doszło do spełnienia tych warunków, ponieważ AWS czy kiewprost z taką propozycją. Było wiadome, żejest to niemoźliwe, rownictwo Solidarności tego nie chciały. AWS był tworzony po
tego zrobić nie wolno, byłoby to wbrew podstawowym intere- to, żeby nie przyjąć propozycj i ROP-u, żeby stworzyc' altematywędlaporozumieniaROP-Solidamość.Naszapropozycjabyła
som państwa i narodu. Więc tylko cud mógł uratować rząd od
obalenia.
prosta: ROP - wtedy bez wątpienia najsilniejsze ugrupowanie
D Być może pomysł forsowany przez J. Kaczyńskiego - centroprawicowe - zawiera porozumienie ze związkiem zawoposzerzeniekoalicjioKongresLiberalno-Demokratyczny dowym Solidamośc`, który posiada tradycje ruchu społecznego.
Zawieramyumowęoprzebudowiecałegosystemuspołecznego.
i Uhię Demokra®czną - uratowałby rząd?
Przyczyną,którasprawiała,żeniemogliśmystworzyćkoali- Za zgodą obydwu partnerów włączają się do tego porozumienia
cjizUniąDemokratycznąizKongresemLiberalno-Demokratycz- ugrupowania polityczne, które są bliskie ideowo naszej progranym, były różnice co do sposobu zagospodarowania majątku mowej koncepcji. Wydawało się, że to jest najprostsza rzecz,
narodowego i sposobu przeprowadzenia prywatyzacji. Oni poniewaz mieliśmy wspólny projekt konstytucyjny, na którym
wprawdzie o prywatyzacji mówili, ale nikt prywatyzacji nie mogliśmy oprzeć cały nasz program. Podpisanie takiego porochciał robić. Więcej, mówiło się, że trzeba przeprowadzić kon- zumienia zapewniało stuprocentowe zwycięstwo, pełne, bez
cepcję jakiegoś powszechnego uwłaszczenia, ale też nikt o tym żadnychwątpliwości.Jeżelisumowałosiętewskaźnikipoparcia
naprawdę nie myślał. W istocie rzeczy chodziło o to, żeby ten w społeczeństwie wyrazane dla AWS i ROP, to mieliśmy atEomajątek mógł być przejęty przez griipy kapitałowe, powiązane lutnąwiększość.Absolutnawiększośc'wprzełożeniunaprzepisy
z byłą postkomunistyczną nomenklaturą i z nowym tworzącym się ordynacji wyborczej zapewniało 60% mandatów, a więc możlimuszę przyznać, że nawet nie ośmielono się przyjść do mnie

po 1989 roku ukladem politycznym. To była druga oś konfliktu.

wość uchwalenia konstytucji bez specjalnych trudności. Nie

D Spotkałem się z taką opinią, że 4 czerwca zamiast do zostałotoprzyjęte.Pytanie:dlaczego?odłóżmynapóźniej,powinni
SejmupowinienPanudaćsiędogmachutelewizjiiponad na {o odpowiedzieć pizyszLi historycy.
D A możliwe lripotezy?
głowami posłów w Sejmie bezpośrednio zwrócić się do
Hipotezy są bardzo różne, taka najprostsza, że zagrały amnarodu, apelując o demonstracje wyrażające poparcie
dla rządu. Być może stworzyłoby to pewien nacisk na bicje.Przywódcysolidamościprzerazilisię,żebędąuzależnieni
od ROP-u, a przecież to do nich powinno należeć kierownictwo.
par]ament i prezydenta?
Wiepan,byłobytowezwaniedorewolucji.Doprowadziłoby
to do wydarzeń w rodzaju demonstracji pod pomnikiem Bema
w Budapeszcie w 1956 roku. Organizuje się manifestację, która
zmierza do tego, że łamie się układ większościowy w Sejmie.
Rząd tego zrobić nie mógł.
D Naco więc pan wrtedyliczył?
Klucz do wydarzeń leżał w innych rękach. Mogę to teraz
panu powiedzieć, że miałem taką nadzieję, co więcej przekonanie,Źewałęsazachowasięracjonalnie.Zmojegopunktuwidze-

