nych przez partię bolszewicką. przestę-

(naukę o nlenawiści klaso`A/e| 1` dyktaturz®

proletariatu) bzeba uznać za przestępczą i

osądzjó ją.
My popieramy inięjatywę Biabruskiej Pgtii Narodowo Demokratycznej przeprowadzonia międzynarodowoj konforoncji dla

nmslĘczNIK soLIDARNoŚĆ wALczĄCA NR lo-11 (2g6-297)

przygoeDwania sądu nad bolszewicl(imi
przestępstn/aml 1 wżywamy obywatoli

Biabnisi do uczestnictwa w komieclo organlzacyjnym clla jej zorganizowania.
PrQponu|emy następująco kierunkl

dziaMści.

1. IDEOLOGICZNE.
ldoolo®ia, któroj podstawą jost kult

prz"ocy. powinna być uznana za przostĘpczą. Cnci kilka płzostępczych akęil

płz®prowadzonych i zaaprobowanych

WrgHzP#W:*#rąok':,#:g}::W::'==:
priopiac|a, dyktatura pTolotariału. Cała
dnoga komunizmu tó droga 2niszx>zenia
wolnoścl jednostkl. przeksztabenla czb-

#smwa%#:t#u,n#::kp%o:':;
komunĘnczną ideologią, doprowadzil do

IV. REJESTR BOISZEWICHCHPRZESTĘPSTW

pj:dĘ##|:Ł"#:no#d#j!eejsz%:°yj?=i
komunizm.
Wśród nich następujące:

- silowo przejęcio władzy drogą zbroj-

nego zamachu stanu,
- rozpętanle wojny bolszewickiej i ter.
roru,

- przymusowa kolektywizacja,
-masowe represje od 20 do 50 tych lat,
• zniszczonie przem)cłu i rolnictwa,
przoksztabenlo niegdyś żyznych ziom w
- rozpetanie wraz z naz.Lstsmi Wojny

Św,atowęj,
- okupacja Pribaftyki,

• ustanowienie wtadzy sowieckiej w

#.:*##:yŁwrw%ad&;kŁ#Liuuc:::
wei fizycznoj oxterminacji wiolu narodów.
W celu riedopuszx:zonla do możliwości

-wojna w Afganlstanio.

- zimna wojną
- katasboła okologiczna,
• katastrofa Czarnobylska,
- występowanie przociw Teligii i mora,ności,

- zniszczemie kumiry języka pamięci

` Należy ją baktować m i.ówni propa.
gowania wojny, rasowej i nałodowoj nio-

mstorycznej i świadomości narodowoj
bialoruskiego i innych nffodów.
Ten sp.rs powinien być przedhiżony.
My jestośmy całkoricie ś\^ńadoml ciężam i jednocześnio delikamości podję-

nawiści.

tych pToblemów i wzywamy każdeg.o,

gffigeFn:3a:i.%#,g:;#;i;:3##;
ta.

m DZIAłAmTOśĆ STRUKTUR KOMUNISTYCZNYCH
Konleczrto jest osądzoni® KPZF], KPB,
KGB i innych organizacji tego rodzzLju,

m. ORGANIZATORzy I

gww#dyzku.gT#:iF:#ćp:#.aśTonpe'i::
zykiem prawa międzynarodowogo.

pokajanie trwała harmonia pomiędzy
ludźmi, naturą i Bogiem.
Podpisali przedstawicisle: Białoruskio-

go Frontu Narodowego, NDPB, Białorus-

Ł#a:#Ł#n:aR:żL+jrm#%
zab.zpbczonewceluprzekaznniadosą-

kiej Chrześcijańskiej Partii, Bialoruskiego

dów kraó`A/ych . Oczywście nie dotyczy to

botnicza-, Zjednoczonoj Demokratycznej

;z=vcrhrkóhr;z##ń%riŁ:,onTe:rż-

Związku Chrześcijańsko Demokratyczne-

Partii BiabTusl.

Przyjęte na roboczym spotkaniu CentrLim Koordynacyjnego .Demokracja i

partii. Należy im wybaczyó dobrowolny

Niopodległość' 11.05.1992 r. w Mińsku.

#btw#Zy#:,;:syćYCŁdgz#rwkópłzc:Ssti;

ZAI NTERESOWANE OF`GANIZACJĘ
I OSOBY PF`OSIMY KONTAKTOWAC

PAŹDZIERNIK - LISTOI'AD 1992

:yźetFrezzyłe:!:V;8rda°:#aj:dstydgftmó=gT.
łowej analizie i szeroko komentowany. 1 tak

Clintonowi zarzuca się, że w aasie wojny wietmmskiej uchylał się od służby wojskowoj. Natomiast Bushowi wytyka się, że nie płaci
podatków stanowych podając nieprawdziwy
adres zamieszkania (hotel w Texasie). Kampania prezydencka w USA polega więc na
nieustannym „g[zebaniu w życiorysie". Co wię-

cej, Oaktowane jest to zupehie normame jako jeclen z wymogów funkcjonowania demokraęji parlamentarnej w tym kr8].u. Mkt więc
się nie obraża i nie oburza zffzucając wyborcx)m brak kultury pohyc2nej czy najzwyczqj.
niojszego w świecie taktu. Po bliższym
stawą zgodzić. WyboTcy oddając swój los 1 los

wszelkim zarzutem. Slowa polityka muszą
więc być nie tylko zgodne z gramatyką języka
angielskiego de i z jego wlasnymi czymmi.
Dlatego też unikanie przez Clintona stuźby

wojskowej, mimo że zgodne z obowiązującym
w USA prawem, w oczach jego oponentów
dyskwa]ifikuje go na urząd prezydenta. Jakże
bowiem może wysytać na wojnę żołnierzy ten,
który sam w przeszloścj ucliylat się od służby

wojskowej?
To oo jednak możliwe jest w największym
demokratycznym kraju Świata wcale nie musi
byćprzyjętanormąpostępowaniawkrajuwielkości takim jak Polska. U nas słowa pomyków
nie tylko nie są zgodne z regułami języka polskiego ale co ważniejsze, w naszym kraju publicznie zapytał co robili T. Mazowiecki w
PAX-ie, 8. Geromek w PZPF`, H. Suchocka w

SD,czyjakwyglądaławspótpracaL.Wałęsyz
SB. Zaraz podniósł by się dz]ki wrzask magdalenkowych em politycznych i samozwańczych autorytetów moralnych. zaś zuchwa?

go, Wblnego Związku .Solidarność F]o-

odpowiodzialności karnoj za działania

8ię wiadomy dopiero teraz. Wzywamy do
m.bsi®rdzia w stosunku do tych którzy
bylisprawcamłprzestępst\^/niezdającsobio z tego sprawy a zrozumleli to dopiero
tsraz. Ak) wszystklm im jest pokajanie
dioćby pTzed samym sobą.

ną obu kandydatów na urząd prezydenta. Każ-

S„W,:?n°ąk#:n:ś:ic:epj°#mmu;=wj::ec#=

tkich, którzy podzi.elają naszą troskę -

runku historii, bez czego niemożliwe

tycmoj idook)gii.

Śrećńe:#:8n,ybTog:afTaa:j:rę=:ź:,śZ#łv2:

zastanowieniu wypada się jodnak z taką po-

T Przestąpstwa osób, przeciw kórym są

bhości komunistycznej organbęji pod
jakąkowiek lnną nazwą konieczrm j®t
Wdarie prawa zakazującego dziahnia
organizacjom bazującym na komunis-

ObserwująctoczącąsięwStanachZiednoczonych kampanię wyborczą nie trudno zauwa-

do wszystkl.ch partii i ruchó\^/, do `^/szys.

WYKONAWCY KOMUMSTYCZNEJ PRZEMOCY.

Łbyi%#y°:,eozd%ap:g:#nd°oWŁeźŁ:

WWOJSKU?

#:,##sTęog.wn"=ó.nz#,='=eyw:7:
zjodnoczymy się i stwórzmy komftet organizacyjny dla przoprowadzonia międzynarodowej
konferencji
jako
pierwszogo kroku do stworzenia Mędzyngodowego Trybunału dla rozpabzenia
komunistycznych przestępstv\/ przeciw
ludzkości. Zadanie konferencji to ukazanio spobcznych 1 duchowych przyczyn,
któro doprowadziaĄ/ do możliwości tych
przostępstw/, obocnych i przysżych następstw dla naszych narodów.
Podstawowym celem Mędzynarodowego Tvbunału nie jest anl zemsta ani
nowo ofiary. Prawno rozliczenie ze wszystkimi przestĘpczymi wypaczeniami kie-

jaloo oiganiznąo przostępczo. jako stniktury pańswowo -partyjnej mafii. Po\^rinny

8%

pusti{Owia,

krajach Wschodniej Europy,

powoq bobzewizmu w jald®jkowi®k formle, konieczne jest rozpaozenie proble-

CZY
CLINTON

SIĘ Z:

ANATOL OSTAPENKA przewodniczą-

%UNsr2goę%:##Kr:y#EoŚEa#ŁBj%
32/1 98

TEL dom 498388 FAX 395869

:::azbe?nbj:#:ęre?:ya:cwh:z#ipań=ki:gomiłosierdzia, antysemftyzm , nacjonalizm. szowinizm ksenofobia. bolszewizm , nieokiełznane
skbnności myśl.wskie (wszak namawia do po]owania na czarownice), brak kultury politycznej, deptmie wartości cy\^/ilizacii europejskiej

"„ ftp. Nio dajmy się jednak ogłupić i za-

stanówmy się co kryje się za tym zgodnym

gg2:sTęog:eżgeo#ypis?;,i:hcezgzę.st.obbu::j::
ukrywają carkiem ziemskie interesy wielkich
cd. str. 4

SAMOTNY GALWRONIK
Wiadomość o arosztowaniu Aleksandra

grup spok)cznych. Zdaje slę, że tak
j.st również w przypadku klasy polłvcznej. W interesio kaźdej władzy
loży bowiom stopniowo poluźnlanle
rygorów kontroli społecznoi'. Dlatego
t®ż \^/ypors`^/adowank} wyborcom, żo

zada`^/anie po\mych pytań (dotyczącyoh wszak biografii politycznej po-

Gawronlka zn okradanie spółld AFłT€ przyjąbm z satysfakqją. W cliwiQ później zacząbm się zastanewiać, skąd się to uczucie

a

zadania nieoczekwanie zrezygnowal. Jak się
obecnie okazujo, ten krótki okros wystarczyl

możo, ale niozbyt cliwalebna -zawiść woboc

mu, by miliarclowe sumy gangstorskiogo majątku spótld wbczyć w swoje imporium finansowe. Dopiero teraz staje slę nloco jaśnlojszB,
dlaczBgo do ochrony swoj connti osoby Ga-

bogaazy?

wronik zdrudniat wbsny, ti bzydziestooso-

szyMc:#akgw:#:ŁLe#%zo.ión«1*cgżt:

bowy oddzlal paramilitarny, zbżony z byYcli
osboków 1 komandosó\^/.
Prze3tępcza działdność Gawronika byhby

bierz®. Czyżby \^tidah mną - nadłalna być

8io, nio zaś w `^/yniku długolohiej cięźkiej i

uczciwej pracy. BP on jodnym z wiolu nie
wyróżniających się drobnych przedslębiorców
- hodowcą kiir. Mid jednak swojo Uuldady" i

od samogo początku nlomożlwa boz wspar-

raln® pozbawla możllwość kontroli

dzi.ękl nlm poznal dokładną datę zniesionia
monopolu państ`^/a na obrót walutą. lnformac-

:ź=:Vzrayzacbhb°#awńĘ«#=:ypo:#:oż;

ja ta b}Aa rzeczyw.ócio na wagę zbta i to om

klasy polftycznoj. Okazujo się bowiem,
ż® polRyków możomy fedynl® oconkić

vwaśnie zbudowah fortunę Gawronika. W ciqgu jodn®j nocy wzdhiż całoj polskioj granicy

po slo`A/nych dekluaqach. Jalo jest

posta" on sioć kantorów k)galnych już "cinkciarz)r. Z każdą godzlną lch funkcjonowania
jego bogach^n} rosho. W taki sposób Alek-

czas jego prooesu otrzyma `Ar)bcznie jednoosobo`A/q obsadę, czy też zasiądą na nloj
również ci czbnkowio wbdz, którzy chronm 1
wspomagali Gawronika w ciqgu ostahlchłar?
Sądzę jednak, źo o ilo w ogólo dojdzlo do
procesu,AleksanderGawronlkpozostaniosa-

lft)h<Ó`^/ a nie icli życia osobistego) jost

wręcz nleprzyzwob jożell nie nlemo-

jodnak g\^/arancja, że przBdwyborcz)e
obiohice zostanq kiedykojwiek zi.ealizo`^rana? Powm odpowi®dź może
dać analizQ przo5zlości polltycznoj

oaób pr®tondujących do aprawo\^/anla
Wadzy. Ta jednak, na mocy niewiadomo jakiego i przez kogo wydanego
`^/yroku jost nledostępna dla przocBnego wyborcy. VVszelklo pytanie o

przeszlość stqjq się bowem obrzydllwym .grzobmlem w życlorysjo.. Zapomlna się jedmk, żo owo .grzebani®
w życk}rysach. jest podstawą d®mokracji zachodnich. "Jtąi polhyk musi
byćn.retylkopozawszelkimizarzutami
al® 1 nawe` podejrzgnjami. No oóż co
kraj to obyc2aj.

K8.

stnder G"i.onik zostsł poważnym bizne8m®nom , osoblstośclą legalnie już konferującą
z ministami i prez}osarTii banków, czlowioklom, który b'zymal w ręoe szereg niewidziaJnycll n`d.
Jako czlowiek majętny, zaprzy]`aźniony z

elftą vhdzy, a ponadto filantrop, uchodz# za
solidnego, jomu whc po ucieczoe Bagsika i

cla 1 ochrony z)e sbony możnych pTotBktorów.

Clekawo zatem, czy b^/a oskażonych pod-

momy. Jośli zaś do procosu nio dojdzlo, bę-

dzle`oznaczylo,żeiegomiflczeniejestzłotem.
Kornol Morawiockl wlolokrohle publiczn.ie
mó`^/ff, że jest niemoźliwe, by fortuny po\Aftk)
w ciągu ostEitnlch lat budowano b)Ą/ na uczx;hMych zasadacli. W Polsce po prostJ nio ma
możliwości tak szybkiego, legalnego. zgod-

nego z prawem wzbogaoenh się. Wszystldo
kolejne afery, bcznio z tą ostahią, dob.nnio
opinię tę potwięrdzają.

GQsłorowsklogo powiorzono prowadzenie intorosów AF`TLB. Po miesiqcu z powiorzonego

J.E.
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rozpoczną slę o godz. 9.00 I trwać będą do wloczora z przerwą w godz 18.0®14.00
Na Z}eźdz]o prócz Sprawozdanls z dotycłiczasowei dzlałalnośel PW prz®wldzlan®

]®stwprowadzonlopoprawokdodotychczasowogosbtutu,wybórnow}ph`hNadzm
kolepią 2-Iomlą ka[donęję 1 dyskuę|& neid przysdośc]ą Partll Wolnoścl. Serdocznlo

zapmszamyt
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Historię piszą zwycięzcy -cd.
dzisiejsza w 90% skhda sb z dzieci tych, których rodzico utracili
|ą po roku ł956. SłużyY temu różnego rodzaju .szkółkl. komandc6Ów., .Kluby Krzywego Kob. i wielu innych organizaęji .raczkujqcych rewlaonlstów'. Wszystko po to, aby podkopać tę samą
whadzę. Wdka ta toczona tylko i wyłączrio w ramacli PZPFt Ó`^rah
do 1968 roku. Te słynno llsty plsano przoz .wybhych lntelektualistów--pamlętamyto.Wszyso{otokotiowalosięw®wlasnymsosio,
bo nio można b)b ściorpioć utraty wbdzy w 1956 roku. F]ok 1968
bw niejako przygotowaniom now®go rzutu, tzn. aby dzieci tych
ostatnich \h/yszĄ/ na .wierzch..

0- Czy móglby pan przytoczyć |akleó przyklady?

Brlestrygorowa /publlka Urbam/, czy Ftomari. Zambroweklego?
lch losów życiowycli po uciocz)ce tych ostatnich do lzraela w 1956

roku nlo znam. Natomlast lch dzieci są w redakcjach mczelnych
różnych czasoplsm. Mlędzy innymi Briestrygier w .F]espublice- Marciria Króla /chciat bić ludzl zŻL to, że obrazili Turowicza z „Tygodnika
Powszechnego'/. Zambrowski - .Tygodnik Solidarność- ftd, ltd.

