


W    obecnym,    wiosemym    numerze
„SW"   w   dziale   FakSi   i  Komenlarze
przedstaw.Lżi:rrj:y  artykuty  Jaria  Kopyc-
kiego  „Dyskretny  urok UOP-u" . An-
drzeja    Zybertowicza,     „...takim    się
stajesz"   oraz  Krz:ysz:tofa  Brzechcz;yna
„0 propozycji Romaszewskiego" .

W dziale Ameryka, Ameryka przedru-
kowujemy z konserwatywnego kwartalnika
„ Police Review" dwa teksty. Jeden z nich
autorstwa Rusha Limbaugha  „Dlacz;e-
go liberałowie się mnie boją?" jest pole-
miką    z    amerykańskim    liberalizmem,
a drugi -Bruca Frohnena „ Czy duch kon-
serwapizi'nu się zairacti? "  poświęcony jest
wybitnemu   arnerykańskiemu   konserwaty-
ście -Russelowi Kirkowi.

Kwartalny   cykl   wydawania   naszego
pisma nie pozwala na bieżąco komento-
wać wydarz;eń polityczf tych. Afery, w kió-
re   popada   rząd  BuzJca  -  żelatynowa,
a  teraz związana  z domniei'naną wspót-
pracą  z.  SB  wicepremiera  J.  Tomasze-
wskiego  jest  swoistą  pośmiertną  zemstą
PRL-u.  Koalicji AWS-UW wydawato się,
że można rz4dzić Polską zajmując się wy-
łączf tie ref iormą administracyjną, opraco-
wywaniem systemu poda:tkowego, róor7ną
zdrowia  itd.  Tymczasem  po  raz kolejny
okazuje  się,  Że  nie  nwżna tego  robić  bez
rodiczenia się PRL-em. Jego eleinentami
jest tz:w. oi)cja zerowa w stużbach specjal-
nych  ustawa  lustracyjna  umożliwiającą
oczysĘczająca  i)olityków  z  niesłuszriych
zarzutów  oraz.  eliminująca  tych,  którzy
splamli  się  wspótpracą  z  SB   1  ustawa

o   dekomunizacyjna  roztija:j®a  układy
nomenkhturowe w gospodarce i polityce.
PToblemy te pośredrio w dz;iale Polska -
ale jaka?  podejmuje  artykuł  Krzysztofia
Brze chcz;yna „Czy PZPR była organizpcją
przestępczą? "  oraz Amd:rz;eja Zyb ertowi,
cna „Argumeni w sprawie dekomurc:izacji" .

W dziale Historia na:iriowsza przedsta-
wiamy   wywiad   z   AndTzejem   Mycem,
członkiem  Komitetu  Wykonawczego  Or-
ganizacji „ Solidamość Walcząca" . W Li-
stach do Redakcji publikujemy list pana
Wilolda Kasprvika  i  odpowiedź  Marka
Kożbwskiego.

Następny    podwójny.    letnio-jesienn;y
numer  .,SW"   ukaźe  się  w  październiku
1998 roku.

Życzęprzyjemnejlekiury
REDAKTOR NACZEIJVY

Podzielna a cała...
„Pamiętaj,powiedz,żeHalinkabyładobra,dzielnaimądra".
- takie przypomnienia dała mi  nasza młodsza koleżanka,

kiedy w słoneczne lutowe popołudnie szliśmy na pogrzeb.

Ś.p.  Halina  Pidek-Łopuszańska  była  damą  wrocławskiej
matematyki.  Wybitnie  zdolna  i  błyskotliwa  lecz  bardziej

jeszcze pomagała studentom, asystentom, kolegom. W kon-
taktach prosta i szczera -bez spoufalania. Z wielką odwagą

cywilną - w latach siedemdziesiątych, jedna z nielicznych

o takiej pozycji i stanowisku, nie wahała się podpisywać pod

publicznymi protestami w obronie spraw i ludzi.
Bliżej poznaliśmy  się podczas

wielkiej narodowej przygody -
w okresie Solidamości. Zakła-

dała  ten  związek  w  lnstytucie

i była jego przewodniczącą za
legalnej,  a  potem  podziemnej

działalności.    Swojej    przyja-

ciółce pełniącej ważną konspi-

racyjną  rolę   w   Solidamości

Walczącej     potrafiła    powie-

dzieć: dysponuj mną o każdej

porze dnia i nocy. I nie były to

puste słowa. W okresie stanu wojennego, w trudnych latach
osiemdziesiątych zawsze można było na nią liczyć.

Wspomnienie Haliny na cmentarzu  zakończyłem cytatem

C.K.Noi:w.Lda.(z.w.L€isza:.DoZeszłej.Nagrobowymgłazie)..

Sieni tej drz:wi otworem poz;a sobą

Zostaw --wzlećmy już dalej !...

Tai'rL  gdzie jest Nikt i jest Osobą;
-Podzielni wszyscy, a cali.l...

Halina Łopuszańska całym swym otwartym życiem sh]źyła

ludziom  i  Ojczyźnie.  Tak  bardzo  podzielna,  a tak bardzo

Z powodu śmierci

doc. Haliny Pidek-Łopuszańskiej
współpracującej w latach stanu wojennego

z Organizacją ,.Solidamość Walcząca"
wyrazy w spółczucia Rodzinie

składa
RedakcjaKwartalnikapolitycznego

„S olidarność Walcząca"
i członkowie Organizacji „Solidamość Walcząca"

cała!Dlanas,którzyspotka-

liśmyJąwtymprzedsionku,

na tej  ziemi,  wezwanie Po-

ety:   „wzlećmy  już   dalej!"

pozostanie, mimo Jej śmier-
ci, trochę łatwiejsze.

Komel M ora:wiecki

Pierwodruk:  „Pryzmat. Pis-

mo  infomacyjne  Politech-
niki wrocławskiej ", marzec
1998, nr  104, str. 9.

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

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

Poznań
Księgarnia.K#:S::#3łIewg:a8>;!WERS">

Ff,jawco]#±ęErE:jstTrnf[c:e=;#,:Cśkwa.,Mamjn78
+++

Warszawa
Księgarnia Konserwatywna ANTYK,

Pl. Trzech Krzyży 3
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Wiele się pisze w „Solidar-

nościwalczącej"odziała]no-

Ści   tajnych   shiźb   w   Polsce

i nie tylko, lustracj i, teczkach,

aktach,    tajnych    współpra-
cownikach i agentach. Rzad-

ko,  bo  rzadko,   ale  jednak

Dyskretny urok
UOP-u

niektórzy   działacze   prawi-

cowej opozycji, jak p. pabianicki działacz ROP i „Solidamości

80", Marek Chwalewski,  odczuwają jej  działalność na własnej
skórze  do  dziś.  Aby  nie  przedłużać,  przedstawię  interesujące

fakty z życia pana Marka Chwalewskiego w ciągu  1997 roku.
Akt. 1. „Randka w ciemno"

a)  czas: początek marca 1997 roku,

b)   miejsce:   Pabianice,   róg  ulicy  św.   Jana  i  Zamkowej   przy
sklepie „Delikate,sy",

c)  aktorzy: Marek Chwalewski, znany pabianicki działacz ROP
i przewodniczący „So]idamości '80", oraz tajemniczy starszy

pan,  ok.  50  lat  wysoki  przystojniak  w  kapeluszu  i  kurtce,
siwizna na głowie, w dłoni mała skórzana saszetka.
Starszy mężczyzna przeprosił Marka, mówiąc:

-  Przepraszam,   ale  chciałbym  zamienić  z  panem  parę  słów

w pewnej... konkremej, acz delikatnej  sprawie... Widzę pana
-kontynuował -jak często rozdaje pan ludziom u]otki  i  ga-

zetki („Co wy na to" -biuletyn pabianickiej „Solidarności '80').
Od  słowa  do   słowa  i  chciał  coś  poradzić  panu   Markowi

tajemniczy,jakdotejpory,starszawypHystojriak.Pnedstawiłsię

jako„.byłypracownikKomendywojewódzkiejwŁodzi(nazwiska
ani irmema me podał).
-  Znam  pana,  wiem  kim  pan jest  - już  nieco  „rozpoznany"

tajemniczy  nieznajomy  ciągnął dalej  swój  monolog -  wiem
też, że... kolekcjonuje pan starą broń i amunicję, stara się pan
o pozwolenie na broń. Możeją pan uzyskać pod waninkiem...
złagodzeniadziałalności!

Zdziwiony Marek Chwalewski udał zaskoczenie. Zapytał:
-  0 co chodzi?
-  Niech pan zaprzesta swojej  wywrotowej  działalności  w „Pa-

motexie" (największy pabianicki zakład przemysłowy) i pod-
burzania ludzi swoim „Co wy na to", wtedy nikt się nie będzie

pana czepiał - rzucił od niechcenia eks-esbek.  Otrzyma pan
wtedypozwolenienabroń,anajlepiej,jakbypanprzystałna...
współpracę z UOP-em! Życie stanie się dla pana nagle łatwe,

proste,  a być mc>że i...  poprawią się pańskie finanse!
(Marek  Chwalewsk]   od  czerwca  roku   1996  przebywa  na

przedemerytalnym  zasiłku  dla  bezrobotnych  po  bezprawnym
zwolnieniu go po ogłoszeniu wyników tajnego głosowania pra-
cowników  do  Rady  Nadzorczej  zakładu  „Pamotex",  którego
załoga  obdarzyła  naszego  zainteresowanego  największym  za-
ufaniem, dając mu najwięcej głosów).

Akt. 11. „Współżycie gwałtem wymuszone!"
10 kwietnia  1997 roku w godzinach popołudniowych (około

godziny  16.00) UOP wraz z cywilną policją nachodzi mieszka-
nie Marka Chwalewskiego,  zamieszkałego w Woli Zaradzyń-
skiej.   Rewizję   mieszkania   przeprowadzono  jak   za   starych

esbeck]ch czasów,  tj.  bez żadnych dokumentów  wtargnięto na
teren prywa[nej  posesji pana Marka (domku jednorodzinnego).
W wyniku rewizji znaleziono zabytkową broń. Od ]at Chwale-
wskistarasięopozwolenienanią.Jestwposiadaniuprawomocnego

wyroku    Naczehego    Sądu
Administracyjnego uchylają-
cego   decyzję    Komendanta
Głównego Policji w Warsza-
wie,  nLe pHyznającej  Chwa-
lewskiemu    pozwolenia    na
broń  palną.   Mimo  takiego
wyroku, pozwolenia od Ko-

mendantaGłównegododzisiajn]eotrzymał.Miłośnikomtwierdze-

nia, źe Żyjemy wreszcie w państwie prawa, powimo to dać wiele
domyślenia.WPolscenierządziPRAWOleczTAJNESŁUżBY!

Panu Markowi nie pozostało nic innego,jak tylko odwołać się
do.. . Strassburga !

D   No to dali Panu Strassburg, ICH odi]owiedzią na Pafiskie
niepokorne działania polityczne w Pabianicach i prawie
wygrany bój  o prawne posiadaiiie broni, było zrobienie
z Pana bandyty, i to na pól roku przed parlamentamymi
wyborami.

Zgadza się, dali ri rochę popalić. Alejest to drobnostka w porów-
naniu z tym, co mnie spotykało z ICH strony w latach 70. i 80.
D   Jók w takim razie trakowah Pana poncja Anno mmini 1997?
Po  rewizji  przewieziono  mnie  w  miejsce  bardzo  dobrze  mi
znane, czyli na Komendę Rejonową Policji w Pabianicach i za-
mknięto.  Jeśli  chodzi  o  traktowanie  mnie  przez  szeregowych

policj antów, to zachowywali się poprawnie, a nawet, powiedział-
bym, grzecznie.
D   Jak długo przebywał Pan w zamknięciu?
20 godzin, tj. do czasu przesłuchania przez proku[atora.
E   Co się działo po opuszczeniu przez Pana Komendy Rejo-

nowej Policji w Pabianicach?
Zaraz  po  wyjściu,   właściwie  tego  samego  dnia,11   kwietnia

1997 roku, zostałem zaatakowany, i to wściekle, przez wszystkie
lokalne,inietylko,media.Odmiejscowej,pabianickiejtelewizji

kablowej,poprzezregionalnąłódzką,anainformacjiwwieczor-
nychWiadomościachTVPkończąc.Prasarównież.Szczególnie
zjadliwa  była  lokalna gadzinówka - ,Nowe życie Pabianic".
Gazeta ta c>szkalowała mnie bardzo w swoim artykule, którego
autor nie odwazył się nawet podpisać. W artykule tym zrobiono
zeimeradykalnegodziałaczaROP-u,biegającegopoPabianicach
z karabinem w ręku i z odbezpieczonym granatem w zębach.
E   Wszystko  wskazuje  na  to,  że  UOP  nie  próżnuje  i  nie

mamuje czasu. Zajmuje się, jak widać na Pańskim przy-
kładzie, e]iminowaniem groźnych dla NICH przeciwni-
ków politycznydi. Cała akcja nagonki na Pana wskazuje
mscenariuszzaplanowanyzzegarmistrzowskąprecyzją.

Tak,  zgadza  się,  precyzji  to  IM  odmówić  rie  możm.  Uderzenie
tajnych służb nastąpiło w momencie wylaniania się kmdydatów do

parlamentu.Słowem,zrobionowiele,bymsięnatejliścienieznalazl.
I udalo IM się tego dokonać.
E   Jak zareagowały  na te wydarzenia,  dotyczące  przecież

członka ich partii, władze okręgowe ROP-u w Łodzi?
Dokładnie tak, jak chciał tego UOP!

Akt 111.  „0  małżeńskiej  zdradzie  władz  okręgowych ROP-u
w Łodzi.„
H   Czy  móglby  Pan  rozwinąć  tę  myśl,  że  władze  ROP-u

okręgułódzkiegozachowabrsiędokładnietak,jakżyczył
sobie  tego  UOP?  Czyżby  podejrzenie  o  agenturalność
w łódzkim ROP-ie?
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Nie  to  miałem  na  myśli.  By jednak niczego  nie  insynuować,

przedstawię  fkty.  Pomimo  telefoniczmych  zapewnień  od  prze-
wodniczącego okręgu, Stanisława Pisarzewskiego, deklarujące-

go  zorganizowanie  konferencji  prasowej  i  pomocy  prawnej,
żadnej z takowych nie otrzymałem.
D   A jedmk konferencja prasowa się odbyła...!
Nie zawiedli starzy przyjaciele, np. Piotr Jaworski (przewodni-
czący Partii Wolności w Łodzi), który wraz z liderem Federacji
Młodych ROP, Sebastianem Kwiatkowskim, zapewnili mi po-
moc prawną i dostęp do mediów. W akcję włączyły się lokalne
rozgłośnie radiowe, niektóre lokalne gazety i łódzka telewizja.
Sprawa  zaczęła  się  wyjaśniać.  „Bandyta"  mógł  się już bronić.
Pomocy prawnej udzielił mecenas Błaszkowski.
D   Czy]i wszystko poszło dobrze?
Niezupełnie tak. Tajnym służbom udało się osiągnąć ICH głów-
ny cel -Marek Chwalewski nie kandydował na posła z ramienia
łódzkiego  ROP-u.  ,Jest  to  bezpośredni  wynik  spektakulamej
akcji UOP. Poza tym władze okręgu ROP zawiesiły w czynno-
ściachprzewodniczącegoFederacjiMłodych,SebastianaKwiat-
kowskiego,   za   to,   iż   podobno   bez   zgody   władz   okręgu
zorganizowałkonferencjęprasowądlamnie!Zawieszenienastą-

piło meprawnie, złamano statut ROP-u. Zawieszać może tylko
Sąd Koleżeński,  który de /acfo  się nie odbył. Podsumowując,
trzeba podkreślić  negatywną rolę  w  tym  dziwnym  incydencie

przewodniczącegoStanisławaPisarzewskiegoiczłonkazarządu
okręgu, Jarosława Szymańskiego.
D   Ostatecznie nie znalazł się Pan na liście osób kandydują-

cych do parlamentu z ROP-u. Dzisiaj już wiadomo, że
ROPponiósłwwojewództwiełódzkimklęskę.ZŁodzinie
ma  nawet jednego  posła  z  tego  ugrupowania.  Janowń
Parysowi, pierwszemu z listy, zabrakło około 3 tys. gło-
sów, a Łódź liczy ponad 800 tys. mieszkańców.

Myślę, źe powyźsze fakty dają już częściową odpowiedź, dla-
czego ROP w Łodzi przegrał.
D   Czy przewiduje Pan zmiany we władzach okręgLi?
W połowie stycznia 1998 roku ma się odbyć H Zwyczajny Zjazd
Kandydatów  ROP-u  okręgu  łódzkiego.  Myślę,  Że  zmiany  są
nieuniknione,  na  zjeździe  moźe  dojść  do  zmian  we  władzach
Okręgu.

D   Jaki  był  prawdziwy  powód  niechęci  obecnych  władz
okręgLi do Pańskiej osoby?

Sądzę,żepopierwsze,jestemczłonkiemstowarzyszonymROP-
u jako związkowiec („Solidamość ' 80") i, po drugie, członkiem
Partii  Wolności.  To  mogło  stanowić  powód  niechęci  władz
okrę8u.
D   Słowem, można mówić o... zdradzie małżeńskiej poli9cz-

nego partnera.
Można to i tak ująć.
D   Dziekuję za rozmowę.
Ja również.

Akt IV. „Post scriptum"
Feralnego 10 kwietnia 1997 roku wszczęto Śledztwo przeciw-

koówczesnemuMinistrowiSprawWewnętrznychiAdministra-
cji, Leszkowi Millerowi, za nielegalne (okres 2 lat) posiadanie

broni.Jakośniktztegopowoduniezamknąłministrawareszcie.

Wiadomo, prokuratorskie oświadczenie brzmiało, że Miller nie

jest zwykłym Jasiem Kowalskim !
W trakcie rewizji w mieszkaniu pana Marka skonfiskowano

zabytkową broń, jak i unikatowejuż dziś ulotki z lat 70. Czyżby

j akiś „uopowiec-kolekcj oner"? Jeśli tak, to ciekawe, czy słyszał
o siódmym przykazaniu?

JaJTuszKoi7yck}

... takim się stajesz
Mirosław Brych od dawna jest adwokatem Bogusława Bagsi-

ka.  W izraelskim  domu  Bagsika  gościł  „Pershing".  Tygodnik

Nie"  pisał  o  fotografiach  z  tej  wizyty:  „Zażyłość,  jaka  bije
z tych zdjęć, zda się świadczyć o długiej znajomości". Na zdję-

ciach jest też kolega ,Pershinga", Wiesław P. -„Wicek", oskar-
żony  o  bandytyzm.  Brych  jest  takze jego  obrońcą.  Bagsika
odwiedzał w lzraelu również neneusz Sekuła. Sprzedał on Bag-
sikowi  swoje mieszkanie  w  Warszawie.  Od Bagsika nabył je

„Wicek", a w 1996 roku Brych wynająłje na swoją kancelarię.
Sekuła mówi,  że „Wicka" poznał przez  swojego parlamentar-
negokolegę,ówczesnegosenatora,AleksandraGawronika.Nie-
które  wątki  tej  sprawy  [ygodnik  „Nie"  w  1996  skomentował
następująco: „nie wiemy (.„), które ze złotówek i dolarów wrę-
czanychpolitykom(...)pochodziłyzoscylatora,którezkradzie-
Źy samochodów, które z wymuszeń, a które zarobiono z kijem
baseballowym  w  garści.  (...)  w  gruncie izeczy  nie  wiemy, jak

głęboko i jak gęsto przeplatają się te dwa polskie światy -świat
elitpolitycznychiświatgangsterski.Wjakiśsposóbjednakjakaś
część świata polityki  znalazła się w rękach Bagsika,  »Pershin-

ga«, i Wiesława P„ ksywa »Wicek«".
Dla Atrt-B  pracował kiedyś  obecny  szef Biura Bezpieczeń-

stwa Narodowego w Urzędzie Prezydenta, Marek Siwiec, oraz

poseł  SLD,  Jerzy  Dziewulski,  odpowiedzialny  za  bezpieczeń-

stwo  Kwaśniewskiego  w  kampanii  prezydenckiej.  Dziewulski
i Bagsik mówią o siebie jako o przyjaciołach.

W  1994  roku  Sekuła  na  sejmowym  blankiecie  poręczył  za
Andrzej a P., byłego prezesa Sądu Rej onowego, zamieszanego,
w  aferę  węglową.  Sam  Sekuła podejrzany jest m.in.  o  to,  Że
w  1994 roku jako szef GUC doprowadził do straty ok.1  mln zł,
decyduj ąc o przekazaniu tej sumy Universalowi na zakup nieru-
chomości  nie  będącej  własnością  tej  firmy.   Szef  Universalu
finansuje  wydawanie  „Trybuny".  Gdy  w  1995  roku  posłowie
SLDzablokowaliuchylenieimmunitetuSektuły,ówczesnykan-
dydat na prezydenta, Kwaśniewski, wstrzymał się od głosu.

W  1990 roku liderzy  SdRP -Aleksander Kwaśniewski,  Le-
szekMilleriWiesławHuszcza-zawarlizmec.Brychemumowę
depozytu  pochodzącej  z  konta  b.  PZPR  sumy  równowaźnej

ponad 7 mln dolarów. Podejrzeń, że była to operacja nielegalna,
nie rozwiano do dziś.

„Pershing"  i  „Wicek"  siedzą  w  więzieniu.  Trwają  procesy
Gawronika oraz szefa BBN za czasów Wałęsy, Macieja Zale-
wskiego, oskarzongo o uprzedzenie szefów Art-B o grożącym
im aresztowaniu. Przed sądem stoi Bagsik. Na rozprawy czekaj ą
Sekuła i Przywierczerski.

Ale  co  z  resztą  towarzystwa?  A  przecież  staie  porzekadło
mówi: z kim przestajesz...

Andrzejzybertowicz

Pierwodruk:  ,Nowości", Toruń 211111998 r., nr 68,  s. 4.
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Afera   z   żelatyną   uświadomiła

wszystkim  głębię  i  siłę  związków

pomiędzy polityką a biznesem. Me-
chanizm tych zależności w skrócie

można wyrazić następująco. Przed
wyborami   biznesmeni   przezomie
łożą na kampanie polityczne wszy-
stkich partii. Później, po wyborach,
niezależnieodtegQ,którapartiaodnie+

sie zwycięstwo, musi ona „odwdzię-
czyć"   się   hojnemu   biznesmenowi.
Polega  to  w  zależności  od  branży
darczyńcy   na   zmniejszaniu   bądź
zwiększaniu ceł, umarzmiu podat-
ków czy podej mowaniu konkretnych
decyzji   gospodarczych,   zgodnych
z wolą sponsora kampanii politycz-
nej danej partii. Jak widać, związki

pomiędzy  biznesem  a  polityką  są
aideowe, płaci się z reguły na wszy-
stkie partie, które mają szanse uzy-
skać dobry wynik wyborczy, a partie

polityczne biorą od wszystkich, nie-
zależnie  od  ich  sympatii  politycz-
nych.

