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Ponieważ  zasadą  dokonują-
cejsiętransformacjijestpolitycz-
ne,  informacyjne i ekonomiczne
odcięcie  narodu  od  dokonują-
cych się przemian, istotą dzialań
politycznych   opozycji   powinno
być nie dążenie do organizacyj-
nej unifikacji  prawicy,  bo tak na-
leży  rozumieć  dotychczasowe
dzialania  ziednoczeniowe,   lecz
prowadzenie bezwzględnej wal-

#;góf;i#łk::?::igo:;#:eósi
to  zrozumiałe,   zwłaszcza,   że
Welu  działaczy  tzw.  c€ntropra-
wcy  b}^o  mocno  zaangażowa-
nych   w   tworzenie   układu
okrągłostotowego   (Kaczński,
Hall),  a  co  najgorsze  oni  nadal
twierdzą, że nie można było ina-
czej...                          uerzy ROś
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POLSKA  TRANSFORMACJA  USTROJOWA  .„
Jerzy ROś

Zwyclęstwo bloku lewicowego w polskich yvyborach nie ozna-
cza powrotu do sytuaqi sprzed  1989 roku. Zadna poważna sHa
polityczna, nawet tak zwani komuniści,  nie jest zainteresowana
takim rozwojem sytuacji. Polska. obojętnie przez kogo rządzona,
jest  uzależnjona  od  szeregu  czynników  zewnętrznych,  w tym

#|:8#cnh:rj:dd.°pYnę8;;gżaonć#i'sfiunion:f°e#ji,rŁąg9swkjpei!asrzęzsg
Europy  oddana  byta wpywom  sowiecklm,  stanow.+a naturalne
pole zainteresowania l ewicy zachodnioeuropejskiej.  Lewica za-

ih;o#:::io:;e!,:j,,sT?:p.p?o:,r:óoc!ia:t:d:;w:J#?#p3e',:ti:n5;fć:ł't,:
dowany w najbardziej rozw.niętych krajach świata. W tym aspek-
cie   leninizm   byt   niebezpieczną   herezją   (F\osja   nie   była
najbardzjej   rozwiniętym   krajem)   i   -  w  fazie  swej  realizacji  -
całkowitąkompromitacją.LewicazachodnicM3uropejskajestwięc
zainteresowana  likwidacją  komunizmu  wschodnioeuropejskie-
go,  a Waściwie jego transformacją w system  o  cechach  speł-
niających   kryteria  XX  wieku,   a  jednocześnie  w  swej  istocie
lewcowy.

Dlatego  np.  głosami  zachodnioeuropejskiej  lewicy  -  Cimo-
szewicz,  byly  komunistyczny  kandydat  na  prezydenta  Polski,
obecny  minister  sprawiedliwości  (?!),  zostat  wybrany  przewo-
dniczącym  Komisji  d/s dekomunizacji  Europy Wschodniej przy
Parlamencie Europejskim.

3g:Pug%i#a:n;Yk!':::e?uc::ł!nć:r:g,3.:,gmf:g!g,iw;:#:ri#,.3oo#sg
dającej ich zamiarom.

Formacja taka powstała, w Polsce jako „okrągw stół" -sk}ada
się Ona z:

nikTdMztę:8g#Ynaje?::j:k:T::;Sń?C;8#";8jsh:a;ekęł#jś:
tyczna dzialatność  Kuronia zaczyna się od  krytykj  polityki  partii
w  dziedzinie  rolnictwa.   Kuroń   domagał  się  natychmiastowej
lilwidacji prywahych gospodarstw rolnych w Polsce, jako niez-
godnych z ideałami socjalizmu),

z.;t3fig,azce%npaanlii.5oT.unksTicstmz:j.3:iws:ęŁgaenni:razc#,,afó:3
litycznych i ekonomicznych (Kwaśniewski, 0leksy,  Pawlal(, Se-
kuła)'

- niektórych ekonomistów o lewicowych przekonaniach (Bal-
cerowcz,  0lechowski) ,

- agentów  komunistycznej  tajnej  policji,  którzy  mieli  za  za-
danie wytworzyć pozory  normalnego  ukradu  politycznego  (1`^/
DBolek" Watęsa,  11\^/ „Lech" Moczulski,  lw „Spółdzielca" Chrza-
nowski),

-tzw.  biznesmenów, określanych również jako „stara i nowa
nomenklatura-,  czerpiących  swoje  bogactwo  z działań  na  pg-

2:33gi:f8ł::ji(iiFeTjcę;,aaazwdr8:ię)PudoWadzypoiitycznei,
Ponieważ dokonała się taka Waśnie transformacja,  ulegt za-

g;cś,Ttsr3gjya7j€jtnyycŁogjf[%łbneacR;:wjcęp:,,%::cę#:e:ow::#j,::jzT
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ska]j patologii.

A[temaq/wą w głosowaniu  1 9 września nie  było odtworzenie
totalitarnego   komunizmu  lecz  budowa  demokratycznego  ka-
pitalizmu. Welolemie starania lewicy o utrzymanie wtadzy: wy-

Fje:,!8®:gl3rł%:=T:1:śfJe&it:,n3,?'g;nci'rd%'j,ŁeŁbn##:ce:k::#
masowego przekazu  dały efekty.19 września komuniści nie od-

#3*ak:ąb83rśk°ęnkŁąn#tkeę,Tort#jTaę#fdoyrŁ#:gudsxr,ćjjo*ęj,S;:ź:,,,Ś
określanej  przez  pomologów  z  obozu  prawicy:  .„republika  ba-
nanowa",  „kapitałizm  nomenklaturowy".  Dominuiącą  cechą  tej
formacji będzie dążenie do utrzymania kontroli w zakresie wta-
dzy  politycznej  i  ekonomicznei,  wykształcenie  mechanizmów

#rŁ°#:#ee'3Śąrgd%wS`3eu#;djęychp°WYcchznr#c3W(::3;i#d?ocrh.

%n;3Lapwanp:'b:?f8niee!Fnuo8:jzrbę:arja%npao:ej%Sót#j:ji#Stwn,ięeć
zasady  demokracji  byty  już  1  będą  nadal  stosowane  tyl.ko  w

gyaę3:śu#J;i:.;óa#r:#Ln;eżrne:obmy,.nowejrś:as-y#n.?żąecnęś
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#;iif;ju:ł:;g:;::yi:t;i?zĘ::s:#dłjdĘźeęri'!r::±:;nĘ=:!i;:ini
gtonem,toznówpodrzutkiem.jegobratStevenzkole`inazmianę
pederastą albo  przykladnym  ojcem  rodziny.  Zamleszanie jakie

Ł°ar8żU;eścfL8:e&rozrestd:tiKW;aT'eK%°łjvwk'#'Fzpśajn,j:Uhsttuł%oprizyh-
głosowal   na  partię  postugującą  slę  radykalnie  antykomunis-
tyczną retoryką, a w obecnycm na sLD.                        cd sfr. 2-3
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POLSKA  TRANSFORMACJA  ...   cd
Jedynym  celem,  który  byl  mc)żliwy do

iijgjo'!ii!k#ŁśjKF;;s;;e!ĘiFilii;:ił
Wuiseji.zbęcjkęj#?8C&Zy#t:hp3isą!:jTijnwaiŁ°::
marŁsiakw„Najwyższymc2asie-.Wska-

?:h::ndLn:a?ą;eźe,#.gcżdn:w:?:,:#
3Pzoea;:anłgjhTczTayemź,,js:ę3:2eTsęa#cęa3

;óaż#n#y°sptsjśidnee°krł8h.'o#r°;#g9S?d3nei
szerzej do totamamej  koncepqi  politycz-
nej, będącej jego wynikiem.

s,;"o#i#g#etźji:Łnfena.wwe,f:#
gg#:ozn#praę:#aćm#etr;ea#dybęwdgkę

R;#Y8ary:';mN3aTaźeni:massE3ksę:esB:ź'e'ct::

n..Sek#łebgo°róswprgc::s|'ozk9°Tdon.%°(3u#:
głosów  oddanych  na  UPR,  PC,  Koalięię
dla   Flzeczypospolitej.   PSL-PL  i   inne
mniejsze ugrupowania). Sumowanie g}o-
s6w  UPF`  i  PSL-PL,  mimo  że  te  partie
groszą  skrajnie  różne  programy  ekono-
micznoi]olityczne wynika stąd,  że nowo

#:rzzo:ź#Soezmq##reyrg:z:':t#;
prawicowego,  jak  i  lewicowego,   punktu
widzenia.

Wobec zagrożenla utrwaleniem się uk-
tadu okrągłostolowego najważnlejsze wy-
daie się utworzenie normalnego systemu
pol itycznego,  nawet pozaparlamentarne-

ii#o:Fill:%:i.Fiyi;o:3e:nir;u:m#;:#g:

!a::;;FŁ?:y#!::iiist?ei:o:Ł!cś?i:.[j;%iEź:
prowadzenia  lustraqi  i  dekcmunlzacji.  a
więc  realizaoji  części  programu  „oszoło-
mów" .

Konieczne  jest  wypracowanie  matod
walki  z  ekonomiczną  przewagą  lewicy.
Bazą dla sprawowania rządów przez le-

##Jneasatc§ztięuśKĆKuńaa,#kgn,?:3ŁnYeFo|suę:;

zg;j3gY,g;;B:go€#;#;,;Okn#;3;ś#ś:

wgzzy*s*Hzachnj=jcpz°et8,ź,n%%::P:rb#ręk:8:óz:
nami  stanowi  część elektoratu,  jeżeli  do-
damy   do   tego    „przedsiębiorców"

fgg*y%:3?Yź:piąKc;5ahpg:k?Ęę:oo-
rupcjl   1   nieudolności   biurokracji,   osoby

#źnżo:a;jdoE,i:;:r:a::#ł:`;r?op,Ł?:
wydawanie   pieniędzy  podatników  np.
Fundacja  SOS  Jacka  Kuronia  to  otrzy-

::z##p:!ł:sgt;p::#tgi'e:ę'n?#:

#:F.sd25.ć:ożś8,%%ś,t::kr::abaws,aoasbł%!ac;,n3

#3zyeg`5'#nbk°c;Śroj;Si?a#;ad*3;°a?jatŁS;
długo,  jal( ta  sytuaęia się "e  zmieni,  nie

Foawemj°aYch°koY%.%rkanj;b%rraew?S%e3r:r|:

#Z:dp:'sraąk:t:!ązp%joębsn;awyp:!:=Łas,j,%Ę

33;nk.€:rdeoy::Cs:ng:E:u:r#.,:u:'ąd:Fs:,t::
sformacji  jest  polityczne,  informacyjne  i
ekonomiczne  odcięcie  narodu  od  doko-
nujących slę przemlan,  istotą działań  po-
litycznych   opozycji   powinno   być   nie

%:ni%db°k°nr8,%nig8yzj::j,eućn'!!okvavcjLcPź3:
sowe  dziatania  zjednoczeniowe,   lecz
prowadzenie  bezwzględnej  waki  z ukla-

:Femw"ję:rćągwĘ%°ds;st#adwc»9Węś!netjrowp?::
wicy.

Jest to zrozumiate. zwłaszcza, że wielu
działaczy tzw. centroprawtcy bpo mocno
zaangażowanych  w  tworzenie  układu

:*3ofstteTnT#a3śĘ##%j,ż:*jł:,:og.
na byk] inaczej; żaden z nich nie przyznał,

i:e:!eei,S:bt#soągF2#:ąim!:a:gsgj
sposób,  który  woła  o  porrstę  do  nieba.
Porozumienie CentTum wchodząc  w uk-
ład z partnerami tworzącym Koalicję „Oj-
czyzna.  rozbito  tym  samym  stworzony

g#b7tę::#js3]boj:#3gn=3:Łeypj3,n.

J:e.?3:gR:Ępj?oł#?:ff:n#3f:E
się w kampanii  wyborczei  per .komunis-

#oę;reys#:śDri%heynfńoi%#d#atjaę,am-
razie  nie  powinni  sią  zajmować  dżakal-
nością po  prawej  stronie  sceny  polftycz-

33tro?etnyigbrź;mTeag#ocipć:z#3i,:,naę
rząd  Suchockiej  (ZchN,  Paitia  Konser-
watywna  ftp.)  zawarli  uktad  z  ekipą,  na
którą riecale pót roku wcześniej - 4 czer-
wca  -  wysylali  policię,  nie  warto  nawet
wspominać.

no:2em;aaY#'::aś;!;:#w#ej:F:pcżjeedde-
wszystkim   do   pogłębionej   ana]izy   po!i-
tycznej obecnej  §ytuacji  Nai.odu  Polskie-
go.    Drugim   etapem   powinno   być

!:pia;i;o:Tegi:sł:#na±bo;':r:ogr.::=oi:iźpe:

knayS#j%mm#,aem#ys§#%omw:crs:ga:-a
Aas/a . . .
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Pisze także o tym prof. Jacek Trznadel
w  „Gazecie  Polskiej"  z  4  listopada    '93
roku  .„  konieczny jest  nowy  język  anty-
Iewicowy,  odwołując:y  się  do  rdzenia
życiowego narodu. Nie może on być tylkoj:m#%m::z#o#y't;%
walczący  tylko  ideą  z  uporczywym
komunizmem. Must to być język (a za nim

#.d%#gazrją°c#md3dydz#sste%Sih:e%h%
Mstych  trosk  narodu  1  wychodzący  im
naprzeciw  -  także  tym  zbiorowościom
mrodu,któresąwsensieideowymprawie
niepiśmienne, choć w głębi śniące często
nieświadomie o tkwiącym w nich pięknym
zal<orzenioniu  w  lepszej  Polsce.  uwol-
nionej od łatalizmów i związanyc:h z nimi
codziemychudręk.Jakważnejestzagad-
nienie języka polityczhego, w jakim zwra-
camy się do Narodu niech będże przyktad

:=Y,knoa:Zuen?ś°cjrr?kgoahu#amzyaj;k#|::
zyku   polskim   długą  tradycję.   Samuel
Bogumff   Linde   w   roku   1807   notuje  w
swciim  stowniku  języka  polskiego  wyraz
'KOMUNISTA',   lecz  w  jakze  zaskakują-

cym  dla  nas znaczeniu:  „KOMU~/S77` -
Komuniści,  Bartoszkowie,  kapłani  świec-
cy, żyjący w zgromaszeniu,  autorem  ich
E3anłomięj  HOLzhauzen." Osta+rie  pTz:ed-

#:::;#;a##,.:h93:Ł°rćuńngd:rik€
znac;zeri"'KOMUNIST:P(-iwolennikkcF
mun-izmu,  nazwa  przybierana  przez  op-
ryszków, napadających z rewolwerami na
mieszkania   i  sklepy  w  celu   grabieży".
Dzisiejszy komunista to  prawdopodobnie
wspomniany wyżej dekomunizator Cimo-
szewicz.

To,   co  się  dzieje  w  polskiej   polityce
obecnie,  jest  niezrozumiałe  dla  norma]-
nego,  przeciętnego cztowieka.  Dzieję się
tak, nie dlatego, że Naród Polski musi się

8j:Pke::z;CsĘFadweomw°stk}ręq;!brsta#'at#t:dź:

ę:kk°r:3hgjgpaanń?#on;g°pę:n:::ye?.aN:et#:

*%s#:t:óT;ar,3#:ł:dc§z::n:;yeŁda#:ośsgt:sezgyżh:
wo,  Wolność,  Fąówność.

p,:szz#]tfłfng#:#o%eś%###kź
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s##e:roóRw0%śUp_#rt:czmie)

f.łrł##tb;t#g]o§ł3saie#k.

BÓG  ZAPŁAĆ

Dotyczy  czekania  na  Godota
czyli  wyborów  w  RP

Zbigniew Byrski
Artykut,  który  zamieścił  Pan  F`edaktor

w  Tygodniku  „Wprost"  (Nr  31   z  1.8.93)
posuwał pański sceptycyzm wobec nad-

#:;i,ii;;b;;ź!ł:#:pł:;;Łr;:;#
nie pozostawił. Zresztą sam Pan to pisat.
Teraz wracam do tego jeszcze raz cytując
pański  list w całości,

/e 9 sierpnia 1 993
Drogi  Panie,
Bardzo jest mi  przykro,  ale ca»(owicie

się z Panem nie zgadzam. Nie mam wiel-
kich  zludzeń  co  do  zbliżających  się wy-
borów.  ale ich  bojkotowanie i zakładanie
z góry, że praca w przyszym parlamencie
będzie haniebną. jest bez sensu.  A więc
co?  Nie  rozpisuję  się  na  ten  temat.  Za-
łączam swój wywiad dany do „Wprost", w
móN7emz3ra=zT#s:ęwr:jŁsi:żn:wj::o;oce-

nami w innych sprawach. \Mochy właśnie
mają  najlepsze  szanse   pozytywnego
działania  w  Somalli  i  Erytrei,  gdyż  zos-
tawili tam po sobie bardzo dobre wspom-
nienia./.../

Łączę nailepsze pozdrowienia.
Jerzy Giedroyc

Ghównle  dlatego,  że  zestawiłem  go  z
przemówieniem  Vaclava  Havela,   które
wydrukowat  Pan jako  artykuł wstępny w
„Kulturze" nr 12/543/93,  nadając mu wy-
soką  rangę  i  który  publikowany  w  tym
miejscu jest gtosem F]edaktora czyli - Pa-
na.  List  pański  do  mnie  jest  dlatego  dla
mnie  ważny.  poniewaz  to,  co  Pan  pisał
poprzednio  we  „Wprost"  nabiera  co  naj-
masniejśgr:Teą:Zn%śn%'Gaodiaś:!#ew:Łea-

Pan  F`edaktor  za  Havelem  jest  bzdurą.
Ale  wbśnie  petne  samokrytycznych  re-

;:es{s*jep,rkząe#óoT:;egT;ec,perrep#oeśnct,:p%cah.
nia  się  tajemnym   mechanizmom.   które
rządząspoteczeństwami-innymistowyto

=ewzap#sfee'naę3ywcoarasżęć:eęfś::,?,::"t:ńo-
caniem   publiczności   piaskiem   w   c)czy.
Złodziejstwa w FIP prakvkuje na szeroką
skale, bynajmniej nie „aJ(Śamitnap ale bru-
talna i chwytająca się coraz bardziej bez-
ceremonjalnych metod wtadza. Ale co ma
z tym  wspólnego  Vaclav  Havel,  wytypo-
wmy na Prezydenta Flepubliki przez naj-
wyższe czynniki czyli  przez KC  Partii już
w  pierszym  rzucie,  gdy tylko w Czecho-
sk)wacji  wystąpity  początkowe  sygnaĄ/
zatamania systemu? Ano ma i to bardzo

:;ę:::'#=:jiz:;:t:Z!ioya:##S::dknw;#p'ge:
Sgp°e#!n%'śi:n%:obmcz:łeaiyTkr:e„Ł:ęĘ#:
lądowanie" jak w  Polsce w Magdalence,
ale  wygodne  fotele  czyll  absolutne  bez-

pieczeństwo  nie  tylko  przed  więzienlem
ale   przed   wszelką  odpowiedzialnością

#=F.,zwty.mhś;#eeY!3okg.r23i;z3?i3jLcyzcbhę
tłzedbaaraz8#:apś°śYe`aę'ćwieę:ZYzgcTytte"mdpnj3

bylo   przewidzieć.   Bardzo   możliwe   że

;;:!:ł::!f#Ęi.:?ii:';'!J:ę:e;iji:;&:8i;!:
powoływanie  się w  kontekście  Polski  na
tego frywolnego nieraz filozofia i  pisarza.
Bo oto okazato się, jak podaje FłEUTEF`,

3azeann||Tzn2°qwo°jwrrszk:ś%'ęnś;n3Yż.eN3re!
zydent Havel jest milionerem. Oczywście
nie w koronach ale w dolarach  USA.  Ne

afa°bnYteke*°g„:ecf#m:tosr8°;óPu#Pb°vT
kawicznych  bogaczy,   korzystających  z
.reform" w innych państwach post-komu-
nistycznych.

Owe dolary otrzymał w trybie przywró-

:e:L:sTyucź?ngyrabł:::jn%r3:frdeźyamdkk::
zamożnego inwestora budowanego. Cy-
tuje  poniżej  doniesienie  „Nowego  Dzien-
nika„.

Havel jest milionerem
PF`AGA  (F`euter)   -  Prezydent  Czech

VaclavHavelujaw"wśrodęwwywiadzie
prasowym,  że  jest  posiadaczem  wielu

8źieśstg%]::#'kaał#o°nómwądą:FakróT?żna
Po objęciu urzędu prezydenta C2echo-

;LooYc3:j;b2#ó!i?.rzz;::#g:tpi2#u#!
jącej mu kwatery w pałacu prezydenckim.
Pozostał  w swolm  skromnym  miszkaniu
w,bloku  nad brzegiem Wełtawy.  Jak wy-

:l;:f,#T:swa##?nY:':L#egsę
tauracje  1  pasaż  handlowy  „Lucerna"  w
centrum   Pragi,   dom   mieszkalny,   willę

(#kó:ąp,rcor:ję'uad8#,g#aw#e#Yenśyjj:
oraz  kolekcję  cennych  dziel  sztuki.   Do
braci  Havlów  należy także  dom  w  miej-
scowości  Zlin  w  południowo-wschodniej
części Czech.

Vaclav Havel powiedziat gazecie Mtoda
Fronta  Dnes,  źe jest to maiątek dziadka,

:uTh:Z;n:śg:{:::Sgryaobduedb°:Lg:rgz%zNk::
munistów  w  1948  roku.  Po  „aksami.tnej
rewolucji"  w  1989  roku  przystąpiono  do
oddawania Czechom i Słowakom skonfis-
kowanych dóbr.