W takim razie co robi pan Passent i Teoplitz? Passent kształci
córkę w USA Ao ona nie będzio do byle jakiej szkoły chodzMa 1 o
dziwo stać go na to. Obaj piszą do .New York Times' Aazem z
Mchnikiom/antypolskieartykub/.Wdaćjakoślmtonieprzeszkadza,
żoMchniktowojujący»olidonich-apassentiTeopllztto.komucliy'.

Proszę bardzo - Mazowiecki 5zykujący się na prezydenta Aędąęy
wowczas premierom/. a przy nim doradca pan Smolai.. Drugi pan
Smolar Arat/ o dziwo jost szofem polskloj sekcji BBC. Siosbzyczka
tych dwu panów ma wydawnictwo Aneks- m Zhchodzie. A tatuś

Ó- Czy n[® ma pan wrażonla, lż to co dzieJ® elę w polskle|

%#:tTydu#Ł°:empmząts;.gT#;:md°Łgnby:.CDrzł:mŁqen:

czq#«#i#i:;mr#i'ĘCYkR;d#iR%ffBzęć#a#&#sE;

komuchów jadą .tam" i `^6zysd(o dostajq. lnny przykład - Adam
BTomb®rg zamy wydawca na Zacliodzle, wspóh^rórca PKWN, bozdziohy na Szczęścio. B)A w Polsco bardzo .krzywdzony.. Tak bardzo,
ż® w 1968 roku wyiochal do Norwogii, gdzio zalożył jej "i.większo
wydawnictwo Bromberg Vorlag. To dziękj jego wstawiennictwu Milosz dostal nagrodę Nobla.

hlerarclill kośclelno| ma |aklś z`^rlązek z tym o czym `^ryże|
mówlllśmy?

kierowała do pracy ag®nturdnoj w lnnych organizaqach i i"3tytucjach. Chi nie nosill nalepki PZPR, KGB ani też żadmj inne|. Byli
czę5tomstawienlbojowodoistnlejącegoustrojuiwnikalldzlękltemu

w Szeregii przeciwnika. W latach 50-tych udalo się w ton sposób
.przemycić" 300 oaób do s®minarlów duchownych. Dzisiaj wystarczy
posłuchać wypowiedzi paru hlorarhów i zobacz)ń jak Glomp się
miota, nie mogąc nic zroblć.

Ć-Er:dkŁrar#i:'kcj?ku:aB::a#ard®':esżRą2:°ń:;f,ta|E::
Ó- Czyżl]y |akaś nowoczesna forma „tranklzmu"?

MIESIĘCZNIK S OLIDARNOŚĆ WAI,CZĄCA NR 10-11 (296-297)

Vvćal® nkD no`i/ocz)esna, tylko t. sama Xvlll -`rioana. Tw6rcą
3.10 .franldstów b)P Jai+klel Lojbowlcz móry sam nazwał słę Franldem a pod konlec życia pbał §ię Jacob Josoph baron von Frank

mrlx#.

dzigd9:#bsŃwcchź#=mó#:ZEWJdgęocwhmp"uś:żS#.#śh#d-

;:g?Wib.*bgmbyi%:]jo#ieęcior„j,mp:uW#O:?#&]##
rozsadzon.ia j®| od we`^/nqbz. A obkty - sprawdźmy kb wygonw
sk}sW z Ośwęclm.w). MedhJgo to nk} będziomy tam mogll skhadać
kwlatów, tylko r2ucać kamyczki Ą}ustynny obyczni/.

-&#]]E#ól#te.q".PSZDhmy"Vmc.mydo.pi®k"A/d

%tigk'o#.L#i#daywcmh"cbijp##n#G%##nć:%
np. do Szwajcarll i sobio tam KOF} zabżyć. Bo KOF] z)ostal zabżony
w Szwajcaril, nio można przocioż w takich podvch warunkach czegokolwiok znkladać. Trzeba w lepazych, cieplojszych, sympatyczniojszych w Europio. Nawot Giorok w swoich pamiętnikach
wspomlna, iż nakazano mu tę gupę chronks, bo w przociwnym
wypadku obetnq mu krodyw.

-Wspomhlałp.noEuropl®.Zme®riedlówl®|is]ęńam.z.
growy ,pomy|e" zarz)ica|ąc® n.m cl®mogród, t..zyzm
ahtye®mftyzm, mwem nl®®urope|ekość. Czleaml m.m
wTażenle|akbytemeesmedlazna|dowaływrękachobcycli
1 vnoglch Polece e«. Dl&tego chclałb`m ekt p.ri. zapyt.ć

|.k to |est z q Europą?
Nk}s®ety tikio są fakty. Ba, mogę to w każde| cliwili iłdowodnlć.

Wbśnie, a co to bst ta .Europae? lao wynalazl komoiy gazowe?

Pizyrtid - książka cudownogo dziecka, któr® slę w rozwoju za-

%#p-pASAdacHhdrpłog|#ąpgadwi;Eł°Sg#.Tj#jb'mi=bżLU#oĘ
kie"jącosięza3adq.drugięjrękr.Pologatonatym.ż®`^/g.wczośniei
okreśk)nogosconarlusz].mstępujopodzlalról-Vwoźml®zwladzę

:;%#%st,:ŁŃę##r„Foc,mri'.T.Ł#Wa=ł;.PaTymczasom zrobi się z kogoś bohatera, on napiszo parę ksiqż®k
np. o z)upje. A wszystko po to, aby przed spok)czeństwem pozomlo

#zp*:;°śjćdć?°śdągaćdosiebie`A/yborczyel®kbrdiwreaiitmio
- Flozdrobnlenle polltyezn® slęg& w Polec® ab.Lirdu, czym to

wg. pam |®t .powodowan®?

Ł##:+ŁiF#}%gbĘOFi°3%Ł#"###
Ł°h*T;zPożJ%łE#°wpoaŁnbbmzadpg°ambm}nsĘmwyb°bTŁmiEćU=#:##
PTzyldademmożetbyćodykttoloTancyjnyz1573rokii.Jodynywtym
czasio tak tolerancyjny edykt w cnbj Europie. 1 to wtedy, gdy do-

Ł#w:?ortebg!Foi]rg°EfjoĘ;Zihouż°:°diuwgąwsF,:|ę=gdyad-m*

Na wiosnę roku przyszbgo szykowana jcBt fala antypolsklej propagandy. Od Chicago do lbbolaka peha wrzasku będzio Pobka. A
teraz ja mam pytanle dla pana, kto był pierwowzorom naiwlększqo
aforzy" 111 F]P - Bagsika?

r NI® wf®m.

Niojaki Emil Sommoi.Stoin z rządu PKWN. B)A on odpowiodzla]ny
p#oła=+:stM#ądmi?p%rntąndnyz:m#i]j'j#,ę#Zd#TZ##:# m#:c#:u#:::ź#dnzTDe..Abpospootdm:rz#ygmTi%::óa?d#dd.aby w bkiś sposób tych ludzl ńa.ągnąć. np. bozrobohych przoz

danio lm zabudnionla. Zupehie tak jak Mussolini to czynil.

-Fa:ó:°d?.::#d##®#Ł#wffiita%ngn:9p°#'#ywd®i
Ó- Czy grozl Polec® kole|ny rozblór?

po#jśst#j:m°gćmj#gL®ą*ŁTr?pgź#F.Zg|;&n:r::nroź

NaaLzą przyszłością rmdal są i będą chbri i robohlcy. Jost to pod-

#st|::łir.#m:jeTa°dpsukrmwł°Łgo'|#dp#ig:#potdmó:
r Ty'ko J.k?
Po pi®rwsze - uwiorzyć, że ma się rację i się wygra. Po dTugle nio

pozwolić się zalamać i po bzecio próbować się jednoczyć. Wtody
prowokatorz)/ni®będqmie«nicdoroboty.Gdywybuchajakiśsbajk,
unikać w nim rzeczy niopoozobnych. Nadawać temu sbajkowl ct`a-

1 wyszq w końcu z tego 3 kare«l pogotowla ratunkoweg®.
Te karetkl 1 tak nl® pokrnr te| sumy.
Nie bądźmy drobiazgowi, a że łoo z czymś mmonów doldów
wypmao z Polski przy FOZZ-lo, to ten mmon jest drobnostkq. Czy

:ynj:r=+%yms#o#mTj#:mwEjj:n.nT:::tvś5o,5E#®p:#.
wódców Solidamości rozstab się z życiem w niewyjaśnionid okolic2Tiośckich. Co rom Milowski na Zachodzie, konkrotnk) w Eblgii?

Sprowadzal komputery, tylko nio takio jakio sq pobzebne do
skladar`ia gaz)ot do drukLL Tylko taklo, któio są poazobne do sterowania rakietaml 1 te komputery w całości wpaddy w ręco „bozpk=ki-.

LTO##TOY,®r#tm=:HMOOŁu::##ćÓ:eapn,:;#:ź;rTpO,:g:

- Słowem „[lcene|onowany opozyc|onlsu". Tak wlelu mu

#T##Ę[;rzŁe%j:#oga::±#,Ł#nsop%j,*#tr=*

Jesteśmy narodem, loóry w czasio wojny zachowuje sję bohatBrsko, w czffiie pokoju - safanduv. Prz®ciwnlkowi chodzi o to,
abyśmysięzmęczyllimachnęlirękąriawszystko.Namniewolnosię

wszystkim nlo dajmy rozsprzodawać naszego majątku nflodowego.

0- Czy w te| chwlll robl pan coć dla sprawy polsk]®|?
Jestem czlonkiem „K]ubu Naprawy i F`oz`^/oju.. Już toraz grupa

podobnych.Mlchnlk,l(uroń1lnnl.Jakądałbyp.nr&dę,.by
paęowy stan rzeczy naszego kra|u ml®n!ć?

poddać 1 niech w przyszbści odbijo się to frohA/enęią wyboTczą.

-:%i®T=aET.;::mp#a;nezzyTnr,',nź`p:,óaĘ##ahc#erw#r;i"ft,:%

ekonomistów-patriotów opraoowuje program naprawy gospodarczej
Polski.Najważniejsz)ewtBjchwin|estuśw:adomieniespobczno.Ton
wczośnio|wymienlonyprz9Bz)emnioklubsjęgakorzeniamlroku1940.

gówno"?
CakoMricie.

Pada wtody Franę;a. Polacy odczLi» to bardziej niż upadek Polskl.

ę- Podsumowu|ąc, lde® Fellksa Kon«znego clągle eą .k-

#9"4od°#;:w#s°ybYżź°!ms!Ż#A!iżj.wP°JŁ8:8tdżwYOTna&#:

tualr`e 1 żywe?
Myślę, żo im więce| ludzi w Polsoe będzio do togo przekonanych

Vwdzial Do ZagospodźLrcywania Zlom Odzyskanych. Czy to byb
głupota polska, tanfaronada?. Okazało slę, że ni®. DlaczK)go Ziemi®
Zachodnie Ż)ostav tak sz)A)loo zagospodarowane mimo, iż F]o8janie

dowastowali je w zastraszzijącym temple. A to dlstego, żo obok
.mszej- Delegatury lstniala równioż Cywilna Służba Narodu - Stronnlctwa Narodowogo, caAej polskiei prawicy. Cywilna Stużba Narodu

#:##ti;:Qhg:Zz°ydm::i'off:dje#iaRbGż?o#;,B#°o#r°#
1 tam od razu whcz`ql się do odbudowy. Dkftego m wzór tamtej
oromLzacii muslmy się organizować od początku. Nasi przecmlcy

PAŹDZIERNIK - IJSTOPAD 1992

='eDPŁ°:#Qn:' rmowę.

T

Redakc|a SW nl® utożeamla stę z® wez:ystklml tez;aml p_.
Szaośnl=ktL Wyv\riad w wlolu mlejsoach |ost konarow®rsvF
ny. Wamy nadzloię, żo `nrywoła dyskus|ę na łamE\cl. naĘ"go
plsma-

CHOROBA DUCHA
m#twęeJnT®#r:;Kap«g:#jffę:°KULeHrńsawę:aob,Sło°pjra#:e*g
jegocałkowftogouniewlnnioniaspotkalsięzkuriozalnąodpowiedzią
prozydenckiego dworaka, Andrzeja Drzyclmskl.ego. Stwierdz» on, iż
takio pouczanie prezydenm jost nie na miejscu i że Kukliński nio
występowal w tej sprawio do polskjch wtadz. Sugestlę, żo sprawa
Kuklińskiogo |ost sprawą... Kuklińskiego powtórz`A minister spra-

szczątkowa, ale suwerenność tej armii byla w kstocie żadna. LWP
stalo na straży komunizmu i sowieckiego panowania w toj czĘścl
Europy. Najbardziej spektakularne tego przejawy to choćby udzial
Polaków w najozdzie na dążącą do poluźnionia r®żimu Czochoslowację (1968) czy st'zelanle przoz to wojsko do bozbronnych
rodaków na polskim Wybrz)eżu (1970). Nio ma tu n.ic do rzeczy

w.edlwości, pTokurator goneralny prof. Dyka. Zalatwlonie probl®mu

subioktywnemni®maniepoiedynczychżohierzyiofi®rówotym,że
stużą Ojczyźnie. Ca!a machina wojskowa PFąL byh nastawiona na

=#o:°ŁM:##suł®:h°źż#=:}e:,?onk'o:i#Żż:

=iL#jęźŁ°WnjeT#ro:FezĘ+WzLy°#:°n#:ou##%ok,j:&-

zmiany nazwiak&
Od momentu opublikowanła w 'Was"ngton Postp (27.9.92) rozmowy z pobkim agentem CIA w Polsce rozgorzała dyskusja, kim w
istocio jest ptk Ryszard Kuklińskl - Konradem Wdlonrodom czy
zdrqcą Za tą drugą owemtualnością optują genoralowie Jaruzolskj
1 KiszczAk, kŁórych wypov`/iedzl prz)Aaca prasa 1 tolewiz|a. Padają

::mTa#o:Fu#dT&u#aowms#:::r#aneżg:o*##Rwn,Tę:#o;
#EC::fi:o'ś:#jyż°#h±e,%.gsdcr#ab:aźid:dbww#.SD%Ę#j
tysięcy Polaków poległoby w imlę rozbudowy moskjowsklego irTi;
p®rium, .m naazą i waszą nio`^/Oięd.

stwieTdzBnia, że Kukliński znwiódl zaufanie swych kolegów 1 przx}-

łożonych. Przekonanło to zdają sję podzielać prozydem Wdbsa i
funkcjonaJiusze ministerswa obrony narodowej z Onyszklewiczom
na czelo.

ząsĘW#tswpoĘ#łEP#re:ira9°j=9#ą®°bn:Ega°tw:#:
obmża bowiem stosunok tego obozu do sprawy niepodlogloścl
Polski. Pora najwyższa postawić pytmia, których unika on jak ognia.
Czy 111 Fłzeczpospolita stanowi praM/ną, formaJną 1 moralną kon-

tynuację PF`L? rGedy nastąpi ostateczrie zamknięcie ®ry komunistycz`ego panowania nad Polską? Kiedy w ślad za werrbELlnym
odcięciom się od komunizmu pójdą konkroho decyzjo? Czy i kiedy

mstqpi oczyszczonie aparatu państwowego z osób odpowiedzlalnycłi za caĄ/ system niowokinła kraju przoz ostalnlo dzjosięciokria?
Pytania t. można kontynuowaó.
W ciągu 11 lat (1971-1981) pracy dla amorykańskiego wywiadu
pułkownik LWP Flysza/d Kuklińskl przekaza! CIA ponad 35 tysięcy
najtajniepzych, niezwykl® ważnych dokumentów woćkowych Ukbdu WaTszawskiego. Uzyskane od niego intormacje, oclpowlednio
wykorzystanoprzozAmorykanów,dwukrohieocalHynaszkrajprzed
eowieckim najazdem (grudzień 1980 i marzec 1981).

