OPINIE
Przybyliśmy

tutaj, aby szukaó

ta:('t,d|F:ł=żzbeygop:Eę:aźnd:;pkaóT;

11 ZJAZD

PRŻYSTAWA,
GOŁĘBIEW-

I,ARTII
VOLNI

I

WOLNOŚCI

OLII)ARNI

SKl o po[skiej
konstytucji

:łe:wm8wę:gśj:dE9:i?e::;.ęEcut°nkierunek życia. kierunek trwanla i
rozwoju?/.../Mamy,naszczęście,
drogowskazy; kamienie milowe -

s. 5-6

to wartości. Prawda i sprawiedli.-

;:°::gćih#:ał;,rnąźz!%;Śo:T:;nd:z:;;:
czucie j męstwo, prawa czlowieka
i prawo narodów do niepodlegk)Ści. /.../ Co i jak budować na gru.

zach komunizmu? Czy Polska,

;Zyddnmff:dny,.sĘ:ZźZcod=juestę#eoa;

:e#!:t3:;#|ąę3:aznesbę,a7i3:
my się tu, na Zjeździe Partii

#:tnb°ośważć#:::estoadwp!:;?eE#e:':a
Kornel MOF}AWIECKl
/1 Zjazd Partii Wolności, 9 Xl 90r/
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PRZESZŁOŚĆ POLITYKA
WINNA BYĆ CZYSTA I
JASNA DLA WYBORCY

Czytelnikom, sympatykom i przyjaciołom

mftść#P%j--

FIOZMOWA Z KANDYDATEM DO

KONGRESU USA -ELIASEM ZENKICHEM

•,iti:+

U- J_a_!i_e s.ą na.jpa.rqzi_e_j kontrowersyJne kwestie w kampanii

prezydenckiej 1992 roku.

r;i;;l

lepsze źyczenia z okazii
zbilźających się świąt
BOZEGO NARODZENIA
składa

Redakcja

nyćhwk:b®etęjTed.ątyTk:%jży.bo;c;gŁ:jjscTuad;roąg;d:j#,.ś:sngoc#epr3ł;
polftyczriych. Najogólniej mówiąc różni.ce te polegają na tym, że
F(epublikanio są za stworzeniem jak najkorzystniejszych warunków

TyTvys.Zystkim,kiórzynamfinansowo(iwja-

kikoiwiekinnysposób)Pomogś3;8dź%ŁĆ

dla biznesu, natomiast Demokraci są za zwiększeniem podatków i
wydatków budźetowych.

q.śsłĘb!ymyaosj:#o°#:,r3:yk%eps°z§ok:ś:%,#w#ac,':ns*#au#:nd#a
ęc:_n_!!e_g?progr.amupolity?ziiegoprzśzi^riborców?
- To
jest bardzo wazne, szczególni.e dla mnie, ponieważ ja stu-

Faktycznje jest to problem, który dzisiaj przeżywamy.

!:%:erea#P;riaąĘZŁ:;id;:e:b;yrb:oęr:ą:d:2;:Sy:rsi?:#nĘtc:h#;i;fo:Ęa:n:Łe;nsaśóg:

źyłem dwa lata w wojsku. Uważam, że osoba, która ubiega się

:g:Żt:#:a3g:?en`:3:ywc:'npoośdća,ek5own.oJTidc#ź:nj:::?zi#sg:.dbT.k:
:k::Zś#nny'cehp3#:nwnjązukcśewkę#w:tei9%,cwh:jsjke°sYetj;°;awżynke°:3#::j!

leży w tym, źe z powodu większoścl Demokratów w Kongresie,
dlatego,żewAmeryceźyjąludzie,którychnajbliżsi:ojcowie,synowie, KOTgr:s i Prezydent nle współpracują ze sobą. Wybory niewiele
zmienią, jeźeli. nie zmieni się skład Kongresu a Prezydent i Kongres nie
bracia czy siostry zginęli w Wemamie. Jak więc oni mogą głosować
zaczrią ze sobą \^/spółpracować.
na kogoś kto sam nie chcial słuźyć w wojsku.

0- A_I_e_g!_ t?_c^zasem nle moż® przekształcić się w kampanię
negatywną?
- Oczywiście, to powinno przekształcić się w kampanię ne-

gatywną, bo to jest negatywne. Myślę, źe przeszłość polityka
winna być czysta, jasna i klarowna, Wyborca głosując na polityka
powini.en wi.edzieć co on zi.obił dla kraju 1 co zamierza zrobić.

U-ę?iednaF^prop®nuiepartiaRepublikańskawnadchodzących
wyborach?
- Myślę, że przede wszystkim konieczne jest wyczucJ.e potrzeb
społecznych w rządzeniu krai.em. Biurokracja powinna służyć ludziom, a ni.e Wasnym celom. Przede wszystkim musimy zmi.eni.ć
Kongres. Kongres w znacznym stopniu decyduje o kierunku, w

0- Czlory la.a tęmu Bush obiecał rodukcję podatków. Dlaczego tego nle wykonał?
- Obiecując to popełni.t błąd. Nie mógł tego wykonać ponieważ
rzeczywistość okazala się inna od obietnic. Ale instytucją, która
decyduje o wydatkowaniu pieni.ędzy jest ł(ongres. Prezydent może

proponować róźne rzeczy, ale ostateczne decyzi.e naleźą do Kongresu.

ą- S_kącl się bierze popularność takich osób 1 i3arlii jak: Ross
Peyot, La Flf}uche czy M American F'. Howarda? Czy Ame-

ryka potrzebuje trzeciej siły?
- Niezadowolenie elektoratu republikanów bierze się stąd, źe

żuadozfLgs#a:j:es:ę,taźkept:nęewjeazp3g;,en,:j:aał:ł:źzT;cs:ocwoe:źed;

##:kr=i!.eAab*j:j.g#:e:nc#'i:#:Śjów#?pnrgar;S#gaę;ai:
gfś#śźró#ween#spćŁepzfą:`''i#;g:LeasćTeui=b::?egiei:zea?
deficyt J. kontrolować wydatki.

® Jęęt d?ść.popu.lar!.ę opinia w USA, że wyb.ory prezydenckie nic nie zmieniają lub zmieniają niewi-ele.

lata na nowo wybierani.. Ostatecznie słuźą oni samym sobie samym a
nie wyborcom. Jest to obecnie duży problem. Pewnym rozwiązanjem,
za którym ja się opowiadam, jest ograniczenie liczby kadencji do
dwóch. Kazdy, kto zostani.e wybrany do Senatu czy Kongresu może
sprawować swą funkci.ę najdłużej przez s lat.
Wywiad Oeszcze przed wyborami) przeprowadzw i przetłumaczyl

KrzysztofBRZECHCZYN

EEiTązffi r

sS

a

SZANOWNI PAŃSTWo!

AAKTUALIA

L

w.z#g,aw:ł p.adn;sęTz:en:i: ,wzjs#otpęa,riź wo'zgd.a#i; płgtęigj: i: inzyTnsft#:ó:pnr3:grudniabr.waulipomechnikiwewrocławiuwychwładzpo2.0 -wolnewnioski,zakcińczoniePrz yzb#ryab+ZyegęYoS:Li#ęh2t.wóchb-Ziazdu.:oęc,dwT::ząecn:i.p#,:,ię#yemsoż,dcTj#ĄGplr3gzĘZ?PdKp?ą#uĘ-do: j:%cpTey.mntnu,ję.+eys3:mnŁj:groęfdeanr#owś:„,:S:e,dś, bgdpz\:pzr3eptnęowńyM: 3.=ętź;.FOTg#ruchuniepodległościowego.którynienociegnadywanie(dlaosóbstarszychW

l zjazd parti wolności . . . . . 2WatęsowskieEWG-rozmowazeZdzistawemF`urarzem. . .2-3J.Przystawa-Kolumbowiedemok-racji-maladcy. . 5M.Gotębiewski,A.Więckowski-Konstytucjamata,średnia. . .5-62xOświadczeniePW-F]adom. 6PrawdaoPolsce-wywiaclzAndrzejemGwiazdą. . .7-8M.Gołębiewski-Listotwariydo

;oigg%:vŚ:;oęs;:,;!e:?i:t|:,;Pgf,:a;:g,;t:ńoi:s? ;e:mg:;#:i;fgaf:yic3i;':ęgz:e:gź:,: :h.ę;:ugow:a:i;:.#yc::-:.:J;3aźnśia:i*Ęogkpu#;a:;i':ć:sf::j:,.i:um#f3af;#€e.: r:d;n:#h#ago::
Hanny suchockiej . .

. . . . 8-9J.PrzystawaLNakociątapęz.„nieślubnąmatką'. . . 10S.Kurowski.W.Ziembiński-CasusNaider. . . 11F`.Lazarowicz-Gomułkaze

menklatu ry, agentów i sprzedawczyków.

w siedzibie pw.Nazjeździeprzodstawimynowespojrze.wniedzieię również w racznicę stanu#:gś:,:tso#oo,3,ądd,:w3Ś#.s3,,dp:gŁj#:,#en#:egjo;ego*;o,ź;:uwzkoę;3,:, Spord%,u±:konkrehychpropozycji rozwiązańspołecz-wionamszaśw.wintencjiojczyzny.

no-ekonomicznych. Chcieliśmy aby, oprócz

Serdecznie zapraszam m ten posze-

skrzydełkami.....11-12

źon,;oś3#Łan%jnoe:ó3afdśrsoę:;§,3kp,3;fa%: ` ;:t:#, uą2eĘh:3ńfa%3Loos2:g,r# „„

R.Lazarowicz -Niepoprawny
recydywista ścigany przez prawo 12J.Przystawa-Dwawarunki

mych konieczności stworzenia ideowei i

111 konieczne

. .

. . . .13-14

F`.Lazarowicz -Od siewu do

111 zbiorów

. . .

. . . 16

poFńmNej źi}#Łodr°dzen`a kraju.

przewodniczący

9.o5 -otwarcie obrad

So|idarności walczącej

9.i o. moje (K.M.) wystąpienie
11 .00 - wystąpienia zaproszonych Gosci

i partii wolności

Zaproszenie......16WIDZIANEZCHICAGO

p:ayn?:śga,-::p:r:ogg,r-:oT::łnac,'awprt:gocJea któreJ
i4.i5 -wznowienie obrad, dalszy c'ąg

KORNEŁr#gwĘ3Y,T9g2K,.I

zap,oszen,.G io k/.eru/.emy do vch wszy-dyskusji,7oo.przyięciooświadczeń.Zarysstra-;:,ś;?;/h:ł;3ak;g:'żyo:;:;Gn%;;:dz;:?ZżPż#:tegiiitaktykiorganizycyinei

Krzysztof Brzechczyn - Czy.Solidamość"bylamanipulowanaprzezagentówsB?.. . . 3-4-ROZMOWYWCZTERY0CZY
zbliżając;m sję lI-Z]eździe Partii Wolrwści.

Przeszłość polityka winna byó czys-

WAŁĘSOWSKIE EWG

ta... rozmowa z kandydatem doKongresuUSA-EliasemZenki-chem... ...1SZCZYPTALITERATURY

Wywiad z prof. ZDZISŁAWEM RURARZEM, b. ambasadorem PRL w Japonii
-:::s&p,a.nha,z ę?.,ę:? ją.gz.,,ao.hn,a.d; =j;e:ker,a!ete:ćn3;in:;,,zp2o:,j:Ł?Ó#emg':ęądn?.i
Lesław A. Giemański ~ Szkoda
Iata . . .

. . . 1 5SERDECZNIEDZIĘKUJEMY

/ć.kobyprez]/denl waft'Sa /Orsu/e ut-

razem, choć całasprawa niejestbynajmniej

-ip§# '=Abz#GU?kftpróbaws:o_=e: s&:azwtia;r%aTea: ó;: Łnłe,:ze#aj2kTen: y,sa.ącbośFwtak:%:op:ŁenjgąwuECsT:eśTe3;tj.Polska,Czecho"wacjaiwęgry,zin -rosyjskimskrótemod„Wostocznolewio-:,#R#PSś:Ł7śże%łos:z ;zuc.2#:g,:k r;łŁzcłjL: ; #;:sśz: d;€:#h:ow:n ł: ło=pa;łsf:to,żewspomnianantiójka",awkrótceswojeistnieniewMoskwie.Niej st onby.czwórkan,kiedytoCzecho-Sk)wacjaroz-organizacjarządowa, tylkoprezentuhcaE;dan,ems±ęwztg,n: #„,usk7aĘ:,a; €t: aź:ncghrou.p3obtm :, u#oc:, ŁOŁ:k,#Ty,.cwĘ:szonymczlonkowstwiezEWG.Podzie-gier,którepodobnowyszłyzin ciątywąjo sięciulat ch,choćiformalnegopunktuwi-powołania.Prawdęmówiąc,niewiemktodzeniagwar nęi t*lchniema,kraiet zPobkiuczestniczylwtymprzedsięwzięciu.

Serdecznie dziękujemy za wpłaty nafunduszwydawniczypisma:B.Bażant-20S;A.Mróz-20S:M.Kiersznowski-10S;A.Wawrzeń-10DM;W.F`amus-2S.

Li*ąms:bł#:d,3°:k:Ę:ez;Ęa:#jnr&°ó% " #chJ#nśe;,a';'da°7'g"`Za# "
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Prawda, choć wiadomo, że na jej czelestoi Dyrekbr ®neralny.
F`osjanin , 39-lem i Si.ergiej lwan!cz. ńadowanŁ,-śż)śói*Ę-.jł-ś-k.l:':

:*i*##jjidLostmn':#'koft#:,:b:canjbew;NZp:#ą#ZGRU
q-%gśćG®#zpa#Z:®k'E#:%#P5r:ęq„d#ESQrw#%#aok#śą
- Cbś takiego jest wlelce możliwe, a ponadto Flosjanom jest
niewgodnie wychodzić z omawianymi inicjatywaml. 0 wiele lopiej
inięjatywy takie wyglądają w wydaniu polskim...

Polski Uudno sję doszukać i w

jed-nr:ki*odr#:.:Owyb"d,a

•Ag,n%P,aonws%%#,:[bcrl.:#`=%#n#BoUS"hma,ezs%n#u°"dzo

ĘĘ:6.iugĘg-ż#ż
*id€Ęp3j§;?nkwąei§ie#;#b;#?w:#+gś';e##,r:#d:kay:§ł!yk:

=.#Ę_nz_2±%®ą::#.y:#ukhdos"arvsz®"ożhn-

kowskim krajów „trójkąta- z EWG nio je6t jeszcze przez kra}o EWG
ratyfikowany, choć ostatnio raMkował go Parlament Europejski.
JakiekoMekkómplikacjev!tejdziedzi`niomogąuniemożliw.ćwejścle
ukhdu w życie z dniem 1 stycznia 1993 r.

TTapk#8#k"o*wtiadbł:#ćkp°';'n:=:::f#iLsprzecwbzchN.
z szeregów któroj wyłamal się jednak mjn. poseł Stef" Niosiobwskl.

ę- ę!a_częg? Z.CPN byla_omawlanemu układowl przociwna?
P_foc.i,Fżwlrieresiepoiskiieżychybawe]ścio;e]-ó;-Ewa:?
-Oczywiście, ało są uklady i ukbdy, a uldad „ trójkąta. z EWG nie

jest dobry. Ponadto ZchN uważa, żo losy EWG ni.e są pewne.

pojawiłaby się „trzecla afternatywa", obok rosyjskiej 1 niemjeckiej...

W. ,.Placz®g? n!srr\iscklej, a nie EWG®wskfę|?

żr=P#,%sd#e:+E:,:Ę,d#w#gó:#i%y:Ęoł3fęg!:Ł±3hĘ
a tym samym z Europą Zachodnią, na warunkach korzystnych dla

pĘżg:ą:;±mt#i9oĘ;5::tn:aĘ::ąąn#dgw:d:::Ęj%er=bg:e:'#iĘr:
zaś kraje EWG są za sbbe 1 zbyt niechęoie do angażowania sĆ w
pomoc Polsce.

0- A Ros|a 1 lnno lira|® b. ZSFIFI?
•Krai.eteniebędąoczywi.ściewstaniepomócPols®.Przeciwnie.

same będą wyglądać od niej pomocyr co zresztą dzieje się już
ob~nie. Z drugiej sbony jednak, rozwój handlu z tyml krajami jest

:=^*:,,ś,..::.=

możljwy,owielebardzi'ejniżzinnymikrąjami,gdziekonkurencyiność

Polskj jest slaba, albo riawet żadna.

%#=€nrww;ę#audk#j:#ok?ąyó##gbi#;;rsę:jke&S{=:

rzyszonym. Konkrehi.e mówiąc, chodz]. tu o zobowiązania EWG w

jed#o=:j:j:e!:nTe'ć::Łi°anernatywadlapolskinienąiepsza,choć

* Nadzjeia więc w usA?

F:TŁ#żmiugĘofi3im#Bm#:P:rŁ?żdkTffł=;:.;,:j:vg;r:oo:::so:| F,2-Ęa#;:w;eić;#':ea;ie#u#f:pź'3?:ieĘ:bt,Ł|g=:cĘ;o:;#,i|=:n:
Co slę zaś tyczy przyszłoścj EWG, to istomie jest ona w świetle

poza modl"ą „Pod Twoją Obronę", Pols® nikt bezpjeczoństwa

go:.n's::gg;jg:m#d#g;ig;iĘz*=m:nóinĘn;°e±:g,st#ż':j=;:nś::d:3t

zewnętrznego n ie gwarantuje. USA zaś, n ie mając źadnych i)retensji
te.ryton.alnychwobecPolski,aponadtomająclicżnąPolonię.mogvby
więc zmienić nasze .połoźenio geograficzne", które od wieków da-

2Toałizu|`e.

®%;:a^!f®±Ę_ć;_Ę_:Ę#'.:?;%8cm#=n#eG5Eę°%spS#r #p:#,%stwŁdmdgn';:b±a±Fjś!,?jeodgnó::imżoeżjtw:.°r°daju
0- .Jakt 2atem wniosek końcowy?

- Ano, obserwujemy rozn/Ój sytuaq.i, która jak zawsze w polskim

%zPc#yE%#:k:ad:!%]Ećg::ż::i:hm#?"óiRWFm

przypadku jest wielc® zloźona.

