OPINIE
Jest fak(em po`^/szechnl® znanym
że w dniu 4 czerwca 1992 roku z
trybunysejmowojużylemwstosunku
do Locha Walęsy ldentycznych
oskai.żeń jak oskarżeri w sprawie o
zniesbwienl® prozydenta w Brzegu.
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Sokobwskl 1 Adam HŹLrhcz. Moźna
pabzećzoptymlzm®mwprzyszlość,

żo Polska ma taklch synów, odważnych,
wraż»wych na fabz
i

#ffśgćen:;L]ecuz:ńmsŁą&ącychstęo

mzimierzśwITOŃ

MIESIĘCZNIK NR 2 (300) ROK XII, LUTY 1993r., cena 4500 zł

Trzysta numerów temu

Od lipca ubiegłego roku
przez P rokuratyrę wojewódzką w WarSzawie prowadzone

Wywiad z najstarszym staźem redaktorem miesięcznika "Solidarność Walczqca" Romualdem Lazarowiczem
- z okazji 300 numeru pisma

jest śledztwo w sprawie ujawnienia tajemnicy państwowej

•- - Jak zostałeś rodaktorem .Solldarnośclwalczącoj.?
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przyrealizacjiuchwablwtracyjnej z 28 maja ub. r. Sprawa
prowadzona jest w trybie tajnym.Właśniewtejsprawieredaktorąi miesięcznika „Solidarność Walcząca " otrzymali
trzywezwaniadoProkuratury

:X;ąha.juNź°Wpj,ęzce#ouśrćTyRse!:#ęr:mmj%r@
zostalem na rozl(az„.
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-Nie,nie.Wiem.cosugerujert\^/ojamina.

#o*j=żKa°',nżamM#azwńi:kj:gjoć.gp=:Loęi tyle.

_i#yum#poti€'wp=

odgrzebać ówczesną publicystykę obu
stron. Dzisiojsi dumnie "noszący się" dostoj-

:}%Pparn:g°s#bjr:Z:Łak:L*#w°.#:asł:uk°asmuzn:Z#:r.:'ab#r°L#ucb?o*Z:c#n::!s%ł:';
mającymkomentowaćnaszestwierdzenjao
końcu komunizmu i nlepodległym państwie

-... wykricio -to takl.e krosty na skórzo.
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sobio sterem, żeglarzem, ol{rętem...

.Ę:%§%apr°n%s9%,%;:ezą°crag.Fnfm.
- To nle calkiem tak. W tym czasie zn-

Ęńdę#o#:ś#inieonffK€"P:dżemnąpra--Tobyłmajl882r.?

-A nie. Sama organlzaęja powstaJa rio-

iżp±:ś;Fś}:j;i:3:o:ĘT8,Ł!!##joksg?#.:gĘo:

Ęa#śa#j':gg:nź#9!#ap#oges#::::wa#łx
::ż.jT:T:.#SFĘ:e#;%:Wż:zgj::kTi#:wę#m:y:
tywności -to. aczkolwiek bardzo wygodne,

dz].alamy z inspiracji bezpiekl Po pownym
czasie opinie takio nie dawaę)/ się jednak

juaftk#staś.apsę:ś#+:Yukinwca'##rg;

Lisa;#Ęg::#l,,#:*.±#;%:ś!,:i:*
czenie się w lnno niż RKS miojsco dzia.
hlnoścl .Solidamości.. To też już niezbyt

nam pasowaJo - ludzle związani z kjorownict\^/em Związku już vńedy wykazywall wiele zgubnego umlaru (to był zreszq motyw

i książki wlasne, ałe wspomagal w tym

#;yżez?aó,gzś';ee`.dc?e;o°Z."a„"a`."2ź
grudnia92r.8styczniaoraz3
lutego br. Wezwano nas jako
świadków w spro[wie V ko

44|92 - „ujawnienie wiadomościstanowiącychtajemnicę
państwową". Chodztio o wydaniespecjalnenaszegopisma

- „Agencl rządzą Polską" i
opublikowanąwnimtzw.listę
Macie rewicza. Do P rokuraturyprzesłaliśmylisiktóryobec-

nie publikujemy wraz z listern
prokuraiurydonaszejredakcji
(str. 7). 3 lutego Maciej Frankiewicz i Zbigniew Rutkowski
udalisiędoprokuraturybyodbyć - jak pisaliśmy w naszym
liście - „ bezcelowe" rozmowy

- czyli odmówić sk}adania

zeznań.Jakiepytanianamza-

dawanoznajdąpaństwowre-

;::#:,dź?e;źg.;,nig:L#sę:sgy:z::ioc;Lv3:
ouzymywanej od nas pomocy.

cd . str. 15-16

lacji opublikowanej iuź obok
listuprokuratury.

PROCES BR;ZESKI BIS

1 ® numSł;z§; 1

C;Z;ri;i porwRA/CAJA/CA FAIA

AKTUALIA
Ujawnienie tajemnicy państwowej ...
nistred.Swdo prokuratury/
. .7

dwsóvcvhc=:+%::ó:;ę:sćka±ro#Le!Srźzdp:aw%

Sł. Twardowski - list do red SW 7

3\i.k:pżecę:da#3:rajp::p::!fi;:o:;Ś|Fłgcg:łi

Pytania-............7

tego,pracownicysądujużnagodzinęprzed
rozprawą ustawili z własnych cial tamę

KBrzechczyn - Kogo kryje Onyszkiewlcz
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tem SB. Gest ten, aczkolwiek pozbawiony
znaczenia praktycznego, byl znamlennym
aktem poparcia dla oskarżonych.
Po
przerwio
sąd
przystąpil
do

.16

PROCES BRZESKI

go=j:C:ąbkŁ;Ł::#'ii#żt;|%:łs#o3śi:k;%

J. Ewaryst -Proces brzeskl bis 8-9
K Morawiecki - pismo procesowe 3
A walentynowicz - Do sądu. . . . 4
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niemożliwebezkutwstępii,wydawanych...

ióŁ:;'s;k;:h#piia::;;:::id#i:o*;d#,ni:łsa§#8:

wejści.em, a na salę dostal się w rezultacio
podstępem.

%:j::d:;ł;;ź;e:,l:O:;dk#:';::Zr!C:i#!%

Protest dzjennikarzy i obserwatorów
obecnych na procesie
. . . . .5
Demonstraci.a.....5Lustracjajestkoniecznością-rozmo-

:=:S;m;:t;!°:zĘW;#:°#gj:eq}%j;S:imi*%:::;;-

Lecha Wałęsę. Dość zabawno bylo zeznanie kucharkł, rozgoyczonej, że db nlej
zabrakb rozdawanych pi.zez oskarżonych
u'otek.

wa z prof. Andrzejem Wiszniewskim 5

:fifmś#aę:wfadkkaóTe:#l,i#:zwaw'epE2;yjcah-

& 8#tęFńd=i5oDsąsdąudu. . : : : :8.5

M. Sokołowski, A Hahacz -

#zkyk3%#og'#ua€*ę''n%eds%cgżęgg`#ti&dĘyi#
cielskim gronie, omal nie przypłaclł tego

Ośwadczenje.......6

utratą kamery, uiatowali go czlonkowio

A. Harłacz, M. Sokołowski - Ulotka 6
J. Kawczyński, W. Węgrzyn - Do

Solidarności Walczącej.

W pewnym momencie, już po rozpo-

Sądu..............8

§%%:ć;:ma:d#:d#§żi°#ś:hocŁi#|

ROZMO\^/Y W CZTERY
OCZY

krzyknąt do tych ostatnich: -Chbpcy, dajcle
400!'. Dość zdetonowab to 'bramkarzy' i
zaprzestali szamotaniny. Haslo -400- lub

Trzysta numerów temu - rozmowa z
F3omualdem Lazarowiczem

1,15-16

Jedynaście lat po tamtym grudniu rozmowa z Kornelem Morawieckim 8-9

#jońc4zgn"io awkcj::am°nio

SB

oznacza

Atmostera na sali przypominakL tę z procesów politycznych PF}L. Oklaskami nagra.

byłasolidstnośćzgromadzonychzoskarżo-

nymi. Prowadzący rozprawę wieprezes

K Brzechczyn - Komu potrzebny
. . .3.4, 7

WSPOMNIEŃ DAWNYCH
CZAF]
A. Zarach -Mo.ewspomnienia
Wywiadi E3iuro

.
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.

skl.ego.
Mieliby
onl
zeznawać
o
okolicznościach
wykonania
sejmowej

uchwały lustracyjnej z 28 maja ub.r. oraz o
zawartoścj teczek agenta .Bolka". Obrona
wniosla przy tym o wystąpienle do premiera

1;r:Lzypadwk:w#=n;:;sh'et;)'mćnJ3ocha
pozostavch) o uchylenie obowiązku zachowania w tej sprawie tajemnicy służbowej
oraz o dopuszczenie do niej sądu, obrony 1
p,Okuratl'y.

prź:'suigi#aniownj!::ś!e?wiad%:nyauto?ź*
Brzegu 13 czerwca i 13 lipca 1992 r.
Po
kolejnej
przerwio
prokurator
opowiedział się przeciwko obii wnioskom,
jak iównież pJzecjwko rozszorzonlu listy

bral udzial. Na sali obecni byli m.in. Komel

oskarżonych (osoby te nio brah/ udziahJ w
owych wiecach). Argumentowa}, iź litera