Fstw#h##jgĘOŁri%:p:%%gĘ+ko::N:9:qł#€n#f#T#F=:

ciwniku i oshbianio tegoź to zdrada, czy przeciwnie - dziahni® w

:npti##p:rłg:Tw#!U«:#:i:pĘ=Za®:Są%:hjsFęg;uk#i=i:
wobec wroga. Tak, ®zuld^ral ich 1 byt wobec nich nk)lqjalny. Chwab
muzatę-zdradę-.Czyzectamwialibyśmyslę-zziłóżmy-nadwlną
i nioh)jalnośc.m wob« Hklera oficera Wehrmachtu pracującq]o m
rzeczAliantów?
Fk" ki.yje się w słowach, w riawykach myślowych, celowo
wywgzanych w nas przoz dziosięciclecia indoktnmacji, w pro-

#.#udżeL#id:%iaJLqmdj:o:Joi:i==#=ó#i=:nLu.nYm#
polsku, na jego sztandarach b)Ą/ Orv, nazywab się Ppolskieu. Wh-

#H:wdoęs#rNga#e#Łg;%Łą;a+ł%#}tu:{#ÓwT:;:T#1:ipąg%
nie pamłętamy, że wojsko to było lokalną filią armii so`rieckiej.
Zdradę wbsnych szeregów O.akto`Arano w Polsce zawsze bardzo

ujojpodłożabgłpatiotyzm.JaJuzelskiiKiszx>zaktemuzaprz«zają.
Chi, tak gęboko zaangażowafil w obfmjącą w rozmaite korzyści

poważnio. Jeśli zatem przyznajemy slę do LWP, to lstobio j®go
zdradę należałoby traktować jak zbrodnię. lYlko bqdźmy konsokwentni: zaakceptujmy wÓwczas i weźmy na własno sumlonie równioż odpowiedzialność za zbrodnie dokonane przez to wojsko: ów

dĘjrg;:=P:Pę*ż:b°rr=q#rpj:t#n+:::t:a:;#b&W.:e?:a:+ć

Łajo#zen:#+:d#,ehjaŁOT%dw°#:j:j:#:Lyn&War:ą;jny=.

Kukliński i CIA twierdzą, że jego działalność była nieodphma i żo

wypowiedziach.znajdujosiębktyczniepozaskaląichpojęć.Jodnak
nawet gdyby lch ooena byęa prawdziwa, nie zmiemia to skutków
działalności Kuklińskiogo.

lnfomacil Wojskowej, wojskowe obozy bpracyq, akcię 'Wislad ] |n.

Należałoby poi"lęo zaakceptować sowietyzowanie poborowych
przoz kadrę oficerską, a takżo w końcu i roę wojska, Pynajmnlej ni®

To nio Amorykanie przez dziosięciolecia okupowali msz kraj, nio

bję|?eątwYe?:ę:9=Wakażrj'źpbr;:i:re%d;ej:ge::j:UwYo°Ęn#°dgz?;".ą«,

Amerykani® więzili i zabijali setki tysięcy Polaków, nie oni stwoTzyli
Gubg i dręczy« tam miliony ludzi, nie oni posługiwali się Jaruzelskim
1 jemu podobną zgra|ą kolaborantów. 1 to nie oni przez czterdzieści

tysięcy Wdlenrodów. Jeśli nio udab się wykręcić od poboru, bzx}ba
b)mo -swojeh odstużyć i szybko zapomnieć ghjpot)/ wkhdano do

zgórqhtubzymy\^/aliwnaszymkrajuabsurdalnysystempomyczno9ospodarczy, który znlszcz`A go, zablokował możliwości swobodnego rozwoju, wyssal z niego zasoby naturalne 1 zdemołalizowa!
Iudzl.

którzy stużyll wrogowl, do dziś nlo spotkała najmniojsza
godnóścl i emerytury. Nie czują nawot
zaż®m)wania,gdypublicznieozdradęoskarżająjodnegozniewielii,

karaffir Zachowali swo tytuły,

Eón7śdzdorsę:gj:.d#ówkłjk,#+Fm::jb::jęcźoźżoLwa:::,,##.jEcr:;:jfi;
FLzeczpospolitej nadal go ściga, wciąż grozi mu dwadzieścia plęć ht

więzienia za aktywną 1 Skuteczną walkę z komunizmem.

p:°##:i#w:±%:nienm?nj:dr:#%j?#i:;c?bj#%+nńnL°rj=
zajęcie się tą sprawą, nio zaś występowanie z głupawymi oświadczeniami. Wolna -jak się oficialnie głosi -Polska winna jest uhonorowanie 1 przoprosiny tomu, który prowadzH na jej rzmz samohą,
wybważą walkę. Zamiast tego mamy... dyskusję. \
Powiada się, żo nio wszyscy w "ludowym" wojsku polskim byli
zdrajcami, żo większość wiernie stużyh qczyźnie itd. J®st to zupełne nieporozumienie. LWP byb faktycznie złożoną z Pohków
częśa.ą armil sowieckiej. Kamuflowano to rozmdtymi gadżetami,
ukrywano w "patriotyczner domagogii. Suweronność kra|u była

glowy przoz pomi.uków. Nioch jednak sowiecki general w polskim
mundurze nie bredzl o honorze, wierności rtd.. bo on sam |ost
haniebnym zaprzeczBniem tych ideałów.

d.dKudk'#:H±°g3n#o:#ro:gR{owmĘjrąu;,anteac*:łiaćpyćg:`:Byb#j3
komuniści,aleidawniichsoju5znicy,dziśkoniunkturamesięodnich

odźegnujący.Nlemająprawazabieraćgbsuwjegosprawiewszyscy
ci, którzy przeciwstawiali s!ę w a.ągu ostahich lał dokonaniu w
Polsco osądzonla komunizrnu.
Od bzech lat "josteśmy we wtasnym domu" i przyz)iać trzeba. żB

goTzka tA nasza wolność. W ciągu tych lat nasze życio spobczn®,
polivczno i gospodarcze zdominowała tzw. opcja Pouropejska". Otrzymawszy z rąk Jaruzelsklego przy "okrągwm stole" mandat na
sprawowaniowtadzyprzodstawiciolotejopcji,zwyiqtkismkrótkiogo
opizodu rządu Olszewskiogo, roalizują wy"ale 1 kons®kwentni®
polhykę "grubej kreskin. Paradoksame kreska ta nie oddziela przDSzbści od dnia dzisiejszego i przyszhości, a przx3cwnio. bczy je.
Oddziela jedynie winy ocl kary. odpowiedziaJność od kor6okwonęil.

HI Fkeczpospolita niby jest, a jakby jej nie bylo. Zauważmy -to
droblazg, alo chaTakterystyczr`y - jak bardzo unika się w prasie
okroślenh Usejm pierwszej kadencji". Wciąż obowiązuj® w PoŁBc®
więk§zość komunlstycznych praw, z lokko zmodyfikowanq

MmsIĘCZNIKSolmARNOŚĆWALCZĄCANR10-11(296-297)

korBt)nuę)ą z 19§2 r. m cz!ek]. Cięgle obo\^riązują sprzoczno ruwet
z pi.awom PF`L®wsklm deknet)/ wywbszczoniowo - prawow.rvm
wbścicioLom ni® zwraca się tego, co zagrabili im komuniści a chrzo-

ścl|ańsw qcł`N) wlcepremier stawiając slę pomd prawom i moralnośclą z}e zbśliwą saq/sfakqią zapowiada. żo owenqalne zwroty

sowiecką. z wygodnych fotoli naclal pouczają naród i korzystają z
zagrabjonogo majątku. Wciąż jeszcze nie uznano w naszym krq].u

#sri5Akiru#jo#=j,::e°r#jje:i:uP':G#2=nłaaks%Npj:r#achz

wlasności nio obejmq na pewno tych, którzy .uciekli zA granicęp.

komunistycznych agentów są nad wyraz anomiczno, a i tak torpodowano przez zajnteresowanycli i ich popleczników. Są oni w

T®nżewic®premlorangażujosięczymi®wobronęsowleckichagontówwwojsku«ofachowcy-powiada.12npo\^/nemracjęl).Mnister

::deaz"sYonb?e*::jŁn#ij##Si#a#T:#::rb°an,jj:±Si:dp=|%

g#ypŁ%\#o::'a#ck##ii=ŻoW#d#o%i'Sn#;kwq.:h"tz%

dzialanla sprzeczrie z obowiązującą konstytucją.
Czang Kai Szek, dowódca narodowe| armii chińskiej walcząa}j o

i rehabilitacje w sprawach politycznych wyroków ferowanych przez
komunistyczne sącly, a przecioż byv one bezprawne od samego

#n9#S:o;.#t::d#L:knu,.:"Jjój#SmkLejżpm°mwŁedc=od„m#;i

poczqtku; byb/ one gwaftom na prawie, a nle wykonywaniem prawa.
Prezydent zaś, nioustannio promlenlujący zadowoleniem z siebie,
przyimuje w Berwodorz]e komunistów, twierdząc, Lż husi wzmocnić
lewą nogę., a w chwm kryzysu porady 1 pomocy szuka u gon.

ałn;i. W naszym kraju choć przyczyny choroby jakby zniknęły, ona

sama twa.

Romuald IAZAROWICZ

J-'skiogo!
Zło komunlzmu ciąglo joszcz® nio zostab w połni nazwane. Utrudnhtowazystkozdocydowanioambiwalonhyatosunekdoniedawnej
przeszhości przedstawla.oli obocnych wladz. W publicyst)" i wspomnieniach ukazmo zarówno pojedynczo zbrodnie, jak i machinę
komunistycznegomolocha.Wdążj®dnak|eszczekomunizmpozos-

i) Dopioro 1 październlka tego roku aresztowano piorwszego s

Łvach=z#emd#s°tgw°łp#:j:°mw%kL:g&:r:dHnj:::a:jTeg|;kMing;
nie są niepokojeni. Tegoż samego dnia poinformowano o stormubwaniu wobec Czesbwa K]szczaka aktu oskarżenia w sprawio

ta|eczymśnleokreślonym,czymśniezbytpodddącymsięlntelektualriemu rozpoz7ianiu, a ponadto czymś bardziej ludzkłm od hitleryzrnu.
A przocleż jeśli mierzyć zł)rodniczość obu systemów ikśclą ofiu,

wydanej przezeń w 1981 r. insqukcji dająoej milicji prawo rozbijania
strajków z użyciem broni palnej. Oba incydenty nie zmieniałą jednak

#tT:nimaś:.'e?Ł°mmu':jŁ%yż_S_#7€.FFosdy=::gh#:%Sdkń#*

:rjepTZTyTżem:eksw*"yęo##:ł:ww#;mpr_zyncazwywnstąd,:#,rw

2)Wubiegvmrokunotaboneznalezionowdawnychmagazynach
STAsl na teronie dawnej NF}D przygotowane tysiące modali za
udzial w tej wojnie, do której na szczęście nie doszlo.

Uaktowaniu obu systomów nie |ost bynaimniej to, że Nemcy rozpętp/ 11 wojnę światową, bo sowiecki wklad do tsgo "clziełaq bw
przocloż wTęcz łdentyczny.

na3)arraząT2:gn:=?8#2E:#::iTt:jwĘ;Ę:e#ai3%:i:d::ZwkS

h.e#+GwroŁĘ:#:je#ż#:%#ra#j:#::#::'%r#r5
wprowadzall 1 umacnlali prz®z dziosięclotecia w tym kraju Wadzę

całego obruu.

Polacy, żyią w systemach postkomunistycznych lub kryptokomunistycznych, z jawnym lub zakamuflo\^/anym udziałom we wladzy
dawnycł` towarzyszy.

Procespłatkaiciastonia

GDZIE JEST GENERAŁ ?
W kolojnych zeznaniach świadków 1 oskaJżonych w warsza`^/skim
procesio gonerałów CiAston.m i Phtl@ codziennle przowija się w
rozmaftej konfiguracji nazwisko trzx3ciego generah - Czesbwa Ki-

procgsu Płatka i Ciastonia, nie interesuje\jakby nikogo. Nawet tych,
których obowiązkiem jest strzec w Polsce prawa.

szczaka. Owa nieobecna, nlestety, na sali rozpraw osoba przy-

stanąć powinni przed sądem, oskarżeni o inspirowanie zbrodniarzy

=łby#ećsts#o#oę:j#::#Z;d:#:ensap%iedę#,:tY

dochodzenia będzie oznaką całkowftego lekcewazenia w PolscB

Wadomojużzcałąpewnością,żebwministersprawwewnętrznych

ŁŻBpoa#=P:.°dwndośj3.z::ęzgeenrskTsymn,:'rćżt%°on=j#ienż|*ei=raśkść.

prawa1praworządności.To,żęktośtamstroizbrodniarz)/wanielskłe
szaty i przyprawia im skrzydła, nie ma nic do rzeczy. Nawet do.
konanie cztery lata po zbrodni czynów szlachetnych 1 wielkich czemu ja akurat przecz)ę -nie zmazuje ich winy ani nie zdejmujo z

torysbffle -jal( dotąd -nlkt, żadna gazeta, żaden komentator nie

nich odpowiedzialności.

wiedzialoakcjachjegopodwładnychprzeciwkoksiQdzuPopiehJszko

podjql tej przecież sensacyjnoj informacii. Ta sprawa jakb}/ w ogóle
nio ismiala.

Postaćkolejnogo,czwartegogenorah-WojclechaJaruzelskiego
`^/ystępujo w zeznaniach nleco rzadziej i zarzuty pod jego adresem
są mniej konkretne. Pojawła się jednak na tyle często, by postawić
zasadnicz)o pytanie o jego roh w spisku i morderstwie. hkiego

pytmia się nio staria.

pN#śbji:tęlsEi#ĘŁGj:Lodd;[g|bąn.y"p;Łdm#,aYŁoóĘWTj:gT;

1 Kiszczak, i Jaruzelski, po dogłębnym i precyzyjnyrTi śledztwie,
iF)oplecznictwo.PowstTzymaniesięprokuraturyodpr.zx3prowadzonia

W toku procesu generalów ujawniono, iż toruński proces mordoroów księdza w 1985 r. był reżyserowaną farsą, shJżąoą m.in.
propagandzie, żo stosowaiiy byl podshch oskaTżycieli posiłkowyq`,
żo szefowie oska/źonych szantażowali ich i dyktowali im zeznania.
Myślę, że nie tylko z punktu widzK)nia prawa, ale również zwykbj
uczciwości Uudno uznać sam proces i zapadłe wyroki za prawomocne. \^/innym należy się nowy. uczciwy proces, z petnyrn prawem
do obrony i bezsdonną lawą sędziowską. Ponieważ odbyli oni już

procesu. B®z komentarza, amJLzy, dyskusji, bez p`Aań.
Klszcz}aka 1 Jaruzelskiego przedstawlano clotychczas w ofięjalnej

%ąoĘgię:ir*i:t%ź::§ł;ff::?:agTę:iĘżW:3nEo%#;og!!o:ing

propagandzie jako roformatorów, jako przedstawicien odkimu komunlstów szlachemych. Oni doprowadzili do końca komunizmu w
Pols®, oni w sposób godny zasiedli do stotu i przekazali władzę w

przec.rw nim, może zawaźyć na zaostrzeniu kary.
Druga sprawa to śledztwo w sprawie reżyserów. animatorów i
wykongwców Ówczesnej zabawy w sąd. Powinno ono doprowadzić
do sformułowania aktu oskaJźenia. Prokurator czy sęclzia świadomie

ręco opozycjl. Dzięki nim do niepodlogbści doszliśmy w sposób
bozkrwawy. Ba, przyjaciol 1 wielbiciel obu generałów, Adam Michnik

każdą sugestię, że nio są oni takm niewiniątkami, za jakie clicjolłby

:#€:ż:e#dm:6otm°śPJ®idydpa:a::mM:ci:ni!kda°:yi#Y:wYm=stok;enTL
skuteczny.PTawdzi\^/oobliczogenerałów,jakieukazujesięwświotle

PAŹI)ZERNIK -IJSTOPAI) 1992

izpremodytacjąhmiącyprawojestznacznieniebezpieczniejszyod
byłe rzezimi®zka (trafiającego z łatwością na dlugie laia zn kraty),
gdyż demoralizuje luclzi 1 n.iweczy społeczny hd moralnęirawny.

w„NśeźoJ:okjFp?"=s#sg,=we,.nż#:,J:wT:|:i%fęide=p:L:id=ś,tae&

mar`ipuLaęji. Myśh, źe i t)m powimy slQ zajnter€o`A/ać odpo`A/iodnie

rząduJ.rzyUrban.AprzecieżtoonkierowdosobBcioca!ąoporają

wbdze.

propagando`^/ą pTzociwko kaiędzu. To on podczzis swych konferonc|l

1 oetahla sprawa - zoznania świadków ujawnHy jedną z wczx)śnb|szych akc|i SB przociw ks. Popieluszce. Podrzucono mu wówczas do ml®8zkania 'kompromitująco mat®rlały.. Pomyslom
GrzJegorza Piobowakiooo byb whpzonie do nich środkó`A/ wybuchowych. Zostal nawot za to pochwalony przez przełożoriych. 0 akę|l
wiodzial g®n. rGszxmk. Muslal wiedzioć równioż ó`^rczosny rzocz"k

#:#:z#n#d7abnwasaż##fo#:PtoeTyaFeę;żT*=.pf=:
zuciaml mamy oczywisty dowód. Urbana nl® da 3łę, niostety,
postawtć przod sqdom. Wdrto jednak pamlętać.