(Flozmawia} T.S.Pochroń. za: Panorama 41f t)2)

CZY „SOLIDARNOŚĆ"

BYŁA MANIPULOWANA
PRZEZ AGENTÓW SB?
Ujawn ienie agentów SB przez ministra A. Macierewjcza podczas

(Pmwdb o PÓ/sce, wywiad z A. Gwiazdą, Panomma nr 44 z 31 X
1992, s.14)

Wedtug goszczącego n iedawno w Chicago Andrzeja Gwiazdy:

Warto zauwaźyć, żo agentura w ruchach opozycyjnych nie jost
nlczym nadzwyczajnym. lstniala ona i zapewno będz]e istnieć tak
długojakwspoh3czeństwioutrzymasiępodzialnawtadzę,opozyę|ę
i społeczeństwo. Za klasyczny niemal przykbd manipulacji agen-

s3^fi.H$3r#_o:jE.Sa#.Ejztd7;,nż*eaogEdsasęłfid:ęmó=cŻsŻż#t

turalnej uchodzi tzw. sprawa Azefa. Będąc obywatelem państwa

T_ŹL=f93_P)P. agTtami bezpieki?" Jd uważam, że to wiśni; -iśa
n#.U=^dĘ::PTq_:_hĘ%eenztFbĘe#8f°±#wżea'gees°%kribast:Ż.

wazałkontaktzcarskąOchranąoferującjejdostarczaiiieinformacji

:d%:ę::stĘ;;0:Ł:bgv#:ć;m#:#.Ówwna°gceymzu;n::z:łr#hnł%żą„goę

bezpieki 1 qoradcy byli ageritami bezpieki? Pobwa kie;ó;ńEci;;ś

Y±ie sĘ czasami, że nieagencj byii w mńieśzości. i i;;=5;'i.ó

T!3#! . ę Cala . zgra±a. agehtów kkrujących .soiidamo'śdĘ-b;ń
a±_:.h.±:::P_Tra!na:O.niparobmmnósm;;rilopotówadminlst:c;j'n:
ęolityc;znych, a.Io n!e byli w stanie przester.owaó związku. -Ó; ś;aTS_?_!_oń,Ca,. do 13 .grudnia, mimo takiego nasyce;ia agent=ńii
Ęo_mist? .kraj.owa..odrzucHa wszeikie prńpozycjć porozdśie;;ż ż

komunistami, wejścia z komuną w ukłśd. .1 ci 'aóenći brii beżaJniF'

3#żw®rnoeT#j%nw,=taowpe:oząr#5hp{sowź#suvgęj:o.wRyB&r#n,:a:
g aktywności obywateli rosyjskk;h w organizacjach soęjalistyaznydi.
Zebymiećnakogodonosić,zabżyłwłasnąorganizacjęsocjaJi.styczną,
kórej zostal oczyw&b przewodniczącym. Organizacja rozrastała się
obejmując swym zasięgiem również teren Fąosji. Wkrótce Jej czbnkowie przystąpili do organizowania zamachów terrorystycznych. W

#oŁrg:#śrd*%fź#d°o#ns:ęei°;ćk:#tng:i:.ti3ep"o"d#gj:3
#bu#śami%aofn#a#.9°Zd°maskowaniamabótioprzed
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akywność społeczną i obywate» broniących swej autonómii. Al-

Moźna więc zaryzykować twierdzenie, że z|awisko agentury w

peo#:,:.pdogg;a":rg:bcL#nq:;c#r:5am:`#eTgnuJpgęf®-i,%etgoożfaa;

:ftoer=?nym?yDg,;:ywJabdy%br;Cwę:3|gsdpy3;:#j:::5!acTLS#uran±
jaagenturdnabyhcalkowicienieobecna.Wzwiazkuztymwartosię

Ę#i#i:?:;Ę.ąąad;aŁmz#;3:en;:3c;iifjeoz*ż|::,s#iĘ;:a::

:-:-:-:=:---:-::_:---:-:-:::`------::-`_-:----:-::-:i`_:-:___::----=:-`:-

s;;i.ieśćteifaJ.i.inało,d;nimusząpracK}waćrmtęf.aJę.,Po.j.eżFljt_egp_
-ni`e będą ;obi6, to zostaną po prosiu odrzuceni.-Je.żel.i ,Ch.fą._S!3

Toums:n,ah:j',esrgg:h±S,P#oguą##ę:o9żndj#Pźne°#:dstgktśmci

ut-ri;yri:ć,muśządziałaćp-oddyktandoaktywnychczlonków".(tamże,s.14)
Natomiast stan wojonny likwidując demokratyczne mechanizmy
wewnąbz Zw.azku umożl.iww agenturze przejęcie kontroli nad Zw.Ęzkiem:
-"Dopiero

poparciaspołecznegoudziolanegoobuemom.tejoficjalnejinleoficjalnej.

Jeźeli poparcje społeczne udzielano nieoficjalnej elicie jest niewielkie, wbdza poprzoz represjo dławi wszelką działalność opo.
zycyjną.Inaczejjestjeżelisiłaruchuspołecznegojesttakwielka,że
zdolny jest on obalić wbdzę. WÓwczas wykrystalizowane el.ity opozycyjne padporządkowują się interesom masowego ruchu spote@z-

stan. wojonny, gdy demokratyczno proc:.ą,ry .y_ę=_

Iid:rńśżi-zśstay zt;rpjni.e iżólokowane z zewnqtrz,. kiĘdy decyzj?
•Z*::#:#%ż#*a:3#3g::*„fioĘd#ęy«Ę;j:Ę_S^Ę±

nego. Jest to w pehi zgodne z interesem góry społecznei. gdyż po
obaleniu władzy elita opozycyjna zaimuje po prostu jej miejsce.

§ffwińiagś;ciświęc;wpoiscetriumfrirkodp}ego,że.spoiec:e*ł

Jeżeli natcmiast poparcio spokczne jest na tyle silne by zapobiec

/.ć}€nr b/.eme. Z chw.b gdy nastąpi aktywność agenci przestaną być
groźni. (tamże, s.14)

Tsęę#a,re,gre#yw#:i:z:usc#esbpydTTues;śn#*=p=j:

,

Z tej perspekt)rwy Okrągły Stół widziany jest przez A. Gwiazdę

•;śpektakiprzekazywaniastanow.iskzrąkjT^inyc,hpn5=j°_n=PT
jako:

gTęęrsog:s:ŁadaNeęgwopc#eśpkoo,Tcpzr:::s,,:,::2dr=a,L=tFafi:ntbeor::eó:

%żw7g:±#%.m#od%##ykcąhżzg:#°ĘjtĘąj;_g3ceźnS:r±±Ę:°Z%^j
-;dń:óśi;tinkśjorw.niszedruóiejśtrony,że.to.sięri_c.n!:LZ_m,n~.l:.n}O..

tiu::tź;h:!diiwiź:ry;ei;ijiiłje;!!:i:§j°ii#:i;g;jij#:oii;?Ęi%;;

:;:i;##h#+{ś;Łę;:%::e';r#kŁg;#:!;m#Ęł##%ag:;;ś:;:iiii,::

nienia przy Okrągvm Stole. Strajki 1988 roku byv za slabe, by
zmusićwładzękomunistycznądoustępstw.byłyjednaknatylesilne,

ków Soimu, Senatu, Rządu 'i Kaiicelarii Prezydenta. Częśó z tych

osób istotnie siedziab za Okrągvm Stołem, a w latacł` 1980Sl byla

:Ł#,#,ie#::ręe#:.oT:cn„s::;sdt:3:sppoobocbTysjt:SLean:3'bę:;#;

w ścisłym kierownictwie Związku. Do chwili ujawn`ienia wszystkich

nazwisk trzeba się jednak wstrzymaó z końcgwymi wnioskami. Komplstny spis agentów znajduje się zapewno w Moskwie, gdyż od

#::fnr2,g:ł#y°cph°c#,rneest:2::,:óU::tce:::pnoęg2ł##,kwg%

:3:,:=ooknuy:?,sst:amzE:ę:n:i?jięDban?5h=3Tźomci#[f.mBe'mtopksoEmD-

postulatów. Władza komunistyczna natomiast rozpoczynając
rokowania w Magda]enc® uwiarygadniała się społecznie i zarazem
neutral.izowala zdezorientowane społeczeństwo. Obie strony

okazak), niezdolnego przeforsowaó wiosną i latem 88 r. swoich

puterowy system zbierania i przekazywania informacji o osobach,
któryml hteresowały się shJżby specjalne państw Ukhdu Warszaw-

;go;nęadę;n5;:,;::3:,:oć5onztiuaT,:nLao3#:goz:3:#:,,nd,:rŁr=:j;;3:ob"amn,%::akf,n±amk;,k%Sshpw#zewńj3Ł:an,g#,aa%Umg':dmłp:ę??
o obywatelach wlasnych i cudzych państw.
Wracając jednak do wypowiedzi A. Gwiazdy chciałbym zwrócić

:ą=ś;:j?::W:ęe:..WFaMr;;:oe::::iiedgrs:pydśaesg:ńas*:o:Ępi:nśśg%d:zmie:

i;Z:e::3::a±Płęo#T3!iidĘ#Ędow:gysŁ#m%eźł::e:r%?=°gd:Zi=a.

F:ĘjegĘibś.:z#ui#EE:Ęże:i?::żjei;Ę:ji:;'kfi#3p:e;n*:

bylibezradni.DopiorozniszczeniedomokraqiwZwiązkuumożliwib
agentomprzejęciecałkowtejkontrol'inadSolidarnością;ergoproces
autokratyzacji Związku był więc dziełem agentów, gdyż zwiększał

czmych n`iż prowokację policyjną. Ci, którzy niegdyś shiżyli spob-

wydatnie ich oddziawanie. Ale przecież autokratyzacja Związku

3::Zed=:ęy,nad;T88nE::ddwćnp'b°#emnć:ragnua,Wa°jaegnennecę°ń[l:,-r
byćbezradni.Problemwięcleżywtymczyuwiąddemokratycznych

i#ii?iE:;*f:a:g:i?;owa;:Ęęłęi:eółjłtw-ig:i::dąjł:łł?i

nywałbysiębezichudziahJ.Zamałotobyuczynićznichdemiurgów
dziejów,wystarczającodużojednakbyniekorzystniewm/nąćnalc.s

proceclur w Związku byt przez kogoś z zewnątrz starmnie zaplanowany i redizowany, czy też byl wynikiem can<iem naturalTych

jednego pokolenia.

;rzo:::%ns,#:e#y#:2er#wagpęnj;:d3::,ge%,2bć%#Łk%npan,Łg,:
trzeba bliżej wejrzeć w naturę masowego ruchu spotecznego jakim
byla„Solidarność".

KrzysztofBRZECHCZYN

Z życia PW

pu#ud;i;Uź3hni:Pr°Óbżnc;:%Fe:ś:eb#tp::#;:#t.e#r:::,:%nź=
artykule chciałbym oprzeć się na założeniach teorii rewolucji L.

Nowaka wybżonej w jego trzytomowym dzjele .U podstaw teoril

Poznański Oddział Partii Wolności wyraźa poparcie dla działań podejmowanych przez F`uch dla F`zeczypospolitej (Jan 01-

socjalizmu".

Sziłzsek#śdRnT:Ł';:Zźąząpd°uSPp°:ź:Ł(ńJsakTe:3?K:)ńRwiRzosbł

W każdym, dostatecznie masowym, ruchu społecznym można

wybrmy dzialacz PW Andrzej F`iix, Maciej Frankiewicz wszedł
natomiast w skład Komftetu Organizacyjnego F`uchu dla Rze-

g3#:BT:rzóet::oj#:h„g#,n#%k%#ujtąeśce]%rŁ::te:mpuj::e.
:°awJ:jnien.ep.°,:Skiai:,ąg:3:ź}anY§Pudk:B#j3ęt°p:k°ókrroe:':noeat#iba:3

Czyppw°S.P;':tż.ańwłączyłasięrównieżwdziabniazawiązane9°

powstan.ieniezależnegoodwtadzysystemukomunikacjispołeczriej.
W każdym niezależnym ruchu rewolucyjnym powstaje więc. po-

z inicjatywy ZchN Społecznego Komitetu na Rzecz Lusuacji.

czątkowo w tormie zalążkowej, to z czym d"y ruch spoleczny
zamierzawalczyć:podzjałnawładzępoddającąswejkonuoliwszelką

M#ie?:i?caz|juzb|3n%;rg?;n±°@VwC5kF]r3a:jięSs!oścni:Antoni

MIESIĘCZNIKSOLIDARNOŚĆWALCZĄCANR12(298)'

KOLUMBOWIE DEMOKRACJI -MAŁADCY.I
"Rzeczpospolita" (i inne gazety) opubljkowata w dniu 19 listopada

już teraz z mocy prawa. Tzw. KONSTYTUCYJNEGO. 1 tylko w
przypadku wyborów do Senatu będziemy moglj sobie wybrać c2y
głosować czy nie. A jeśli wybory te będą sję odbywały tego samego
dnia i w tym samym miejscu?? Czy dwa razy będę musiał pobi.erać

tekst Ł/stawoł konsoti/Qr/.ne/. z 17 paździemika 1992. Ustawa ta
zyskałapgromnąpopularnośćjakotzw."MataKonstytucja",mówisię
o niej i pisze od wielu mi.esięcy, była ona przedmiotem wielu dyskusji
idebatparlamentarnych.Publikatorywytworzyłyjużatmosferęwielkiego riapięcia i wszyscy byliśmy ciekawi, czy Lech Wałęsa Ustawę

Ś#aktd;#i,%:Pr2:ś8Jt8':ry;'};sęrousgćb''#r#;'u?Ci%:3śuiągeę

podpisze czy nie. Tym bardziej, że część posłów zaskarżyła tekst
"Malej Konstytucji" do Trybunału Konstytucyjnego, co dodatł(owo

Ale dla naszych geriiuszy legislacyjnych to jest na pewno małe piwo.

wzmogb rierwową atmosferę.
0 co w tym wszystkim chodzi.? Komu potrzebna jest ta "Ustawa

Bź!:8śyR°:#NijE:w'€:::eż:i'e#iLźoed%°o?ódw°d=g:jr:::.Us:j:abhę.d;

Konstytucyjna" i o czym ona rozstrzyga?-W podtytu.le pisze się, że

SŚ::°MEsrA°ŁW:śfą7ć;k:jrc°h#ż:dTŚFeN'iE3EŻDfo#E5Ę'io#`'ś:

rozstrzyga ona "o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Fizeczypospolitej Polskiej oraz o samo-

to, na Boga, może znaczyć? Może będzie to wykonywane tylko przez

rządzje terytorialnym". Już z tego podtytutu wynika, że my, zwykli
obywatele Flzeczypospoli.tej , n ie mamy właściwio powodu, żeby się

insĘ.ie,ę?T#a°kdbzy'SYę?topg'8:eafor:;chwż:3:°H::owwgns:U8yw%8łcę|e?T°Ae;:oppr::dRZ6W;N%gśać.kż.wróćmyuwagę,żewoLNEwybov-do

Pm dokumentem interesowaó, gdyż dotyczy on w całości estab.

:'sst:T:en,tu73:'##,eógw°'.%|jereK:#:,?.r,Sobs:rnaki#"Wt:dzg:
interesowani mogą byó wyłączni.e ci, którzy Polską rządzą, a zupełnie nie widać powodu dlaczego mieliby się nią interesować
rządzeni. Spór o to kto. kiedy i w jaki sposób jest ważni.ejszy, czy
SejmczySenat,wi'akiejkolejnościktomasięgdziepodpisywaćczy,

jak się to uczenie mówi "kontrasygnować" nic a nic nie obchodzą
zwykłego obywafela i rozstrzyg"ęcia ''Malej Konstytucji'. nie niosą

Zess:b;,źsg,##kz;e!dnwaat°ah}żek:ł:Zk°ósres]ę:;%rźw:ffizych„by.
watelskich Liprawnień, tego co MY obywatele F`zeczypospolitej.

mamy w calej tej sprawie do powiedzenia. Są to artykuły 3 i 72,

::dvncazkąkż::ypsokrsowm::śsóęjTeg,tsmey*a:suTŁ:d,=Le#3łn:gwoj
artykułów odkrywa bowiem fakt, że mamy tu do czynienia z ro-

Vela.]`, z czymś w rodzariiu odkrycla Nowego Karńienia Filozoticznego. Zacy"]Q..

poA#ś3z.EśieŃ#',adRaósjjęNzy4c6#,P3SEŹBo?Ę'::a%ChH,WpWRy3%r3i:
CJONALNYCH, w głosowaniu TAJNYM.

szAErśH3Ńi:ci:::tżj#3j:iffirc#w?tbśroawc:n,YęALjNNYycMT'P°WArt.72.1:Wyborydoorganó,wstanowiącychsamorząduterytoriaJnego są POWSZECHNE, FIOWNE i odbywają slę w głosowaniu
TAJNYM.
Sądzę, żo powi.nniśmy przeczytać te artykuv kilka razy, bo jed-

:;jŁro3=:vpcrhzen:e#joyc:gż3ź,ęTn%ęfe:óubre%j:,oowdŁąpęŁę:[;;:we,a.
Zwróćmy więc przede wszystkim uwagę na fakt, że tylko wybory
do Senatu będą WOLNE, nie będą riatomiast wolne ani wybory do
Sejmu, ani do samorządu terytorialnego! Cóż to może oznaczać?
Ano chyba tylko to, że do wzięcia w nich udziahi zostaniemy zmuszeni. 1 to nie tak jak za czasów komuny, kiedy nas szantażowano i
straszono usunięa.em z uczelni, odmową wydania paszportu itp, ale

Senatu NIE BĘDĄ FlówNE. Będzle to więc wolność specyficzna i

po raz pierwszy będziemy mieli konstytucyjnie zagwarantowany
podział na równych i jeszcze bardziej równych. To jest prawdziv\ry
POSTĘP KONSTYTUCYJNY.
Welki nauczyciel naszych elit władzy, Profesor Zbigniew Brzeziński, kilkakrotnio podczas swoich ostatnich wiz`^ w Polsce, wy.

powiedział się, że ordynacja wyborcza w Pol5ce jest najgorsza i
na|gtupsza na świecie. lndagowany (m.in. przeze mnie) jaką ordynację, w takim razie. zalecałby Polakom, nie zdradził swojej
taiemnicy. Nie chciat powjedzieć, jak te sprawy reg ulują Amerykanie.
nie chciał, żebyśmy naśladowaJi prymftywny model amerykański, w
którym wyborcy w jednym okręgu wyborczym wybierają tylko jednegp posła! Takie proste rozwiązanie byłoby obelgą dla naszych

geniuszy konstytucyjnych, którzy przeci.eż są prawdzjwymi odkrywcami., Kolumbami Demokracji, gdzież im się powobn^/ać na przykład
Ameryki, Franci.i czy Wielkiej Brytanii! Wybory wc)/ne ale nie /óme,

róvne a,le rie bezpciśrednie, bezpośrednie a)e

ie wolne - ciu. są

osiągnięcia bez precedensu! A Ten, który potrafi jednocześnje byó
"za, a nawet przeciw'', który "nie chce, ale musi", podpisał ten

epokowy wynalazek bez mrugnięcia okiem, obdarowując nas j.ednocześnie "Kartą praw i wolności obywatelskich".