##::e#eoś?d!:jj:,:hdwni:#;feą'::-EżmJ;:?

ił;f:nś:i#oriT#:si3:go::owi#:p:a:

wot korespondent radia z Los Angeles z

jedynio obowiązek ustalenia, czy doszlo do
obrazy instytucji państwa.
Z takim stanowiskiem osbo polemizowala

9-i3

::teenłytak%jsni:flpar;:W(#unnąc,epr,:e=z;a#

ledczeMSWo `

SolidaTności WalcząceDZIĘKUJEMY! '

Mlczanowskiego i Antoniego MacieJewlcza) oraz byłego szefa UOP Piofta Naim-

f.?gn.owanynTzw::::n,aśo:,raodńkc.Ś#,,wy,ż: ::Łaz?o:;cńh)(#°omk:Cł8zcnhos€n#d:óź:Wńn:

WIDZIANE Z CHICAGO

jestantysemityzm Polaków
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. 1 3-15

#i::°aT)?C°mającąwvmwypadkusymbo.
Na

początku

Mariusz

Sokołowski

wyglosil, w imieniu obu oskarźonych,
oświadczenie. Stwierdzil, iż obąi. przyznają

się do czynu, ale nie poczuwają do winy.
Odmówił skladania dalszych wyjaśnień. Z
koloi na wniosek obrony odczytane zostaw

::Lo:nai's#eyr#są;bi:teerłe':ttioan#opw'wao.
wa. Mec. Adamowcz powiedz]ala, lż ncrwa
wykladnia art. 270 zupełnie inaczej łozumie

##!i:|ądcyozr::epga°ń#Zara#t::zn:::°ó|i
nych osób i ich czci. Należy zatem dowieść.
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#ee:m;:|::źg:i.L:?zaeś#.ięsnyżm.ós#,źgn;
Serdecznle dzlękujemy za wptaty
m fundusz wydawnlc zy plsma:
Przepraszamy, potwierdzenia wdat
ukaźą się w następnym n-rze !
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to art. 351 kpl( naklada na sąd obowlązek

|Gz:,'ązg:
stw:e;:gr.dżże; jes;popr°#: #:s%Sd=weond':wY;:;::iestj#n::jowżębkasdz=!
•przestępcą|. Osoby obserwujące procos

njaR::i::kźcshi:ka°!Lct::;rśecŁ%:UŁnuoskar-

jp:S;C(Ęeo:pę:śa,:j:7eog:bTc#ah)Z;:rda%sPp°ód,:

żonych przez prokuratora jest błędna, prag-

MIESIĘCZNIK SOLIDARNOŚĆ WALCZĄCA NR 2 (300)

:z°cdzóe:}:°ś',!ewg°ob#:P,ywj:#opm°:rź:wZoznś
różno próby manipulowania dokumentami.
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czynii,cooskaiżeni.Ponadtooskarżenizor-

Po kilku miesiącach od 4 czewca, kiedy
jużzdawalosię,żedziatstianarzeczlustra-
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KOMU POTRZEBNY
JEST ANTYSEMITYZM
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lustracyinego.

czypri::;3T:+yż%:::ykóG;G2:;ovsr#:,:'a:ne:-.
;oC:%ak':emw:ę:oEi:i:#o,szk#i°e;nm::js#

#oą;,i;ę,iię::Eiłgił*:if;łoŁ?:3m;;Ł::
Ł#dkzvemń.WydmeniModziennie-przez

w Europie. Po usnięciu komunłzmu w na-
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SmMoqą::euiinwonś`:njaż::::Bę:śi:źeno,że

częcie w Polsce
dekomunizacji.

prawdziwej

lusuacji

i

Jan EWARYST

!!;;:s;j,!;a;i:::3;łęł;t;r;ł!:%!.iw:i:ub!:ii:!gj:;:3!jei;i
Wroclaw. dn. 25.1.1993 r.

Sąd F`ejonowy -Wydział Karny
w Brzegu
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PI SMO PF`OCESOWE

Jako

Przewodniczący

Solidaności
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Wraz z kiorownictwem Partii Wolności
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wego rozsądku.
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LUTY 1993

Łr:%e:;buęTpelnienie aktu osk"żenia o

Koriiel MORAWIECKI

g:;a:ł°łgjo;ł:eSg:;rełł{;;kjd#V§łj§;;U:Ę:
cd. str. 4, 7

Gdańsk. 18 stycznla 1993

Annawalentynowłcz
zam. ul. Grunwaldzka 49 m 9
Gdańsk-Wrzeszcz
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Wynikj ankiety znajdują petne potwl®'.

Zo zclumieniem dowledzialam slę o posta-

gom,n±®o#w7nośd#cohśódwoLw;yms#:j:f::

!s:ign:oz;:i#j:łe:s;E:a.:?*D:;,?na;,:i:#oa??:
równości wobec prawa nie dopuszczala na-

cjl. Niemczech czy ostahlo w Szwoęil

wet PFIL.
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tą

informacią

do

opinil

publicznej.
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A. Harlacza w oderwaniu od mej wleloletnbj

Zadacilamzatowysokącenępolitycznąiw

źyg:3#z:Tsy#;dhgoniemogburierzyć

#8ywmd.ęp:ŁW:i%ytte#;ajw.d:.%:gbay-

#*;ż:w#'a:o:g:LS,rtakaijeęmj%źFj::
szechnll. że stanowi niezbędny skbdnik

W#d:?%Pi:a:#dgko?3i##P?&8%z°ęż:z3łĘ
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skonale znając jego poziom umyslowy i

praworządnoścl.

m°Ń#i.e zmieni faktu. że można bylo rie

Dlatego ufam. że Sąd nio ugnie slę pod
naciskiem aktuaJnego układu władzy 1 zech.

ce

szanować

prawo

i

zwyklą

ludzka

uczcWość.

Ł:śd#P#:g:##Płjagn';n;%bermm;iz#o:3:

Gdańsk. 18 styczeń 1993
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:#3:iŁJmaka,nąabt;%d#j:#=°hmęię##

#gn:ŁPpggm:.#m:##Ł+:h,::śzni:o;t
imeoo.
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Na życzenie organów ścigania gotów |e-

Andrzej Gwiazda

;tueb|k:ł#:::t,:Cżśńdpłpw.?dśbwywmp#bęi

#3.4:'.G#s%a3Cm.|is

gŁ"ey'neigż.'ś.cźup:ĘiFapfewsf?j:.jawboepzi#®gg:
poWcszpa&s&,pęgŁ#ater:asźęToti3i:ź.wahsą

Sąd F`ejonowy Wydzial Kamy w Brzegu
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najdlużej , znalem j ego poziom int®lektualny
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WaŁkoę°wiłacY:żzwywTiz:er:jnaekww,°88:'.,oku

ZwracamsiębezpośredniodoSądii.gdyż
oskaJżyciel publiczny naruszyl zasady
równościwobecprawaoskarżającMariusza
Sokolowskiego i Adama Hartacza z art. 270
i 273 kk za to samo, co od lat mówię 1 piszę.

i postawę moralną i od lat prowadziłem

klerownictwo

E:Ł#:f:Łmn::fi'e#dczącej., że Lech Wałęsa
jest agentem SB.
Ponoszę moralną odpowiedzlalność za

#Smzyws,*:?#:%#{:aś;sobiepytmh

t:;:,;ddSĘ#}g#O::O::gz:n;iżyłgsd:::%::e::pĘ
nii publicznej.

Stanowczo protestuję przeciw pominięciu

#ieenji:Ę:?oY::,::zpewLweca:UwwaŁ°:ap°b#:;ei::
tem SB PF`L i że takt ten zataił przed
wyborcami.
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:afnderp!raz:s%Z#:,°ea;°duj:#Tieniaagen".
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Sokaznpń"#U±aka#aft„#apgr:touk#`ę#;
129 § 1 pkt. 2 kpk). przy czym dowodu z
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;ÓanT:e:jotes,ł:,:apk,:]oełnhychwaacffźyoweć:
lefonlczneuzgodnienl®takiegotermlnu(tel.
52 95 81 wew. 24ł).

Prokurator
Prokuraturywojowódzkiej
SławomirTwudowski

doSc±:.ł°chrae.dikecśjzk:stM:żu,Tk:%r|;t
opublikowan®

w

artykule

pt.

.Kryptonim

Lech..

A8;XYc,j:zT:pź;sS:t_wd.akz,3:Łobst;:zueb##3
F`uchowi dla RzeczypospolitBj Werowanym

Pe'dg;:Gc#a?Ń3ź;:a%:i:=P°żzh°;ffljfR°on#°uwi3
LazaJowicz.
Na wszys«i® pytanki odmówillśmy odpo.
wiedzi.

PROCES BRZESKI -cd
...1 nie mamy zamłaru 2flprzestać tego .przestępczego piocede"..