Przy okazji  poinformowano,  że Vaclav
Havel, nie mieszka juź w bloku, lecz prze-
niósł  się  jednak  do  oficjalnej  rezydencji.
Jego  pensja jako  prezydenta  Czech  wy-
nosi 2900 dolarów miesięcznle oraz 3100
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PRZEPROslć
ZA   KOMUNIZM

Olgierd Żmudzki
W  czasach  głębokiego  komunizmu  lu-

::+=sntjaę:Tjrae':z:jzed#daź','ćż:b%#kTjuż#%i
leninizmie   i  wzięli   się  za  coŚ  pożytecz-
nego, choćby za robienie intereśów!

Od  1989  roku  marzyli  żeby  komuniści
zechcleli  nas  przepro§ić  za  komunizm  1

=a#ertą#aJ#J:ek?:#bę:c=niE:So#cię'i:{e-
za komunizm przeprosił.

Społeczeństwo czegoś od  komunistów
od  czasu do czasu ,żąda, a oni pci jakimś
czasie  jednak  spełniai.ą  te   pragnienia  i
oczekiwania.  Swoje  chłopaki!  Jak  ich  w
nagrodę nie dopuścjć z powrotem do wta-

Powinniśmy  jednak  mie  zapominać  i  c>
innej  stronie  komunizmu.  Jak  szacunko-

:e:nŁg:l:cĘ::au::,ęź;:tn::e:g,;:z#%o:b::aTi:dsi?:
%oow#żłng:|Tdaźsz?WJaeg:o:|ycT;:d,ęwp?:Ł:
sz'ość?

To,  co  zrobił  komunizm  i  komuniści  do
1989  roku,   to  jedna  sprawa.   Driiga,  to
dziatania  samych   komunistów  od   1989
roku  do  chwili  dzisiejszej.  F`ozpoczęty  w
czasach prem iera M essn era proces przej-
mowania   przez   komunistów  własności
pańśtwowej na swoi'ą Wasność prywatną
trwa,   Zablokowano  w  dwóch   kolei.nych
sejmach   sprawę  reprywatyzacji,   czyli

#s:;tgznm:epni:s?wgo::nśęct%°wrpar:::kk:TuUś-
coś,  co  można  rozdzielić  między  swoich
kumpli?

Dawnawłasnośćpaństwowastajeslęw
Polsce  w znacznej  skali  własnością  pry-

rz;gk?e#.Zjwzj:§=erga°mg:kh°t#agvu:8#:
dziwne bankowe operacje.  Udzielano nie-
mal   nieoprocentowanego  kredytu,   który

Was::epkn;Feu=t:z3::bwcpł:#sę:gocYąs|:a?:
nansuie  tworzenie  się  nowych  komunis-
tycznych fortu n.

Ze strony pana Kwaśniewskiego nie pa-

ł§:bĘ:U;;t:::';::°:n:ą:§;s;*P;:żP:rp;o;:i;::8::t::;*°:
go   dorobku,   który  -  mimo   komunizmu
zdołano jednak wypracować.  Choć może
kiedyś stowa takie padną?  Chyba jednak
dopiero wtedy, jak już wszystko będzie w
prywatnych. komunistycznych rękacw

dolarów  w  formie  różnych  przywlejów  i
u'g.

3#:c;ha#:n;uśSzź.dgo,ęsłę%3,:2,ła::oo::!;s:
#:et?ewpg:3tnwsa:woycczhyw?ś3yes,ł:gouj#th-
obywatele  wiedzą  o  tym  i  zapewne  nie
biorą mu tego za złe. Podobnie jak i ia. AJe
cnowanie  przez  Pana  F]edaktora  prze-
mówienia   Havela  w   kontekście   Polski,
gdzie rabunek i  rządy post-komunistycz-
r`e nigdy nie byw riaksamitne" jest po pros-
tAU,:koanj}aieaTj.uC#%bt:#epna:#jj:twł:g#;

Falzmana,  w  zwązku  z  rabunkiem  mil-
iadrów  dolarów  przy  „obstudze"  zadtu-
żenia   zagranicznego   F`P   też   Pan
F`edaktor nie widziat, a dowiedział się Pan
o tym  z książki  Mirosława DaJ(owskiego i
Jerzego  Przystawy  pt.  „Via  Bank"  -  nie
uczynit Pan nic.

Nie   ma  Pan   racji,  twerdząc  źe  „nie
można  czekać  na  Godota  bo  Godot  nie
przyjdzie„."  No  to  co,  że  nie  przyjdzie?
Gdy się ma 6.000 dolarów miesięcznie +
nieokreślone dochody z przedsiębiorstw,
można czekać nie tylko na Godota, ale na
diabła  i  anioła.   Można  zalecać  ludziom
modlitwy, seks, kult szatana i licho wie co.
Ale  na  pewno  nie  wolno  im  nakazywać

Ljeśpći#§cśwaan:ebrdgu„pc:,ęg:ŚnnT:"gong?j
nie  jest  źadnym  parlamentem,   o  czym
Pan  F\edaktor dobrze wie. Tak jak i  Lech

#bstoęspia#g"w82;ś#Siśz;°:{rćz}izayćstsi:
przy władzy.

roz;ZoeJ='źa8znć3ł:Łueb#k°MWw%:!ewm?ramsŁ:
rego darzy Pan szacunkiem i przyjaźnią.
a wielu  Polaków podziwi.a z  powodu  na-
grody Nobla.  Pławiąc się w sławie Mtosz
podpisywał  na  ulicach  Krakowa  egzem-
plarze swojej książki. -To są jedyne kolej-
ki, które są jeszcze w Polsce -powedział
Poeta.  Najwidoczniej  nie Wedzial,  źe ko-

L9Ł%łz:'3a:paaft2!3ng'?t8h°óćż3ąs.k88ydFaą
tego, źe Polacy nie maią za oo kupować,
bo  dziadują.  Czestaw  Mflosz żyje w  „ró-
żanym ogrodzie", zapatrzony w siebie i w
swoi.ą stawę. Dawno temu, zaraz po przy-

Fanuar:;UtR:b|:gnr:edŁ#s°jbś;'ćę:re!,gezi#yż:
człowiekiem.  Zgadza  się.  Nie  musi  i  nie
jest.  Może  by  jednak,  dostrzegając  nie.

:°::azg#hz%#ta|ó°w:Zzuakać:y::,eĘ}aŁ°u-
się pochwata,  bo chwała bytaby już prze-

i|€,ąań8o9#Z%ghto]ćPLZ:Łgs±ę{3S:3|bonade-

i;o;:np#at;utoT3l;;:g?nf;##jiiięfrne?o.g:o;:.ił::

;i::ełżT:ai;e:gg:ó:w:n::j,;::by!ć:ło[Tżnw:d::?u:-
dz.ie utalentowani, ale cwaniacy.

Rozwijają  się  umiejętności   nieznane.
Lizustostwo i oszczerstwo.

Oczywiście tarczą jest „dobro  Rzeczy-
pospolitej".  Tak  zresztą jak  i  w  Stanach
Zjednoczonych,  które  Polacy starają się

#g3:t3:aTcnhaj32r:nłFugd:§że.MDoon:etagro.
ny ani Lech Wałęsa. Polacy nie są zresztą
w śwecie osamotnieni. Z}odziejstwo dóbr

3;roo#:Tucphejrems:&:#,;ś,:Tng,ężg3yEo:
sją i Stanami Zjednoczonymi. W tych os-
tatnich   urzędujący  prezydent  odmienia
„dobro   kraju"  we  wszystkich   przypad-
kach.  W dawnych Sowietach zawsze tak
bno i wiadomo czego było kryptonimem,
ale w USA zaczęło się nie tak dawno i nie

iijsT:[:płb::d;!=C?:Foo::S#u##{:ił8ś8isńi;j
na dłuźszą metę się nie optaca.  Dotych-
czas się opacało  i  opłaca się nadal.  1  to
nie tylko w kategoriach finansowych, ae i

:bę:sĘe%aź:h3ś;d=:oU:gzu:§yĘ°c:gc2Ęy#:i:r::
zmienią.  Ae  jeśli  je  maksymalnie  zboj-
kotują,   organizatorzy  wyborczej   szop.ki
będą  prznajmniej  wiedzieć.  że  nie  maią
do czynienia ze stadem owiec.  Będzie to
ostrzeżeni e przeciwko zm owie oszustów.

To teź coś warte.

Nowy Jork 7.09.1993

PARTNERSTWO  W  PRZEDPOKOJU
Romuald Lazarowicz

Scarlett O'Hara,  bohaterka ''Przemnę-
ło  z  wiatrem",   gdy  stykala  slę  z  jakimś

E;oć:,:omwę:dstmaę[Fpgoomn;g,ęp:t#ap:Oźzn#,:
Czasem  problem  rozwiązywał  się  sam,

*!,emdyp:nmd;i:tć?eBcy7y#';CLe;raz;:tapbe#e:
wdzięk.  Ten  klasyczny  przypadek  eska-
pizmu,  który  przystoi  dziewczęciu  bory-
kającemu   się  z   przeciwnościami   losu

%Zk:;:ż:?#}%:?!!ę:'n:ud;:C#iiazen#eó|ź#

:::a:t;?:f:Ę,:::yuTseiśź,n:eśz-cźdc:tąsź:ę-

fowle  państw  NATO w kwestii  poszerze-

:kao83zmnuo:cfT,;eźwKo:,Tzme#Szg::yzzdb:ezg.
ności  od  wschodniego  mocarstwa.   Po-
djęte   na   szczycie   decyzje  w   istocie
niczego  nie zmienlają -nie dają ani żad-
nych   gwarancji   bytym   sowieckim   ko-

±nżoaT#i:Łeśi'vcs,?nY.uLą,-n:,barbeewnt®e#
gorszy  prezydent  USA od  cza§ów  Car-
tera)   -   nawet   mglistej   perspektywy
poszerzenia  NATO  o te  kraje.  Ot,  zapo-
wiedziano  w  projekcie  "pahnerstwa  dla

2°:8jńu:t#:Z};Wn°a;ŚrFudsbzy#wZEk;żsdpyóT.
nych  ćwiczeń  wojskowych   i   -  w  razie
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Ukraińcom,  li-

#gź;śt%at;kg#;ul#ocżi„WL:Pjrad:S:hbć=y:

#uzbcwdaejosznuaTonmeiag{°#:iu#gwNtee;śf3,rś
do paktu nowych członków, bo a nuż oka-
załoby się. że kandydaci je spełniają...

Sprawa  oczywista,  że  NATO  nie  ma
żadnych  formalnych  zobowiązań  wobec

tp:a:n::oŁ#:#,:b]',:e%s:żiok%fzo#;trg?:śia:Ę
by do obshigi zachodnich komputerów za-

gi:nłł§iojr:°:S#:ołc#ar:°źo*a:mj:c::Ę::
go, że rozszerzenie NATO leży w interesie
nie tylko potenqanych nowych czlonków,
ale także w interesie samego paktu i jego
dotychczasowych członków.  Ma to  choć-
bytakieznaczeniejakoddalenieokilkaset
kilometrów od  granic państw zachodnich

t?#;eęd:i:%:;Jtu%Sr;i?Z:::ę:':°e:n%n%?=ewĘ:
##Wdcahwł9ńs:ętwwpbnuroówda%Z:Crł:#!
wykoncypowanej   w  amerykańskim   De-
partamencie  Stanu:  "partnerstwa dla  po-

52i#zbaemżi;:LpS%ęocifóŁzu:.3z#so?iceh-
rać  na  pozbawionym  znaczenja  potoku
slów!

Nie  absolutyzuję  znaczenia  zewntrz-
nych gwarancji bezpieczeństwa i sojuszy
wojskowych  -  w  przeszości  zbyt  często
okazywały się one fikcyjne liib pozbawio-
ne  znaczenia  (jak w  1939 roku,  kiedy  "w
sojuszu  z Anglią i  Francją"  samotnie sta-
waliśmy  czoło  potędze  niemiecklei).  Ale
mimo  to  znacznie  tatwiej  oprzeć  obronę

;rofiócnay:j°nr,ę#amw8Ste#jęc;u?j:jke°b:2:
pieczeństwa   całkowicie   samotnie.
Ponadto decyzja o ataku na kraj  będący
członkiem układu wojskowego jest dla po-

tencjalnego  agresora  znacznie  trudniej-
sza do podjęcia niż decyzja zaatakowania
"samotnika"   (chyba  że  ów  ma  warunki

geog raficzne Szwajcarji) .

jówp:?epomr:3fśioęYZ:Śefikąraj:;u#unp#:3:
dze  mmtarnej  -  działania  gospodarcze  i
polityczne,  system  nacisków  i  szantaży
(niemożliwe wobec członków sojuszu za-
chodnlego)  spowodować  mogą  te  same
skutki, ale bez propagandowych strat. Są-
dzić  można,  że właśnie tą drogą  pójdzie

:t:#y;ź:e§i:dgńnsaw::a::e:;P±Zn:,:"::
układów  wojskowych  NATO  tworzy  per-
manentnie funkcjonujcą strukturę.  Na za-
grożenie   odpowiadają   istniejce  już,

g°tp°oTp,g:h#sttwh.o3;B,a3;e'g:ł%LBepĘaLjył
procedury. To wszystko spraria, że czk]n-

ź:Sy?z°n:*Waęiecjrez::#:Stze:ń=#."U-

na#g:#s#oE:rnouj;gr:d%jawneFzrceź:3:
kostwa  w  NAT0  objęcie  tego   regionu

#,nbyeT;,j5%:#ś#gcwfn:[mjogżweTbaenź
yedawwaxnta„S'`#k::Zr=awśup*:Y::nmonś`:jc'j
prawdziwe  kopoty  Polski  zaczęr)/  się  od
gwarancji   sformutowanych   w   1717   r.
przez rosyiskiego c.ara Piotra 1. 0 wartości
uldadów z Moskwą przekonaliśmy się tak-
że niezwykle dob.itnie  17 września 1939 r.
-obowizywat wówczas podpisany pięć lat
wcześniej dwustronny ukad o nieagresji.

kuFeem;tinę:]a%ńgsoT3z:źseyj3ł+%%:2;c=ę:
gażowania,   nie   skomplikowanych
zabiegów   dyplomatycznych   i   politycz-
nych,awręczprzecjwnie-zrezygnowania

giręzewzc:oy?#:śi;iewka,::źazs%,pmo,|#an|t:
uznania,  że spra\^/y polskie naJeży zosta-

Wć  Polakcm,  ukra]ńskie
tewskie  -  Litwinom  itd.  Zaakceptowanje

8:nęreanpc#nR;%j;,Sntajn:oW"ęj:yowp'Si°sCLeauzj
regionie  i  faktyczne  zagrożenle   pokoju.

Z:g#Łen!,:La.bytabEyu%pT:W§r%:ę;a#:l:
Wschodniej  jedynym  potencjalnym  agre-

!;';ey:n,a;encs.ŁWT±;:nłi#,se#nł:gag;:e:
czeskie i inne "ambicjeu wejścia do NATO.

#%S#:ń:ą3h:dpnćąw-kErzsepęŁj#ey#.
owaniu  imperialnej  pozycji  Fąosji,  a  brak

;;.Ęo:#Ec%Ęgoo#ę:kź:kga.iEio:p*?
w ich sprzeciwach wobec propozycji  roz-
szerzenia skladu NATO, a nie o rzekome

:8#ypńz#r;Z%:}Se#anympaHowiofe.
Wielokrotnie   w   Brukseli   podkreślano,

że  Moskwa nie będzie  dyktowała decyzji

;%fnę:jp:#j:%nbmri'adnewcycźj!:mzua'd:#:ł;
wykicznie F`osję,  Politycy zachodni zdąią
sobie dobrze sprawę z tego, co uczynili,  i
gromkimi   stowami   ucjszaią  wyrzuty  su-
mienia,  wschodni  zaś -  robią dobrą  minę
do ztej gry.

Przyjęty  w   Moskwie  z  entuzjazmem
brukselskl  proiekt  Upartnerstwa dla  poko-

;:L?kEr:rś:3ysśgr!adkk°o#33Leodp:feęddfź:;
do członkostwa NATO, wydaje się jednak.
że nasze kraje dopuszczono co najv\ryżej
na  przedpokoje,  gdzie  miejsce  "ubogich

rer2ywT:Cthr:m°o#amć':3śFoktenę:,S;:2:%::,;
się jeszcze w trakcie trwania szczytu dy-
plomaci  Polsk`i,  Węgier i  Czech  przez g.o-

2g:ndęęnneag#ąj%ydzo3ruudpyąrik.u:ttaz:ł#
od bywała się konferencja.

SPOTKANY  NA  KORYTARZU
Kazimierz Z amorski

::ęnkżżgć;k.sść:sź#g#:nat:eT
POD ANTENĄ której autorem jest
b}Ay szef polskiej  sekcjl  Działu
Badań i Analiz F`adia Wolna Europa.

PREZENTACJA
Feldafing to miejscowość, prawie uzdrowisko, jakieś 20 km na

południe  od  Monachium,  tuż nad  pięknym jeżorem  Stffnberg.
Tam,  w dniach  27-28 kv\rietnia 1965,  w zalatującym  m de s/.ó-
c/e'm hotel u Kaiserin Elisabeth, odbyb się konferenęja okresowa
polskiego zespołu  F`WE.  Celem takiego spotkania był przegląd
dotychczasowej  dziatalności  stacji   i  ustalenie  wytycznych  na
przysztość.   Przegląd  taki  dotyczyl  zarówno  treści,  jak  i  tech-
nicznego pożomu audycji , toteż w naradach braJi udział nie tylko
redaktorzy i pracownicy realjzacji,  lecz też przedstawiciele slużb
pomocniczych,  dyrektorowi  polskiej  rozgłośni  bezpośrednio  nie
podlegający.  jak  nastuch  radiowy,  moja sekcja oraz  reporterzy
biur terenovvch.

Oficjalne otwarcie konferencji, szóstej z kolei, miah) miejsce w
dniu  27  kwietnia,   ale  już  poprzedniego  wieczora,   po   niezbyt
wystawnej kolacj i (gulasz) , przesłuchano z taśmy (tzw. p/aybacA)

g#:ąue#;]f:E:zp;eęToswzgk:g;eofposzta„z,e,onafa,auu,jck,ego,
W  polskim  zespole  zdania  odnośnie  autora  audyci.i,  bardzo

dobrze  zresztą  robionej,  byly  dość  podzielone.  Pra®a  krajowa

g3źhst3,gżoepboyńosyeedgeonczz%3a%%,roór;.msfąEyy6j#oasę.k,fi:eołfkzć
Michał  Tyszkiewicz  protestował   przeciw  zatrudnieniu   F`ozpę-
dowskiego w F]WE.  Nowak potraktował tę sprawę bardzo ostro,
oświadczyt,  źe  za  Flozpędowskiego  ręczy  i  votum  nieufności  w
stosunku do tego pracownika będzie uważał za brak zaufania do
siebie,  jako  szęfa rozgłośni.  Flozpędowski wraz z żoną.  więcej
niż  powabną  Zydówką,   urwał  się  z  Polski,   czy  teź  wyjechał
legalnie,  chyba w 1957 roku -za datę nie  ręczę -wpierw do
lzraela,  skąd  po  jakichś  dwóch  czy  trzech  latach  dotączyli  do
zespołu  RWE.  Ona zostata spikerką.  Na 1 Olecie stacji  (3 maja
1962)  pani  F`enata  przygotowała  występ  taneczny  dzieci  pol-
skich.  Zlośliwi  kpiarze  z  mieisca  nazwali  ten  balet  ,.F`ozpędow-
sze".

Zanim zaczsta się dyskusja -ocena audycji -Nowak przed-
stawił zebranym  nowego współpracownika F`WE:

#Ęrnza#,z.?`,:Ł.:#;::aijóe#?.ŁteT:o::y#,:%g,:zĘd:ŁeięnFa:!!:';no.pp:o:
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źf:Z::,n|:eł:::o=:::tn?;=,:ą:p,:::;etsr':;ło::r:zbndhas;:
ZźŁP;Sne#ypzog,hn?ęwoadnnyomśnYea##iuemu5}WŁejaudycji„mkxv

8Cdh;feźncna:g°oP2ŁW#?ażgy,S#haaradzL?sjpń%#an±e&"oĘ:L;Reśk{ę::
porter.  Bronili:  Jan  Krok-Paszkowskl,  Zbigniew F`acięski z Lon-
dynu i ja.

wa#5g:ż##9a;,ć2;:m#z#ża"p.dliontiw?gcH;3?sYeg2r3goi

#eg:we,:32.aBnBaarbsąTargpaą.,ę:zęr{enńggu:,Zasazm:ju#,;ę:pp4estćę.st#
właśnle  orkiestra  vWoska  przygrywala  Wosklm  śpiewakom  do
„Krakovriaczek czl ja,  ktosz nie pszizna tego,  szedemdzeszom
kiilek u paszika mego".

Tak  pokrzepieni  folklorem.  udaliśmy  się  na  spoczynek.   Nie-
mó„Łęłstzedś#y'ji%%Zoi:tenFek':'ć#Teócrhknęi8°str38#an.,stwerdzma

otwarcie  konferencj!  Jan  Nowak.  Wśród  tez  roboczych,  jakie
przedstawit, ważne bw -moim zdaniem -dvrie:

ź:g3:tę,:nTzuałśjaajśź;Tenś:jtsefiyź:qpae?m?
Wiedząc,  jaka będzie  odpowiedź na pierwsze  pytanie,  przy-

!#im*łjbi;o#;±#*:?y:łn:i:ni#cp:k;Z:#!ęSh2!h:k::°;;naęti':j;#i
3bffs%:°,f:edemuszn#::€d#j'ćastkśśŁ°,:mkamwaŁ3pi,nwvo=#°;iior3#3
taktyki,  a  oni  swoje:  wara  od   Gomułki,  bo  partyzanci  to  ka-
tastrota!.