Dlatego, po namyśle, dochodzę do wniosku, źe może precedens
by się zndazl. Przypominam sobie innego geniusza 1 wynalazcę
konstytucyjnego, którego nazwiska "najstarsi górale nie pamiętają",
a o którym wielki polski poeta pisal. że Uodwraca/ /oż)/ska /zek", a o
jego konstytucji śpi.ewano, że jest zapisana "za/aonrn/. btJkwam/.".

Jestem przekonany, źe patrząc z nieba na dzieto naszych legislatorów, waży w ręku Wielką Gwiazdę i uśmiechając się pod wąsem,
my€l.i _Sdb.ie .. "Wot Palakl, maładcy! Im daze Dzierżyńskawa nie
nada!"

Jerzy PRZYSTAWA
Wrc)cław, 20 Iistopada 1992

KONSTYTUCJA MAŁA, ŚREDNIA,
WIELKA, CZY PO PROSTU POLSKA?
Ckl pokrętnego stołu z roku 1989, po trzech latach rządów, rzekomo
solidarnościowych a faktycznie jeszcze ruso-komunistycznych - Jaruzelskiego, „demokratycznych" - Mazowieckiego, nliberalnych" Bieleckiego, wreszcie doszto do utworzenia nołmalnego rządu J.0lszewskiego,któryztrudemorganizowatsię,gdyźprezydentWatęsa,
wbrow uchwale Sejmu, takiego premiera sobie nie życzył, może
dlatego, że ten posiadal cechy demokratyczne, polskie?
W rzeczonym okresie przeprowadzono róźne zmiany, często pozorowane i taktycznie tworzono mętijk polftyczny, prawny, który umożliwiał wyniszczenie Polski, dokonywane przez rządy, w których
pk3rwszoplanową rolę pełnił Balcerowicz i jego sitwa... W okresie
rządów Jałuzelskiego-K]szczaka i „dysydenta" Mazowieckiego, prze-

%°bwo:łm#:%%nnęe:j}a;yńaĘ'.;r;:oĘ8:]a±':7:#a:dcyzneańcj#uj
i przywrócenia normaJnego funkq.onowania wtadz pań§twowych. A co

GRUDZIEŃ 1992

waźniejsze , uchwalono konstytucję z n adan ia moskiewskiego. która
w żadnym wypadku nie była na potrzeby państwa polskiego. lecz
taktyczr}ie słuźyła Mcxskwie i agentom ruso-komu nistycznym.

Dlatego istniejąca organ izacja państwa, obsada najwazniejszych
stanowisk, raczej jest przypadkowa, gdyż spoleczeństwo faktycznie
jeszcze nie miało moźliwości dokonania WYBOF`U w swobodnych

wyboracłi swoich posów, senatorów, prezydenb, bowiem środki finansowe i publicznego przekazu ®rasa, radio, telewizja) pozostaw
w rękach ruso-komuny.
Ten staLn pozornej niepodległości przetrwal trzy lata.

Obecny Sejm usiłuje dla społeczeńst\^/a przywrócić prawa, lecz
często nio może powzi.ąć żadnych uchwał z powodu braku quorum.l!.l
Posłowie nie raczą wypełnjć swoich obowiązków poselskich , chociaż
w t)m celu zostali wybrani i łaski nie robią bo i otrzymują spore

pieniądze. A poza tym w sejmie jest stosowane, choć w innej formie,

dawne i potępiane lecz jakże zgiibne liberum veto. gdyż posłowie

że od czasów niepodlegbj 11 Fązeczypospolitej nastąpita zmiana
dwóch pokoleń, które nie pamiętają lub nie znają historii Polski.

przod głosowaniem opuszczają salę obrad... Po co nam tacy liidzie
w Sejmie i czy nie ma na to rady?
W tej nienormalnej sytuacji premier domaga slę szczególnych

#edz%d%e`m##:pmoóow#egpg%:;#!==::wkykacŃSśrwabraTdae#ew%§gć

uprawnk3ń, by rząd mógl normaJnie działać i rządzić. Na tym tle wcale
nio należy się dziwić, źe prozydent Wdęsa usiłuje dla siebie przo-

wyraźnie: kraj nasz potrzebuje gcBpodarzzL.. Musimy dokonaó i^iyboru. Musimy zdecydować jakiego modelu wtadzy chcerriy. Czy

chwycić wbdzę, ag mje za mab konstytucją. przy czym powołuje się

prezydenl ma by6 !rialowanv, służyć wyłącznie reprezentacji?... W
proponowanym przsze mnie systemie upra\^inienia do podęjmowanb waźkich decyzji prz)iznaje się prezydentowi. \M±aó w.iQc;, że

na 11 FLzeczpospolitą. Należy jednak pamiętać, że wtedy Polska nie

miab żadnej konstyhqi, bowiem ani J. Pibudski, ani rządy Polski
Niepodległoj nie .chciaĄ/ i nio opierały się na źadnej okupacyjnej.

zaborczej konstytucji, chociaż miay do wyboru trzy... W Polsd więc
mah konstytuq.a stah się koniecznoścłą. Ozeba dodać . chwibwą i po
kilku miesiącach, w marcu 1921 roku uchwalono konstytucję z`^/aną

Marcową. A gdy okazało się, że i ta nie wystarczala na potrzeby
państwa, nie posiadab norm prawnych koniecznych w danym ok.
re6ie historycznym, w 1935 roku uchwalono konstytucję, zwaną
Kwietniową. Umoźliwiła ona w czasio wojny przotmranie najwyźszych whadz państwowych i utrzymanie ciągłości Państwa Polskiego, którego atrybuty zostały w dniu 22 grudnia 1991 roku

przekazane prezydentowi WaĘsie.
0 walorach polskiej Konstytucji z 1935 r. śwriadczy fald że Frmcja
zmęczona dtugotn^/alą stabością rządów parlamentarnych . sięgnęb

Wdęsa nie tylko odrzuca polską Konstytucję, tę z 1935 roku, której
nikt nie unieważm a nawćt nie zakwestionowal - poza okupantami
oczywście, ale oni chyba się nie liczą? Konstytucja, o której sam
powiedzjał, żer nawet Francji posłużyła za wzór. Otóż Prezydent
Polski poszukuje lub nawet kombinuje dla siebie małą konstytucję...
Czy czasem nie jest to zbyt duże wymaganie?
Prezydemt często szermuje słowem .demokracja", a to znaczy
wbdza ludu, spoleczeństwa. Lecz od 1944 roku sVszaJem jak agenci
Moskwy, którzy przy pomocy Armii Czerwonoj uchwycili nad PoJską
wladzę -woląli: władza w ręce mas, w ręce ludu i ten lud następnie
wywozin do F`osji, setki tysięcy wymordowali oraz zawtadnęli cał)/m
majątkiem nie tylko państwowym , z którego dowolnie przywłaszczali
siebie różne dobra...

do niej. Jako wzorz)ec równk;ż przyjęb/ ją Brazylia, Argentyna i jeszczE)

inne państwa. A tymczasem prawie od trzech lat, tzw. niepodle-
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gbściowcy z Maz)owieckim, Balcerow.czem i już obecnie prezydentem

nych ci.sza...

Wdęsą, który nawot ogłos# 111 Fkeczypospolftą Pobką, oparli sb na
konstyoji komunistycznęi. Słowem nawet nie wspominając Konstytucji
Polskiej z 1935 roku. A przea.eż nasza Konstytucja ani nio zostab
unieważniona, an i nie została uchwak)na inna, gdyź państwo polskie

Mało tego, uczestnicy pokrętnego stotu nie tylko nie odbudowali
Polski, lecz wprost przechwnie - nawet wyniszczali ją. Czy juź za-

znajdowalo siQ od wrz)eśnia 1939 roku pod okupaq.ą niemiecką i
rosyjską, a prz)ez następne 45 lat znajdowało się w niewoli ruso.
komunistycznej.Adziś,odziwo,nawetprezytentF`Pszukadlasiebie
małej konstytucji, czyżby usitowal ominąć prawo nałodu qo ciągłości

prawnej swego Państwa?
C"ahio, gdy w spobczeństwie i częściowo w opinii publicznej
narastalo zniecierpllwienie z powodu braku uporządkowałiia spraw
państwa i gdy obecny rząd Olszewskiego poważnie zacząl zabierać
się do tego , to jak ten wąż z jezior szkockich wypbn^/a sprawa aborcji,
a ze sO.ony prezydenta żądania dla siebje szczególnych uprawnień,
na początek - małej konstytucji. Nawet na ten temat prezydent wiele
mówił w Sejmie, lecz argumentowal bałamuhie, licząc chyba na to,

przestdi?
Prezydent szermuje słowem „demokracjad, lecz cóź ono znaczy
dla społeczeństwa, gdy ono zostało pozbawione gtosu, gdyż s.m^r)/
komunistyczno-ubeckie prawem kaduka uwbszczw prasę, radio,
telewizjęiużywajątychśrodl<ówniedlaobronyinarzeczspołeczeństwa, [ecz przeciw niemu. Więc przestańmy mówić. że w Polscx)
1989-1992 byto i istnieje prawo, sprawiedliwość, O.oska o czbwieka.
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Marian GOŁĘBIEWSKI
Adam WIĘCKOWSKI

OŚWIADCZENIE
W 74 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości PAFąTIA WOLNOścl

stwierdza:
uklad .okrąglego stołu" zapewriiajgc ciągłość whdzy ugrupowaniam lewi.
cowym, nieca»<owicie s"mil nasz NAFioD.
Sity patriotyczne, niezależnie od ukladu magdaJenkowego istnieją i w dalszym
ciągu kontynuują walkę o Mepodległość F`ZECZYPOSPOUTEJ.
Cbzukanie Polaków przez konbakt zawany pomiędzy komunistami a częśa.ą
tzw. opozycji demokratycznej powiodto się tylko w swerzB ekonomicznej. Nasze
zubożenie i rosnące bezrobocie. celowe rujnowanie przemysłu, szczególnie zbrojeniowego, jest wlaśnie wynikiem tego kontraktu.
Natomiast duch narodowy pozostał wierny idei niepodległości. Polaków, jeże]i

chodzi o ich prawo do samostanowiemia nie można oszukaó. Można nas sprowadzić na dno nędzy, co uczyhiw rządy pp. Mazoweckiego i Bieleckiego oraz
kontynuacja tychże rządów przez p. Suchocką, a]e nle uda się walka z naszą
tożsamościa narodową.
Warunki Międzynarodowego Funduszu Walutowego jak i podporządkowanie
polskiej racii stanu obcej polityce jest dla nas wszystkich zrozumiałe i oconiane
negatywnie.
Odzyskaliśmy NIEPODLEGŁOść w 1918 roku po ciężkich bojach, wyrze-

czeniach i krwawych ofiarach. W 74 rocznioę tego pamiętnego dnia należy
stwierdzić, że pełnej niepodległości nie mamy. Rządzą nami ludzie skompro,
mitowani współpracą z UB i SB, nieliczący się z interesem Narodu.
Pogrążają kraj w byzysie ekonomicznym, prowadzą pomykę zagraniczną zależną od Flmji jak i Zachodu.
Program i dzidalnośó PAF`Tll WOLNOścl zmierzają do petnej suwerenności
OJCZYZNY!.

OŚWIADCZENIE
Z zadowoleniem witamy powstanie radomskiego oddziału RUCHU DLA RZECZYPOSPOLITEJ. W wyniku tajnych porozumień pomiędzy
komunistami a ugodową częścią opozycji Kraj
nasz znalazł §ię w dramatycznej sytuacji.
Konieczna jest więc konsolidacja sil prawicowych, niepodległościowych , kierujących się wylącznio interesem Polski. Partia Wolności
Oddzi.ał F`adcm popiera dziabnia RUCHU DLA
F`ZECZYPOSPOLITEJ zmierzające do zbudowania szerokiej koalicji o takiej orientacji politycznej.

Organizatorom F`dF` - Ziemia Radomska życzymy powodzenia w realizacji tego celu.

Za Partię Wołności O/Radom

l'ARTIA WOLNOŚCI Oddział RADOM

/-/ Paweł STĘPIEŃ
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/wywiad z Andrzejem Gwiazdąl
- Może zaczr]iemy od sytuacjl gospodarcze| w Polsce?
- Sytuację gospodarczą wyznaczają: poziom zaTobków. ktćry jest
mniej więcej 140-160 dolarów i ceny. które są wyższe niż w Stanach
Zjednoczonych. Takio zarobki nie pozwalają na zbyt obme zakupy
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towaru. można sobio wybierać, ale niewątpliwie ta obfitość towarów
jest wyni.h.em braku pieniędzy.

Bezrobocie sięga 3 milionów, tj. ponad 25 procent stanu zatrudnienia. W tym roku 800 tysięcy bezrobotnych traci prawo do zasiłków
i pozostanie bez żadnych środł(Ów do źycia.

To, co nowy układ polityczny reklamowat, że przecież każdy może
sobie dorobić, kaźdy może zabżyć biznes, okazak) się kolejnym
khmst\^/em. Jeszcze jako tako prosperują ludzie, którzy dudnią się
handlem lub pośrednictwem natomiast wźu'sztaty rzemieślnicze upa-

polftyczny. Kjedy na mocy decyzji oenbalnych dodn/kowało się pienćdzy, wtedy oczywiście musiał nastąpić wzrost cen.

-l(omu zależało na ziiiszczenlu polsklej gospodarl(l?
- Teraz już nle musimy się domyślać, a wiemy. Zbstala opu.
blikowana oft:jalna, rządowa lista agentów. którzy zasiadai.ą w Sejmie
i w rządzie. Prowadzi się zamierzony program zniszczenia polskiej

gospodarki, wylączenia Polski z areny polkycznej międzynarodowej,
cx)jużosiągnęli.Możnabysiętylkowtejchwilizastanowićdlaczego.
Można zauważyć, że dziabnia agentów bezpieki są ściśle sko-

relowane z działaniami po tej stron ie oceanu i że w to zaangażowala
się bez reszty administracja, Reagana i następnie Busha. Dlaczego?
Wydaje się, że reoe6ja była przewidywana przez specjalistów, jeżeli
była do przewidzenia dla niespecjali.stów. Jeśli na Śwlatowych+yn-

kach pienięźnych znacznle wyższe zyski osiągnęło się, lokując ka-

dają nagminnie. F`zemieślnicy - ludzie którzy starali się coś wy-
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produ kować -zbankrutowali.

krótką metę; która dawala ogromne zyski, aJe na krótką metę i na
tym cierpi produkcja. Cah ta operacja to było pasożytowanie na

Kwitną wciąż jeszcz)e spekulacyjne firmy, które wożą np. z Zachodu papierosy i piwo bez podatków i osiągają duże zyski.
Jest nieprawdopodobna korupcja. Jawna, od premiera -jak do.
chodzą plotki z urzędu F`ady Ministrów - po każdego naidrobniejszego urzędnika. Za komuny korupcja oczywiści.e teź była, ale było
to robione w niesvchanie nieraz skomplikowany sposób tak, żeby
ludzie nie mogli się dowiedzieć. Jak opowiadał mi rektor Poli.techniki

Wrocławskiej, przyszedl do niego czlowiek i dopominal się koniecznb
audk>ncji u rektora. Cdy ją uzyskał, to powiedzjal: .Panie rektorze, ja
chciałem panu po prostu powiedzjeć, że chciałem zabżyć resta.
urację. Mam już wszystkie dyrektywy. wiedzialem, źe licenq.a kosztuje 35 milionów, ale wojewoda powiedziat, że to kosztuje 35
milionów i 200 milionów -dla niego. Ja tych 200 milionów nie mam.

Caw maiątek w to wpakowalem". .A dlaczego pan mnie to mówi?"
„Proszę pana, bo ja się zastanawiak3m, jest pan jedynym uczawym
człowiekiem, jakiego znalazlem na terenie miasta i chciałem to
uczciwemu czk)wiekowl powiedzieć, że tak jest. Nie oczekuję, od

produkcji, na pracy.