Chlcago. dn. 25 stycznla 1993.
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Do Sądu F]ejonowogo
Wydzlał Karny w Brzegu

gło*i'=ZkĘcW:agec:tnó::mnY;Ę:ędda;°T,.yaŁ°n}:nbś::ka::#:jj:żsdu:?ę°d';S&

'1 K 607&

iggw3#z#k:P#u:z:wrsdo°k?bmwswemm%CF?Andyamm:;j2H6gs#=ZonLa

wpVwu na low Polskl.
Stwlerdzamy, że dz].siąi. podobnie myślących w środowiskach po-

#,nę,{n±cohśćj2snt,chba#feopodgT;3vr:d;3;jTzy#:gen,e,żoogmmna

;jo;::',iĘi#;FgĘł;§!iik;5;ij;#:R#*i§gł{ął§źłiś;;!jłg::;€
PRl..

obFęuc,ae;#e,Tt,ngżyosfadrź::ji:nmo.wywBrzegurozwaźnmoźliwość

ter#ynizoen:t:żpsr::nęy,##?#sm#r3asptio:jiśśćyk#.naczonym

żĄDAMY DOŁĄCZENLA NAS DO GFąoNA OSKAF`żONYCH W
IYM PROCES IE.

:Óo%##k#śŁtieą#(r:Z;k::e:;'ż[#hgo:#ek#ii]*ię°±y#|#%:

JacekmwczYŃSKI
Wiktor WĘGRZYN
Aowyźszy list poświadczony jest notarialnio/

Jedenaście lat po tamtym grudniu...
rozmowa z Korńelem Morawieckim
•- -Co robtłoś w nocy, w którąwprowadzill stan wo|onny?
- W tamtych czasach byn3m tak zabiegany, że nio starczało dnia

:2ś#ąat#W±°hn|e:enżprj:niel,S2Zyg::dsnę:adwrig:r%#u,Łjwakabw+ei#ę-z#:X
nlkaml.

.:.ckpo,#yffi:#:§,Ł#ee#tawzs#,zet:#śźFfreo:
-Td<. alo to byla tylko jedna z w;e|u spraw, jakie mnie wówc.7as

-:..-iaw§%ś9°s,#dpyo#eNp%Vwpnruomweardzn#:J:gne3Woa]#n'.
SZu...
nego.
-Tak, 14 grudnia rano w zakladach kolportowano plerwszy .wo-
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::d%bcg;n:6ko?&°j'e€:en:3=:ad';i:r#ąjp.'i#u°,:CJ'n'i€::j::dsźędce°j

..###ep#2aakztkoa:dgffcdnh%n7ZBwpyd%eemnEaąm;#=

g;irogż#.źF;:,g;:tĘp:u??s:t%ą;#z;,?Ei:,::,Łłi#i;o?:#g
• - Jaka była wtedy tw®ja roakc]a na to, co się stalo?
ak;cT#dmż;,3z;nT3€,jśTSśę,ÓąwT+ro:wwsdpzoewnnhy:rś:oZp*jouT:;jst%:

Ł'.Zj3:łdieansi,icR'y.ęg:=gęask,:'=Wy8#°#km,°źULZ;nź;śa:i°#;śL3
przeci.w wspólnej sprario - wolności naszej ojczyzny.

..b,y;Ś:ns:ę,:ff#geo#weaśntyay7Me9°obrotuspraw,toczy

milicjl, ciąghg kontrole, rewizje stanowiły duże utrudnlenlo.

• Już w pierwszych dniach dostalem list od Frasynluka. Pisal, żo
jest w jednym z)e strajkujących zakladów, Udzi.elil ml pehomocnłctw
do druku prasy Regionalnego Komftetu Strajkowego i \h/ydawania
oświadczeń,takżesygnowanychnazwisk].emprzewodniczącegoRegionu.

..cTznw[og,e3,skt:u#eeFRŚĘ%jw#o3:ę#S;ukFau.rfkaó,:#Ę
n#_f{kąąk.sskĘ!8.aBp[a°,kz?e?aęhł%g|n°i.SĘtdto#npf°d,rnffR!i!o_

#negoruszyhdrukarniawdcmuTadkaŚwłerczowskiegonaZ cl-

dg%żdĘ#ĘSysEg;E#Ęa%8ćssaśytE%#ą
ok;FgŁeyzscuaL°kLS;°.SBn,#ŁenT:3:,,:g,ąs:::dgaor.r°ńcć#,tr:,:teę#:
gŁwe:n%r:kpgdnTęjśjoe:;pj#gozwaeFj:rŁŁDoaLę,młeuT#T:esreanł;n;
siedzibio zarządu regionu Szwedzi montowali linie drukarską. Stare

- Przesadzasz. Mieliśmy dobro kontakty z zakhdami pTacy, alo
nam też sporo brakowało do pehej orientacjł.

|#:;:#:Wb=+;',e=Py#i:,Ze#a.rstmowihmnawszem --cZ#d#'#sy[Sę'ęza°#o'#g§..atopRecieżnlewszyst:o,
- -A co stało slę z tą szw®dzkq llnlą wydawn[czą?

p.-"f3gawjśc.i,ej,:::z±gTa?aa,apnig5ejb#kct:io.wźa#:o8Tu;#Tu#
s«%tco=#z::j,am,:#:dnyan:*wP;%,a#gśe;::#ę#:czr:s#; ------:`-:::::--:-::-::::-:_:`--------:-:--::-----::------=:---_--::=----=::-`-::::-:--:--:::-::-:-=
;Pti;Z#i:#oTa:ręó\:Tnjuż!ł°k°Szt°Wd.donap®wnogruboponad

--g\h/!|:fiocF/3Ę,do°};#o°?Plerwszego„woionnego"zebrania.

40-#:bwź;#,wj?ń###g:iro#C#je#:::bń?:j:i##
zadaniom było uruchomieriio druku. W pierwszym dniu stanu wojon-
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##d#J,iŁ;i#;y:nr#d#ś,oZ!O;§#'ea#Zo*o]łł&!Ś#
To n[o byl dla nas lat\^q/ czas, ale wielką nadzieją byb przybczanlo
:jŁd®°ę#kvchpdo?##'®U,fó#Ł?:h'#zbogdyuch#nzj.m:°#oĘWw%
Obomikach. Wlczynie, Pęgowie, Szewcach. Golędzinowo. Vviolu

g:#snną°sTadć.egN:sżż%crj°edda;nenecę?b°yM#żbw.,°Cmzyźwśgw°źr=Li

g:!5eirn:Sog€:Zit:'ł3.:i8:Fg:ą;oź;Hź:tgi::?o#3Ęgś:#:Ł3#-Łt
wspiorali, saml przecioż dzialati rzecw komunlo.
Meoc®nlona tu toż była rola naszych przy|aclól.

• -JĘ\k oconlasa tatmten czEis z dz[Slo]szx3| persp®I®rwf l

i?d?mĘ?w::##ia':?c:u:|u:t::r:io=#f:T":ós;;ęg;;®ŁŁhz
1 wymal®j pracy. Dzlękl nim powstaway nowe \^/ydawnictwa, orga-

- Ujawniono dz].sia| materiaY pot\^/l®rdzają tozę, że interwoncJa
sow]ecka byla wtedy bgdzo malo prawdopodobna. Jaruzelskl byl

nlzacj®, podzlemno mdio, dziękl takim ludzźom bylo możliw® pokona-

#;okd°nToU#q#:.kspzĘnĘ#ćĘŁ#:r#=as#a°Ęnp?;:'śłzdpL°krwź„SnĘ

Ę"?oŁi,:zgb.n#łiastn:##b*mfq::FŁ:Ęy::?;e;z?gy;#glw#Ę
Przez wprowadzori® stanu wojonnego zostala om 2mamowam.

• -Czy dżlete]sza rzeczywlstość |est.ą, o którą walczyłsś?

::::--:::::::::i:;:::::::::::::::::::;:::::::-:-::::-.::::::_:::::=:::=:-::;::-:-:::::-:-::_::::::::i:;:::::

3±Qbś:oź:#Ę.;,'gii.w::3i:Ł#a%ią,#;g;:gśi'i:łŁ=jg#i
Wozila na sankach zawisnięty w ręczniki, żo to niby pranie od magla.

:śŁmąś#nmapaffiuffis:j&ir:Ey#ij::kwoFw#ky:oŚ:?ćd,#;rem#Ub?ea.
rall `A/szysd(i® gazotkl. Nl zawszo byho jednak tak zabawnlo. Masa
ludzl prz)eszla przoz więzionia, straciła zdrowio, a nawet życio.
Zlamano rielo życiorysów, wiolu wartośclowych ludzi zostab zmii-

szonych do opuszczonla kraju.

LSo#.#:aTE##.?:=:YŁ%Ł:u?#bmĘz:kb:#.];a%łwYh':qsj

;Ł#ze:m#pE#?:g#mŁe?Ęi';:Łpw;s:##ti:ć?:F=yż:;:żłm:
taklch ludzi, jak Ma2)owieckl , Kuroń, Walęsa, którzy są tak .uczciwi.,
że przebacza|ą komunlstom ich wir`y oraz pozwalają na konw-

:::gyęr&Sdgrc#:r;::,Ciag#ażtęĘy€:.;:actą:%'kmź°#;s#fpoa#ńTpt:rź%#°ś+n;owm#rsTówd,°ugŁ°kmóawieład:|:'::Wr:g:e?nę:

::t#jząa#yp;ąwądż%%##=:::='=Z#Pri"ży:;TeETkTpÓ:[k:::
_ -pnĘ_#_:ió_fdĘ_oóaEf f!ad,_d#!33dĘ#_ui!ó_ tneor:onĘ,*duuł°,Uta#t:g%łe:tdfrrw#:'®odzwp}#::oZJnś%ebmczmo'ń:#:!
® -riledzlałeś_ przeclćż, żo q.osz rgdkln3, .ćzwjoro żo nio powinna dłużej sprawować whdzy.