2,ań:dkie::śY:e,:dseaoź'r:ó;#;c,g;'#ifE?u#j,,#W:ł:eF:r,:n?3nwo#u3;e:
J"UźjuTS9Z€4Y#r°vS:e%#!3#3cĘwn°,':Cś:tdżz:'Ln,Sg##as%'r:::

towanie   drugiej   tezy   w   formie   alternatywnej.   Ale   jakoś
zapomniano w dyskusji  o  destalinizacji  czy desatelizacji,  skon-

ii:c:oiw:3:S:d%.ąoi:;::.%:e#;g:zg:e%Lint:ę:fe::;!łu:;:n:oÓD:pe:t;#;g;;'3#
kreślić,   że   nie   dążymy  do   restauracji   kapitalizmu,   tmmacz)A
Nowak,  pragniemy  ewolucji  komunizmu  w  klerunku  soęjazmu
demokratycznego. Należy komunistom odebrać stowo soqalizm
Włombz„nya%Zffię#j#j'ewpjuanm#.jeuB#łąń,choćvrielcespomymw

zespole, b)no pozornie tylko semantyczne zagadnienie : sowiecki
czy radzieckl. Nowak oczekiwal w tym m.iejscu opowiedzenia się
Czechowicza  na rzecz rewzjonizmu  i  przymiotnika „radziecki".
Tuź przed konferencją odbył z nim odpowiednią „rozmówkę".

Nie  była  to  pierwsza  tego  rodzaju  zachęta.  W  liście  z  13
kwetnia 1965, zapraszając go na konferencję. pisał: „Ponieważ
przybył Pan stosunkowo niedawno z Polski, chęme powitatbym
Pański udzjar w naszej dyskusjj". W kllka dni potem powtórzylten
apel  w  bezpośredniej  rozmowie  z  Czechowiczem,   co  ten  w
swych wspomnieniach o tych siedmiu  rzekomo trudnych latach
ują następująco :

-Bardzo liczymy, że pan slę wypowie -zachęcał. -Proszę

;.;i;:`,;:ij;:;;'::;-;i.;:;:;:ł!::::`ii`iił`:;:;::;i:;j:::;:::::`.:.:,:.:,i.,,::.;::';;::.,.:j::ł:.,`.i;;::;::;::.`;-!`;,.;.`.:.:!;.i

a'eFŁT?::eii3śę:;itno,edno.::onYen®m:dmd#j:p#g;cYi±g'y#;:za,

±Jr:;ił;:n::ł:8,efk:Js]eĘnb:!;ou:!:!%enJ:.#e::o;pe;i::;s:i::::;:
dźców  w  Zirndorf,  otrzymal  zaproszenie  do  odwiedzenia  roz-

§j,!śni#j,::na;i;zziĘ#a!łr:i:uęj;:,ir;=iDScsi;g°#:::ł:9t;gm;:az3:

odnośne .uzyskanie zgody Wydzlału Personal nego" m^/a zwykle
„do 2 mieslęcy".

se#,q;sto%::znyii'nuyrztł`=Czhpęe:!:eńT*'trbu°d#8|gie:nt=k:3

23:dŁny#Be'J#Si':kbH8%§.FFsghgrrd:ej,::So%źcźjwbrb%{łt8,k:
Nowak  pismem  z  22  stycznia  1965,  by  „natychmiast  podją

;g*=j:;#,7ŁGdsnsosś,gęsm%ełmn7#aćGż,#TLf,pae:g5::,j:;gT*
g#oat:#jeEL#ońpć2;ły:jgędnz*rpzneywLd:ś3ęsp,:mFtiudn,enjecze.

rokęer::Tood#o3bpńcbgr:Ło;%crzźEh:a*ąźg#oTmn[zedawn,jęecme:.

#j;akj,%Cć8::#ayb#kmi.Bławdzeniamożesięonokffać

wsę:o#a:ąbkno:kbrr:nĘ%CwzstFep:aaęFngwu.Ręj#,ei3k:jj!stteu:8kHaezi
z nim rozmawiać przedtem, raz w lutym 1964 w kantynie, przed-

#:#;łchTśkg,oo#eddyzaFąed;nd%3jću:ezgufg::,reoźjrcnzdo#:§=z,eepeożnge:
nupolowar,  po raz drugi w kwetniu  1965 w biurze  Nowaka.  Na
jze#:jt3grdmnćfnp{reż#?o#yujn::eTjgeBmr;wY#Wstd,a;eźydnfeŁrazym-

zaso`zeżeń,  lecz decyzja -jak we wszystkich  sprawach  per-

!::N:Ł#y#ds°##93:;dp3#!gmźu?trg:|8:rha:#e#Jdż#są!ee§#
§E::,#':Cd%dNa9sysłę:ęadzT:rę.PBdknąłwtigdymH&ącotęph

R3Ł#aagnyengai:##n:aęzŁ3kli::c#;n:e:re::::e:m:,:aram=!a;;:tizz3:gź:So-

Ęijłą;Ęjg:.j;geoą?gisii:łgo:zoźgiaicĘji#:;jgź:ł#:,c5g

!!:g;uir:g;;:ek3ur3T:'z::;,ghmo„ał;e§iś;gnie::!:;::;*ak-:;r;3;;:h,:wg%
udział Nowak. W jednej z nich doszlo do dekawego starcia, gdy
Nowak  przedstawił  go  jako  działacza  modzieżowego  pocho-
dzenia chtopskiego,  czemu  ten.  szlachcic z  dzrada pradziada,

§3:?ec:ieabę3eb#ńb}j:Parkqz#3ybcyL°o:abyr#stsgifFewć::t:yc#
nabytkiem.

W marcu 1971  nastąpiło trzęslenie zjeml. Czechowcz, kiepski
reseancher,  okazal  się  niezłym  aktorem.  Wyprowadzff  w  pole

:bgig?a,Tis:::=ź*egoo,:anęsavTkoNpooysą::.nTenLeri#?yjaci"ci
Zaczępy się dochodzenia. Na rozmowy z Fischerem, może i z

Nowakiem,  wzywano w pierwszym rzędzie pracowników mojej

§:ekdc#;egoosźeęażt:33dymd,g:e#jeęjęwRFemj:#j;.g;njpeónfee„zpóoj

3hpęr3;®sT,5śoww;3§jł,odzoŁr3:#syzcyhFr::jś3,:gaudnearzk#;r3T;
w  czoło.  zawracat.„  Doswiadczytem  podobnych  uników  i  „za-

#:ś%::%tęa:!H)j#cprienęenj:oZ:?:j'dzźt#8.Uzr:°mwmą;ebmm:Jżóozti3
znaleziono winnego.

Nowak znikną  na kilka tygodni -jedni  mówili,  że  na uriop,

E?,;;#ie:zd#;ei:at;F:a#s#.Tc;#?d:cfl#oTŚ.3'.:#:hti
do  winnych   nje   będzie  się  wyciągać  źadnych   konsekwencji.

g;3bł#!T*::en##g,kj,?gy;gni;ć;r:so:Lieoii;wzTeg#,#

;--.--::::.:-.-::.::L:.-:----:-:-:-:-:--::--::::.--::..-T.-.,;-i=::,.---:.-.-:.-:
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wimych,  więc  przełknąem  tę,  jak  to  Anglicy  nazywają,  ter-
mlnologlczną  nieścisłość.   Na  zakończenie  orędzia,  wygtoszo-

=def*tao,pS5rtzaekpj:;jtaos:;c,,ętgęawk%ka:fou#a;yŁ=ośawę3:ł
czenie szefa:

-Czechowicza spotkałem kilka razy na korytarzu.
Pamiętam to dcx5konale i w ew. sprawie o oszczerstwo gotów

jestem odsiedzieć, ale nie odwołam. Ani jednego słowa!
Wychodziliśmy z zebrania.  W wąskim  przejściu  otarłem się o

Staszka Zadrożnego: -Styszałeś? On Czechowicza tylko parę
razy spotkal na korytarzu.

- Dziwisz się?

:t=ę:st::e:Tśn#!Łg#Te:s;:,,:F!z?o:::;kn:::aóngsłę;z:?::cu%o,fny:#n;
uznać swój bląd.

1   dzMę  się  nada],   gdy  czytam,   że  usilnie  odradzał  Ame-

Ę?;e±°em#zę#ł+ie:o:gk:e:#w:::k:śm°!S%#eegnoc'±,ustr:%##óC*

KONFFloNTACJA
Późnym wieczorem 26 maja 1 992 znalazłem się w Warszawie,

skąd miatem następnego dnia odlecieć do Monachlum. Na ewen-
tualne odwiedziny Czechowjcza pozostalo mi przedpotudnie 27
maja.  Diablo mało. Adres znałem,  nie znatem numeru telefonu,

::j,ł;;;;iteo!ijśsEE3a!:i:%m#d:z.:;fj;n!3;;;!e;2ft:g!i:tioz;e,#:
wertepy uliczne, cud że resory wytrzymały, bo Czechowicz mie-
szka wprawdzie w Warszawie.  ale trochę tam  gdzie  diabeł do-
branoc mówi.

ch}g:#la8ś%yć8:Wpyfięścn#g23g:ot#:r:Je;?ó:|3r3:ajakkę8śełaó
minut,  może  kwadrans.  Więc odjechaliśmy  kilka metrów przed
jego  dom  1  czekaliśmy.   Scena  jak  w  filmie  gangsterskim  lub

szpiegowskim.  "ugo nie trwało, gdy F`omek, obserwujący ulicę

t:uTii::;u:;s!ii:e:Fżza:??r,:,gty:s:3:is:?ło;g::st:e:?#ą::#j::
tyszał:

-Nie spodzlewał się pan mnie,  panie Andrzeju.
- Od razu pana poznałem.

m,::?ywńtaa:iT%3L3ś#Ł#,bzyeśpTgćs;:z:idź;e,':;cź3Ł:Łs!ła:%
do  mieszkania,  herbata,  kawa,  czego  panowie  sobie  życzą.
Musiał  to  robić  dość  wylewnie,  bo  obserwująca  tę  scenę  do-
chodząca zaczsta nas przepraszać,  że okazała sję wobec nas
nie tak gościnna,  jakby  na]eżało.  Podziękwaliśmy,  byliśmy wła-
śnle po śniadaniu.

op3:węazadst3o§j3oŁteToodwdaź,e:;g:s%wajenam#osgźcŁoźn%,eź:gł#::
do Kazachstanu, skąd wrócił wraz z matką i siostrą w 1946 roku
do Polski, o studiach uniwersyteckich w Warszawie, zaproszeniu
do  Angm  przez  poznaną  na  zesłaniu  przyjaciółkę  matkj,  mie-
szkającą  w  Londynie  na  Ealingu,  tułaczce  azylanta  w  FIFN,
wreszcie o zwerbowaniu go do służby w wywiadzie.

sz;Tchcnzyymt?#'jakt°°Pi§alaEwaBerberyuszw7i/godn/wpow.
To nazwisko wywolui.e gwałtowną reakcję.  Wprawdzie w dal-

szej  rozmowie  potwierdzi  i  uzupełni   przebieg  werbunku,   po-
czynając od spotkania w tazience przy llieresienstrasse  114 w
Monachium, ale obstaje przy nsamych łgarstwach", jakie p.  Ber-
beryuszwypisałapo3qodzinnymwywiadzieznim.Protestował.
napisał  do  niej  list.  do  Krzysztofa  Kozłowskiego - „on  był wi-
ceministrem u  Kiszczaka, jak pan wie" - wreszcie do samego
naczelnego   Tygoc/n/.Aa  Jerzego  Turowicza.   Nikt  nie  odpowie-
dz'a'.

Mnie  interesuje zagadnienie,  kiedy zosta} zwerbowany,  bo w
tych  S/.edm/.u  łrudnycft  /ałach  jego  szpiegowskie  \yyszkolenie
pzec/  wy/.azdem  za  gran/.cę jest tak  sugestywnie  i  przekony-
wująco przedstawone, że trudno uwierzyć,  by było inaczej.
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To or)/spreparowai tę wersję, wyj.aśnia Czechowicz, po to, by

:ji:g3FnY38;SmYa.°wpąetrpiitw#T8,:C+ak,Zoebt:"śtaędł:'#5,ęng!E:|}'onj:
mógt wygotować tylko  super-ocrealjsta  na  użytek  czytelnika,
któremu  na  imię  der A/e/.ne  Mo//żz.  Ten  numer /'m  nie  wyszedł.
Przegięli  pahę i  ośmieszyli  się.

Czas  biegnie,  Czechowiczow  zaschto w  gardle,  musl  wypić
herbatę,  my  znów  odmawiamy,  mamy  wręcz  odwrotne  prag-
nienie,  więc mała przerwa,  a potem ja już naprowadzam go na
to  co  mnie  najbardziej  interesuje.  Cytuję  więc  Nowaka  o  tym
spotkaniu  na korytarzu,  przypominam  Feldafing i  „Z]eloną falę".

-  Te  moje  „nasiadówkr  z  F]ozpędowskim  i  Ptaczl{iem  nie

podobaty się panu,  zauważa Czechowicz. - Poza tym szereg

Ła*%#Ee#?3m.n5g:iwf::gdostoóg:c:h;yyfhd!#!.:jł#%e#n:c:3bm"l!
Wiedziałem o nim, nie on ieden zresztą, ale pominę nazwisko

ze względu na wdowę i dzieci.
Jeszcze  jeden  punkt,  ten  gri:dzień  1968,  kiedy  Czechowicz

został rzekomo zwęrbowany.  Przecież wcześniej byta afera dra
Wawrzyńczyka,  Kryształa...

sp=tśat:ź:,Sz:dwz,#;;,inire7,g:ź`fE3#i.B,aczechowicz.Żewtej

p,eę#s2g::,Lz§:eg,,{jss#yys:;ęóoę:śnuaęy##uctź3ywgoodmzŁn%,ie:X:a,ej:ś
co mnie  interesowato  i  nadal  interesuje trzeba by chyba trzech
dni.  Może jeszcze kiedyś dowiem się, kto mija się z prawdą,  pani
Berberyusz, opisując, że Czechowcz powrócił do kraju via Sal-
zburg i  Pragę, gdzie „wsiedli do samolotu". czy też Nowak, który
twierdzi,  że odleciat z Frankfurtu lotem nr 272 „Lotu" w niedzielę
7 marca o godz.  i 2.4o.9)

Tego co mi Czechowicz mówił, nie nagrywalem,  robiłem tylko
notatki.  Obiecatem  przesłać mu ten ariykuł przed  publikaqą,  by
mógł sprostować  możliwe  „łgarstwa".  Na  pożegnanie  przepra-
szał  mnie  za to  co  tam  powypisywał  na  mnie  w  swej  książce.
Ośwadczyłem,  że  rozumiem  i nie mam  pretensji.

Bo tak Bogiem a prawdą, mjatem z nim, a on ze mną, ciężkie

{nyccź;,sgstco,s#sąęąeg;..,TgŁetec#:„:i:spaęgwkt:f%:evżapjręacęg
w  redakcji  rozgtośni  b}ny  powodem  nieiednego  spięcia,  ale  w

8ź;recLeńzu:Cbzyyffn:eb,łb#łoekTor:tuuYer:8!ąTśmYdr3rcazio??WJj%':ŁĘyo-
Stanów, tam ma szanse na karierę naukową. bo w F`WE daleko
nie zajdzie.

#oN;:;Ł3,Zstyóu#:::u:Z:ę;%:tha:3T;ś;a:n:a#z8rl':sĘaai:gnTse:i#a:°b;yh:m:#
późną nocą Czechowicz podąża z Monachium do Bad \Messee

r9Zo:o:#:;e#;ek:gba:;::łc##"S`#re:#:d:=Ch%t?#ga;?nl,gn!:
wydawnictwa,  by  m  podano  adres  kasyna,  w  którym  można
przegrać na kredyt nie 1 000,  ale bodaj  10 marek.

kiepm°.ęJ°#ekadz°ałT:n:Cuh;UoTn:5#oeńT,:iędzoŁSZ;ś:ę#ż3Cdzo-
czasu nie wyjawi faktu mego widzenia się z Czechowiczem.

-Tym„. -tu padł dosadny epitet.

paTa,Tackz'yz#org.,b#T3j:n°ć3t#8rddzźćcthocęc8°#'ie3;'3;Sjdęz9ś
Czechowicz.  Przede wszystkim te nnasiadówki".

-Tak, raz w tygodniu, regularnie, we trójkę:  F]ozpędowski, ja
i Czechowicz. Była też audycja młodzieżowa „Czamo na bialym".
Jej  autorem  nr  1   był  F!ozpędowski,  brał  w  niej  udział  również
Czechowicz,  ale  jego  wypowiedzi  musieliśmy  przeredagować,
by nadawaly się na antenę.

Od  Ptaczka  też  dowiedziałem  się  o  szlachecko-hłopskim
nieporozumieniu w dyskusji z Nowakiem.  Podobną historię opo-
wiedział mi Tadeusz Celt. Była dysku§ja okrągłego stołu na temat
punktów  pochodzeniowych  przy  egzaminach  uniwersyteckich.
Prowadz]t  Nowak,   udzial,   prócz  Celta,   brali:  Tadeusz  Nowa-
kowski,  Fiozpędowski  i  Czechowicz.  Gdy  Nowak  wyrazit  prze-
konanie, że ten, będąc pochodzenia chtopskiego, opowie się za
punktami,  Czechowicz  zrobił  dość  niewyraźną  minę.  Nie  dając
za wygraną,  Nowak nastawał..

- Przecież rodzice mieli gospodarstwo.
-Meli.
-lle hektarów7
- Trzysta.
1 tak to poszło na antenę, zapewnił mnie Celt.
lnna ciekawostka,  o której n.ie wiedzlatem.  Opowedziat mi to

Ptaczek. Czechowicz przypadt dziwnie do serca Michałow Tysz-
kiewiczowi.  Ten  miat  do  niego  ojcowski  stosunek,  nazywał  go
Grzesiem, obwodzil po Bawarii. Ten Tyszkiewicz. który miat tyle
zastrzeżeń  co do  Flozpędowskiego,  nie wyczuł szpiega w Cze-
chowczu.

dowm8#żmsgjc:dkw°enrfś::zb:j:2:Ł?:ćdYzyawsęr?emżsfęa|:a°kso°8tyr'ocn°.

=#gżc:j'ec#°=ą3Ttt±żzd;k:kT.eźv;Vk8*j2ęm;.%ęyczna;':Z#Tajj8gr°.
dziej miarodajnymi z 111 tomu memuarów pt.  Po/sAa z oc/c/a//..

HJako  pracownik  Biura  Studiów  Czechowicz nie  podlega+ mi,
więc  niewiele  miałem  z  nim  do  czynienia.   Uważatem  go  za

#;eo%:ę±neLguodgtze:Fat;:mc[:,,:kTto:eeggoorE:k3;:,nźp#tg#agnoeg3
udziału  w  dwudniowej  dyskusji  redaktorskiej.  która  odbyta  się
P°„Zpao#j:Ła±h#E:j!Srin3e°k3!.nffirencjeporannezamałozostaww

czasu  na wymianę poglądów,  urządziłem całodzienne zebranie
w  gajówce,  w  lasach  w  pobliżu  Monachium.   Obecni  byli  pra-

3:;;:8ź.SS;°uzcah8,r:nwaarżę38,kaą:jngeł83Lmn',:dzzayab'jne?#{sT2d3rś):jcze-

przpć::ąźłti#kĘ%mż=#an:?ei:fu%hz'k=pwaamsFęyćnł°js#j;ł,k°adrdż}
na korytarzu.

i5r%;Pd'rsz:j  czechowicz:  s/`ec/em  łrudw  /af,  Wydawnictwo
Ministerstwa  Obrony  Narodowej,  Warszawa  1974,  wydanie  11
rozszerzone, s.  1 01.

2) Tamźe,  s.  96.
g' I interviewed Mr. Czechowicz about a year ago and was very

hwvo;y#gę3gy#ep%me#y'vna#ayb#jani°d#{bsn:bje=_to.?earano:.,.h.e.
4)  Kazimierz Zamorski;  „Pod  anteną  (dok.)",  KŁMuna  nr 4/415

;t%:j,:d:#,dg;;Fłgłś:ł_m:::ę#:,;pcę*e;ćTzepgłsłsszwoedrg3,taonf:
agenta  zaczd  się  „prawdopodobnie   w  drugiej   połowie   roku
1969",  a  dopiero  „we  wrześniu   1970  roku  Czechowicz  został
przeszkolony w otwieraniu  zamków i  kas pancernych" (s.  303-
3%)+amże,s.305.

7)  Z  i2  Vlll  1990.

bos|asetre±nr±S|m°żSAncd?z°e|:Łrce#ekcc*`jmvi°8fn:k"az#:zwstaomwu``ęśi
1 966-67,  określonej  w  prasie  krajowej  (Express  Wieczorny,  22
111  1967) jako „Prowokacian, o którą obaj wzajemnie się oskarża]i.

Ęrśint'Sł3Swa::#ś3#ńnoebuor2ŁOcgh'B;#'awa'siep#t'Tog:ać
przyiechał  do  Wiednia  z zamiarem  m.in.  opublikowania  swych

ł;a#qłoeęTuSL:;,;ę:#:rs#uĘjo#:n:gngę,#sśFEł:e:,%ł=:co#:#:a:
LFł%ź'Ua3SnRtgwwps,'3#ńrL9a6Zgrt#WJ;Zydźc?uśt:Fascti,'cph?Tin|g
strzegących neutra]ności  kraju,  nazywało się to, że wyjechat do
Budapesz`u na spotkanie z żoną.

Dawid Krysztat miat bogatą przeszłość więzienną -w ZSF]R
58 -10 (antysowiecka propaganda), w  Polsce obraza premiera
Cyrankiewicza  -toteż,  gdy  zjawił  się  w  RWE  wosną  1970
redaktor Eugeniusz Flomiszewski przygotował cykl wywiadów z
nim,  jaki  nie  uka2ał  się  na  antenie  w  wyniku  meldunku  Cze-
chowcza.