Obecna sytuacja to skutki procesu ekonomicznego nazwanego
preaganomiką", który byl życiem na kredyt. To dalo piękne wyniki w
pierwszej fazie, a teraz przychodzą skutkl. W skali światowej spekulacjo objawiav się na przykład we Francji, gdzie zamknięto przemysł ciężki. To wszystko odbija się przede wszystkim na tzw. podatnikach.
Przewidując takie procesy Polska była ogromnym zagrożeniem,
dbtego że Polska, krai niesvchanie nasycony prz)emyslem, posiadający przemysl na niezĄ/m poziomie, posiadający świetną kadrę
fachowców, od robcmika po inżyniera, świetnych wielozawodowych
fachowców, i przy cenie roboci2ny, która wync6i w tej chwili poniżej
dolaTa za godzinę. a w 89 roku wynosib 15-25 centów, to startując
z takiej pozycjl myśmy mogli rzeczywiścje podbić rynki zbytu. Mogliśmy wejść z bardzo tanią, a myślę, że po roku już na światowym
pozjomie jakoścJ', produkcją, wejść na rynki zbytu i utrudnić jeszcze

pana żadnej pomocy, bo wiem, że pan mi pomóc nie może".
1 to się powtźuza we wszystkich miastach. Mriiej więcei. taki sam

sytuację krajów, które w tej chw" odczuwają skutki rec®sji.

jest poziom łapówki -200 milionów za pozwolenie zabżenia biznesu,
i tak jest we wszystkich dziedzinach.
Gospodarka, przemysł są niszczone. uważam, świadomie. Na
poparcie tego podam tylko jodon przykład: kara za opóźnienie w
zakhadzie transakcji między firmami zostala utrzymana tak, jak była
za komuny: 10 procent. Natomiast stopa bankowa osiągnęla w

powodem, źo w to się zaangażowaĄ/ koła przemysłowe i biznesowe
Stanów Ziednoczonych, aby polską gospodarkę zniszczyć.
Jeżeli chodzi o drugą stronę, tzw. „Wspólnota Państw Niepodlogłych" czyli Związek Fladziecki ma duże ktopoty z zachowguiiem tej wspólnoty, jeszcze nie wiadomo, czy to się uda i oni

pewnym momencle 88 procent. Czyli jeśli kontrahent nie wywiązal

bardzo 2Ą/m przykbdem , gdyby w 89 roku nie nastąpiłą zdrada tzw.
.przywódców narodu" przy „okrągłym stole". Polska miab szansę na

się z zobowiązań handlowych, tylko pieniądze wbżyt do banku, to
zyskiwał m tym 78 procent rocznie. Byb oczywiste, że taka sytuacja
prawna doprowadzi do tego, że nikt nikomu nie placi. 1 nikt mi nie
powie, źe człowiek. który nawet studiował ekonomię w Ameryce, na
stypendium panyi'nym wprawdzie , nie mógł przewidz]eć takich rzec-

zy, że takie ustawienie prawne musi spowodować całkowitą dezorientacjęźyciagospodarczego.
Wszystkie firmy są nawzajem zadhJżone. Te długi są w zasadzie
fikcyjne. Jest tylko to kwestia decyzii ministerstwa, żeby uznać firmy
za bankrutćw. Jeżeli firmę uzngje się za bankruta, to można ją
sprzedać za nawet nie symboliczną kwotę, oddaje się ją pramycznie
za darmo. A polskie fabryki mebli są na dobrym poziomie. To jest też
nieprawdą, że polski przemyst jest do niczego. W 1988 roku, gdy
objeżdżałem Stany, obei.rzatem wk3le fabryk. Są tam takie, któro
wyraźnie poziomem przewyższają polskie, ale - z tego co widzjałem
średnia fabryka amerykańska nie jest lepsza od polskiej pod wzglę.
dem technicznym.
W systemie, w którym znakomita większość gospodarki Jest
własnością państwową, w ogóle nie występują mechanizmy inflacyjne. U nas całą inflację robil rząd. Jest jeszcze jedBn mechanizm,
kóry mógłby inflację spowodcwować, czyli nieustanny silny nacisk
na wzrost płac. ale u nas takiego od 1989 roku nie bylo. Jeżeli byłyby

żądania Pacowe lub nawst strajki, to zawsze byv one odpowiedzią
na podwyżki, czyli byĄ/ to pociągnjęcia rewindykacyjne. domagające
się przynajmniej wyrównania stat, nigdy nie wyprzedzav podwyżek
cen, czyli mechanizm społeczny, moźna powiedzieć pracowniczy,
inflacji nie zadzialał ani razii. A więc pozostaje tylko mechanizm

GRUDZIEŃ 1992

Przewidywan ie możliwości zniszczenia polskiej gospodarki było

oczywiście chcieli mieć Polskę z głowy. Poza tym Polska byłaby

uzyskanie niepodległości. i gdyby tę niepodległośó wykorzystała w

sterze gospodarcz®j, to u nas bybby nieprawdopodobnie burzlh^q/
rozwój i zupehie oszałamiający wzrost stopy życiowej i zarobków, a
to byłby stra§zliwy przyklad dla wszystkich innych narodów ujar2nijonych, że wystarczy się wyzwolić i wtedy następuje po prostu
„zloty deszcz". Przyklad takiej prosperity w Polsce byłby przemożną
zachętą dla wszystkich tych ngu.odów, żeby zdecydowanie i twardo
wypowiedzieć się p rzechvko wspólnocie. Związek Fladziecki mógłby
bĄ/skawicznie, w sposób nie do skontrolowania i nie do zablo.
kowania rozpaść się na rzeczywiście niepodlegb państwa.
Wydaje mi się, że tutaj zbieźność interesów spowodowab, że
admin&racja Stanów Ziednoczonych i agen dy przemysłowo-finansowe szb/ ręka w rękę z komuną.
. -Co w taklej Sytuacjl możn@ zroblć?
Można coś zrobić tylko w Polsce. Nasze powszechne, na.n~ne

przekonan ie, że stany nam pomogą. już prysb . Już wszyscy wiedzą,
że można liczyć tylko na siebie. Co my moźemy zrobić?
Przede wszystl(im musi zaistnieć masowy ruch społeczny. Jedną

z bardzo potrzebnych rzeczy przy masowym ruchu spotecznym jest
to, aźeby ludzie mogli mu zawierzyć.

-Jeszcze parę słów o wyborach.
Przyjęk) się pabzeć na wybory jak na mecz sportowy. To jest
btędne podejście. \^Ą/bory \^/ygrywa aJbo przegrywa spobczeństwo.

Wyborcy wygrywają lub przegrywają wybory. Wygrywają wtedy, gdy

potrafią wybrać wtaścwych reprezentantów, a przegrywają medy, gdy
a. Jeprezentancj będą n iowtaśa.wi.

najbardziej optymistyczne z)e wszystklego. Na czele Solidarności od

Jeżeli nie nastąpi taki ruch społeczny, gdzie zostaną wyk]nieni
nowi przywódcy lub zweryfikowani, to każde wybory. niezależnie. kto

początku stal stary agent bezpieki, otoczony agentami bezpieki.

jewygra-wsensiesportowym-zestartującychkandydatów,przegra
społeczeństwo, bo to będą zawsze niewłaściwi kandydacl.

Wydaje się czasami. że nieagenci byli w mniejszości. 1 przez 16

miesięcy ta cah zgraja agentów kierujących Solidarnością byb
absolutnie bezradna. Chi narobili mnóstwo kłopotów administracyj-

-Co Pan sądzl o rucriu, któremu przewodzl Jan olszowskl?
- Na pewno, jeżeli porównamy aszewskiego z innymi okpami
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kornisja krajowa odrzucib wszelkie propozyqe porozumienia z ko-

munistami, wejścia z komuną w ukhd. 1 ci agenc]. byli bezradni. Z

poprawy. aszewski podobno przyharnowal ten proces destrukcji. ale
było to niezauważone. Wydaje mi się. że jest to zdrowy objaw. że w

tego wynika wniosek, że jeżeli spoleczeństwo jest aktywne, to niezależnie ilu będzie agentów, oni będą bezradni. onl muszą dać się

tej chwili już mniej ocenia się polityków po intencjach, a więcej po ich
czynach. Ja wśród robomików spotykam taką reakcję: .Jeśli 01szewski wiedział, że będzie obstawiony ubekami. że nic nie będzie
mógt zrobić, to po oo tam lazl?"

nieść tej fa]i, malo -oni muszą pracować na tę falę, bo jeżeli tego nie
będąrobić,tozostanąpoprostuodrzuceni.Jeżelichcąsięutrzymać,

muszą działać pod dyktando aktywnych czbnków. Dopiero stan

Jakkolwiek za jego kadencji nastąpiło to epokowe. mstoryczne
ujawnienie,wjakimstopniuzinwigilowanyjestsejm,senatirządprzez
agentów. Jak ważne to byto \^/ydarzenie, może świadczyć reakcja,

:,:j:n#yóg:%gLeem2kzrea#3,pkrj:%#evcywzjseoź{:3ź3%ścp]o#gwz::ot
mavch grupach podziemnych, dopiero wtedy agenci mogli rozwinąć
działalność, mogli zmienić linię i c®le. 1 w tej chwili agenci święcą w

gdy cala tzw. npost-komuna" ruszyła do ataku na Olszewskiego. na
teczki. Ujawnienie tych agentów odsłonib prawdziwy mechanizm
tego, co się w Polsoe zdarzyb, przy „okrągvm stole" nie siedz]ah
żadna opozycia z komuną, a tylko siedzieli jawni funkq.onariusze
PZPR-u z tajnymi funkcjonariuszami SB. „Okrągv Stór byl to spektakl przekazywania stanowisk z rąk jawnych funkcjonariuszy w rę©
funkcjonariuszy tajnych. Ale istotą tego jest, że rządy zostaty te

;::±S;ee:;;#c#ó:;ai:;:óów:;ocippi:9::Zgi%:źC;ĘJo:#:e:z;l::ógł:aktywności, znów woźmie sprawy w swoje ręce, to też będą wśród

#8:;#sa#TecŁ#zdeesżsŁęa!:gw°s::S*aż;n;:Cni±.d#'b::a°gi
o to doświadczenje bardzo szybko ich wykryjemy.

same. To ci sami rządzą Rządzi ta sama cemała] której podlegali

-Czego się można spodzlewać po Walęsie?

funkcjonariusze partii i twierdzę, że dalej podlegają fvn kcjonariusze

Już się niczego nie można spodziewać, Wałęsa jest po prostu -

:r=ę:ełrstimoanny,p:fagj:ł:=,3on;:dznma,eznł:jwTękpsozypcrh®n:g%,:egcę:jgrnor niewiemjakitammastopień-alezawszelojalnymageritembezpieki
i dalej będzie lojalnym agentem bezpieki. Jeżeli ktoś przez 20 latjest

wokaęjl policyjnych. Fu nkcjonariusze partii, która rządzjła pod jakby
wbsną egidą, przyjmowali tym samym odpowiedzidność za to, co
robią.Zamiananastanowiskachjawnychpańyjnychfunkcjonźuiuszy
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swoich politycznych przeciwników. FąeaJizując cele centrali czynią,
żeodpowiedzidnośćzatospadanienatęcentraJętylkonaopozycję.
którą onl reprozentują formdnie. Tak jak 40 Iat kompromitowało
komiinizm, ta te 3 lata rządów komunistów kompromitują ich przeciwników.Chybatakiejwoltyjeszczenigdynaświecieniebyło.Jeźeli
chodzj o pomyczną manipulację, to było genialne i chyba najgenial-

tajnym kapusiem, to znaczy, że już wstępując tam nie mial charakteru, a resztki stracił.
Wałęsa był im potrzebny, bo Wałęsa ma tę prawdziwą zdolność
zjednywania tłumów, nie jednostok. ale tłumów, bo w małej grupie
wypada fatalnie.

HęTz#:dj:sń;::en2,a,%go,:=#an,,ehs&;h*3:oąeegcoT:Tnengao.
celu służył, a kiedy tą zdolność utracił, to przestał być po prostu
skuteczny jako narzędz]e i tak samo zostanie przez swok3h pra®dawców odrzucony, jak zostala odrzucona ideologia komu nistyczna.

niejsze pociągnięcie w historii l udzkości.

Spotykam się z takim zdaniem, że opadają ręce, że „Jak to,
Solidarność to byli agenci (?), że na czele Solidarności stal agent
bezpieki i doradcy byli agentami bezpieki. Połowa kierownictwa

Rozmawia[:T.S. POCHROŃ
Przedruk za: Panc.rama nr 44192.

wyższego była agentami bezpieki?" Ja uważam, że to właśnie jest

LIST OTWARTY DO PANI HANNY
SUCHOCKIEJ PREMIERA RZĄDU R.P.
Trochę historii: Polska w samotnej walce przeciwko niesprowokowanej agresji Niemiec, dokonanej we wrześniu 1939 roku,
zadała im większe straty niź one poniosv w ataku przeciwko Danii,

Jako premier w swoim expose' w dniu 11 lipca powiedziah Pani:

aprawa nie pozwolę szargać".
Należaloby temu zdaniu przyklasnąć. Ale mam dość zasadnicze

Norwegii, Holand'ii, Belgii. Francji wspomaganej siłami Anglii i Po-

pytanie: Jakie prawo, czyje prawa? Czy takie. które przyznali sobie
zawodowi inspiratorzy służenia Moskwie, agenci obcych służb i
interesów, prowokatorzy, zdrajcy ojczyzny i mordercy? Oni są wśród

laków, dalej Jugcsławii, Grecji łącznie z atakiem na wyspę Kretę.
Niesprowokowany przez Pol5kę napad Związku F`adzieckiego, wo

nas, społeczeństwo .ich widzj! !!

współdzialaniu z Niemcałni w dniu 17 września 1939 roku pogtębil

Prawo w Polsoe zostato podeptane i póki prawu nie zostanie
przywrócone PRAWO, póki rzeczywiści sprawcy przestępstw, wyżej
wymienieni, nie zostaną aresztowani, osądzeni i to nie w ten sposób,
że jeden komunistyczny zbrodniai'z drugiemu podobnemu rączki
umyje i obydwaj będą „czyści., lecz chodzi o to, by rzeczywisty
zbrodniarz -a tego trudno dowieść -został osadzDny i postawiony

po2}a nawias społeczeństwa.
Bo inaczej - bez moralnego ł faktycznego oczyszczenia społeczeństwa z brudów, z mętów społecznych - będzie to kolesiów 1
babskie gadanie. A gadaniem wartości moralnych PRAWU nie przywrócisz -tylko czyn i falQ/ się licząl.!

Wszelkie osbnianie zbrodniczych czynów - ludobójstwą czer-

niedolę Polski, spowodowat niewymierne straty w ludziach, dobrach
kumranych i gospodarczych. TaLk Niemcy jak Związek Sowiecki,

:P;a#yorć!:3?::rp°r:°wTćegw°y?zeązdpź3::a'swzkĘ8;yrk:tźŁnŁuy.n};:,Cs?:
znajdując się pod uciskiem podwójnej okupacji - Niemiec i bol-

szewi ków -byla wyniszczona i ponad wyobraźenia eksploatowana.
Mamy więc prawo i powinniśmy żądać od Niemiec i Flosji od-

szkodowań za poniesione straty i szkody, lecz rządy PF`L od 1944
roku aż po dzień dzisiejszy tego nie uczyniv.
Przed wojną Polska w produkcji światowej znajdowała się na 10
miejscu, zaś poziom nauki i wyniki osiągane stawiały nas na
czołowym miejscu w świecie, czego klasycznym . lecz nie odosob-

wonym miłosierdziem , jest niczym innym jak kontyn uowaniem zbrod :jro;ypmoLPorgkLagreeTż#hEÓT,,Gg#*::e##3fGg#n;ed::es:vzWzT:
ni, uczestniczeniem w zbrodni, która b\^/a od lipca 1944 roku.
skakuj.ące sukcesy wojenne, oraz zmniejszav straty własne a
Bo przede wszystkim czyje i jakie to ma być prawo? Agentów,
zdrajców, hochsztaplerów, morderców, czy teź normalne, ludzkie a także zadały klęski Memcom i Japonii.
więc polskie prawo?

MIESIĘCZNIK SOLIDARNOŚĆ WALCZĄCA NR 12 (298)

Na skutek skandalicznej decyzji „sprzymierzeńców" - Anglii i

gdy ilość szybko zwiększała się, wywożono pomordowanych autem-furgonetką...
W marcu 1949 r. w jednej z cel było skazanych na karę śmierci
49ciu. Pozostało im tylko oczekiwać w kolejce, na apraców i
śmierć. Postanowili więc ratować się ucieczlq przez dachy. Przy-

:ksuApa-q:°ź:ł%k°udR';Pdge:€::o,r2k±pf3##Rfrcah'ap:gbs|%ÓPw°kę
oraz ich narzędzia wladzy, byv tej okupacji wykonawcami i sprawcami."

#ek!:rj2eTnęTip9'ś#:byg:rn!t:::ŚwS:ęnra;PEauwma::iF::;g:?zkado

:;:o#ci:PzkykŁń,cazdo:,e,s=p:mTo#kvo#"kez.Ę'iż%#y2;#

Francji, walki w Alzacji, niewola nlemiecka w czerwcu 1940 i..,
ucieczkadoFrancjiVichy-październik1940r.;następnieprzejście

gestapo, oczywBśa.e za pewne korzyści. Nazywał sję ten zdrajca Zygm unt Leśn iak, w nagrodę zostal ułaskawiony. Drugi.m ubskawionym,
iia usilną lnterwenq.ę u amb. Lebiediewa . AJdony Dzierżyńskiej, b» z

przez Pironeje, Hiszpania, Portugalia do Gibraltaru i w lipcu 1941
r. Wyspy Brytyjskie; Wojsko Polskie. W 1942 roku specjalne przeszkolenie j w nocy z 1/2 października ląduję w Kra|u jako cjchociemny, otrźymuję przydział do Zamojszczyzny na szefa
Kedywu. W kwietniu 1943 r. w indywi.dualnej akcji w Zamościu
odnoszę sukces i otrzymuję Virtuti Mlitari V kl.. zaś w czerwcu 1944
r., w walce przeciwko Niemcom zostaję lekko i ciężko ranny.
Wlipcu1944rokuprzyszlowyzwolenioodwszelkichzłudzeń,gdyż

S#S#[#:t;ecrhajng,e#,.cehcóda,.n:Fó,33j::cn;:.j:.o%szfag:;ebpo::
szewickimi. zaczął nas, Polaków, nie tylko żołnierzy Armii Krajowej
- aresztować, tapać, wywozić, mordować... A do tego narziicono

whdzę obcą, wrogą, agenturalną, która pod hasłem „Polskj Komftet
Wyzwolenia Narcidoweoo., którego ideowo załoźenia ukbdali Ebrman, Minc, Brystigierowa a zatwierdzi.ł Stalin , a więc .Polski Komitet"
utworzony bez Polaków i przeciwko nim, komitet] który wszystkie
zarządzenia, rozporządzenia i swoje istnienie opierał na sile NKWD
i czerwonej armii. Stąd masowe stesztowania. wywózki do F]osji,
mordy, rabunki indywidua]ne i .urzędowe".
A oto co w listopadzie 1956 r. gen. Zygm. Berling pisał do Wl.
Gomułki:

„..:Usunlęcie .mnie z dcM^iódzMa I-szej Armii uważam za zwy-

ęięslyozablegówprzeciwnikówutworzenhpolskiejarnrii.Wys}Ikiie,
jak wiecie prawdo.poflcibnie, nigdy riie ustały a mićdzy innyh]i miał;
one na celu usunięcie mnie z dowództwa Armii.
Po molm przybyciu z przedmieść Warszawy do Lublina zastałem
tamstrą.sznąsytuaęię.Wcaqmkrajupachc}lkow.ieBeriizwojskNla^/D
szęrzyli sp:Jstoszenie. Seikundowały im w tym bez przószkód krynti.r&Ire elemen!y z €para_tu Radkiewicza. Ludność okradano z iei
ręn.ia.wczasielegĘilnychinielegalnychrewizii.Zupelnieniewinnjcii

lud? deportowano i wtrąc;ano do więzień. Sd:zedno do ludzi jań do
psów.