Dalszy ciąg dla ROP-u sprowadzał się do jednej rzeczy: czy
podjąćztąaltematywąwalkęotensamelektorat.ote30%osób,
czyli toczyć walkę wewnątrz własnego obozu i powtórzyc' niejako rok 1993, kiedy prawica sama skasowała się wzajemnie,
czy też oddac' pierwszeństwo AWS i próbować usytuować się
jako możliwe mocne, drugie polityczne stronnictwo. Wtedy,
zamiast walczyć o wspólny elektorat, powinniśmy próbować

wejść na ziemię niczyją, zdobywać wpływy wśród elektoratu,
który jest chwiejny, przesuwa się w różne strony. Toczyliśmy
nia, racjonalnośćjego zachowania powinna polegać na tym, że bardzodlugiedyskusjewkierownictwieRuchu.Opowiedziałem
sięzatądrugąkoncepcjąiprzeforsowałemją.Wzwiązkuztym
on po prostu w odpowiedzi na przeprowadzenie lustracji przyjmuje ją, co więcej, wychodzi jej na przeciw. Powinien się jestem odpowiedzialny za rozmiary porazki czy sukcesu, który

przyznaó: Proszę bardzo, są dokumenty. tak, ja się przyznaję.
Nie ma co ukrywac', że to był epizod w jego życiu.. Nie wiem
z kolei, jak daleko sięgał ten epizod. Wnioskuję na podstawie
dokumentów, które można bylo wtedy znac'. Wynikało z nich,
żebyłtoepizod,którywświetlejegopóźniejszegożyciaikariery
nie był wprawdzie chwalebny, ale sam przez się nie mógł zniweczyć jego pozycji. Gdyby on wyszedł i powiedział o tym
wprost, zmieniłoby to sytuację. Proszę zauważyc', że jego pierwsze reakcje szły w tym kierunku. Mówił, źe zrobił kilka błędów, nie pamięta, co podpisał... Wszystko to było w złym stylu,
ale to szło w tym kierunku. Trzeba było powiedzieć: tak, faktycznie, byłem młodym robotnikiem. zrobiłem kilka błędów i poddaję się pod osąd opinii publicznej. Jest propozycja powołania
składu sądu lustracyjnego, który powinien zweryfikować, czy
powinienemodejśćzuzędu.Wi.epan,tobylbyruchwyprzedzający,onjużznalazłbysiępodrugiejstronie.Jużniktnigdywięcej
w jego życiu nie mógłby tego przeciwko niemu podnieść. Byłoby to przejście na drugą stronę. Czy rząd zostałby uratowany?
Pewnie nie, ale wszyscy znaleźlibyśmy się gdzie indziej .
Ja tak w głębi ducha na to liczyłem. Był to pierwszy raz,
kiedy w ocenie Wałęsy generalnie się pomyliłem. Ja mialem

o Wałęsie bardzo wysokie mniemanie. Zresztą mam i dzisiaj to
przekoname,żeniejesttotuzinkowyczłowiek.Znałemgoblisko
w latach 1980-89, przyglądałem mu się w kryzysowych sytuacjach i oceniałem go wysoko, pomimo wszystkich jego wad,
śmiesznostek itd. Jest to człowiek o pewnym fomacie, zdolny

odnieśliśmy w tych wyborach.

D Taki wynik wyborczy skazał AWS na porozumienie
z UW. Postawiłją w sytuacji bez wyjścia.
Zgadzam się, doprowadzi to do rozpadu tego układu.

d Należy zatem postawić pytanie: co da]ej?
Wie pan boję się, że to będzie nas drogo kosztowało. Jednakźe ogólnie rzecz biorąc, jestem optymistą, nigdy nie jest tak źle,
żeby nie mogło być lepiej. Pewne rzeczy się rozgrywają, pewne

g;:,F;Scyzns;ęp:°wcłzeęź#:.:ęrdc#j:ś;:Zd8Łźonśł*#ełi%§;ędne:
czeństwa się zmienia w miarę tego, jak do głosu dochodzą nowe
roczniki nie wplątane w PRL. Stąd przypuszczam, że w nowych
wyborach wynik głosowania będzie inny. Ważne jest znaleźć się
w NATO i wkomponować w mechanizm cywilizacyjny Zachodu.
Stąd płynie mój polityczny i historiozoficzny optymizm.

n Przykładem falsyfikującym Pański optymizm może
być historia włoskiej mafii. Jest to przestępcza struktura, która potrafiła dostosować się do zmieniających się warunków politycznych i ekonomicznych:
przetrwała okres królestwa, dyktatury faszystowskiej ,

demokracji parlamentarnej, potrafiła nawet zaadaptować się w nowych wariinkach w USA. Czy nie obawia
się Pan, że układ nomenklaturowy może wykazać tak
dużą elastyczność i dostosować się do warunków Unii

Europejskiej?