9) jan  Nowak,  op. cit„  s.  304.
'°)   Prof.   Ervrin  Koschmieder,   slawista,  przed  wojną  wykla-

dowca  na  USB  w  Wilnie.   po  wojnie  na  uniwersytecie  mona-
Chfis*nmdr%r.cę:ecdheomwjł;##,(:`ś:.,2ś5_T23497.
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UWAZAC,   80   ONA  LUBI   BRYKAć!

-  co  się  stało  z  ludźmi   nieprzekupnego  podziemia

Stamishw Srokowski

Tq( charakteryzowali Hanię UB-ecy. A Hania ze słuchawkami

ta#e;ija:;',,ę:iią:g:?egiu::;Ę#o:Hi:;źłę:iĘjr!:g:soi:y*Śi!T:ęi*
stronę  F`ynku".   „Kazik  schodzi  z  posterunku".   oskaczcie  pod
PDT.  Szmery,  trzaski,  chrapliwe  głosy.  Od  wielu  dni  b)fl  na

i?c:#cg:::,z:d:z#sz:,gg:nlgaen:%LŁ::y:s:z:#a#lg,gep:a#gn:g:
razN,:mpyą#,:r:p;.%y#o%egy#aysś#:.#ooź:.os7eTżjj3Łj:§:#e.
pożyczonym"  mieszkaniu. Już wielokromie zmieniała nstancjee.
Może myślała o tym.  0 nowym  pschowku",  o nowej dzlelnicy,  o

:i°a#óóżgFęz2#;rdłzui8i:;Cg3r:bTą°?żjeakm§Y;'gzau,3?§#:j'#o8gzea-
Wiga, chodziła do przedszkola, miab 5 lat. Starsza Zosia, miała
14. Syn, Edek 13. Dzieci uczyły się samodzielności. Była to ostra,
surowa szkoła męstwa, odwagi.  Ojciec mieszkat osobno.

§t#;i!c!ŚĘjił;#ś!nc=:{j!:łeiu#n%łcihiH;##;:;}ioi;ies*h:;i§
serce. Nie mówi o tym. Patrzy na mnie pięknymi, zielono-piwnymi

:#jaamaj,s;abĘ:ywtn:3yr3z±#c:;Ł%toLągż„yTa.cj:ŁEazTŁęy::ż%
ostego, piekącego bólu, żeby zabić pamięć o Widze, Zosi, Edku.

;!i;Yd:ę%Jmdg:,;i:m:#;da::iaś!ała,:ri:izE#e;!e:E:ł:ćn;ęp;tJ:aF[
się obraca  z  boku  na bok  i  dławi  Pacz,  by starsza  slostra  nie
ustyszala  jej  jęku.  Jak  nad  ranem  krzyczy  przez  sen,  mamo.
mamo!  Nie,  Hania o tym nie wspomina.  Uśmiecha się milcząco.

#omz;gm|stse.,b#2::feaź%c:.i:ys'ś;o.j:jśkł3;i3h%3iyesE%k#jgc9,śFęk:5
niej,  odfrunąć.

Siedzi  przede  mną,  z delikatną,  drobną twarzą,  z  mądrymi
oczami,  usituje  zapanować  nad  rękam.  Ciemne  Wosy  tadnie

83:ę§nanase'Mn:r,:::a:h.dpźFekwnsz#:Sź.pJoedsź.::?a.ds:ehd°gziodźLU8L9:
ska, Ludwika Ogorzelec i koleżanka z Paryża. Moja żona, Maria,
podała cistka,  herbatę, siedzimy,  rozmawiamy.  Minęło 10 lat od
tamtych  dni.  Hania  nie  mówi  o  bohaterst`^rie,  wolności,  obowią-

gjgźypźajjr;:*fem;3.d#:cwnjj:,wTeós%;a::3:ra.psojśeTZ:pn::ksuęŁanw*;
nogami,  jakby  była  dziewczynką.  W pełni  dojrzała,  a[rakcyjna,
zgrabna kobieta. Oczy podkrążone. Znowu się nie wyśpi. Wpada
do  nas  nocą.   Nieraz  dzwoni  o  dwudziestej  i  pyta,  czy  może
przyjść.  Kiedy  indziej  przychodzi  bez  zapowiedzi,  siada  na  ka-
napie,  r(urczy  nogi  1  patrzy tym  swoimi  roziskrzonym  oczyma,
I;aśbŁn;godgh;:ęn,nćcmnój:,Sctjggó.Cfig3Fjwpi:ł:,38Wb;#aTbed;dTi:i

zaufaną  łączniczką  Kornela  Morawieckiego.  Nawet  teraz,  po
latach, kryje się w cieniu.  Nie byłam najważniejsza -mówi cicho
i przymyka oczy, jakby pod powiekami szukała usprawiedliwenia

!,a;ii#:3tg,;e§%°:kp::gzs#eeo#?bp##;yp;r:osł:st##:s:ę:?i;eH=an!ij
strach  przed  ludźmi.  Nie  przed  UB,  palkami,  katowaniem.  Ale

#ceł#?źsmk';dwwgnrre|cź:aFd%cJgtśes:tęnt%s;mc23.vp,ę#%#
samozaparcia?

no::':i:ddŁaygż?;aTayśŁi:rez:::eHZ#i:Uwyn:ehosdp2tażdNoa#.Z#:
może  sama  nie  wie,  że  to  w  niej  zostało  z  podziemia.  Krązy
noBg;jjg&zeT3ło##.EŁebfo#aT,LceĘg#:%dvogmo:nTL;Tda;nje

ma  czasu  na  nic,  na ładne  ubranie,  szminkę,  lusterko.  Biega,
goni, pomaga ludziom, wspiera stabych,  pociesza,  mówiąc sto-

rr%#jkęE#i:8;e,"śds:rbar8{ęroy;::HP8}:Zne,8ULąacy;hdo#ŁąocyHcabnj8
służy,  przync€i,  odnosl,  zanosi,  pomaga,  radzi.  Sama  ży)e  w
ubóstwie, niemst w nędzy. Jeszcze nidawno nie pracowała. Mkt

!ź,aą,:;::ofjf:,ii:!:ri?ż:!;o:ską:si;!,,!::l!łi:#m::ffŁ3i!n!o:
gj,ear=z:°g;kffa:zzno:kjaj,ąołu%óa[tkaąa#as;#akg:±dkźgy:L%z|T;

Sięci3gti?.S#ZLiE:ędrobź?aktj:jT.E:ZLy:r=niyedmwteu€2.'aca}##łf:

gb&c::'i:ąpiac;a#eokr:ii:a#::'d;;:ńgbgig?Cżn€oo#,cywzsń:łoahg:

::oi#:ułd:d:i:;T;#iją:;cg;;#;;ie§iki:;e:c?n!i#,::dj:::d;i:si::
jfgnisap#:ywnaowbę:jiakkiy#ozcnnY:%Zź3Tźęu%;FEśwśa#jsdorź,yś

dtawi.
Wszystko  mi  przypomina  tamten  czas.  Ulięe,  qomy  b.ram.y,

zau/k/. -patrzy na swoje ręce. Wzrok zatrzymuje się na palcach,
':a,ęt;es::ś:;bidpśm#'3g:śe?,|3,:';s::d:zęTŁ:L!d!,::g%tguk!,:ił#

strachu,  zmylek, bólu, więzienia, przesluchań.

[stTa:;ańgzagison?st.aom#oTź;łado°ćź;:ł;Zyb;k,nuęv?%Zyjr:rc?ac#
domu,  widziałam,  że  tropią  mnie,  jak  psy.  Zauważytam  dużą
obstawę za sobą.  Byb  ich  znacznie  więcej  niż  zwykle.  Gonili.
Widziabm jadące samochody. Stałam przez chwilę na placu. lch
samochody  zatrzymary  się  przy  Muzeum  Narodwym.  Biegiem

§e;łg#:gL|:°:Pz;:::e!hidza#b:j§*i§i§jok}goN§ii:;iig:?=:::ii;;iaeT;łn:ii

gb;oi:u:eiś;:E:;:Ż:b:ioaw:§!#dś;g;ięł§ołhz:;8:#b;j:ałeiw;:ją#ci
naszego nasłuchu  i zorientowatam się,  że ubecja mnle zgub#a.
Skontaktowałam się z Kornelem  i  dowledziałam  się,  że  była to
groźna dla nas akcja.  B)n/ aresztowania.

To  był  maj  1983  r.  -Wroclaw.1  oto  nowy  maj,1984  r.  Od-
wiedzitam  koleżankę z podziemia, a ona ca}a przerażonam  po-

g#9ULe,#i#ZMe:3:Tbę##°.S#k;Łąmc,jęt#:#mga°mńcmzyemm"ię?Ły±a
spałam.   Miesiąc  wcześniej  aresztowano  30  osób,  większość
kobiet. Zrozumiałam, że to nie przelewki. A przecież miałam dom,
dz]eci.

Kiedy  koledzy  z  konspiracji  pragnęli  do  mnie  dotrzeć  i  pytali
Zosię o drogę, ona zawsze milczała. Potem wszyscy stwierdzilr

:cnza#Pt';nieai3%ba;€Zz°as{#i°Nę3tźznr:j%mas:t:'crń,Cezg:źnm:
bylo.  Nic.  Chodzita  do  przedszkola  i  odbierała  na  przemian  z
Edkiem  Wgę.  Któregoś  dnia  wpadli  do  moich  dzieci  UB-ecy  i
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zaczęli straszyć. że jak nie powiedzą, gdzje jestem, to zabiorą je

Za;°gi%.fójź#aćśęw.ZendąpaąńŁakzmk?,%'h::tLą#ębźl:ążyyn:Sź:cłcęh,;
straszyć domem  dziecka.  Syn  wyledał na balkon i  krzyknął że
vNsttouzi.

Hania  przerywa.   Zmieniła  się  na  twarzy,  jakby  się  bardzo
zmęczyta.  Nagle wydała się chudsza, wymizerowana.

-  Gdy  slę  pojawił  ten  list,   moje  sąsiadki  i   inni  ludzie  żywo
zaregowali  -  ciągnęła.  Dzieci  znalazr}/  pomoc,  sąsladka  przy-
prowadzała Wigę z przedszkola. Ktoś przynosił jedzenie. To byty
bardzo  wzruszające,  piękne  gesty  ludzkiej,  mllczącej  solidar-
ności.   List  gończy  potączył  sympatię  wielu  ludzi  j  bardzo  mi
pomógt.

A UB®cy wzmogli swój pościg. Od listu gończego ani razu nie
pokazałam się w domu.  Nie, raz tylko bwam, gdy dowiedzi.ałam
się,  że  dziecko  jest  chore.  Coraz  bardziej  ufałam  ludziom.  lm

tbr2LdaaLejno€q3Lstz,.s[&j:tr:±:3jdęg2g,żŁvmmt#3gwzkząąunTeomścdFppoaó
dom,  wierząc,  że  nikt  mnie  nie  sypnie.  Wprawdzie  kllka  osób
zdradzHo  mnie.   lecz  przyznało  się  do  tego,   kajali  się  potem
przede  mną.  Przynajmniej wiedziałam,  co komu zawdzięczam.

źyĘostb%tn:em?.sT;S,#ejp.śpPŁzyr=3Łmwn;ej.Wjid:,:b#'k::Sąjrr:ęi.i
bardzo zmieniatam.  Miałam kilkanaście peruk,  ale nie zawsze z
nich korzystatam.Pojechałam  do  8.  by jej  powiedzieć, że może

§*ś;#óa°,na.adYęnżkogta*:,azmnzg!#euri.J5g*iebdgaŁ#eiźą:

!aókręzfodbz;#!nŁTżnyukta##jręgzęynśgżhn:dśeś:iąe.cE:SwĘSTan;
na 4  piętro,  nikogo  podejrzanego  nie  zauważyłam  podrapatam

::,d:?eĘ!t:e;°#Tey?bt:::tii§:mmdnir:%?gdy:r+a,F;8kb=i'iymś;#inc*h::
więc jej,  że jest namierzona.  Ona oburza się że to  niemożliwe.
Ja  jednak  upieram  się  przy  swojm.   Przedstawiam  dowody  z

:j=tścż,uy'ś'mwyYamk:i#aTżc:ew#as?#ymY3[=jep:zoydś%jj;zticźhste:
tajne   dokumenty.   Gdy  się  wdarli   i   zaczęli   przeszukiwać
mieszkanie,   spytalam,   czy  mogę  wejść  do  tcalety,   dając  do
zrozumienia,   że   dotyczy  to   spraw  kobiecych.   Zgodzili   się.
Zobaczyłam  w   kącie  duży   kosz  z   brudną  bielizną.   Szybko

#:Pmchznrnoęłb#|zt?rTet:j:ed8#:UdT:?.tyżaNj:aY!:dnz;anaamk:it:#Ję:tc°
Następnegodniawewrocławsklejprasieukazałsięnastpujący

kw°em#:'#ź;juczzest%#ź%a4urń#qąd%as;ęh:°#eys?3es:a#HżSsWzwą

współpracownicę  Kornela  Morawieckiego.  Hannę  Łukowską-
Karniej...  Była ona poszukiwana  listem gończym,  ponieważ  od
1982 r.  zajmowala się organkzowaniem druku nielegalnych wy-
ddfiaw#a:#s#c#w#%g:ĘŹUż%mm:%m#ańbk°p#%9n#wh.
nież tizy dowody osobiste na nazwiska osób obcych.

Hania  więc  wpadła.  W  „Biuletynie   Dolnośląskim"   (wydanie
nadzwyczajne) jej koleżanka,  Marianna żabińska, opublikowata
krótką notę pt.  Hania.  Pisata w  niej:...  Han/.a by/a  nadz/.e/.ć! za-
bieganych, normalnych ludzi... Pgtrafla znajdować ludzi do pra_-
cy -szarej,  żmudnej,  takiej,  klóra  nie  przyr}osj   rc)zgłosu.. .C.i
„hieznani  żolnierze"  uwielbiali  Hanię.  Spośród  nas  wszystkich

::ź:,ee#;j:;nir;:n'iyzę;e;;nsoghf#:r:a:n.ydE.yz33r.owT±znfaruzg,:,,,t:śgi3

roastgiig:dmdpar:iT;:apnneję:#auc#:eLS;,yk8r°zT'w?Zic;,',śZ#iEj

!!3rev;::j:Zasie,Zdajemysobiesprawę"kosaowaająrozłąka

s,et:łowpawqę'ziesn7ur.d:y#ireąz:aT|W9B#ś#f:kuM3gew:jescśh:a/:';,.
dużo cięższy krzyż dźwigali na swoich barkach : m6". Zącji_sya
dh.ńmlpowi-ek].Wieluludzisiedzialo.ZnęcanosięnądninTi.Bito.

gn#;ł{'da#:vqe?-wmkóo#ciz#tiTa.mze#NL;'embóyt:,ę:;`j##o-w?g

Ryeb#wT,&nocj:aźĘFma5p::łg#:żdy7j§:;jcoź:csz#ęazłg#:ys#kśj
duR%. mów   o   bóiu,   rozpaczy,   cierpieniu.   zaciska  Zęby,   gdy

wspomina,  iż niektóre kobiety nazywały ją ztą matką,  poniewaz
porzucjła dzieci dla konspiracji.  Mc>że /' na ło zas/uź)/tim? -unosi
ramiona.

Nigdy nie przestała konspirować.  Nadal była najważniejszym
ogniwem w sieci SW. Kornela Morawieckiego wyrzucono siłą za
granlcę.  Hania wiązała podziemne struktury.

Akuratnie,  gdy  kończymy  rozmowę,  na  ekranie  pojawia  slę
twarz gen.  Kiszczaka.  Obok  siedzi  Adam  Michnik,  a z  drugiei
strony  ksiądz  prof.  llschner.  GeneraŁ  Kiszczak wyglasza  prze-
mówienie  ku  chwale  Mchnika.  Mówi  o  patriotyzmie,  odwadze,
męstwie  niedawnego  jeszcze  opozycjonisty,  ganianego,  prze-
śladowanego,  bitego.

Hania przeciera oczy. Zdaje się nie wierzyć Wasnym  uszom.
Michnik odwzaiemnia się dobrym słowem. Pelna harmonia.  Ha-

:LauRpa.t:gY,Jśg5:yws.ięN,'`eelmcóo;iE:zw#,idżze'łeog.o:i,%rTzóuwl,,e?Fat:zs;
tylko  rozszerzonymi  oczami  na  obraz  i  marszczy  czolo.  Kiwa
głową, jakby to był sen.  Nie pojmuje jak to się stało, że oprawcy
i  poniżani,  mordercy i  znlewoleni.  uśmiechają się do siebie,  biją
przed sobą uklony, są sobie bliscy, zasiadają , bratają się, tączą.

ća;#oea{§':b';%b:;Zirę:śr;#8ło%ń;:%i;°##%ęu;:°ry;:g°#;:n:y::w#ł
53%::;ncwgrkn%ztpźz::g,t:3,z:rkożdenLaś3,STą7dęo#;t:jrgg%3*
swoich dziecl?

wyE]gc:tenTłcRzyoź*#ęnteL#gź5nyuybńa:ę+eńgrŁ::zte#
płaszcz, idz]e do domu z pochyloną głową.

Nie wiem,  o czym  myśli.

JAK  ROZWIĄZAC  SPRAWĘ
Kazimierz D adak

Problem  prywatyzacji  gospodarki  uspołecznionej jest jedną z

E#rĘ:prfśre!dpk%'wą%iJhs#oęs;jj'e,?rń%%h#r&:;°ŻLraras#esnk:3jcę
państwowej  na  wlasność  prywatną  bynajmniej  nie  gwarantuje

t:e:ż:o:eg,o:s:ón:u:#st:,:;:#P;:w::n,?Ł:oi:neekiiżnnyomą:ni:e#ś:t::śios:i::
Jak  do  tej  pory  tempo  prywatyzacji  jest  bardzo  powolne  ze

względu  na  brak  rodzimego  kapitału,  trudności  w  szacowaniu

F:a*:t:k*#%tc°hp|:T:e:€orc#ząrz:ekp;z:;nbk;%#y::en:a#:;k;rgz::
g%#:gnęetróu#h°gr=::cnha5:3::9°Wsystemachvnkowych:

W tym miejscu niezbędna jest dłuższa dygresja. Ogólnie rzecz
biorąc są dwie podstawowe klasy akcji: zwykle (common sfocks)

PRYWATYZACJI

i  preferowane  Óre/erred stc)cAs).  F`óżnica pmiędzy nimi polega

#ł8LL:]%;a`?Tkr:żśi8:;]apdnay%:óarzcjŁypt?dbern°dwyTeycczhnTaj3dzanf=
mają prawa głosu podczas walnego zgromadzenia akcjonarius.
zy.  natomiast  posiadacze  akcji  zwykvch  cieszą  się  doktadnie

##ny:jyprn%źl.ejgei,,,TeaJ'2ęł3w:a::oszudgs=i:ngtśI::enĘ'adwyę
widendy.

Podział  ten  jest  lstotny  dla  uwypuklenia  dwóch  najwaznjej-

%cst%cśhc,%{eęjśŁkęRŁa;uuuz;3jkauł:eg:jw:adboywu3:zjgucjtstzaj3€asś3
(dywidenda). oraz prawo do współudziatu w zarządzaniu  przed-

;;.ęd3',:3m:rziFę:z:e!:(#w::o!;#,E:aśzroe;d.#:ig.:pw5;.3z:g:r?ie?eę#ęr;l
prywatyzacji  jest  on  szalenie  istotny.  Albowiem,  prywatyzacja
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tylko  wówczas  spełnl  swą ekonomiczną  i  spoteczną  rolę,  jeśli

#3={Ł°;awćŁ?€.PKRwe5:;i3:'8ź;#i;Ł§TęzbęŁdrgaowbr:dęjep#:jtc%Cyh.

łłdłi:#;:Lj*sajk;e:tgi::ig;:§:dt::dii:i:i:::ę:d!§sapł#;;łk#±:::;:ag::

:Lz=d::?c7pozmpęEdgysj#w#Łapę'ae,:?.n,Fa#::::z;,n:#,r?oY
kują pieniądze w akcjacłi w zamian za prawo kontroli nad losami

€r#gku:;a:oPJzye%Zntyrmdz#azy#C#(#;d:EdmyŁ3#er:deznY
zysku  w tej  operacji  niezbędny jako  zachęta  oszczędzających
or& jako kompensata za ryzyko jakie nieuchronnie niesie z sobą
działalność gospodarcza.

F`zecz jasna,  jak  przystało  na  system  w  którym  obowiązuje
konkurencja,  przedsiębiorcy wypuszczający akcje chcą zacho-
wać jak naiwiększą kontrolę nad swym i przedsiębiorstwami. Stąd
też powstała idea pądziału akcji zwyktych na .klasy". PralQ/czn ie
jedynym  elementem  różniącym  owe  klasy  jest  prawo  wyboru
rady  nadzorczej.  Np.  Ford  Motor  Company  ma dwie  kategorie
akcji zwykwch:  zwykle ora2 zwykłe „klasy  8". Wbrew swej naz-
wie, akcje klasy 8 dają ich  posiadaczom  (potomkom  H.  Forda i
kilku instytucjom) dużo większą „sitę gtosu" w wyborze członków

kd#:jmuodrź:,f,rnaadnyson#z#::es]j.vT%ToskaTVoTkot:tr#u;:aokęr#;:
wszystkich głosów. Ze wzg lędu na ten niedemokratyczny charak-
ter  giełda  nowojorska  nie  rej.estruje  papierów  wartościowych
nowych  przedsiębiorstw  wypuszczających  akcje  zwykłe  o  nie-
pelnym prawie głosu.