Dost?wnie rikt nie czV_się bezpieczny i nie znał dnia ani godziny.
Naę:.:InyproFu.ratorwojskowypowiedziaimipopowrociezińspekdi,
pa ktćw_ą wyslałpm go do więzień Przemyśl;, Lublina, że trzrina śi€
tfml2tysię:yludzi.Niktnicniewiejakiezarzutyimsięstaw;a,przeż
kogę zostali aręsztpwanj i co się im zamierz: uczyr;ić... Jed.rmkze
rząw.bez_p.raw.ia.zb_rodniiprciwokac;jiprzekroczriwkrajuwszelkie

ęr.ani.c?.Cierpienięludzkiebwtakie,żeniemożnibyłoiegoznieść.
MuęiavonęrewciltcM^iaćkażdegouczciwegoczłowidkabżwzględu
na jeg? pcimyęzne poglą4i albo przynależność parMnr.
Nadwszystkimwięcdominowałobezprawneprawo,nawetzmocą
obowiązującą wstecz. Na podstawje tego „prawa. przynależność do
paUiotyczriej organŁzacji byh kgu'alna, dziesjąlki tysięcy szlachemych
Polaków, którzy by byli okrasą każdego narodu -zamordowano!!! W
tym bohatera na skalę światową - Witolda Pileckiego, który. by dać
świadectwo prawdzje, potwierdzenie potworności w obozje zagtady,
dobrowolnie dat się zagaTnąć w łapance ulicznej i z obozu w Oświęcimiu przekazywał konspiracyjnę raporty oraz fotografie, na podstawie których świat był zorientowany o istocie obozu zagtady.
Przez Memców byliśmy nazywani bandytami, równieź za okupacji

Lujse%_kp:=#:%3mmeśr:3%n:anonans=pboTk#am+.,,2SzA%Łkjoap#:wb:
wypełnib rozkaz władz polskich i współdziatala z sowiecką armią.
GdyjednaknastĘpowałorozbrajanie,aresztowaniąwywozydoFlosji,
morderstwa, zaczęliśmy się bronić i ja także rozkazy do obrony
wydawabm. Jednak wytwarzana sytuacja przez sowietów i ich
pachołków zmusiła nas do samoobrony, gdyź nikt się za Polakami,
za AKowcami nie upominał.
Wybiórczo gineli najbardziej wartościowi: mordowano na dalekiej

prowincji, w województwach a centrala w Warszawie przodowab.
Np. w więzieniu na F`akowieckiej, tempo dokonywanych mordów

gwałtownie zwiększało się. Gdy nio starczańci miejsca do grzebania
na dz].edzjńcu więziennym, zaczęto potajemnie wywozi.ć wozem
jedno-konnym, później dwukonnym, następnie już na platformie, a

GRUI)ZIEŃ 1992

grupy Zapory, Wadystaw Siła-Nowicki. Pozostałycłi 47 zamordo.
wano, w tej wyjątiowej szlachetności Jabłońskiego, inż. elekbyka,
wykładowcę na Politechnice Warszawskiej, który przez 5 lat prze.
trzymywany był w Oflagu, tam zbudowal radio i prowadz# nasłuch.
Dalejzamordowanogrupęzaporyijegosamego,gdyżpc"jawni.eniu
się próbowali wydostaó sję poza granice komuny.
CHośna bwa sprawa morderstwa dokonanego na oficerach , którzy
zawierzyli propagandzie komunistycznej -powróa.li z Zachod u, gdyż
nadal chcieli Służyć Polsce, pełniąc stuźbę wojskową. Zamordowano
ich wielu, częśó pośmiemie rehabmowano... Można jeszcze spotkać świadków tych zbrodni, a i samych morderców, lecz ponoć na
przeszkodzie stoi prawo...
Jakie prawo, czyje prawo? Czy takie, które przyznali sobie mordercy? Węc jakiego prawa, Pani Premier, Hanno Suchocka, nie
„pozwoli szźu'gać"?

L. Wałęsa ogłosił 111 Fkeczpospolftą Polską, lecz równocześnie

opiera się na .prawach" ustanowionych przez agentów Moskwy, na
ich konstytucji. A przecież przojąl insygnia prezydenta Polski, prze.
kazane jemu z Londynu, który respektował konstytucję Polską, Lichwaloną w 1935 roku. 0 walorach jej, Konstymqi z 1935 r. świadczy

fakt, że Francja zmęczona długotrwalą słabością rządów parlamentarnych -sięgnęła do niej, jako wzór. FIÓwnież przyjęły ją jako 'wzór
Brazylia, Argenvna i jes2xze inne państ\^ra. Lecz przecież Wałęsa i inrij
nie respektują jej, chociaż nie zostab unieważniona, ani też inna
uchwalona. Natomiast Prezydent, o dziwo, szuka dla siebie małej
konstytucji, jakby usiłował ominąć prawo naradu do zachowania
ciągłości prawnej swego państwa?
Prezydent szerm ujo slowem „demokracja", zaś nowy premJ.er, Pani
Suchcx:ka w zaiadlości kobiecej niemal krzyczy. źe nie pozwoli szargać prawa! !

Jaka demokracja, jakie w Polsce panuje prawo? Najsamprzód
nauczcie się szmować społeczeństwo, jego historię, przywróćcie
Pok;ce Polskie Prawa a dopi.ero wydziwiajcie na tych , którzy słLisznb
upominają się o praworządność, o przest'zeganie porządku i prawa
przez tych. którzy w tej czy innej formie, często ną pół lega]nie
uchwycili władzę i mariipulują życiem narodu.
Gdy zbrodni dokonał SS-man czy jnny Niemiec, lub będący na ich
służbie, to ich Ściga Świst Natomiast z dobrowolnego wyŁioru zbrodniarze z ub, informacji., prokuratur, sądownictwa, więzienni.ctwa,

partii -czy oni wszyscy będą bezkarni? Część ich jeszcze pozostała
w Polsce".
Zaniechanie przez rząd i parlament Ścigania zbrodnj j przestępstw,
jest potwi.erdzeniem braku szacunku dla narodu, dla jego czło.
wieczeństwa.
Eb zbrodnia dokonana wczoraj, przedwczoraj, czy jeszcze wcześniej nadal zbrodnią pozostaje. A ludobójstwo nigdy nie przedawnia
się!!!

Więc Pani Premier, także Pani musi się określić, czy staje w

obronie rzeczywistego prawa, czy też pod hąsłem „prawa nie pozwolę szargać" nie kryje się u Pani dązenie do kontynuowania
bezprawnego, antypolski.ego prawa -utrzyman ia bezprawia?
Pierwszą czynnością obecnych władców Polskj musi być przy.
wrócenie dla społeczeństwu PFIAW, tak by skutkj pokrętnego stołu
i pokrętnej geremkowskiej ordynacji wyborczej zostały usunięte i
naprawione.Staćstętomożeprzeznową,uczciwąordynajęwyborczą,
oraz przeprowadzenie nowych, rzeczywiście wolnych, prawdzh^/ie
demokraty- cznych wyborów do pgu.lamentu, a także dokonanie
wyboru prezydenta.
Wówczas, p"i Premier i Prezydencie, nikt nie będzie „prawa
szargać" i nikt nie będzie podważał uprawnień Waszych stanowisk,
bowiem spoteczeństwo posiada duże poczucie praworządności rzeczywiście szanuje PFIAWA. Tylko nio wolno jemu dawaó złego

przykladu

Marian GOŁĘBIEWSKI

NA KOCIĄ ŁAPĘ Z... NIEŚLUBNĄ MATKĄ?
Dzięki uprzejmości i sympatil, jaką nas darzy Prezydent Jelcyn,
mieliśmy ostatnio okazję dowiedzieć się rzeczy naprawdę rewelacyjnych. Dowiedzieliśmy się więc, na przykbd, że nie tylko -wbrew

uczymy się DEMOKF`ACJl, TFLANSFOF`MACJl, lNTEGFiACJl, pora
więc, żebyśmy nauczyli się i COHABITATION. Przejrzałem szereg
słowników francuskich i angielskich i znalazlem, że owo tajemnicze

poprzednim ustaleniom -Sowieci zachowali się wobec nas nieładnie
i wystrzelali nam naszych oticerów w Katyniu i innych obozach; nie
tylko handlowali naszym terytorium jal( kartoflami, sprzedając je
Niemcom bez pytania nas o zdanie; de okazało się nawet, że tacy
stuprooentowi patrioci, spoczyw ący w Alei Zastużonych (tylko dla
kogo?), jak Bierut czy Gomułka, okazali się być po prostu sowieckimi
agentami! l«o by przypuścił, że wtedy gdy odby\^/aĄ/ się ogólnonarodowe manifestacje i wołano, jak Polska długa i szeroka: "Cav
naród chodzi w kółko za wyszyńskim i Gomutką", to byliśmy w istocio

słowo oznacza dokładnie to sarno co występujące w "Słowniku

%ą:AÓB|T#y;?j„wgpr8;źy„Pebcm°';%C;zn#=ł:Pbijfąs,m,gk°/.2ęs*
matżeństwie, zazwyczaj jednak bez legalnego ślubu; stosunek
pb/.c)wy. . W niezbyt eleganckiej gwarze podmiejskiej ten sam sens

:jdędaąieks':d#:ęł3gmo;:s#oC#in®9nłg:i]:ftbaE;:.yi#,dwą:o#:S*s#
spoh3czeństwach zachodnich pod terminem COHABITATION ro-

jakMnLS##:ed:,rocmyLkdu;::d;°:#źfś3°n:epti;#8;%a±,«zywisb,

i:ff:;:i:g;:b:Tlf::.;s#i'?sg#ka:n!p::k;:ó:i#ł:ie%:niE
kobiet. Nie sądzę jednak, źeby konieczr`ie Adam Michnik miał m
myśli to całkiem nowoczesno formy COHABITATION. W kaźdym

garstki oszolomów, ludzi nawiedzonych czyli tzw. "ądeptów spiskowej wizji dziejów". Wszyscy ludzie normalni, rozsądni i umiarkowani na takie sugestie pukali się znacząco w czoło. Natomiast owi
nieszczęśni "adepci" racji nie mieli, ponieważ ich supozycjo, sprzeczne zresztą z tzw. polską racią stanu. nie wynikaĄ/ za znajomości

jednak razie KOHABITACJA jest 'Współmioszkaniem" bardzo spocyf icznym i oznacza świadczenie sobie wzajemnych usług daleko
wykraczających poza poranną kawę i "dzień dobry".

:#nxsg#j::Ę:b,ż##=b###jbap:Bn=cS:33:#ę:Ę.,noaNm.,kS

#%:#=#%ŚTwpsźęsd:.:WFehti±e=j:ayk7śgpjge#y#«:h;r;ł

wiąc, byl to rezultat choroby. którą jeszcze pare lat temii, Adam

:%sw*.#Ęzjk#[aź;:dr:,3ż;:%T#;:n:ż:ungaeto%3;Pc%łt#oę:s#

Michnik, określił jako aberrację umysk)wą. Co innego teraz. Teraz

mamy już archiwa, mamy wiedzę uprawnioną, popartą dowodami,

pobk)gosławioną z Moskwy, Waszyngtonu i zewsząd, skąd tylko
rozdziela się błogoslawieństwa.
Niestety, odsłanianie archiwów sprzed 50 lat nie pozbawia pola
działania kolejnych "adeptów`'. Spekulują oni dalej , wykorzystując
fakt braku dostępu do archiwów dotyczących wydarzeń z historii
najnowszej, i nadal wprowadzają nas w bląd. Nawet Lech Wałęsa
dostrzegł uh)mność tej sytuacji i wyraził życzenie, źe byłoby dobrze,

Jestbowiemrzecząwiadcimą(chyba,źebysięcośostatniozmieniło),
że COHABITATION bymjmniej nie cieszy się uznaniem Kościota, a
nawet, powiedzieć można, więcz przeciwnie. Martwi się tym dziennikarka '.Ggffity Wyborczej'', Ewa Mlewicz, której wywiad z Profesorem Geremkiem wydrukowany jest obok artykutu Adama
Michnika. Pani Milewicz pyta wprost: "Ozy po//.Ołcy /. ło n/.G Oł/ko z
Pana partii 4stiol.) bcih śiĘ probcKszcza, czy nie?"..Na `o,p.y`an.ię
F.roteśor odiowiiaid; żx ć;athedra:. "Polwcy z sondamośc.io\yycr

ugrupciwań,. które obalw komunizm, nie mają powodu bać się

gdyby można bylo zajrzeć, co też tam jest napisane na najbardziej
aktualne tematy? Ale, niestety, tak nie jost i dlatego nadal faceci

KOściokr.

W rocznicę 31 Sierpnia we Wrocławiu udałem się do kościoh p.w.

lubiący wyciągać wnioski z ogólnie dostępnyćh informacji, bez zna-

uprawnionymi domysłami szkodzą atmosferze społecznej.
Poniższy przyktad demonstruje, jakie to jest niebezpieczne i do

św. Klemensa Dworzaka, aby przyjrzeó się tym °ug"powan/.om
so//.da/nośc/.onym, kfore oba/W komun/.zm". Nie powiem: kilkuset
weteranów stawito się dzielnie. Poruszyło mnie natomiast kazanie.

jakich nieodpowiedzialnych wniosków można dcijśó czytaiąc gazety
i wstuchując się w wypowiedzj naszych koryfeuszy i liderów. spra-

Wybitny wroctawski kaznodzjeja obwieścił od oftarza, że °Sct//.darnćść śyka nieślubnym dzieckiem Partii, oddanym Kościolowi na

wujących w Polsco nie kwestionowany rząd dusz.

wchowanie".

a#r=e&mecpj;#żbpo:fszkę:.jzR,eęo_rtm5y„F+o,::gfaojreń:c:,d6g,oorjg:ęf3,pn#:
blikowat "mołu prop//.o " zatytutowane "Czy Wałęsa zag raża demok-

Tam jednak nle byłem jeszcze w stanie ocenić calej zloźoności
tego skomplikowanego proc®su wychowawczego. Dopiero teraz,
czytając Adama Michnika. zdah3m sobie sprawę, że była to wręcz

racji?". Pytanio, oczywiście, retoryczne - nikt przy zdrowych
zmyslach nie pomyśli sobie przecież czegoś takiego. wiadomo, że

COHABITATION nieślubnego dziecka z nieślubną mamusią! Słownik Kopalińskiego określa tego typu KOHABITACJĘ niepolskim

Wahąsa nie zagraża, nawet gdyby z niektórych tekstów w "Gazecle

słowem lNCES"

jomości "zasobów archiwalnych'', żerują w najlepsze i swoimi nie-

Apage, Sańnas./ Módlmy się, żeby tylko jakichś dzieci z tego nie

Wyborczej" wynikalo coś przecjwnogo. Adam Michnik pisze: "Ostal

by'o!

nio trzy lata byw trudną lekcją demokraęji dla wszystkich: dp elit
politycznych i prezydenta Wałęsy, dla związkowców i ludz) Kośc_ioła.
T:abkcj;wciążtrwa.Wciążuczymysiętrudndsztukikompromisów,
wzą/.emnych usłępstw, samoogrćin/.czeń ". Me ma więc obawy. Lech
Wałęsajestuczniemwyjątkowozdolnym,uczysięwięciniezagraża.
Pamiętamy przecież słynną wypowiedź Michnika podczas dyskusji

Jeizy PRZYSTAWA
Wrcicław, 1 5 Iistopada 1 992

PlflzENT...

na Uniwersytecie Warszawskim (transmitowala ją tv) : "Myz LĆx:hem

Uprzedzając nieco kalendarz nasz niestrudzony prezydent
wypracował w ramach swych dzjałań nadobowiązkowych i podarował narodowi na Mikołaja szczodry prezent. Pizekazat mia-

jesteśmyjakstaremałżeństwo:dzisjajsiękłócimy,ęlemysiępogodzjmy i wtedy biada tym, którzy usHują nas poróżnió". Wzitdlem ec>biie
tę przesdogę do serca i ani sam nie usiłuję, ani nikomu nie radzę.
Wszysu<le le "Czuj sĘ odwołany-czy dek]a,re`die "Dlaczego nie będę

gbsowa/ na Lecłia Waęsę?" traktuję jako elementy niewinnej komedii,jakączasemtatuśimamusiaodgrywają,kiedyniemogąsobie
poradzić z niesfornymi dziećmi.

W artykule tym Adam Michnik wprowadza do języka polskiego
nowe, obce słowo COHABllATION. Wyjaśniając nam aktualną sy.
tuację polityczną pisze o COHABITATION prezydenta generata Jaruzelskiego z premlerem Mazowieckim, o COHABITATION

nowicie Sejmowi do zatwierdzenia wbsny projekt "Karty praw i
wolności". Wprawdzie do darowanego konia niezbyt zgrabnie
stomatologa sprowadzać, chciatbym jednak co nieco ponawybrzydzać. Ot, taka podła moja natura.
Me wiem zatem po co nam jakieś piękne kart)/ i inne fajerwerki,

kiedypotrzebnajestnamjedynie,odtrzechlatoczekiwana.nowa
konstytucja, zawierająca i prawa, i wolnoścl, i obowiązki oraz
szereg innych rzeczy podstawowych dla funkcjonowania państwa.
Sądzę. że prezydencka inicjatywa stużyć ma jedynie celom

komunistów z "polftykami obozu solidarnościowego". Redakęia
usihJje nam jakoś przybliżyć sens tego obcego słowa i w nawiasie

propagandowym - patrzcie oto, jakiego mamy dobrego prezydenta! -jest faktycznie dzialaniem jałowym, pozornym. Z całą

podaje jako jego polski odpowiednik 'Wspóhieszkanie". Nie jest to
trafne. Przekomny jestem. że taki wybitny humanista i Europejczyk
jak Adam Michnik, nie sięgalby do francuskiego czy angielskiego,
gdyby tę samą treść można było oddać przy pomocy jakiegoś
polskiego słowa. My się przecież dopiero uczymy wielu rzeczy,

;Łz:yucfi?dEedTwoścżąs,por#i:edteeieog:z;#::wg:g:udboskT::nŁo."
J.E.