3Żo"cj' rozw]a|qcą slę karlerę naukową. Czy nlo żału)osz --Bardzo dztękuię za rozmowę.
tych wszystklch lat.

w lmlenlu redakcfl rcwzmariał Attir ADAMSKl. Wywiad nisaun>

zro-:rćnć#Ę+'|nj!:Z.°;ś:tn#np!:zwywćę;:jj#:%duapbadsięupkrozmymnuanj,mż:il

Otzowany

MOJE WSPOMNIENIA
za°r:cHhHaE%%#zpmq#nktaów#k:%oPw,%cst#w#.:#fi:::joec:hw§inczdcz#ff.
Wspomnienia te osrwt® są wokół dwóch podstawowych wątków.
Na piorwszy i^/ątek składają się osobiste refleksje i uvvagi Autora

d%ś%#########e##nff#yóorźa
li"g®ikonkreitiiedzidaniasw.Wartojednakwtymmiejsct3zwróclć
uwsgę na dwie nieśclsłoścl. Pierwsza dotyczy składu osobowego
Komitetu Wykonawsc=ego SW. Ten faktyczny bfl dużo szerszy od
tego przedstawionego prze!z Autora. Druga nasza uwsga dotyczy
znaczsniai pseudonimu Lesoviisl(i. Wbrew SB, która utożsamiaia

Przypuszczam, żo Kornel długo unikal aresztowania. gdyż nio byl

PU#ÓUc!n#yłźłedyz°źgk*pYr:jn#ych m §woją famazję 1 .htal

:o#fjć:pu,Tać,?e;-Egyh?,i|:s;k=mE,`:koś#gigj'.::|jn#:::?,Ł:ą#bb:,ę
może w sprawach czysto polityczno-kanapo\h/ych Órywatnio nie
sądzę, bo wszystkio .kanapy' platkują), lecz ri® w sprawach ru.
tynowycli.administacyjnych.

ofoNnaęj:s:3;!mt#,tó:#oO#ę'::m*,o#:!fi|#:j:fi!ieź##

L#6##kztoĄvuf:r:%€pnost#a#st#:#dmqpdm!m=

SW.PW. Nie będąc czbnkiom PW, nie c2ułbym się swojsko w tei. roli.

SW.

g:Ęz;wFE;.i,:jołsŁĘ#d:;Ę;u?;:i;%b#ad:i?:|:nf:ig:iĘś.%:

M##§#o%:ke#wmtim#s°##e#R#%oea###

ko`h/ych, użerania się z lmmigration seMce -pozwolonio na pracę,

Autor misły miejsce w listopadzio 1987. Od łego wlęc co najmniej

okresu trwav zaul.isowe przygotowania do ugody Okrądego Stołu.
Maimy nadzjeję, ż® wyrsżorie w publikowar\ych wspomniciniach
sądy i opinie skbnlą pozostsłych dzLeb3czy .So«damości Walczącejw krąiu i na emigmcji do podzielen`na się z Czytelnikaml mlesięcznika
.Sl^r wspomnionk\mi z okresu 1 98289.

Podzlomlo prócz wielu wad mialo kilka 2nlet Moźna byb ukryć

#łŁi:io?ł?łwfjeżi::łcĘ:L%„fisii,;!zi:#:Ęa:TaŁł
cjalnego cci prodestynowaloby mnio do kierowania (rozumiom: adml-

:#wkma"ń'sa2ilmaks#i:5ńosr#i:i,za:JŻ:?ą|:jnąotiAeam#Ęen#ży.fsa®|

?):3i:r=#oiab:ź!Td#nT:iiftĘ;.Tceh,##e,dg:=:i:tjn:żk5#!
#:iomw#ł?ćr#p:gń%:ą#,±SzyAchb5°=:Ę:Ł:°hTa'amNj:r:r"Ę:

ip#iiiaką,giĘo#;ffiłn:!Ęj:sdgi#s`gi=i:=;8gwT;Fj;z%#fi
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łgiĘq?o3z*n?_#;#jz:ToigJnsis%f:g#Tź:n#;pw:ilF;ŁĘ

osobistego odpowiedania na dziesiątki listów. liścików, artykulów

;:eśsn#mwmuośeAłL*f:Ldr:t#:,#=pSmtA:fpT:;an"at:kmo#eęg;
Logioo 1 Teoril Mnogości, co zawszo bylo moim prawdziwym

powolanlem.

propozycji programowych. Obo|e, Kornel 1 Hania. uwilbiaJl drobiazgi

organizacyjno 1 tochnlczno, Kornel mial na dodatek talent dyskutował`la z .nawiedzonymr, niestety kosztem rutynowych prac administracyjnych. Obojo pracowici, mało wymagający, żyjący w bledzl®

nawuwkopw°oi."Niep'i:g:Sptaot:!gd|ap*?ż:aLE:?a#LZ=i:ecchhdźrTPo'ab3

#oŚ#k?::#§ohpi,i:::j#d:;jgg:';:Z:e;ed#i%;y:f=ę#nś9!,;:n*®źgdv#.

gĘ:ę#błjĘz;3O;jjk§y;;;łp{:t§a§w;n§e§;ĘmFg:;#;,#;;%:u:d;;:±.
W 1988 r. -w ramach liberalizaql -otrzymańem paszport stużbowy

dzielnie. Ten brak schematyzmu chronil przed wpadką, lecz w warunkach jawnych jest ambarasujący. \Mele ogniw, lnicjatyv`/ jest w

Ł3#u,#c:zwenii:ą;Ła,:#-%oEyo#.oti:;Ł:bsap*wmaś:ęóei3.k:#-

!;#Ęigi.#;:ni;::o!sF:c:#kgi:ŁTf:o:d,;lj?jhiĘTmo,:inęiT#:;s:?::
FohEEi:;%bn;m!'ybr:łFd:##;a;uTJioą!.:::FŁdo:kp:;ł?;w=łśl,#gjn:o:
:_:::::-:::::-:_:::::-::::;::::-::::__:-::i:_-:_-_:::::_:_:::-:::::::-:-_:_-:_.:::_::;::::::::::--_:-::::;::::::::::::---:::

jśa:kŁo:,łńaa##e:m:;j:&cł%:#.%oL:o3n::sł{e=oj#łgga:g3#łe:

;:Łg,:+j;*+;#;ł§:;s;jjz,ff=%w:da:;,:*:F::ffeg::::t#ł:;#:Ę:;,;
czasami bardzo stylistycznych dyskusjach -ładny apel , artykLJ. esen-

#'śiungzTnT#Ę;:aawdwL#u:i:zke°n:Tcjjmreęg##:S#r8;daźćj#d°awc?[
zaopabzenla finansowego 1 materjałnego. Skbd tego zapasowego
kisrownictwazJadwigąChmielewskąłF`omanemZwiercianem,oraz
mlodyml z kilku miast (w tym z Wrocławja). mógl przetn^/ać zmianę
konlunktury polftycznej. W tym czasie .kombatanci. wisleli na telefo-

#::po#rn#|HnrcznkYź:rkn°eYas)Teł;u#eej6-sś°wPó('K?;)ne(indą#jćn=łeź

ij3:b#;ś,r:pgśilgji:#gam#:'t:d:,aśoósm#t=k;z:elĘzwe%śeżTn';ea;!ęŁ#:o:,g:
wszystko to wykonuje sam i zaraz potem powiadamia Kornela co

ź::Ęis,?:r:#:!g!t:a?;u:?fniipij#*i:en;:ffi:no;:s,fępęs:#:nf;ęg:
ś#nĘróoj#L#e-n|i%owg?qś2do:3j:bd.u:ka,3T#nsaTż.gićT3Ź;

##B}gstĘdi%;§j:;ko§żsaczi:mżięiżR;a;:!;e#oe;};kaiĘ;;:c#
Paraliż woli, lęki emocjonaJno-prestiżowo, i typowe dla dziabczy

lstnieje podzid terytorialny i nie można powohć dwóch grup PW w
tym samym miasteczku?

SW myślonio z doskoku, do najbliższego problemu, terminii, AKCJl,

#i,kf*s,p:;:n:gł,:o-KĘ!,:k3Ts:,;#j:#,bny:#::,:w::oić#3:#zźs!:o:?

oddaliv legalizację wownęti.zną mego projektu , na dtugl okres, a

jasnym statutem, i tamałby go zbyt czesto.1 tu jest moment na walkę.

Ę%tj°aTn-ą'Unżdgżd%źddwa;3c-ió?r?epś:"Ż#;ęwda%::jata:=8imqąwjyapwa:3|
samą dwoistą suukturę. Mniejsza o szczegóły, moźe się jeszczo
przyda.

nakpŁwdd:Tzo#tće:k,o#owśać,cŁćt:T:3;:T:?3k.N|:=;r#reóndt

:n::nż;a:;?:b;ąnĘ|kv:Fh#:f:w:#:T;onczś#eĘ:i?śu"#żaug:b;y:;ne:

:3r%':nś';Tj###%?#::gd3„#r=oę%wc:i.:śC#sFm#,ła:S:noE=
petencjl w sprawach faktyc2nych jak pozstaJi czk)nkowie Zarządu
(mam nadzieję, że wtedy taktycznych sztuczek z prezydenturą nie
przeforsowav). i wyjęcie dziedziny spraw finansowo-administracyj-

%;huz;kn°n::eu`::;?zrtneetanę|rŁP:8śbhĘ)gg'#:,:.°#:rńeanć':oj;!