Rozwiązaniem tego problemu ma
być propozycj a senatora Zbigniewa
Romaszewskiego.Polegaonazgrub-
sza na tym, że podatnik przy wypeł-
nianiu PIT-u deklarowałby, na jaką

partię  chciałby  przeznaczyć  swoje
1  zł. Pieniądze tych, którzy iiie po-
trafiliby zadeklarować swoich sym-

patii politycznych, dzielone byłyby
proporcjonalnie   pomiędzy    wszy-
stkie partie. W ten  sposób - argu-
mentuje  Z.   Romaszewski  -  pani
emerytka  Kowalska  miałaby  taki
sam wpływ na politykę, jak właści-
ciel Grabek. Propozycja ta ma jed-
nak dość istotne wady. Po pierwsze,

nie każdy życzy sobie aby jego, na-
wet skromne 1 zł było przeznaczone
na  jakąkolwiek  partię  polityczną.

Połowa osób uprawnionych do gło-
sowania nie chodzi na wybory - nie
z powodów politycznych (np. dlate-

go, że są anarchistami), ale dlatego,
że  po  prostu  nie  interesują  się  Ży-
ciem politycznym. Po drugie, zwię-

ksza się w ten sposób wiedza, a więc
i   władza   instytucji   państwowych

(urzędów skarbowych) nad obywa-
telem. Urząd skarbowy zna już do-
chody  obywatela,  będzie  znał jego

preferencje  polityczne,  a  wkrótce
może poznać - w związku z proje-
ktem  wprowadzenia  .zw.  podatku
kościelnego -jego opcje Światopo-

glądowe. Czy czasem państwo (nie
tylko postkomunistyczne, ale wszel-
kie) nie za dużo będzie mieć infor-
macji o prywatności obywatela? Po
trzecie,bezpośredniełożenienapźm-

tie polityczne jest tańsze niż korzy-
stanie   z   usług   pośrednika,  jakim
riewątpliwie będzie urząd skarbowy.
Odprowadzanie pieniędzy podatni-
kanakontabankowepartiipolitycz-
nych    wymaga    przeprowadzenia

pewnych działań i operacji. Do ich
wykonania trzeba  zatrudnić   jesz-
cze   więcej   urzędników   skarbo-
wych  -  np.  referenta  ds.  partii

politycznych  (całkiem zgrabna na-
zwa).  Obawiam  się  ponadto,  że  ta

propozycja wcale nie rozwiąze pro-
blemu korupcj ogennych związków

pomiędzy biznesmenami a przeku-
pnymipolitykami.Ciśnieniekonku-
rencji politycznej   jest tak duże, że

partiompolitycznymzależećbędzie
zarówno na złotówce emerytki Ko-
walskiej, jak i na milionach biznes-
mena    Grabka.    Sumy    pieniężne
ofiarowane  przez  „grabkowatych"
biznesmenówsąkorzystnezjeszcze

jednego  powodu  -  są  w  znacznej

Rys. Arkadiusz Gacparski

mierze nie ewidencjonowane i mo-

gą  być  w  sposób  nie  ewidencjo-
nowany wydawane.

Rozwiązaniemproblemukorupcji

politycznej nie jest wcale wprowa-
dzenie takiego  systemu,  w którym

politykom  przestałoby  się  opłacać
brać,  gdyż brać  opłaca się zawsze,
aletakiego,wktórymbiznesmenom

przestaje opłacać się dawać. To zaś

jest możliwe, gdy zmniejszy się po-
ziom  ingerencji  państwa w  gospo-
darkę.       Uproszczenie       systemu

podatkowego,    zmniejszenie    ceł,
możliwości odpisów od podatków,

likwidacja koncesji i, ogólnie rzecz
biorąc,odbiurokratyzowaniegospo-
darki   spowoduje,   że   właścicielom

przestanie się opłacać finansowanie
kampanii partii politycznych.

Inne rozwiązania - obawiam się -
będą rozwiązaniari połowicznymi.
Jaknaraziejednakniewielkiepostę-

py prac Komisji ds. Walki z Biuro-
kratyzacją Gospodarid sprawiają, że
się  na  to  nie  zmosi.  Długo jeszcze
naszx}życiepolitycznewstrząsanebę-

dzie „grabkopodobnymi" aferami.

KrzysziofBrzechczyn
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l-tzego llberałowie slę mhię bojq?

Są w życiu człowieka momenty, gdy., nie patrząc na wszel-
kie trudy i znoje Wkładane w dązenie do pozytywnego wy-
różnienia   się,   należałoby   zaiste   wygodnie   się   rozsiąśc',
zapalić  dobre  cygaro  i  popijając  zacny  trunek  po  prostu
cieszyć się smakiem chwili. Oto jeden z takich momentów,

przyjaciele.
W30latpoinauguracjiwielkiegospołeczeństwaLyndona

Johnsona,  w  25  lat po  Woodstock,  w  20  lat po  ustąpieniu
Richarda Nixona i w 2 lata po zdobyciu przez demokratów
kontroli nad Białym Domem i nad obiema izbami Kongresu
współczesnyliberalizm-wyczerpanyipogrążonywzamęcie
-  znajduje  się  w  odwrocie.  Ronald  Reagan  w  30  1at  po

błyskotliwym wyłożeniu przez niego konserwatywnych ide-
ałów  w  kontekście  kampanii  z  1964  roku,  powiedział  mi:

„teraz,  gdy  wycofałem  się z czynnej  polityki,  nie main nic
przeciwko  temu,  aby  to  pan  stał  się  głosem  numer jeden
konserwatyzmu  w  naszym  kraju".  A  strach  liberałów jest
wyczuwalny.

Obiekt Ataków Numer Jeden
No  i  zaczęły  się  zaciekłe  napaści  na  mnie.  „To  kabotyn,

pozer i narwaniec" -napisał pewien mądrala. „Główny pro-
pagandysta na rzecz rewolucji" -orzekł inny.  „Samolubny,
handlujący  nienawiścią łgarz" - pomstował pewien pisarz.
„Pokątnyhandlarznienawiści"-powiedziałinny.„Ideologia
Rusha  Limbaugha  czyni  z  niego  politycznego  dinozaura,
umieszczając  go  na  liście  gatunków  zagrożonych"  - pisał

pewien krytyk. „Sami oceńcie, kimjest ten zakuty łeb, Rush
Limbaugh" - powiedział inny.

Atakowano z każdego zakątka liberalizmu: z Białego Do-
mu i z „Washington Post",  z „New York Times'a"  i  „New
Yorkera", z „Nation" i „New Republic", z magazynu „Time"
i  z „Los Angeles Times'a",  z C-Span  i CNN,  z  „US  News
& World  Report"  i  z  „USA Today",  z Narodowego  Radia
Publicznego, Narodowej Organizacj i na rzecz Kobiet i Naro-
dowego  Stowarzyszenia Oświatowego  (wielu  napastników

pomijam,   ale   macie  jakiś   obraz   sytuacji).   Jak   wynikało
z prześledzenia bazy danych dla mediów, w ciągu miesiąca

po czerwcowym ataku na mnie ze strony prezydenta Clinto-
na, wspomniano mnie w 1450 relacjach, nie wyłączając „So-
uth China Morning Post" i Agencji France Presse.

Liberałowie w praktyce podnieśli mnie do rzędu czołowej
osobistości  politycznej.  Do  rangi  Obiektu  Ataków  Numer
Jeden. Jest to rola, ojakiej nigdy nie marzyłem. Moim celem
było zawsze prowadzenie naj liczniej słuchanych programów
radiowych i telewizyjnych w historii i inkasowanie w zamian
„zdzierczych" stawek za ogłoszenia. Tak się jednak składa,

Źe jestem nie tylko artystą, lecz również skutecznie przekazuję
zespół poglądów, które budzą przerażenie w sercach najmoc-
niej nawet okopanych liberałów, wstrząsając nimi do głębi.

Nasuwa się interesuj ące pytanie: dlaczego? Dlaczego libe-
rałowiesięmnieboją?NiejestemwybitnymczłonkiemKon-
gresu. Nie ubiegam się o prezydenturę. Nie sprawuję kontroli
nad miliardami dolarów z podatków. Nie mogę ustanawiać
żadnej polityki, prawa czy przepisu, które miałyby wpływ na
zachowanie się choc'by j ednego amarykańskiego obywatela.
Skąd więc ten wysoki poziom emocji u liberałów? Wydaje

Fr]z:łęs'taz;):::]a:łt;:nkeę:L:fŁ:t°uwma:bdYóS;ę[ę:::satdaawnL)eanp:rzn::
dopuściło  jednak  do  solidnego  przeanalizowania  przez  nich
owegofenomenu.Znówwięcmuszęwykonaćichrobotęzanich.

Po  pierwsze  -  liberałowie  boją  się  mnie  d]atego,  że
stwamam  zagrożenie  dla  kontroli  sprawowanej  przez
nich w dziedzinie debaty publicznej.

Otofakty:20mlnludzisłuchacotydzieńmojegoprogramu
radiowego  z  659  stacji  w  całym  kraju  na  falach  krótkich
i  z Radia Sił Zbrojnych w  całym  św]ecie,  podczas  gdy  dal-
szychkilkamilionówoglądamójprogramtelewizyjnyze250
stacji  w całym  kraju.  Jestem  na  antenie  przez  17,5  godzin
tygodniowo. Dodajcie do tego 6 mln sprzedanych egzempla-
rzy moich dwóch książek, rńe Way rbz.ngs Owgńf ro Be oraz
S€€, / roJd yo# So, a takźe 475 tys. prenumeratorów miesię-
cznika „The Limbaugh Letter" już po 2 latach działalności.

To,  co  robię  w  ramach  tego  raczej  szerokiego  obszam
twórczości (mówiąc żargonem nieco papierowym), stanowi
dlamędrkówtwardyorzechdozgryzienia.Mędrcyzmediów
nie  stawiali  dotąd  czoła  konserwatyście,  będącemu jedno-
cześnie komentatorem i dostarczycielem rozrywki.  Konser-
watyście parającemu się satyrą, stanowiącą do tej pory grunt
najbardziej   liberalny   ze  wszystkich.   Konserwatyście  wy-
śmiewającemu   święte   krowy   liberałów   i   czyniącym   to
zprzyjemnością,optymizmemiotuchą.Konserwatyściewyra-
żaj ącemu swoje najgłębsze przekonania bez zakłopotani a, Źe-
nady i samousprawiedliwień oraz prezentującemu na antenie
najlepsze przeboje muzyczne.

W jaki  sposób przyciągam tak wielu ludzi? Po pierwsze,
odnoszę się do słuchaczy z ogromnym szacunkiem. Jestem
absolutnie  przekonany,  że  w  kraju  naszym  żyje  olbrzymia
liczba i nteligentnych i bezinteresownych obywateli , złaknio-
nych informacji oraz inspiracji. Są to ludzie przestrzegający
reguł gry, którzy  ciężko pracują na utrzymanie rodzin i dla
umocnienia swoich społeczności, pragnąc czynić to, co słu-
szne  i  w  trakcie  tego  entuzjastycznie  cieszyć  się  zyciem.
Szczycą się oni tym,  że zalicza się ich do ludzi wierzących
w Boga, amerykańskie ideały, moralność, indywidualne wy-
różnianie się i osobistą odpowiedzialnośó.

Są to ludzie, którym nieustannie się pc)wiada:  „Stanowicie

problem.  Nie macie w  sobie dośc' współczucia,  nie płacicie
wystarczających podatków,  wasze sobkostwo i  wasza chci-
wość  (tak  określa  się  zawsze  chęć  otaczania  troską  swojej
rodziny i poprawienia swojej doli w Źyciu) niszczą kraj". To
ludzie, których naj głębsze przekonania byłyby lekcewazone,
wyszydzane i  wyśmiewane w  głównym nurcie mediów.  Ja
się  z  nich  nie  wyśmiewam.  Potwierdzam  ich  instynktowne
odczucia,  czerpiąc   dowody   bezpośrednio   z  łamów   gazet
i  z telewizyjnych programów  informacyjnych.  Wyjaśniam,
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co  się  aktualnie  dzieje  w  ustawodawstwie.  Cytuję  to,  co
faktycznie   mówią   nasi   szacowni   członkowie   Kongresu
i  przedstawiciele  nurtu  med]ów.  Szczegółowo  przytaczam
i analizuję relacje  z  serwisów  infomacyjnych (z  których
wiele   zaczyna   odgrywać   ogólnokrajową   rolę   dopiero
w moich programach), wykazując niedorzeczność polityki
liberałów.

Jestem na czasie"
Przyciągnąłem  i  zatrzymałem  przy  sobie  słuchaczy  nie

dlatego, żebym był gadatliwym samochwałą, rasistą, seksistą
czy handlarzem nienawiści. Ci, kórzy rzucają takie oskarże-
nia, uwłaczaj ą inteligencj i narodu amerykańskiego. Gdybym
był naprawdę taki, jak to utrzymują moi krytycy, już dawno
popadłbym  w  zasłużone  zapomnienie.  Moi  słuchacze  wie-
dzą,  że  stale  oręduję  za bezwzględnym  indywidualizmem.
Jedno z najczęściej  słyszalnych w moich programach  zdań
brzmi: „Pragnę wielkiej Ameryki, złożonej z wielkich indy-
widualności,Ameryki,wktórejkażdybezskrępowaniamoże
być najlepszym, czym być może". Filozofia ta doprowadza
liberałów  do  szału,  ponieważ  wiedzą  oni,  Źe  kraj  złożony
z jednostek silnych i polegających na sobie w ogóle ich nie
potrzebuje.

Moim  instrumentem  działania  nie jest  wcale  prawicowa
demagogia, jak mi często zarzucają.  Moimi narzędziami są
dowody,  dane  i  statystyka.  Analiza  gospodarcza.  Krytyka
kulturalna. Komentarz polityczny. Ja udowadniam. Ilustruję.
Dostarczam słuchaczom informacji, których nie chce rozpo-
wszechniać  główny  nurt  mediów.  A  czynię  to  w  fomie
rozrywki  i  zabawy.  Dlatego  mówię  zawsze,  że  z  moimi
poglądami  i  komentarzami  nie  trzeba  czekać  na właściwy
moment.  Ja jestem  na  czasie.  A  wolny  rynek  potwierdził
moje racje.

Wbrewtym,którzyuwłaczająmi,utrzymującjakobymoje
audytoriuin składało się z tępych umysłowo robotów, ocze-
kujących, bym wydawał im komendy, prawda wygląda tak,
że ja tylko wypowiadam opinie i analizy potwierdzające to,
co słuchacze i tak już wiedzą. Tysiące słuchaczy mówiło mi
na antenie, w faksach, w listach, w poczcie infomatycznej,
żesięznimizgadzam.Nareszcie,powiadają,ktośwmediach
m%W;Eła°ź::at,°n'yc:o°wn::dmytco:azse:y:;ei];aiiczbaAmeTka-

nów  odrzucała  prywatnie  to,  co  głosi  liberalizm,  stanowi

prawdziwe zagrożenie dla trwającej od dziesięcioleci domi-
nacji liberałów w amerykańskich instytucj ach. Konserwaty-
ści ~ przez całe pokolenie wykluczeni z debaty w dziedzinie
idei-zaczynająwkońcurozumiećoszałamiającąprawdę,że
nie są osamotnieni. Marginalizacja idei konserwatywnych -
święcąca przez 30 lat sukcesy taktyka liberałów - przegrała.
Większośc' Amerykanów jest w rzeczywistości konserwaty-
stami. Może nie zawsze zgodnie z tym oni głosują, lecz za to
zgodnie z tym prowadzą życie. Fakt ten udawało  się przed
społeczeństwem ukrywać. AŹ do tej pory.

Nie ]ekceważcie go
Oprócz zwykłej  zawiści, spowodowanej  wtargnięciem na

ich terytorium, zaczęlo w końcu budzić się u liberałów zro-
zumienie  politycznego  i  ekonomicznego  znaczenia  całego
fenomenu.  Jedna  z  pierwszych  oznak  paniki  pojawiła  się
w lutyin  tego  roku  w  dziale poglądów  „Washington  Post".
W tekście Dzi.en' wyz.ej wym!.ćJni.onć>go David Remnick wypo-
wiedziałopinię:„CałyniemalszumzpowoduLimbaughanie
wychodzi poza łamy działów rozrywki. Niewiele za to poja-

wia  się  sugestii  w  prasie,  że  jest  on  przede  wszystkim
wyrafmowanym  propagandystą,  ucieleśniającym  politykę
małostkowości i zawiści. Wpływy Limbaugha są trudne do
zmierzenia.    Trzeba   jednak   uważać.„    1ewicowe   media
i »tłum pięknoduchów«, jak mówi Limbaugh, lekceważą go
na własne ryzyko".

Nerwowątęśpiewkępodchwyciłprezydentclinton3maja
w Atlancie, pośród spadającej liczby głosów i kłopotliwych
nagłówków, sięgających zakresu tematów od Whitewater do
Pauli Jones. ,J\4usicie tu, na wiejskim Południu, zrozumiec',
co robią z wami Rush Limbaugh i wszystkie te prawicowe,
skrajne media,  które po prostu codziennie sączą w nas jad,
nie  napotykając  na  żadne  przeciwdziałanie;  potrzebujemy
dopiero  wyborców,  by  wydobyc'  fakty  na jaw",  twierdził
prezydent w CNN. W panę tygodni później prezydent znów
wkroczył na Ścieżkę wojenną, udzielaj ąc na pokładzie samo-
lotu wojskowego nr  1  wywiadu dla stacji radiowej  KMOX
zst.Louis:„Republikanieiskrajnaprawicawtymkrajumają
własne sieci mediów. My nie mamy niczego w tym rodzaju.
Oni maj ą nadzwyczaj dobrze zorganizowane polityczne gru-
py działania, którym nie potrafimy dorównać, i mają aparat
zbieraniafunduszydlaPartiiRepublikańskiej,któryumocnił
się dzięki temu, że w ciągu ostatnich 20 lat tylko przez 4 lata
BiałyDomnienależaldonich".(Odnotujmytu,że36godzin
wcześniej Bill Clinotn wypowiedział się pod adresem kogoś
lub zebrał dla demokratów fundusze w wysokości 3,5 mln S.
Ale to tylko dygresja.)

„Myślę,  że za dużo jest cynizmu i za dużo nietolerancji...
spójrzcie, jak wiele rozgłośni radiowych prowadzących pro-
gramyZzzJkstaleiniestn]dzeniewybijarymnegacjiicynizmu",
ciągnął  dalej  prezydent,  tłumacząc,  że  właśnie  postanowił
„być  agresywny".  Następnie dodał:  „Potem, jak  się dzisiaj
pożegnamy w radio, Rush Limbaugh będzie miał 3 godziny
na  to,  by  mówić,  co  zechce,  a  ja  nie  będę  mieć  żadnej
możliwości odpowiedzenia mu i nie ma żadnego wykrywa-
cza prawdy. Nie uda się wam później powiedzieć [co] było

prawdą, a co nie".
Mądrale, nie bardzo wiedzieli, co z tym zrobić. Owszem,

zgadzają się oni co do tego, że Rush Limbaugh to skaza na
politycznympejzażuAmeryki.Wystąpienieprezydentabyło
j ednak czymś zdumiewaj ącym. „New York Times" zareago-
wał z niesmakiem na swojej stronie tytułowej: „Pojękiwanie
i publiczne użalanie się nad sobą nie licują z rangą uzędu
prezydenckiego". Mary MCGrony z „Washington Post" nie
pozostała w tyle: ,Jego uwagi ociekały od żalów nad samym
sobą...  Użalanie  się  nad  sobą  samym  to  młodsza  siostra
wyczerpaniaiwszędzieidziewśladzanim.Clintonpowinien

poczytać.  co  mówiono  o  naszym  najbardziej  szanowanyin
prezydencie,  Abrahamie  Lincolnie,  i  przestać  pojękiwać".
Nawetlondyński„SundayTelegraph"niemógłpowstrzymać
się  od  komentarza:  „Wdawanie  się  w  podwórkową  bójkę
zgospodarzamiprawicowychprogramówfciJks#owwrodza-

ju Rusha Limbaugha nie przyczynia się zbytnio do powagi
Owalnego Gabinetu".

Panowanie błędu?
Prezydencka  tyrada  w  rozgłośni  KMOX  miała  miejsce

24 czerwca. Zaś 28 czerwca sfora psów gończych z lewico-
wych  mediów  wydała  „raport",  zatytułowany  Panowanjc
bj€d% Limbaugha.  „Od AIDS  do ozonu,  od Whitewater do
Biblii, Limbaugh wydaje się być gotów zwodzić i oszukiwać
na każdy praktycznie temat", czytamy w oświadczeniu wy-
danym  przez  opatrzoną  mylącą  nazwą  grupę  „Rzetelność
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i Dokładność lnformowaiiia" (Fairness and Accuacy in Re-

porting -FAR) i podjętym przez Associated Press.
Według  FAIR, jestem  winien  43  przypadków  „niedbal-

stwa, ignorancji lub zmyślenia". Niedawno w mojej obronie
stanął  ,National Review":  „Wziąwszy  pod uwagę,  że pan
Limbaugh zaliczył ponad 4 tys. godzin na antenie, 43 błędy
byłyby  wynikiem wcale  niezłym: jak w porównaniu z tym
wygląda wynik FAIR?" Przedstawiciele głównego nurtu me-
diów,  szukający  sposobu  na  to,  by  usprawiedliwić  swoją
wrogośćdomnieorazniewolniczeoddaniedlasprawy,jeżeli
nie  dla  osoby  Billa  Clintona,  nie  mogli jednak  oprzeć  się
kuszeniu ze strony FAIR.

Pewien  zarzut  szerzył  się  lotem  błyskawicy,  poniewaz
wydawał się dobrze ilustrowac' powyższą tezę, jakobym wy-
myślał  historie,  podchodząc  do  swoich  źródeł  infomacji
w  sposób  kłamliwy  i  pozbawiony  hamulców.  W  styczniu
tegorokuprzytoczyłemwswoimprogramieradiowyminfor-
mację, że w prywatnej  szkole, do której uczę§zcza Chelsea
Clinton , polecono Ósmoklasistom napisać rozprawę na temat
„Dlaczegoczujęsięwinnybędącbiałym?"Jakoźródłoinfor-
macji zacytowałem CBS. W raporcie FAIR sugerowano, że
wszystko to wyssałem sobie z palca. W ogłoszeniu zamiesz-
czonym  na  stronie  tytułowej  ,New  York  Timesa"  FAIR

=E#:::mużyŁt:ł:?ogLaed#,:wrav%nden8y°c#]ź:#ari:,
CBS:  „Nie szanuje kogoś lub najwyraźniej opowiada bajki,
utrzymując, jakoby opierał się na faktach. Od czasu do czasu
[Limbaugh]  robi  coś  takiego,  jak  powiedzenie,  że  Szkoła
Przyjaciół Sidwella miała jakiś test dla Chelsea -że Chelsea
Clintonmiałapisac'jakiśesejnatemattego,dlaczegonielubi
byc' biała czy też dlaczego wstydzi się, że jest biała -a nastę-
pnie cytuje Źródła w rodzaju Wiadomości CBS. To po prostu
nieprawda.  Nic  z  tego  nie  było  prawdą.  Skąd  więc  to  się
bierze... i gdzie przebiega u Ciebie gĘanica między pomyłka-
mi, które wszyscy popełniamy, a świadomym zniekształca-
niem  faktów  w  celu  wciskania  ludziom  mitów,  które  ci
chcieliby mieć za prawdziwe?"