MIESIĘCZNIK SOLIDARNOŚĆ WALCZĄCA NR 12 (298)

CASUS NAJDER
N.oyęj .Polski nie zbudujemy przy pomocy
#=nŁZTypg##:d:ryg#j:g;,nk:Tr:Tjr%ba:ZapabioeigYman:P:'dż:
ludzi, którzy obciążyli swoją przeszłość dziż- łaJność
agenqralm potępiona.

łaniem na szkodę narodu
Przed kilku tygodniami Zdz]sław Najder rozpowszech" w prasie
list otwany do ministJa spraw wewnętrznych, w którym protestuje
przeciwodmówieniumuwgląduwdokumentydotyczącejegoast)by,
a znajdujące się w MSW. To znaczy . jak pjsze - uniemożliwia mu
obronę przed osk"żeniami o agenturalność, które to oskarźenia

:%:szb%::::gs?„d;.:::;,NĘe:duop:::n:#:ówżę:ęcŁka:?pżgj:
rzenie oczyścl go z powyższych zarzutów. Ponieważ Ćdnak minister
spraw wewnęo.znych uporczywie nie dokonuje takiego przejrzonia,

Nł.dź:gsęęp°d*wt#mby?b8:ćżw_iopE®hchmiaw""
Mostowskich w końcu 1957 r. na propozycje kontaktów 1 odbywanb
daJszychro2mówzftinkcjonariuszamisBNajderwyrazitzgodę,gdyż,

jak piszo, wyobraził sobie, że to nlo SB od nlego, lecz on od SB
będzie się dowiadywa|, czym slę SB interesuje. pozna sposób myślenia i dziahnia funkcjongiuszy i dziękl temu będzie mógł skuteczniej przeciwdzjałać. Uważał przy tym - tak pisze - że składane
przez niego deklaTacje są nleistotne, natomiast nie podawal informacji, która mogłaby kogokolwiek obciążyć i starał sję jak nąjwięcej
Órzy podawaniu informacij - i`ak rozumiemy) ukryć. Dla zdobycia

zaufania funkęjonariuszy SB zgodził się na przyjęcje pieniądzy jako
honorariumza„poświęconyczas-,któretopieniądzepotemodeshł.
Tedobrowolnekontalo/m^/ały.jakczytamy-ażdowyjazduNajdera
za granicę w 1961 r.
W ten sposób mamy obraz czteroletniej dzjalalnoścć Zdzisława

Możnaoczywjścieuznać,żeNajder,wprzeciwnieństwiedoinnych
konfidentów SB o dźwięcznych imionach -pseudonimach, przyznał
się do tych czynów i w ten sposób moźe zasługuje ria wymazanje z
kartoteki agentów. Ale dokonał tego przyznania pod przymusem,
dopiero wówczas, gdy w toku lustracji fakt ten zostal publicznie
ujawniony. Przedtem Zdzislaw Najder n ie wahał sio objąó \^/ysokjego
stanowiska przewodnicząc®go Komitetu Obywatebkiego, nie miał
skrupułów przed pełnioniem tunkcji gtównego doradcy premlera F}P,

bw przewidywany na ministra spraw zagranicznych, a nawet -jak
pamiętamy . w grudniu 1990 pretendował do stanowjska premiera.
Wszystl(o to czynił nie ujawniwszy Swoich dawnych powiązań ze

Służbą Bozpieczeństwą czym wprowadz» w btąd opjnlę publiczną,
naduż)A spobcznego 2nufanja. Co więoej, wskutek utainienia Swójej

S:#'#jftp;%:bbf;r°ła.żg:[r:'iydz:iji?ŚU#łfc#+?e:js:=Pst9;
mimowolnymi wspólnikami w tym dzjelo. Mowa tu przede wszystkim

o niedawnym premierze Janie aszewskim, z którym tak wiele
nadziej wiązano 1 w którym ciągle jeszcze ludzie widzą szansę

g:łgn%Ląadtak:;%.;:.,oTś#:Egt7ww:zseźnt:e,b5ŁPTa#a::egonaj
intencji poległych i pomordowanych na Wschodzb, Zdzislaw Na)der
siedział na honorowym miejscu, obok Jana Olszowskiego i Antoniego Macierewicza. Przypamnijmy, że byha to uroczystość dla
upamiętnienia ofiar agresi'i sowieckiej na Polskę , agresji, którą przedlużyli o 45 lat mocodawcy esbeccy Zdzisława Najdera z lat 19571961.

Zdzistaw Najder stara się przedstawić swoją współpraoę z SB

Frą=d:#eg=my=#rd%Ł%\n::„.cj,ąakpę:wsęĘn:OPwPLjęog:#
prawniczym - wyczerpuje znamiona dziabnia agenturalnego i konfidenckiego. Utrzymy\^łał dobrowolne kon- talą/ z SB? Utrzymywał.

jako niewinny incydem: nlkogo nie obciążyt. jak najwięcej ukrywal itd.
F..HszB.. .„byl to z mąjej strony błąd taktyczny, a nie polityozny.
Przyznaje się vrięc do faktów (których już nie można ukryć) ale nie

przyznaje się do winy. Niczego nie źałuje i nie wyraża skruchy. hkie
tłumaczonie i taką postawę trzeba odrzucić. Wspótiraca z SB to
P#:o°,Whst,e#g,aawdbo#ogi?n:,rz"##8ae,bytbkndwny,bybyła zawsze sprawa pol%zna, a dla ludzl o poczuciu patriotycznym
-równieź sprawa moralna, której na imię zdrada narodowa. Zdzisław

:sTb%cą#grnfk'Ędo°.Ł°j'#ffo7:nĘm#f=:83:3.S#3)!°E;k:e*j:

wyobrażaó sobie, że to on będzie z tej wsi]ółpracy uzyskiwał informaęje,aniepolicja,żetoonbędziem^/odziragemówSB.Niemożna
więc przyjąó, że dzialał w dobrej wierze. Me moźna również przyjąć,
że deklaracje, które skladat wobec SB, byv .nieistotno.. SB miała

%8:3W;j#d:g!:ng:,CŁ8}:ggvacjj;Ęś:e&byg%ŁS,teętid%;s#SrzaĘ
Nawet gdyby w tych rozmowach Najder mó" tylko banalne rzeczy
o środowiskach i ludzi.ach, to SB już na tej podstawJ.e mogh ksztal-

tN°ał:Śr=i:'°m°%r,=óswnnTBażq.jnierź52%9śbq3€graabj,r:8repsryi;yg:
pieniędzy czyni z niego agenta etatowego, że pokwftowanie tego
„honorarium. pozostają® w rękach poljcji moźe być w stosunku do

#:g®odnaajzź#j2%bs,#Tak,pjj3=e=:ybs#:.]eejgrzż2Lż±ę%#rś:ge:
posta\^/y.Adlaczegoniechciatsięprzyznaćdowrogiejpostawy,jeżeli
/ą rzeczyriścje odczuwał? Nie pisze przecież, źe uczynił to pod

:.:rweorwg±b%r:jgę:j::jsabcwęt;:bu:cTkyosiąu:,ź:du?jweźpe?i'Snęs:';az|y|:
miemyz@ożeniaopodwójnejagenturze,wyjaśnieniemożebyćtylko
takie: robił to, aby obzymać paszport i możljwość wyjazdu na wie-

lomiosięczne stypendia zagrariiczne. Czyn» to zatem z pobudek
materialnych.Hojniefinansowanystypendiami,mógłpotemzwracać
honoraria esbeckie.
KonkluzjaztegolistuotwartegozdzisławaNajderamożebyćtylko

Najder ze swojego punktu widzenia popełnit błąd, bo nie przewidział,
że rzecz się wyda. i to -w skali historycznej - dość szybko. Ale z

punktu widzenia społeczeństwa i narodu to nie był błąd, lecz działanie na szkodę polskiej racji stanu. Dziś, wspinając się po szczeblach kariery, politycznej w naszym kraju, Zdzistaw Najder,
obciążony publicznie współpracą z SB, kompromituje ruch poli-

tyczny. do którego się włącza, a przez to nadal przynosi szkodę,
szkodzi Polsce.
Lustracja została podjęta po to. by takie sytuaęje nie byv moż]iwe.
Zidentyfikowani agenci i konfidenci tajnej policji politycznoj PF`L, ni.e
tylko ci z rządu i z parlamentu, powinni zaniechać dzialalnoścj
publicznej.

Pan ie Zdzisławie Najder, wzywamy pana do wycofania się z życia
publicznego. To jest minimum tego, oo powinien pan zrobió dla

zadośćuczynieniazaswojąwspóbracęzsBizaukrycietychfaktów
przed opinią 5połeczną, gdy obejmował pan wysokie stanowiska.
Tdkich samych kroków oczekujemy od wszystkich pozostatych
polityków. których nazwiska znalźEV się na listach lustracyjnych
sporządzonych przez dwóch ostatnich szefów MSW Nowej Polski
nie zbudujemy przy pomocy ludzi, którzy obciążylj swoją przeszłośó
dziabniem na szkodę narodu.

Stefan KUROWSKI
Woj ciecli ZIEMBIŃSKI

jedna i nie potrzeba tu dodatko\^/ych informacji od minisoia spraw

GOMUŁKA ZE SKRzyDEŁKAMI
Na hmach "pcx5tkomunistycznegon 'Wprostu Andrzej Micewski
analizującwolbrzymimskróciedz]ei.ekomunizmuwpolscedochodz].

na lepszych 1 gorszych, odkrywa wśród nich "orientację narodową" i
"siły konserwatywne". Pierwsi, wymienieni z imienia, to -obarczeni

qo .yriio_eku. że "komuniści, zwłaszcza mający poczucie polskości,
byl! Era|ciwi w tammi dramalycznym okresie U)ołowa la:` czleTdzles.
tych] zeczywfśc/'ć7 połEebn/... Kontynuując przy tym dawno już
skompromitowaną zabawę w dzi.elenie działaczy komunistycznych

co prawda pewną skazą - w gruncie rzeczy całkiem tajni faoeci;

GRUI)ZIEŃ 1992

drugim, anonimowej, nieokreślonej grupie Micewski nie poświęca w

sumie żadnej uwagi. Pozwala mu to zbudować tyleż wdzięczny co
nieprawdziwy obrazek.

Narzeczswychtezprz}^aczaMicewskiszeregpozorniesłiisznych
argumentów, wzmacniając je stwierdzeniami jawnie fałszywymi. 0
\Madysławie Gomułce łiistoryk ten pisze: "/.esł ocz}/w+.ste, że rob# on,
cobylowjegomc>c;y,bylagodzićreżimzaprowadzonyprzezStalinau.
lnteresujące, źe nie jest to wcdo oczywiste dla innych historyków.
Zdaniem Micewskieg o, Gomułka "proiesft)wa/ u Sta//.na p/zec/.w i^o/vriezpniu przez Sierciwa szesnastu przywódców Polski podzioi'nnej,
choć gdyby zcistali w kraju, sam najprawdopodobniej by ich zamAną/". To już prawdziwa rewelacja. Byłaby może baTdziej rewelacyjna, gdyby byta prawdziwa.
W pęebmach /. wsl«ą5ach naszej powojennej historii Micewski
doszuku.ye s.Q prze}ei"6w nzdrowego, mającego poczucie polskiej
tożsamości, nurtu partii komunistycmęi.. Jego zda:riem , ® wbśr\`ie
ten nurt w sprzyjającej chwili przekazat wtadzę opozycji demokratycznej. A więc w ramach PZPF] działa]i w ukryciu kryptodemokraci

i -co najciekawsze -z krótką przerwą lat 1949-1956 sprawowaJi
cav czas wtadzę w Polsce! To wszystko co zhe to wina konser.
watystów, pezetperowscy patrioci zawsze chcioli dobrze, tylko im
przeszkadzali.
Cała konstrukcja artykułu doprowadzić ma do postawienia przez

jedynym, co można im zarzucić, byho pełnienie określonych funkcji..
Cóż, róźnimy się z Mjcewskim dość zasadniczo.. dla niego Pzm

pehe było Wallenrodów, dla mnie przede wszystkim była to zbieranina bgzideowych konformistów, kierowana przez grupę zawodowych agentów i zdrajców. W przeciwieństwie do Mcewskiego
uwaźam też, i.ż dla gospodarki byłoby zbawienne pozbawienie komunistów wpływu na nią -przez pót wieku w pełni dowiedli już w tej
dziedz]nie swych umiejętności. 1 wystarczy. Dotyczy to w takim
samym stopniu równieź nauki.
Oczywiście Micewski okrasit swój tekst pouczeniami o nienawiści
i krzywdzeniu niewinnych (niewinnych komunistów, rzecz jasna, a

nie ich ofiaJ), czyli stalą bajeczką dla naiwnych, serwowaną nam
zwykle przez humanistów wojujących.
Mania tolerancji selektywnej zatacza w Polsce coraz szersze kręgi
i ulegają jej niestety nawet osoby o nazwiskach niezbyt zapaskudzonych.

Jan EWARYST
P.S. Zabawną pointę dopisali do artykułu Micewskl.ego badacze
sowieckich gchiwów. Wkrótoe po publikacji Vwprostd odnaleźli oni

a+J`ora bzy.. "Cav t®n powojenny rozwój wydarzeń w Polsce nie
pozwala na ryczałtowe określenie rządów kcimunistycznych jako
obcej agentury, choć w tych rządach była agentura i byti ordynami
przestępcy. Tych ostatnich należy ukarać z całą surowością prawa".

dowody, że \Madysław Gomułka, ów sztandarowy polski patriota

1 do tego właśnio chciałby Micewski ograniczyć dekomunizację.

przygotowywał oddanie przez komunistów władzy "Solidarności",
choć nie było jeszcze wówczas sprzyjai.ącej chwili.

"Powszechna dekomunizacja jest - .iego zdariiem - nonsensem

szkodl.iwym dla polskięj gospodarki i nauki". Jego w*p"ościi budżJ
ponadko "zniesławianie ludzi, którzy mieli zaslugi dla kraju, a

Micewskiego, był już płzed rokiem 1939 członkiem sowlockle| partii

kMę:euwn:i%%Zon:;żez:r:ewwa:3e:{j:ZŁnw:+:',eż:#ź:S:;::ot:S#::,:';

A. Micewski: Dekomunizaq`a selektywna. "Wprost", nr 43

NIEPORA:WNY RECYDYWISTA ŚCIGANY PRZEZ PRAWO
9 Iistopada przed Sądem Najwyższym w Warszawie
rozpocząJsięznamiennyproces.ProkuraiorGeneralny
wniósł rewizję w sprawie uniewinnienia przez poznański Sąd Wojewódzki Macieja Frankiewicza.
14 stycznia ub. roku, w dzień po masakrze w Wilnie, w której
zginęb kilkaJiaście osób, Frankiewicz i przewodzona przezeń grupa
członków Solidarności Walczącx3j sforsowdi bramę sowieckiego
konsulatu w Poznaniu, zamalowali godło państwowe ZSFąF` oraz

Sąd rejono\^/y, rozpoznawał sprawę podczas kilku posiedzeń, w
atmosferze pewnej histerii - salę "ubezpieczała" policja i brygada
antyterrorystyczna oraz dyskretny UOP w kilku samochodach. Oskarźony bronit się sam, rezygnując z udziału adwokatów, czynił to
zresztą wyśmienicje. Sąd skazal jednak Frankiewicza na s miesięcy
więzienia w zawieszeniu na dwa lata oraz pokrycie kosztów czyszczenia godła ZSBFl.
Sąd wojewódzki, do którego odwołałsię sl<azany. uchylił ten wyrok
uznając z jednej strony znikomość społecznego niebezpieczeństwa

podpstili rozlaną przed bu.dynkiem benzyne. Wywieszono przy tym
litewską flagę narodową. Zaden z pracowników konsulatu nie ucier-

czynu, z drugiej zaś -i.ego moralne pobudki. Frankiewicza uniewin-

piał w wyniku akcji demonstrantów, nie było zresztą nawet takiej

1 oto w momencie, gdy sowieckie agresywne imperium odeszło w
niesławie do historii, gdy z dnia na dzień poznajemy tajniki i mechanizmy kolejnych zbrodni tegoż, gdy ponadto z wielkim szumem
budujemy ponoć zręby wolnej i demokratycznej Polski -Prokurator
Generalny imieniem Flzeczypospolitej stawia ponownie przed sąd

groźby.

Dzlałanie grupy Frankiewlcza było jedynie dostępnym - poza
papierowymi apelami i protestami -środkiem obrony kaleczonych i
zabijanych Litwinów, dziahniem w obronie narodu, którego niepodległość brutalnie w tych dniach deptano. Oczywiście, w świetle

litery prawa grupa dokonała agresji, czymże jednal( byl Ów niewinny
w istocie protest w obliczu zbrodniczego naiazdu, którego dopuściło
się wówczas sowieckie państwo.l

Zanim Maciej Frankiewicz stanąl przed sądem rejonowym w
Poznaniu władze przeprowadzjły wobec niego akcję nękania. W
domu i w pracy nachodziła go policja, dzielnicowy prowadził wśród
sąsiadów rozeznanie, czy aby nle bije żony, czy nie pije dkoholu,
czy nie hałasuje po nocy. czy zachowuje się normalnie. .. Wyrabiano
mu po prostu opinię awanturnika i psychopaty.