W przypadku  przedsiębiorstw  prywatyzowanych  ów  fr/`c* zo-

:tk:,Peyłełnwa5dz°pW#Lej°pdr:Lóac:T#sSu°,b%apt#j:tsntepkauńps°#3%bor
zostawiałoby w swej dyspozyqi akcje, idealnie rzecz b.iorąc, bez
prawa gtosu.  Akcje  pozostające w  gestii  państwa  posiada}yby
jednak  klauzulę  pozwalającą  na  ich  zamianę  (konwersję)  na

#:::ry::ndysrgpła%W;#:,p:a:#ę:śycĘ:Fźe;€;#Zpa:z;#s#;,o#=#
powiedzmy 5%, by kontrola nad firmą przeszła w ręce prywatne.

gzo::;nk:ejeptauE#Leśgcłacoe#gykto#:ćerns2jw#cdŁ:ś:tŁjs#aa%
juź od samego początku prywatni udziatowcy posiadaliby petną
kontrolę nad przedsiębiorstwami.

Taka  procsdura  pozwoliłaby  na  bardzo szybką prywatyzację
gospodarki.  Jak wspomniałem  na wstępie, sama zmiana tytuhi

#osśnc?.ścj;jessyzsę:emT:CZ;8:on#W:ran:śjc9'adk°c?jje:3°g%|3Łaemj:ś{

Ł#j#r:wSopzrdaawńnu°Śź,[a7:Lzmąmdńaś::#ar;jpą°nda°:::enęwzT3gnsokśaa:

#%r;:n|:d#eać;3:tevmcź±dś!csth°#ęys:fey:ckjr'2aBądds:?#u88f%dweś;
polityki finansowej , inwestycyj nej , etc. Tym samym prywatyzacja
pozwoli  na  powszechne  uruchomienie  mechanizmów  charak-
`e?rsu%:Tyscohbjde'an=Tr°ź#:ycł#rpś2inć°tbyakcjonariuszenie

podnosm  krzyku  gdy  majątek  przedsiębiorstwa je§t  wyprzeda-
wany  za  bezcen  spółkom  nomenklaturowym.  Szybka  prywa-
tyzacja  jest  tedy  panaceŁ/m  na  ten   proceder.   Bowiem   z
gospodarczego  punktu  widzenia  .uwa§zczenie  nomenklatury"
jest  procesem  ze  wszech  miar  szkodliwym.  Kontrola  nad  ma-
jątklem produkcyjnym przechodzi w ręce osób. które udowodniły
że   nie  są  zdolne  do  skutecznego   działania  gospodarczego.
Majątek ten,  zamiast stanowć bezę rozwoiu,  zostanie  roztrwo-
niony,tyle że jako własność prywatna a nie państwowa.

Prywatyzacja gospodarki  poprzez wypuszczenie akcji  o  róż-
nym prawie głosu rozwjązuje także inny bardzo istotny problem:
kwestie wyceny przedsiębiorstw.  W obecnej  chwili  rzetelna wy-
cena jest  zupetnie  niemożliwa ze  względu  na  bardzo  niejasną

s#bunajęjęaęło;;o§TłcoTćąśt::;ypsr%%ednę:#,ycź;#3tęnb:oć::#eRov.
niezbędnedoszacunkuprzypomocypowszechnienaZachodzie
stosowanej  metody  dyskontowanych  przychodów  (c//.scoŁ/nfec/
cash #oMĄ są praktycznie nieznane. Zatem jakiekolwiek szacunki
niczym nie różnią §ię od bran.ia cen z sufitu, Jednak w momencie,
gdy w pierwśzym etapie pańśtwo sprzedaje jedynie drobny uta-
mek udziatów sprawa wycxgny akcji przybiera trzeciorzędny cha-
rakter.  Groźba  wyprzedaży  przedsiębiorstw  za  bezcen  znika,
ponieważ  gross akcji  będzie  sprzedawana  poniżei.,  w stytuacji
gdy,   miemy  nadzieję,   sytuacja  ekonomiczna  będzie  bardziej
stabilna, i to po cenach już ustalonych przez rynek.
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###3::aĘT:jn;:2e;mf%FEg;Eł:;ł3k:o:#o:[tg;oż:#g3{srjwĘś%:

%i#::#;5wrgigą:igi:::a;Hn;:#r;#:Ę#*e%}p#ggo5{oa:wś*:;j

-::--:::_:-:::::_::i:-:-:::::;::::---:i-_T_-:::-':--:-_-:-:`:-::--::_:::--::-_-;::-i_::_:::-::-_:-:-_:-_-:

kazaho całkowftą niezdolność do  sprawnego  kierowania przed~
siębiorstwami  i w tej  kwestli  anl  nic się nie  zmienito,  ani się nie
zmieni. Dlatego to zastrzeżenie odnosi do zupełnie innej sytuacji.

Ktokcilwiek obserwowat rynki finansowe w latach osiemdzie-

S'źłva%hzatjeąnce*ogy,t:Ftngyft"tuawkw:ei:3;°ńecęłowco°dr28:a:em:a;:2ei:
mowania  kontroli  nad  jednymi  przedsiębiorstwami  przez  inne

;:gcya{.8i?jr%#Ś2ś:tndj;c§nzaui:tjtigeddyr:3nTcezkę';gL#8śskzaę=#:

i:#?tesgysps?::!żęŁ3i#i(::o;?:!;p:ą%łiłg::k*oŁn±:!t:i
mniej,  by efektywnie przejąć kontrolę nad daną korporacją.  By-

:----:i::::ś,-:::::-i:-:---:_::-----:rs::--:--:,::_:-i__--:::-:-`-=;:-_::-:

j:ą;::złi:j;!;gi;=!:!i:?#?i;;Ęd:;;n::::::#;i:iu:p:oi!';:li;ź;!;łiił
siadać jeszcze jedną klauzulę, klauzulę umożliwiającą konwersję

#:s:#ewazTiaaYąe#chgt:#,j:js:[:Ę;k#jn#%S:°jr'akuc?jgę"dł%y'cnh-
w obrocie  nlż,  dajmy  na to:  i o°/o.  lnnym  możliwym  zabezpiec-
zeniem przed łupjeniem przedsiębior§tw byłby nakaz sprzedaży

:?cjY°JS#czV=ruddźgyzy::jepźTź;yp8§:aodw#opbryzezzm8fańvs.twT:
druga opcja jest bardziej ryn kowa i pozwoliłaby na przejm owanie
stabszych przedsiębiorstw przez silniepze jednostki. AJbowiem,
najazdy nie są zle same w sobie. Jeśli są inwestorzy swonni do

#żnnaa#p?e;tkź;c::5ż,ć:,osiFoi3,t';źkfeaT#Łrzzeedsj!Żieocitwmęamr
popierać.  Omawiana klauzula winna stużyć jedynie jako zabez-

3±cyz::izeyg:ąFcdhnaakd.#:adT):Ynłk:'S%myLz#g#3::Fe:c6:pófn?;
rzecz  biorąc,  pierwsza  z  omawianych  tu  opcji  mogłaby  mieć
zastosowanie w przypadku inwestorów zagranicznych, druga w

tpargga:kouż,[kj3jśoćrź33.ezT#c::ęn:;nj:Łeźf;3g%ropprę#sł:apwrże:3
przejmowaniem nad nim kontroli przez firmy zagraniczne.

Przedstawiony powyżej program posiada zalety jakie niesie z

::Pkąa#knaycphT3#ozawc!aki3stż3#je?atjąT|nńg%'ł#oe;Ucie!Lęi%:
rzai.ące  do  szybkiej  prywatyzaci.i.  Weźmy  na  przyklad  sprawę

jdegtmt8Wn:jzd#bmuoc|`ei,kcjją.Zaat#eujjsęz;!ęd`33rr%ż:#:gi',PźŁnśejwega8
ujemne  cechy  obciążaią,  w  mniejszym  lub  większym  stopniu,

:b:Fżcj:y,:L,dcee,ć#:ć#,r°cPz°yzyecźegs€śzneedgaożysRggg%=8S°ump%kmc#P,:

:s::3Ę:?.ź;:,Tń:Eeggfnn:%?;#;:tfj:ndEioy::.g:sła:1?:s:iągśn,;;astpałź:Ł:
siębiorcami.  Jak na każdy towar, tak 1  na akcje,  istnieje ograni-

§ń:T%ogg,Ęy:odg:3rcT:Łozwawnę=yTęotcehż:dd:#joowbeyyoazt3źFe,L,#3

t:a|ą'ófiś:ał!Ęni:mii"np!#ei?::5:%bfĘaai2fFĘłnju:diiosdiĘp:,!;:i#

::md3i#dyT'no#akTo°6ę#:'?ob:;#:oPJien#5Sjząc#engo°ś;?Cź-
naimniej  jednego  pokolenia.  Zatem,  mielibyśmy  do  czynienia z

3#n°nri:ą,ę:dn#m:::j'ó:g,:rr5:Cte=+*g}%#'he'Łbyynniebg:3i:;e.
nione dobra materialne, polączony z zupełnym brakiem popytu.
W chwm  cibecnej  obrót akcji  jest ograniczony do  pięciu firm,  a i
tkęrpćżzw=zg::j;8#°qęzto?:eg:T3z#źj:,::d#g#er:aw*raĘ

!°2S;%n;%mc±y::#sę:g:gp#:gĘr:ńn:::u%gm%:;c:o#;8ina%pazrćżk:awcgz§:iz:yr=
mane  akcje,   itp.  jedynie   rozlożą  to  zjawisko  w  czasie.,+ub

:ó;F::cfa?aDg:oS;bdr;##i:m;Skk:j#:;n§a;gkĘe;s#:afia#ags§ąbł;

i!t:łek;iii::s!,io,d,:,ig;,hs!::zĘi;e::ong:y,ę:ł:Ęyinz!cFf:.:ar::ę:,:je;2t!oirg
Fordowe.  Morganowe,  czy  Mellonowe  stanęli  przed  koniecz-

ro°dśźjfijup%Samkynśiowkacypjtbą:ąp:Pursi3ius8ź;:fćatżosk#;.tiekdLanka#

S#qjigpdvyw#'o#;:?::Wfi:mbępdaąńsĘ#3#cĘaR!8ź3#Łś#8ć:

itŁig:ż#?:,;tg:guucdh::#|łdi&#u;}:t:n+!c:zgł%Jo:%orŁrl:g;:;ę%,l'!rśś
sprzedaje  swe  akcje  dużo  drożej  (w  stosunku  do  dochodu  z

#o'd#k'#szrFukbóŁ8*%#ŁęebJ?orgeTsa!jĘ:żnFuęś:t.t°zautg#r#
przypadku  darmowego  rozdżelnictwa,  lub  nawet masowej wy-
przedaży  przedsiębiorstw  państwowych,  polski  przedsiębiorca

3::łdzz:e;Sowkj:npuoiscł'.,gbdyyzikśś§mz:'nkabp:tdąreufizjg&Wagb°obpęłg3'j3
bardzo  \^/ysokie  dywidendy,  albo tanio  sprzedawać akcje  swo-
jego przedsiębiorstwa. Fakt ten będzie stanowić nader powazną
barierę na drodze rozwoju rodzimego kapitalizmu. Zatem, choć-

;!zcł!;;rzoa;::g°źy:źya#jk:ą°#8##ę;:esB:i#:śgs#:w:a;ig:ś:c;
argument  za  prywatyzacją  przeprowadzaną  według  zapropo-
nowanego przeze mnie procesu.

Obecmy  rządowy  plan  prywatyzacji  niesie  w  sobie  jeszcze

§;#ńff;8z:!:w:i;!:śp°zrzźeg:€,eęs:#:Ęi#!:PŁ:y3bs?guze:n:I:iro#nĘsiri;i:3.
dyzcyyjR3ń(S6t#o;o|ndaź#wS)ZYpur8=:awi,ęó°;y°)('T8o7oeugz|8%SwZ):żn%,:i

wszyscy  obywatele  powyżej   18-go  roku  życia  maią  uzyskać
udziaty w tych funduszach.

s,ęz:::sTwp#:,;no::StonTsypboęs%3,mpoogp,łzwegyo*f::dous§yz:.r::€;

;śgłe=d;n::y:mzt:r3źei?ocfu=niT:b3zd:z:e:iśńiT;ł:e:?op;,a!z;%k:ii::::i:
cjępaństwowąiwielelatudyniezanimudziałowcybędąwstanie
zmienić ich sklad osobowy.

!;@;ggĘp!z#o!ki;jgf;;sinio;i;::rJi::n;sf;;piai:zł:Ę:;n:iź;!g:;it:3::ii
powiedzenia.

int::,ag,:gz:zs:s.ipąrgopwosTanń:ać,siśt:omzuwęje:p.t,eakc,.F5:Y'jg#ntgr
nej.  Samorządne  przedsiębiorstwa  zarządzane  przez  Wadze
wybierane  przez  udzialowców  stanowiŁy  wspanjałą  szkohi  de-
mokracji  i powiększały sferę wolności jednostki.

Jest rzeczą nlezmiemie ciekawą,  iż propozycja ta jest rodem
z  USA,   kraju  gdzie   istnieje  specjalne   ustawodawstwo   ogra-
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:f%j3c:ddz#óatn,:ś,:uTndsu&zuycjj:wtg,Łcoyśnąy#;bsyzćcz;gsŁn§,2c%:
gólnych   przedsiębiorstwach.   Te   regulacje   prawne   istnieją
wtaśnie po to,  aby  uniknąć dominacji tych  obracaiących gigan-
tycznymi  kwotami  instytucji  nad  gospodarką.  By  nie  b)Ą/  one
zagrożeniem  dla samorządności  przedsiębiorstw,  a  pośrednio  i
dla demokratycznego charakteru calego społeczeństwa. Zatem
projekt ten,  oprócz  negatywnych  skutków gospodarczych jakie
są związane z darmową dystrybucją akąi. stworzywby strukturę
polityczno-gospodarczą  charakterystyczną  raczej  dla  \Moch  z
czaśów  Mussoliniego  niż  demokracji  parlamentamej  do  której
mamy zmierzać.  Na nlc nim arcydemokratyczne konstytucje jeśli
n`eobmę8#j&rąecw9ppr:#;°nper#Tv°źgc;nx:'śnps::óubq#łmienH

giełda  to  nieslychanie  delikatny  mechanizm  oparty  na  wc)lnej
umowie  dwóch  stron.   Poszczególne  jednostki  nie  muszą  ku-
pować akcji, nie muszą nawet składać pieniędzy w banku. Do tej
pory są w USA ludże, którzy nigdy nie nabyli żadnych akcji , czyli
nie dostarczyli funduszy przedsiębiorcom,  ponieważ ich rodzice
stracili caly majątek podczas krachu w 1 929 r. Toteż od tego w
jaki  sposob  prywavzacja  zostanie  przeprowadzona  zależeć

:ęśzżeawu:gird°zTenYTasż°apF±ys`źS88egko!Updoaćadr%!3:tnucl'giddy
Niestety początki bardzo źle wróżą. Już sam fakt udania się po

naukę  do  Francii  budzi  zdumienie.   Giełda  paryska.  nie  wspo-
minając o lyońskiej, jest najbardziej zacofana instytucja spośród
dużych   ośrodków  finanso\^rych.   Niezwłocznie   przychodzą  na
myśl lata siedemdziesiąte i hurtowy zakup przestarzatych licencji
przez ekipę Gierka.  Fakt, że giełda warszawska|est otwarta raz
w tygodniu  i funkcjonuje w zupeme anachronicznym  systemie,
gwarantuje,  że żaden  przyzwoity zachodni makler nie zgłosi do
niej akcesu . Flownież Polacy skłonni inwestować w akąe udadzą
się  gdzJe  indziej.   Dziś  operacje  maklerskie  załatwia  się  przez
telefon i  nie  ma absolutnie  najmniejszych  przeszkód  by rodacy
nie  mieli  kupować  akcji  w  Nowym  Jorku,  Londynie,  lub  Tokio.
Oznaczać to będzie, iż Polacy będą dostarczać funduszy obcym
przedsiębiorcom, że uboga Polska będzie eksporterem kapitału.

Dalsze kroki  robią równie fatalne wrazenie.  Na całym śwecie
jest  przy]ęte,  iź firmy  organizujące  wprowadzenie  akcii  nowych
przedsiębiorstw  na  rynek  (undernłr/.ferg  tworzą tzw.  syndykat,
którego istotnym  zadaniem jest utrzymanie przez pewien okres
czasu ceny tych akcii na poziomie nle niższym niż cena po której
je oferowano.  Stanowi  to  gwarancje  dla  nabywców,  iż wycena
danej firmy zostata przeprowadzona właściwe.  Fakt,  że w Pol-
sce,  gdzie,  jak  wspomniałem  powyżej,  uczciwy  szacunek jest
niem ożliwy,n ie przedslęwzięto podobnych kroków i dopuszczono

by  rzesze  drobnych  ciułaczy stracity  krcmle,  woła o  pomstę do
nieba.

n,esyńuoa#;n:oFpnakta#afićnawnsood#aL.FuaT3j#e:s#sT#5ą3j:
nomicznej.  Fakt, że Polska przechodz]  przez okres nadzwyczaj
oosś;#cme]:jLg#a*avnwuł:kun]gtb®ec=:j,g;:,svokT3:jsep33g:rza®TŁaw§2rć

stopa życiowa jest tal< niska, że przeciętny Polal< ok. 60% swego

:3cpTg##maj:,:fsguwwn3tjetgjoe,,7om,r:=:,oęgeczmejk:#g§c;y:a
giełdzie.  Premier Tatcher prywatyzowała brytyjskie firmy po  ich

;g:;3g;;ęże]:,k±ag:ij,śrFn;ginjzaaftcśtinawg,otir:csńeśwę:,s.pón.sj:
W  Wielklej  Brytanii  nikt  również  nie  robil  nadziei  pracownikom
prywatyzowanych przedsiębiorstw na darmowe , lu b uzyskane po

;a::ez;ł!:;jł3c:ę:i:#zcŁj;;:k3atpi,:aifiw:,ee3óĘy:ne#si:f#?,;3n:

ir:n?ą:!:1dzristó:v#mT%a:?#?.o#r'eeJg:śłjt.ź;cT:uiiTk3un.yl;:iskęo:Łfiz:3r;

#:;s,.ppur,%c:jkećj,F,fitóergoo#,#grpŁa#nTenj#3#:,Tą:,noj:wmź
::3#ykvotaat#k;yś:kej.awdzj3t8c5e°prgn9na#:Cjh,ewj::zZ:ep'io;eadnźa

:ec°hrr%an?'f:C#epn°kqi:3#uTnuopor::ed#:'c9t:%k]ieTkś#j::'kezpm°i'i%;:
Pozostaje mieć zatem nadzieję, iź prywatni udzialowcy podejmą
t;°g:3:ą;d;;:a;eą:p#:e;młu:oS;o;łz;Pświa8d#n:;S;:!ii!e;::i:;ij#iik:%irśoi:y8:

konieczne  jest  by  proces  prywatyzacji  i  reorganizacji  objąt jak
największą  ilość  firm.  Niniejsza  propozycja  spetnia oba  te  wa-
runki.

KazimierzDadak,pcM3hodzizKrakowa,absolwentAE,obecr_i_e.
zairudniony jako  prof.  ekonomii  w  Fordmam  LJniversity.w  NY.,
specjalizuie-się  w  finansac;h  i  mękroekcincimii,  ęutor.  Iiczny?h.
artykułó\^i naukowych i opracowań publikciwanyęh m..in. y \!lall
Stieet JOLirnal. Od października '93r. wyklada w America Univer-
sity w Bułgarii.•Powyzśze rozważania są rozwiniętą wersją artykąu.A_SoILi-

tion foi Easter Europen's Prrvatization", ktory ukazał się 2 mąia
1991  r. w europejskim wydaniu amerykańskiego dziennika Wall
Street Journal.

DEKOMUNIZACJA  W   POST-KOMUNISTYCZNEJ
RZECZYWISTOścl.

Problematyka dekomunizacji jest w na-
szym   kraju   przedmiotem   manipulacji   i
dezinformacji.   Większość   środków   ma-
sowego przekazu jest przeclwna jakiejkol -
wiek  lustracji  czy  odsunięcia  od  wpy\nru
ludzi powiązanych  z dawnym  systemem.
W  ten  sposób  dziedzictwo  PFIL-u  ciąży

:,ę:3L,:,?g,:ykętg,%eskpgłeencszonwynm,,p.:#

#n:Fecmznnya|ezżyvpTzywJęśszpyuT,,Z:#:r;3::
w  jakiejś  mierze  stara  się   ukazać  zna-
czenie  i  problemy wynikające  z dekomu-
nizacji życia społecznego Polski.  Stało się
to  za  sprawą  niewielkiej   książeczki   pt.
„Dekomunizacja  i  rzeczywistość".  W  pu-
blikacji  tej  zawartej  są wystąplenia ucze-
stników   zorganizowanej   przez   Biuro

KT zysztof Brzechczyn.

Poselskle A.  Macierewicza konferencji pt.
nDekom unizacj a i rzeczywjstość.. Gośćmi
zaproszonymi z zagranicy byli:  Była mini-
ster sp raw wewnętrznych CS F`F Petruska
Sustrova, prezes  Flady Fundacji „Wolna i
Demokratyczna  Butgaria"  Michaił  Berow
oraz  francuski  dziennikarz  Pierre  de  Vl-
lemarest.

Opublikowane   wypowedzi   uczestni-
ków konferenqi dzielą się na dwie częścj.
W pjerwszej, po wprowadzeniu A. Macie-
rewicza,   głos  zabrali  wyżej  wspomniani

8ż°Śśtj;gs:gpłp,,ęz%jó,sNśt°umcjzaesśtnTd;rukgg,:ł
ferencji:  Krzysztof Łączyńśki,  Leszek  Ze-
browski  i  Marian  Marasek.