Jak wyjas'niłem  to  w  artykule  na  łamach  „USA Today",
sprawy tej  nie wymyśliłem.  Infomowano o niej  6 czerwca
1994rokuwporannymserwisieŹródełCBS-prowadzonym
przez siec' radiową CBS serwisie telegraficznym dla gospo-
darzy programów radiowych typu faJk §riow. Na infomację
pochodzącą  z  telegraficznego  źródła  CBS  zwróciła  moją
uwagę pewna stacja radiowa z Ohio. Infomację tę opubliko-
wały już magazyny „Playboy" i „Heterodoxy" i w istocie to
one  były  źródłami  dla  telegraficznej  relacji  CBS.  Sidwell
zaprzeczyłpóźniej,jakobyincydentmiałmiejsce,iprzyjmu-

jąc  do  wiadomości jego  słowa  powiedzialem  to  w  moim
programie radiowym.  Nie  zgodziłem  się jednak  z  sugestią
FAIR,jakobymsprawęsfabrykowałlubkłamałnatematcBS
jako źródła infomacji.

Wnastępnymtygodniuw„Wiarygodnychźródłach"Ellen
Hume  przyznała  się  do  błędu:  „Przez  szacunek  dla Rusha
chciałabym coś wyjaśnić, a mianowicie, że istniała infoma-
cja,  podana  przez  niego  w  radio,  według  której  Chelsea
Clintonmiałanapisaćjakiśesejnatemattego,jaknienawidzi
być  białą.  Informacja  ta  nie  byla  prawdziwa.  Rush,  o  ile
wiem, nigdy nie przeprosił za jej nadanie w eter, powiedział
jednak, Źe zaczerpnął ją z CBS. Okazuje się, że winowajcą
jest tu CBS, a nie Rush. To w ich serwisie infomacyjnym
sprawa ta została wyciągnięta na wierzch, tak że, Rush, tym
razem ci się upiekło" [podkreślenie moje -R.L.].

Media cały czas popełriają omyłki na mój temat. Pewien
publicysta  utrzymywał,  jakobym  nazwał  Hillary  Rodham
Clinton feminazi§tką.  Nie robię takich rzeczy.  Inny powie-
dział,  Źe  winę  za  spadek  kursu  dolara przypisałem  opiece
społecznejifeminazistkom.Nigdytegoniezrobiłem.Jeszcze
inny mądrala utrzymywał, jakoby mój program radiowy był
nadawany  przez  ponad  1400  stacji.  To  nieuniknione,  ale
jeszcze tak nie jest. Nie da się zaprzeczyć, że moi krytycy -
od prezydenta po jego lewicowych sojuszników i zwolenni-
ków  politycznych  w  głównym  nurcie mediów  - są bardzo
skorzy  do  tego,  by  to,  co mówię,  oceniać jako  dziwaczne,
zmyślone  i  oszukańcze,  ponieważ jestem  skuteczny,  a ich
ogamiapanikazpowodumojejzdolnościrzucaniawyzwania
aktualnym warunkom debaty politycznej.

Drugim  powodem,  dla  którego  liberałowie  się mnie
boją, jest to, że reprezentuję nasilające się zjawisko od-
rzucania elit przez amerykańskie warstwy średnie. Ame-
rykanie  są  coraz  mocniej  przekonani,  Źe  byli  oszuk]wani

przeztzw.profesjonalistówiekspertów-zwłaszcza,choćnie
wyłącznie, w mediach.  Patrząc na siebie jak na jakąś świę-
tośc', ważną sama dla siebie, elita mediów nabrała iście reli-

gijnej  żarliwości  wobec  uprawianego  przez  siebie  zajęcia,
traktowanego przez nią wręcz jako  „misja". Wskazywałem
na to już w mojej pierwszej książce, lecz sytuacja zrobiła się
jeszcze  gorsza,  a  zarazem  bardziej  przejrzysta.  Prowadząc
kampanię  ogłoszeniową na rzecz pozyskama  nowych pre-
numeratorów,  „Washington  Post"  stwierdza  bez  ogródek:
Jesli  tego  nie  kupicie,  to  się  wam  nie  powiedzie"  (ang.
|fyoudon'tgetit,youdon'tgetit").Naszczęściewiększość
Amerykanów  tego  nie  kupuje.  W tym  czasie  ,New  York
Times Magazine" reklamuje się jako „Coś, dla czego stwo-
rzono  niedzielę",  co  mogłoby  ubawić  Stwórcę,  który, jak

przypuszczam,dokonującaktustworzenia,miałnamyślicoś
zupełnieinnego.Taktojednakwygląda.Mamytudoczynie-
nia z  arogancją  siły.  I  dlatego  to  tak  wielu  ludzi  spogląda
gdzie indziej, coraz częściej ku mnie.

Oczywiście Amerykanie nie odrzucają po prostu elit jako
takich. Chodzi tu o elity medyczne, elity socjologiczne, elity
edukacyjne, elity prawne, elity naukowe -1istę można ciąg-
nąć  coraz  dalej  i  dalej  - i  o  idee, jakie  to  bractwo  krzewi
w  mediach.  Wmawiano  Amerykanom,  że  pod  względem
opieki zdrowotnej pozostajemy w tyle za resztą uprzemysło-
wionegoświata;wcaletakniejest.Mówionoim,żenarkotyki
są bezpieczne;  wcale tak nie jest. Mówiono,  że wolny  seks
wyzwala; wcale tak nie jest. Mówiono, że masowe wydatki
na opiekę społeczną pomogą ludziom stanąć na nogi; wcale
nie pomogły. Mówiono, że bez interwencji rządu po stronie
ekologicznychszajbusówczekanaskoniecświata;wcaletak
się  nie  stanie.  Mówiono,  że  ludzie  religijni  są  dla  kraju
zagrożeniem; wcale nie są.

Zastępcaredaktoranaczelnegowpewnejregionalnejgaze-
cie, nie dbając nawet o pozory dziennikarskiego obiektywi-
zmu,  posunął  się  do  tego,  że  napisał:  „Gardzę programem
Rusha Limbaugha". Większość nie jest tak otwarta, lecz ich
robota śmierdzi  wrogością do  mnie  i  do moich  słuchaczy.
Raport  FAIR  jest  interesujący  w  gruncie  rzeczy  właśnie
dlatego, żejest w o wiele większym stopniu atakiem elity na
moje podstawowe przekonania niż krytyką mojej dokładno-
ści. FAIR rozpoczął działalność w  1987 roku, zasilony pie-
niędzmizFundacjiNowegoświata,którejprezesemwowym
roku była ni mniej, ni więcej tylko Hillary Rodham Clinton.
Jego zespół doradców ma w swoim skladzie niektóre osoby
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z  kręgu  najbardziej  znanych  amerykańskich  lewicowców
i  feministek,  od  Eda Asnera  po  Glorię  Steinem.  Zadaniem
FAIR jest demaskowanie prawicowych odchyleń w amery-
kańskich mediach.  Naprawdę  tak - wcale nie  koloryzuję -
spośród prawicowych odchyleń grupa ta zaatakowała nada-
wany  przez  ABC  miniserial  Amć7rykcz  za  to,   Źe  jest  zbyt
surowy wobec komunistów.

Nabijanie w bute]kę
Tymczasem  FAIR  sam  ma  na  swoim  koncie  długą  listę

niedokładności.  W  1988  roku  FAIR  wystąpil  z  zarzutem,

jakoby pewien reporter z Teksasu usiłował popełnic' samo-
bójstwo, ponieważ jego gazeta („Beaumont Enterprise") nie
zgodziła się na wydrukowanie artykułu o odpadach toksycz-
nych. Prawda wyglądała tak, że w gazecie tej zamieszczono
cały szereg artykułów , które zdobyły nagrodę dziennikarską.
Reporterzaśniepróbowałsięzabić,leczprzypadkowozranił
się z broni ręcznej.

W 1993 roku FAIR rozpowszechniał bajkę, jakoby zjawi-
sko przemocy w rodzinie nasilało się w czasie niedzielnych
rozgrywek superpucharowych, powoduj ąc przeciążenie roz-
mowami  gorących  linii  telefonicznych  oraz  tłoczenie  się
w izbach nagłej pomocy żon bitych na miazgę przez ogamię-
tych futbolowym szaleństwem mężów. Temat ten podchwy-
ciły media.  Był tylko jeden szkopuł: wszystko to mijało się
z prawdą. W szeroko chwalonym artykule z 31 stycznia 1993
roku reporter z „Washington Post", Ken Ringle, zdemasko-
wał prawdziwe oblicze sprawy,  ukazując szczegółowo rolę
FAIR  w   popełnionym   oszustwie.   Następnego  dnia   „San
Francisco Examiner" doniósł:  „Jeff Cohen, dyrektor wyko-
nawczy FAIR, przyznał, że nie potrafi znaleźć żadnych kon-
kretnych badań na poparcie twierdzeń jego grupy".

Wszyscy przedstawiciele  głównego nurtu mediów  potra-
ktowali napaść FAIR na mnie w sposób poważny, mimo że
znano oczywistą tendencyjnośc' i historię pomyłek tej grupy.
Było  to  irytujące,  ale  nie  dziwne.  Odkąd  bowiem  FAIR
zaczęło tyle liberalnych mitów elity powtarzać w charakterze
faktów, wielu ludzi w głównym nurcie mediów nie potrafiło
juźodróżnićjednychoddrugich.Weźmydlaprzykładuspra-
węopiekizdrowotnej.Nawiązując,coniedziwi,doaktualnej
debaty,  FAIR  zaatakował  moje  poglądy  na  temat  opieki
zdrowotnej,  a  jego  zarzuty  zostały  szybko  podjęte  przez
Associated  Press.  Cytują  mnie  następująco:  „Jeżeli  macie

jakieśwątpliwościnatematstanuamerykańskiejopiekizdro-
wotnej, to po prostu porównajcie go ze stanem opieki zdro-

rwe::T;;w:L:ż#łeĘeajśa;r„oU::ZfTeygs;;;t,°ón;::„rokF,Sł§
CIA, Stany Zjadnoczone zajmują ws'ród krajów uprzemysło-
wionych  16  miejsce  pod  względem  oczekiwanej  długości
życia i 21  pod względem przeżywalności niemowląt".

Prawda wygląda tak, że to ja miałem rację. Agencja Asso-
ciated  Press  dała  się  FAIR  nabić  w  butelkę.  Dowody  na

poparcie moich twierdzeń byłyby jednak dostępne na życzenie
-w „The New Republic". Elizabeth Mccaughey, późniejsza
członkini Manhattan  lnsitute,  w  artykule Bcz w}/.s'c!.o usto-
sunkowała  się  wprost  do  tego  mitu:  „Na poparcie  potrzeb

programuzdrowotnegoadministracjiclintona,administracja
[Clintona] przytacza często dwa fakty statystyczne - stosun-
kowo wysoki wskaźnik s'miertelności niemowląt w Ameryce
oraz  rejestrowaną  tu  niską  wartość  spodziewanej  długos`ci
życia. Fakty te nie mają jednak wiele wspólnego z jakością
amerykańskiej  opieki  medycznej.  Obie  statystyki  odzwier-
ciedlająbowiemrównieżtakiezjawiska,jak:epidemiewśród

odznaczających się  niską wagą urodzeniową dzieci, rodzo-
nychprzeznastolatkiinarkomanki,orazdużaliczbazabójstw
w miastach amerykańskich i zgonów, związanych z uźywa-
niemnarkotyków.Wrzeczywistościjesttak,Źejeżelipowaź-
nie  chorujesz,   to  najlepiej   byś  znajdował  się  w  Stanach
Zjednoczonych. Wśród wszystkich krajów uprzemysłowio-
nych Stany Zjednoczone mają najwyższe wskaźniki uleczal-
nościrakażołądka,szyjkimacicyorazdrugicodowysokości
wskaźnikuleczalnościrakapiersiinikomunieustępująwza-
kresie leczenia chorób serca.

Jak  wskazuję  niestrudzenie  w  swoich  programach,  tym,
oconaprawdęchodziwdebacienatematopiekizdrowotnej,
jestwolnośc'osobista.Naużytekmoichsłuchaczyprzebada-
łem  faktyczną  zawartośc'  (oryginalne  podejście, jak  mi  się
zdaje)planuopiekizdrowotnejClinotnaijegoróżnychlhcie-
leń demokratycznych.  Pokazałem, Źe w planie tym przewi-
duje się zakazy,  grzywny  i  sankcje karne,  z karą więzienia
włącznie.  Prześledziłem  liczby.  Wyszczególniłem  spodzie-
wane efekty ekonomiczne projektu w odniesieniu do drobnej
przedsiębiorczości.  Przebadałem  historię  państowej  opieki
zdrowotnej w świecie. Zbadałem historię programów rządo-
wychwStanachZjednoczonych.Czyżniebyłytoinfomacje
potrzebne  obywatelom  do  podjęcia  świadomych  decyzji?
Główny nurt mediów byłjednak zaiteresowany tylko orędo-
waniem na rzecz planu Clintona i „udzieleniem Clintonowi
kredytu zaufania" dla „podniesienia kwestii".

Chętnie poddaję  się krytycznemu badaniu. Z przyjemno-
ścią bronię  swoich  opinii,  analiz i  dowodów, jakie przyta-
czam dla ich poparcia. Twierdzę jednak, że polityka obecnej
administarcji, nie licząc programów takichjak moje, nie jest

poddawanategorodzaju,adresowanemudomnie,regulame-
mu  badaniu.  A  powinno  być  oczywiście  na  odwrót.  Ja nie
mogę podnosić Wam podatków. Nie mogę wydawać przepi-
sówlikwidującychwaszeinteresy.Niemogęwżadensposób
wpływać na Wasze  zachowania, kształtować je czy formo-
wać. Wcale tego nie pragnę. Staram się tylko przekonywać.
Możecie  mnie  wyłączyć,  możecie  mnie  zignorować.  Nie
możecie jednak nastawić sobie innej administracji ani wyłą-
czyć tej, którą macie. To ich pomysły, ich twierdzenia i ich

polityka domagają się analizy i zbadania.
Przejdźmy dalej do kwestii prezerwatyw.  ,New York Ti-

mes" sprzedał FAIR miejsce na ogłoszenia na swojej stronie
redakcyjnej, by ten mógł wystąpić z następującym oskarże-
niem:  „Ws'ród  bezpodstawnych  twierdzeń  wypowiadanych

przez Rusha na ważne publiczne tematy znajduje się twier-
dzenie, jakoby... osoby używające prezerwatyw ryzykowały
zachorowanie na AIDS w stosunku jeden do pięciu". Wypa-
cza  się w  ten  sposób nawet treść  własnego  studium FAIR,
które tak cytuje moją wypowiedź:  „Najgorsze z tego wszy-
stkiegojestkłamstwo,jakobyprezerwatywynaprawdęchro-
niły przed AIDS. Wskaźnik zawodności prezerwatyw moźe
sięgac'  nawet 20%.  Czy  wsadzilibyście do  samolotu  swoje
dzieci - gdyby jeden  na pięciu  pasażerów  miał być  zabity
podczas  lotu?  Taka  zaś  jest  statystyka  dla  prezerwatyw,
kochani".  Różni  się  to  oczywiście  w  wyraźny  sposób  od

powiedzenia,żeosobyużywająceprezerwatywryzykująza-
chorowanie na AIDS w stosunku jeden do pięciu. Co więcej ,
choć liberałowie wzdragają się przed przyznaniem tego że,
mam rację w sprawie nieskuteczności prezerwatyw. W stu-
dium opracowanym w  1993 roku przez Susan C. Weller dla
wydziału  medycyny  uniwersytetu  stanowego  w  Teksasie
stwierdzono,  że  „choć  badania  w  zakresie  antykoncepcji
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wskazują, iź prezerwatywy są skuteczne w 87% jako środek
zapobiegający  ciąźy,  wyniki  badań  nad  przenoszeniem  się
HIV  wskazują,  że  prezerwatywy  mogą  redukować  ryzyko
zarazania się HIV o ok. 69%", z dodaniem, iź „skutecznośc'

prezerwatyw  może  być  dużo  niższa  niż  się  powszechnie
zakłada". W konkluzji studium pani Weller stwierdza: ,Jest
rzeczą  szkodliwą  popieranie  opinii,  jakoby  prezerwatywy
zapobiegały przenoszeniu się HIV drogą płciową".

Fikcja ideologiczna
Weźmy  też pod  uwagę  sprawy kobiet.  „Los Angeles  Ti-

mes" nie mógł oprzeć się pokusie zacytowania ataku FAIR
na moje poglądy na temat współczesnego feminizmu. Przy-
taczają tam moją wypowiedź: „Kobiety wcale nieźle radziły
sobie   w   tym   kraju   przed   pojawieniem   się   feminizmu".
Odpowiedź  FAIR  brzmi:  „Przed  feminizmem  kobiety  nie
mogły  nawet  głosować".  W  rzeczywistości  cele  i  taktyka
wojującego feminizmu niewiele przypominają ruch sufraży-
stek.Prawdziwareakcjanawojującyfeminizmjestwnaszym
kraju negatywna,  co  stanowi jeszcze jedną oznakę  zwycię-
stwa. Tak np. największą organizacj ą kobiecą w kraju niejest
wcaleNarodowaorganizacjanaRzeczKobiet,liczącawszy-
stkiego 250 tys. członkiń. Największą organizację stanowią
Kobiety Zaangażowane na Rzecz Ameryki, konserwatywne
ugrupowanie  z  pomd  600  tys.  członkiń.  Co  się  zaś  tyczy
kobiet  nastawionych  liberalnie,  to  i je  nachodzi  refleksja.
Publicystka Marylin Gardner tak pisała w „Christian Science
Monitor" (nie bardzo konserwatywny szmatławiec): „Każda
rewolucja  ma  swoją  stronę  przegrywającą.  W  przypadku
rewolucji  seksualnej  przybywa  ciągle  dowodów  na  to,  iż
rzekomi  zwycięzcy  -  kobiety  wyzwolone  -  okazują  się
w   pewnych   wypadkach   przegranymi.   Zamiast   wolności
i  równości,  które  w  swoim mniemaniu  zdobyły,  aż  nazbyt
wiele z nich znalazło się w potrzasku z powodu nie planowa-
nej  ciąży,  aborcji,  samotnego macierzyństwa,  zarażenia się
lub bezpłodności". Dokładnie tak. Z Glorią Steinem i Susan
FaludiwradzieFAIRniespodziewajciesięjednakwnajbliż-
szym czasie ustępstw w tych kwestiach.

Elity o wiele za często dokonywały odrzucenia faktów na
rzecz ideologicznej fikcji. Coraz więcej Amerykanów zaczy-
na otwierac' oczy  na tę rzeczywistość,  spoglądając ku mnie
w poszukiwaniu drugiego poglądu.  Przedstawiam im drugą
stronę medalu, opartą bardziej na zdrowym rozsądku i trady-
cyjnej  moralności  niż  na  akademickich hipotezach.  I mam
racjęoaklubięmawiać)przez„97,9%czasu".Będącwradio
przez 61at i ponad 4 tys. godzin, popełniałem oczywiście po
drodze pomyłki. Robiłem jednak co mogłem, by z nawiązką
naprawić każdy taki błąd, gdy tylko go wykryłem. Oto przy-
kład  tego,  co  FAIR  traktuje  jako  „zmyślenie".  W  jednej
z    moich    książek    przypisałem    Jamesowi    Madisonowi
wypowiedź,  której  ten  nigdy  nie  wygłosił.  (Ludzie błędnie

przypisywali  Ów  cytat  Madisonowi  już  od  czasu  wydanej
w 1939 r. książki Harolda K. Lane' a L!.bcrź)/,  C'ry, L;bcroJ. To

pomyłka - nie kłamstwo. Mu§zę też publicznie obiecac' ob-
cięcie podatku Średniej klasy, który prywatnie odrzucam j ako
intelektualnienieuczciwyiktóregoniezamierzamutrzymywać.

Po trzecie - ]iberałowie boją się mnie dlatego, że san-
kcjonuję to, co myś]i mi]cząca większość. Liberałowie ko-
łyszą Amerykanów do  snu obietnicami,  że rząd  zatroszczy
się o wszystko, jeśli będą oni bulic' forsę. Ja natomiast wzy-
wam  ludzi  do  przebudzenia.  Już  miliony  ludzi  poważnie
zastanawiają się  nad tym,  czy mądrze jest dawac' rządowi
federalnemu  1,5 bln S rocznie w sytuacji, gdy nawet poczta

niepotrafinaczasdoręczaćprzesyłekiposuwasiędowyrzu-
cania  tego,  czego  nie  chce  się  jej  doręczyc'.  Przytaczam
wiarygodne informacje, statystyki i charakterystyczne szcze-
góły  z  rejestru  danych,  utwierdzając  wielu  Amerykanów
w  ich  wątpliwościach  co  do  „efektywności"  rządu.  Jest to
coś, co wprawia w szał liberałów, przywiązanych do idei, że
rząd jest dobry, a im większy, tym lepszy.

Publicysta ,New York Timesa", Anthony Lewis, w dema-
skatorskimartykulelipcowym,zatytułowanymGdzi.ew!icidza
kfHmz.ć', tłumaczył, że „władza nie spoczywajuż tylko w Bia-
łymDomuczywrządzie",cowydajesiębyćjegonajwiększą
zmorą. Za to „ci, którzy usiłują zniszczyć wiarę w amerykań-
ski  system  polityczny,  posiadają  obecnie  znaczną  władzę,
władzę wymagającą uwagi". Z zapartym tchem Lewis.prze-
konywał, że „szmczki Rusha Limbaugha" polegaj ą na „obrzu-
caniu błotem rządu i każdego, kto uważa, Źe społeczeństwo

potrzebujerządu.Swoimpełnymnienawiścigadaniemnatemat
Prezydenta, pani Clinton i innych osób urzędowych naprawdę

próbuje on zniszczyć społeczną wiarę w nasze instytucje".
Jest to zarzut niedorzeczny. Jego autor przyznaje, że rigdy

nie słucha mojego programu -„to przyjemność, której sobie
odmawiam",  twierdzi.  Każdy z moich słuchaczy powie zaś
Wam, że bronię instytucji i tradycji, które uczyniły Amerykę
wielką.  Może jednak  pan  Lewis  powinien  sięgnąć  wstecz
i przeczytać ponownie niektóre ze swoich starych artykułów,
byznaleźćkluczdorozwiązaniazagadki,dlaczegodzisiejszy
rząd tak bardzo irytuje Amerykanów. Pisał on w  1992 roku:
J\4ożna spodziewać się po politykach przesady. Ale wymy-
ślać kłamstwa? Myślę, że tego rodzaju polityka przywiodła
nasz kraj  ku niewierze w jego system polityczny". Odnosił
on  to,  w  sposób  nieprzekonujący,  do  George'a Busha,  ale
można wybaczyć czytelnikowi, jeżeli przyjdzie mu na myśl
nasz obecny prezydent. A tak właśnie jest. Urzędowe oszu-
stwaiudawaniesąodpowiedzialnezanarastaniewśródAme-
rykanów  gniewu  i  flustracji  w  stosunku do  rządu.  Ja tylko
rzucam na to wszystko Światło prawdy.