#yśdwżewni:i:zp:,#c?m::ig;:ięŁd*n=ćonseŁz,pąocgęc::mn|:jdaTi::;

s=#d.:zfo:sek?rnłc##:::z#ir,,n?e;:łi:j#:::yf:ykĘg:mwĘ:w:dŁ:E,
reagowała z furią. To tgik jakby powledzjeć mnie, że nio umiem
dodawać liczb naturalnych. Może nawet gorzej, bo gdyjestem bźudzo
zmęczony. to się przyznaję, żo nie umiem dodawać mimo doktoratu.

:T%wno:S°p:e;gd:kćs::u::#;adby:S:ki:#kł|=#bśyb`;ł:?P%#:#€!źb#
##,:L%dmaY'in.y.#?baej3Łnnn.yccź:#ł#m?Y.TswmsćwJirśnz::i:a*z=_

!:gu;ia?;jg:#:i;jjia#jĘ5::żbzi,;st:Jajb::ł:Ęjżgj!=;;iff!e#j
nswet gdyby to się wydawalo wygodne. To nie działabby dtużej niż
iieT)eśs,i:=ś Ę:#a:komj:sżcaew.przerwy, potem 1 miesiąc' potem

by#.°##;S:]fdg=:Zo%Zw#cgża=;.mp=|ję::aj(ś#k#'j:.dz:;mż
ubieglorocznych n-rów SW - dop /ed.). że promocja jednego tylko
nazwiska w SW była błędem, w PW jest jeszcze większym bGclem.

;j::Łcahwwpęr:%::#ok.g:hzofmzyd::ś,cg;:gzpersemłcd;notF,Tn%enfepp#eęź
tpęasĘo##nkip?s=ęTi:'#nydap:?.mując nie Siebie, 1" lokdnych

::e:#Ż::Ę:?:=j:=Lęosd°ub,ąopdrwTżPź'ćdaęó,::ky:Pm°ótr°óZLeśś:f*kś:;

bayć#€:%,eTnohpr6e#::ł:ghołepTzoożźjwHoaśncż€rg:W*,3j:R:r:::

Pomoc innym suukturom była wpisana w etos .Solidamości Wdl-

czącej'. czasami szla za daleko, odkrywala przed SB zasoby -

!%°łe#:::Ł:zako:onwajuź#t[:bę::.mza#:,Z::::yegnłeemżstzoa#gg

SZS?g#Eettc:#nie;ś:ćT%rsydiczhpŁ%:%jnt*°hnn:żrnaoł\naywę::

wyrozu.riioniodlaciężkichprzejśćHaJ`kiiJojniesvchansjofiamości.

#i:gi:dpz#|nźś:J?a%es;;6z§R%sb#:Smm:::tet:gKosółyżćzwn%r#i8

X:sPś??ę:#aHmmosp`c';:Lir::Ł::ecLe'atfisć2i:lr#żymj:zyor:fi=::

jn:Wziuśjr%±?bts::°:dg+i;€o::r:?::H?ł%iegsnśJ#;ia#ju|;:|%?#FEE+;
ludzi. któłzy byli w połowie drogl do SW. Ten sam czynnik stał się

wąsklm

gardk;m

SW,

gdy

orgaiiizacja

zaczęb

przerastać

czyjąkolwiok umiejętność ręczriego sterowania, i możliwości Kornela
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gąłE#Ł#l#ś.J:-EgElł#lih:?k)ofn:h;i:bfu%s,bp:r:ał:
Ł#kóaw#z'::b:ŁmryńK#aewsŁ°puołwł##o:°we#:nn°:#jĘ
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Z większą zaciętośclą zwalczmo czlonków SW niż czlonków

:fep,SR#n#oc#ę#bkw#eT::,oacT###mk::qftofŁs%LW:d;

;:;::::::::::-:::-:::-:;:::::_:-::::::::::=:::::j::--:::::::::::i:i:::;:::--::_i:::::::=:::::::::::_::::::_j

skladalsłęzczlonków.S..AJidrzejKobdziejbylzastępcąWatęsyw
Slerpnlu'eo, ja bylem w O.zyosobowym Prezydlum Krajowoj Komisi.l

;o.T.%?:m#E,m:Ł:i:aoi#;m!,:Ę:±#m::użyjiRwjgd%.:`#dĘ

::EĘ!n:jn(:d3°KvriKKęRę!#„mzzbzaysfl:e#S±.g.:Fd.edn°=ÓŁUowźy°ć?e|,n§g;)i

Foepbpogź'diYrź:dq::orxEł:.ójw;j:j::rd#sT?o'r::#oF"T=Ski

ł{Em:żjł:d#k#:Ę#T::#dło:łf:ł:pfą%j:jo%;Agnggjos#Ęa#

R"Ksd°wbo°#om#:[LFMHożoN;o?in-.:.n::"p:gsT::rć:Ł:Zi=ź3g:

dĘbrŁgyŁĘk;§łłffijgwąs#[#b:y;%g#3:*%#S:yś§%O] ;iiEjoiF=ĘĘ!k':?ed:wfF:Łe:,;hNTieLe=ohod#ć,Ę3ęi:
wBtemdokoptowano:HannaKamlej-ŁukowskąEwalajbasie-

e#aj:jfięak':'eŁzy,TyYn±mjaś:*rk,W=Ę:SbT##3:b%'r3T:beocogh#ł

f#ił;ż!;'iiE:ogEfe:i[#:Ł#?#[:;#ff!.%igmĘq:;łghĘE#F!

Ę®:BdFqDn*°ć:i:#aśź#Nu#rę'aęc*T#Łg#n;Łi;nY:)hw

f5m::a:l::#-#he:dądłp;;ę:FraŁ##an#Ą,g,:zi:,ggĘZ#:łT€iE

ł#jq#S#+#jdw:#:k:ibiłe:n3ł;|#,:,#gSba##8:d;Ę8ei!

AndrzejMycwy).echaldoUSAmpoczątku1988r.,Ewawy|echala
do FrancL1 -polecenie slużbowe, Komd i Hania w padll w listopadzlo

:aesegh°cwhw=?Ckj€ł#%gŁchmwosk#:,e:j:#E.y%k3iębmz:Sid:m.

Ł8::',.9(#iź:ZstsłtŁJ`±#n:)*3,:d::jdKWKrió=Zś'bpn#Ó*ę2:ft%-

zloia Gonezarot..

#zke°śnn:;C.:e#e:2aą`ęeź#tig:#ŁUwferabd;.:;aoriżz=qęź"#mg:Z:ń.

=?E|?.diża:="ŁEo;#di#ł=ar;ł%bF|;ŁFZĘ.ysctił:t::iii:
##;?j:#"#!:;i°;:ii;%b%%*%śk:aiłz!::aogzu:urk%#°;d%ią;C;d#e;?Łagm;
;;-;:i::::::-::-::=:=;::::-::::-:::i::::-::-::::::.:-:::::;-::=:::::;::-_:::::-_:-:::::-::::::::-::

:#iag€:ą#::zd;ij:§#k|i%:;e§#%a:aĘj"i:f#§:°;stŁŁi:#,ioĘ%Ęi?i

:#oęś:,Y####c::i6ź3ś?u7ż:ddcwh;i'eanTonmag::mp::i;:;#

:Ł%rk°oę?Nł:ł°#bmyLazzazs*Jadć°npł°:%:ek:j:o:#.Ej:tś%n:

przez Wójd@ Lamentowicza, Tomasza Młkowskiego, F}yśka Łuka-

siowicza Oóźniejszy .Sztandg Mbdych| i pgu ubeków zostalem

:#m?:R:ggi:r.'#*?Ymu;*#:eE:jg`.°#,UóczjYbdyz'droząs#oTt:.,::
że SW zalożyk) KGB, no...w najlepszym wypadku Mosadek. Cokolwiek, aJe na zgubę Prawdziwym Polakom. Wtedy wybory w SW ria
szefa móglbym wygrać. Szczególiiie. 9dybym w pleblscycl®

fEwłgŁigiaEn?.:kpŁ:*Zo:dr:ę;%igĘŁi=ś#%m:dz#S?Ł#;TE:%k:
wym byl db mnl® Jan myński, należalem do Zakladu Podstaw

k:p±ż.;w#;#:,dĘi:'i;j:abn,Ęi:cmi:,si-fiiń"|E;i|%±łF#i#

g?::a:i!ł:i:Ś:ig!s.::jrs#;ź:o::ye:5Ęk3śiLi#Bgś:1ogT:go:j;J;stś.o3nFi

Woftkowl. A możo mialem zostać Hiobem?
W Komitocie Wykonawczym duchowo i emocjonaJnio najbnższa

O?"#nĘĘh####

#,k:!ę;ejj#::gd°z?enńaż;Ksd=j:e!:eiecmpnseff.##SZ;ćbtr°#g't=

ż#j;e#:z#nb,jeff.,epwjc:ć,Łhj#,:*j:rzwe:łenk:#d,a:jeavo=*

dowe, Gwlazdozbiór, najwyższy wyrok, znajomość fłancuskiego j

#8jr=k°JĘ:=t::ydmap::auężd#:%;-ćd:jb#b:sPc?eng:ć:#
Tezgnac|i z ropr®zentowaria SW. Zgodzilem się, teraz pk,ujemy do

#sŁ#:a::Ói#id::oadp#łdź?ę#;:°%;P:r:Wh:o::Ł:j.:':em:}ę::#:

warianŁ SB e'ochę szkód mrobiło, Basla ratowab slę jaJ( mogb a ja

łłE#uaŁ;hgjg#Łffjogz#,:#ngazęndź[j;łłł%k#;eŁ%EąF%Ę:ż#
KurczB! Dopi®ro po 19-sb stronach rękopisu doszedlem do wątl«J
\^/ywiadowczBgo+ 10 listopada 1987 kolei.riy raz z rana po rewizji.