Romuald IAZAROWICZ

Zerwać kurtynę
lqma mk)słQcy tomu , gdy na tych hrnadi plsdem o aferzo PzapaJniczki' ('Na bopach czarnogo luda), wykuabm niejaką nah^/ność.
ZostBIEtmionazrosztąwydmiątaprzozkolegówzzagranicy,"/ażnio
śledzqcych polską soenQ polftycznq. Zalożylem wówczas całkowrtB
absurdalność prozycl®ncklch zarzutów pod adresem Zdziała`A/a Najd®ra.

#owm#j:LS#waąb#:n,q:d::Cwh'NFdro°n:ony#aT#&UiavmbNie5tety, jak plsze on w swym ośwladczoniu, obeaiy mlnlster
spraw wewnęoznych Milczanowski uporczywio odmawla mu do-

:ędp#°uFor::i:c3°nnj*zkĘ,L%%b::,!erdaabwr##:żsfin&a=+

#bzq"L:T=uzn5ochm,u##:#'#za«s.#ę:bęcwhwyęc9Tutyz,:2d#\:

także prz)ociwdzlahłć nakręoonoj przoz Bo[weder nagonco. Po raz
kolejny wraca więc kwes6a zawbszczon.m uch.iwalk;w SB przoz
obocną ekipę MSW. Ba, jak ni®dawno sĄ/szoliśmy, Mitczano\iokl nle
wykona w tej dziodzi.nio nawst ustawowego poleoenia Sejmu. J6t

odpowiodzialność z osób tiktycznie wlnnych i po raz kole|ny ośmioszy akcję Ulustracjl'. Prz]ekazując myśl, pod którą podpisabym

pomd prawem, on sam sbnowi prawo.
Obraz,w)Aanlającysięzcabjsytuaęjliznauczki,jakąobzymabm

Przypomnę,lżsmordz].bmvnBdy,żetonwielolotnidzi=laczniepodk)9hościowy, byY dyroktor 'Wblnej Europyb, skazany na karę

Sk,łoib'kwoyŁaź:':!::Tnfasnuag#:#,EzniwŁn##j::bsĘ
ośvriadczx}nie samego zalnteresowanego, w którym przyznaje się on
do podjęch w latach 1958-1961 kontaktó\^/ ze Słuźbą Bezpio-

Ę#ie#k##mz®:c;Mk°kńpmżrenkomwąmogw#ogoRobiw#k"#b%:#%

wnocześnie staraJem się js\k nąiwięcd ukryć, zwlaszcza ria temat

kontBktów z Zaichodem, i sygm3Mzować zaufanyn1, cx} im grozJ..
Przyznać miłszę, ż® iośli zflk)żyć riarygodność tycli wyjaśnleń

Na].dera, jogo naiwność o kilka klas prz®`^o6zfl tę moją, klody
wi®rz`Aom w jogo nioskazitelność. Ponoo.acja rozmaftych środo\^risk

apołecznych przoz SB to przoci®ż nie tylko zbioranie lnformacji typu:

:p#P#chNajŁedrźój=;dduę:tćs%rzHy.genr::ją:#ńyYhśrjg#:#
ników i agemów komunistycznych słuźb. NadaJ aspirują oni do roll

przewodników narodii, a kuriynę osłaniającą ich prz®zhńć chronl
apgat państ`^/owy. Jost cma zresztą w miarę pobzeb polftycznych
uchylana (cas«s Najdera), po czym z powrotem Szczelnio s!ę jq
zaslania. Dyspozytor owej kurtyny ma w rękach olbrzymią whdzę 1
nic dzi`^/nogo w tym, żo po prz)ewrocie 4 czon^/ca tak lapczywie
cl`wytmo za joj poły.
*

Państwo polskie, któł®go kształt przoziera z kilkulehlego ba-

laganu, to organlzm o wazelkich pozorach demokrac;l, alo tiktymie
Jządzony przy pomocy zakulisowycli machinadi, pienlędzy (często

ztuż:r=Pz°a°Wrj:Z#'pkoboz%gsLęn#o#a`JUubżr:ŚPBdboKz°znna#

nbrudnych'), powiązań mafijnych, nioformaJnej cenzury, tainydi in-

ąpcBób myślenb 1 zachowania, sbwnict\h/o 1 nastroje poszczególnych środorisk. Dano ło ułatwiab/ i usprawniav dalszo działania

g##LgŁ.mM"ysr,::'bmwówka%aorr#h#rcguycłś'Ł:rgwnŁmu-

agenturalne. Gra Naidera b}h więc śmieszna - dostarczal SB
dokladnlo tBgo, czogo od niego cha.ah. Uzyskiwał toż od nich tylko
te lnformacjo, na loórych przekaznniu dpocztą pantoflową. bezpioe
zróżnychpowodówzalożab.MialsięzdzisławNajderza\^hllonroda
- amatora. był zaś w btocio jednym z wlelu lg.nyt:h i^qpóóJm-

®wnuów.

-Rowebęjob te nie zmioniają faldi, żo sprawa "Zapalniczld'" zo-

pozostaniedomenąprostaczkówtakichjakjąewentualniestanowić
będzlo równioż poręczną przykrywkę róźnych polftycznych gior. Sq
jeszczo szanso zawróoenia Polskl z tej drogi, ale maleją on® z
kaźdym mlosiącem. Wdżnym, choć nie jedynym, czynnikiom umożliwiającym zDjście z nti bybby pełno 1 rzetelne ujawnionio i rozlkzenio przeszłości. Wielo, niostety, wskazuj®, że zamiast togo

podojmowano są dzialania pozorno i opóźniająco.

stała prz)oz prezydonta 1 jego ludzi z premedytacją wyciągnięta,
rozdmuchana i wykorzystana jako parawan dla wielo

Romuald IAZAROWICZ

DO WYPOWIEDzl p.WAŁĘSY
Do wypowlodz]. p. Wdhisy z 3 czBiwca 1992 r., w której p. Wałęsa
przy2majo slę, iż w roku 1970, będąc arosztowanym przez MO,
podpisat trzy liib cztery dokumenty.

Po pierwsm
0 tym, żo p. Wdęsa \^/spółpracowal na stało z SB wiedzlab pól
Gdańska 1 wlolo osób zainteresowanych działalnością opozycyjnoniepodlogbściową w Polsoe.

Po d"gie,

przooczonb. CXÓż nie uzgodnili z Panem, przoz który pbt i w którym
mięiscu Pan go rzekomo przeskoczyt. Dwanaścio lat mlnęlo 1 żadno|

publikacji, nawet w Pana książce nie ma ani jodnego zdjęcia tego
miojsca. toj tak istohQ| przepustki do historlj.

Poc-rie:

Tonioktoinny,|akwbśniepanchcialstorpedowaćsmjkwstoczni
Gdańskl.ej poprzoz dogadywanie się z komu nisvczną dyr®kdą. T/l.
ko po5tawa Anny Walontynowicz, Allny Pidko`^/skiej i Andrzeja Ko-

0 powiązaniach p. Walęsy z SB |awnie 1 glośno mówill: Anla
Wdentynowicz 1 Andrz)ej Kołodziej. Dlatego chcial ich p. Wabaa

łodzioja zapobległa kompromitac|l. To od nich zaczęła się
-Solkla'mść..

POpiąte:

przekupić „dużyml plonlędzml., a gdy to się nio udalo to z Ani
zrobiono .nawiodz)or`q dzialaczkę-, a z Andrzeja tęrrorystę i przymusowo wywioziono z kTaju.

Wdu dzi.alaczy, tAk na szczeblu Reg ionu, |aJ< 1 Krajowym mlaloby
wiele Lstotnycl` spraw do wyiawnienia o ,zngraniach. Pam w czasie

Po trzecie

16 mk}sięcy legalnego dziahnia „Solidarności-.

Dowod®m pot`A/lełdza|ącym, iż środowsko Wolnych Związków
Zawodowych wiedzialo o agonoralności Pana byl fakt, żo Pan nio
wiedz].al o termini® stajku w Siorpniu 80, a m teren Stoczni zostal

pan dostarczony łodzią motorowq przoz specjalno shiżby b®zpi®czoństwa. Ci, którzy Pana .prowadzq' dopuśclli się niofachowogo

Po szóste:
Pan Giorek w swojej książoe ni mnioj, ni więcej tylko .sypie. pana,
Ę b)Ą/ szoł MSW p. Kowalczyk mid w kierownictwl® WZZ swojego
czbwieka, a bw nim Pan, Panio Wdlęsa. Q:zywiści.® zaraz dodajo,
żo to chyba niomożliwo. A więc po co to piazo? Czyżby dolikatnl®

MIESIĘCZNIKSOLIDARNOŚĆWALCZĄCANR10-11(296-297)

cośPanuprzypominal?APanprzyporimsobk>dodykacjęws\A/ojoj
kslqżoe podarowane| p. Glorkowl?

Po siódm
Panwlodział,ż®p.Gierekzamk]śc»po`^oriząinfomaęię,Wecw

W ostahlm zdaniu swego oś`riadczenla odkrywa Pan &arty do

:%ńś;'atwieŁdnzą:j:eś!ęąkco:'#;rT:TOTŁE%odti°tistme#d#kdo°m#ąktóroj grobu nikt n.io wldzial i biedna, rozbita SB, która tylko wy-

konywala rozkazy, w ciągu paru godżln dokonav zżiłriachu stariu,

!#i##:"±%śzzr#pmmĘj:;##oi#ifo!#łiof:Ęgm:o#FĘ
zqrzutu o agenturalnoścl Pana. Bo jeż®ll sam Pan o tym plszo to
nkwkst® Pst to warte, bŁaho, nlc nio znacząc®. Na szozęśc.i® db

POLski Sm Slę i""|.

Poósm
Kślqżka Pana uloazala się w ograniczonym nakladzie, biorąc pod

#br:ę:#ft:#dr#TŁi:ź;:Oią**i":fl#+'#jLEi:;ffi
:ię#cf"nm.agą:Ododprp##;j'łpd:Ł#mpow:pr#+aribj:m:Si:

:;.mżEta.Łb#eóntu#fi,u#ł:tq*ozy#:#g#®=j:
kach w MSW: robooilk czy chłop nawot gdyby chcial tę infomację
"gbśn.rić.tonlomialmożliwości.Anawotjakmiałby,to1takniktnie

dalbytemuwlaJy.nkalnformacja,abywsd'zqsnąćopiniqpubliczną

T::i:*!fŁzspT%:u,."ystasELYmę#.ślŁAn#;ć::.#
wypowiedzią Pana data 3 czerwca 1992 r.? Czy świadczy to o
panico, czy o zapobiegliwości?

Po dziaoiąte:

jakzaw5zenocą,tymrazemz46czo"m1992r.Polacytogopanu
nk} zapomną, tak jak nie zapomną Jaruzolski®mu 13.12.1981 r.

Płoźr"="6S:.adczeniopanaz4.06J992"apisaman:„Rozpocze® w byble nagĄmn tzw. akcję lusmcyjną". Flzqdy neoJSol.k]gności dokladnle do 4.06.92 r. m^rary dzy lata. Czy trzy lsta to dyb

#y.?mi##a#o#;#%Ę:sriffiLżozŁ?nb::*#zyŁ:
ny, żo pmiągnęliby onl Pam za sobą. Pan wie dokhdnie, że kologa
Pana gomrał roszczak zabrat ze sobą Pana teczkę i od tej pory
jesteście połączeni na dobre i na zh3.

Po szes-

Stwk)rdza Pan: ,... żo azęść matoriałów sfabrykowana zostah
przez slużby speęialn® innych państw.. Pan nie mial doatępu do akt
MSW. Nie miat Pan w ręku tych rzekomo sfabrykowmych matorialów, ani nie zbadala ich żadna kom potenha komisja, więc skąd
to twierdzBnie?
Fąównk)ż nio wskazuje Pm na blok państw, które jakoby miaty
dostarczyć te sfabrykowane materlały. Czy chodzi o tzw. Demoludy,
czyteżopaństwademokracii?Np.Anglia.Anglicyzawszecośkupują
od GRU.

Po stdemute:
Gdy Poseł Kazlmierz śwftoń z trybuny sejmowej wskazal Pana

Analkujqczdanle:„Nigdymnioniozhmanoinlgdyniezdradzibm

jako agema SB, a więc GF]U, Pan i otoczonio Pana .rechotst. do

#?WbómL;ęL#aYd#:%o#:nśj:„°b#yhpł:Ł#oanc:jFr®

;°#oubk#°.'raghob#,`,#n:gśowźg:qkpcTyT'.p.P#zy9mŁ"JJ#ś%j.a8#J

kolodzy Pana to: Gwiazda, \^Ą/ezkowskl, Jurczyk, F`ozpk*howski, się to na tej sflmej sali, ne któroj v\nedy nio bylo odważnego Poah,
Kbbdzioj, Morawieckl, Obzewski, F`omaszowski, Bartoszcze, Kuko- który wypowledzialby prawdę Pana poprzodnikowl Jaruzebkiemu.

#'g###żewój:Łr"'oMkaoc,j:Łwiff.ń:ZŚ;Whj,emk%;Łpapn:nr#j

g:*!cdcząpa#aare##kfiag#w*nł"iŁyezgó:;ki°gb°i:pt#::

Po osiemnaste:
Panlo Wahąsa, historia w kt6rą Pan wpadl wskuujo, żo to Pan

obawiaJ slę bardzi®j ujawnienia teczek konfidonckich, aniżen po-

sŁ:te=fi:®#psE:?żł:wiT;:ż%':t;#fa:e!i!,L:#ŁEk:±;

Tych doprawdy. Pan nk) zdradzil, w to jedyno zapewnienlo Panu
w]orzę.

Po dz&te:
Stwi®rdza Pan .bybm przywódcą st'ajku ..... Mowa o roku 1970.

iiśodn:fę:c:łip,"fT#1aT-agnmĘ%:o,'?dg:a#:*bid:#*.źJ:
razy. Fąaz w 1970 r.. drugi raz w 1980 r. kiedy to SB udab się
zainstalowaó Pana w KomitBci® Sbajko`^/ym.

Pojedmaste:
W mym życiu tak s{ę zk)żyb, żo bylem w przeszłości `^ńek) razy
arosztowanydlategowlomjaktobiAozludźmi.Mogbmobserwować
łch i rozmawiać z nimi. Poznałem róźno technikl .łamanb' ludzl w
warunkach o jakidi nio śn.b się Panu. I wiem jedno, że areszbwany
szBrogowyczbnok.Sollda"]ścrpodpisuiący„lojalkę.w1982r.,czy
w 1984 r., nawet gcly wspólpraoował z SB, to ni® ta sama kategoria

teK=zld dotyczyv środowska ,wystawionego na odsbzar tzn. niższydi funkcjonarius\zy SdF`P.

saMJŁ#ę:ri|j:o.m#5#:s"in:jni:!:ŁpP#d:::in*i%żi
dosięgną lch .nieznanr sprawcy.

Po dztibŁaste:
Pojecłiat Pan z lokqską wiz)Aą do Fąosji i tam spotkal się Pan m.
ln, gęówTiym terTorystą ostatnich lat - Gorbaczowem. Czy p)d Go
Pan o mikrofilmy s`^/ojej teczki?

s:°iś:w`esgu°c;:#oi=,Ws#'est=,gżnyę#.k[Się?:j::ćĘpP,:Ęi9j:mzkd°ó
uprzątnćcia pola Pana dzia!anla z wybmych ludzi o orienticji nie-

Zd:;drzyrzycwc°ówdcscypó*:#-Pg%żŁcyos#Ua=ktś7o°wr;nieirzozioiat.

!uLJ:nT#?;słl%"±uŁ:?ppżd=kŁOE:fŁgrc?gl.':.:'a::€L#a#j

a następni® baz skrupulów biorącogo na słebie kierowanlo ,So-

;ę?o,;uż:#n==#=Topro#zg:imlt;i'E,m:"m#amr:r:L=ć

lidamośck`.. a w konBekwenęii NAF]ODEM POLSKIM, który odrzucw
komunizm. W 1970 r. ludzl CZYNU było nlewielu i kto raz zdradz»
t®n dokrądnl® byl pllotowałiy 1 \^rykorzystywany przez SB.

Po dwudzśate:
Wspomimteżpano:...shmnejrozmowiozbratem.....Dziś.potym
co zrob» Pan z .Solidamośc.n'. z Polską i Polakami, a szczx3góme

towjakisp®Óbprzypomocykomunistówrozpra"slępanzrzadem
Pr®mioraObzgwskl®gośmemtwierdzić,źotaśmazArhmowabyła

aumtyczna. Ze zostah om nsgrma przez oficerów, cx) prawda

#t%::gŁŁr,°7mK?#v%%żXp5#ai%P#riĘb:rE
licznych cmęntarzy?
P°Zg#zaę:g:zpanem,że~.komuniściisBni®szantażowdipana
stabrykowanymi materialami.. AJo to wynika tylko z tego, że oni
niczego nio musleli fabrykować.