Lewis  utrzymuje:  „Rzeczą doprawdy  szczególnie  ważną
jest obserwowanie i pociąganie do odpowiedzialności tych,
którzy chcieliby władzy bez odpowiedzialności". Lewis był
w błędzie, odnosząc to do mnie; sentencja ta trafnie jednak
opisuje  panią  Clinton,  która  nie  wybrana  i  nie  ponosząca
odpowiedzialności,   chciała   wprowadzić   nowe   porządki
w siódmej częs'ci amerykańskiej gospodarki.

Blagierstwo C]intona
Liberałów  nie  irytuje  to,  że  się  mylę;  są  oni  rozeźleni,

ponieważ  mam  rację.  Codziennnie  demaskuję  prawdziwy
program administracji Clintona: „Jak by tu zrobić ludzi w ko-
nia?" Pytam:  „Gdzie jest dusza Billa Clintona?" Wskazuję,
Źe pod rządami Clintona musi być tak, że szkaluje się osiąg-
nięcia, a bogaty jest karany. Ostrzegam ludzi, Źe liberałowie

popierają programy rządowe, ponieważ pieniądze rządu sta-
nowiąpodstawęichpolitycznejpotęgi.Amerykanietegoitak
się domyślają, mają oni jednak trudności z rozpoznawaniem
faktów wśród zasłony dymnej, jaką roztacza wokół główny
nurt mediów. W nieubłaganej pogoni za prawdą przedzieram
się  przez  poranne  nagłówki,  przez  kilometry  taśm  wideo,

przez  książki,  artykuły  i  przemówienia.  Częściej  potwier-
dzam niż rozwiewam żywione przez ludzi obawy - admini-
stracja      Clintona      uprawia      blagierstwo      na      potęgę.
Uprawomocniam odczucia ludzi.

Nasuwasięoczywiściepytanie,coludziepocznązprawdą,

gdy  ją  posiądą.  Liberałowie  są  absolutnie  przekonani,  że
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zawsze mówię ludziom, by telefonowali do Kongresu z za-
żaleniami z powodu tej czy innej sprawy (kolejny chybiony
zarzut  ze  strony  FAIR).  Raz  tak  zrobiłem  po  to  tylko,  by
dowieść  nastawionemu  sceptycznie  reporterowi,  co  się  sta-
nie, gdy faktycznie tak uczynię. Telefony spowodowały za-
blokowanie   centrali   na   wzgórzu   kapitolińskim.   Prawda
wygląda  tak,  że  nie  muszę  przynaglać  ludzi  do  tego,  by
dzwonili do Kongresu. Są to ludzie myślący, poinfomowani,

powazni. Dlatego mnie słuchają. To oni decydują, co począc`
z prawdą. Niektórzy, j estem pewien , telefonuj ą do Kongresu.
Inni prenumerują konserwatywne czasopisma i  czytają kla-
syczne ksiąźki konserwatywne, uczą swoje dzieci w domu,

pisząlistydoredakcji,kandydujądoradszkolnychizgłaszają
się ochotniczo do pracy podczas lokalnych kampanii polity-
cznych  lub  na  rzecz  lokalnej  dobroczynności.  Możliwości
działania i  zaangażowania są  tak  nieograniczone, jak tylko
stworzą j e dobrze poinfomowani, optymistycznie nastawie-
ni obywatele.

„Nie  pojmuję,  dlaczego  ktokolwiek  bierze  Rusha  Lim-
baugha powaznie?"  zapytywał Michael  Gartner, publicysta
z „USA Today", przechodząc do napas'ci na mnie za produ-
kowanie „mieszanki półprawd i nieprawdy". Nie ma niczego
dziwnego w tym, że ów były prezes NBcjest tak sffustrowa-
ny. W końcu jest on patentowanym członkiem elity mediów,
wywalonym  z NBC  po  tym, jak  w  programie Zmi.Ćzma dczot
zainscenizowano  wybuch  ciężarówki  General  Motors  i  po
tym,  jak  w  doniesieniu  ,Nocnych  Wiadomości"  na  temat
szkód  środowiskowych  mówiono  o  masie  „śniętych"  ryb,
któreokazałysięwcalenieśnięte.Odpowiedźnajegopytanie

jestprosta.Ludzietraktująmniepoważnie,ponieważdziałam
skutecznie.  Sławię  to, jak Ameryka  staje  się  wielka dzięki
dokonaniom  zwykłych  ludzi  -  w  przeciwieństwie  do  me-
diów, szerzących błędną tezę, jakoby pomyślność kraju wy-

pływała z programów rządowych. Tym, czemu daję wyraz,
jest wiara w naród amerykański, a nie pogarda dla niego.

I  w  końcu,  po  czwarte  -  liberałowie  boją  się  mnie,
ponieważ nie ubiegam się o żadne stanowisko publiczne
i dlatego jestem niepodatny na polityczne napaści ]ibera-
łów. „Demagodzy... wypalają się, ponieważ ludzie nużą się
ich działaniami albo dlatego, że zmieniają się warunki poli-
tyczne, albo dlatego, że staj ą w obliczu prawdziwego wyzwania

politycznego" - podkreślał Alexander Cockbum z „Nation"
na łamach lipcowego  wydania „Los  Angeles Times".  „Nie
ostał się j uż nikt, kto toczyłby polityczne boje z Limbaughem
w  języku,  który  mogliby  rozumieć  i  lubić  zwykli  ludzie".
W tym samym miesiącu lewicowy publicysta, Lars-Erik Nel-
son,  lamentował  w  „Washington  Post":  „Nie  ma  żadnego
lewicowego odpowiednika Rusha Limbaugha".

Liberałowietraktująmnietak,jakgdybymbyłkandydatem
republikanów   na  prezydenta.   Mnie  jednak  nie   interesuje
ubieganie się o urząd publiczny. Dlaczego umiałbym to ro-
bić?  Realizuję  swój  program  tam,  gdzie  jestem,  i  chodzi
w nim o coś bardzo prostego:  o prawdę. Liberałowie, którzy
tak  dlugo  dominowali  w  instytucjach  państwowych  i  tak
usilnie  starali  się  zdominowac'  sprawy  polityczne  w  kraju,

przejawiają na koniec bezradność i zagubienie. Wiedzą, jak
stawiać  czoła  wyzwaniom  natury  politycznej  -  gabinetom
wojennym,  wycieczkom  autobusowym,  kierowanej  bezpo-
średniopoczcie,artykułomredakcyjnym,protestom.Niewie-
dzą   jednak,   jak   stawiać   czoła   wyzwaniu   o   charakterze
kulturalnym -eksplozji radia ftzft (rozmawiającego ze słucha-
czami) - z wyjątkiem prób wyeliminowania tego wyzwania na

drodze  regulacji  ustawowych  Oak  w  podjętej  przez  nich

próbie  wskrzeszenia Doktryny Rzetelności,  co „Wall  Street
Joumal" przezwał „Projektem uciszenia Rusha", ang. ,Hush
Rush Bill„).

To, co się obecnie dzieje, stwarza zagrożenie dla sprawo-
wanej  przez liberałów kontroli nad amerykańskimi instytu-
cjami.Iniejesttozjawiskoocharakterzepolitycznym.Naród
amerykański odkrywa razjeszcze to, do czego zawsze dążyli
Założyciele -to, że przyszłość kraju spoczywa w jego włas-
nych rękach. Że zależy ona od tego, jak rodzice wychowują
swojedzieci;zależyodnauczycieli,którzydziecitepopycha-

ją ku doskonaleniu  się:  zależy  od  dziadków,  udzielających
owym dzieciom tradycyjnych lekcji moralności i cnoty; za-
leży od pastorów, księży i rabinów, wskazujących tym dzie-
ciom Boga, który je kocha.

Najbardziej niebezpieczny człowiek w Ameryce
Nie  znaczy  to,  by  polityka  czy  urząd  prezydencki  były

pozbawione znaczenia.  Są one ważne. Waszyngton zabiera
nam zbyt wiele wolności i swobód, umacniając niebezpiecz-
ny mit, jakoby rząd mógł zapewnić bezpieczeństwo,  szczę-
ście i pomyślność. Owszem, trzeba, by Amerykanie posyłali
do  Waszyngtonu   i   stolic   stanowych  mężczyzn   i  kobiety
z charakterem. Ale polityka to nie wszystko.

Tak brzmi moje przesłanie i to dlatego jestem niebezpiecz-
ny. Wskaźnikami tego, jaki wpływ mają moje programy, nie
mogą być  wyłącznie  wyniki  wyborów w  1994 czy  w  1996
roku, ponieważ nie prowadzę zwykłej walki o władzę poliy-
tyczną,  lecz walczę  o  odbudowę  amerykańskich instytucji.
Ponieważ zaś wywieram wpływ na dyskusję nad tym, wjaki
sposób może to byc' osiągnięte, więc liberałów krew zalewa.

Podczasmojegoprogramuwielerazyodbieramtelefonyod
ludzi,  którzy  pomstują  na  taką  czy  inną  niegodziwość  ze
strony liberałów,  uskarżając się,  że kraj  trafił do rynsztoka.
Takzpewnościąreagowanolatemtegoroku,gdyliberałowie

J::`::lks.a!:,alTe'r:łeo:lne'eg'.:lF,:'zc:essł:,ckh=::lł"Ż:%ł:llu.chz:lT;
-Partia Demokratyczna i jej przywództwo -są w katastro-
falnym  stopniu  oderwane  od  rzeczywistości.  Po  prostu  nie

potrafią one przezwyciężyc' swojego zniewolenia, wynikają-
cego  stąd,  że  podstawę  ich  siły  stanowi  elektorat  złożony
z ofiar losu. Przeraźliwy ton i apokaliptyczna przesada, jaki-
mi cechują się ataki liberałów na mnie, są wymownym i po-
uczającym świadectwem ich lęku przed utratą racji bytu.

Historycy  zapamiętają  rok   1994  jako  przełomowy  rok
w polityce amerykańskiej . Był to rok, w którym współczesny
liberalizm -ideologia dominująca na terenie każdej  niemal
instytucji kulturalnej  i politycznej  w kraju - objawił jak na
dłoni  swój  głęboki  brak  pewnos'ci  siebie.  Lato  1994  roku
będziepamiętanejakopora,gdyliberałowie,czującwyraźnie
drżenie  ziemi  tuż pod powierzchnią  amerykańskiego  zycia
społecznego i politycznego, zwrócili swoją wściekłość prze-
ciwko człowiekowi nie będącemu ani politykiem, ani kandy-
datem   na  urząd  poliytyczny.  Tego  to  lata  rozpętało  się

prawdziwe piekło przeciwko „n ajbardziej  niebezpiecznemu
człowiekowi w Ameryce".

Liberałowie są mną przerażeni. I powinni być.
Rush Limbaugh

tłumaczył Zbigniew B ereszyński

Pierwodruk: Rush Limbaugh, Wńy Łi.bć'rfl/s Fć7arMć',  „Po-
licy  Review",  Fall  1994,  nr 70,  s.  4-12;  przedruk  za  zgodą
wydawcy.
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zy duch
oriserwaŁyzmu
ię zaŁracił

Na wpół zapomniane dziedzictwo
Russela Kirka

f.o?z:ec:r:v:o:,?:|p€:efu#e;R;u:s:fa;El,rg,g:mJ:Ź#i;zff:źt:a;że,gr:cJ#i
jes[  niczym  stara  rzeka:  po  prostu  płynie  naprzód".  I  w  ten

§:§§;d;zi:a:ł:ir%°łt:;zki%JŁ§i:a:ria%:ł"ź"5|Snz:yc,żą##o%%c%ł:

Ł;;[;:5:aJ;ey.ił:S:eż;ł!g:s:eu:C:|;,nk:J;#WT:t#:n::-::g:aEźaywwdaę
Pytame  to jest  tnidne do  zaadresowania,  ponjewaź  Kirk nie

yzyeErsę;oaY.a|ź:adwnsekg#ae|T,akyocnzs::5oa,?Zircn?e"f,::;e;fussĘg|łg:
nego   i   niezmiennego   zespołu   dogmatów,   a   konserwatyści

g8i:8Zjcyzrąazpa°n[:8#:jnctiz;eżeBkuornkźuoa8:]#:eśdćnt:88`ta;mwos%°j
chwili.

kreis:js%rma;yrśzc;d#rź:bni]:eg:us;*J;3jŁżifsotnostzTcohwoawćaz;#5J;5,Ocnó
Kirk nazwał „rzeczami trwałymi" -nom właściwego postępc)-
wania,  wywiedzionych z Objawienia,  tradycji i rozumu, a stre-
szczających się najlepiej w przykazaniu: „Miłuj bliźniego swego
jak siebie samego".

Boska wizja

pHKeęFasneŁya:%i:in:ś%tiyiupfał5Śaw;t%ś8j:*ęk:3:eh°k:%yeęćw;:;%:?
zawsze  wierzyli:  sankcje  religijne,  tradycję,  obyczaj  oraz  po-

K:rckątgha:ł:c#:żees3rzpeTłrnałp:eg3oŁrjznenzy3tyogę:;`heo;nys;y#Sj:;ś
tylko dla nich samych,  lecz również ze względu na [o, że umo-
Żliwiają  one  cnotliwy  charakter  i  sposób  Źycia.  Dobre  Życie,

ra:ł:Cjud5°r:Sdez#yd:nkyoTćig#8%33s:amd%Cj°in:'snpyóTpfł%#i3:
ków - które moźe zatracić się w pędzie do równości i poprawy
materialnych warunków życia.

Konserwatyzm zaczyna się,  pisał Kirk, od wiedzy, że „Boży

ŁayT#g;€z;[zągeó#soźpnoał;:;ŁńjsŁT[2T[,ń#łzs:]onsjzecn#ółłL;źę
powinnościami.  Wymaga on  od  nas  również  uznania,  że nasz
rozum i nasza dobroć są ograniczone,  i zwracania się ku trady-

j§źsłrłóp;ji#!ĘU:::}mż°hżg{;e{ł!,:a%hł:;iij:€`;:;#i#i;d;y;;o!r;:!j;eB:iś3ł,i:
nasza  wolność.  Polityka,  a  w  szczególności  działalność  rządu

g,%#aćncehgaor,akT:rsłebsypćopeocdzE;:ąfĘ:FZTnłefł;oałg#omwjłjj2s#=
kom lokalnym -tak byśmy mogli chronić to, co stanowi o istocie

:;i|iaz,Tasyz%hżł:oi:n:yen:ah%€jp::S:i:ę:duopzsoyyLi:t;cmz:tyyccfn;Je::aL5:Łskt:Łkor:t;

Ł+s::t::m}:°#ałn;L*%ąr2zło:icw::y:k:riw:aĘe:efEł:Prnzeą]ę#ąra:gy§::łtgyck:
mogą jednak  bardziej  od  innych  sprzyjać  ochronie  tego,  co

88awrink?:r:#dtayćmsięu:haunj=Z:j;e#feektsś:8nkYugoe#eksfzseiłae;;
postawy konserwatywnej z lat 80. i 90., pytając, czy podtrzy-

E[Prjką:n3;g[:Ezf]Fz[:;;ehkpęg;earcwh:tyazTzuc,zŚ:Śj,enjgrzwe#ayT,łeł
konserwaywnym.

Zdrowa gospodarka
Dzi siej si konserwatyści opowiadaj ą się za dawaniem ludziom

moźliwości  gospodarczego  działania.  Konserwatyści  „paleo",
„neo" czy „libertarianie", uwaźają, Źe programy opieki społecz-

3aJ;g:fekd°zĘ:Ji2o%::ZzacŁ::az:t2r;cpeęz*a;żaJ;%ęw|%isĘ:łst3:?;:ę!

i#ó::iji3:?sieeił::-;o;k:r;aa;tp|e:3ńĘfąęfci;n::::n;;;;ie!śii:Ji:j:a;n;;ł:?#:

::nźe`a?zii.i!!oEj:;:ias;ud;jłzi:i::siey,ś;a:łiij;sn;c!ezm:;;:y;:ąT:cb:::r;n::;o;
spodarkę, wzmacnianą przez znoszenie uregulowań i obniźanie

388;:}S:;:3gcżŁąTb#sywgi°m8`;:ęndaź:uźćinpar:§:ja%;r:;#ćpsg2łę
dent Reagan stwierdził. że „Celem tej administracj i będzie zdro-

roa*szeuy#:u;iire:|Oa;f;i#|;ą{o:w:a;i§roźai:;:a|rd%a|:i[::;:eazdnTe'nn,[as::adc::

j§;pcp;::i:hJk!Z;S;Ea;:,:B;i;ij;€E#:eab{{§o§nk;`łi;C;:i:g:§Si:ł;k§ziij#i#;:S:łĘt{ę;:;;
zai nteresowania ludzi", umacniaj ące nasze poczucie obowiązku
i   „rozum  w  wierze   w  to,   że  warto  jest  żyć":   uwiecznianie

iii;łłiggi;ł:!::;ji;iziii;::ł::ij!:!:z::jad;iE;j:si;,;;;::;ł:;łi::::::;;:bia:ł
jFs';ę.Ś:;a:?eż:Sętd:;ymTśczdl8:kya=,iRo*ni;:haz;pp.ę:.aznuŁ?,.T.agźyŁi
ona nas lepszymi, motywując nas do prowadzenia Życia w spo-

j;a:c:,łał:,pÓ§ł::ae:ro;u*;c:3źn;łł;3;;:p;ałw*:,§§ełęcł§fdmenłe;u3żłtł%a:dz;n;;ołb;rdzzg;§

odbudowę rodzin  i  lokalnych  społeczności,  a nie tylko w imię
wzrostu gospodarczego.

Ł;:;{;j:g;łz§ą:;ffn;s§:ł;§a:jo;śscł;;;§ł§;łjs;=€;n;ągoa:E;;:s;:c;y::b:§zż:§:h3*[§nj§:e;;
własnością,  potrzeba im  zarówno wolnej  gospodarki, jak i  sta-
b;[83§S;n;god3czwnłełŁg3;;tyc:nyej;j noścł  gospodarczej  _  czy  to

i!eł:;;p:::ii::?ik%i;r:j3::;eiijiz:!;':oefl`;r!;esT::ji;:b,i;;,;?jg:le:dż;łii

:;;ca,:gr.:e:m:Fęegz;s%s;ę:zł.o:r:caoy:i:ę:d:ą.y;c:-;E.`s:::t;gz;iii;g;rrźei:

;ął?:::łtsłgk:,?ałt;óE:;:r;!;ża,:!oi;z;:;eł;s:;an;*;;o;:a;:rus,issg:e;s!p:.:dg;:::p;;::ź;

#oęzbełgEuj:ós:oedum;:nF,oć;ĘXp:Łałnnłaaćć,2,żętgagowsłpaos3&śccł3
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it:Eisltn?;ćmToc:aź:r#?an*:ł:j2źoĘ;ęd,Zyp%tsżł#Ęeanc%rt?idwą;,

i%°sS#zcał:riJŁż::łś%?,gt:fjzaF#3łE%T3Łr°adaąpsept}:uY::ś3:j8
ona nasz charakter i nasze społeczeństwo.

Niepokój ten sprawia, że poparcie Kirka dla programów go-

F#;cę#j!iuzEjłc|::fa;ał:::W1:%ae3c!hgap?;eżxtT)nc:h;i!e;!:k;:iy:

;i?%?!i!ź:d::E;;i;3LTLj.:ii!z:aa:,c;p%a!`:ł,:.i?:!giie:d:ioEł#ga|!diz::e!
będą próbowali sami wydobyć się z nędzy.

mEieźgę:yżemź#iykarrirz%Ct*:ydzę:SoP#Z:5°stYFkaocnm;#:z)nuer±
przedsiębiorcy,.których moźna uczynić cnotliwymi z pomocą sa-

--_-``                  --.-

;zĘ.gu3ou::iĘ!;5mi:wgĘ:aiiz::t;;nifoe:3:.ią:,enig:lił;:#u!p;g:iłź:j;!:ż':
Fodoenżey_d:[:łńśaci;yo::ofwuw?5:j:ąrs°łgałz?y_;p°ot:Cazgeaiłąads2łseł:,ę=#eŃfć
mapowodu,adziękiniwelującymefektomodnawianiasięmiast

!o;pw;pgi;w*:F;e.jłg.;|;o?;|łż:ii:::r:!:3s!łEE?ji:bĘi;,a*Eźe:i:n8#5i
łeczności.

----,-                _--_--__-:

i#żb;y:::,,a;i;§;§źn:§j,8ie!c;z;ezźłs:;ziee:3t;je§i'i;c!ż:n:[iż:!:z;pe:nź;§włi

§o§oig;i§i§Ziił§ćoł§:§:łoi:b§b;iiłgwi;:a;{ę![;J§:::;;8y;Ę:§:!;e%8§i§y§:§::;
waj ących nędzarzy".

swToy#Or83żz]ę::#ckzoeść,PorłaaŁąłF§:głuńł#?Omwołg##azTewjęczioztę

kwn:zi:!,?#iął;sg:;Fsb:3ż%cj;?oi!a:gHize%:#a;.;j,;Pii*a:yeĘjky:o:nz;e;
przyzwoitość będzie widziana j ako wazniej sza od zysku.

Pułapka mówienia o prawach

Fin*'gst;#ihĘffic:.ełnwF!eił;ż#:aąTil,r;1?ge;:ĘĘIŁo::rij

łi;;j]§j;!:i§Pjdios;k°;i§e;Eł8ł=;:Uzdgłłc§;;j§iiz§:Słęg::jłeĘ;!:łłje:;§;i:%§

:eykg;r]g::W:%:łdBoiręś8'sbpyołdżżknuotś°cYała°kp;:ęwcaocphot#]]:3awsłkę°onń

ii;i;j;#n#:c:§!i3i:n!};:zh##?y3?:::ii±r:;diy;C;igp!§::n;i:z##łe:§:ł:

gś;yl?pĘa:;tagsĘa;e:e:cgze:.:i#egcĘ#;;;yrT*.deg:zg%ę;#gieuw#:ć

tradycji zachodniej. które za-ukierunkowuj ących książkach" w
ml obowi
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;odzpir;:goiita:gaan?Ł:B:i;yys3s;gr:ndiuak:;Fhi*,oóc#m!';.psróać
bezpośredni są w is[ocie źródłem oświatowego zepsucia.