ź;=?:ja*d,pToywn=źE.oTóyTę'd=i::-zdDua#l,:TkŁoioąbJ##ol-kłoj

§Fek##=fgy°bw#rNŁ5n:jEUJ:j,Lo#ywjr&d:'ofaBżgn':.#%:źś#:

wiemy.Trudnobylouwierzyć,źetokonspiracja,bochodzilooto,aby
taka rzecz byla publJcznio znana,` więc nio bylo powodu, aby Ewa nl®
wlodzlala.

wbpz#w#ęćŁ#dR'śoŃ#wwawo.#ś#,p:=nst?oż:wgn#f.ni,c.:L: :::::t::_::::-::-:ii:_i:l::::=::-i::_;:::::::!_::,;i_:::::__i:::::::::T[:i::__::i-:::-:::::_-;:::::
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g:ŁFozmwę;§łĘEz€drzĘ°;łF#jgse:;;r:e:nnł:oZ;;;dge§n:Z:ĘłnS,;br#,a:;łd7!ł§łś;ł
Sowlockim. żo to nasz ojcioc, a ja chodzę i szkaluję. Wlasnego ojca!

;Bojai#,S?j:i.Lł;gi:;jnngĘąęw:m;iłii;;9sEj;:bijTg!;:,.:źstĘo::::i;5e!
#ymmujdczA.:.rd::%'o°rpę6c?e=#Zekmiałminęjakna(oteiudentystycz.
Powiedzialem, źe jego dociekania może nie są tak bezowocne. bo
mój Dzi.adek - za Wilhelma - plsał się „Sarach., czyli byłbym trzeci

a'bp°asnzóLsegz:ktyomkŁadsak*tó':.niedowcipnyiupewniwszysię,żO
czasaml się golę (wpierw myślalem, że proponuje m podrzynanie

Zoffbdaężęrg°oS!tiub}umz::#:g;'tąoL:g°uws#3Ł#i°ó:'o%pgo°ts:ŁUźi88ź

:-:_-::::::::l;::;:;-:::-:::::-:-:::-::-::-::-:_:::;::::::i:::_:::-::::::::--=-:_::;-::::--:-:.:--:--:-=:-:i-::::---:

:=3eo;8Ę:%3?:d:i:nnŁFk€;Łęi|::n|an('#:kźdr%eęr#ap.n,#bY:::k;
koniaków, Kornel nie cierpial aJkoholii, ja nie cierpiałem paplerosów)

tił3":ii;;szęię::piEżś:egm#jj:o;::#Ę#;1:ałia;;,::o:k;u:;gń:b#:bbb%,;rgMówil, że rozmowę prowadzi na polecenie Mnisfta Kiszczaka, nie

|::#.,T?:,Ęgwd:z?#.sźe;ś3ni!ła.Śeps.al.#::3,H#ęiinku::ł:,aTLconj3

:3g::c:npu,,aows2j:§:ś3Ta#:aźawno;sbł%{:o&Fgf:r,:vcg:
rozróżrienia).

ni.TiŁ®Lkgg'aągmnn:owon,:i;ii?ęMdózt:EiwLć;saz':aknte":#dzTeóY;ć89:.-

okŁaaw|°oS:ii'agn8;bpęoęgsTadjś'.oę33ga°oudz:##°:r°z.e%ęwd;i';Ót;

§:gj=o:|;Ęjo;ł;iji;ę%i§;ig?:°!i:§:§:i:jkg!::;:S::i§ei#Ę;#::::X:o:;jp;W;i:

:go;icr;::si.EpiŁ::ęi:;w?o;%i!g!LJ3łgą:s;ź#;gp'ił;g;ewSop:gzj;r:ai:i!:scł:iś;
głBa/'ę::®jt:%kj°esęyotg;:°±ykó.W;r#a°ćd3::g3a:*.'W;:anręS
usunąć krytkę Związku Radzieckiego i wezwania do rozkladu tzw.

:i:::---:_ii-`::__i-:::--:_=:-:-`;=--:---_=::'-:=-::--_-:-:-:-----::-::_:_=:::_:-:::--:::-:-::-:i

#dn:Traowt3:b;ey:Eł3n;j+,:eTęrj:Ę:,2tę:€o:buynŁ[;Tod+auT,o:eł,żóo;j

iłŁ:g8#a&gi!gi§ł#w:::;i;3f,ik;§;§i;;n;d!:r::?ł;}!::;iiE;ę:d:z#ł:§{j

3:;gd,oakpozddz:SŁ:LOT#kyćłkżoeuz3jksoę3=hmut:,:e:3.oŁąpb.yfeTz3ę,ś,:
wnerwil i powiedzial. że torbę odzyskam, a reszt)/ nie, bo całą resztę

stawiona przez SW.
Jeśli się zgadzam, to SB wyda glejty wskazanym przeze mnie

znalazlem w śmietniku i nie wiadomo kto poukładal ten cały śmiehik

i_::::---::i::::::-::-:_---:::_-:-::-:::--:-_:::::::,-----------::--:::::--_:---:----:--

ź#mąs;ćwrłeagduzjFauns:#*jenc:.b°WtakichinstnuciachnąuudnieHest

rr.

akurat w mojej torbie. Pan Leszek Wierdzil, że po tym skąd kto
.dostar, .znalazr bibulę wie od razu z jaką strukturą rozmawia,
Dowa.pny był. Torbę dostalem, nie zostala wpisana do protokołu.

Po pokazaniu protokołu rewizjl zostawiono mnie na korytarzu
samego! Nie do uwierzenia.

c,eT#głnjs:ęMpy°śęęgsg:;re:temmdŁ.ź:essźĘż;*.go333:edz°ęc#żę;Zdeo.

ł:p;:.i#a;ii:,?łg#1:!;#Ś:!ą;,::;;:o*;w;,:aź,:;:;sdFay,?yk:#ww:,:et3ŁTedmz:ozdbenn:Tk°#g'Żapcg'ć.WN:gą:!p|gkpu:mb,:rad:°s8?b:e°inaenj,',!]pnj;
cyników matego lotu.
Pan Loszek czekal na naz}^/iska. blankiety już były gotowe.1 tak to
kończą wznlosłe rozi\(wy o naprawie F`zeczypospolitej pospotu z
SB_kami.

faokTŚFc®zyoż,:#;,F#TaĘ;3śpk#żck7j:bsut,ęTęja:jp,:#Teł;,::3j:#

rp€#j:L:::;%gj#dżz#.eL,óe#,,,z2#rnLj.ęz:e%jens,tezroT:::E,wj3

Nazwiska!

wzięto Ją z pracy pc>kazując Jej stary dowód z adresem Klodzkim,

uś#:j::g#:;:j:esskg:;;ż:nś:kuuT,a:Łm::eęsE:#z%:p::c::

gdzie mieszkałą dawno temu. 1 wio. ze milicja wpierw pojechala po

N,ązadęa#3dczzk±#2,;:juźn,:e::,greuT;żcez3,sPćP::{żmK3#3ŁHkma„n,:];.

SŁr,w,STzg,rąęza:ÓsT::t3:óF.azna:Fą,doahpapn:3t:ufk:ęk;.aęg;:dżaeTys:ęndę

ł:knTOTL*eo#sĘ#:%#rTo:,&;AdTaocź33:[::o:ś#,,.;:goot::nś{
ProgramSW,iczemujamamdyskutowaćoprogramieSW,jakbynie

;:wp;a,u:i:rik%|gj,iło:pę;y;Z}:i:ę;;ĘY;ł;9k*:d;iĘ;knrś°h;:;z;#,fg:b:jbdu#::

Ł#:#;,yg#,gsr{aęTźawc,źo:Tzoe:=nź:g.o#:jde%rg:sTyuóFz:ł3:::Ł::3

kołowania policji po wszystkich wsiach wroclawskich. Pan Leszek
wiedz..ał nawet że nie lubię się zajmować szczegółami technicznymi ,

teTrorystyczną organizscją o nazwie .Solidarność WaJcząca., za

:'dm#c#:.gw:Ł:ii'gis:?g#r%Zi;E:S.i{ggi%ł:;i::gsTęd,r=śam# !iię*Pgn::n:gj°:ei::ieri!;;;:ji,Ęeik::ijĘ::i%:;Ęoudk;:Ł°%Ęokgśiżvb:i
1powiedzial.PanieAndrzeju.nażartachsięPanniezna?.Pomyślatm
sobie, że rzeczywiście 25 lat to przesadzil, w 5 moźe bym uwierąn.

zostać szefem SB. niż ja SW, bo on to rzeczywiście jest w SB,
poprawiał mnie zawsże że w konowywiadzie, a ta

%idopnd:#nĘ:f:kraa?izoę:d;%!'g,8ż::*°#ź:st%;jsr%!j{:egśti#§:Ń;:gc:ś=dgź

3#d,:gownś.wom:Łud#mę::::;:=:,.gŁśrTŁ:a3#e;os:3:gŁaas

#r##3*U#jćqz3łe:no;€#Ę;;#,!%::k:k::wS;.e#nz%,Sk?*ai
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gyBę:kwo#ęf;SrcźLodnz;m%wn#.ł,pb#mp,czh:+ęcż:wz%wTen3:Ł,,:

g-#dg#m::|tĘJĘjiigwgiF;##Ett;Ł3gEĘi;Ę

ł;°bŁk:°mka*śECoPŁZ;:ycphĘg:°#YNda°weT:Sk'i:yTbmź::łn°iE:'

•#sFffT=T;;.Ępnfę'irśn:i.a#n::e#:g=wed#mbd:g:,E#zb*a::
Andmj ZAmcH
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Ponsywania 1 6 lutego 1 992 r.