Antoni Macierewicz w swojm wystąpie-
niuskonc©ntrowałsięnatrzechsprawach..

przedstawił  historię  dotychczaso-  wych
działań   lustracyjnych   w   Polsce,   omówil

gąyg;,`3;ny:akeó%zi#g3y?in:3tdes?a#3
dekomunizacji   życia   społecznego   w
Polsce  oraz  dokonat  oceny  znaczenia
działań      dekomunizacyi.nych      dla

Łpe:t%:;:§;e:3t;#;S;9n;śłj§:;:o;;w;:.ga;[e%o:;:

guwme°:,emnnpozć%%a#źrtg=rost:,e;pnoad,e°.
głciść  polrtyczńą  państwi  Europy_ś_rodko-
wo-wschodniej. A odsunięcie był9 agen-
tlfue%°c#z%S#:eypncoahd/%śeiron#SWP(Sa#esp%a#%uń.
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nizacja i rzeczywistość. Warszawa 1993,
str.  9)

Następną  wypowiedzią  było  przemó-
wieniebytejministersprawwewnętrznych
Czechosłowacji  Petruski  Sustrowej.  W
swoim  wystąpieniu  skoncentrowała  się
ona  na  sposobach  obchodzemia  iistawy
lustracyjnej. Według jej oceny ustawę lus-
tracyjną zrealizowano w 60% - 7o°/o. War-
toprzytoczyćjedenzesposobówomijania
ustavy lustracyjnej:

„W jednym z istotnych ministerstw za-
stępcą szefa  resortu  był  czlowiek,  któryZ%f:ćj%%%%3pst####ch;:,

Rw#Ją##!Sa#.
że  bez  niego  resort  nie  może  funkcjo-
nować.  Pozbawił  wi'ęc  wiceministra fun-
kcji   i...   mianował  go  swoim   doradcą.
Ustawa  doradców  nie  dotyczy"  (\amże,
str.  1 3)

Podsumowaniem wypowiedzi bylej mi-
nis„tfeernT%:ew#:=;ęopwuŁą:e";#unj%vcz-

nymi  tajnymi  shJżbami.  tgri  dzialał  poli-

y#e=ebnY#a%gpa%w°S#ś%°#Y:%d#e
motywy  lub  zakres  tej  wspólpracy.  Dk3-
teczg%§:e:p#jkunj:z:jomw:nk:nm;#s#
się działalnością politycznąn.  (bmże. str.
15)

Kolejna  zamieszczoną  wypowiedzią
było  wystąpienie  Michaira Berowa.  prze-
wodniczącego   F`ady   Fiindacji   „Wolna  i
Demokratyczna Bułgaria".

muwi#ng,mH:rcah:Wal°noustawędeko.
zabraniaja  sekretarzom  partii  komu-

nistycznej,  oraz  profesorom  marksizmu
przyjmowania  czołc)wych  stanowisk  na
uniwesrytetach  oraz  w  radach  nauko-
wych.  Przyjęło ją Zgromadzenie Narodo-
wbeyj#o%uff;,setyoc%na;n:c#wnjźa#:]

czolowego miejsca. n (\amże` s\r. 22)
Jednakże  powstanie  w  parlamencle

bubarskim   nowej  Wększości  spowodo-
wało,  że  ustawa  ta  została  zmieniona:
Nowa większość parlamentarna :

„przyjęla di^iie nowe ustawy dotyczące
ruenk%eurusn#:%t%aaz°m#e#o°nmautnakk%jś

staJa  się  zupelnie  nonsensowna.  Zmie-
niono też  kodeks  kamy,  a  nowy artykuł
357a zabrania otwierania kanotek bylyoh
tajnych służb.n (\amże, str. 22|

Zdaniem M. Berowa w parlamencie buł-
garskim  były  dotychczas  trzy  grupy:  ko-
muniści  czyli  socjaldemokracja,   Unia  Sil

?9egm2°rkr3W;W%nsyó9*'#%#!aztuurś%k:'zwaw.
łożyło Nową  Unię Na F`zecz  Demokraqi.
Flozłam  ten,  zdaniem  M.  Berowa  inspi-
rowany  przez  bułgarskie  tajne  służby,
umożliwff ofensywę sił post-komunistycz-
nych,

njeNmasbt;łEn;88#LJLkz9#enryemdewyM:i3#::
rest.   Zaanalizował   on   dziaralność
fijnkcjonariuszy  komunistycznych  w kra-
jach  zachodnich.  Jego zdaniem  w ostat-

nim  czasie  dokonano  transferu  do  ban-
ków  kra]ów  zachodnich  około  50  miliar-
dów dolarów.  Pieniądze te ulokowano na
około  7  tys.  tajnych  kont  bankowych  w
Europie,   Ameryce  Łacińsklej   i   regionie
śródziemnomorskim. Miejscem gdzie jest

§ZjcstzstengoóśŁT3póbdkusżoawieckk?cnhcj38tt#r:
Ważna  jest,  gdy  chodzi  o  lokalizację

\ak#ah#bż#ssmpm%,9i#bp@eksowbck-

ich i okolo 2o00 tajnych kont bankowych,
których  właścicielami  są  F]osjanie.  Wę_-
tinpudgd##!93ac°n#dgz5%edąziaeu#%i#t§w%#

(która ukazała sQ w wydawnictwie Simon
Schuster),  pomiędzy  styczniem  1991  a

##,n#edmdy:o332m#o%:#°d#ÓS#.n(amcyżpżer,
str. 31 -32)

lnnym przejawem aktywności komunis-

#?#n:F,rj;ry:3#"#:jo:*:ut#?ac:tz?egdh;:-,

g:=g8a,:*:#gb°sdp:fft:°n,.:,##
uczesmiczyli przedstawiciele dwuclziestu
parlii  komunistycznych  wszystkjch  kon-
tynentów.Wlnd-iachtwierdzqno,żecelemmti;w%#yotiffuo:!bef#_ca##n
(tamże str.  34)

Podobne spotkania ma]ą się regularnie
odbywać  na  Kubie  i  w  Brazylii.  Zdaniem

;;o:e##:eŁstTn:::?:nz::#:::.:nftT:
tajnych służb.

Celem  tej  wzmożonej  aktywności  ma
być stworzenie nowego Kominternu oraz
ponowne  zagospodarowanie  organjzacji
bę##gj#ZśśPc?dgtwosp#:i:r#FPBżed.

stawiciele   Polski.   Konoentrowali  się  oni
wyłącznie  wokót  zagadnień   polskich.
Krzysztof  Łączyński  zreferował  opraco-

ga3n#o":e,e:c:gśdoi!st::m:u;ż::#:g#;u:
dzajem zagrożeń:

„1)Zagrożeniewewnętrzrm,gdyżsh^ia-RĘgsv##!;g:pnśa%«%S#ooa:eg%P###°gg;

bwygenj,8°pm#skt'#auHZ8'mpo°śżr'%°n%Ę'żn3€

ujawnionej  agentury  służb  specjaJnych

%r^:a:#:°g;'#S:':Oź8ałi#seł##;z::
dla  c;dzyskariia  dóminującej  roli  w  pań-
stwie.

„2)  Zagrożenie  zerwnętrzm.  Agentura

Epg:wfśnboi-#%##
Flosię. Prawdopodobne jest podjęcie_pró:
by  utworzenia  alternatywnych   siatek

agenturalnych, działających poza kontro.-
IĘ  cifięialnjch  slużb  .inłormacyjnych  pań.
stwa.

3) Zagrc)żenie moralne i pl!tyczne. Nie-
oczyszczenie  instytucji  państwowych  z
agentów oretz brak jasnego slosynku qo
minionego  systemu  i  lydzi .z  nim  Zwią-
zanych -podvdaża prestiż państwa, spwip.
pc)d  znakiem  zapytania  wiarygodnoSć-przemian     ustrojowych,    a    także

Uszn#dd##%':%ńg*ayc(#
lstnieje  np.  trwan/  związek  pomiędzy

itf:l::oĘ/%%l:bsś#a#:'#c:e:;::S=°,:
Sp%##eS;Pns§wM#3:::ź#--

##śBónĘiyzFu_°dzza##ffi!Ę.:?
oGżgeea:%fin%wWWSśgpgaEao§#.,:%,!!swdfi#

MSW).

k°mbśwGg%eq°Zriźewmeskóra9%nFyoĘeĘł
tajnjm  współpracownikiem,  a_  następn.ie
pracownikiem kadrowym wywiadij na eta-
cie niejawnym.

Oto- dający oslonę spókn AFIT-B  P)Ąi
prezes  Narodowego   Banku  P.€lskiegci

ęiffeDg#C,ZM#mywspd:racow.
Można zasadnie przypuszczać, że sys~

temfinansowypolskiznajdujesięobecnię
pdkontroląludziistrukturpyspozycyjnych

#z:Z4§95śg;#cee?#%rbeafim##(eygĘ±_

lnną dziedziną, w której dominuje była
agentura PFiL-u jest handel  bronią:

śt3aupś%%%gś%Eemnod#an%zppr,%ebń;

głckErs%5j,knóy#h:rE#'j#h°jas§g%C#
tceźs5gzgrź;nueJja%g#:nty_hżya:daerś!o°ndja3:-j

g:ekśf;ees:śĘC#|amć%2:n#tgrapftw!pkeh#j
kc°on#n#k%aznzba#RiĘs:ta#ud8:e#ahinpe%

oraz ich agenturę.  Sferą działalriości by-
Wchagenióworaziohkon!roler_ówsątpk-.żp%k#adds'ję#nre#acm*rerianzd#ąnzya8ą:
n%uż5%%:#%%q#3e3:f#hk,k
p#n%sbkffidoz#%#wSzeĘą§3SjesĘ
b-u Generaliiego, kryminaliści oraz byli taj-
n%a#g#u:g§%##aćszoB;rreg##_ń

gospodarki rynkowej. " (\am_że.. s}r. 46-47)
Sferą, w której przeważają byli pracow-

n:ikf3gus##§#ięyfie:asnByFhMWo

otwc.rzyłcifirmydetektywistyczneczyoch-
rony  mienia.  Firmy  te  prowadzą  częstc)
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dziakalrwśćnapograniczuprć{wa,an&wel
wręcz dziaJalność przestępczą: korumpo-

:28#n%np#kę%z;anśsdtwd°ł#żcnh,'koYwmnuź
z#ffog:3jw##;p%o#w#hóewn,jepen:,,%so%
cji  korespondenqi,  uprowadzenie  dzieci
zlecane` przez  osoby  pozbawione  praw
rodzicielskich,  kolportaż  łałszywych  pie-
n#gw%;#re%d%%%kM%ffż:#r%Stn%e
na  umowy-zlecenia funkcjonariuszy  Po-
Iięii.  Zwalczanie  konkurencji  przypomina
niekiedy  uliczną wojnę gangów." (taimże
str. 47)

Natomiast wypowiedź Leszka żebrow-

:gne8°n,::.w.±:dsłęeg%Bwn-jśr#okp3k::83i::

Fea%#ŚSż:°?:ęĘćejbAbem###rnE:!:
tualnych wywodzl  sią z  F`odzin  KPP®w-
skich i UB€kich, ktore były nadzędziem w
rękach  Stalina  podczas  wprowadzania
kom unistycznego porządku w Polscx3.

Ostatniąwypowiedziązamieszczonąw
omawianym  zbiorku  bwo  przemówienie
Mariana Maraska dotyczące lustracji i de-

r%renj3a:g#j#LSskt:a:,P:S*md:kmo°[uW:
zacji.  Oelem  lustracjl  byloby:

stp;::§%OPSO:ffm
dnoznacznie  oraz  przeszlość  polityczna
jednoznacznie  wskazują  na  powiązania

agenturalnezeslużbamispec|alnymipRL
lub lnnych państw,  bądź hJncuonowanle
Wdostwr#flu#Cyhto°rEg=%J!np!C%rg'_p#%

służbę wojskową w Dowódżtwie Zjedncr
czonych  SH Zbrojnyc:h  Państw-stron  UI(-
/adu Wa/:szawsA/.ego" (tamże, str.  62)

Natom iast dekomunizacja bylby to pro-
Ces:

nrelegowania  ze  struktur  organizacyj-

;;,:-.:,:`i;i:#:':,:jł,::5l?;:;::`:l:.?:,`:?:`:g:.%Ś_f!.:.,:.;:.

etatowymi  pracownikami  Służb  specjal:
nych  PF?L  lub  innych  państw,  albo.za!-
mowały  stanowiska  etatowe  w  plqpie
Parbómpolwcznymwojska(napr_z_y±Ęq_

(T#±{nsyt:.A6°@Uanacftpaoy.nychpzffl/~
Autorstwierdza,żepro=eduralustracyj-

nodekomunizacyjna  byłaby  procesem
dtugotrwałym obllczonym na okoho 20 lat.
Tyle bowiem trzeba do wyksztalcenia no-
wej kadry dowódcze] wojska.

.A:%ynĘ.SZźwP:rb±jkw:8i3#n:;:hn!i:t#rą
macji  nieznanych  opinii  publicznej  pozo-

:ż:ł:j:ę?.gó##L:::,:sotf?:u:??i:
macje o procesach deL(omunizacyjnych w

:#esźLjaćc3%br8:;Wpaoę§ripw°€:eataz::
bo  środkowo-europejskiej  perspektywo.

T:=#rsą:śwć„ptuob,+#Oqśśgneokś:T:R,je#

#edk±nź#etwacgo=?%°mduz:#z#WEi[

*o%e.śggźo#ie=ic!::!Łjg:##to3i!
nistyczne  ostatecznego  rozkładu  komu-

#:#i.odz°p.Zvqięj:arsejsę,i8Se#€
nuje upadek  111  F}zeszy i  próby ratowania

#z#,ap;,##łiao:?:z:':Taa`!kEg;::kc;:módu;
przez tun kcjonariuszy  komunistycznych ,

łaeś:a&%że::t=ż::ź':Wmay'nonbas:n+%%eć
obecnie  to  tylko  transformaęja  systemu
komunistycznego. Transformacja ta idzie
jednak  tal<  daleko,  że  nie  usprawidliwia
ona stosowania wobec nowego systemu
przymotnikaJ(omunistyczny'.Wylaniają-

%oSź%erg#ienż°nv=W#d:ms:kfa;Zćżyn;#
kapitalizmem.   bowiern  dawna  komunis-
tyczna nomenklatura Śprawuje w nim na-
dal  dominującą  rolę  [ącząc  wptywy
polityczne z kontrolą życia ekonomiczne-

%°FkF=a:?g:b°źł:y:bya°nw:g::fap:Zpek;o:Pnutnł+;

i:#jT*i.:,rp:źzzv±:m;::;eśpźeo:kt3:z:aągnęd':Ej

daDwen#%n##ran[t.rwzwea%r%#a°#śódy-

Praca pod powyższym tytułem ukuala
się  po  raz pierwszy  w  Londynie w  1981
roku.  W  Polsce  natomiast  wszyscy  za-
interesowanihistoriąmielimożllwośćsko-
rzystania z tego dzieła w roku 1 987 dzięki

sż8ajŁWwywęi;2gz3:n.Zjnr:k;.wNŚFu§ś:gŁ
wodowala, iż opracowanie to nie ukazało

pokv\ritowanie dla wdacającego

BOżE   IGRZYSKO
Ma,rek Koz;łowski

się w catości. Miarą powodzenia tej pracy
wśród  czytelników jest fakt,  iż w potowie
1992 roku uka2ało się jej drugie wydanie,
tym  razem  bez  ingerencji  cenzury.   Po-

::#ekup°kj3j:;ean:eh.§+ęn.jg)pżoe;j°n#%ż;
żadnego zdziwlenla,  poniewaz zapotrze-

pol(witowanie  dla  posiadacza  r-ku

bowanie na tego rodzaju dzieta mstorycz-
ne W Polsce jest powszecłine.

robNe%T::k:#eśpgds!iedgaowpij%r°:e#dżo;
m.in, „takie prace jak: : „Wme Eagle, F(ed
Star -the Polish-Soviet War 1919-1920",
London  1972  oraz  „Hean  of  Europe.  A
Short  History  of  Poland",  London  1984.

pokwitowanie  dla  banl(u

#83##ańwJFnGromadzka 23                 #dś:n±8#°ań#SnGromadzka 23
Wydawnictwo bws"61-e55Poznań,ul.Gromadzka 23

Bank Gdański,  l  oddział poznań                           Bank Gdański,  l oddział poznań Bank Gdański,  1 OddżaŁ Poznań
Nr r-ku 306203-62691 -136                                       Nr rku 306203-62691 -136 Nr r-ku 306203-62691 -136

pobrano opkatęstempelipodpis

przyj mującego               zt... .... .

pobrano opłatęstempelipodpis

przyjmującego                zl. . . . . . . .

pobrano optatęstempelipodpiszł....„„

przyimuiącego
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Autor od 1971  r. jest pracownikiem School
of  Slavonic  and  East  European  Studies
Uniwersytetu w Londynie.

Prezentowana praca - „Boże  lgrzysko"
-jak zaznacza autor we wstępie,  nie jest

gr#os#=:#ywsLaj#zĘ:jj2ęzayvT*=Ł:

;i:a°e:std:ł8;3#,nąaf8rTcęą:}ęndt3ywcpzr:::
Na]eży  również zwrócić  uwagę  na to,  iż
przyjął  także  bardzo  specyficzną  kon-
strukcję pracy,  a to dlatego,  iż łączy  roz-
dziaty  tematyczne  i   chronologiczne,   co

8i:;t:Sr%rzadwźa:żt3#::nźg;;e:nóajłdb;les%
spodziewać,  ponieważ  znajdiije  się to  w
innym miejscu.

Praca jest tak obszerna  (1722 strony),
że  przy  omawianiu  jej  zmuszony  jestem
ograniczyć   się  do   niektórych   tylko   pro-
blemów.

zwYnt:,T;ewpś:ęTs3ydmccźęsśóćwpi:aTaz;l;?e::
szych do r. 1572n,  Daries napisał eseje o

Ęf;te?:i,ozgyr,aofiźdz:st;ecohę::f3'g%ź:g;z:ześścz
wstępnej  noszą  tytuły:  „Piastowe",  ,An-
degawenowien,  nJagiellonowie".  F`ozdzia-
ły te są napisane  interesującx)  i  z dużym
znawstwem  problemu.  Szkoda  tylko,  że
królowaBonaprzedstawiona-wrozdziale
„Jagiellonowie" - jest bardzo negatywnie,
a  jak  wiemy  nie  jest  to  jedyna  możliwa

:2tąę;eśaacłs.z:Sł#3d:ętFO:Yyuobdo,ę:f%fŁ
macji  co  może  wykrzywić  nieoo  spojer-
zenie czytelnika na obraz Xvl wieku. Stało
się tal{ jednak ze względu  na konstrukcję
pracy, o czym już pisałem.

Część druga !omu  pierwszego  została
zatytułowana:  „Zycie  i  śmierć  F}zeczypo-
spolitej   Polski   i   Litwy   (1569-1795)".   Na
szczególną  uwagę  zasługują  m.in.   roz-
dziaty:   „Szlachta",   „Handel",   „Agonia".
Pierwszy z nich czyta się z dużym zainte-
resowaniem, a to m.in. dlatego, iż Davies

%mk:rpzy=tkui?:óżpn:mię::!goJv:naatackhżgzp:::
ce  takich  autorów  jak  Wtadysława
Łozińskiego, AJeksand ra Estticknera, Jana
Bystronia,  w  sposób  trafny  przedstaw
mentalność  i  styl  życia  Fizeczypospolitej

szlacheckiej.  Kolejny rozdzial -„Handel" -

:r#Udaa°ńsłskśmrazha#ź°ńż:mpjo?s°k%:
Szkoda,  że autor pracy nie napisał o po-
lityczno-prawnych zwązkach  Gdańska z
Polską,  a więc np.  o statucie  Stanistawa
Karnkowskiego. Wreszcie w rozdziale os-
tatnim  -  Agonia"  -  przedstawt  politykę i
stosunek Flosji (Katarzyny 11) , Aiistrii (Mar-
ii   Teresy),   Priis   (Fryderyka  Wilhelma  11)
wobec  F`zeczypospolitej.  Uczucie  niedo-
§ytu  budzj  |ednak zbyt pobieżnie  potrak-
tp°o::aToawgk:S:::m::=ndjos}daayśabuAdŁg#j:i:

kono`owersji  i wywotuje  mnóstwo polemik
na temat jego osoby. Wydaje się także, iż
powstanie   kościuszkowskie   wymaga  o

%L3:ebg:#2:;j#:ewr,pjęfocśj;nay.c:egtgT
tyle  ważne,  że  jak  zrozumiałem,  Davies
skłonny jest przyjąć lelewelowską tezę o
roli zaborców jako gtównych winowajców
u padku  F`zeczypospolitej.

atT.07mg8:,u8ś3:aNcya,8ż;jFoudeacTź#zcezn:3ci

:ó"wgn]jeejżwsggtmscn;FPT:#:T,u3Z,n#d#„S#
autor   dla   kolejnych  wydań   książl<i   „do-
pisał"  historię Polski  do  1990 roku.

dzT3m(9d4ru8t]r:tnwyj)erpat.?#°ń°dĘ:Zfiśn#rg3:
święcony  jest  rozwojowi  nowoczesnego
narodu   polskiego.   Jest  tam   zawartych
wiele informacji na temat ruchów politycz-
nych i zagadnień narodowościo\^/ych.  Py-

:#oS;:nceb%%lepas;%,;tawj:radrzoedn;%;Z;
świadomość narodowa Polaków czerpała
natchnienie  z  czterech  podstawciwych
źródeł:  Kościoła, Języka,  Historii  i  F]asv
(s.  38).  Davies  nie  podaje  przy tym  koń-

a;#3j,Fżatyj:aggcpń°hcjs:ouł%f:rFo#f;
się  daty  1864,1918,  a  także  1945.  W
rozdziale  nie  został  odpowiednio  zaak-