Poczter-

PAŹDZIERNIK - LISTOPAD 1992

:g:+aTch°:]śfóa;śnb±:%::Łn##srm=°t:?:°km5:eDr'uatig=
winny śmierci oficerów WP w Katyniu. To toż w WOLNEJ I
NI EPOOLEGŁEJ POLSCE wyjaśnimy.

Podv-b:

:r###wm.-::nnŁP:Ei:ii#.r=:;p:*S#T-:n:k#ą#o:i
nala5rymwidniałm.ln.napis:.Wdęsa-toprzBmocihaos..C"tnlo

::;;„bo*j,*cnri:dfinmałp;mpn:'a:at:j:']#neegeg°ó##,nś®T#g
SIĘ. A Pan w swym ośwladczeniu us»uje innych oskaJżać o .Cal-

kowitą dostabmzację strukŁury państwa...", wspomim Pm i to wbśnio Pan o .otyco .....

Do kogo ta mowa Panio \MQsa?
Po dwudzieete pia`i)see:
Par`ie Wahsa, czy wzorem lnnego stugusa Moskwy ma Pan
przygotowanyhellkopternadachuBelwedoru?80MYTAMPRZYJ-

DZIEW

1 wcal® nie będziemy szukać dokumentów stwlordzajqcych ÓE`kt,

iź jest pan agentem SB. hk samo, jak nle sę nam potrzebne

plełuszkl 24.04.1992r. pod Behwederem. To paJ®nie Wolnego Slowa

w miojscu poblicznym, wzorem H"erowców, |ost początkiem końca
rządów Pana j Pańskle| mafil.

Ei#S:pT:%Ł°%%;d:Ł#i#rŁnFdi%±%n#sĘ=LeEm#ź

Edwaid h4EIKOWSKI

.Ursusa., roprezBntujący tzw .Sieć) z wizerunkiem kslędzn J. Po-

21857 c7y25 421?

POWRÓT PRZESZŁOŚĆI
Pobwa paździemika 1992 r. przynk)sb nftażniejsze od wlolu kn
wyd-nlo w stosunkach polsko+osyj3kich. UO"/alano ofldalnle
przoz półwioczx) kbmstwo o msakrzo aymbollzowanoJ słowem

mierzajązrobićdkLsymbolicznogoQ/lkotakiojestmożllwe)zrekom-

Uł(atyń" znwoczono z®talo matorlaJriymi dowodami ś`^/iadczącymi

IIE Bla:O OFIAR7
P)tinia można kontynuować. \Mżna kwestia rzuca slę jednsk w

pTzocjwko prawdżwym zbrodnlarzom.
Przez wszystkio t® hta za gbszonl® prawdy byliśmy ścigani, bici.,
wsadzanl do więzioń, oskarżanl o eprowokaęięu. Pamięć o wymor-

oczy, gdy się dokladnio cz)Aa te dokumonty. Nadal ni® wiadomo
bowiom, 11® naprawdę bylo ofiar. Dziwie się, żo dotąd nikt tego r)io
zauważyt. W piśmie Ławreńtlja Berii z 5 marcxi 1940 r„ w którym

dowan)fth przez Sowiotów rodakadi b)b jednak przoz mjtrudniejsze czasy pewną opoką, umacniającq nasz opór 1 nle

przedstaria on projekt masakry, mowa jest o dwóch grupach Po-

pozwalajqcą wielu z nas do końca się spodlić, "przystosować", ulec
silo, przed którą -zdawab się -nie ma nE]tunku. Pamiętaliśmy, ta
wledza nas utwardzab 1 uodpornlala.

końcowym wniosku Beria proponuje zamordowanio 14 700 i'ońcńw
111000wlęźniów.Jestto,jaksądzę,charakterystycznozaokraglonk}
- db nlego kilkudziesięciu, kilkuset wlęce| czy mnlo| zabftych ni®

Byliśmy karmieni opowiośclami, jak bardzo wdzięczni powinn.ómy
być Armll Czorwonej, która nas wyzwoliła, przelewai.ąc za to krew
3`A/ycli żohlorzy. Myśmy jedmk pamhtaJi, że byll to nioraz a. sami
żołnierzo, kórzy mioli na s`A/)cl` rękach polską krew. Nas nie wyz-

mlak} znaczenla. Dokument Biura Polftycznego, z tego samego dnia,

wala"), nas podbljmo.

pensowania tych stiaszliwych krzywd?

lakó`A/: 14 736 jeńców i 10 685 więźnió`A/ na Biahoruai i UkraJ.nie. W

#%#%źnma°#|;ŚP°p#'ąmópź"o"±rb#Te::ĘŁnden#:|°2Ęuj2',4#:
Ale jeśli przyiqć dane Uzaokrąglonep, liczba ta wynosi 25 7001
To nie koniec wątplhMoścl. W mai`u 1959 r. szef KGB A. Szelepin

KONllnTKrLmAlmM

sporządził dla Chruszczowa notatkę mówiąęq o zabozpieczeniu 1

Byćmoże-jaktwiordząnioktórzy-decyzjaJ®lcynaoprzekazmiu
Polsce dokum®ntów w sprawie ludobójstwa na naszych rodakach

ukryciu dokumentów w sprawie morclu lir //.ćzb/e 2/ 857T. Która z
tych Uzech liczb jest prawdziwa? 1 skąd s;ę wzięb liczba wymieniona
w piśmi® Szslopina? Dokumenty przekazane obocnie suonlo pol-

wynikla rzoczywiśa.e z przyczyn koniunkuralnych. F]ozstrzygnięcio

#omn:ota*gq;onTo,:*j#n#rżTnT:mź:gnezFo&kaebgbę:nte%:,:: ikŁejLeg.:tip:e,.Yuj:,:iji:.ćze?:z#ićśi#f?,e#ón#na*z*y,:mTn,g#
bcznie z ulublońcom Zachodu, zapewnlającym cnv czas o swej
notwaJtości" Gorbaczowem.

bagodii ich rodzin.

CODAHJ?

njopł#m°.mpnłećzw#an:?n*:t:i=*:?:żezakap°tyTnT:#]oĘ#ę%;
c®nzurą w krajach zachodnich. Z przyczyn whśnie koniunkturaJnych
whdze amerykańskk) i brytyjskio zal(azywaw publikować w tym
kontekście nawet datę: 1940. Amerykanie wystąpilł z rewelacjami
katyńskimi, gdy im to odpowiadab, w pełni "zimnoj wojny" (w r. 1952
przod specjalną komisią Kongresu przK3słuchiwano świadków; tych

samych , którym wcześnioj amerykańsklo shiżby specjdne przy po-

=°ecywgrźo%c#ros#mYz#sW;ew?|,n%t&ntpe,:;:)iBoW±%J`#=
udowodniona w spcsól] nie do podważenia, zachowywall "ostrożność" i odmawiali ofięialnego uznania zbrodni za dzieho sowieckie.
Ueż choćby trudu i bojów z angielskjmi whdzami przeszli polscy
emlgranci, gdy w Londynie stawiali pomnik ofar Katynia! Do pew-

r®go stopnia można zrozumloć spadkobierców zbrodnlarzy, że ich

Naj`^/yższy czns, by m obszarze całego dawnogo ZSRFI 0 nie
tylko!) powstały państwowe komisje, odpowiedzialnie, wnikliwie i
rzotolnie badąiącD zbi.odnio 72 lat sowieckiego komunizmu. Ujawnlone muszą być wszystkie istniejąoo dokumenty i dowody matorldno wszystkich zbrodni, Udział w tych komisjach powinni brać

przedstariciole tych narodów i państw, których najbardzlej dotknęla
ręka bolszewickłego zbrodnjarza. Bez tego, bez otwartoścl, bez
przyięcia i pehego ujawnienia cslego ogromu zh, bez postawienh

przed sądem żyjących oprawców, nie ma szans na powstanie zdrowej i nie obciążonej t)m dzjedzictwem Rosji.
Gdy mówię o sądzeniu katów, sVszę czasem, żo to juź staJzy,
schorowani ludzie, pragnący jedynie w spokoju doźy6 swoich dni,
nałeży lch poniechać. Uważam , że jeśli w naszym życiu spolocznym
i prywahym mają obowlązywać jakieś zasady moralne, to ci ludzie
nie mają prawa ani do spokojnej stffości, ani do b®zkarnoścl Jeśli

ukry\^/ąią, nio sposób zrozumieć ideologó\^/ wolrmści i moraJnoścl,

ktoś ch© to nazywać mściwościq, niech naz}/wa. Bardziej żal ml

gdy do nich dobczają. Tylo w sprawie koniunkturalizmu.

tych, których zabfto i tych, kiórym zlamałio żya.e przoz pozbawieni®
najbliźszych. Współczucie dła katów zajmuje najniższe piętro w

NOVVE PmANm
Potwierd.zając bezdyskusyjnie znane nam fakty, Udokumenty Jelęyna-przynoszą i rzeczy nowe, m.in. bezpośredni dowód cobistej
odpowiedzidności Stalina za zbrodnię "katyńską" (upada!ą krążąc®
gdzjeniegdzie logeridy, o jego niowledzy 1 2nskoczmiu "nadgorliwością" NKWD).

Jost i lnformacja wręcz nlesamo\A/fta. Skalę zbrodnl Ukatyńskiej'
obliczano dotychczas na ok.15 tys. ofiar. Wiedząc o lmych, mniejszych i większych sowieckich rzeziach. nio mieliśmy pojęci.a, że w
k`^/iehiu 1940 roku poza jeńcami z Koz].ebka, Stgobielska i Os-

taszkowa wymordowano jesz}cae inną, ogromrią, jedenastotysięCzną grupę Polaków. Gdyby nie "dokumonty Jelcymn, ten masowy
mord nadal pozostalby nlezmny.
"kumenty te powodują jednak powstanie całego szeregu now)n=h, ważnych pytań pozostających dotychczas bez odpowiedzi.
Gdzie dokonywano morderstw? Gdzio spoczywają ofiar`P Kb wykonywal egzekucjo? Czy władze Fąosji mają zamiar śclgać (zbrodnia
ludobójstwa nie podloga w myśl prawa międzynarodowego przedawnioniu) do dziś źyjących oprawców? Co władzxg iosriskio za.

'

hiemfchii moich omocii.

SZANSA
Gost Jelcyna stanowl - mam nadzieję - spektal(ulame otw/ancie
p®\mego p/ocesu, nie zaś - jak niektórzy t`rierdzą - zamknięa.e
czegoś. lffam, że proces ten istohie się rozpoczął. Jeśli tak, to prz)ed
Rosją stoi niezwykle trudna droga moralnoj i mentalnościowej rewolucji i odnowy. To zresztą jej jedyna droga do normalności i do
odwrócenla odwiocznego rosyjskiego fatum. To szansa i nadzieja
również dla nas.

Romua[d IAZAROWICZ

C2;ytajipopieraj

rriesięczrik
SolidarnośćwalczqRa
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Sprawa.Macieja Franhewicza - cd o

•#m-%##-#Sż#i
Tw4-*E.iguljkżj3:yńripwpo%#;]r%%=d_Wa_#8k%FąĘś#i
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Zaskarżony wyrok jest niesluszny 1 ostaó się nlo może.

Sąd Wojewódzkl umarzając pctępowanle karne midrie ocem
stopioń społecznego niebezpieczeństwa czynu zarzucanogo oS-

#n±o#8,d#uo%o=dngąĘ:Ę:*;o:::wńŁ=ffmp®;#d=;:.pp,,a:;:ą::

LingigjiTŁg®3;żd:oŁizoiL#łff:oSngieźz:gĘ*:f:ź.oig
Warszawa, 1992.10.07

EnEEj*;ófs,:*:#nznoo=rwnaw+#Lo,«dó#:::e#nk,=:
Niozależnie jodnak od tych przekonywujących motywów zacho.

#[€zĘ3:sPp°#LAE8Li3#ści
PROKURATOF` GENERALNY
F`N KF`N 177m

;:mriafn:oomi:e:bg#;%yq*Pa:#,Ts#gg;ę::=Ph##:

SĄD NAJ\MćZY IZBA KAFąNA

#rańads?ą?u##Ód°kkujĘ%r:G#nDe:ruĘ°dniai"ehia
1 992 r.

zffikarżam
powyższywyroknani®korzyśćMaciejaFrankiewicza.

Za,Z-

1/bęądwusdeniachfalą/cznychwzakresioocenystopniaspo.
A9cznego niobezpiocftńsbMa czynu zarzL[mogo oskarżonemu,

charakteru wyTządzonoj szkody a także 1 stopnh zawinlenia mkarżonego.
Dzłałmio oskarżonego naoechowane upoTem, roalizx}wane bylo

:gmFT?u,wEzst:#kn#api?#ę#:';łn:o:oęf#E
nych przociwko mieniu 1 godłu państwowemu `hrystgiwionemu pu-

blicznio przoz przedstawiciebtwo konsulamo.

st#nb,L=#rŁ88#:astkpku3:ł#nĘLącvąvvnoakumos#uv]#łŁ,cff; :oci%':mŁte'Pijo#:#?,'i#:i|%W#°##łg;Ę:§§dgg',,!8yb#8€.
s#:p.oź;,naow|oogwoŁ:|:ęk.#ł%p.#,dr?op#o#wbn3Fę:ź3zpTz=a%%
przokazałiia |ej do ponownego rozpoznaria
ł wnoszę
o uchwonio wyroku 1 przekazanie sprawy Sqdowi F`ojonowemu w
Poznaniu do ponownego rozpatTzenia.

oskarżonemu w lamch 1982 i 1986 toczyły sie postępowania karne,

#Ęźhrj#ś";mhh#ńnż°,;°±ob:gv#:łg:W#:3;nrstho:azn:°:

Uz"adnlenio
Sqd F`eionowy w Poznanlu wyrokl®m z dnia 3 stycznia 1992 r.
uznal Macieja Franklowiczn za winnego tego, że dnia 14 stycznia
1991 r. w Poznaniu wziąl udziat w zbiogowisku publicznyrii przod

Łstmg:mkóę®egn:'ud=mz;j#u&:,F::S#izYndy'ymp:#'j!kgwR=:

ii,pgn;ia;oE*ĘłiEpąmrgl:Ł#i;n:;łfRog:Tg*±;t,#S!i?Ęuaź::
oUzymaniu Stosowmj lntormacp ze szpitala wlęziennogo n(, 216/

townogo zamachu m mlenio przoz zniszcz®nie elewaęii budynku

*.:n#i::Uźt.:::Łd:oułi?urszdęda#|{:rot:'iaE::egwo:ą:omme#a°k%€
usunęll 1 znieważyli prz)ez zamalowanie godło państwowo Związku
Scx:jdigtyczmychF`opublikRadziockichwystawionopublicznioprzoz

j#;iopnTaedw#nw;Cg?gw°#:cSw#ntkgo°w:?qk;ę#::!#oĘ:=2 kiŁ a ponadto zobowiąza") oskarżonogo do naprawionia szkody
wyrządzonojprzestępstw®mprzezuiszczeni®narzeczUrzęduWo-

ggu::pg=ę:?źąnŁ*a#Lrjga:,;bĘ+##ouśtogotŁgjg:o:
=:nś?gi;o:ŁonEo;gź:oi=źd:g;a#|,c:%§w;qm?:iłgY:jz=kóg
sprawę Sądowi 1 instancji do ponownego rozpoznania.
Zpowyższychwzględówrewizianadzwyczajna,wniesionazurzę-

du jest w pem zasadna.

jowódzkiego w Poznaniu kwon/ 4.089.111 zl. w termlnie do dnia 31
lipca 1992 r.

Sqd Wojewódzki w Poznaniu po rozpoznaniu sprawy z powodu

w"J%ji:kmg#anpeogod°s:*i!#anz.itkapr#2nykpTł°źj.:::T5§i#kĘ°-

zASTĘpcA pROKUFLĄTom
GENEFULNEGO

Fordy"nd F`ymarz

Fqłszywy_pgp:łL{^k^_ah.M"^,.„ńn,e"m]stm„e„
: bołz kbpotów kolpokowane. Nazwy już nie pamlętam, bo toż w

#%T.a:e#end:nir:#Cś3oT:b!:#w'g,nź:nŁ°zebg#nwmTdsp#

ĘWż°#®#nig|jęij:Uc:#?g:nio!łii§;g'uśti%!;ećK;ii:d;
dicę więc garścią goryczy zniweczyć przy"ajmniej część skon.