Mit równości
Dzisiejsi  konserwatyści  występują  przeciwko  radykalnemu

:::lcit2Ł#wtie::woejżleac5yni=togće:tau:';Sytśżwajiaęihurio*::fo#arcah-

#:Sł!gcgee°;Es}t:;cJ];:§:k:t:óUĘ:u;:?r;Jźk;:;;jat:o:łiar;ją°:S;:b:o:ji;b;]n#:5§,;:aę:C#ł§
swoimi  własnymi  szefami.  Można  odnieść  wrazenie,  że  Kirk
odrzuca  tę  wizję  dawania  możności  ekonomicznego  działania
i siły tkwiącej w etyce pracy. W końcu napisał on, że „cywilizo-

!?;e#*;tg;.!t?Ęo:::;!:;|;:c:zeb:uzJ#oi;::z;ś!:;ku;as;isg#:r3E;n!;g:
cz}*eaŁ9r[E2pWoS*d#?e8;:zqe°SŁH%:aś;annoł8ł°skm°łj:ł:f#J/#:;g:
zbyt potęźny:  „Najbardziej  rzucającym się  w oczy problemem
konserwatyzmu w naszych czasach jest to, Że stoi on w obliczu

jĘadrn:]:łgeykr=!n:y,eśo;d8r8ósz8nł]Jai§S::h8!i8Z[n;°or:°:gt#aa;3St:ź°:ii;c8h;::y?ó§

3oc#is#tzźa:|;:b,łłz;g;o#PzaiYe3:u:b::e%:!:ggó:łf.tj:p::nEe%:cuzsę?:

#s%gnaśdr8iwr8:i:2Ł::tnee?ap]::jż#&ęjzabayfi:Tł%ę#jznii;nun;łper#%:

:?ągós:Js|cć:zĘop:Łn;izśgTęyd3ŁćnraósgeĘ;Bioewt5#%nTaŁcft?cnpa,R:g3

iĘ;5iaiiże!:`:p?,ijił;:;;;:oł:s#jc::fzłjŁ;ie#e;E:Ę#i:;o:rłi:n;i;
wiedzie się w życiu lepiej niż innym.

mr:j:rokź;EaT%Cfyabbyeśzmzyaki°ł8fłt;nł#:yniej;SieĘ2SZ3tBł°eż:`śwwąn:

ła±:;:jł{:fi::a:nairj§!!ni#ić}°pł;;::a;t#.ł°a3ęio;ii:n:V%:tt;ws;!i:g:Taiwi!!;:i§
nuje założenia na temat potrzeby równych możliwości.

woY:8ZeziirłbeiS?%Ęi:.;;ckz°nnysceń.W%tg::faTnyŁrkpcrź:J;e|:oktś#gg
troskijest jednak to samo, co u Edmunda Burke'a -to, by ludzie
uczyli się miłować swoich bliźnich, działającjako lojalni czżon-

5i°ęzł:eypi::;yih8°szkctś:3';ina?]iesĘfii3feszł9Yłes]:°jŁgs°t#r]°uddzzęr;ad

%ó8u±:r§ówĘe:,8:,iił#d;Cżi8aśii#§śW#P:ęziyiłis;ya:łłn;ijź;a:źo;§jij

:;gsTt%:z:;z%cz::b#gażtewfusStEł;cE;k;sź;srż;Zj:e:n#zęo;cEhł:#ełz:L:;{

!;e:g::%':#nn:;go;#ą:c:c:z:ećc,T:t,#,y:c:hr#jt:-y,żłFLei|yLTi
nakazów  hononi  i  obowiązku  wobec  swojej  rodziny,  kościoła
i bLlźnlego.

Ponowne odkrywanie charakteru

id#oS:#na;%śhc];tuoz#3i3'yś2::łrcEa;ZZ;:ł:°,dozkł:,ancyhńkz°dść;°ył;CaĘ

;.!;g.gi#j;!ic;to?:;;;:d;taii;?głs;!2ib3:e;!ł3#a:!!?Ę:#og;łJgi

:;#§gtź]a:y;T#cgz3y3Teś:łe#s:s:zFn3:n::c;,z:cegł{:#gsł:]#ot#getj,:edĘz:ua;:§Ł;:

;±:?:Wł:Zb§ukć!#i:iirśe#gao::kdtdez##a#::##a*,'źkwaa:}eż:3#=

no  neokonserwatystą,  jak  i  libertarianinem,  wymienia  Kirka
wśród podziękowań w swojej znanej ksiązce /n Pwr§c{jf o/ffczp-

!n:łjyio;era#:?g:o:i:oia;:z;ł;o,r?%'ak:%r:eiizig;ź':ił::;gziJi:j:;ir3;:i3ei2|łii

;zo;T:ó:cz:Ttazł:;;;.g#j#r#rigiś;';:::,:;t##i:i;e#:!z.;:.#i
zmRhóo#nfegĘay:g§z&:y#Tłg8#TeńĘe„e5:an,osT:zen:ź#yof#:;„

Ły3cs;wki,eórsz.ariŁecgydmz;ngięą,g:g,s;a#ę#|izsT.Ti#a.T:izoE=
J;*eisęta8:e#:|sPoonwsjtnwni±eśrEzaj,eź#updezĘśaśćć.38zdęaź2:e]];cpzonge,ąsdpaołkej

rodzinie   w   poszukiwaniu   moralnej   nauki.   Panowie  Muiray

g3[`#ił;!:w:y:siJ§ą;#:j;u;ożjyo:zu#i:P[p:r}ał;O;:##p?oggś;!t§cł::
*`ap3łt:zzeBfesz#głąb:;źonjĘi.azćat?ię3i2uniźą*#iobcych,któBy

Przywracanie rzeczy trwalych

§;§zm%:::łłł#[:kł;;tł;%;§n::%;jg{§o{ył2jęł;:a§wog§ł#w;jły;;§§{y;:;§
Cenk:nTśf;aT;ejŁcead;snkgzjyeTażYeciuatwaftościrodzinnychpoka-

!:łi::!łjż:iiii#;5:!;i:;:;!:,:;t;u::i;T:jiĘ:łd8::::::;:t:;ł:[;lji!:!e;łil!
Wyłączne  zaś  posługiwanie  się  argumentem,  że  rodzina jest

:zygeścgę#:ckztnółzmy,fzF;cszyaj:edznyogs:g€jstzwTaę;a;noejaErE%T;gj
bami rodzin i społeczeństwa.

„Wartości rodzinne" to skrót na oznaczenie moralnego zrozu-

rk;:#i:'mżyęzmagToydzzy°sbkę#igig:iaor:i°nbeegcoiz8żL#!8nTSŁignmTż:

:!.:esłłl;a:=;;:#F:2:n:SPoo:ć:::d?oż?1ryew:P:;.:ą:gzść:łsła:ń:s3tTb3;eł;::

2j:d_a:reatr;,Skpoekstz°k:ffja;8°nn:edwhais]Z€ZieeTęYaais]łźłźeie;torrźeucc:8
zaślubionego  partnera  i  dzieci  w  imię  „osobistego  rozwoju",
dalszej kariery czy nowej miłości. Takie egoistyczne postawy są

;:a:si:kf3a:łwE#:ęź#u:ezą;dsĘu:Ę:J;ąu,3..a:s?:e.Ę?n?:1sża:h:ź:t::ars.Zig
sze społeczeństwo.

źycie warte prowadzenia'
Bruce Frohnen

tłumaczył Zbigniew B ereszyński

Pierwodruk:  Bruce  Frohnen,  Haf  Conservał!.LFm  Ło§f  /łf
MF`:nv%wlfi,ewH.,a#:Fe\BegF.b=:eś+:8%y236fsp`U:rs%d#ut#kż:Pz°g'#dyą

wydawcy.
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Cu PZPR bŃa orgariacją przestępczą :

f:;e!z;;FF,Ł:!,:ggiŁi;:Ś;łijc:#!brjĘtifa,e:Eja*;ł:żr:c:zJ#i

:;j%4.e%Ł:e:zi;.eśz;y:-3:ec:;#e#,y#p3;p?g#t;geu:Tr:pT#!::
cje jak SB) była organizacją przestępczą?

ie8gĘ,§gpciyi#ei:i%;s!]§;Ęiijai:Z§!e#,§;!izigjg[S;Z;a;a:z;§;§iłg::
j;°:dgakmnł!Ę;c8=§Ę%k;oskż8::s:łłęiyz:e:#°z:m:!°ń2co:beĘ;Z!§dizt:rg:y:#ę

g.rębśtk°.%ko.02t°yg%s°ósbębwa]P;33Zr:Ę:Z::S::::gi:źJ:nbeyŁEdeowjE3!8

*8źywsł.żź8;ówTŚ?łjEC#aet#y3ko°z:?Hkreeł3ł:odowkT[:5#:js.Zoyss;#

hegoa,tc#ń%8;kozakp#b°owd2Łś#%:ij;a]ka:amcŁn!8T#S;ywnjjekc:

łjjoł;ałł;;łb;:łE:;z:E:Z:n;e:a§,::jn::{:§;łb:pł:n;;;§;tłył;::ł:łnj:oj§kłł:§:ł:§łe§
drastycznych  „osiągnięć" komunizmu.  Równieź w historii  na-

2Ł:g8:Ę2];u%sŁeFo;:rtp%r::[Łł[es:ł:łefiftłłeejr,.śaz[T;c:%łz;*g
11   wojnę   światową.   w   Katyniu   został   zamordowany   przez

FgĘ!;w;i;it:;an::;;it;iia;::;o;:;#;e;Jez;::i;;;a::::;:m:c:z:e:ó;;%5.E;no::,::

i#!a!łgri;gziJ:gJOĘj?i,ifk;głju;.ih;:i!;ił:n:;g;??i:i;pi?:ł:Ej,:łi:
w   krajach   kapitalistycznych.   Wystarczy   choćby   porównać
standardżyciawNRDiwRFN,KoreiPółnocnejiPołudniowej.

iigłąnidio.r!i!aygpn;j:a;i;!:#ł:,ę;Tjo;d;;ąEg::i;t;ziyiij%iji!ei;ii;i

;ż;i§ł;Ę=o:t#{,yr=y%s:z:y:n%::§{i}o8!,ca?%;:ioE#łt-:o:łE::o:ro°oE:t:

.-.- `.`.-```-                        `                 ..`

zbiorowa) Znak, Kraków  1996, s.101-102).

_-_--:                              __                         ----

:y]gd:::LZ°;i}pjjt2a:L:e8:°:P:L:j?k:Z:e?#E;eoJ=it,jn#:Z::%dzy°śP±

16

:_                                        -__  ----

;y:t;agłoeiijeżzi:;i;t:fni|:a:,:BygtgĘ:,!:y:łt::3d;:łgi;ca:i?a:źse:ge:ł:3;:

Fłe:,:o:h;JPŁgjśn;ipó:w:|:;;y;?%#j?.%:3a:t:os.Eh;owźnag,;f:sTJ:i:Ęzż:|:
sowieckiej  zmieniało  się  w czasie.  Mówi  o tym sama geneza

-_                       ---_--_-_               :__                      --

-:                     -:------   :-`-_         ----    =-

.`_                                                                                `                                             `.`-.

do  oceny  zaborów  w  historii  Polski:  „nie  można  w  czambuł

!ii:a:.!ż€;iizig:::S;;i:ł:ea:.zo;;#:pEo:i;h;z;Ę;e;2?:i:;grf;i:s:łz:i:;
%o°]rpefiestz;gar8owrcdz°ykc°hnyRWó*Xyeż°r*zmwkó?ScZ;ewThłz:azcęysjtg_yĘE_Ę

WALCZĄCA NR 5 (321)



wyłącznie legalne przedsięwzięcia mogli nie być przestępcami.
Ba, nie domyślali się nawet, że mieli związek z Cosa Nostrą. Nie
oznacza to jednak, Źe sama mafia przestawała być organizacją
przestępczą.

System władzy w PRL popełniał przestęi)stwa. Co do tego nie
moźna  mieć  wątpliwości.  Prof.  dr  hab.  Andrzej  Paczkowski
w dziejach represji w PRL wyodrębnia trzy fazy: terroru maso-
wego  w  latach   1944-48,  represji  masowej  w  latach   1949-55
i represji selektywnej w latach  1956-89.

W fazie terroru masowego represje dotykały bardzo szerokich
grup ludności. Przyjmuje się, że zabito wówczas ok.10 tys. osób.
Po   strome   partyjno-rządowej   zginęło   ok.   2-3   tys.   Liczba
więźniów  utrzymywała  się  na  poziomie  ok.  30-40  tys.  osób.
W fazie represj i masowej profilaktyczne sankcje stosowano wo-
bec  całego  społeczeństwa.  W  tym  okresie  wykonano  kilkaset
wyroków  Śmierci,  dodatkowo  kilkaset osób  zmarło  w  więzie-
niach.  Kolejna faza to okres represji selektywnych, który trwał
w zasadzie do stanu wojennego. Bardzo szybko zresztą represje
selektywne  mogły  przekształcać  się  w  masowe.  np.  w  marcu
1968 aresztowano 2,5 tys. osób, w Gdańsku w 1970 roku zatrzy-
mano  1,5  tys.  osób.  W nocy  z  12 na  13  XII  1981  intemowano
ok. 5. tys. osób, po strajkach uwięziono dalszych 5 tys.; w sumie
w  latach  80.  przez  więzienia  przewinęło  się  ok.  15  tys.  osób.
W tym okresie, jak ustaliła to komisja Rokity, w wyniku skryto-
bój czych, niewyj aśnionych przypadkach śmierć poniosło około
100  osób:  w  tym dokonano  dwóch  najgłośniejszych zabójstw:
G.  Przemyka  i  ks.  J.  Pc)piełuszki.  Jak  stwierdza  prof.  dr  hab.
A. Paczkowski , terror stanowił element konstytutywny systemu:

;Ę3Zw°;Fc%;rntłeeff#gi8yb:Żan'łne}łss°mc!:!ł:TwnejtepT:óegłjpeyd8:#ź:
Ten  system  funkcjonował  przez  kilkadziesiąt  lat  tylko  dzieki

#:,pżoez;:;#acwh%:hnfaog3ópłmbłemmułseTŁpao;eocł3ęg:tj:owĘ:%ę;:

gł%sg*gos];ęeg%groecśTeońdytg.ł,egTyszowmzaj:oT:*ce:ypnoydg#5Ły;3g{

krył się strach przed potencj ałnym terrorem, grozą władzy. A ten
strach wynikał z okropieńs[w terroru stalinowskiego, który rów-
nież w sensie psychospołecznym stanowił fundament systemu.
Pamięć zbiorowa czy rodzinna, świadomość, że istniej ą taj niacy,
podsłuchy -wszystko to mówiło, że miecz wciąż wisi, a młyny
w każdej  chwili mogą zemleć człowieka,  wyrzucić  go z pracy
czy  sprawić,  że  niby  przypadkowo  wpadnie  pod. samochód"
(„Symetria istnieje". Wywiad z A. Paczkowskim. Zycz.ć: nr 115,
18  V  1998  r.,  s.   13).

w3ff:wjegĘ:*nsozśeizka.Ej,ęn:ggiosri?gr::pnę.Ttkśs#5eF:rwźaggy
lnfomacja Wojskowa i inne.

Wiele wskazuje na to, Źe kierownictwo PZPR (Biuro Polity-
czne) nadzorowało proces tuszowania winnych działań przestę-

3::%Cahp(E.#yójtsotE2jaęahpjzep:::taę)bczz8r#emmwajdwz:tnpłł:#%ycę:

ź:eź:fśź:::,:zoyp3T;Spprrzzeessttęęppssttwwoobj:%thĘł:32:ęcpzcyą.wł:,s:k2;:

3i:.a:ga?j±aę:awb;i:%:88Eiuz%:Biz°edsE:pwcjzeąqź,J:eds:#ren:edźpjoai?::
dzialność  za dokonane czyny  rozkłada się  w PZPR nierówno-

łoĘpłjo*#Źg:::]ł€oł;#;joś;ł:códźł];g;z;;ó;:ngcffał;zd:cĘ;;;:#o::#;
kierc)wnictwa.  Jednakże od pewnego  szczebla wzwyż  (co naj-

Finuire!poflify:Fniśegt:,#3i:ew€;,??#:ioam?apEee?t:3c:ggsoz:ieaę;:

=:eśTłeżF;gg:ołŁ;;jń.łęg:fe*efyz]łka;n:§ćo3:ałŁzełstt%Ecz#gzł3:%[ó

Fig#snzyeroebś3;;:gnctzułg#eóu;ta#i:kkotFr!;ig;:yLn:ż:#i?Ś3wTi:
domi  przestępczego  charakteru  tej  organizacji  wstępowali  doń
w dobrej wierze.

KrzysztofBrzeclwzyn,

Orgumenł
u sprouie dekomuhiza(ji

Gdy Tobie,  szaremu obywatelowi, bandyci zabiją syna, czy

SŁC;ańb?yź3EyJ;ei°żgsłę:2e-bś:łdaydcełkb;?;r°wdni-nzdeuzr:#oTłrczyej:
nych? Czy będziesz domagał się,  aby  kolega mówił,  co  zoba-
czył?   Nawet   wtedy,   gdy   stanie   przeciw   niemu   zlowroga

:;ł::%3];:tc;gao*d:;%,śs#3#dyĘ;gś::gonhc3#::Fzfew,ssazmgooc,h8#

Ł3a#8iąytibę`i82yrż:żrsaac#J;ncąhołd:°bcęad:łppógoz;ea,śł:iepcr[:s:j
Twojewnukinalody?Gdyktośkilkakronieuszkodzisamochód,

#ł%głmwggńzu,s#ażed:#:łęgŁ3ź#cazzzfsTęó€rikao:#ał

g;jmE;[:§sg§;;j;yjcęsy;§a:j;:ł3:ę*sdęzłk;t3o#ł,reua;o:§dłą;:s:z;;nł;::::§f::

generałów MSW oskarżonych o doprowadzenie do zabójstwa
księdza i ciebie będą zastraszać, to nie ugniesz się? Gdy ławnik

#o:np;aęrz=#:§#i;a8t°:'Ś;;:m;e:m::;Pyn=w:r9°u:B;Ciz3yo;ś':ezs:z:;i:ł:zisw:;
ławnika podchodzili  ubrani  na  sportowo  męźczyźni  i  mówili:
„Sprawa jeszcze  nie  zakończona.  Uważaj !"  Gdy  w  pociągu,
którym  ławnik  dojeźdża  do  Warszawy,  podpite  [owarzystwo

spróbuje  sprowokować  go  do  bójki?  Gdy  sędzinę  z  Twojego

gsHmadwut:ra&aj#L%Cń%:#mq::8uyrowd2łuź;?:ajźśpżituerTtjpa#ćbcyh;Ł[;
Gdy  w  Twoim  samochodzie,  sędzio,  kilkakrotnie  przebiją

opony,rozbijątylnąszybę,aleniczegonieskradną?Gdywłamią

#i::§łbTco%J%i%:*ei:;#a:::o7d|ii;U:kra;§3W5;na]#:#śeg??;8;i{

§e!;§e;§a;C::8:y:ł#§ii:ji3g;=;ięe;rg,E!ifĘo::%:;ł:C!ię;a§łz;[;!ł{;:,g:;ź:;:k!;
A ty, Czytelniku, czy uwierzysz temu sędziemu, gdy oświad-

S=gń?eunTS#isn#ił3j;%ywgyedng3%ł€#;r#!y#8ł#aw?eHd;?łge8ypsr:a
wyższej  instancji  stwierdzi,  że  skład  sędziowski  nie  wykazał

=dcehżoy;ejpdm°Si3§]łro°t;Ccłz?łył2Łurs8:iwpa;F:h°]%[LsyT::XdmTZ33]*

i?3:8R?iaoŁ#:,n?reamg]j!!ili,?!;s:zlłs;C;ł|g%0:'saęssp5r:ułcw#%eź::zu:,cta:ł
dać świadectwo?

Andrzej Zyberiowicz

Pierwodruk:  ,Nowości", Toruń, 7 marca 1998, nr 56, s. 4.
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„§olidamośćwalczqca"byłaonganizacjqczymegoopom
•   Wywiad z Andrzejem Mycem, członkiem Komitetu Wykonawczego Organizacji

„Solidarność Walcząca"
H    Gdzie  pracowałeś  w momencie powstania Solidamości

w sierpniu 1980?
W  sierpniu  1980  roku  pracowałem  w  lnstytucie  lmmunologii
iTerapiiDoświadczalnejPANweWrocławiu,przyul.Czerskiej12.
I   Jak wyglądało powstarie solidarności w lnstytucie?
Zaczęło się, jak wszędzie w Polsce, od strajków na Wybrzeżu.
0   strajkach   słyszałem   z   zachodnich   rozgłośni   radiowych.
0 szczegółach dowiedziałem się od Jurka Petryniaka, który miał
informacje od Komela Morawieckiego. Byl to koniec sierpnia, 26,
a może trochę wcześniej .
Komel  przyniósł Jurkowi  do  lnstytutu  ulotki,  w  których  było
wydrukowanych   21   postulatów   strajkujących   stoczniowców
i  odezwa  pt.  Do   Jwdzi.  prflcy  mz.a§ia   Wroc!awi.c}.   Odezwa  ta
nawolywała do podjęcia akcji  solidamościowych. Jurek Petry-
niak rozdał te ulotki Sławkowi  Kosińskiemu, Andrzejowi Ga-
mianowi  i  mnie.  Zapytał  nas,  czy  mamy  jakieś  wątpliwości
i pytania.  Sławek wyraził to,  o  czym  wszyscy w tamtej  chwili
myśleliśmy.„Czytysięnieboisz?"-zapytał.Jurekmiałświetną
ripostę:  „Wiadomo, w takiej sytuacji każdy się boi, ale nie czas

3ytŁTnTeyś,yełćo,.bpoostz#ŚńzyefoałąEłuucę:ć]eu]noęEggemT:3#:,.,.włęcej

#ę#łryo;:#uz;:łheźr&ma:#:a`c;T:O;bęucs:rz;j:3łzś]#t#ełg#
działania: jechaliśmy na końcowy przystanek i tam rozrzucali-
Śmy ulotki pod zakładami pracy i w pustych autobusach i tram-
wajach.   Po  dwóch   czy   trzech  dniach   zaczął   się   strajk  we
Wrocławiu.  Stanął  Pafawag,  MPK  i jeszcze  kilka  zakładów.
Było to dla nas dużym zaskoczeniem, ale i radością. Myślałem
sobienaiwnie,żetomydziękitymulotkomrozpoczęliśmystrajk
we Wrocławiu.