A przecież Frankiewicz jest w Poznaniu osobą publiczną. Jest
znanym działaczem Solidamości, Solidamoścj Walczącej i Partii
Wolności, inicjatorem i promotorem' wielu dzjałań niezależnych w
stanie wojennym i później. Mektóre swoje inicjatywy Frankiewicz

przypk`cil kolejnymi procesami. W jednym z ostatnich oskarżano go
o.. . zorganizowani'e i sfinansowanie wakacji kilkudzjesięciu dzieciom
zubogichrodzin(zostalnaszczęścieuniewinnicmy).Wstaniewojennym był kilkakrotnie aresztowany, kilka razy uc;ekaJ z więzienia -raz,

wiedząc o znacznie stabszym nadzorzo wobec aresztantów w kli.nice
psychiatrycznej, zgodził się poddać badaniom psychiatrycznym i
zbiegł przy pierwszej okazi`i powracając do podziemia. Za zamiar
przewożenia ulotek komunistyczny sąd pozbawił go "narzędzia przestępstwa" - samochodu. Jest osobą skupiającą wokół siebie al(-

niono.

jednego z najbardziej niezłomnych jej protagonistów. Perfidię posunięto przy tym dość daleko; Prokurator GeneraJny podważa prawomocność poznańskiego procesu, ponieważ oskarźony
zrezygnował z prawa (nie obowiązku przecież!) korzystania z po-

mocy adwokata. Prawo, mające w kazdym cywilizowanym kraju
dziaJaó na korzyść oskarżonego, jest więc w efekcie -w interpretacji
Prokiiratora Generalnego -odwracane przeciwko niemu! Ponadto
ów naczelny stróż prawa w F}P uwaza, iż "c2)/ny Frćink/.ew/.cza

obniżają międzynarodoi^ry prestiż Polski". Sądzę -a ®go zdan.ia.iest
także wiele innych osób - że jest dokładni.e odwrotnie. Owa międzynarodowa solidarność, wrażliwość na krzywdę innych, okazane

przez Frankiewicza prestiż ów jedynle umacniają i przydają mu
dodatkowy walor moralncLspołeczny.
Jest czymś głęboko oburzającym, wręcz`haniebnym, że w czasie,

gdy szerzą się w Polsco afery na olbrzymią skalę, gdy wciąź bezkarni
pozostają twórcy i kolaboranci komunistycznego reżimu, gdy prawo
tamane i.est już na szczeblu rządu, gdy sądy i prokuratury pełne są

je6zcze komunistycznych aparatczyków - Prokuratura Generalna
tak uporczywie i matostkowo ściga cztowieka z gruntu uczciwego i
ideowego, zasłużonego dla swego miasta i kraju.
Dla mnie casus Macieja Frankiewicza jest kolejną poszlaką pot\^/.Lerdzai'ącą, iż nasz kraj to wciąź jeszcze nje F`P, na razie to jedynie
niestety PF`L-bis, a prawo w nim słuźy nadaJ pc)litycznej manipulacji.

tywność innych, krysta]izującą środowiska i jednoczącą ludzi. Jest

kimś naprawdę wyjątkowym - na miarę postacj dawnego, wdczącego o polską tożsamość Poznania XIX w.

Romuald IAZAROWICZ
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DWA WAI+UNKI KONIECZNE
V _va4?ęyjny_m,_ ,ipc_owo-sierpn.,owym zes_z_ycie„K.ulturvukazałs.ięszerógodp-owiedz.i

ga:ł!::gi:'iźa:#Ęd;:nę:,rg:e;:;:':e.:Fmzos#,,;ygf#e;:Ęt5,:

Tąrpze.Sł.anąF!,rzezJerzeg_oGiedroyćiaiankie- :##o:i;ekjów#oTi:mo!#:hTLnaawnn°y##i:3#rdotądnieztzę_ef±gjdaafk#Sńjmrvpaźź#:7:j#ayzdaap*eafoebn{os#g.
W ostatnich wyborach parlamentarnych większość Polaków po-

p_i!.sp.płeczęństwy polsk.ićmu jakiejś sensownpek!.:sśk!tieeo;dn_%oe%ddpz°;!tb#foęgs#:aa#n=%::.

i:iźaTZYkm:od#miew:Łg;:?ężyci:ga;::s:gŁ:,b:m:gi3d':nt:ź|gnĘ

k?'_:_Ę,aĘ.!,%##pśś##.iźcż#
uzasadninietejtezyniepcibzebaszukać.JakpiszeKrzysztofwolickj,

qr.Zęj Friszke_,_Krzysztójf Pomian, Karoi
y_o!.Zęl.ev,Sk.i, Męc!ęi. .Pplęski, Antoni 'Pospies_z_a_I_s_k,i,.Kr,zysztgf.Wolick_i.Wypowiedz.swą

łGczkowa, sposób w jaki obalono rząd Olsze`^/skiego 1 wszyśtko co
się od tej pory dzieje, jednoznacznie wskazuje na poghibhjąQa się
erozŃ wiarygodności tej „klasy".

A więc pierwszym warunkiem konlecznym baby Polska byta

Pr_33Słę! równ.ież Jerzy .Przyśtżwa, aie jegó :;js:ąż:beyz;ańnsatw.°e:?:Ss{je,:#',:abgi?:nmaasa®Fnr}Szpko°,,.;:°„ge;
t5k_S_t, _Tie_ znalazJ uzn±n.ię ri o?zach redżk-cji.

P_enieważ.,nas3ymzdaniem,JerzyPrzystańa

pdf:|Ęf#:unSjsep::o#znyacsjzeeogig::inne;rpo;Star)c!viliśmy jego artykui opii6iikować, z

nadzieją,żewywołaonrinteresdjącąpolemi.kę.

sPp°oa®Sb:&e;P#o=;e:#e:?Bgo#,::;=jź?onwya:ł.momadokonaćalbow
Jedynym cywilizowanym sposobem jest dokonar}ie zmiany poprzezwyborypatlamentaTne.Musiałybytojednakbyćwyborydąjące
przynajmniej szansę powodzenia, a więc rzeczy\^łistej zmiany par-

Eedn;uśTw*Śe:jsmz:=;ywn[§esnT3:fgó:rndyy:a;j:w#oŁmń#r;e#

Flespondenci„Kultury"(„Jakwy/.śćz/.mpć]sŁ/7,.Kultura"nr7i3A)2)

i;#uyggf::iklTi?a:iie;:ac:?;h;J;e,f,o*m::y:ŚifćL#oik;yl:n::,;!ę%',Ęo;;%:

;g:Ęgełbz;#y,;gp::ypgw#Gg#%*ł#śh;jc;fjoĘr;jsĘ#w#Łgn%

ksztalcićwugrupowaniadysponującewiększościąwnowowybranym
Sejmie.Sztuczkl.takiesą,oczywi-ście,możliweiwystarczywtymcelu
odpowiednio pomanlpulowaó prog/'em wybonczym /. //.stam/. Ang.oni/m/.. Jednakże, śmiem twierdzić. wybory takie nie umożliwiają
żadnego wy.ścft3 z /mpasŁ/ - przociwnie - impas ten znacznie po-

Ę!śf:z_pei,'_3.€3.ż#k#.i#,%:h±#ą;,:;#:;:Xńgr*p:ę,iżś
g(K",####jestwzastdniaejmiśrżekrisar.pomvcź;;;
głębią.
Z jakiegoś jednak powodu, uwadze wszystkich tych uważnych
obserwatorów i uczestiików żych poli.tycznego w Polsce umknęła (a

przynajmniejnicnatentematniepiszą)sprawaoznaczeniuzupehie
zasadniczym: ta mianowicie, żo w społeczeństwie polski.m coraz
bardziejupowszechniasi.ęprzekonanie,iżniebędziemoźliwypostęp
wżadnejztychnajważniejszychspraw,oileniedokonasięnajpierw

::dp#?'::':'::o°nnos:,Tękc:|jssecf°onsyó#gce=3!;#=:mpó#.Copkrr°śC;ek
Stole", nie znaidzie się tam, gdzie i Ów historyczny mebel, a na ich
miejsce przyi.dą ludzie, co do których społeczeństwo mieó będzio

przekonanie, iż są to ludzie zasługujący na zaufanie. Cechą bowiem

pokwitowanie dla wpłacającego

Jedyną, moim zdaniem, ordynacją wyborczą stw"zqjącą szansę

:#yk:Ydaynn!=;:#:=it%rząsp:s,nJ.:Ę:#ę''az:YóSw::yhpa?;ł:ę
O^/ielka Brytania) jak i hajwlększe demokracje świata (l ndie, Kanada,

Francja, USA), a więc ordynacja z jednomandatowyml okręgaml
wyborczymi. T*a ordynacja jest najprostsza, czytel na i zrozu miala
dla kaźdego, najsilniej wiążąca wybrańca z jego wyborcami. Jest
rzeczą ni.ezmiernie interesującą, źe w parlamencie, który się tak
intensywnie Oakoby) uczy domokracji, w ogóle nie rozważa się

3*ygnr3:jć'mk#ti+:i#tidk°Ę;:yscT#ffp::kaTh:.ifŁmńasdza"c°;°i:łg|?j
Ni.ktkompletnieniozabi.eragłosuinjeproponujeczywzórangielsko-

pokwitowanie dla posiadacza r-ku

pokv\ritowanie dla banku

61 -655 Poznań,
ul. Gromadzka 23
Bank Gdańsl(i, 1 Oddział Poznań

Wydawnictwo „Wis"
61 -655 Poznań,
ul. Gromadzka 23
Banl( Gdański, I Oddział Poznań

Nr r-l{u 306203-62691 -136

Wydawn ictwo „Wjs"
61 -655 Poznań,
ul. Gromadzka 23
Bank Gdański, I Oddzial Poznań

Nr r-ku 306203-62691 -136

Nr r-ku 306203-62691 -136

Wyd"ricNO „W.W

pobJano opłatę

pob[ano oriatę

pobrano oplatę

stempel i podpis

przyjmującego

GRUDZIEŃ 1992
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kanadyjski nie bytby wart przynajmnioj poważniejszej dyskusji, a
może mwet - o zgrozo! -roferendum ogólnonarodowogo? A dlaczegóżby naród nie mógt się wypowledz]eć, czy chce ordynaęji na
wzór angfelski . jasnej i prostej - czy raczej woll jakiś finezyjny twór
naszych pomygk)\^r)ch konstruktorów demokracji nad \Msłą? Zamiast
latamideliberowaćnadposzczególnymiparagrafarh`lordynaęji,przedstawmy Polakom do wyboru jakieś trzy wzrocowe oFdynaęje, np.
angielską, niemiecką i francuską i niech sobie wybiorą, która im

najbardziej odpowiada! Ogóhonstodowa dyskusja nad ksztaxem ordynaęji wyborczej byłaby zarówno poucząjąca jak i kształcąca pod
kaźdym względem, byhby plękną lekcją demokraęii właśnie. Dyskusja taka toczy się wlaśnie wo Wbszech, gdzie powstal wielkl ruch

na rzecz zastąpionia dotychczasowej , proporcjonalno| ordynaęii wyborczej, jednomandatowym i okręgami wyborczymi na wzór angielski.

Jednomandatowa ordynacja wyb.orcza dokonałaby rewolucji w
obecnym uldadzie s» politycmych i w maksymalnym stopniu wy-

a.ębbysukcesorów„Okrągłegostołu..Jestdlamnie|asne,żetojest
zasadniczy powód, dla którego możliwośó takiej ordynaqi jest starannio pomijana w parlamentaTnych dyskusjach. Jeśli jednak nio

skorzystamy z tej szansy cy".llzowanego roz\riązania polskiego
patą czy -jak woli F]edakęia „Kumr)/' -lmpasu, to pozostaną tylko
rozwiązania niecywilizowane. \ldórych soenariusze mogą być różnorodne.
Druglm waruhkl®m konlecznym, bez spełnionia którego nie
będzJ.e możliwe wyb/.c/'e s/'ę Po/st/. na cokolwiek, ar`i teraz, ani w
przyszbści, jest odtworzenle autentyczriych olit, a więc mówiąc
symbolicznie, odt`^/orzenie lnte«gonc|l. Maciej Poleski zauważa
wriiM".ie. że Pok5ka jest dziś 38-milionowym krąjem, kt6ry nie ma
ani jednego nawst produktu wyróżniającego go na świecie. Zm:iie\ne\
tego stanu rz)eczy nie będzie możrwa, o ile Polska nie zajnwestuje

#dkź#:jes#::i;mw:ł°udnz#twmoyrs|#yach*ak%r%ruwas#;*ndyaT.
siejszypolskajestkrajemwymarzonymdlakombimtorów,handlarzy,
spekulantów i gangsterów natomiast cechuje ją systematyczny odpbn^/, ucieczka najzdolniejszej i najbffdziej przedsiębiorczej młodzieży. Potrzeba wlęc natychmlast, radykalnle zmlen ić sytuac|ę
w ośwlacl® 1 szkolnlct`^/I® `Aryż§zym. Ta zrrilma nie moźe się w

zuboźenie. Już sam ten fakt, w stopniu dostateczT`;m, ilustuje

Żeo?nm.%*qLęiizTnTa#Fhoai:owb«s.nneś.e#:'#.n#l:!7iej
więc argumentem dodatkowym za koniecznością jej wymiany. Jakże
jćdnak mieliby obecni wlELdcy Fąp rozumieć konieczność kształmnia 1

kom potoncji skoro sami dostall się na szcz)A \^hdzy i powodzenia
materialnego bez żadnego przygotowania i kwaffikacji? tx) historii
przejdzie blyskotl.wa wypowiedź telewizy)na Lecha Wdęsy: gdybym
się w szkole I®plęi uczył, ło potem zcxstałbym inżyn.N>rem i qzksiąj

##m?:#im###zee#Łin±omn,jnfee±w:|iż:b::
żadne kwalffikaęie! l<to w Polsco sVszał o takich wybitnych po1ftykach jak J.K. Bielecki, Waldemar Pawlak czy Hanna Suchocka.
ząn.m objęli oni stanowisko premiera? Gdzle mieli okazię wykazania
się glębokim zi.ozumieniem spraw państwa, umiejąhością rządzenia, kiorowaniem pracą i)oważnych zespok5w ludzi, umiejętnością
podejmowaniawlaściwychdecyzji?Achoćbytylkoposiadaniemwhsnej, określonoj wiąi Pobki, państwa polskiego, progłamem dziahnia?

Jakwiadomo.każdyznich,obejmująctennajwyższyurządzaczynal
od obieo`icy, że po iluśtam mieslącach przedstawi swój prog.am, bo
pęec/.laż my s/ę dop/.Gro uczymy. Tymczasem w społeczeństwb na-

:pobp:enka°nomd"p€Wi:du"#ćsbtmsł:bpmo"dĘ=mpsE%Óerewg#Łmwdwms*':
pralqroe nab)^ą wiedzę, źe jest komplehą patologią kiedy jest.tylu
po//.t)nhrów, których plorwszą w życiu posadą|est posada premiera,

m'B!r::#;'#:::ac?kr#3::8yź:tpaństwadjegohbrarchięwaJ-

tością wyznacz2ąią uposażenia praoowników sfery budżetowej. W 11
FIP uposażenie proóesora uniwersytetu b)Ao takie same jak Komendanta Gtównego Policji, generala brygady a]bo wo|ewody. Nauczya.el gimnazjalny z 27-looiim stażem zarabiał tyle co pułkownik,
nadinspektor polięji czy wicowojewoda; nauczyciel po 15 latach

pobierał pensję starosty. Uposażenie te b)Ą/ comiesięcznie indek.
sowaneiautomatyczniewyrównywaneodpowiedniodourzędowego
wskaźnika kosztćw ubzymania. Sprawy te reg ulowało jednolite Prawo Urzędniczo.

na:r:#ęmkoĘvnĘrak'r'k#adayg:,?°#g:E';r:r#,d%jskft±,#:

żadnym wypadku sprowadzać do tak ukoclianych przez wszystkłch
peerelowskoerpowskich reformatorów systemów dydaktycznych,
programowych czy wszelkiego rodzaju zmian organizacyjnych.
Oczywiście, takk3 zmiany mogą być pożyteme. ale sprawą najwaźniejszą, podstawową, bez której nic się nie uda jest r®1orma
systemu wyriagrodzenla nauczyclel] szkolnych 1 akademickich.
Bez retomy uposażeń, bez przywrócenia zawodowi nauczyciela

rangę zawodowi nauczyciela 1 to Fiie w formie pustych deklgacji ale
w sposób realny, poprzez wbściwą proporcję uposaźeń. Dopiero
`^Aedy możliwa będzie prawidłowa selókcja ludzi do zawodu nauczyc.rela, dopiero wtedy odpowiednią rarigę uzyskqją studia naucz
cielskie, dopiero wtedy garnąć się do zawodu zaczną ludzie z

sbtusu materialnego tal<iego np. jaki posiadał w 11 F]zeczypospolftej,
kaźda r®brma oświaty będzie tylko pozor.owaniom działań i zastoną

konkurencji cywilizacyjnej z krajami wysoko rozwiniętymi. Dopiero
vhedy. Nie wcześniej.

powolaniem. a nie z odrzutu. Dopiero medy Polska stanie przed
szansą. że w jakieJś perspektywie czasowej będzie mogła stanąć do

dymną nad daJszą pauperyzacją zawodową nauczyciel i.

Jerzy PRZYSTAWA

Ostatn.i® trzy lata przynk)sb/ dalsze pogłębienie upadku zawodu
nauczyciela, upadku jego społecznego prestiżu i jego r®latywne

Odcinek dla banku

Z mawlam
prenumeratę półroczną 36.000zł

prenumeratę roczną 70.000 zł
od n-ru ............

14

Odcinek dla posiadacza r-ku

Zamawiam
prenumeratę półroczną 36.000 zł

prenumćratę roczną 70.000 zł
od n-ru ............

Odcinek dla wpłacającego

Zamawiam
prenumerafę półroczną 36.1)00 d

prenumeratę roczną 70.000 zł
od n-ru ............