::::%:::łur°czmwoójópj:Cesuśwadomośd
Na  uwagę  zastuguje  rozdział  pt.:  „Ko-

ściór,  w  którym  Davies  napisał,  że  cho-
c.iaż  „Kościólowi  zdarzalo  się  zawieść
Naród" .i „zdar2aJo mu się przymykać oczy
na  krzywdę  społeeną  i  pcilityczną  nie-

odcinek dla banku

ZAmw1"
prenumeratę
półroczną

-30.000zł

prenumeratęroczną
-60.000zł

od n-ru ..............

odcinek dla posiadacza r-ku

ZA"WłAM
prenumeratę
półroczną

-30.000zł

prenumeratę roczną
-60.000zł

odn-ru............®,

sprawidliwoś€'   oraz.  „okazywaJ  się  fzą-
swehm,v:i,eoz.3eodod.n#"gg3ś;,oMneegiRZc:tis:#

;r:o#g;:,%,ś;#:hsb,,ż;ej!d:a€Ts#łgggeg,Ł:!v:
stwierdzeniem tym  w pełni  się zgadzam.
Szkoda,  że  nie  zostata  zaakcentowana
tematyka   katolicko-powstaniowa  z   lat

;86dto-ł:n=ć*=Lmetzf:snieemmwn#°ukb#?;
wątków  współczesnych   kościoła,   które
autor zamieśc# w tym  rozdziale.

nFeniks.  Odradzanie  się  państwa  pol-

!°:źag::#;::#4ŚoŁ9.zP:r)#ę:,3MT?W:i'4e#;§;

;bkyę.Pwzezdwsjt±Wićztę;:rp°od:tj#°NbiecTeą:

[:gq:nóKw?mD'ś:iteusnNaaśL|8tętwbeagr3zo°rpao:
wierzchownie.  Podobnie  rzecz  ma  się  z
Aktem  5  listopada  1916  roku.  Natomiast

;Pzóerd:t!;Swuj8:§'e#°sZosBóebseśearr:ToZu°psrt:!
szczony.  To  wręcz dziwne,  że  autor przy

ę;S*:Fc;WA:3:zge:ar°śdr#cstkre3:e„#źt8:
det  obozu   belwedersł(iego",   czy  teź
dcxskonatej  książki  Janusza Pajewskiego
.Odbudowa   państwa   polskiego   1914-
1918", korzysta zaś z tendencyjnych ksią-

;%:%a:;t§:;e::=:::słs#eff%§ł:.:;3Ł:::;::c:k:O=;:
uwagę  na  ostatni  rozdział:  „Polska  F(ze-
czypospolita Ludowa (po roku 1944)". Da-
vies  przedstawił w  nim  m.in.  nieustanną
walkę  społeczeństwa polskiego  z  narzu-
conym   mu   ustrojem   komunistycznym.
Omówił  przewlekte,  powtarzające  się  co

fi;ksao;?t#,;y:ył`3Fa6,t332''ź;7ę.±3;i

;gfae:cozzĘn;:wm:rz:a:3e:br;o#::::,pg,,:n:y%,::;;:
wolności. Ukazał również trudną sytuację
kościoLa katolickiego w latach czterdzie§-
tych i  pcx3zątku pięćdzlesiątych oraz jego
rolę  w  procesie  odzyskiwania  suweren-
ności kraju.  Nazwanie jednak kościoŁa „/c+

odcinek dla wpacają®go

ZA"WłA„
prenumeratę
półroczną

-30.000zł

prenumeratę roczną
-60.000zł

od n-ru ..............
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#;nąnioe%oz"yw?'i:spógŁ;,(esi,:!?mTsto:,eg'::
tego  też  uważam,  iż  zwrc)t ten  pownien

:3ik#.Tiżczuown#F:=ę3rmaac,z:;e,Jg3tea#
katolików śweckich takźe nie są zbyt tra-
he.

„Boże  lgrzysko"  Daviesa  jest  naiwie-
kszą objętościowo pracą napisaną na Za-
chodzie  przez  nie  Polaka.  W  pracy  tak
obszernej , pewne potknięcia są p raktycz-
nie  nie  do  uniknięcia.   1  tak  np.  w  tomie

pierwszym   (s.   694)   pisząc  o  poemacie
lgnacBgo  Krasickiego .Myszeidos", podat
.Myszeis". W tomie drugim (s. 486):  Dek-
laracja  Piotrogrodzkiej  F(ady  Delegatów
Robotniczych i Chłopskich dotycząffi Pol-
skl  nie  zostata  wydana  27  marca  1918
rokuleczuchwalona.aogto§zonojądzień
później   28  marca., Wojna   prewencyjna

g:a5a39|!e!Se:kwwttgg38rę.k:'jeapn;:eYr::gł
Olzy na czele polskich oddziałów (s. 61 6) .
Trzecie   powstanie  śląskie  nie  było  wy-
mierzone   przeciw     „decyzji"   plebiscytu,
lecz  przeciw  planom   przeprowadzenia
granicy po plebiscycie (s.  620).  Komunis-

#%na:sP#eRa°:j%mJCZ:LPo°t:Śjf3r86ę):
Do grupy poetyckiej „Skamander" należał
nie tylko  Jan  Lechoń,  Jullan  Tuwim.  Ja-
rostaw l waszkiewicz i Antoni Stonimski (s.
538),  ale  również  Kazimierz Werzyński.
Polski  Komitet Wyzwolenia Narodowego
nie powstał 22 lipca 1944 roku w Lublinie
(s.  687)  lecz 21  lipca tegoż roku w Mos-
kwie.  lgnacy  Paderewski  w  1918 r.  przy-

Ena9n9szi:d°SZczecina(s.isi),aiedo

sfoY|#°o;aiż,eaz:urtóocrjś*:jaźęjramnć:ekśLe.
dzą  mój  sprzeciw jak  np.  nazwanle  „Fa-
lainąii"  - „bandą politycznych gangsterów"
(s. 532),  co jest mocną przesadą. Z kolei
zap.is.. „Gdyby Druga F}zeczypospolita nie
padlaofiarąhaniebnegomorderstwazrąk
obqyc^  agenfów  (w  1939  roku  -M.K.),
niewątpliwie  wkrótce  zostałaby  złożom
jakąś poważną chorobą, wywołaną przy-

s7ąncaeams,.k##ożf#łTtra{są.p5e#Ł.o,śnć;re_
Zastanawia   mnie   również  dlaczego

przy omawianiu  rozdziału:  „Golgota.  Pol-
ska  w   okreśie   drugiej  wojny   światowej

#is%-tggn%niegYesftaęnpaujeR:woegcókj%goaz:
„Grota".

Zastrzeżenia w pracy budzi również in.
deks osób.  Na przyklad w tomie  11  (s.  43)
występujenazw.skostanistawawyspiań-
skiegonatomiastwindeksiebraJ{wzmian-
ki   na   ten   temat.   Z   kolei   w   indeksie
znajdujemy  zapis,  iź  nazwisko  Andrzei.a
Garlickiego znajdziemy w tymże tomie na
s.  81 5.  Niestety, tam go brak.

Szkoda  także,   iż  tego  rodzajLi  praca
została  pozbawiona bibliografii,  Wspom-
nlane   przeze  mnie  niedociągnięcia  nle

B:adcY*aLądyq=:auę:;8=E:zpe?:óybst:38%s;cj
lu,  barwny język,  dobrze  dobrane cytaty,

#że.ey:łereiy.źłr3zp.msiEtićpo#,ozdu#,ź3
jest  „podręcznikowa",  chociaż  zstecana
jest przez Ministerstwci Edukacji Narodo-

=jtf#uuk#ĘŻTeęz#3g:,:zywcpLs3:jąaduę
czania  historii  na  poziomie  szkoły  śred-
niej.

to%rpmofisnki3t:rfi:WBd:ż2e,#grz#tgH9H2f-

ListydoRedakcji
RODAKOM   KU   ROZWADZE!...

St ef an Zachartowicz
Pierwsza  wojna  światowa  dała  naro-

dowi   polskiemu   moźliwość  walki   o   nie-

Ęggś=g+oS#;ddT:kn;t:]±S#:złeeByoT.
ska  stała  się  przedmurzem  chrzescijań-
stwa,  pokonując  w  bit\^rie  zaliczanej  do

Ład.#ęks:łz%Cahś#gjęTji;CybęŁ:en:#mwuai:
szawą,   nad  Wisłą,   komunistycznego
agresora.

wa%yniraę'h°,n#i:ąj'##:#,k'cestt:Ugdonyncah.
rodu,  pod  wodzą  Marszatka  Józefa  Pił-
sudsklego,   stat  się  państwem  wolnym,

go:%nęo:;;:a:S;Uók#Ci;:bc#aśT#:':łtg:::yd#?r#:
wspanialym,  nowoczesnym  portem.  Pol-

:ek##esztipf;gŁeanjFaspę2:ezcfnnneebpya%sw#:
podobnie jak ustawodawstwo w zakresie
ochrony wód i środowiska, wprowadzane
na  Zachodzie  dopiero   kilł(adziesiąt  lat
później. Także i nasza Konstytucja kwiet-
niowa z  1935  roku  stata się wzorem  dla
innych państw.

:::s?:-;?gz:,;n#e!ę:ę::id#.cjłwf?!:z:ą::j
twórców:

„Na wypadek wojny  Fąząd  Polski  znai-

ę=i:csź:npeojzaw:':T:cawm,ió:?'ik:,:oP,oskf;
Prezydent ogłosi wybory powszechne dla
wyboru nowego rządu."

Od   momentu   zajęcia   Polski   przez
Niemcy  i   F}osję  sowiecką  w  1939  roku,
Rząd  Polski  na  Uchodżstwie w Londynie

sprawowat władzę , reprezentował oku po-
wany  kraj  wobec  innych  państw  i  gwa-

b%rstk?ewg%t.8Ląg;?nśoćśćpća:gnoąppo:ź,:tń#=
walczącx3go z okupantem,  walka toczona
przezAmięKrajową.zdobycieprzeznasz

#3;:Ę#jgpT#wmn:Ś,L#:aćąĘąodśaż#
zdobycie planów rakiet „V  i  przekazanie
ich  aliantom  i wreszcie przyznanie  przez
Churchilla,   że   „nigdy   tak   liczni   nie
zawdzięczali  tak  wiele...  nielicznym",  co
odnosito   się  do  sukcesów  polsich   lot-
ników,   broniących   Anglii  przez  hitlerow-
skimi   bombowcami.   Wreszcie   Tobruk,
Monte Cassino,  Arnhem,  brygada Gene-
rała  Maczka  i  ileż  jeszcze  bohaterskich

:iJ#óeajuYS#ksoJ:pw.,:E,#uz=żs;:

::zsepz°#ąży3tkper:nznyed::tńesmtw::naacwz:%m
Wojnę  wygraliśmy,   ale  wolność  prze-

grdiśmy. .. Nadeszły czasy wielkich zdrad:
Teheran , Jałta, Potsdam. .. Stany Zjednoc-

#nped.j,agkani#y,ś'rewsnź3|ktJio,ei::Rłrciło.rsi
tatnich  paruset lat,  lecz takźe i dozgonny

PorzYcjaacd%'szr;.o=śtuąs,?„Wj=kte8r;teoę3jsę::
linowi.

naRu°csń%dę3`#fecrkóaw:fenz::#oaćLaosbzecRziad.
nów zagarnięcia Polski nie była to sytuac-
jsęo?ugn°k?:aćJ:::abcayjbn#:Srzzuąkdaećm°ź3Z#abćY

Katyń okazał się nailepszą po temu  spci-
sobnością.  Nasz rząd protestował, a Pre-
zydent   nie   był  zachwycony   uktadem

Sikorki  -Majskl.  Stalin  zerwał  stosunki  z
rządem   w   Londynie   i   z  błogosławień-
stwem amerykanskiego prezydenta, oraz
Przy  pomocy  naszych  „wtasnychn  Bieru-
tów,  uszczęśliwił Polskę rządem zwanym
„lubelskim".  Zapewnit  też  okupowanemu
krajow   nuchwalenie"   nowej   „radośnej"

i:3:%rc,l:dz:k'ógwn,d::,[383`żejsft;;t?3't%#
zapaciło  życiem  w kazamatach  NKWD i
„rodzimej.  bezpieki...

Był to  czas  zdrady:  w  kraju znaleźli  się
;szmauawcy"   i  zdrajcy  wszelkiego  pok-
rojii,  a  i  w  Londynie,  niestety,  też  ich  nie
zabrakło.

Ostatnim  niekwestnlonowanym  prezy-
dentem F`P na Uchodźstwie byl Prezydent
F`aczkiewicz.   Przepis   konstytucyjny  wy-
magał,  aby  w  każdej  chwm,  oprócz  pre-
zydenta,    byt    takźe    przez    nieg.o
mianowany  następca.  Mądry ten  przepis
gwarantowat, źe F`P ani przez moment nie

3#bzyog:aTnfc#,omn,:ngo#nypcąńpsr%az.pur%ż:
Flaczkiewicza następców był Tomasz Ar-
ciszewski.   Fakt,  iż  był  on  socjalistą  nie
mógłpodobaćsięwszystkim.Utożaumie-
rającego Prezydenta zameldował się Ge-
nerał  Anders.  Flezultatem  tej  wiz}m/  była
nowa nominacja:  Prezydent  F}aczkiewicz
desygnowal na swego następoę Augusta
Zaleskiego. F`ezultat byt tragiczny. Woj sko
polskie  zbuntowało  się.  Generał  Anders
ztożył  Prezydentowi  Zaleskjemu  wlzytę  i

#%akrą°:#;;dz'daks::%'3cj2;:CZ;l:dónwą,ę=
galnemu  prezydentowi  posłuszeństwo  i...
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.wyczarował  trójgłowego  prezydenta.,
tzw. Fladę Trzecli !

Gorąca wojna coprawda skończyta się,

:;ecź3nt:zz=pzr#ns#zt%:a:w%ę:yaĘ#:
tów   i   grupy   dywersyjne   w   Polsce.

Rróerź#yn,:s%;ensntlb:Ledzpća:ew?r&oeYsę):
mienie.  Z  pomocą Ameryce  pośpiesz)Aa
F`ada  Trzech,  ze  swoim  „prezydentem"
F`aczyńskim  na  czele.  Towarzysze  z  tej
kliki  sprzedali się po prostu za dość duże
„zlelone'.   Fundusze  otrzymywane  za
brLidną  robotę  dzielono  wedtug   „klucza
partyjnegop.   Wynikla  z  tego   oslawiona
„afera  Bergu".  Amerykanie  pbcili  za  to.
aby wtyczkl z bezp'ieki służyly sprzedaw-
czył(om jako kurierzy do kraju. Splsy pod-

żekTŻT:adtomft#s:j=w#y#z#Ctetys?[A;!:=
laków zadacito żya.em i torturami za Dwy-
czyny"   rodzimych   pcilltykierów,   którym
uczciwy Prezydent Aug ust Zalewski tkv\rił
kością w  gardle  przez  tyle  lat.  A w  kraiu
tymczasemtrwałkoszmarsowieckie|oku-
pacji,  realizowany  rękami  Bierutów,  Ber-
manów,  Cyrankiewiczów,  Radkiewiczów,
Jaruzelskich  i innych...  zdraiców.

Po dtuglch i ciężklch cierpieniach doszli
banklerzy  na  Zachodzle  do  wniosku,  że
ich  ut(ochane dziea.ę,  ZSF`R,  nie nadaje
się jako  system  do  dalsze|  eksploataqi.

gyh:|T:eróp;::Fe=i:iŁsoodwź#::?eTom#:
trzymywanie   przy  życiu   politycznego   i

%%nbęg*Fneg?ejYi:R:i.ś.tkzoen?:c!nRyeoci:i
zał się bardziej „kapitalistycznyn i pdemok-
ratyczny.      system,      z      rządami

gowzamrmgzt#ąn#J,#aztś#FewćiDwo?ó%Teę
mierze i pozostatych państw zwanych so-

#%,nta3:yTŁńRsotz;3cwz3a#aaskncŁaśncd,ę:
Prywatyzacja objęLa zresztą także  kraje,
które  były kierowane  nie przez komunis-
tów, lecz przez bardziej bladoróżową so-
cjaldemokrację.   Sytuacja  zmieniła  się
radykalnie.   Jak  za  dotknięciem  czffo-
dziejskiej różdzki (Malta. zamiast Yalta .. .)
wali się bemński  mur.

nieA'#n##n.':k'rĘ:°vn[S,Uddnan#n%:g
Polakom  nową  szansę  odrodzenia  Oj-
czyzny  i  niepodlegtości.  Niestety.  Towa-

{r:§Z*i§#e{ż?m8o#mmi::!awł?msą\+Ę:;ś:
eksploatacja Polski bytaby całkowicie za-
gwarantowana.  „Demokracja"  taką  gwa-
rancję rzeczywiścle zapewnia.

ow?ezźki,.(g:F,oknrigypc3t:emdua:e:ystb:T#
wybierają sobie same pasterza. Jeśli 51 %
oweczek chce podlegać rządom takiego

ZSo;rzmy#sids,Ęezch;mwg&SgŁL9ć.T)i:Sigt
demokracja.  Nawet jeśli głosuje zaledwie

i;g°ioTk%;:;%;h:;j!r!aą:y#:jyy?gs:o:;Cicon;łi
przekonać  propagandowo,  jaki  to  Lechu

Łęt%ź,yd„'anj:łcgEde°wbjTLjs#;i:nip€esTa°nku-
umystowegogłosujących...\^Ą/starczyza-
tem  jakieś  209/o  uprawnionych  do  gbso~

wania  nie  mających  wykształcenia  pod-
stawowego,   by  zwycięstwo  wyborcze
przypadto  niedoksztatconemu  elektryko-
W...

w:ścfe&nt:enbcyytr°k=d:#sji:żn#t3#:
stawie   konstytucji   narzuconej  narodowi
polsklemu  przez  Stalina  i  uchwalonej  w
1953 roku  !!!  „Patrioci" w rc>dzaju Wałęsy,
Geremka,   Mazowieckiego,   Kuronia,   Mi-
chnika  i  pozostałych towarzyszy,  w żad-
nym   przypadku   nie  odważyli   się   na
odrzuoenie  tej   nielegalne|   konstytucii   i
przywrócenie   Konstytuqi   z  1935   roku,
uchwalonej   przez  Wolny   i   Niezawisły
Sejm  F(P !

Konstytucja  z  1935  roku  nigdy  fQrrpal-

*a:i%Fza,Ugnśg#j,9ens:.zKp°en;#:i:
aktem sprzecznym z interesem  F`P i  nie-
legalnym.

W tej sytuacji  należy wątpić,  czy  Lech
Wałęsa  jest  legalnym  prezydentem  FIP.
Uważam , że należy poważnie zastanowić
się  nad  istniejącą sytuacją  prawną.  Na-
leży rozpisać wybory na podstawie legal-
nej  Konstytucji  z  kwietnia  1935  i  wybrać

;fpboye:,iaB,g:ądcn:g:9bobde=wk:gmęubnr'=kvoc3::!

:ł:,'3:a!n;#°a8rep#?taj5zpefnaK:Fdhy°#:;
Glemp,  winien  przyjąć na siebie obowią-
zki .interrexa., nadzorująceg o przeprowa-
dzenie   uczciwych  wyborów  powszech-
nych.

Czy  jest  jakieś  inne,  lepsze  wyjście  z
obecnego galimatiasu ?

Czyż nasz kraj zawsze „nierządem stać
musi ?

Publikujemy obszerny, pierwsizy list wy-
bitnegc)  emigracyjnego  pisarza Janusza
Kowalewskiego (rooznik 1910). Autora no
żołnierzu  ciułaczun,  „Droga  powrotnan,
„Milość i hazardn,  oraz wielu innych  ksią-
żek publikc)wanych na łamach emigTacyi-
nych  czasopism,  redaktora  wielu  pism
emigracyjnych. których redakc:je obejm®
wal  kolęino w  latach  1950-1990,  między
innymi:  „Osta{nie  Wiadomości",  „Tydzieńp%#"%vvi##fffc;###g%%
ściowęj" jakie autor zamierza napisać dbn#ę:Smmoagrj#anfi:#ony#:#%
dzy innymi o sporach:

- Tymona  TIóriecl(iego  z  Marią  KiJn.
cewiczową o stosunek do władz PRL

-Jama Nowaka Jeziorańskiego z Mar-
(adzn:wmsk##moa[cehms:o#%ezky%oawtw%cz%ż

Józefa Mackiewicza

Nrik:m##bakęriffc#k#9r°#yemfezmvwGąz%:
Pisarzy

-  Generała  Władysla:`^ia  Andersa  z}e
Stanislawem   Mikołajczykiem  o  politykę
wobec władz PFIL

0   EMIGRACJI

J anusz Kowalewski
-  Prezydenta  Augusta  Zaleskiego  i

gen.  Władysława Andersa o stanowisko
prezydenta na emigracji

- Leopolda Kielanowsmego z F3eginą
Kowalewską  i  Mariana  Hemara  z  Zyg-
munten Nowakowskim o testr emigracyj-
ny

-znja#§e#ft:nnpKó#oŚ%orr#nbardziejzhu-

morem niż pasją, odkryje zapewne przed
czytelnikami  naszego  pisma wiele histo-

%#yscwhaj%kęRw#e#r:tfi#e,ran#€ef.j
P01%%::I[;ńop3#uegw°szLyL°#k##':sporów"

ukażą s® one w formie książki.
Zbyszek Flutkowski

Drogi  Kolego

pozzya€°śC;ąd8?adczyęzsEęaE3kFmańpiśiepł°;
ewentualnie  z  lnnymi  krai.owymi  periody-
kami za Pana pośrednictwem uprzejmym.
Zachęca mnie Pan, bym pisał o sprawach,
jakimi  żyta  emigracja  polska  w  Welkiej
Brytanii   po   Drugiej   Wielkiej   Wojnie   lat
1939-1945.  Dla mnie los emigranta po-
litycznego  w  W.B.  zaczą  się  od  r.1946
gdym wpłyną na tę wyspę jako byv żoł-
nierz  Drugiego  Korpusu.  dowodzonego,

jak  wiadomo,  na  fronde  włoskim  przez
generała \Madys}awa Andersa. zdobywcy
fortecy Monte Cassino, wielkiego zwycię-

#ie-ś:ioai5wneiLwpi3'ŚsHzeegg=ęgad(:g:ek
wspanialych  zwycięstw lomików polskich
w bitwe o Wielką Brytanię i waJk Pierwszej
Dywizji   Pancernej   generata  Stanistawa
Maczka).