;®ąg:w#m;Ęi:dĘuio#j#i,!.;zii?Eełs:Ęj:es:,::łtje:ggpźr:ź
c=zasopisi.`a. gdy n® za to O.opiono, zamykano i bfto - Jędrzoj

przed wszelkimi iuchami opozycyjnymi. Namawiat wrQcz do ko.

#;:s:ś'o#g.#:==L#t:i;3:w:Ósgln:a.w:L%3?#T:ooiT;::
nogo podporządkowanla sowieckiemu imperium. Na szczQście nikt

Ę#i:aF!ąF;f#?gę#ź:±wijcF#łf%Ę#T%Ę
tQ(

jGŁrv#:bten#°da#od,:#Wd°j:żstB#°;,zft#°e%i3ofs:
LIPIEC - SIERPIEŃ 1992

i^ti»ego narodu.. B®zpleczeństwo Polaków updywal Gloiprch
właś".o w h^/aĄm z`Ariqzku z MCBkv`rą.

B)A Giemd choroblh^o/m, twgdogłowym antys®ritą, endokiom
tBk skrajnym, że nie wybzymali tego nawot Jego koledzy i w 1961 r.
usunęti go ze Sbonn!ctwra Ngodowogo. PozEi fobią antyżydo`Arską

mlal - jak raeo`^/y end* - dwo obsesje: Józefa Pibudskiego,

Polse?, w t}m ti\kż. mk>dego pokolenAE\. (..) mrtoścl, Iiaóhm stJżi/

/. o AIóro "kzyt, pcBm.ab/.. Na sz]częścio oba stwiordz®nh bgdzo
są odlegb od pmwdy. Choć w moim przypadku lsbtnie: już ploi.wsz.
spotkank)zwypracowanlamGiervcha,wlatachsjod®mdziesiąonch,
imprognowab mnb m za`ArszB na ondeckq myśl pomyczną.

d#*.e#chc°a::zF#o°#gwffiw#m°cudhu°n#|#'Ap#

którego nie znosff, i Niomcy, których się bal, do tego stopnia, że
lączyta slę do stawiania fałszywogo pomnika. Do dalszego
pchab go b na oślep w sowieckio objęcia.
Kowalskl chwali Jędrzoja Gi®rbn=ha jako pisarza i publiqystę. Mo
rrioszanialudziomwgłowach.Dość,żetakądz].a!Eilnośći)rzozdlugk}
znam jogo twórczoścj l*eracklo|, jeśli jodnak byl plsarzem takim jak
lda uprawial sam zmaJły. A może redakęja szuka zb»żenla z pokrownym mu duchowo Tejkowskim?

Pu%C#y#.#Tfi#J.€##®ę[Ł##ksastwbimrimniem,żepL
sa"^io Gńorqcha l^pn^n=rio duży wpłyvii m poglądy wielu ludzl w

Jm EWARYST

Popatrzcie dobrzy ludzie,
j.akie sztuczki w czerwonej budzie.

Było od wl®ków zdnłóe źródb obrosłĘ) nie trz)ciną, nk) kr2akami
leN=z knutami 1 nahajkqmi. Siadywał nad nim lwan Gnoźny , marz)A
Piotr 1, snuh swe plany Kdhrzyna 11. Coraz więcej znbutoj wody

zacSka bk)daczy5ko na widok tych herotyków co t®raz `^q^eźll z
podzbmia.„ Amoryka na&zoj wlelkorosyjskioj jedności Sprzyią
nieraz dab temu wyraz, wot...

pb/nęlo w ś`^/lat, zalowalo kraj za krą)em. Carowie wmówili w swój
lud, źo Mosk`i/a |®st trzocim Rzymem, lóóry nigdy nie upadnlo a
zapanujo nad śwlatom. "atogo utorzyli w Moskv\/ie patriuchat prawoshwny ściślo carsldoj wladzy poshJszny. Solą w oku byha im każda

5ynom. Mędzy sobq rozmawiają po rosyjsku , jadą odwk)dzlć rodzinę
w Polsco. Kobieta mó\ri, żo ojciec jej byl Polakiom, matka Bb-

rellgia maiąm swojo c®noum poza zasięgiem rękl tego Trzociogo
Rzymu. Pl)męh zatrim i.zoka coraz obficiej, zalewala...
„Ab wjeki robffy swoje -rzeka zabagnila się a buchający od nięj
smród odstraszal naTody. \Męc b!avch carów zastĘpili czorwoni,

Jadę w poci.ągu z wspóbasażerami z Rygi: starszn kobieta z

:kr,u:kn#.E:i,nLeamn#ź;wŁapost.Ęźk::Ło#T.ie.=żqbi#nY:wn:

zabrałl się do usprawni®ń. ZaczQll od zmiany znaczonia sh5w : nędz3ę
nazwaJi dostatkiom, oghpi®nlo nauką, swój oszalab/ terror sprawiedliwośclą a plekło na zieml soę|ali5tycznym rajem. Ktokohriek
miałwqtpliwościginąłjakowró9ludu.PatriarchstmcBkiewskipozos-

to, ż® kto tam osiadt za czasów whdzy sowieckiej, dziś nie ma
obywatełstwałotewskiego.lbkichjestokolopolo`^r)/ludnościaŁotwa
ich wyraźnle chcs się pozbyć. Chwall 2n to Białoruś gdzio jest po
dawnemu, tak jak za czasów sorieckicł` A na tej zlej Łotwie rodziny
sorieckich wojskowrych żyją jak w getcie... A ja ałuchajqc czuję
podzhw dki doteminadi Łotyszów mabgo riarodu, który nLe chce
kukubz)ri jaj w swoim gnieździ'e, który chce wykluczyć możlh«ośÓ

tawlll. ale obsadzill go swo`^/imi nąh^/ierniojszomi slugami by popl®rali

manipulacji narodowościo`^q/ch z Krem la.

w razlo pobzeby urzędowy atoizm myślq, słowem i uczynklom. By
wychwslali ten ra| ria ziemi przed caĄm światem. A kledy taka

Zhtipiam Się w lekturze. 1 cÓż tam? SbumyczBk zo starogo źiódb
w nowym, bogoojazyźnianym nurcie. Z iśa.o barokowego wiolo-

##nąToką:r:#?##T=ŁW+##owP,Tugazbutyrecymjącw.

*#i.ażŁnŁiE#om%##ęući##ffitLw8#,*j:

Czorwoni wbdcy gorliwk) od poczq(ku zajęli się rzeką. \Madowall
w nlą sporo sacharyny i dezedorantu, by ukryć bmdy 2nbarwili na
czem/om). A do tego podzielili m różno kmdy, rzeczki i strumyki o
rozmawch baJw&ch i naz\^/acli puszcmjąc je do różnych krajów. Do
Polski na pomoc jadowitoi' rz)ooe sklerowdi sbumyk zwany Księża
Padioci. Wyrosh nad njm garstka plugawych mucliomorów , na które
nlkt nie dal slę nabrać. \Męo następny strumien jako Teok)9ię Wyzwolonia puścili do Amoiyki Poludnloy/Qj. Nab'ub się nim sporo na-

iwnych, ak) Pąpież w poni to poq!p».
Aż prą/szedl c2ns, gdy komunlzm zbmkrutował. Złszum.iało w
Moskwi®: co tu nowego wymyślec? Komunizm skompromitowany
więc czx)rt z nim! CzoO. z Lonlnem i Stalinem, nlech wszyscy myślą,

że już swoboda! Alo jakich to sposobów i narzędzi ozeba aby
zachować to co już raz w paszczy naszoj bylo, by przebarwiona juź
zauuta i.zoka zaJewab daJsze kraje?
Zo starych doświadczeń pamięhno, że głód i nędza to potężno
narzędzlddosterowanianasoojamimas.Ażojadowitezió»(awydają
trując® kwiaty więc komuś przypomnialo słę h6ło Mao Tso Tunga:
nk}cli rozk`^/ib sto kv\/iałó`i/l 1 oto wldzimy dziś w Rosji gdzieś setkę

F`omana Dmo`^/skiego. To co w talq/oe Dmowskiego - oparci® w
konsok`^/emhym dążeniu do nlepodległości o sbbą wtedy 1 rozpadajqcą się F]c6ję - byb shis2ne, dziś jest samobójczym. Czytam.
\Miele d trafnych dlagrioz - anaffabetyzm polityczny postkomunis-

tycznogo społeczeństwa, apatl.a i upadek mora]ny, małpowanie
pseudokultury Zachodu, odwrócenje się od wlasnoj kultury 1
Świadomości narodowoj. To wszystko tragiczna prawda. hką samą
prawdąjestostrz®żenioprzedpiękniezachwalanąpulE]pkąwpostaci
Ziodnoczonoj Europy, g roźba okspansji niemieckiej, korupęja whAdz
slużących intereeom międzynuodowej finansj®ry.
Ale jakie lekarstwo na te choroby i zagrożenia? Może wapótdziałanie z innymi wyzwalającymi się z czerwonego imporium narodami? Może stworzen ie porozu mienia krajów zagrożonych przoz
Momcy i F]c6ję?
Nic podobnego! F`eoepta ofiarowana Polakom jest prosta: najbez-

pieczniej w brzuchu potężnego ludożercy. tam nie ma |uż żadnych
kbpotów!
hkio jest bowlem sedno skrytego pod bvskodiwq retorykq pro-

gramu. Polska ma być związana nierozerwalnym sojuszem z Fąosją,
która przyją\Aezy katolicyzm przesiąknie ideami kuhury chrześcl-

parlji 1 ugrupowań polftycznycli - od monarchbtów do komunistów,
od liberańw do demokratów, od wloTzących do soęjaJlstów a nawet
homo8®ksualiści swą partię tworzą! Jak swoboda to swoboda, pa-

jańs*J%ć.Smczyphkaćnadnaiwnośclą?NąszczeBzarengmość

:;r=uakŁ°'=dmTajłeJdAbr#dgevgvn:j#i€i:jEPs€jipo#Ł°diapŃż=

;L#ł;Pązmod:#mzwćddn#ą#e.mzed#:;jo:oqż°ś°mąd°kśu?%,r,źŁ:Ę

kiewskiego imperializrnu. Mnld lub bardziej jmh/nie gbszą one, że
Vvielka Rosja nle może ulec rozpadowi, żo w granjmch tej Rcsji znów
muszą być wszystkio kraje cnrskiego lmperium. To oczywiście na

hbskwy? Ponad cztery wieki temu wojując zx) Stefanom Batorym
lwan Goźny znalazl się w rozpaczliwej sytuacji. Chębiie skorzystat z

piorwszy otap. Ale że świat idzie z postępem, to nie mogą być już
jakioś .d®molud)r lecz zwycząjno rosyjskio gubemie: fińska, polska,
ukraińska gruzińska m. Bo iłbata tych krajów bylaby hańbq i zn-

Łekdi:6kieśemłsjŁL%łtat::Tg##j;;U:j:=%v,Zymmm#rb#:Łr=

grożBniem dla Rosji. Cztoż druzia - mamy potęźną armię, ona
zaprowadzl wreszcio porządek jd lwan Groźny p[zykazal, wot...
Mamyisprzymierzeńcówświadomychinieświadomych,żonaszomu
Kromk)wi shJżą, da, da. charfu;zo! A moskie`A/skj patriarcha tBż zęby

paoiarchą Konstantynopola a nie Mosh^r)/ gdzlo NWKD i KGB mianowab/ hierarcliię Oerkwi.
ldea lmperium Slowlańsk].ego? PÓxora wieku lożala ta dokbyna

12

zdro`^/y do Rzymu wróc». A w mszycli c%asach owocmy dialog

ekumeniczny Watykanu h^/a z niezaJeżnym od whdz pań5twowydi

panslawistyczna wśród lnnych skompromitowanych t`^/orów carskioj

MIEslĘczNIKsolmARNoŚĆwALczĄCANR7-8(293-2g4)

pTopagandy, która pragnęla .by wszystldo sbwiańskie 5bumlen.M)

1 ochEclć szatana! BolzBbub okazal dobrą wolę, phksl ze skruchq
żahjqc wszolkiego zh łakie kiodykolwiok uczynił. ęzym zrmkomne

Ław:#Ę#mn:Ł"*#mĘaffinz,#ęcwTm,Pkrmó9sTskr.:

postępy w nauce rel®ri. Oczyv\riście postępowanio misjonarza z

okubryl Wtody zobaczycie, że tq upojną m®lodią n.i® anioł gra m
skrzyp®czkach ak) to diabol ubrany w ornal ogonom po sbunach

#oj:ił#h#::j:rMTT:g:*će':k,:dnkę:..Ę*:Ł,k°wbjpnrymchddk2#-

pociąga. 1 zrozumk}cie mo z Waszych dobrych chęci robl swob

8w®go uroczyst®go chrztu Belzebuba porwat owego misjonarza.

na'BZ„Zędriżri®*kiedyśzmy/ćhoćniokato«d<i/mlsjomrzkóryzndaa

0]giepd ZARUDZKI

radykalnysposóbunicostwienlagrzechów-wystarczytylkomwrócić

Rzeczpospolita ,,ubecka" .
Gdy n.ie i^ilesz co jost ngrane- wiadorpo, że H?.to.o pierippz®.

Przysbrio żyd-kio

28 września br. w Łódzklm Domu Kurtury mialo miejs© spod{anle

:ę##mpoę#:kó#.jA#nJgr#ra#UhiwTąz°k:#°zas::ł:#
Łdbsum#n:ej*mhbakŁ#kdj=Żffi#:?o?j!#śśiś,żmniaędmzyp#:
nyml.Skogaru..Wkuluanachsprzedawanoksiążki:.Gwiazdamialoś
rację. - W. Kria«owsklei i .Via Bank 1 FOZZ. 0 rabunku finansów
Polski. - M. Dakowskiego i J. Fłzystawy. Swoją obocnością na sali

• niech pan \hiymioni jodno cldo lome.
Prezydent zastsnawia się 1 rzxica - ptok.

Skoństermwa" komisja długo się naradza i ogłaszs wrzc5zk3ie
Wnik egzaminu.
- Uzystcail pan doktorat z flzykl, chem« i_biology.

Ur;dowŁy W*sa chwali sję Danoe i opowiada cab za,jście.
-AletyjesteśgI\;piLiechu,jakbyśpoi^Ńedzialptak,tobyśuzystal

Jcx5zcze doktorat z filolog« polsk®:
Państwo, które pTzociwstawia się interesom swoich obywateli jest

pańswem obcym zarządzanym z zDwnątrz przez posoż)rmczą gru-

obrad ŁDK zaszczyc» ms ZchNęwskj posel -Stefan Nicsiołowski,
który notabene szybko zrejtorowal. Cab impreza miah charaktor

Eąiuj#ÓE!,:#g%'i3±d#:osj%:nief.ą!:Ęv;t:?TgkkT:

związkowy. Dlaczogo Solidamość? Na to pytanie odpowiedzi udziom

gospodarki jesi absolwentem nie tylko komu n.rstycznych uczęlni, nie

prodst"iclol .Skogaru. - Teofil Twgdowskl Bardzo wielo dziwnych

%ę##°hwy:#+:g#:enpa::o#:#:i:jŁmcuh-;:njgłj=rk:,P:%

ipodejrzanychosóbpowohi}osięnapieńSolidarności.Tylko,żoten

pl®ń, tzn. Komisjo Zakhdowe i ich czAonkowio mają dosyć ciosmia
na nim kolków. Andrzej Gwiazda jest akurat korzeniem tego pnla i
dlatego znprosiliśmy go do siebio. Bo nam naprawdę nie o „take
PolSko. chodz.k).
Wdęsa w zBckszu Belwederu rozrmvls z_Yyac.Ppi^pkim._

- Lti - pyta Wachowski - c® byś zroblł jakbyś zostti królom
Polskl?
-Jaktoco-odpawiadaWahęsa-wzkin}ymmmarddolarówz:kasy

również absowentem u n.iwersytetu amerykańskiego.
Czym się różnH WUML Iwi6częrowy U_ni_wersytBt MarksLzmu Le-_

nin.k+u/oóuriłwersytetuJag`ielońskiego?Czymzaprzeproszenkim
-kurwa mać. od AJma Meibr.