MIEslĘcZNIKsoLmARNośĆwALczĄCANR12(2g8)
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SZKODA I.Am
Wakacjenaszezostavskróconeokilkadni.Przyjechalponasjak

pyhJ, jakl powoli opadal. Svchać bylo trzaski 1 łoskot walących się
rynkowychkamleniczek.Hahsigwartargowlskazmieni.tsięwkrzyki
j wołania rannych i okropne jęki konających. Kjlka bomb spadb na

#wkpł*°#jeciz:#t?j:s§:%°ł;:z:#%aL:rpżabk;:Ur:ą:śimnb;tng,rz°gpó:yż
kacyjne skarby i pamiętniki, a ojciec z matką siedzieli na werandzio
i rozmawiali z gospodarzami domu, w którym spędziliśmy wakaqie.
SVszałem, że w rozmowie często powtarzało się słowo „wojna®.
Ostatniostałosięonobardziejpopularne.Prawiekażdyoniejmówil,
alewyglądałonato,żeniktnietraktowałjejpowaźnie.Róźnenaten

#ł:nnj*ębo#epc:°owicg+feT3:'Ś°zrucmhgun::nj:Uk?ci:śj#:k:5'he.PMt3
na twarzy swój zwykv uśmiech. Byt tylko tr®hę inny, bo zgubił swo
okulary,ajegosiwewłosypokrywaMelkiczepiecszybkokrzepnącej
krwl.

Nagle wszystko się zmienihO. Stryj, który o wojnje słyszał tylko z

:agd±::ą7gTchbi#:j!kea.Ymąźarg,ęzb%d:3Łnsjkj3ggs:ennaę;.„Lduz?3;

łe::o3t##??,;śs#%v;:,:gs;r:stL'?g;;?_wnti:n?g:ip,eiTda:z:;#mT.fj

swego własnego mieszkania. Co wieczoru ulice pełne byv ludzitułaczy, opuszczających swo domy i mi.eszkania. Jedni szll z tobołkami na plecach w jednym kierunku, a drudzy szll w odwrotnyh.
Chyba nikt nie wiedział po co, bo nagle zabrakło mądrych j chyba niki
nie rozumował logicznio. lłumy ludzkich istot stav się podobne gro.
madom flemingów, którydi okresowych samobójczych wędrówek nikt

g:!emdnyażążu#żM:ą::j:Z#o?hs;#:ycehp:od,reęgę#m;jz%|,kąę#g#
jedynio kilku z nich. Stasia Teodorczuka, syna profesora gimnazjalnego, mioszkającego niedaleko przy ulicy Trybunatskiej. Tadka Go-

#i'eTi+%fa#p=emśreąd'ź#iwh5';Sżt#ndm|.Łpjgph:#:'kTnraepgkę

nie rozumie.

na drugie śniadanie.

Strach przestat być uczucjem , którego prawie kaźdy przedtem się
wstydził. Lęk byt panem dnia i nocy, a „silni, zwarci i gotowi" zniknęli

gdEirę:;%zś,f:=yu:i:angŁegrrź::#:!scftj#;nszychmajomychmie-

;:;pę::;iw;%;?;'igiou:,,o:ftĘ;#łifŁ?źłii:i:p:i:,;w:u!:!ćci:i:=?
;Fa::Łń,,3#gs,:%w%:-g.'hdaoi:Ljez'gdi:in#?,:ełr,:;e?;hfs;:a#u!
jącego polskie lotnictwo. Slogm „Silnl-Zwarci-Gotowr widaó i sYchać b}riD wszędz].e. Pogoda b)ri codziennie przDśliczna, ranżt-wiŁ'o
nas słoneczne, błękhe niekx) bez jednej chmurki. Ludzio daloj kopali
rowy i przygotowywali pwnice, ale chyba tylko dlatego, że tak im
kazano. Bo w wojnę, przy tal(iej pięknej pogodzie, dalej b'udno bylo
uwierzyć.

odN%eig€oyj±W:jn#śyur%hn';';:*e;%:żks:ieg:;:#.nJaęgyenLe
ogłaszając alarm.lomjczy, a potem go odwotując. Po paru dniach i
tego też nikt już nie bral poważnie, bo przea.eż poza wyciem syren
nicslęniedziab.Ci,comieliradio,słuchaligopizyotwartychoknach.
Kaźdy mógł sWszeć wiadomości z ostatniej chwili oraz tajemnicze,
szytrowme komunikaty...

„Uwaga, u\^raga... nadchodzi. „ Przeszedł. „"
W c2wartek jak zwykle, byt dzień targowy. Wojna juź trwała kiJka
dni, ale ruch na rynku byl wielkl.. Okoliczni chłopi sprzedawali swoje
towary, a potem kupowali w sklepach to. co im było potrzebne.

szkq:ących przy uli.cy Krzywej. Codziennie baliśmy się o ojca, który
szedł do pracy w warsztatach kolejowych. Polec-ono-mu wypłacić
trzymiesięczne pobory wszystkim pracown ikom , a waru nki, w jakich

%:Ę!:'mb#Pmte:.3*e##;3epu°sYa°ndnujeczęmsjg:jha:eer.%hda%rsbyłniedoopisaniaicodzi.ennieprzychodzi.Vróżne,częstosprzeczne
rozkazy i dyrekb/wy od rządu i różnych rządowych czynników i
agencji. A biedny tato dostawał codziennie walizki petne dobrych

P°Łsi€:hy'b#ię|dLFbpł#e'd#ię:nti.Przea.eżwbkimamiesmh
trudno by` było dochodzi.ć. gdyby ktoś palnął ojca pałką po głowie i

:grso?zig##,tś:n|?jo:fłz:?;:P#;:§e::a8z#};bb:orŁ#ckhb!g:i%:
głowy. llijmy ludzi cierpliwie czekav na swoją wypłatę a tato oblany
potem, wypłacat aż do chwili, gdy ostatnia wa]izka została opróźniona z pJ.eniędzy i ostabii pracownik na liście został obcony.

:Zyępsat3k:°j?amk'jcĘrgzyo#=j:Cbhm°taay:*#S#ncahbwTz:śęga°,%j3%:
utwierdzivmniewprzekonaniu,źemói.ojciecprzedkładałuczciwość

ponad swe źycie i bezpieczeństwo.

#Ę#owąn,am*;#T#;:!nzky#n:cni:H:t+ip:g::o::?c°;*;::P:r2ł8:ię: źfigrE:;:o:t::ib;\gż;p;łk%ahmt:ę:c:jiłT;ybest::pgnot;nj;:ź:e:c:kźgg;,
z nieba okropny i ktokowiek mógł, szukał choćby odrobiny cienia
wojny wygrali: wyglądali na zwycięzców i co do tego nie było żadnej

pod kamieniczkamj otaczającymi rynek.

wątpliwości. Dla nas, chłopców, byli oni obiektamj ciekawości. lch

Łqm"wiitśm%yóg;o:ł'±n:s:iJ:?:n:#łea:.Espgtu|;?,Ji,g::b:%

dzające pierwszą wojnę światową, patrzyli na nich inaczej. Tik jak

w nim tajemniczy półmrok, pełno w nim byb różnych towarów

tpu%##;ja#nek=opło.wTłzmże=pęg:Ps#jbrzódę#:;w:fąę;,swbmT:::
sklepikarza.Byłjowialnyidobrodusznyajegozawszeuśmiechnięte

ijakgdybywyblakłeoczypatrzyłyciekawiespozamavchowalnych
okularów, spoczywających na pi.ęknie różowych policzkach. Bytem
zawsze pełen podziwu dla jego wiedzy o dalełócłi i pehvch tajemnic
kmjach, skąd sp.rowadzat swojego egzotyczne towaJy. Jego wspól.
nik, pan Wąsowicz, zwijal się i kręcw jak fryga. Był o wiele mbdszy i

:#k:|j:pkr'#%%i:*pu3żeż##bad#etwj'iśęm#ns#e:u:#augi:
przez halas i gwąr panujący na rynku dało się sWszeć wycie syren.
Oghszav znowu jeden z wielu alarmów lotniczych, ale ludzie mieli

robsrcóhź:%%hw.Spźa®Wżł°;,::rżj:?ś.źei#e:Ugśśnź2:yś#:#,e&Lę
odwoAMranych, żo chyba też nikt ich już nio brał poważnie. F]ozkązy
i wskffówki posterunkowych byh/ zagłuszane przoz gwar i halgu5.

#:n;,UdrzYśij8LZ;.tŁ#:b,ru°ć::jedboy,::#,n:;ę3ę:#ękŁe,,jja#igpł€:
przed póm)ra wiekiem. Polska znowu przestała istnieć.„ 1 lato też
dobiegalo końca.
Pod koniec września pogoda nagle się zmienna. Ni stąd, ni zowąd
zJob#osiępochmurno,pozimniałoizaczęlosiąpićodranadowieczora.

Z?czynala się prawdziwa jesień. Nie ta zhJta i nie ta polska, bo Polski
iuz przecież nie było...

Jednego takiego dnia, pod koniec września stałem z tłumem ludzi
na ulicy Bolechowskiej naprzeciwko koszar wojskowych 1 oglą-

datem niecodzenn e widawisko. Wojska niemieckie wymaszerowav
ze Stryja, a na ich miejsce wkraczav oddziav Armii Czerwonej. Kolo
mniestałmężczyznawśrednimwiokuipalilpapierosa.Gdyskończył

palić, zaczął najpierw gwizdać, a potem nució znaną i w a.ągu
ostatnich lat popularną piosenkę A mnie jest szkoda lata i pięknych
k3tnich wspomn ień „."

Popatrzył`em na jego twarz i pomimo tylu lat wi.dzę ją bardzo
doktadnie. Niewidzącymi oczyma patrzył na poki.)m3 chmurami riiebo. a po jego policzkach spĄ/wały dwie duże krople. Być może byv

krople deszczu, który teraz rozpadał się na dobre. Ale mogły to
zosNbi'pe,'mtift=y?,3#°o#nuydśnwyjsthr#r;3gń`j:m#łkyT to
teżbyćtą,kyżduzatakpiękfŁmładwef.kć#kńałŃms#Skm
Wszystko trwało bardzo krótko.-Zrobilo się mgl.e ci.emno od kurzu i
latem.
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OD SIEWU DO ZBIÓRÓW
4 Iistopada 1992 r. zebrała są Rada Państwa PF?L. Ci,
którzy11Iattemuformalniewprowadzilistanwojenny,stanęli
obecnie przed sejmową komisją odpowiedzialności konsty-

tucyjnej. Wszyscy jednak towarzysze czują się całkowicie
niewinni, a z ich wypowiedzi .przebija zdumienie "bezczel-

nością" oskarzycieli, ba - wręcz przekonanie o własnych,
wyjąfkowych zasługach. Urafowali przecież kraj przed wojną
domową lub sowiecką interwencją.
Jaruzelski i jego kompani ż teatralną godnością odmawiają składania zeznań przed komisi`ą sejmową, nader chętnie za to wy-

P:%;#gq;ąnsjoęwweoF±kz:e:#k:r3#c:źg:aen3ąo:::#3#hmse#ot
nach gazet i cytowane w kolejnych dziennikach radia 1 telewizji.
Dziwne, ale nikt się z tymi w.ypowiedzi`aml nie spiera, nikt ich nie
komentuje 1 nie próbuje podważać. Dziennikarze i.edynie z pietyz-

mem rejestrują i przekazują każde słowo spływa].ąoe z ust czerwonych promineptów. Znamienne przy tym, że o wiele surowiej, z
reguw z przekąsem ,lub kpiną, te same Środkl przekazu traktują
zwolenników dekomunizacjl.
Dawni władcy PF`L nadal więc swobodnie mogą stroić się w szaty

=#ow#w##gd#pT:;:d:zpywbł#m§T:3sźTue,wgpd#yajn:ep,r3łe,;,Ś=,::
pog lądy społeczeństwa, deformują jego wyobrażenia o przeszłości.
i zatruwają umysły. Tym bardziej właśnie, że nikogo nie stać na
stwierdzenie wprost. iż są tci wszystko brednie.
Gdy generał Jaruzelski po raz kolejny głosi, że stan wojenny
zapobiec miał sowieckiej interwencji, a więc, że ratowal nas przed
najgorszym, możemy mu przecież wprost powiedzieć, że łże. Do-

uznaćzaprawdętępropagandowąbajkę-cóżbyłobywistociozbgo
wobjęciuwładzyprzezasolidaTność"jktomiałbywywołaćowąwojnę
domową? Czyżby ci odpowiedzialni patrioci skupieni w PZPR?
Chodzi.to przecież podobno o dobro kraju, a nie o utrzymanie się na
stołkach. Osiem lat później, przy "okrągvm stoleu, twórcy stanu
wojennego oddali formalnie wtadzę wlaśnie "Solidarności" 1 do dziś

mają to sobie za szczególną zastugę.
Odpowiedź na pytanie, co zmieniło się w tym czasie, oo spo-

;:kd#od=3;f;z:s:zcęerwkę:3źazs:=;bj%ro#ź:#j:,j:n;;ę#:,g#.
przełomu lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, jak i spetnionej
przez polskich komunistów roli wiel kodusznych zbawców ojczyzny.
Dzieło "obalenia" systemu komunistycznego przypisujo sobie wiele
osób i in§tytucji, przede wszystkim zaś Lech Wałęsa i George Bush,
co w obu wypadkach budzi uśmiech politowania. W większości.

przechwalki taJ<ie są jedynie eleme ntami niesmacznej autoreklamy.

T*tyczna decyzja o zwinięciu komunlzmu zapadła na Kremlu na

PÓo;#eTPŁ#:#:zni?sciią!cqh.sap:;pgo.#:#e!:Br,az,wlemo::#amnąl
systemu zabrali się za jego demontaż. Nie miejs© tu na analizowanie motywów takiej wtaśnie decyzji władców sowieckiego im-

periim, ważny jest tutaj fakt, iź wyłączną "zasługę" ekipy
Jaruzelskiego stanowik) postuszeństwo wobec dyrektyw Moskwy.
Odmiennie zachowujących się Honeckera czy Ceuasescu, nie rokujących nadzi.ei na przekonujący udziat w spektaklu pierestrojki,

przydzielono role szwarccharakterów - w ich krajach akuszerami
"rewolucji antykomunistycznej" byli zatem agenci KGB (niewykluc-

zone, że i gdzie indziej, choć nie było to tak bardzo widoczne).
Zjawisko odchodzenia komunizmu nie byto więc polskim wyndaz-

wodów i argumentów w ciągu tych lat, które minęv od pamiętnego

kiem, a konsekwentną realizacją planu opracowanego w Moskwie

grudnia, nagromadziło się sporo. Choćby fakt (potwiprdzony z wielu
źródeł), że w końcu 1981 r. Sowieci absolutnie nie zamierzali w
Polsce interweniować zbrojnie. Zagrożenie powiecką interwencją
istnialorzeczywiścierokwcześniej,nieznaneęąjednakztegoczasu

dla calego i mperium. F]ola odegrana przez Jgu'uzelskiego i towarzyszy była tylko jednym z elementów w grze.

Mimo wezwania przed sejmową komisję ekipy stanu wojennego,

żadne działania Jaruzelskiego, mające temu zapobiec. Po prostu ich

nie wierzę, by dojść miało w najbliższych latach do rzetelnej oceny
samega komunizmu, jak i roli w jego utrzymywaniu w Polsce po-

nie było. W 1981 r. Sowiecj zdecydowali się postawić na swojego

szczególnych osób czy instytucji. Za bardzo poplątane zostały inter-

czlowieka w Warszawie, powierzając mu zalatwienie polskiego problemu, on zaś nie zawiódł ich zaufania. Jeśli general sugeruje, iż jako

;:#vnćżwne:.r:aodszpyo:aarnź:ćmż##ezmóyz#j|};'Uk:Umduz|rs#:.bś::ęd#

patriota dzi.ałał w gruncie rzeczy przeciwko Sowietom, to zdumiewa
wykazana przezeń sila przekonywania: do swej "antysowieckiej" g ry
zdohł wciągnąć szefa KGB, który biorąc aktywny udzial w kilkumiesięcznych przygotowaniach do stanu wojennego częściej w
tym czasie przebywat w Warszawie niż w Moskwie.
\Madysław Kruczek z kolei t\^/ierdzi, że na przelomie listopada i

przekazu są zaś bez mała w całości w rękach dawnych czerwonych
i obecnych różowych, one to kształtują nastroje i sterują opinią

grudnia 1981 r. "Solidarność" zdecydowala się na przejęcie władzy
w kraju, co \^/ymuslło na ekipie gen. Jaruzelskiego wprowadzenie w

ponura gęba w czffnych okularach i nieraz zadziwią, niestety, suk-

grudniu stanu wojennego, w celu odda]enia groźby wojny domowej.
Ciekawe tylko, że zdecydowano o tym co najmniej pół roku wcze-

publiczną. Przeszłość, nawet tę sprzed kilku lat czy wręcz miesięcy,
przedstawia się z powodzeniem jako rzecz skrajnie nudną, skomplikowaną i niezbyt godną poważnej refleksji.

Jeszcze nieraz bezkarnle straszyć nas będzie z ekranu telewizora
cesy wyborcze '.socjaldemokracji ". Niestety, jest dziś tak, że gdy jed ni
sieją wiatr, burzę zbierz)emy my.

śniej. Cóź za wspaniała zdolność przewidywania! Nawet jeśli jednak

ZAPROSZENIE

Roni uald IAZAROWICZ
Flegionu Dolny Sląsk, powstałego po 13.12.1981 wraz z członkami
ówczesnej redakcji „Z Dnia na Dzień".

Wjedenastąrocznicęwprowadzeniastanuwojennego,13grudSudeckiej we Wrockiwiu zostanie odprawiona msza św. w intencji

Zapraszam czlonków i sympatyków Solidarności Walczącej do
udz]ału w uroczystości, apeluję także o wtączenie się w jej przy-

Ojczyzny i Solidarności.

gotowanie.

nia 1992 r. o godz 12.30 w kościele św. Augustyna przy ul.

Msza św. będzie poświęcona tym wszystkim, którzy oddall swe
życie lub zdrowie idei wolności i Solidarności.

Zaproszenie do wzięcia udziału w koncelebrze przyjąl ks. Adam

Po mszy odbędzie się spotkanie oplatkowe, na którym przed.
stawieni zostaną członkowie- założycjele F`KS-u oraz redakcja
„ZDnD" stanu wojennego.

Vviktor SJ. dawny kapelan Solidarności.

lnicjatorami i organizatorami uroczystej mszy Św. są byli czbnkowie F`egionalnego Komftetu Strajkowego NSZZ „Solidarność"

Przewodniczący Sol ida rn ości Walczącej
/-/ I«mel Morćiwjecki
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