Przedtem,   od   1939,   byłem,   bardzo

%Teoui3k#,,nniFk|giri:ieiT#Ł:;::y:
swej   książce  Józef  Czapski   „ziemi   ra-

gśjepco{:e#.n:ośct::an%:g,3oęśęFeł,g:##
pomycznej  w W.B.?  Ano  do  dzjela.  Trud-
nego i niewdzięcznego,  bo jak to między
nami  Polakami,  wiem,  że  będę narazony
na  różne  wymówki,  pretensje  -  że  za
mało  o  jednych  sprawach  i  ludziach,  za
dużo o innych, że nieobiektywnie, że zbyt
subiektywnie.   Godzę  się  na  tg  zarzuty,
przyjmuję j`e z góry,  choćby i  na tej  zasa-
dzie  że  nie  istnieją w  przyrodzie  sprawy
ludzkie  widziane  i  opowedziane  niesu-

B;edkźv%n;eo,m:,esnz,::eggżnj3,a,t%ś,3kź;w;eaĘ
m.ięć  ludzka jest  zawodna,  dwa że  czło-
wlek jest  przede  wszystkim  egoistą.  Kto
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##zzLeenJeje,:,:?:±:riuj:,iżinąicYł3:z:i:
wierzcie mii.

„Dorzeczylb-jakrzekłpewientragarz,C##n;#%k±PL#ź:Ź=:ka%D#y:m;#

plotkarskiej,  naibardziej  interesującej,  bo
dramatogenicznej.  by tak rzec,  Od  przy-
pomnienia emigracyjnych  swarów „potę-
pieńczych"  i  takicłi  Węcej  zwyczajnych,
znaczy  zasadniczych  i   personalnych;
oraz opisać kariery emigracyjne ludzl za-
stużonych  dla sprawy  polskjej  i  ludzkiej,
jak na przymad czynyi dziela majora Ste-
fana  Soboniewskiego,  założyciela  i  wie-
lole"ego, do dzisiaj,  prezesa Stowarzy-
szenia  Polskich  Kombatantów  generała
W. Andersa, który był nie tylko zwycjęskim
wodzem w czasie ,wojny,  ale  i  wybimym
dzJałaczem politycznym na emigracji; pre-
zydenta Augusta Zaleskiego.1 kariery nie-
zastużone, ale niewątpliwie wielkie -jal(
pana Zdzistawa Jeziorańskiego,  o  pseu-

::Ęi#:i"::Rc#°a#gr'yĘ#sgkęek;eor°#Łi:

i:s:;:g::śF;ulri,#gLEo;r;:p:r:;gś#;b:#tĘc,k:;e;j:
ianem   Hemarem   i   najwybitniejszym

:#ma.m,°roe#je%jej::#a::smzczGer#;#
ludziach i sporach.

AJemsobigpomyślatżeczytelnikwKra-
ju  powie  sobie to,  co  reżim  bierutoiaru-
zelskl starał mu slę wpoić -że „oni tam

%łóYc rdt°onrdoyb|,jjek:łFe#i„:  robili,  tyiko  się
Wobec tego postanowiłem -myślę, że

;:eŁ:,:?o5Tb:ąnsłęgagf:n:re:e!:;,:i:ft#
kim  dorobku   kulturalnym   i   politycznym.
wymienić najważniejsze pozycje tego do-
robku  stylem  książki  buchaltery|nej.  A  1
dlatego  jeszcze  chcę to  podsumowanie
po stronie „ma. zrobić, że reźim tę stronę
naszej działanośd wydarł z naszej historii
swoim  o niej  milczeniem.  Nawet autorzy
obiektywnie   poda]ący  historię,   poprze-
dzających  naszą,  emigarcji  polskich  po-

#gny=jh;c{nj:a:SókLęJ;jci:źC:U:i:::k::!eź
Xvl-Xvll   w.),   tacy  jak   S.   Ki.eniewicz
(„Powstanie  styczniowe",   Warszawa
1972),   H.  Skok  („Polacy  za  Bajkałem",
Warszawa 1977), J.W  Borejsza (,.Dyplo-
macja  bez   listów  uwierzytelniających",
„Pochwała  pokonanego   powstania-,
Warszawa  1990),   S.   Kalemba  („Wielka
Emlgraqa",  Warszawa  1971)   i  wielu  in-
nych -chwaląc, nawet pc)nad miarę, za-
sługi emigraqi polistopadowej -o naszej
milczą.

„Welką  Emlgracją"  ochrzdta  historia
emigraqę polistopadową.  1  stusznie.  Nie

#:k:#:fg2j'dźanmoja?apt:#znwś:*%j?nw;
historyk A.  Lewak,  pisząc w swym dziele

?t;óg)?';kot,j:tsg,:e#:,ku#a#:,Fvz3#
dyplomacji Hotelu Lambert na parlamenty

rFór#;cAneg#]'g:aę!ęw:oTśrk#3tmib33ź=

1862 z innymi emigraqami  polftycznym|

3ghyn#Ti=Cś:#°Woa?,n*?dnawpd::##
emigracyjnych  polskich  i  niemieckich.  że
polska  przodowata,   przewyższając  nie-
miecką w tym samym oł(resle trzykrotnie.

Tak,  to  wszystko  prawda.   Nie  wiem,
muszę się ze wstydem przyznać, czy jest
jakaś w ksiąźce wydana historia emigracji
polskiej po drugiej wojnie, sumująca nasz
dorobek polityczny i kulturalny. Gdyby ta-
ka  książka  była,  ukazałaby z catą  pew-
nością,  że  jeżeli  emigrację  listopadową

:au,:źni:b?:hybaa:!ż#jc9'pkoi:rź;mTąą:=

śĘł:ipm:,::kióbc:!:#::n:b.u:C:h:guitk;iył;,iy;T.ą
szę nie myśleć, Panie F`edaktorze, że kie-
ruję  slę  czymś  w   rodzaju   dzlecinnego
samochwalstwa.  Jestem  dalgki  od  takiej
dziecinady w rodzaju, czyja mamusia jest
tadnjejsza. Chodzi mi o ukazanie faktami
prawdy  historycznej,  obaJającej  propa-
gandę reżimu pierwszej PFąL (dzisiaj ma-

Rtaśnq:#?:gon;eps::iayka)tiwie.toonY.:
tzn.  my w  W.  Brytanii,  „siedzą na  waliz-
kach,  czekają na trzecią wojnę światową
i kłócą się". . .

Któtni byto niemak), to prawda. Ale byty
i takle fakty:

---- Byto nas zaraz po wojnie w W.  Bry-

|an#:%°kn=gśtc?°b?,:jżcdynTeęz:ZywĘś#°zb#
clęskich;   polistopadowa  emigracja   nie
przekraczała liczby dziewęciu tysięcy by-

goc#i:Tt2re?trag,cznieprzegranejwalkl
-Stworzyliśmy rząd z prezydentem na

czele jako wyraz protestu przeciw czwar-

!:T:Suź,eźł3i=;w:::r;,s::ze#:#Et::zhguą:
chilla  i   USA  F`oosevelta,   którzy  cofnęli
uznanie legalnemu i formalnemu rządowi
riaszemu z czasu wojny, wedząc że od-

Ła!id=gk:łęńgkjkma#{esdki#i°wTZ*:ło7n{2

TnY);p:śeezn#fi%sięwwsp:t:::k,iHtt,ei;giocł
CIA.   w  tym  samym  śpiewając  zbrodni-
czym  chórze,  próbowali  kpinami  i  nacis-

j:i;,:g?ł!:iijn;ę:a!;;3ił#:o!;j:Ę.ł;:jidłi
moralną,  wierna,  z wyjątkiem wspomnja-
nych  grup.  kierowanych  przez  poslusz-
nych   polityce  jałtańskiej   W.   Brytanii   i

!:i#BSZo::źst:a;wą:o#,nżT#Ęką#lefsź!t::h:
slawe  Jeziorańskim,  napiszę w  następ-
nym  do  Pana,   Panie  F`edaktorze  liśc'ie.
F`ządu  nie  uznawala - założona  przez
tych dwu panów -grupa, nazywająca się
„Niepodlegbść i Demokracja" oraz sekcja

Łod:kaapRr:ę,3#:LnećwEuurfapt{;;ecżzykkeór::
Przedstawicjele  rządu  polskiego  na emi-
graqi  nlgdy  nie  byll  oficjalnie  zaproszeni
do  przemawiania  przez  m'ikrofony  FWE
do  Kraju.

FLząd  utrzymywala  Emigracja finanso-

go:Ęfop&śórreśn:CtitwtimcstsśaśĘ:dNkT°ź:°d#
larowane  dobrowc)lnie.  Skarb  Narodowy
stworzwa również emigracja po  Powsta-

:ł:#:a:§r#łd%uT:tg::,3ę;#augoł,:w:żE:::

§:#=Feetgęo*keTŁt:rkstąn%Ł:#::jcęznnaes::ł
Emig racji prowadzące.

Jakie? B)/y i są nadal ich setki Między
innymi:

tanTów:t%aź3=zze::zp#k#efeosTcbzae-

##::Łe#'Dgrduz::Kdo°rżprs%:nTrgŁdw.!
Andersa;   zafożycielem   i   prezesem   byt
Stefan Soboniewskj.

-  Uczne  związki  zawodowe:  Stowa-
rzyszenie Techników Polskich, które byb
lnlcjatorem, a zespór jego czh)nków, z inż.
Fąomanem Wajdą na czele, stal się grupą

#p%ę:e:,s.kśąc,noi:#z',.:,:,#onś?||:.|Fvs35i

E%jśj#:'`cU#oebjsj2itno:a'.ż,aswba#]naejgzpyL#ź
Sprawy  Polskiej  - POSKu  (Polskiego
Ośrodka  Spoleczno-Kulturalnego),   w

#Śre#FęĘ'sęzkongcr#mazą:reisTjyecśhc!:j3s°zbyecch-

:;gzaenj3acji„i§i::girsj;gs.:gz"tn.sa%uat:T
których mamy kilka i Biblioteką Polską na
cze'e.

tosĘąEiTrj8:%%5#ąźś3rgoęśekcozś°cfzw±:
dbata  o  dzjeci  1  modzież,   zrodzone  na

%Cd#eża#r3:e#ojtn:jetrp°oiś|i:hybszĘad
sobotnjch, w których młodzież uzupetnia-
ta szczegótową wiedzę o Polsce, jakiej nie
dawata jej  szkoła  angielska,  polerowala
też  i  dokształcała  język  polski,   którego
początki  nabywała  w  rodzlnnym  domu,
ale  którego  nauce  zapracowani  rodzice

::eprmac°gwi:#me}.Pcą::tpo°:#ęacjćśiv:
ponad  norma]ną  ludzką  mlarę.  Naszych

tdeon:Fn:j,dŁab#śjmękśęjznffiFmżnuęfg:T.a=
i  pomocy materialnej  nie żatowaliśmy  ro-

%:3:#!:ta%zńy#lfgśpc:einią;dazp#p:a:-
:hecTaeaT::imw.oJżsekowwaYg:,'g:c;ćunba.Tu|gj

;r:ź;F#k°Śśa#:stzykk&°pno#Zj%'ha#t
SPK i „Macierz" Szkolna. Ze wspomnianej
wyżej  troski  o  polskość  młodego  poko-

!:nśf;źL°pdś%e8;enc?a?nbacf#:t'k:awr:dnłe-
tylko w życiu jakiejkolwiek emigracji, ale w
życiu  polskim  w  ogóle  instytucja:  zawo-

#żefaźh(°wY,38'9S,k;r:emętermd)':nŁzteaci;
w rok potem w plebiscycie „Tygodnia Pol-
§kiego",   którego   niżej   podpisany   był
wspólzahożycielem  i  pjerwszym  redakto-
rem -„SYFąENA". Nie było takiego teatru
w polskim  życiu teatranym,  ani w czasie

Łakb°żLó#e:n„j,uwd:#j#i:jpaę:łęg':ł##
zatożydelką tego unikatu jest F`egina Ko-

GRUDZIEŃ 1993 -LUTY 1994



grBd%#:żP:;e:Zei%#eg°#k#ti#;%#o:.
okresle sztuk.  lnicjatorka, obecnie złożo-

::zecd#eąnncehg°or°pbaąńs*Sotwaegbs°,'nwsej:t#3

ę::iT#:ti:npe;.ka=gLgr,=g:TPY:żeBb?:
wania na *3migraq.i" na flośa.nnej  zieml
radzjeckiej"  w  Kazachstanie.   Założeniu

ii:yłe#ŃS:::nro?ć?;#=Wz=ff:?:i!:sdui:';z:e-
Pawta Chcia  (zmartego  niedawno).  Naj-
czynniejszą rolę w pomocy „Syrenie" od-
grywaty  przez  caty  czas  jej   istnienia
Stowarzyszenle  Polskich  Kom batantów i
Pol3ka   Macierz  Szkolna,  tj.   instytucje
czynne w zaktadaniu i prowadzeniu  rów-
nież polskich szkół sobotnich.

- Zatożyliśmy też  Polski  Unlwersytet
na Obczyźnie (PUNO).

;uerFnwgs#T2n#|;Bc#gą%,ę:i,#aT:
Danilewiczowa,  a  obecnym  dyrektorem,
jcezdenm°:feeś;nŁFegbł:śdqzo°wyc:y:rn±mgodr,#-

obrońcą naszych praw do na§zych ziem

::::ndyrżdnzą##acghogz?ń=:TWschod-
- Ogromnej  roli naszegg duchowień-

stwa oraz organizacji  religijnych, jak Pol-
ska   Mlsja   Katolicka,   lnstytut   Polskl
Katolickiej  w  W.  Brytanii,  w  wychowanlu

#%:::Żeyha±żyćnoEi.ęg.:::b?nayit#
lch  zaslugi  w  tych  dziedzinach  są  og-

L°ź:roeriT::ZłeEmmł:jrea:j:v::C:fin;:jąwęe{:

%Lńc#rebśawnło#Ż.żŁ°aią°ppr!;k#bk:eni:#

#h3*a#Łećh:PostpT:#;:zywć:':=,fgą,r.
nych. Zyclem religijnym kieruje Polska Ml-
sja Katolicka w Anglii i Walii. Jej rektorem
|e§iogoeckęnkąs;oi;#tnśzzśf!ź;*hejtios-

:3u°pŁ°|ę#Śćłgjfne]jemr#8Z;eoigm9cdh93rk&
sobotnich  i  teatru   „Syrena"  (wciąż  gra-
jącego  pod  dyrekcją  następczyni  Fl.  Ko-
walewskiej,   jej   wychowanki.   Joanny
Mhidzińskiej) -odgrywa Harcerstwo. Za-

fa#a;;,,:#łżjHpoPź:fej&mk,g,reą:nj,,pTe#.deTc;
naszego rządu emigracyj nego, Kazimierz
Sabbat  i  Zygmunt  Kaczorowski,  ostatnl

!;;aąig#%a:d!;to;#;t:f!ioi;i#źg:ę;
Polsce i wobec nastania PF`L numer dwa)
oraz Zygmunt Szadkowski dziaFacz SPK.

- W parze  z troską o  polskość  mo-
dzieży  idzle  nasza  troska  o  zabezpie-
czenie wzglęclnego dobrobytu starszem u
pokoleniu  emlgracyjnemu.  C9lowi  temu

stużą liczne domy opieki,  w których  nasi

igż::źg;ni;gdi.ągóf:Fglii;i:ąoĘ=ęk::ci!:d:pĘk:

§'§UEją:d#:k:j3słe#io:;o:śe;dc;#n:g!,,:ź%d%:
dle  w  Penrhos  w  Walii  na  tle  pięknego
krajobrazu  w  pobliżu  brzegu  morskiego,

:%;:[e#żyd%:em9°jśtczp=,:kYe°j%#:

śzt:sj:2ysMź;e:[:kapn:%%3h%ł:nb,3,na%;

3:zg%adnJ:cmzyg:repoy#::;Tżgiejż#śLe!
batancki   i   oddany'  sprawom   kultury,
współzałożyciel  i  długoletni  prezes  Po]-

skj::nF:#g:Fj#gu:tuproaśT:t,,mtrjeSotęjęg
działalność wymagałaby specjalnej  ksią-
żki!).  0  Penrhos.ie napisalem z inicjatyw)/
S. Soboniewskiego broszurę pt. „Penrhos
-Sopllcowo w Wa]ii", poza tym tzw. „An-
tokol",  Dom Spokojnej  Starości i  in.

- AJe  ponad  wszystkie  osiągnięcia  i

##,sj:T:jgdr=#apn%§ćj#a#jcBzaTęjł
gaiąca  wielu  tysięcy  tytułów  i  wiele  mil-

:ii#!:n:aEP±stftg!?śio:#w:go±;:a?#?
patronowat jej dr Tymon Terleckl, wybitny
teatrolog, filozof i autor o bardzo wszech-

#3iżeŁ#:idstzYjiei:;:Łeir::eozw=nżawę::
zku Pisarzy Polskich na Obczyźnie. Dzia-
łalność  wydawnicza  trwa  do   dzislaj,
obecmie kleruje nią grównie, choć nie wy-
tącznie  Polska  Fundacja  Kulturalna  ma-
jąca      własną,      bardzo      obecnie
nowocześnie urządzoną dru kamię i sklad
gtówny książek w miejscowości Hove pod
Londynem, gdzie drukują się dwa grównie
pisma nasze| emigraqi -„Dziennik Pol-
ski   i   Dzlennik  Zołnierza"   oraz  .Tydzień

5Ł*finfoiggkninł:#::eeuE#gE;ł##:
żam  za naiważniejszą,  bo wypelnia ona
znakomicie ogromną lukę, jaką wyrwaw z
historii kultury polskiej i historii polftycznej
od  roku  1939 do lat dz].ewęćdzies'iątych.
naipierw wojna i okupacja niemiecka, po-
`pe##yBFeę:tnśódwoMj°:#,s°kiehgg`e€8#

wydał wojn ę narodowi polskiemu zupełnie

:e:#Dśhig;#ś#:ni:Wur:o:jpĘ8giza#Fg:#
skiego,  lnstytut  Polski  i  Muzeum  im.gen.
Sikorskiego, Studium Polski Podz]emnej,
a poza W.  Brytanią tak wspanlała i niez-
wykle  dla  sprawy  polsklej  zaslużona  in-
stytucja wydawnicza jak l nstytut Literacki

}zmej:SjęGcjzendronyKCT|tu(iainjem§:r#dazodnoęgoćJ=

Zofii Henz) -toż to temat tak ośromny i
t:#:!:gś,:agwTgigb;Jsę:#,#:er'i;,i;:deo:

następnym liście do Pana. Teraz jeszcze
tylko wspomnę o takich wielkich  dziełach
z zakresu najnowszej hiśtorii Polski -jak
.Polskie  Sity  Zbrojne  na  Zachodzie  -
dzieb zbiorowe pod  redakcją płk d`r  Bie-

#;{kś%i;,#|kfŁ9°O;%cr:S%3'i#:':;!
Podżemnej; „Na nieludzkiej ziemi" Józefa

;eągs#es:o::T%i:TOŁiniugg3.ok#=iEÓ:
twórczość meracka;  .Bez ostatniego roz-
dziatu" gen. W. Andersa; wspaniare, moż-

Tpao|ś:3Tj8f3Tr3E5tndeż#rL#:jpót:
zefa Olechnowicza. 1 wiele, wiele, tysiące
innych  książek  o  treści  historycznej,  be-

3a#z;Fgt;,h;:=:gaE?;e;n:iłs:!:zyo?!ry:cs:u-
globyuleczapomnieniu,zaduśzoneprzez

t:;:#g:'eaggoeno,#a#taadai:#:icwzY#!
ieniu   Moskv\q/   narodem   polskm   i   jego

łz!eł;Zr:ś#r=;Ła:g;:,r:Zkt,#;Z§#ro&::e:
nisław     Baliński,     Marian     Hemar,
obdarzonyniewątpliwymgeniuszemsaty-
rycznym, ale i talentem  lirycznym;  przed-
stawicielem     mtodszej     od    wyżej
wymienionychgeneracjipisarskiejjestTa-
deu§z Nowakowskl,  wielce  utalentowany

Rś?ązżajło('.ę:SFeżwu:Zwsiteki!Shkrśówł:c#:

;zpy.mwg!:2.:rtuoknoawc±.syu.Rts::gg:zu=:r;

śy:j.a;ęem&°ścł:a;:.Ggwednź3,#8,°egroe,qaDTę::
go samego pokolenia należy Barbara Mę-
karska -  Kozłowska,  autorka fascynuią-
cych ksiązek o Lwowie.

waęhvLTOT=z#mszjy#je;uot:npn,:%ź%rha;
nie-potępieńczych swarach - w następ-
nych  listach...  Sam  się  zdumiewam  do-
piero  teraz,   pisząc  o  tym,  jak  wielkie  i
znakomite są osiągnięcia naszej em igrac-
ji  politycznej,  tak starannie  przemilczane

%Zseźdmz::kń%Wp§Rmśzh,&g::;iwt.ó;,CzĘ:t::dm.
nionycriwichpropagandzie...Ato.cotutaj

#ężs9ćjĘ!S#Szmy's!ę:;hzstdeodk:LeaT°nż=:;#
pracy setek naszych organizacji politycz-
nych,   spotecznych,   kutturalnych.   religij-
nych.

Serdecznie  pozdrawiam  i  dłoń  mocno
śdskam

Janusz Kowalewski
Londyn, grudzień  1993