To na pewno nie jest wcale takie proste. Pomimo że mafia
włoska w życiu Włoch odegrała ogromną negatywną rolę, to
dorasta. Sądziłem, że on to po prostu zrobi, że dzięki niemu uda w końcu nie zmieniła całego historycznego kierunku procesu
nam się przejść pewną banerę. Niestety, stało się inaczej .
przebudowy tego kraju. W końcu w jakimś momencie, gdy
D Alternatywą mniejszej wagi było konstruowanie AWS. uzyskałaonazbytduzywpływnastrukturypubliczne,jejaktywdorzeczy,doktórychwiększośćpolskichpolitykówzupełnienie

D[aczego nie zawarto porozumienia pomiędzy ROP
a AWS? W wyborach można byłoby uzyskać taki wynik,
który pozwalałby samodzielnie skonstruować rząd?
Odpowiem na to taką Boyowską fomułą: że w tym cały jest
ambaras, żeb

chciało naraz. Otóź w t

adku nie

ność została ograniczona. Wlosi ciągle płacą za to jakąś cenę,
ale jest to inna jakość.

Kończąc t)m optyristycznym akcentem, chcialbym podziękować Panu Preinierowi za rozmowę i życzyć sukcesów.
Wywiad przeprowadził: KrzysziofBrzechczyn
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Znaczenie słowa solźdarnośc'

w encyklikach społecznych Jana Pawła 11
1. Solidarność ludzi pracy

szczególnie w krajach bogatych. Nie przeminęła ona takźe
wraz z upadkiem ustroju kolektywistycznego w Euopie

Jan Paweł 11 w trzech swoich społecznych encyklikach hborem exercens (Ł98L). Sollictiudo rei socialis (L98])

Wschodniej i Centralnej w 1989 r. SoJi.damo§'c' /ł.cJzz. prtzcy

i Cćinfesz.mw§ 4nn#§ (1991) prowadził rozważania na temat

jest zasadniczą wartością, o którą trzeba zabiegać zawsze
tam,gdziepracaludzka,awrazzniąiczłowieksątraktowane

solidamości jako kategorii moralnej, która określa relację
między ludźmi w najmniejszej ludzkiej wspólnocie -rodzinie,innychwspólnotachpośrednich,wspołecznościmiędzy-

narodowej. Jan Paweł 11 szczególnie silnie akcentuje sens

S°,8deam=z°aś:.,awws±S#s°otxdpa.%oU%:łucżz\.#y,T%:°wd=:mcn*
proletariackichXIXw„skierowanychprzeciwkowyzyskowi

pk:;c|:aY,::;gzwnyn:łe#n:;::::::e:;:::ia|Ybgr:|n:g:yź:ep:;:
lizmu sprowadził wartość pracy ludzkiej do wartości towaru,

tym mniejszej, im większa była podaż na tzw. rynku pracy.

:łaec:Wp:;ć:ja::emg:Z=°pS;a;:,°„Z„beag:ł::yp?:c#źsę;::,:Ś:ź;:łnę:
kiem produkcji tego samego rodzaju jak park maszynowy,
nieruchomośćfabryczna,surowiecitp.Jednocześniezpowo-

du dużej liczby zabiegających o pracę był on ekstremalnie
nisko opłacany, znacznie poniżej poziomu godziwego życia

jego i jegc) rodziny. Pracującemu zostały więc odebrane
podstawowe walory człowieczeństwa, takie jak prawo do
podmiotowego traktowania osoby ludzkiej i odpowiedniego
wynagrodzenia za pracę.
Pracownicy najemni, głównie zakładów przemysłowych,
solidaryzowali się w walce o zniesienie niesprawiedliwości,

wynikającejzekonomistycznegostosunkudopracyludzkiej,
solidaryzowali się w działaniu ku zmianie stosunków społeczno-gospodarczych,wkierunkunaruszeniatabunajwyższej
wartości kapitału, zaniechania instrumentalizowania pracy

naj emnej przez pracodawców.

Łźedde:Lu°t=Wa°'w:*ywpr;rz°yp€°dkŁrabceyff:Lbe*:?Ż.Zgadp;Won;:::
pracyniesądzielonesprawiedliwienietylkowskalilokalnej,
lecz - co dzisiaj jest szczególnie wazne -w skan całego globu.
Oboksolidar_nościlidz;ipracytizęba."ów.ićosolidarności
z /MZźmi. prmy5 tych, którzy mają wpływ na losy społeczności lokalnych lub wgląd w stratyfikację obszarów nędzy na
świecie.Ciwszyscy,wtymtakżeKościół,mająobowiązek
występować w imię zniesienia niesprawiedliwości wyrządzanej ludziom pracy.
Właściwa równowaga między prawami pracownika jako
osobyiwymaganiamiekonomicznymiwystąpićmożedopierowtedy,gdywspołecznościpanujeSo/!.dcmnos'c'Jwdżjpracy