28 sierpnia. w czwaitek, po rozpoczęciu strajku generalnego
we Wrocławiu razem z Jurkiem Petryniakiem zredagowaliśmy
list otwar[y do Międzyzakładowego Komitem Strajkowego od
pracownikówlnstytutulmmunologii.Wliścietymwyrażaliśmy
nasze poparcie dla strajkuj ących zakładów. Przy zbieraniu pod-
pisów  wśród  pracowników  lnstytutu  spockaliśmy  się  na  ogół
z  życzliwym  przyjęciem.  List  podpisało  okolo  80%  osób,  do
których się zwróciliśmy. Jedni podpisywali się bez zastanowie-

rłbał'e%']ę2Z]ii#:yźbkytós?ęcshhpe°śpłę:%Sjg|złłuti[eł#Tj°ffiił[ęT::`:[:
się -chcieli się podpisać i bali sięjednocześnie. Ja bałem się nie
mniej od imych, choć nie bardzo wiedzialem czego. Może teęo,
Źe  mnie  wyrzucą  z lnstytutu,  może,  że  zamkną w  więzieniu.
PostawaJurkaPetryniakadodawałamijednakotuchy.Jurekbył
bardzo zdeterminowany i już wtedy dał się poznać jako znako-
mity przywódca.
Kilka osób stanowczo odmówiło swojego podpisu, wśród nich
pani  Helena Gierkc),  wicedyrektor lnstytutu  ds.  administracyj-
nych.Spojrzałananaswyniośleizapytała:„Czypanowiedobrze
się  nad  tym  zastanowili?"  Zanim  zdążyłem  pozbierać  myśli,
Jurek jednym  tchem  wypalił:  „Tak,  miałem  na  to  czas  przez
ostatnie trzydzieści lat ! ".
ListdoręczyliśmyMiędzyzakładowemuKomite[owistrajkowe-
mu,  który  mieścił  się  wtedy  w  zajezdni  tramwajowej  na ulic.y
Grabiszyńskiej.Późniejzorganizowaliśmystałąpomocdlastraj-

Eują]cfihepfipkz:jzezpb#:śp|eŃ%dzzź',j,esdoznę:iait:ść*
We wrześniu ukonstytuowała się w lnstytucie KZ NSZZ „Soli-
damość". Przewodniczącym był nieżyjący już dzisiaj Jan Woj-

st:nT;:Z;,eGEn:tp=t#m%pj;g;z:zTowLźęŁE±:::ę:;C33:=,::
gowanym do prac w Regionalnej  Komisji Porozumiewawczej
Nauki-taktosięchybanazywało.Dziękitemumiałemmożność
pc)znaniawieluinteresującychosób,co-jaksiępóźniejokazało
-było bardzo pomocne w pracy konspiracyjnej. Poznałem tam

18

m.in. Tomka Wójcika, Olka Labudę, Ludwika Turko, Zbyszka
Jakubca,  Witka Grabowskiego, Zdzisława Cichc)ckiego.  W ra-
mach prac RKPN po 6 miesiącach działania „S" zorganizowali-
śmy  we  Wrocławiu  Ogólnokrajową  Konferencję  poświęconą
realizacji 21  postulatćiw. Wnioski z tej  konferencji były jedno-
znaczne,  większość  z  21  postulatów  nie  została przez  władze
zrealizowana.
D   Jak wyglądały pierwsze dni po wprowadzeniu staLnu wo-

jennego we Wrocławiu?

yetnjenęg,gbpyozE3Łd:tuj,ć]s:ęę:odr:3;cP=yjs:Ę±zę:łeT;e]*srtey[
tucie. Z urzędu powinien skontaktować się z przewodniczącym
i  wiceprzewodniczącym,  ale  nie  mógł  ich  tego  dnia  znaleźć.

yggoiop::eyBooTnn;eśćl,ążsekpzrg;iłwppźoyTę:%e*epmoź:3Łuo%oyj3;gteeg:
łączności pomiędzy zakładami.  Mieliśmy podtrzymywać połą-
czenia  terytorialne  i  resortowe.  W  połączeniu  terytorialnym
utrzymywaliśmy kontakt z najbliższym zakładem pracy, w re-
sortowym -kontakt z uczelniami. Instytut utrzymywał kontakt
z Politechniką Wrocławską, do czego ja byłem oddelegowany
przez Komisję Zakładową. Ustaliliśmy więc, Źe rano Jurek roz-

BO;8unź;g;t:9t#,a:§§k#ł!j:$5u:goT:a%łg0%.ł[ó;nJeagJokpooi]tde%g:E:
Związekbyłkompletnienieprzygotowanynawypadekwprowa-
dzenia  stanu  wyjątkowego.  Jak  pamiętam,  Komel  w  czasie
I Zjazdu  NSZZ  „Solidamość"  starał się zainteresować delega-
tów Zjazdu tematem samoobrony Związku na wypadek agresji
ze strony władz PRL, ale nikt z przywódców „Solidamości" nie

::#3t:ra:mtiźłgłźiaggnr:rź.e:iaany:.o#eźuiteatitet:F;tyłwtr#i,zżeJengi:
wiedzieliśmy,jakdziałaćwstaniewojennym.Władzaspecjalnie
użyła terminu „stan wojemy" zamiast ,.stan wyją{kowy". „Stan

rc#ąćŁoe:ŁbnyełjtaegT%jsTłeFegtor:;;e:Ej2y:źnyaTo:łaTtTsk:n:5:
J:ednenzyo';ebn%:wpaoj[?ecjcezTonpkr3#;żwni[źknua.n5g'cz#Sręmton;łacż;

udało. Pamiętam, że wtedy -może to zabrzmi dziś jak anegdota
-niektóre komisje zakładowe nawoływaly. wręcz do zaprzesta-
nia strajków,  poniewaz jest stan wojenny  i  prawo  do strajków
zostało zawieszone.

§o=:jc:;;jł:o,hłłe;ł35#:js,ł#;cgkt§s;:;3d:j:§:zł;;b;:ł,:#łłj]ło;j:o;ł::p§
wszystkiewiększezakładywewrocławiustrajkują,trwająstraj-
ki również w innych miastach Polski. Dostałem teź na miejscu
wydrukowaneulotki.Kiedyzamierzałemopuścićgmachpolite-
chniki, okazało się, Źe wojsko otoczyło uczelnie. Nie wpuszcza-
nonikogonaterenpolitechniki.Niewiedziałem,comamrobić:
zostać iutaj, czy mimo wszystko starać się z ulotkami wrócić do

kno;t;c:zuó;iłiefzy?d::?.a::reznĘ±;.rienĘ:?;:ećpzraĘł;Zmg:di%T#gz:iszt3:
Po powrocie do lnstytutu poinformowałem kolegów o sytuacji
we Wrocławiu i w kraju. Zorganizowaliśmy w lns[ytucie cało-
dobowe  dyżury.  Po  kilku  dniach,  gdy  akcje  protestacyjne

rwnoałJaY[[śę:Syzyz:trz#dwaszhyg#%hz8ź;gk:°;b,`,8„P,rzpeozdzę?,ym°;

fyecczynz}%h03i:]'.ecszzne:;:,itcrfJk#[eo#ołows;:ot::cż%:dmz]Ok8rw:3:

F:::ła:3gz;tTłyśk]:#uzng[s:tyE%,z%;;e;zze#]sezstnr;:gł.oymk3ńsc]:
łamał,  jednak  decyzja  nie  została  zmieniona  i  strajk  został
zakończony.
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D   Jakie były Twoje początki w działalności podziemnej?
To nie było tak od razu i nie było takie prosŁe. Po zakończeniu
strajku  w  lnstytucie  nie  wiedzieliśmy,  co  mamy  robić  dalej.
Mieliśmy  Świadomość,  że  przegraliśmy  bitwę,  ale  nie  wojnę.
Większość działaczy „Solidarności" była intemowana, nie mie-
liśmy więc Źadnej  koncepcji  walki z juntą Jaruzelskiego.  Było
więc  rzeczą  naturalną  szukać  kontaktów  z  tymi  działaczami
„SoLidamości'',którzyuniknęliintemowaniaiznaleźlisięwtzw.
podziemiu.  Jedynym człowiekiem,  którego znałem w tamtym
czasie,  a  który  się  ukrywał,  był  Komel  Morawiecki.  Jak już
wspomniałem,  znałem Morawieckiego jeszcze  przed  powsta-
niem „Solidamości",  chociaż spotkałem się z nim raz czy dwa
razy. Pewnie w tamtym czasie nie bardzo mnie pamiętał. Znał
natomiast bardzo dobrze Jurka Petryniaka, z którym łączyła go
wieloletniaprzyjaźńiwspólnadziałalnośćopozycyjna.Naprzy-
kład jeździli razem po Polsce za Papieżem w 1979 roku z trans-
parentem „Wiara i Niepodległość".
Podziemna działalność w zdelegalizowanej „Solidamości" była
zupełnie czymś innym niź statutowa działalność Związku. Wy-
magała innych cech charakteru, innych ludzi. Nie wszy scy znani
i wspaniali dzia]acze' legalnej „Solidamości" potrafili się odnaleźć
w stanie wojennym.  Krótko mówiąc,  inni ludzie byli potrzebni
na czas pokoju, a inni na czas wojny.
Moja decyzja nie była łatwa, ale zdarzyło się coś, co przesądziło
o  tym,  Źe  znaLazłem  sie  w  centrum  działalności  podziemnej.
a  potem  w  „Solidamości  Walczącej".  Po  zakończeniu  strajku
w  lnstytucie  Jurek  był  poszukiwany  przez  SB.  Nie  mogli  go
jednak aresz[ować, bo ciągle się im wymykał. Robił to w bardzo
oryginalny sposób. Kiedy esbecy przychodzili po niego i pukali
do drzwi, przywiązywał linę do balkonu i na niej zjeźdżał przez
okno  na  ulicę.  Ta  umiejętność  została  mu  z  wysokogórskich
wspinaczek.  Jego  żona  Bronia  chowała  linę,  otwierała  dEwi
i  okazywało  się,  Źe  męża  nie  ma  w  domu.  Po  kilku  takich
ucieczkach  esbecja  zorientowała  się,  dlaczego  nie  mogą  go
złapać i któregoś dniajedni ustawili się pod drzwiami, a drudzy
pod  c>knem i  [ak go  aresztowano.  Przy  zatrzymaniu zaczął  się
z nimi szarpać, ale nie udało mu się nies(ety im wyrwać. Został
skuty  kajdankami,  wrzucony  do  nyski,  a  tam  pobity  do  tego
stopnia,żemiałpęknietąkośćskroniowąiwstrząśnieniemózgu.
Nieszczęście to nie tylko dotknęło Juka, ale również jego rodzi-
nę. Bronia była załamana, a ich starsza córka Magda reagowała
histerycznie na kazdy dzwonek do drzwi.
Przy Jurku SB znalazła notatnik z adresami i zatrzymała tymcza-
sowo prawie wszystkie osoby,  których adresy miał przy sobie.
Mojego adresu na szczęście tam nie było i to uratowało mnie od
kontaktu z SB i w pewnym sensie przesądziło o mojej podzie-
mnej działalności. Było to w lutym  1982 roku Po aresztowaniu
Jurka wraz z kolegami  z lnstytutu pomagaliśmy Petryniakom.
Na przykładzie Jurka i jego rodziny zobaczyłem z calą wyrazi-
stością brutalność totaliŁamego systemu i to było decydującym
motywem  do  szukania  kontaktu  z  podziemnymi  działaczami
„S". Miał [o być mój skromny wkład, moja prywatna zemsta za
to, co SB zrobiła Jurkowi i jego rodzinie.
Któregoś   dnia  Bronia   skontaktowała   mnie  ze  Zbyszkiem
Oziewiczem,  który był przyjacielem Komela i, jak się później
dowiedziałem, pozostawał z nim w stałym kontakcie. W trakcie
naszego  pierwszego  spotkania  Zbyszek  naopowiadał  mi  całe
mnóstwo   historii   o   działalności   podziemnej   „Solidamości".
Opowiedział  mi  o  wysokiej  klasy  sprzęcie, jakim  dysponują,
o zakonspirowanych strukturach, wyspecj alizowanych sekcjach,
o niesłychanie rozbudowanym zapleczu. Na dodatek miał radio
nastawione na częstotliwość, na której pracowała esbecj a, i radio
ciągle się odzywało.
Odniosłem    wrazenie,    Źe    organizacja    jest    wszechobecna
i wszechpotęźna, przy której  reżym Jaruzelskiego wydał mi się
jakimśniesmacznymźartem.Naiwnieuwieizyłemwewszystko,
co  mi  Zbyszek  powiedział,  a jaka  była  prawda,  miałem  się
wkrótce przekonać. Opowiadanie to, zjednej strony, zachwyciło
mnie, a z drugiej, pognębiło.  Nie widziałem dla siebie miejsca
w tak doskonałej  podziemnej  organizacji. CÓŹ mogłem tam ro-
bić bez żadnego konspiracyj nego doświadczenia? Zbyszek spo-
strzegł,  że  zagalopował się w  swoich  opowieściach i jakby na

sięocieszenie  dodał,  że  dla  mnie  równieź wuwnaiodzie

w   podziemnej   „Solidarności".   Wspomniał   o  jakiejś   grupie,
w której mógłbym działać. Grupa, o której Zbyszek wspomniał
-jak się okazało -było to kilka osób skupionych wok6ł Komela
Morawieckiego,  które  od  pierwszego  dnia  stanu  wojennego
pomagały mu w ukrywariu się, redagowaniu, drukowaniu i kol-
portaźu pisma ,Z dnia na dzień".
I   Jakie  były  Twoje  początki  w LSolidamości  Wa]czącej?

Czy  rozpoczynając  działalność  w  SW,  byłeś  świadomy
dokonywania wyboru pomiędzy „S" a SW?

Nie,  nie,  to  wyglądało  inaczej.  Chociaź  działałem  w jakiejś
strukturze, to jednak działałem z określonymi ludźmi i to decy-
dowało o mojej  przynaleźności i solidamości. Nie zawracałem
sobie głowy etykietkami, interesowałem się tym, z kim, co i jak
mam zrobić. Bardziej koncentrowałem się na tym, na ile moźna
danemu człowiekc>wi zaufać, niż na [ym, skądjest.
D    Czy o wyłonieniu się Solidamości Wa]czącej zadecydo-

TmTgłg:oq,±jncozn#nłł#35cozwn;ee,ćzj%;%oow#;p#jg#;:
tak wyraźnie rozgraniczyć. Trzeba pamiętać, że po wprowadze-
niu stanu woj ennego wysoko postawieni działacze związku byli
w  szoku,  nie  potrafili  się  odnaleźć  w  nowej  sytuacji.  Przed
grudniem   1981  roku  dysponowali jakąś  władzą,  byli  wpisani
w solidamościową rzeczywistość. Po wprowadzeniu stanu wo-
jennego stanęli  przed perspektywą zejścia do  podziemia.  By!o
to dla wielu z nich malo atrakcyjne. Co mieli w tym podziemiu
robić? Gazetki wydawać? W związku z tym chcieli, moźe nawet
nieświadomie,doprowadzićdozawarciajakiegośporozumienia
z  władzą.  Nie  chodziło  im  nawet  o  takie  porozumienie, jakie
zostało potem zawarte przy „okrągłym stole", takie rzeczy to im
się wtedy nie marzyły. Chcieli coś małego od władzy wytargo-
wać.  Podpowiadali  więc komunistom takie rozwiązania stanu
wojennego, które mogliby zaakceptować. Warto przypomnieć,
Źe wtedy ogłoszono „tezy prymasowskie", które były popierane
i nagłaśniane przez działaczy NSZZ „S", między innym przez
Władka Frasyniuka.  Trudno było im  się  pogodzić z  myślą,  że
władza nie chce zawierać z działaczami „S" żadnego kompro-
misu, bo przecieź nie po to Jaruzelski wprowadził stan wojenny:
Jakoś ta prosta prawda do nich nie trafiała. Część jednak op.ozycj i

politycznej  była  świadoma  tego,  że  żaden  kompiomis  me jest
moźliwy. Źe trzeba ekipę Jaruzelskiego nękać nieustannie i w kon-
sekwencjimoźetodoprowadzićdokoizystnegodlaspołeczeństwa
rozwiązania stanu wojemego. Tak mniej  więcej wtedy rysowały
się różnice stanowi sk odnośnie stanu wojennego.
I    Co bezpośrednio zadecydowało o powstaniu solidamości

Wa]czącej?
Powstanie Solidamości Walczącej zostało wymuszone poprzez
szereg  nieporozumień  pomiędzy  Władysławem  Frasyniukiem
a Komelem Morawieckim. Nieporozumienia te dotyczyły stra-
tegii działania „S" w rzeczywistości stanu wojennego.
Logiczną konsekwencj ą róźnicy stanowisk odnośnie rozwiąza-
nia stanu wojennego - o czym wspomniałem wcześniej ~ były
dwie  różne  koncepcje  walki  z  reżymem:  stricte  związkowa,
ograniczona tylko do tych Środków, którymi dysponuj ą zwiazki
zawodowe na całym świecie, a więc straj ki, działania propagan-
dowe, naciski polityczne itp. -oraz druga koncepcja -nazwał-
bym ją „partyzancko-niepodległościową",  która oprócz  metod
związkowychproponowałarównieźdemonstracje,samoobronę,
uprzykrzanie źycia komunistom i ludziom popieraj ącym reżym,
róźnespektakularneakcjepropagandowe,jaknaprzykładnada-
wanie audycji radia „S". Mówiąc bardzo konkretnie: W. Frasy-
niuk  chciał  poprzez  tajne  struktury  „S"  przygotować  zakłady

ij:fn:yedp§:sśr:a:::cn:|::n:p:3,i;jguodE?nsę.:p:c!;ołfw?edsz:.:tsł;z:n:emd#e;
organizacj i wszystkich zakładów pracy poprzez tajne Komitety
Strajkowe, gdyby...  Komel -jak chyba większość skupionych
wokół niego osób -nie negował siły zdelegalizowanego Związ-
ku,  ale  równieź  doceniał  wartość  czegoś,  co  można  nazwać
„ułańskafantazją"Polaków.Był-moźetozabrzmijakparadoks
-pragmatykiem  i  rie  przeceniał  rzeczywistości.  A  rzeczywi-
stość  nie  wyglądała  zachęcająco.  Ludzie  się  bali,  z  każdym
kolejnym  dniem  stanu  wojennego  tracili  ducha  walki.  Trzeba

o ducha sie
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Jak się potem wielokrotnie okazywało, ludzie byli bardziej sko-
rzy do jednorazowego czynu podyktowanego emocjami niż do
pracy konspiracyjnej pod stałą groźbą aresztowania. Tempera-
ment i instynkt Komela kazał mu iść właśnie w kierunku „walki
partyzanckiej"-ciągłegonękaniakomunyspektakulamymiakcja-
mi protestacyjnymi.
Te różnice w koncepcji walki z komuną między Frasyniukiem
iMorawieckimpogzębiałysiępomimowielugestówdobi€jwoli
z obu stron. Rozstanie zbliżało się nieuchromie, z czego sobie
obaj zdawali sprawę. Do ostatecznego zerwania żadna ze stron
nie byłajednak przygotowana. Bali się strat moralnych, propa-
gandowych,aprzedewszystkimstratwludziachisprzęcie,jakie
musiałoby pociągnąć za sobą takie rozstanie. Przed ostateczną
decyzj ą Frasyniuk poczynił szereg kroków, aby pozyskać zwią-
zanychzKomelemdziałaczydlaRegionalnegoKomitetuStraj-
kowego  aiKS).  Cel  taki  przyświecał  m.in.  spotkaniom, jakie
Frasyniukodbyłnawiosnę1982roku.Najednoztakichspotkań
zostałzaproszonyBogdanAniszczykija.SpotkaliśmysięzFra-

S#Ł;ez?słkB=;iąiŁ32rddą;ZRaiasd_Łłcozry&m;3Tdaś2:oS8j°n#i:,ęgi:
nej"  podziemnych  działaczy  na  temat  ewenŁulanego  rozstania
się RKS-u z Morawieckim.  Władek zaproponował nam pracę

#s:tg2:m:gr;zsd%s;'iaF;:all.::p%:b;:;ę!gĘję:Tugał:.::pił%:uzce#
powiedzieliśmy o tym spotkaniu Komelowi. bo nie chcieliśmy

;fisś?zaaćsłptófnji:,ŹFnrł3s;iji'&Pżzdyeę?d*#:di#ist#S:rnakwóiwśkje_

E:[:nduak5,oę[ń7§E;gkna,dź[oeńj=edwzó#ćź:cĘsZś,.suo]#Ftof::

ĘŹŁwoowłafjoeFoe]dnśeyz#tŁnłeog:ep,r2;esT:łłż:jueszg:;zda;sdł2ł,da;:
nia poza strukturami podziemnej „Solidamości".
W czerwcu 1982 roku Morawiecki zwołał zebranie wszystkich,
którzy z nim współpracowali. Mieliśmy świadomość, żejest to
zebranie historyczne. Zebranie miało chwilami bardzo burzliwy
przebieg. Jedni odradzali zupełne zerwanie z RKS-em. inni na
to nastawali. Zastanawialiśmy się, co dalej robić. Wtedy, zdaje
się,  Źe  Komel  zaproponował  nazwę  „Solidamość  Walcząca".
Uzasadniał to tak: „skoro wywodzimy się i jesteśmy Solidarno-
Ścią, to słowo to musi znaleźć się w naszej nazwie. Ale Solidar-
ność to za mało powiedziane, my mamy być taką Solidamością,
która będzie walczyła o ludzi i o ich prawa". Przyjęliśmy nazwę

;'##g?iidY3`Sjzęą3;'ł';r:e;Zćnoł:g:łj:`ć:,ĘyŃgzwc:,ęś#%:j
więc Porozumieriem. I nazwa została - „Porozumienie „Soli-
damość Walcząca". Chcieliśmy wokół Porozumenia skupić jak
najwięcej  osób  i  ismiejących,  już  podziemnych  stuktur,  które

iE2:i:ita;yryscif::zcezs#E:yómwozpe3:amnmi.atakapłaszczyznaporozu-
mienia była nie do zaakceptowania i część działaczy odeszła do

Stpmofymkrd3#łsfękzu.nTmakp:tdes=e;!epo°kgśi:łeA]n;g:Cc?Ł*ddzętiRdisŁU;
w innych organizacjach, to łączyła nas swoista lojalność i soli-
damość. Mówię o tym, bo takie relacje, jak moje z Bogdanem,
były dość powszechne między działaczami SW a RKS-u. RóŹ-
nicemetoddziałaniaistmkturnieprzysłaniałynamcelu,októry
walczyliśmy.
NapoczątkuPorozumienie„SolidamośćWalcząca"funkcjono-

rri2jyą5gznź:3#:E:agc;ppa.:eHmespzra!gę3zfaęcTi:;Łyy:sTęajjoowrę
ganizację. Współpraca z Solidamością Walczącą w niczym nie

iĘes;łk,ś;:z:ł:a|s;:::mi:;iHZEKgja#t::iiy:Tsi:ot,ak`!u#iyiH;gęłibł:a:
dach pracy, na przekazywaniu infomacji. poT«y w drukowamu
i kolportażu gazetek oraz pomocy w organizowaniu czynnego
Oporu.
D   Czy to może tlumaczyć sukcesy sw?
Wpewnymsensietak,boSWwypełniałapróżnię,którapowsta-
ła po wprowadzeniu stanu wojennego i intemowaniu przywód-
ców„S".Wieludziałaczy,którzyzróźnychwzględówniezostali

li zwalniani z intematów,intemowam i ci, którz
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niowo b
Moje aresztowanie zostało spowodowane przez wpadkę Kazi-
mierza Klementowskiego,  pseudonim  ,J3ystry".  Był świemym

rą8g#EŁg,9Edyzićńłęwzs#oełsEyp:3tfiśźjhąńtżmo:flws°#cZ8::

;tEcshTu#ł=jjs:&głłaos±egg:wz:łg#łE*oTćd*z*eaTzejc,;§,.,.
D    Jak kształtowały się struktury sw?
Możnapowiedzieć,żebyłprzewodniczącyKomelMorawiecki,
była Rada, która, jak sama nazwa wskazuje, miała radzić, a po-
tem jeszcze był Komitet Wykonawczy. Ale co tu radzić, kiedy
czas  był bezradny,  co  wykonywać,  kiedy nasze  cele  i zadania
były czasami niewykonalne?
A poważnie mówiąc. to porównałbym rozwój SW do rozwoju