To wykluczn, aby nie wiedział co robi. Nie ozeba smdiów, by się w

tym pozomym bahganie połapać. Jeśli zn zaległe zabty za wykomną pracę zloconą innsmu przedsiębiorstwu. kara umowna

państwcwej i wyjechal do Japontii._
- Milbrci do-h=rów z kasy państwawd, ti. rozumiem - mruczy

wynosl 1096 rocznie. W tym samym czasie proagnt bankovn/ - 88%.
Każdymożepoliczyć-zamiastplacićfirmie,wpłacasiętepieniądze
do banku. Zarabia stę na czysto 78%. Jednocześnie przy pomocy

WŁchowski - ale po bką cholerę jochać do Japqi«?
- Jak ti. po co : o6urza się Lechu - aby zoąać Pm cesa!zem.

w rozpaczliwej sytuacji. Fąatowaw się tym. że nikt nikomu nie Pacw i

Od#ei#:qd:ak-Og:n#,dd=jŁzy;:.re:donyŁ:dffidhz#uy:jr%
§:]g:[nź:go:b:g;aosEzwaaTc:z#y#ś#;jdóa;egagwd#LfEyrŁap#ę
kowali i nie chcieli „5kręcić' w sbonę zgnivch kompTomisów, nawst

za c"`ę więzlonią mogli przowidzieć, żo to się tak kończ`n Solldarnośćzawszebyhzwiązldemzawodo`h/ym.Ofięjalniestanowisko

podatkówi@bjmasyharsczy.przedsiębiorstwazostab/postawiono
w ten sposób zyskiwaw 78% swoich dochodów. Doprowadzib to do
zupehej anarchizacii źycia gospodarczego i finansowego Polski. Z
fikcyjnego zadtużenia przedsiębiorstw korzystaw tylko banki pobieraiąc z tego tytułu swój haracz. Podatek pbci się z chwilą znpłacenla faktury, a nie od wpłyniecia pieniędzy na konto. Te
zarządzenia finansowo świadczq owidentnie o tym, że destrukcja

#Sękl#n:dbgmm:?yphp"mgin#ha.sApt;e#żarTź:śĘ;Wkji#aż:t

gńoź#k:ntpk?:z#:1źwŁL::%w##łT:#o:?ęc:':=Ę

=m#Ys"#oP::%aYpą:LS#bbphTdaz##j;#oŚ#+SJ:tarbe::

tri konkuroncji 1 pracowników wr®szcie, fomę wbsności. Z pracy
na|omnej utrzymujo się dzisłaj 9096 Polaków, źlo opłacanych. Dobro

=#*nrj:#er=Zj°ąn:onmao#:r3,::ż::°:#ŁBEe#r°wm:dźq#

państwa to suma dóbr wszystklch obywateli. Toj kon©pcji sprzBciwiah się komunistycz)ia whdza. Wódle niej państwo przK3ciwstawlał`o swoim poddanym. W myśl zasacly -im bogatsze państwo
tymbiednlejszyobywatel.Tazasadazosta!aprzeniesionadonaszej
obecne| rzeczywistości. Ciągle shiszymy, wyrzekq|cie się swoicli
dochodów, rozygnujcie z zarobków, nie źądajcie godziwej zaph:ty za

pracę, to vmdy piei'wszy katolicki promior będzie bogaty n. Ma-

_i;Ż:ź:=:T::::m#d%a#%E3:!Q=P#j#"##FgbH#

zgriiecw.

gonaipiorwdoruiny.Dawniejzozłodziejskimsposobemprywatyzacji

walczyła straż przemysłowa, która i tak nie mogta sobie z Pm

±;ŚrTi:rer::ef:b3pzżgk|a#:ts:jasg#epTź:dśęstb:#'j::
hh to być ostate"ny skok na bank. Pod tą propagandową nazwą
palm o przedsiębiorswie /Narodo\^/y Fundusz lnwestycyjny/ kryje
slę mstępujący pomysl. Przedsiębiorstwa zostaną podzielone na
gTupy a la dawne Zj®dnoczenia. Zarząd nad tymi fabrykami będzie
oddany zachodnim firmom. Menadźerzy tych firm będą omcani

przez rząd Polskl. Aby zachęcić ich do dobrego zarządzania tymi

rozmawia z rektorem UJ.
- F'anJo rektorz:o, chcbbym mioć dokkiraŁ
-Nowlopari,ti}nieieMtiCikioproste,trzóbanąipien^izdaćegzamin
- odpowiada roktor.

•.%zZ::§#::;#%##yd%U%dĘ;ńzfivk"ernm

biologil, cży może filologn polskiei - zapytLqe rektor.
- Wahęsa . z fizyki.

ZbieL się koińięjB egzamimcyjm, pada rierwsze pytan.ie:

IJPEC - SIERl'IEN 1992

fi±#:?#Ł!uw::e,:Ęehzd:onu%%ż:g%Łgg:ł:?c3nwp;re,Ęs:z:i9:iiop=*ua:
Spobczoństwa, Na świocie panuje obecnie głebokl regros gcpodarczy. Po prostu zamiera produkcja. Zachod ni kapkal kupujo polgki
przomystjedyniopoto,abytĘkonkuroncięzniszGzyć.Nioznamfimy
sprzodanej znchodniemu kapidowi, która mzymałaby produkcję. 1
to dobrych firm dąących dochodową produkcię. Przykbd - elblqski
'Zamecha. Potężna tabryka turbin, która swego czasu zdobyla rynok

Az|l. Łopatki do turbln wytwarzano na orginalnych maszynach
zaprojoktowanych przoz pok;mch lnżyniorów. Zaklad ten zmtal zakupiony przBz sz`^/ajcarskq AGB i ... 8kończ)Aa Slę produkcja turbin.
Pamiętamy co powiodzlał pierwszy katolicki premior, źe w pierwsz®j

kole|ności będą sprzedawane firmy na|lepsz)e, zostaną zatrzymane
firmy doficytowo. To się po prostu wbs joży na glowle.
Dawne FTwlm-oi^isklo czasy. Pew.ilen bbmesmen arnerykańskj
przebyviid wtody w Polsoe i na jódnym z targowisk zaui^iażyl sprz)e-

dawcę sprzedą|ącego glinisne kogutki. Spodobay mu sie na Me, Ę

to, iź oddaliśmy im glosy, postawHiśmy kToskę i pn)estaliśmy h

E::#q3#F:#*'#g::nł:żiaż;ĘT=m;Eoi#:

znamy. Każdy tekst można tak napiaać, aŁ)y bw zrozumiał)/ dŁa
każdego kto ukończyl 18 lat. W kaźdy innym iiqpadku znwM}ść
tBkstu ma na colu ukrycie i3tomego, z\^/ykle oszukańcz)ogo tx>hJ. Od
1989 roku rządzih/ bzy przeci.wstawne koncopcje politycznó: .udec.

mbyljednegoizapytd,cz:yniemógłbykupiótogotoi^iaruwwiększ)ęj

łM%b#:g%osmsauwk±#bw#;z°Ż%dausd.aspeszonypobk-

ja., liberabwie i narodowcy. Jądrem każdego programu polftycznego
jest ekonomia. R*zta haset programowych to doklaracja do pro-

- A jak bym chciał zakomraktować te kogutki z zskbdem? - nFo

g:#,Uaz°gka°cnh?mi#;Ę:.J;o:?m?crizennąta:.:oŁdi%;':#dr:%aŁęk:

dąie m wgrmą turysta.

- To jost ni~żwe.

• Dlacz)ego - zapytuóe bizmesmon.
- Bo my to kogutki eksportuiemy w cdości do Czochoslowaeji odpc)wiEida Polak. - Dostajeirny tam zB nk) Jąjka.

samq. Przy okrągĄ/m stole jawni funkcjonarlusze PZPR przokazali
stariowiska W ręco tajnych agontów Słuźby Bezpieczeństw..
Thimaczy to stara leninowska teza mówńca o konfllkcie. Wsporze
mlędzy partią a proletariatom rację ma zawszB klasa robohicza. b
ich stawiab pod ścianą. szczegóme podczas sb.ajku pracowników

-Tzn`- peroride turysta - zs jednego kogiJti(a jedno jajko.

%:y::Ł#?y%ęrst°rd=:'yżróż:j::'L%re=ó%#ŁWp7#.

- Tiak.

- 0, to bardzo dobry interes.
• T7o j®sz}cze ni® konioc - koHtynuuje Polak - my m to jąjiko

dostajemy w Fąumunil kurę.

- I ta kura jest już wasza?
•Nio - za kurę dostajemy w Bułgarii świnię.
• To wspaniab/ intores - krzyczy Amorykanln.
- Tlo ]eszL;ze nle konisc - ciągnie sprzeda:wca - my tą świnię
zamienismy w NF]D na krowę a krcwę wysflamy do ZSFiFl i tam m
n`u\ dostajemy glinę do produkęji naszych kogutków.
Jak doazlo do katastrofy, którą wokót siebie widzimy? Trzeba
wrócić znów do osoby Balcorowjcza. Pamiętamy jak mówlono nam
o jedynym wyjściu dla polskiej gospodarki, €. planle Bałcerowicza.

Stuż}Aa temu potężna kampania radic]wo - tolewizyjno - prasowa,
ldóra byla za tym planem. Dzisiaj na wbsnej skórzo czujemy, czyj to
był plan. MÓwiono nam wtedy o wyrzoczeniach. tylko w imlę czego?
1 zgodziliśmy się na to. Vviadamo - Balcerowicz skończyl studia w

Harwardzie, Balcerowicz zachodni okonomista ftp. bzdury. Czy ktokorwiek czytał ten plan przed jego reaJlzacją? Nie. Nie obzymaliśmy
do rękl tego planu, który byl niczym innym jak zakamuflowanym
planem Messnera z 1987 roku. \Medy spobcz)oństwo powiedzialo
nnieu w rozpisanym w tym oelu referendum.

Bo społeczoństwo nie dab się oszukać czerwonym. Dab slę
natomiast oszukać niby swoim, bo Balcorowicz byl akurat najczer.
wieńszym z czerwonych. Znacie państwo przysbwle mówiąc o tym,
żo nio ma obrony przed zbdziejem domowym. Naszym bQdom było

pomnioć sobio rok 1980. \Medy prawie się udalo. Prawio bo `riody
baliśmy się ruskich czotgów. Teraz Moskwa jest, de azobów ni® ma.
Nio wiem, czy ishi®jo Niepodlegh \M}pólnota Czolgów? Teraz bk)kuje nas agentura we wbsnym niepodległ)m kraju. Przyldadem

możo być 4 czerwm tego roku, gdzie 260 posłów jak joden mąż
gkowaJo za odwohniem rządu Olszewskiego. Pytanie, czy aż tytu

#e#eYurr:żjeż!e=ńuśk°:a"mJ"ŁW::'p:Łg*wperadw*#hm*
w wypadku ujawnienia byv komprommjące. Nawet ZcłiN ulegl toj
korupci.i wyrziJcając z® s`A/ołch szeregów Antoniego Macierewicza. 1
boll mnio to, że ZchN będąc kontynuaborem tradycjl narodo`^/ych w

chwili próby opowiodzi.al się nie za społeczBństwem, tylko za opcią
uŁ,ecką..
Czy radą m to są wolne wybory. Myślę, iż po trosze tE]k. Choclaż

już teraz czynione są starania nad projektom przyszłoj ordynaqt
wyborczej mającej zapewnić \Aqóór tych samych oo teraz. Nio wi®m
nawot, czy dotiAramy do tych wyborów bo gospodarkA ro2Bypujo elę
zkażdymdnjem,A]ejodnowiemnapewno.ażsuwerenomtegokraju
jost naJód i żaden przepis, żaden ukbd, który jest niezgodny z jego
wolą nio może 2D długo trwać. A przypominam, że spobcz)oństwo w

dalszym ciągu dysponuje potężną bronią przeciwko ńitwosom' z
góry, |aką |e6t bez wątpienia stajk generalny.
1 oni to wiedzą i boją się.

VICO

Same zdziwienia
W numerze 191 "Nowego Swiata" zamieszczona zostah notatka
zatytułowma
Morawleckl: To nle [est kapftallzm

'W Polsc® rodzl slę kapballzm - a kapltallstaml mają być

zlodzle|e. To nle f ost kapftallzm, to po pi.ostu zlodzlejstwo,
matorlalne 1 moralne znlszczDnl® Polskl' - pow[edział Przewodnlczący Partll Wolnośc] Komel Morawl®ckl podczaa środowego, zorganlzowanego w L.O. lm. BatoTogo pod eg]dą
Fl uchu TrzecloJ F}zeczi)ospo]lte| spotkarila.
Morawiecki przedstawlt swÓ| stosunok do wydarzeń w Polsce na

przestzeni ostahiej dekady, przede wszystkim do .okrqgtego stołu p:
"Duża część społoczeństwa byb tej ugodzie przeci\^/na, uważała, żo
jest to zdrada wartości związanych z podzjemnym oporem, antykomunizmom jal(o takim., i zażądał ujawnienia tajnych dotąd protokołów m.in. z rozmów w Magdalence. Konkludując lider SW u2nal
"okrągh/ stóI" za dogadanie się tajnych współpracowników SB ulo-

Wększość z nich została przejęta przoz organizacje postkomunistyczne, typu OPZZ, Samoobrona, które clicą w ten Sposób zbić
polityczny kap.til.

Przedstaricino wyżęj pogkidy zdumicrwają, dboi^iiem nie korespondiiją z myśki prawicx)wą i korBerwatyw"ą. Sprawiają wrażeni®

jakby ich autor zatrzymd stę w połorie lal 80„ nadal głęboko
zakonspirowĘmy.

thiwi też jego ambiwalentny stosunek do str*ów, I®óne przecież
niczegci pozytywnego w obecnej ęytuaęii zalah^iić nie mogą, nie
mówiąc już o ich polftycznym podtekście.
Piotr Jakuckj

Py*b*#ngwYaYg.)

kowanych w opozycji solidarnościowoj z wladzą komunĘ/czną.

Zadzh^/iają zdumk!nla i oplnlo Piotra Jakuckiego oraz loglka |ego
wywodów. Odr2uca czy].eś poglądy na podstavrie tcgo, iż - jego
zdaniom - dnio korospondują [ono] z myślą prawicową i konsoł-

To co się stalo po 4 czerwca-rządy W. Pawlaka, a potem Hanny
Suchockiej -są to rządy, któro należy obalić, mlmo lż ma|ą mandat

watw\mqp. Taka posbwa to czystej wody dokbyT`orstwo.
Morawlocki twlerdzl, żB wybrana przez rządzących kra|em droga

demokratycznyp.

Nówląc o stra]kach Moraw]ockl bardzo `^/yraźnlo zmaczyl,
żD .nle eą one przeclwne nlepodłegk)ścl Polskl.. Ua`ając zasadność protestów, przywódca Par6i Wolności powiedział, że

14
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koresponduje„... aekawo. Czy zatem, jego prawico\^rym zdaniem,
droga do kapftalizmu winna jodnak wieść przez kradzieże 1 afery, czy

MIESIĘCZNIK SOI.IDARNOŚĆ WALCZĄCA NR 7-8 (293-294)

teżmoż®lwestionujommfaktpowszeclin®gowystępowaniatakich

piwo , któro saml wÓwczas nawarzyli. Choć najwidcx=znlej po. Jakuckl

ąawlsk?

nie ma zz]mlaru go pić.

W)##g°X"owPD:i:TL%in*eoĘ#:ktauwimżadnnb#:)arpgou#Óe#
nlozbyt qp/qpas ep.riet o rzokomej anachroriczności poglądów Kornela Mor"iex:kiego. UsihJje nio dcx;Ozogać sporoj przenikwości
opinił 1 przostóg, gbszonych przoz przywódcę Solidarnoścź VVU-

ob:°mTgńnsdtTWTćen#:rodgząę,T!Z`aż®+#ałti|onnbdg#ąg#°cwq:##
bzynastu lat powtarzano je nadoT czQsto. Gdyby brać jo powaźnie,
Sierpioń '80 skończyrby się już w połowie lipca] a nsolidarność" nie

czącęi w okrosie "okrąglego sblu" Oocząbk roku 1989), któro
pizocioż uzyskaly tak dobitne pot\^ńordzenlo w wydarzeniach ctat-

TrjoĘi#Tq#omsu:i:8drpaod#EieEenYen#;r:°w]=aH?,b:nwyrm

nicli bzoch lat, zwlaszgeza zaś w rowolacjach mjn. Antoniego Ma-

przewodniczący Krzaklewski, który w ogólo ich nlo dosozega,

;g:gEyL=±###m#%#,:,:oL###Fćł%sd%E

im to |ednak "Solldarność", która wypina slę na jego uczestników, i

b#SpĘELecdck|:ggż}:*e±akbJ=n?eg#':9wTa:dYwyb°rmjd
Romuald IAZAROWICZ

Listy do Rj3dakcji
Umizgl KPN

W nocy z 4 na 5 czerwca dokonano parlamentarnego zamachu
stanu, przy aktywnym `^/spótudzialo pr®zydema Locha Wdh5y. Au-

torzy zamachu nlo mają Polsoe nic do zaoferowam - nio ma
pTogramu, nie ma s`nmj koalicji, nłe ma żadnej alternst)"/ dla

F|:|#pT:::ujo::e#n:;mut;yzkjT#.#ira:i:oóa::-:f:kft:Ż
nych. Haniebną rolę w tych wydarzoniach odegrala Konfederacja
Polskl. Niepodległej. Klerownict\^/o KontedeTaęjl, podobnie jak Fx)-

słowie z klubu parlamentarngo KPN sprzeniewierzyli się ideabm o
któreprzBzponad13latwalczylataorganizacja.Dowladzypowraca
postokumna, wlolkm krokami wracamy do PRL. Poparcie kan,
dydatury Wudomara Pawlaka i umlzgi czynione w celu wejścia do

gabźnetu brmowanego przaz bybgo czlonka ZSL - do roszt)/ skompromitowav Konforonc|ę.
Wśwlotlotychwydarzeńzupelniolnaczojwyglądająwcześniejsze
wy{larzenia wewnątrz partii, a takźo przebieg lv Kongresu KPN.