Wywiad i Biuro Śledcze MSW o

SOLIDARNOŚCI WALCZĄCEJ
|rtie tak odległa przeszłość|
W tol(u śledztwa ustalono, Lż K. Morawleckł. dzlalacz b. Zarządu

!TffĘffl:#i#j,;!ł'mę#;iał;o#u!.iSa#;izim%Ę4ii i#Fi!:!j;fjśc;n;;iłi#jug::!;gcgfiii:ę:I!idt:stio#*nii,
pizodruko\^/u|omy.

flod

•

Warszawa, dnia l987.09...

;r:08a:j;O#a2ig!,§i;:g;:re:i;is:ti#i#w*,i'apnł:i#a;i:z:;8ka?''::::Oo:ogj,

Tajne soec, znaczenia
Egz. n, 3

g,:g'da#1!j:,;gwg,n:ofag,p:.k;?łte;a;eo:le:o:ni::.gŁ,:;ł#s`.%oy.uwTga:niĘ

NOTATta
doŁ koncopc|i ścigariia KORNELA MOFtAWIECKIEG0

waniu oraz roz®słala za nlm listy gończo.

1. Sun tiktyczTiy

smwy#idny#®ś:%śwd:#®M##t:pP#|:#Łpnipnr:::;|::

##Łg,.:iovio#.3#:r,T:s:ęł9;ięś#jydz#ria,:oigłn;i',om*33,n,o;E
styuTan#;nosporadyczneprzejawydżaiańotawmcharakterzomp.
wybuch przed KM Kzm w Gdyni. mogv zostać dokonano -wedtug
rozpoznania operacynego - przez osoby związane z .Solidamością

-Korn®low MOFWWIECKI EMU

póZ*ŁĘT§:iud:n#ć°#°±ck:-ęró.Wo:r':e:Ę'#:yzman*%k;estr
:a#u,,ąoŁ%hs3:Łf%dmT®n,e*rłz#hY®#:#:Oq:,su#*Łp,Osmprka:#a;łcf±;g#o,:j:jł;;:dn:T!off:u!iło;:d;T#di:;f=onw:ei:iw:pż%j%
8tępswo z art. 280 par, 1 kk"/.

polc`A/ilowanio dla wplacając®go

pokwilowanio dba posiadacza .-ku

pokwilowanio dla banku

sbwnio.....,

6i655WźLa#,j#g;oVL":Łzka23

6i655#ź:#|:#gr'oVL":Łzka23

Bank Gdański. 1 Oddzial Po2nań

Bank Gdański, 1 Oddzial Poznań
Nr r-ku 306203-62691 -136

Ni. r-ku 306203J52691 -136

LUTY 1993

z ,........

Bank Gdańskj, 1 Oddzlal Poznań
Nr r.ku 306203&691 -136

pobrmo oplatę

pobrmo opłatę

pobrmo oplatę

;#Ojjł5:g8b

6"55#ź:Ł','#8;oVLW:.dzka23

;#eJj;B#is

z ,........

;#eJj;8:8b

z,..I .....
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caloścl.

d6rjco9zę}B#EBENBAUMEM.szefomtzw"ozależneiAgencjlwy-
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L. JAFINA.

emw%efioww:gókpł?c%;eD,bę3?g;dkwo#ro:asnpyoTe?,tsbęrzzef,rengeo.

'alnością.

11. Ocena prawna 1 i]ropozyc|e

służbami.

Wtejsytuacjimożliwesąnastępującewariantypostępowania:
WARIANT I

Eź:gtncaig;::;e;e#;i!.ei!.;ia*jg;na;i:o:;Ę:E3;::rt;:u!:;;!gi%:!;k;;z::o::is;g

Wykorzystuiąctakt.iżaktualniezawieszormjestśledzwoprzeciw-

:;::::-::`-:--:-:::--:::--:::-::---i_i::---_--::--::=-_:--:--::i:--:--,-:-:-:::-::-:::::----`-:::-:i-:::-:

oporacyjne.

Odcinek dla banku

Odcinekdlawplacającego

Odcinek d!a posiadacza r-ku

Zc.mc.u]iam

Zamawiam

zcbmau]iam

prenumeratę półroczną 36.000 zł

prenumeratę półroczną 36.000 zł

prenumeratę półroczną 36.000 zł

prenumeratę roczną 70.000 zł

prenumeratę roczną 70.000 zł

prenumera+ę roczną 70.000 zł

od

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

od

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

od

n-ru ............
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pOWs#Ow%ffp,Ę#:.aownwcoz*:%#n:tos&nbT:btęodT;czk=t:

Ł:#.Fwn##wd:#r#iłd:±#a#ŁEE?;n,°:ri##-md##Ę
skloj..

m::ehd%*#kam:aY;iio®pW:,:;:®##®°:'u=ozn=śćż:d#=?l:

;ł!i#:oh;a:,w#:e,:?Fio:znFkdf,:ło::.:dfg:#w!;d#z:#Ę
• propagando\^/o zdyskontowanio ustaleń w tym zakresie 1 od.

stąplenio od |ego ałesztowmia.
ZA warlantem tym przemawla fakt bezpośrednlego pod|ęcia sÓ

#ezna:h#sn#:CM°oz:%`esrguTkod;%Chwci:rsó°t°#:rć:Złi:n#+;±PosśrFi
uchyleniatymczascwegoaresztowaniawobecKom®laMOTawieck]ogo (tym bardziej maiąc iia względzie Jogo zW stan zdrowla).

:::#±Fd#c#Ehs#e#ożsąvac;,noy#twd,azwd2#buń:o:#
sprawwownębznych,atakżekonspiracjaposiadanychźródełDepartamentu 1 MSW.

Przeci.wkotomuwarlar`towiprzemariajodynieobawaewentualnoj
ubaa/ kontrolj op®racyjnej nad tłansportem ladunku na terenie Polski,

#.Eł#Ę°:ii#?:kiąjijctpą!%j;3ż°!ŁĘśi::g%is3k#j;!o;;:Ęż!j,#mś;;
#ga###=ź.:Uj#k°sr::+°#o°d',=S:#L=:°tęanwybpj,ź:zU#uĘ
gdańską kierowaną przoz A. KOŁODZI EJA.

ł:dĘt:;:!js;:§ł§ł#s!jjĘ!:mĘ&:łzyijłł%ż#ci%C|§je!n;#c;ża;ia:siĘst=;

p,zW.W:g*d#ńcmww#a#T,s???ÓSwpnT.T:Loapgoin:iegę,:okzvzw#
'a%#ć##::%jurześiedczymiDepanamenciolMSW.

_

Trzysta numerów temu -cd
.Fspm%f%tk#5:#nb%złałyc;k,romne.t«owymyś„łnazwę

dejrzane od początku `^/ydawalo sję to, że mial swobodę podróżowania za granicę w czasie, gdy było to niemożliwe dla kogokolwiek

!Eamżue#ek?,ą;#ź#ś:#żł:%rgy:bżz;#,?!?#r;anLi
gL:Srn:Cdhsy=:::ob;Łee:d:,!:rsd+T;g;}e*:upkr#seŁ°j::żkj:Fo-

w7mcóŁżbżck#.:,r*cse:ue#:tn##o#+::uż;Er#eoupsożo§*.:eł:dmn#

ustug byb dla nas oplacaJne. Nie znal żadnych tajemnic orgmizacyj-

skiogo.