8][°onnuh?e°iaabt°}%gżcc::]ajzmoe;gn°yr:hna{[ip:±jo°ddpdoaŁefg2łti;Pyrcahwzy;
określone funkcje biologiczne. Odcięty w jednym miej scu glon,
odrasm w drugim. Tak wyglądała na początku SW.  Niby była
organizacja, ale tej organizacji nie było. Był to twór, który rósł

FoS#Z[neattaoTj±d::mmyładłz:Łrzćy,J2Jłc:mkEts:F:?z=irewNofu:
ował. Nigdy nie mieliśmy do końca wykrystalizowanej idei, j ak
walczyć z komuną.  Rozwijaliśmy się przez cały czas i to było
naszą mocną stroną.
KoncepcyjnymblędemdziałaniaSłuźbyBezpieczeństwa,która

::°gĘgłsaz#?aŁ]:j[Sroyłgń:,bzyhz::ŁZszyzćoswYńeęyś:gtŁZzea:,T
Wydawałoimsię,Żeistniejegdzieścentrala,którarazzniszczo-
na pociągnie za sobą nieuchromy rozpad całej SW i będą mieć

iiąż:a:tdg;i?:::łp*yśs§r;łc#łga::aą°g?g°;8:ł:;Ę°Sły:ł!i;:#{#nie;
aresztowaniu Komela, Hanki Łukomskiej i Andrzej a Kołodzie-
Jiiyź|:ełcł[:ę83gyżmE*:ń,rga;,z:csz;8yĘĘkt;nŁ?::ł::Ęz:ja5gz#?e:w;żańp:?źO:s=g:

gólne komórki SW cieszyły się dużą autonomią.  SW tworzyli

#ż,spTm3::;`;%%yyzl3T#zśz.y;:#igł#ns;hs.ghf#Tslz#:zz,`??;z,i:
fem kolportaźu,  to twój  zakres władzy będzie zaleźeć od tego,

łiŁz:ngaigdgzłjgs;z:::d:pe;łoo%§;ai:.:p:?;sy#łei8i;!::ns[8:ufzĘ;ÓzĘźygnkełi
Że ktoś coś zrobi za ciebie, to nie będziesz w ogóle miał Źadnej
władzyinicniezdziałasz.Każdyrobiłto,copotrafił,jakpotrafił

:ty)eźił:#byłeśodpowiedzialny?

godppź:i#eź.ż:ut:opwy:g|es%[#łeeisjŁZs°pdr8::::ZkióFeacpzŁts#:
nakładałysięnasiebie.OpróczdziałalnościwSW,powyjeździe

:.z:e;Enź#e:ussttTa;kwogdonfi%zźżny,csP,Roesś[a::TDP3ł:y§fans]k
w lnstytucie lmmunoloii i kolportowałem prasę. Dostarczałem
jcązapsozpaT:zowkuaFee:ósTęś3mD;ŁemE,ofiT;omwsao#bcgm#ee:ppj:&n

Ł;e;:2;:ethzerś:enny]ętz°eś,rętdókś:łwo:r°a[;:łea]sZ#ryaS[:#e.ne]g3Ż
przeznaczone na tzw. czamą godzinę. Oczywiście nie dyspono-
wałem  nimi  fizycznie.  Były  one  ulokowane  u  różnych  osób,

#tź#ietgj[ek°j;kmołngew:zky°mn#et.byłostisłegorozdziahfun-

fecp,:kEai;,jg#:ecźaosmbey]łemmógkłwmałt:sTkł:ć:Z[:EałseY;8#a;Ł9Yta:
Miałem oczy i uszy otwarte i kojarzyłem fakty. Jeźeli wiedzia-
łem,  Źe  gdzieś jest  dobre  miejsce  na  mieszkanie,  skry!kę  czy
drukamię,  organizowałem to. Miałem np.  dobrego znajomego
w lnsty[ucie lmmunologii,  Krzysia Szczepańskiego,  który był
świetnymkierowcąimiałsamochód,aconajwaźniejsze,wzbu-

:##Zi;°i*jłuto;k*A±E°±°#e:Ę#źZw±;i%gg;gy;e;jhziźĘzgi
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organizatorem i bardzo energicznym człowiekiem. Był między
innymi odpowiedzialny za przerzut bibuły do Kłodzka. Pomo-
głem mu zorganizować skrzynkę, z której  miała być odbierana
bibuła.  Pewnego  dnia,  chyba  pod  koniec  grudnia  1983  roku,
przyjechał łącznik z Kłodzka o pseudonimie „Harpun" z „ogo-
nem" po odbiór bibuły i doprowadził SB do skrzynki. SB zało-
żyła  tam  „kocioł"  i  aresztowała  Klementowskiego,  który  nie
miał żadnego interesu, aby pójść do tego mieszkania. Niestety,
był bardzo pedantyczny i poszedł sprawdzić, czy bibuła została
zabrana. Fatalny brak BHP. Jak poszedł, tojuź z tamtej skrzynki
nie wyszedł.  Podczas  przesłuchań  zaczął mówić.  Zachęciło  to
SB, żeby go mocniej pizyciskać i tak wsypał kilkanaście osób.
Znaleziono w jego notesie moje nazwisko i numer telefonu do
pracy. Zostałem zabrany z lnstytutu lmmunologii na przesłucha-
nie. Pytali mnie o róźne rzeczy, między innymi o to, czy  znam
Klementowskiego. Powiedziałem, że nie znam. Po 24 godzinach
wypuścili mnie, ponieważ nie mie]i podstaw, Źeby mnie aresżto-
wać. Po dwóch dniach zatrzymano drugą osobę - Marka Jakub-
ca,   który   pracował   w   lnstytucie   lmmunologii.   Wcześniej
skontaktowałem go z Klemen[owskim. Jakubiec przyznał się do
tego, Źeja go skontaktowałem z Klementowskim. Sobie tym nie
pomógł, a mnie dołożył. Wtedy  SB  miała zeznania dwóch nie-
zależnych  świadków,  a  to  wystarczało,  aby  mnie  aresztować.
Przeczuwałem, co  się wokół mnie dzieje,  przestałem mieszkać
w domu  i  chodzić do pracy.  Pewnie  zszedłbym do podziemia,
ale  stało  się  inaczej.  Moja żona była  w  ostatnich  dniach ciązy
w szpitalu,  na ul.  Dyrekcyjnej.  Poszedłem ją odwiedzić,  a tam
już czekała na mnie SB. Po odwiedzinach zostałem zatrzymany
przed szpitalem.
W wyniku wpadki  Klementowskiego zorganizowano dwa pro-
cesy:  proces  dwunastu  i  proces  dwudziestu.  Byłem  sądzony
w procesie dwunastu. Prokuraior nie mógł postawić mi żadnego
konkretnego zarzutu,  poniewaz do niczego się nie przyznałem,
a Klementowski  i  Jakubiec  po  konfronńcji  ze mną częściowo
odwołali swoje poprzednie zeznania. Zostałem więc oskarźony
o wspomaganie osób, które działały w nielegalnych strukturach
zdelegalizowanej „Solidamości". W akcie oskarżenia figurowa-
łem  na  ostatnim  miejscu  z  całej  dwunastki,  ale  jako  jedyny
siedziałem  w   areszcie  do   amnestii   w   lipcu   1984  roku.   Nie
pomogły poręczenia pani prof. Elwiry Lisowskiej ani pana prof.
Henryka Mateja.  Po trzech miesiącach aresztu  zostałem zwol-
niony z pracy. A po amnestii dzięki dyrektorowi prof. Słopkowi
i solidamej postawie pracowników lnsty[utu zostałem ponownie
przyjęty do pracy na to samo stanowisko. Taka była cena, którą
zapłaciłem za milczenie.
D   Jakie były ku]isy prowokacji w Pile?
Było to przed Wielkanocą 1986 roku. Komel albo Hanka wspo-
mnieli o jakimś człowieku z Piły, który regularnie przyjeźdżał
do  Wrocławia  po  bibułę  i  zrobił  bardzo  dobre  wrazenie  na
osobach, które się z nim bezpośrednio kontaktowały. Człowiek
z Piły twierdził, że jest tam grupa ludzi, która chciałaby zaloźyć
oddział SW. Trzeba więc, aby ktoś tam pojechał, zaprzysiągł ich
i pomógł się im zorganizować.  Oczywiście było pewne ryzyko,
że moźe to być jeszcze jedna prowokacja SB. Po dłuższej  dys-
kusji  na ten temat,  Hanka powiedziała:  „Ty moźesz jechać,  bo
tobie  i  tak już nic  nie zaszkodzi; jak wpadniesz to trudno;  nie
pierwszy raz". Tak zachęcony zdecydowałem się tam pojechać.
Drugą oddelegowaną osobą był Zbyszek Oziewicz. Przed wyjaz-
dem  do Piły  spotkaliśmy  się z tym człowiekiem  we Wroclawiu,
w  mieszkaniu  człowieka  o  pseudonimie  „Wierzba".  Człowiek
z Piły przedstawił się nam chyba jako Krzysztof. Był szczupły,
nawet  chudy,  szatyn  o  długich  prostych  włosach  i  pociągłej
twarzy, bardzo nerwowy. Miał rozbiegane oczy i właśnie te oczy
nie podobały  mi  się.  Umówiliśmy się z nim, że pojedziemy na
spotkanie załoźycielskie SW do Piły. Zabraliśmy ze sobą bardzo
dużo  bibuły,  bo  z  Piły  mieliśmy jeszcze  pojechać  do  Torunia
odwiedzić znaj omych Zbyszka.
Na  zebranie  w  Pile  przyszło  około  10  osćb.  Kiedy  teraz,  po
latach,  myś]ę  o  tym,  to  wydaje  mi  się,  że tylko  Krzysztof był
prowokatorem  SB.  Reszta  sprawiała  na  mnie  wrazenie  ludzi
uczciwych. Zaprzysięgliśmy ich. W czasie spotkania Krzysztof
roztaczał  przed  nami  Świetlane  perspektywy  współpracy.  Sa-

nów Dolnośląskich" zamówił 200 ech „Biulet

była to przesada, gdyż miałem pewne rozeznanie i wiedziałem,
w jakich  środowiskach,  co  i  ile  może  się  rozejść.  Jak  mi  ktoś
wyskakiwał z [aką nieprawdopodobną liczbą, to wiedziałem, Że
albo prowokator, albo chce zdobyć uznanie środowiska. Kiedy
on powiedział 200 sztuk, inni zaprotestowali -„Krzysiek, zasta-
nów się, gdzie to pójdzie". A on im na to: ,Nic się nie bójcie, ja
wiem, gdzie to pójdzie..."
Kilka miesięcy później,  SB  pokazała mi dowód, z którego wy-
nikało, Źe wyprawa do Piły była obserwowana przez SB. W cza-
sie  kolejnego  zatrzymania esbek,  którego  nigdy  wcześniej  nie
widziałem,  starał  się  mnie  w  prymitywny  sposób  zastraszyć,
krzyczał  na  mnie  i  strasznie  się  przy  tym  denerwował,  bo  na
Źadne z jego pytań nie odpowiadałem. W końcu nie wytrzymał
i  ryknął:  „Myślisz,  że  co,  Źe  my  nic  nie  wiemy!  Masz  nas  za
idiotów!  Chcesz nam wcisnąć ciemnotę, że ty jesteś czysty jak
łza?" Po czym podszedł do szafy pancernej i wyciągnął teczkę,
a  z  niej   zdjęcie  i   zapytał:   „A  to  co,   przypominasz   sobie?"
Spojrzałem  na zdjęcie  i  powiedziałem:  „Jakiś  człowiek trochę
podobny do mnie". Było to zdjęcie zrobione w czasie wchodze-
nia do bramy budynku w Pile.
Można  zapytać,  jaki   sens  dla  SB   miała  ta  cała  maskarada?
Z  pewnością  chcieli  załoźyć  oddział  SW  w  Pile  i  wszelkimi
środkami rozbudować go do [aki ch rozmi arów, aby ściągnąć tam
Kornela  Morawieckiego  i  go  aresztować.  Takich  prowokacji
było więcej, o czym opowiadałjuż Andizej Zarach w wywiadzie
zamieszczonym w „Solidamości Walczącej" ki]ka iniesięcy temu.
D    Czy SB próbowało wciągnąć Cię do jakichś negocjacji.

OfertyporozumieniaskładanebybmiędzyinnymiA.Za-
rachowi i W. Myśleckiemu?

SBnigdyniezaproponowałamizwykłejwspółpracynazasadzie
donosicielstwa, może dlatego, że nie dałem się zastraszyć w cza-
sie pobytu w areszcie śledczym i wiedzieli, że na żadną współ-
pracę z mojej strony liczyć nie mogą. Generalnie, dobór metody,
jakie  stosowała  SB,  był  zależny  od  rozmówcy.  Wobec  ludzi
pochodzących z tzw.  pierwszej  łapanki  byli  bardzo agresywni,
nawe[  uciekali  się  do  fizycznej  przemocy, jednak  nie  w  celu
wymuszania zeznań.  Chodziło  raczej  o  odpowiedni  efekt psy-
chologiczny - sparaliżować człowieka i zmusić do współpracy
albo  przynajmniej  tak  nastraszyć,  żet)y  już  więcej  w  Źadnej
działalności  opozycyjnej  nie brał udziału.  Wobec ludzi, k[Órzy
byli tzw. recydywą polityczną uciekali się do środków bardziej
wyszukanych.  Przedstawiali  się,  że  są z kontrwywiadu,  [wier-
dzili,  że nie interesują ich ulotki i  prasa,  ale to,  Że Morawiecki
jest na usługach zachodnich służb wywiadowczych, a tojuź nie
jest  żadna  działalnośc'  polityczna  tylko  zdrada  państwa,  za  co
grozi kara od  15  lat do kary śmierci  włącznie.
Trzeba również pamiętać, że stan wojenny nieuchronnie minął,
był rok  1986. Na Kremlu rządził Gorbaczow, a w Polsce Urban
chciał stworzyć opozycję konstruktywną, z którą władza mogła-
by się porozumieć. SW i inne niepodległościowe organizacje nie
stwarzały dobrego klimatu politycznego do zawarcia historycz-
nego kompromisu. 0 ile wcześniej władza chciała zlikwidować
SW i  zamknąć wszystkich ważniejszych działaczy,  to na prze-
łomie  roku  1986  i  '87  chodziło  im  o  przekonstruowanie  SW
w opozycję konstniktywną, a Komelowi, gdyby się okazał nie-
konstruktywny,  zaproponować  opuszczenie  Polski.  W  czasie
jednego  z  rutynowych  zatrzymań  pewien  esbek  wygłosił  do
mnie taki mniej więcej monolog: „My wiemy, mamy przeciek],
Źe  pan  Morawiecki  chętnie  wyjechałby   za  granicę.  Wyjazd
Kome]a Morawieckiego byłby rozwiązaniem optymalnym. On
wyszedłby  z  twarzą, jako  nieugięty  działacz  solidamościowy,
ajedncicześnie przyczyniłoby się to do stabilizacj i sytuacji w kraju.
Ni e wymagamy od pana natychmiastowej odpowiedzi, ale damy
panunumerte]efonu,podktóryKornelalboktośzjegootoczenia
może zadzwonić, jeżeli będzie zainteresowany naszą propozy-
cją.  Mamy  swoje kanały  i  możemy przerzucić Kornela na Za-
chód bez nagłaśniania tej sprawy".
D   Jak wyglądało Twoje uprowadzenie do oleśnicy?
To byłajeszczejedna próba wyciągnięcia Komela z podziemia
poprzez  bardziej   polityczne  niź  mtynowe  działanie.  Było  to
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i  skierowałem  sżę na ul.  Skierniewicką.
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zielony  Polonez,  zatrzymał  się  przy  mnie.  Wysiadło  z  niego
trzech drabów. Jednego z nich znałem. Był to esbek, który dość
częstoodwiedzałlnstytut]mmunologii.Powiedziałzwyszukaną
grzecznością:  „No,  panie Andrzeju,  prosimy  do środka".  Pier-
wsza myśl, jaka przyszła mi dc) głowy to ta, że znowu chcą mnie
zatrzymać na 48 godzin. Zostałem wcjśnięty na tylne siedzenie

pomiędzy dwóch drabów, z przodu esbek instytutowy i kierow-
ca. W samochodzie powiedział mi, że niejedziemy na komendę,
tylko  za miasto,  poniewaz  pewni  panowie -jak  się  wyraził -
chcieliby ze mną porozmawiać. Jak to usłyszałem, to przeżyłem
coś,   czego   nie  da  się   c>pisać,   przeszył  mnie  taki   Śmiertelny
dreszcz, Źe aż poczułem, jak włosy stają mi dęba na głowie. Było
to po zamordowaniu ks. Popiełuszki i po porwaniach dzialaczy
„S'' w Toruniu -nierutynowych działaniach SB, które polegały
na wywoźeniu poza miastc> i torturowaniu podejrzanych o an.ty-
komunistyczną  działalność  ludzi.  Pomyślałem  sobie,  że ja już
z tej przejazdzki żywy nie wrócę. Miałem tylko nadzieję, ze nie
będę się długo męczył. Nie wiedzialem, co mam robić - rzucić
się na okno, wrzeszczeć? A oni przez cały czas uspokajali mnie.
Myślałem  sobie:  ,,No tak,  nie  chcą mnie przed wykończeniem
straszyć, bo jesteśmy jeszcze w mieście".
Zawieźli mnie do hotelu Perła w Oleśnicy, gdzie doprowadzono
mniedopokoju,wktórymsiedziałodwóchmęźczyznwśrednim
wieku.  Przedstawili  się, że są z „dwójki". Nie wyjaśnili mi, co
to jest „dwójka". Widocznie zakładali, że wiem, iż „dwójka" to
kontrwywiad.  Na  wstępie  powiedzieli  mi,  dlaczego  tutaj   się
spotykamy,  a  nie  gdzie  indziej.  Chodziło  o  poufne  rozmowy
i dyskrecję, na której  im i mnie miałoby jakoby zaleźeć.  „Gdy-
byśmy spotkali się we Wrocławiu, to za parę godzin stałoby się
to tajemnicą poliszynela" -dodałjeden z nich.  Sta[ali się mnie
namówić  na  to,  abym  powiedział,  gdzie  ukiywa  się  Komel
Morawiecki.  Zachowywali  się  wobec  mnie  bardzo kulturalnie.
Oferowali mi za Morawieckiego zagraniczne wyjazdy słuźbowe,
mieszkanie,  sprzęt komputerowy,  itp,  Powiedziałem  im:  „Nie
wiem,  gdzie jest pan Mc>rawiecki".  Jeden z nich odpowiedział
mi na to: „Wierzę, że pan nie wie, ale pan jest jedną z osób która
może wiedzieć, jeżeli będzie chciała". A potem zaczęli oskarźać
go o szpiegostwo. MÓwili: „Wie pan, prędzej czy później to my
go złapiemy. Mamy wiele materiałów równiez przeciwko panu.
Sprawy, o które zostanie on oskarzony i cała Solidamość Wal-
cząca, to nie będą sprawy polityczne, tylko sprawy związane ze
zdradą państwa.  Pan może dostać  5  lat.  Ale niech się pan tym
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§°Knó#zr6eN"yz.aw°dowej.Będziepanskończony.Rozumiepan
Na zakończenie poutyskiwa]i, że chcieli się ze mnąjakoś doga-
dać, ale ja,  niestety,  wybrałem siedzenie w więzieniu. Zapytali
mnie,czychce,abymnieodwieźlidoWrocławia.Odpowiedzia-
łem: „owszem" i mnie odwieźli.
Nieźle  mnie  wtedy  przestraszyli.  Nie  bardzo  wiedziałem, jak
mam się po tym porwaniu zachować. Nagłaśniać sprawę, czy teź
przemilczeć  całe  zajście.  Jeszcze tego  samego  dnia  spotkałem
się z Józefem Piniorem, który powiedział mi, żebym absolutnie
nagłośnił  sprawę porwania.  „To  cię  tylko  może  chronić  przed
następnymi tego typu akcjami SB" -dowodzil. Przekonał mnie.
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Szyną.
Następnego dnia napisałem list do Kiszczaka i złc>żyłem zażale-
niedoprokuratury,wnioskujaceorozpoczęciedziałańmających
na celu ustalenie,  kto mnie właściwie  porwał.  Czy  to była SB,
ajeżeli tak, to czy działali w ramach swoich zawodowych obo-
wiązków, czy poza prawem? Nie dostałem od Kiszczaka żadnej
odpowiedzi.  Później  dowiedziałem się, że mój  list został prze-
chwycony  przez  miejscową  esbecję.  Jednakże  ]ist  ten  został
odczytany przez rozgłośnię Radia „Wolna Europa". Miejscowa
SBniebyłapewna,czyjategolistunieprzekazałemKiszczako-
wi  innymi  kanałami.  Na którymś  z  48-godzinnych  zatrzymań

pytali  mnie:  „A  czy  pan  minister  odpowiedział  na  pana  list?"
Z tonacji  głosu  wywnioskowałem,  że  n]e  byli  pewni,  czy  i  co
mógł mi  odpowiedzieć.  Odpowiedziałem  im:  „To jest sprawa,

pomiędzy  mną a panem Kiszczakiem".  Więcej  do tego tematu
nie wrócili.
H     Wjaki sposób znalazłeś się w usA?
Przed  i  po  powstaniu   „Solidamości"  wiele  osób  wyjeźdżalo
z  lnstytutu  lmmunologii  na  stypendia  do  Stanów  Zjednoczo-
nych. Powstał swoisty „łańcuszek św. Antoniego", każda osoba,
która  wyjechała na  stypendium  dzięki  pomocy  osoby  pc>prze-
dniej, starała się załatwić stypendium dla osoby następnej, taka
zawodowa  solidamość.  Wcześniej  wyjechała moja koleżanka,
Jola Kunicka, z którą pracowałem w tym samym laboratorium.
Dzięki jej pomocy na początku  1987 roku przyznano mi stypen-
dium  z  fundacji  im.  Alfreda  Juizykowskiego  na  roczny  staz
w  Memorial  Sloan-Kettering  Cancer Center w  Nowym Jorku,
WyjazdmójjednakmusiałbyćzatwierdzonyprzezwładzepAN
w Warszawie, ale tak się nieszczęśliwie składało, Źe moja spra-
wa  ciągle  nie  mogła  znaleźć  się  na  porządku  obrad  komisji
ds. wyjazdów naukowych. Sprawa ciągnęła się miesiącami. Nie
pomogły  moje  telefony  do  Warszawy,  nawet  moje  osobiste
wycieczki do PAN-u. I pewłńe ciągnęłoby się to tak w nieskoń-
czoność, gdyby nie dwa wydarzenia, które miał)ł  miejsce w li-
stopadzie  1987 roku.
9  listopada,  w  poniedziałek w  nocy  został zatrzymany  Komel
Morawiecki  i  Hanka Łukomska.  Następnego  dnia,  dokładnie
o 6 rano dzwonek do drzwi. Otwieram -SB. Pomyślałem sobie:
pewme kolejne mtynowe przeszukanie i zatrzymanie na 48 go-
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kalendarz,  w którym oprócz niekonspiracyjpych adresów były
moje osobiste zapiski. Zdenerwowałem  się i  powiedziałem im
stanowczo,  że  kalendarza  im  nie  dam,  bo  to  nie  jest  żadna
nielegalna publikacja i  wziąłem kalendarz  do ręki.  Esbek bez-
względnie  zaządał,  abym  mu  ten  kalendarz  oddał.  Wpadłem
prawie  w  szał   Zacząłem  krzyczeć,  że  dobrowolnie  im  tego
kalendarza  nie  dam,   że  będą  musieli  użyć   siły,   sprowadzić
mundurowych, że zrobię im awanturę na cały budynek, Źe będą
mnie nieśli na komendę i jeszcze coś w tym rodzaju im wykrzy-
kiwałem.   Poskutkowało,  zgodzili  się,  Źe  wezmą  tylko  część
z  adresami.  Zawieźli  mnie  na  plac  Muzealny  i  zostawili  na
korytarzu,gdziespotkałemAndrzejaiElęZarachów.Jakieśpół
godziny później przyszedł esbek, jeden z tyęh, który prowadził
ze  mną  „rozmowy  na  szczeblu  i  z  ramienia"  w  hotelu  Perła
w Oleśnicy. prawdopodobnie nazywał się Zygmunt Petryk i za-
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dziwnego,  ale  nie  przypuszczałem,  ze  mają  Komela  i  Hankę.
Rozmowa wyraźnie zmierzała donikąd. W końcu zapytałem go,
jak  długo  jeszcze  zamierza  mnie  tu  trzymać.  Powiedział,  ze
zadzwoni do swojego szefa i zapyta. Po rozmowie z mitycznym
szefem powiedział, ze musimy tutaj jeszcze i)osiedzieć i poroz-
mawiać. Tak zeszło do  12. Mówił coś o moim działaniu, dowo-
dach, jakie mają, itd. W końcu oddał mi dowód i powiedział, Źe
jestem wolny i tym mnie zaskoczył.
Po południu dowiedziałem  się z ust Urbana, że wczoraj  Mora-
wiecki i Łukomska zostali zatrzymani. Była to dla mnie wiado-