:j:ŁydządągTg=ahty;Z;cłhr:ŁnEonńti#Chst:a#ń,'opugueł#;%::n#st:rro#

gtdng„:cphstpegonnżLg##3zęeo,b##;#:.EowTn##ąToksot
placenie skradok i wyp"ianie poleceń".
Kiorownictwo KPN myli się, w szNBregach tej partii @łęboko w to

#::Ę)oję:tż|Le±:&ddnYechp#dź!ż#ęzyn?:edydzcąd#agmTa:i:°#F:
stanowią zaprzeczenie celów i haseł, jakie wyznaczyta sobie Konbderac|a w 1979 r. Opowiedzenie się KPN po sO'onie kryptokomunistów i agontów w pamiętnei debacio sejmowoj prowadzi
Konfederację po równl pochyh3j. Jest zgazem policzkiem dla tej
części spoleczeństwa polskiego, które w ostatnich wyborach, od-

dając swe głosy na KPN uwierzyło, że gbsuje na tormac|ę cenboprqwicową holdując mTodowym i patriotyc2nym badyęiom. Noc z
4 na 5 czerwca zostanio przez historię oceniona jako czarna karta w
dzlejach potskl.ego parlamentaryzmu. Odpowiednio clo .zaslug-zostanie też oconiona roh w tycli wydarzeniach Konfederacji Polski
Niepodlegbj. Chwilowy triumf lewicy, wspieranoj przez agentuTę, ma
kró« żywot. Czas kiedy spoheczeństwo rozliczy to .szncowne gremium., nadejdzyo szybciej niż dzisiejsi .bohaterowio- sobie wyobraźają.

z szorogów l<PN. W lścle z 30 marca br. skierowanym do Loszka
Moczulskiego plsahem .Jct wąska grupa ludzi, która twierdzi, że
Konfedoracia to MY. To cl vnaśnie ludzie wl®dzą, co dla organizaęji

PFIOTEST

Wydawabby się, że w kraju nie posiadającym tak podstawowego

Wńw:#po:Łejje#er°oP!nejeag:Uzppj'ea::%#ekj:#Wn?e%:!a„tv±#e:

niopokojący stan rzeczy, `^/ywoła gwałtowną i szerokq dyskusję.
Tymczasem. nk: z tego - wszelkio, oo pTawda ogólnikowo i głównie
zdawko\^/o, uwagl czynion® na ten temat, przechodzą, jak dotąd, bez
ocha,austav\/yjakniebybtakniema.Aprzecieżjestsięczegobać.
Czyżbyśmy już do tego stopnia byli zobojęmiali, że nio. powlem
zdeprawowani, patologlami naszego życla społecznego, ze nawel
próby niedogodnego wykorzystania psychiatrii w waJce politycznej

także u i", nie budziy niczyjego proteshJ?
Brakustawypsychlabycznejpowoduje,żeznaczqceugrupowanie
porrtyane , mające w swojej nazwie przymicmik „demokratyczna-, z
jednej sbony może brać czynny udzjal w pracach Sejmu nad ratyfikaęją Konwenęii Europejskiej; a z drugiej, w waJc» z polhycznym

przocwnlki®m, zupehie bozkarnio używa psycmatrycznego sÓ'aszal(a.1 tak, w listopadzio 1991 roku minister skubiszewski podpisuje

b. szef Elbłąskiego KPN

bKonwenęię o ochronie praw człowieka i podstawowych wolnoścr, a
w pobwie 1992 roku. groźbą badania psychiaoycznego, Unia bmokratyczna usihjo zdyskrodytować redaktora K. Wyszkowskiogo

w ck"ch spohgczeństwa.
Od 30 lat jestem psychiatrą 1 mam pehe prawo do oficjalnego,
stanowczego prote§tu przeclw wszelkim próbom insó.umentalnogo

baktowania, a raczej oburzaiąa}go wykorzystywania psychimi w
pozamedycznych ®lacli. Mam nadzieję, że polski psychiaua nigdy
ni® będzie bezwolnym naTzędziem w rękach róźnej maścl niemoralnychpolftyk].orów.lażclyczbwiokmapełneprawodowolnościmyśli,
swobody wypowledzi i niczym nie skrępowanych publicznych wy-

stąpień . psychiaba, czy to się komu podoba czy nie, w interesie
nawet najwyżej postawionych osób, nie będzie nikomu zBmykał ust.
W razie potrzeby, uzupowony odpowied nimi treśa`ami, l(odeks ot)/Ęl
lekgrskiej rrmże ząiąć miejsce nie istniejącej ustawy psychiatrycznei.

Jan A. TOMASZKIEWICZ
Poznań
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Kali zmar

KłĘysztofKERZKOWSKl

chwstał !

n dr Stanishw Dąbrowski jost
naukowcem. Każdego )ednak naukowęa obowlązuje obloktywizm w
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Ceausesou czy Trofima Łysenki.
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Nio wi®m w jakie| dziodzi.nlo
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doktor przyczepH się do błędu drukarskiego w t)mile /Qii zamiast
Cui/, ignoruje zaś merimm tegoż tytułu które po polsku można

SWartykuńwwykazuję,żecx)no.umtychpodjudzańjestwMoskv\/ie.

SbmtĘd roz)ci.ąga slę ukr}Ae n"(i wprawając w ruch ś`A/iadomo lub

nk}Świadome marionetld lamondjąco ")d rozpadom imporium so-

#T&;b:a:oT:j#jśo#ogn,:#muj%ń%:o,jjc%±P###

mnieBzogo lub równogo 3oblo sqsiada nlż potęźne, zachłanno htyfundium. Bo co innogo spór o miodzę czy krowę w szkodze a co
innogo zpjście z gospodarzn na cdzego parobka na zagrabionej
zioml.

By).dmkdojśćdozgodyzsąsiadamiozobauznaćn.hotylkoswoje
aleiiclik]zyv\rdywsmuhojprzoszbści.ByuniknqćzŁanaprzyszbść.

Jeżoli ukraińska sUona ofiq.ame potępia dziś zbrodnie dokonano w
czBsie 11 woi'ny światowej na ludności polskti z`A/ycząine poczucb

sprawiodwośdmkazu|ostronlopobkld`^/ypo\^/iodzieć8(ęmtemat
dyskryminacji Ukrafńców w 11 F]zeczypospolftej. 0 tych `htiśnlo ko-

rzeniach zh Tymczasem właśnie to publikaq.o wywołują opętańczĘ
wrzawę odżognu|ąc autorów od czci 1 \riary. W cz)rim to intereslo?
NEL końcu «sti pma dr Dąbrowsklego wyskoczyt dlaboł z worka.
C»o rada dla mnio bym do\riedziat się rielu .pożytecznych rzecą/
z dzEol Edwarda Prusa. To wprost rozśmiosza! Czytałom, czytałem,
a iakżol Czy zastanow slę PQn, doktorze nad ca!ością publikaę|i E.
Pnma, nad jego przeszSością, intencjaml ł doborom matorialów na
których się opeira? Czy przoz amerykańską lunotę ni® wjdać, że
wszelki® materiab/ lik5torycz7io w archiwach ZSF`F} byb/ w gestii

NKWD-KGBgdziędobieranojeipreparowa")wmyśl.mterlalizmu
dlaloktycznogo.? Zb tam te`kio sarne psy wloaznno na .polskich
faszystach. z AK, \MN, NSZ czy \^/szolkiej antykomunistycznti opozycji?

Dostęp do owych arcliwów mleli tylko najbardziej godni zaufania
v\PqzpropagandzlśclabywtammateriaĄ/niebylejalde.Zachowaw
się m.ln. z bt 30 zeznania więźnia iż prowadzff dzialalność szpie-

9owską dla .„ kffdynałe Flicholiou ftancuski mąż atanu w Xvll w./.
Nb wiom jakby Pan w bpach NKWD postąpH gdyby zażądano od

Pana przyznmia stę do ludożerswa.
Pan dr Dąbrowski jawnie nionawidząc wszystkiego oo ukrajńsklo
tendencyinio kom®ntuje Oo i wydarzenia historyczne. Nie zdoła
jodmk zaprzeczyć iż nigdy nie było ękspansji ukraińskiej na tereny
otnlcznl® polskie, Locz odwrotnie. Ze wszelkio konflikty polsko.
ukrajńskie miaĄ/ mlojsco na teronach gdzlo Wększość mieszkańców
sbnowili od zarania historii osiedll tam Ukm.ńcy. Dobrzo choć. źe nie

po`AAarza brodni o dumioniu przez UPA wraz z Memcami Powstania
Warszawsklego jak to niegdyś czynill plszący na obstalunok dz].en-

nlkarze .myląc UPA Óędącą już w stanie wojny z Niemcami/ z
rcsyjsmmi własowmmi.
F`ozdźwięki między Ukraińcami z niedawnej monarchii Habsbur-

gów a carów rosybkich byv podobne jak wśród Polaków z różnych
zaborów. lntogracja poUzobuje czasu. Poflura ze Swoim „programem
minimum. bp roalistą rozumiojącym, że zjednoczenie wszys«ch
terytorlów ukraińskidi przekracza możlłwości jednego pokolenia.
stzywlśclo rozgoryczalo to co niecierpliwszydi z Galicji Wschodniej.
Cbio armie - polska i ukraińska - ulegając przewadze bolszewjckiej
opuścir)/ Kijów walcząc mdal razem. Zwrot zasadnlczy nastąpff pod
Warszziwą, a w kons®kwoncji pogrom Armii Czerwonej. Pamiętać

ezeba, ż® nb zakończ)b się joszcze wojna domowa w F]osji, od
Krymu po Daleki Wschód wrzaĄ/ walk]., zamieszki i bunty chłopskio.

Na Kremlu zgroza - za wszelką conę uzyskać pokój na zachodziel A
więc perbaktacje.
lGedy w Rydzo sowioocy komisarz® próbowdi targów, Polacy
odpowiedzieli: Bpodplszcie t®raz pókl nle mamy nowych dyrolQn^/ z

\Mrszawy'. Dlaczego więc w toj sytuacji porzucx)no ukrsu.ńskiego

sojusznika uznając marionetkowq czeiwoną Ukrainę? Zasadniczą
rolę doegrab/ tu zakulisowe naciski Ententy a z`^/łaszcza Francji która

uważa|ąc bolszewizm za zlo przelotne pragnęła zachować dobre
Stosiinkl z F`osją. Francja wiolo się spodziewah po rosyjskiej
emigracji, o0'zeźwiala wkrótoe. DaJeko gorzej `^/yszb na tym Polska
rozygnując dla względów francuskich z pierwotnej koncepcji

©

Łi6#k##y#j?żn::#hb#Łć°td[:%Sjj]:%|]##nwLn#ał°dj
1939 rokuL już od swego początku 11 F]zoczpospolfta mih w

południowo+^6chpdnich woje`^/Ództ`A/ach 5 milionów /a więc tyb co
ludność np. cabj DaniL/ rozgoryczonych niedobzymanymi oblet-

nlcaml Ukraińców. Próby zaatosowariia wobec nich siw na zasadzie
odpovriedzidnoścś zbiorowęj jak owa „pacyfikacja' jesieniq 1930
roku dav zaognienie niemwiści, wpychaĄ/ nawet apolftycznych
dotąd Ukralńcó`^r w obhcla qnych , radykalnych organlzz`c]l. Etekty

byw straszne.
Mo watplę, żo pan dr Dąbrowskl reprozontuje wyższy poziom
wyksztal®nLa nlż np. lnżynk)r Gierok. Tym wQc bardziej godm
ubolewanla. Lż 2a s`^/ogo śwladodawcę w tej promemaĄ/ce uznal E.
Prusa ldóry nied"no twk)rdzff jakoby kościoĄ/ na Ukra€nie oddaly
Polakom nie ukmińskie locz aowiockie whadze Aic!/. Nc dzi.wnego,
że z takloj Wodzy wynika Ęinorowanlo faktów historycznych i zarzucanb ml gbsz)enla nl®prawdy.
Przytraktaciowbrsalskimpolskaprzyjęh28.Vl.1919r.tz`^/.traldd
mnioózośa.cm/y ldóry nakazywał konstytucyjnie uwzględnlonle praw
mnk)jszości ngodo\^/ych i upTawnionia do ingeroncii dawatm.in.
Ljdzo NaTodów.
Pił3udski obiecal UkraJ.ńcom, że w Fązeczypospolftoj będą mieli nle

gorzej niż mieli pod rządami Habsburgów. Późnięj, w wynlku zawarlego w 1922 r. porozumienia między premierem Wadysb^/om Slkorskim a prozosom Ukraińskioj Fąoprezontacjl Parlam®ntarnq.
Antonjm Wasynczukiem wzamian zfi obltrinicę uzyskanh autonimii
terytorlalnej w ramach państwa polskiego, Ukraińcy poparll rząd 1
9łosowali w Sojmio F`P za projektom preliminarza budżetowego.
CX)ietnicy toj jednak nie zrealizowano. Jedynio 26.lx.ł922 iJdi-

walono ustawę „o zflsadach powszochnego samorządu wojewódz-

ś::iń:#ii+i#:-r°#r:°*e:rgę#d#cah'Wmę#bkŁeagać°'#::P;;:*gj:!
zykowi polskiemu i ukrainskiemu Azw. rLćkiemu/, zapowiadała utworzeni® subsygio`A/anego przez rząd ukrajńskiego uniwersytetu

:roTewzdod#.jzDoWź#e##tg5#.Tś2:łrTKo::roe,nzśąuAomT3:haŁr#Ó#
Liznah suwerenno prawa Polskl do Galicji Wschodniej.
To wbśnlo niespehlone obiehice potęgowały rozgoryczenlo Ukraińców gdy zamiast nich władze `^/szczęb/ politykę ,umacniania
polskośa. na Krosach Wschodnich. m. in. przez spro\^/adz)enio tam
uprzywk}jowanych osadników wojskowych .
Co do innych kwostii, przedstawffem je już obszernio w lnnych
artykuhch , tu przypomnę w kilku zdaniach:
-\M}zBchwhdna komunistyczna propaganda PRL opluwa]`ąc vh.
dzo 11 F`zoczypospolitej starannie omijah ówQzosną kwestię ukraińską. Uznanio bowiom choćby w nikĄm stopniu racii eoony
ukraińskiej mgrażało stereotypowi Ukraińca pokazyv\/anogo jako
krv\/awy nihilista. Prcn^/adzffo by też do porównania przedwojennej
dyskryminacji z daleko brutalniejszą powojenną totalną deporŁacją
ludnościukraJńskioj.NielicznychpubllcystówktórzywPFILukazywali

owe korzenie zla /np. Paweł Jasienica w s\^/ycli essojach/tylko wariat
z dziada - pradziada uznałby za bolszewickich propagandzistów.
- Gklyby pan Dąbrowski sumiennie przodsta]^/H sprawy ukrajń8kiego szkolnict`^/a to prócz liczby szkót w 1923 r. powinien podać
ik)ść ich w roku 1938® za2maczając, iż tak radykalno zmniejszonle
spowodowah/ zarządzx)nia i praktyka władz.

• Aftematywą dla zgody narodów żyjących między F`osją a Niomcami jost tylko zdanie się na bskę którejś z tych potęg. Awięc nowa
Targowica.
To musi zrozumnieć każdy pqnomny czlowiek. Bardzo zaś smutno kiedy zdrowy rozsądek pophkująę w kącie przyg nleciony fobiami
loyjącymi się pod tytutem mukowym. Oczywiście jośll to tylko bblo
Zaślepionogo eswojact\^/an.

O[gierd ZARUDZKI
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