.=b#Qed##e#gśffifn#amgjraud%::o#€,P%Ż
- Przedo wszystkim niei byb rias tak malo. F`obih3m niedawno z

::|e#mfi.:'##g:.j:że|n:,:=az:|%c;?:±:tęjóe:npęg:.aY#`:kj #:?acw?#FatT*paoŁWŁ#:Z:e:śdYa%k#!wdreoz*':rgm8;%*:Ł

:Ęa#t?*nsgŁa;T:Ę:s;o:#int::hv=::cużafT:iiżŁśż#iE

Psffoę:łian3|!:j+#o:;;,:jdmayŁ'°wzst##źye%g?-Sżakanstem
Ag.eensct],::,:j::Lfa::w:epwewgz#:ęeTwow#fuyoTgtŁ;zb=jaĘhw:#aefię;

:%Fówr'%'°::%#ś#śj:kyjkemp;Łe»Cehmr%mpprrzoe:khóuja_Wpk,ęog:::

wręcz wpĄrn/ać na linię programową j konkrehe decyz]e lch grup
kierowniczych. Pod l(oniec lat osiemdziesiątych prowadzone byv
zakulisowe przygotowania do .okrąglego stołii p. F]ozmazywano etos

BmTe°nien:ś?owjE:!kSśłŁśi%#aw:*Ć:#%TMSo:r:węś=!k::go?yT:

;o;;k#:dozśgŁełw#śr#e%t:eĘ;osj+bidakz%;#:d%°#a*n:°xŁ;r;ś:r°E:;::e:

;fjotiiSjfip;:#;#łji::i.:zi:!i;sg:m;q;Ic:::aoii:3;3::!Eiji?i;tjhź

rc'g;śakw:::ĘrsT:,.Wpaśmk:!:#=3egrśm;ar3g%#gjł):ko#s#eTjojiH

*°png#:j}M%#mpoyzop:Ztie:acbąĘngkaosńsęr##':aT;:ZnT:°:hnŁ9eiBmę

g}'k°vTp%rJw°ddn3ezn,'uzad:a;:j,u:°ć8;ewg#Cuhuwrerni%g°d;i3:,J;esinieś-

budować czegokolwiek z komunistami. Niezbyt to bylo w smak ów.
czesnym dygnftarzom podziemia, dzisiejszym prominentom.

:Łze#T?*:i°mzz#aĘd:!#S?stTŁdżcp:n:;#Unje°glądającsię
._%g#®n§n&#So#p#krffoffi

- - Mówlęz tu w sumlo ]ednak cały czas o organfzac|I, a

-Służba Bezpleczeństwa miala od dswna ambicje umieszczenia

ł3kło;iiii[#on;y;htłĘn#::::%oiiią,!?i:,z:i;;łj;=ćś;#f,wę,gmĘbgĘ:;i.i_
ów zglosn się do SW kanalami konspiracyi.nymi w Zgorzelcu. Po-

LUTY 1993

n,e o plśmle...
-To nie bardzo można rozdzielić. Zdecydowana wiekszość dzlałań SW skupiala się na `^/ydawaniu prasy. Alo może zdradzę paJę
sekretów kuchni.

Pierwszenumeryswbyłyrobionetradycyjnątechniką-namaszynach do plsania pracowicio nasze dziewczyny wstukiwaY wszystkie
teksty na matryce bialkowe. Przyjęb sie u nas dla nich (maqyc. a nie

ł#ik3;;s=;:.ozsij3wfTj?:#aij;,:ic!h`ś|ęl#a#'::y.Ęo;pnĘjpidi:

cież doslowni® z drikL na dzień,13 grudnia 1981 r„ uruchómlllśmy

:#gcez:nsąmm:*#oęg?,:,S;ęot:a#u°żsbt±en&mn.leprmzpie"m
'- ii,kgasopIsm o tytule .Solldamość Walcząca. było

:::::.::::::::-:::::::::::_:--!:-::::::-:=:::::-:;:!:::::::-_:_::--::::::-:::::-i:::-_:-:t::::::
P°%gi!ŁeyŁT±;}e każdy numer wymagai kiikakrotnego Przepl-

ĘLĘii,igfi#i:fĘ:ci;i:;:#Łeb::idaig;##.o:#:Mig;jtł#o:!
E::,:eŁ#oś%e;łczz#łkodn;en&unmy:rhśffr3%cdhrukkoonwTn#dd:::
cześnie w kff kunastu. a nawet kilkudziesięciu miejscach! To byla
naprawdę rewelacja. Nawet jeśli dochodzjło do wpadek, pism 1 tak

gżo:L3Łd;€:kgne:njŁÓFr.#T2ę#ayus.fnma€3tp#:€yę.gE;Z,de:ia:;.
technikę.

•--Dzięku]ę za rozmowę.
W imieniu redakcji przesłuchiwal Jan EWAFIYST.

• -Na sl.odruk.

KOGO KRyJE
ONYSZKIEWICZ?

:*łE#;mfiT:°#b:rEMe:Ws%nrś:j;kms:#sże8y;c;r3U;ęcs±:%i|:d%:Z,;!

;:;;:::::-:;=::::i:::::i:::--:_=:!::-::::--:::;;:::::::-::_:::l:=::-:;:i:-:-:::-:::`=:=::-,-=-:i::i:;iz:'zqp°o#mdmmo'bjgc|®ew"p#3ke#:jy°jn:#:';r#'żnwj#rTch=:i:

:-::::_i:::-:_-:::.:i:-:;-:-l:-T::-:-::_:-::::::-:=:::::::::-:::;.:--:--::::-:::::-:l::::::-::-::::
'.).

gpjF#stśffi::o:;l;;ESĘa=fgn*i:prŁ?u:#i.o!:iĘnz:si?or#ił:*ż#i;:Ęj
::::::::::::::-i:_:::::;:i:i::_:-:::--::--::_:::::::::::!:i::=::::j:-:::i:i:-:::::i:::-::-:ii::-:-_:_:::
mals| poligrafii.

- -Kto plsał toksty?
-Autorówbylowiolu.UKomola,umriebyłycałostertyałtykuh5w.

:::i_:::-:;:-::::-::::-!:::::-::-::::-:.:::::_:i:-::.::i::-:-__::_-'::-:::--::-j-:::-:::::::::;:i::i:
PB#,oP#.DToyngśTąs%gn{.eT;ab;€ugł3emnśęmpŁao#:o:okdozT:c::o.na

ĘL%,%#wq°B;,°[,SoWL#:#=kww:,:S#eunkctod:pVo%Sazdaź::%g:#u.

gŁ*:::ą;';3oę:k';:§'::i:ti?c:::*n€8;o:ł°o::d#:!oś{€ak:;oej%CŁZŁn:,:q;;8Łn;i
ź3rn';=gz.gi3:;f:.Zp?zseRdss.ft:!neą::a',%cwki:.Ciniemiaiauinsftukcja

żfi#i#i?i#jżi3;!w#Ę,`i?:!,p?wg;;e*!.!:tiĘj
;yo;sĘ::on#«oktcżhfezsitc=nnaet#ct##gei3r=*'śtJaakwoo3zśśic:#uVQgi

ę- - .Biutetyn. powstał...

8:#gn°,erż#,'::]Uo.n:kpfmuŁSŁęoi:,]Ł°c#;:#:atóa;i#ók#ógr3

i:T;fjaiĘ,ig?iuś::a:zd3si?:ig#i;n#w;jćia:p;::;i:,;gźiT#?;i::t;uą_

źzyn-ffvocdhecm°,Waukt?,Cź"pP,°zydb::ra;ję:kąpkou;atek3:r'a%8:b#głr:3jor;

byD używane 12 lat temu.
Nie o ochronie tajemnlcy wojskowej w decyzji ministra chodzilo.
Jego decyzja w istocie chroni postępowanie prawdziwych zbrodnia-

igai!!,:ś:nsngmja;wghi#|#9?9giśiin#7!ogn;nŁ!af:sE:!si#o`i::!;i;:- #i?na!e3;fogsejb3X:o5#sŁż:ga%|gy::c%'ś#:g:i##Eu#Ó:tg.cE:.ę:
g.#ł#+%Tzye,sę:cFaetTr:z€*ęt:ed::abnpey#my::zT:emg[:3:wdrź:.
spójną 1 konsekwentną myśl niepodlegk)ściową, daleką przy tym od

j:ą:gi3:t;;#;Żgg:3Iźp%:m;an#gm5:k:;,:wśom:ya::g:;S:i3ne:m:u:#:zg:
cznego PRL-u 1 racja stanu rzekomo niepodlegtej F}zeczypospolite|

n„Tood:ł3jnToe#:,:#aBng,s,#unpy,ęhsfę#:z:eT.stanow,ącypóźn,ejftzon to to samo.
So«darnośći Walczącej. To udzial ludzi i sprzętu BD pozwolił na tal(
-miękkie. wejście dolnośląskiej Solidamości w stan wojenny. Prze-
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Numerzamknięto21.2.1993r.Wydawca:Wydawnictwo.WS-.Redagujezespót_:_qzysztot,B!z.ecpcz!n_._M_acj:jEr.ąnLki.e.T|C,^Z:

@

:ę:,§#gjo;;;;w;c;jł::j;n:ĘLjjŁSd;ę;€.:.LT.#a:,*6::;Z3ą;żp&:;ż%,Ś,:::.:§_:Tt,.:8s:,:oe.Łt:3:;;.;:9n#23gsĘ:*=:oaśFro:%śFa#4o::,:,#
tel.2647-12.F`edakcjazastrzegasobleprawoskracaniaizmianytytułówwnadsylanychmteriałach.TekstówniezaiT`Ówlonych
L \
__^^h J -__ ---,, 0

;;.;śj;+=ic-7#.*5U:Tn;#,-:Ę:":`rra;:&ża::i:,cątLi§=-±F8:°*;kTa-a±°:'Ś;:-i:#:żń:n;-;:Ć.,.2,8.k.d#o.!'aĘ:i.3;śĘ;g?ż;:;d:ą!'f
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Ćzytaj i popieraj miośięcznik ,Solidamość Walcząca-