;,:ęś:ćhcdczĘał;?Cn%Co:g}:je&E;e;§fł:ełgź,;o:derŁao=h:oł{ełs}%:eg:Zi;::`o€
graficznądokładnościąprzebiegostatnichdni.Takprzypomnia-
łem  sobie  mój  ostatni  list  do  Komela.  List  dotyczył  wartości
nauki jako  środka zdobywania wiedzy i jej  wpływu na rozwój
Świata,   zakończyłem   go   cytatem   z   ksiązki  Francois  Jacoba
pt.  Gra moz./j.wo§'c!., który pozwolę sobie tutaj  przytcM=zyć:
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Kiedy  Tristan  Bernard  został  wraz  z  Źoną  zatrzymany  przęz
Gestapo, powiedzial: Skończył się czas trwogi, teraz zaczyna się
czas nadziei".
Taki był koniec mojego ostatniego listu do Komela, tak drama-
tyczniepasującydosytuacji,żeaźniemogłemuwierzyćwzwy-
kły zbieg okoliczności, widziałem w tym Bożą interwencję.
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Jeszcze  tego  samego  dnia  dowiedziałem  się,  że  oprócz  mnie
i  Zaracha  zatEymali  równiez  inne  osoby,  chcieli  w  ten  sposćb
sparaliźowaćsw.Jednakjaknairo"ękolejnynumerpismaukazał
się bez opóźnienia. Musiało to być dla SB dużym zaskoczeniem.
Mityczne centium SW ciągle istniało, a organizacja działała nadal.
Kilka  dni  później  rozpoczęły  się  akcje  protestacyjne  na rzecz
uwolnienia Komela i Hanki. Protestowały zakłady pracy i śro-
dowiska.Rozrzucanoulotki,rozwieszanoplakatyitransparenty,
wvdawano  oświadczenia.  24  listopada  przyszedł  do  mnie,  do
pracy piotr Medon z propozycj ą zorganizowania jakiejś akcji na
rzecz uwolnienia Komela i  Hanki.  Powiedziałem  mu:  „Wiesz,
Źe czekam na paszport słuźbowy, aby wyjechać na stypendium
i choć mc w tej sprawie się nie dzieje, tojednak mam wątpliwo-
ści,  czy  akurat  teraz  powinienem  brac'  udział  w  takiej  akcji".
Piotr,  który  zawsze  był  pełen  optymizmu,  odpowiedział  mi
z  ujmującym  uśmiechem:  ,Zobaczysz,  po  akcji  protes[acyjnej
dostaniesz paszport w trybie przyspieszonym. Przekonał mnie.
Wyszedłem wcześniej z pracy do domu, przebrałem się i nic nie
mówiąc żonie, abyjej nie martwić, pojechaliśmy do Rynku. Tam
na  nisztowaniu  od  strony  p[ęgieża  rozwiesiliśmy  transparent
i  rozrzuca]iśmy  ulotki.  Po  20  minutach  przyjechało  ZOMO,
ściągnęli  nas z  rusztowania i  zawieźli  na komendę,  a na drugi
dzień nas zwolniono. Sprawę przekazano do kolegium w trybie
zwykłym. Piotr oczywiście miał rację. Sprawa mojego wyjazdu
na  stypendium nabrała  niewiarygodnego  tempa.  Na początku
roku  1988  zebrała się komisja PAN ds.  wyjazdów  naukowych
i załatwiła pozytywme mój wniosek, w połowie lutego dostałem
paszport, a 25 lutego byłemjuź w Nowym Jorku.
H   Dzieki temu w 1988 roku po deportacji Morawieckiego

byłeś współorganizatorem jego wizyty w Stanach Zjed-
noczonych. Jak wyglądał pobyt Morawieckiego?

Organizatorów wizyty Komela w Stanach Zjednoczonych było
wielu,  powiedziałbym,  że zbyt wielu,  co  niestety  miało  swoje
negatywne konsekwencj e polityczne. Głównym organizatorem
wizyty Komela był Darek Olszewski. Morawiecki przyleciał do
Nowego Jorku razem z Ewą Kubasiewicz  1 czerwca 1988 roku.
Jeszcze  tego  samego  dnia  mieli  spotkanie  w  siedzibie  Unii
Polsko-Słc>wiańskiej  w Nowym Jorku na Greenpointcie,  gdzie
zostali entuzjastycznie przyjęci.
PomimoentuzjastycznegoprzyjęciawNowymJorkugeneralnie
wizytaKomelaMorawieckiegowUSAnienależaładoudanych.
Jedną  z  podstawowych  słabości  tej  wizyty  był  brak  zaplecza
technicznego i czegoś, co nazywa się protokołem dyplomatycz-
nym  kazdej  oficjalnej  wizyty  politycznej.  Wizy[y  polityczne
planujesiębardzoszczegółowozkilkumiesięcznymwyprzedze-
niem, a tu nie było na to czasu, bo wszystko potoczyło się bardzo
szybko. Pomagałem jednak Komelowi, jak umiałem najlepiej.
Pomagałem  w  pisaniu  przemówień,  organizowaniu  spotkań,
trochę mu doradzałem, a czasami stanowczo odradzałem. Wiele
mu nie pomogłem, bo byłem w Ameryce zaledwie trzy miesiące
i  nie  miałem  większego rozeznania ani  w Środowisku polonij-
nym, ani w instytucj ach politycznych usA, w których Morawie-
cki powinien złożyć wizytę. Pobyt Komela w USA przypominał
ruchykonikaszachowego.Morawieckiskakałzjednegomiejsca
w  Ameryce  na  dmgie  w  zależności  od  tego,  kto  się  do  niego
pierwszy dodzwonił i zaprosił na kolejne spotkanie.
Oprócz spotkań w środowiskach polonijnych Morawiecki odbył
szereg spotkań z politykami amerykańskimi, którzy mogli mieć
ogromny wpływ zarówno najego karierę polityczną, jak teź na
podniesienie  prestiżu  SW.  Dzięki  zaangażowaniu  pana  Jana
Nowaka-Jeziorańskiego  Komel  miał  tzw.  hearing  w  Departa-
mencie Stanu w Waszyngtonie. Takie spotkanie było doskonałą
okazją, aby przedstawić SW jako organizację walczącą o wol-
ność  ekonomiczną,   polityczną  i  religijną  każdego  człowieka
w Polsce, pokazać egzotykę walki podziemnej w PRL, zaintere-
sować  polityków  amerykańskich  skromnymi  sukcesami  SW.
Komel, niestety, nie wykorzystał tej szansy i w swoim przemó-
wieniu wzniósł się na wysoki  poziom abstrakcji -mówił o ko-
munizmie, pierestrojce i reakcji Zachodu, jakby chciał pouczać
zawodowych polityków, co mają myśleć o Związku Sc>wieckim.
Żeby  nie być gołosłownym,  zacytuję fragment z jego przemó-
wienia w Departamencie Stanu, wygłoszonego 21 czerwca 1988
roku:

„Chociażzachódjestzahipnotyzowanypierestrojkąiglasnostią,
my  nie  ulegamy  tym  iluzjom.  Mimo  że  zmiany  zainicjowane
u  szczytu  władzy  przez  Gorbaczowa  są  zmianami  w  dobrym
kierunku,  to nie  zapominajmy,  Źe istnieją one w  sferze propa-
gandyiriezmieniająmechanizmówsystemu.hperiumsowieckie
znalazło się na brzegu katastrofy. Komuniści chcieliby wzmoc-
nic'  system,  ale  nie  są zdolni  dotrzymać kroku  spirali  zbrojeń,
którą sami zainicjc>wali. Z tego to powodu życzliwie zgodzili się
na rozmowy rozbrojeniowe i na ustępstwa na rzecz praw czło-
wieka. Mając nadzieję na zachodnie kredyty i transfer technolo-
gii, obiecuj ą demokratyzację, ale j ak moźna zdemokratyzować
państwo w systemie jednopartyjnym?"
Po wizycie w Waszyngtonie Komel udał się do Chicago. Polonia
w Chicago była w tym czasie bardzo skłócona. Jednj  popierali
zmiany  w  Polsce  zainicjowane  przez  komunistów  i  opozycję
konstruktywną. inni byli śmier[elnymi przeciwnikami komuni-
stów i uważali,  że tylko krwawa rewolucja może doprowadzić
Polskę do demokracji.  Byli  tam  i  tacy,  co uwaźali,  Że  Kościół
Katolicki w Polsce mało się angażuje w walkę z reżymem, inni
byli  święcie  oburzeni  na  zaangazowanie  Kościoła  w  sprawy
polityki. Jeżeli jeszcze do tego dodamy nacjonalistów typu - ,Pol-
ska dla Polaków" i Polaków z kresów wschodnich - ,Polska od
morza do morza", a nadto będziemy pamiętać o agentach i prowo-
katorach wysłanych w ciągu os[atnich 30 lat przez reżym PRL, to
będziemy mieli mniej więcej pełny obraz Polonii w Chicago.
1 lipca poleciałem do Chicago, aby towarzyszyć i slużyć pomocą
Morawieckiemu w jego spo[kaniach i juź pierwszego dnia zro-
zumiałem,  że  Komel  z  tej  wizyty  w  Chicago  nie  wyjdzie  bez
szwanku, co więcej, on też o tym wiedział, ale nie miał wyjścia.
Prawie wszystko, co Komel powiedział, zaraz obracało się prze-
ciwko niemu. Był za mniejszościami w Polsce, było źle, był za
utrzymaniem Polski w powojennych granicach - atak na niego
i  SW,  był  sceptycznie  nastawiony  do  zmian  w  Sowietach  ~
wywrotowiec,  mówił,  że  zamierza  wrócić  do  kraju  -  ludzie
puka]i  się   w  czoło,   przyjmował  datki   na  działalność  SW  -
dowiedział się, Źe przyjechał do USA, aby się wzbogacić, spot-
kał się z przedstawicielami jednego środowiska - miał przeciw-
ko  sobie  inne.  Udzielił  wywiadu jednej  gazecie,  doczekał  się
niewybrednych ataków na swoją osobę w innej.  Jedm przeciw
drugim,  a Komel był im potrzebny jako środek do załatwiania
własnych porachunków. Oczywiście w Chicago spotkał się Kor-
nel  z  wieloma  Źyczliwvmi  i  bezintersownymi  osobami,  które
z wielkim zaangazowaniem pomagały i broniły go i chyba tylko
dlatego jego pobyt w Chicago był w miarę udany.
Pamiętam, jak po jednym takim spotkaniu z Polonią ciągnącym
się do późna w nocy,  prawie  uciekliśmy przed ludźmi,  którzy
ciągle coś od Komela chcieli. Pojechaliśmy z Andrzejem czumą
do Śródmieścia. Było po północy, upał. Nagle Komel zaczął biec
w kierunku jeziora i zrzucać ubranie. Pobiegłem za nim. zc)sta-
wiając w osłupieniu Andrzeja i jeszcze kilka osób na promena-
dzie.  Kilka  minut  później   pływaliśmy   w  jeziorze  Michigan.
Komel  musiał jakoś  odreagować  te  wszystkie  spotkania,  nie-
przespane noce, ciągnące się godzinami rozmowy, tysiące twa-
rzy i imion osób, które poznał. Było coś w tym naszym pływaniu
nierealnego.   Noc   w   Chicago,   wokół   rozświetlone   drapacze
chmur,  a  my  w  jeziorze  Michigan  -  sen  czy  jawa?  Nagle,
w jednym  momencie  wróciła  do  mnie  cała  podzjemna  prze-
szłość.  Tajne  spotkania,  iiocne  rozmowy,  ucieczki  przed  SB
przez  piwnice  i  strychy  dawno  zapomnianych  domów i ciągły
pośpiech,  aby  zdążyc`  na  czas...  Gdyby  mi  ktoś  rok  wcześniej
powiedział, Źe za rok będę pływał z Morawieckim w Chicago,
w nocy, wjeziorze Michigan, pomyślałbym, że tojakieś brednie,
niesmaczny  Źart.  Rzeczywistc)ść  jednak  okazała  się  bardziej
szalona  niż  nasza  działalność   w   Solidamości   Walczącej.   Ta
kąpiel podziałała na nas bardzo odświeźająco.
26 sierpnia Komel Morawiecki po kró[kiej wizycie w Kanadzie
wrócił nielegalnie do kraju.  Gdzie ponownie zszedł do podzie-
mia, był to błąd, który -w moim przekonaniu -przesądził o jego
dalszej karierze politycznej.

Lipiec  ] 993, Nowy Jork

Wywiad autoryzowano w inaju ] 998 roku, Ai'wi Arbor. Miclrigaii
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List do Redakcji „Zycia"
Szanowna Redakcj o,

Jestem wiemym czytelnikiem „życia". Muszę przyznać, że podoba mi się wywazony, spokojny ton gazety i różnorodność poruszanej
tematyki.Podzielamteżnaogół-choćniezawsze-wyrazanenajejłamachopinie.Tymwiększymzaskoczeniembyłydlamnieniektóre
stwierdzenia zamieszczonej na pierwszej stronie piątkowego numeru (24 kwietni a) notatki pod tytułem Mar5z poj.ednan!.a.

Odnoszę wrażenie, że tytułową tezę (rozwiniętą w tekście), iż Marsz Zywych był marszem pojędnania między Polakami a żydami,
postawionobezgłębszegonamysłu,bezzastanowienia.Poprostu-ładnytytuł,nieźlekomponującysięnastronie.Jednakzewtymkrótkim
okresleniukryjesięsporyfałsz.0jakiebowiempojednaniechodzi,pgjędnaniekogozkim?

Marszodbywałsiędlaupamiętnieniaolbrzymiej,trudnejdowyrażeniaijeszczedziśniemożliwejdopojęciatragediinaroduźydowskiego.
Padające  akurat  w  tym  kontekście  słowo  „pojednanie"  pobrzmiewa  dziwnym  dysonansem.  Któż  bowiem  może  się  godzić  w  Dniu
Holocaustu.,jeślinienaród,zktóregopochodziłyofiaryzbrodni,znarodem,któregosumienieobarczawinazatęzbrodnię?OpróczŻydów

ro#.g;z:mzzwp%:*,ue:z:sin;c:#::eTEtampooŁ#zfewA(uzsgłzwe,ę2tiw:,cćeJ=mnęaJgTnyęzł:zzyycdhz[:łpa:[zacnya,sg2Fśozkyrdaż:)p:[yałcyrgFmp3aY;eśnws,Z#*O|=

23T;jg]ctaauTtteł:;:,g,eudz,,uFnzayćckeojne]ę%#ng:,S:oe#:,aeg:#j3;ł:żpy,3:ŁeEoc:yuę:ra:ęnź:,t:Pe,:5:::ł;e5r:eos:3:e=ez:Ł]gj:,b;ds::::etgg,od:::f;
innych okazji.

UdziałPolaków,wtympolskiegopremiera,wMarszużywychbyłprzedewszystkimgestemsolidarnościwobecnaroduopłakującego
swoje ofiary,  ale stanowił  równocześnie kolejne przypomnienie istnienia polski-ch  ofiar-tej  samej.  zbrodni  -faktu nadal  nader chętnie
ignorowanegowświecie.Takżeprawdęopolskichbohaterac.h,k.t.ó.rzyzn.araz.e*eTzyż#tw,ł,ą#_T*T:?i_ęh_Ta!.b^1,i,?3?.y.C.h:rę:°~Watiży8,órH.

są traktowani gorzej nawet od
a  w  czasie  wojny  holocaust,

polsko-żydowskie+
;prawców  źbrodni -lu-dobójstwa  -Niemców.  Wiele  środowisk,  w  tym  te,  k.tóryd
zainteresowanychjestwywoływaniemwPolakachpoczuciawiny.Gdywięci„Zyci®'

przesłaniarysowanygrubąkresk-ąobrazPolaka-szmalcownika.Wniektórych

go, pamiętać naieży o tym całym kontekście zewnętrznym.                                                           `Lłf_r~f{L;ł` }źj4, 4 T^/
Były  i  są  między  naszymi  narodami  liczne zaszłości,  nie  dotyczą  one jednak  w  zdecydQ_wan`ej  większości  tragicznych  spraw,  które

upamiętniałMarszZywych.ZZydami,przezstuleciawspółuczestnikaminaszejnarodowejhistorii,trzebaszukaćporozumienia.Musimy
jednak rozmawiać jak równi z równymi, nie zaś z poczuciem cudzej winy.                                                                                   RomwazdŁazarow.cz

Odredakcji„SW":Poniewazlisttenwysłanynapoczątkumajado„Redakcjiżycia"niezostałprzezniąopublikowany,udostępniamy
go obecnie czytelnikom „Solidamości Walczącej ".

Ostrów Wielkopolski,  11.02.1998

Bóg - Honor - Ojczyzna. Jestem Polakiem, więc mam obowiązki - polskm

Odpowiedź krótka Panu M. Kozłowskiemu o Piłsudskim
Piłsudski  nie był  wskrzesicielem Polski  i  na miano takie  nie zasłużył.  Piłsudski  i jego  działalność  nie przyczyniły  się do odzyskania

niepodległości. Bitwa warszawska nie decydowała o odzyskaniu przez Pol§kę niepodległości.
TytułMarszałkauzyskałdośćprzypadkowozuznaniaRząduRadyRegencyjnej,równieźbuławamarszałkowskawdośćprzypadkowy

sposóbznalazłasięitrafiładorąkkardynałakrakowskiego,którybyłczłonkiemniepolskiegorządu,RadyRegencyjnej,podporządkowanej
politycznie rządom niemiecko-austriackim.  Kardynał działał  nie  zawsze na rzecz niepodległości  Polski,  w  wymiarach jak  to  nastąpiło.
Bitwawarszawskaniebyładziełemzwycięstwastrategiipiłsudskięgoijegodowodzenia.Piłsudskiwn.ajgorętszychzmaganiachodl2Vm
do 16 VIII  1920 roku nie brał udziału w bitwie na skutek złożonej na ręce premiera Witosa rezygnacji ze stanowiska Naczelnego Wodza
i  dowodzenia. Piłsudski  w tych dniach byl z wizytą u  swojej  nieślubnej  żony. Pod nieobecność Piłsudskiego dowodził bitwą gen.  szef
sztabu, Tadeusz Rozwadowski, i to jest prawdą niezaprzeczalną, gen. Rozwadowski jest autentycznym zwycięzcą bitwy.warszawskiej.
Legiony  Piłsudskiego  nie  odegrały  żadnej  znaczącej  roli  w  odzyskaniu  nie.podległości  Polski.  Wprawdzie pierwszy. sejm zatwierdził
nominację Piłsudskiego na Marszałka, ale przyczyniły się do tego powiazania czasów urzędowania Rady Regencyjnej, m.in. kardynała
krakowskiego.

A teraz inne przeszkody do umieszczenia trumny ze zwłokami Marszałka-ludobójcy:
1.  Zamach ma]owy dla zdobycia nieograniczonej władzy dla siebie. Poległo około 800 żołnierzy czymej słuzby.
2.NapolecenieJ.PilsudskiegodowódcątwierdzywBrześciunadBugiemzostałmianowanypłk.Kostek-Biemacki,któremuMarszałek

nakazałzorganizowanieobozukoncentracyjnegodlaprzeciwnikówpolitycznych.Osadzonownimopozycjęparlamentamą,którana
skutek sfałszowania wyborów przez BBWR nie weszła zarówno do sęjmu, jak i do senatu.

3.  Wszystkie  wnioski  wnoszone  przez  opozycję  nie  zyskiwały  poparcia  i  uznania  przez  klikę  sanacyjną.  Działo  się  tak  z  powodu
sfałszowanychwyborów,takdosejmu,jakidosenatu.Wyborydosejmuisenatupowinnybyćuniewaznione,cosięprzeciezniestało.
Zapanowała absolutna dyktatura w rodzaju hitlerowskiej w Niemczech.

4.ZorganizowamepierwszegoobozukoncentracyjnegowBerezieKaituskiejdlaopozycjipolitycznejzróżnychpartiipolitycznych.
5.  Brał współudział w zamordowaniu gen. Zagórskiego.

Jako  prawy obywatel,  reasumując podane przeze mnie prawqy .historyczne o Wielkim Marszałku Józefle Piłsudskim,  postuluję i ja,

#z:sctzęcp]cwyyp%i:toyncezknć8od,%mzoern;setr:;Ł::s,#sf,cwhysdyan%;Oopj`::}żnwyynr:sTejot;]ak5Oz::`cehups:gkęocńemp,rao;:,ę#zn#&zEatkźz';óuźihńg#
PIŁSUDSKIM, NIECH ZYJE WOLNA POLSKA !                                                                                                                                    W!.joJd Kczfprzyk

Odpowiedź
Szanowny Panie,
Odpowiadającnazarzutyzawartewliściedomnie,pragnęposłużyćsięjednązmyśliStefanaKisielewskiego:„Polemikazgłupstwem

nobilituje j e bez potrzeby".
owazairiem Marek Kozłow±łi
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