:;[,ąfk#;;::5yweTTtaózreemst:e*ł:;;ł:=;ś;[ra::g:wbcyąćwn;:
magania konieczne do zachowania tej równowagi. Nie
chodzi w tej równowadzejedynie o godziwą zapłatę, czyli
wyłącznie o czynnik materialny, ale o taką strukturę pracy
i podział dóbr wypracowanych, aby każdy, niezależnie od
charakteru wykonywanej pracy, miał poczucie wpływu na
wytwór pracy (poczucie kreatywności) i na relacje między
pracownikami (poczucie wspólnoty pracowniczej) i aby
każdy zdolny do pracy ją uzyskał nawet wtedy, gdy
w świetle sztywnych kanonów ekonomizmu oraz rachunku strat i zysków dodatkowe zatrudnienie byłoby materialną stratą (programowe bezrobocie)7. Strata nie może być
przeliczana wyłącznie na Środki pieniężne. Strata przede
wszystkim musi się odnosić do stanu spustoszenia duchowości człowieka i duchowej kondycji społeczności, które
nieuchronnie następują w wyniku pozbawienia człowieka

So/g.dcmos'c' Jwdzi. prtzcy wyrażała się w licznych strajkach
idemonstracjachoraztworzeniuorganizacji,któremiaływyrażać postulaty ludzi pracy i o nie skutecznie się upominać.
pracy, stosowania wyzysku i przymusu oraz sprowadzenia
Dużaczęśćtychorganizacjiwyznawałaideologięmarksistowską, która, co prawda, zwalczała kapitał, ale w dalszym go do granic ubóstwa materialnego.
2. Obowiązek solidarności
ciągu traktowała wyłącznie materialistycznie człowieka i relacjespołeczno-gospodarcze.Skutecznośćorganizacjiomar-

wĘeagt3geonr;;ko]:coewf:zpeuk]::j,:aprr„oogs,rc:s:gs:ąłp;ł6a7:F3:]ł[adaT:

ksistowskim obliczu przejawiła się w historii i)owstaniem
nowegokolektywistycznegoustrojuspołeczno-gospodarcze-

ność w tym znaczeniu jest mortz/nym obowi.4zki.ć'm tych

go,wktórymzostałzniesionykapitałposzczególnychpraco-

przedstawicieli krajów bogatych, którzy są odpowiedzialni

dawców,aleteżiwszelkawłasnośćprywatna.Pracownikzaś, za sprawy publiczne ludzkiej społeczności w skali ponadlo-

jak wcześniej, pozostawał przedmiotem, tym razem działań
polityczno-gospodarczych państwa. Różnica polegała teraz
na tym, że pracodawca stał się nieuchwytny, wyzysk zaś był
ti.udny do określenia w sytuacj i znacznego zrównania poziomu
życia.Rolętotalnegopracodawcyprzejęłopaństwo,wszechwładne wobec ciala i duszy obywatela, którego pQdstawowym atrybutem była praca najemna w przedsiębiorstwie
państwowym.
SoJz.cJ4rnof`c` /Łdzi' pracy jest jednak wartością, która nie

kalnej. Podczas podejmowania decyzji w tych sprawach powinnisięonizawszekierowaćocenąmoralnąwszelkichdziałań,
cxinoszącjewsposóbwm.wć>rfa/ny,tzn.mającnauwadze\ipływ

%CphrftdwzL:::gńą:; cS±rc:Cź:e#y 1 nledorozwoju panującej
Niewypełnianie obowi.4zAw soJł.damos'cz. prowadzi do rozwijania się swoistych postaw egoistycznych, podszytych egzystencjalnym lękiem, ktć]re rodzą niesprawiedliwe fomy

panowaniajednychnaddrugimi,awwymiarzepolitycznym
prowadzą do różnych postaci imperializmu i neokolonializmu.

przeminęła wraz z przeewoluowaniem kapitalizmu pierwotnego w inne formy, bardziej otwarte na sprawę robotniczą, Właściwe zaś zrozumienie oć)owj.qzkw §o/i.dczmos'cz. umożliwia
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Jakkażdacnota,takicnołaso/i.dczmos'ci.musibyćkrzewiopodjęcie solidamej współpracy" w celu stworzenia wszystkim warunków szczęśliwego życia, pokoju, dostępu do na, musi być ćwiczona, poprzez trening umysłu i doskonaLenie
duszy. Najpierw wszczepiona powinna zostać s'w!.adomos'c'
dóbr, umożliwia pełny rozwój każdej osoby ludzkiej.
Pełen rozwój jednostki i społeczności musi się odbywać

i;'#o%:':iuwbo°g:F4e;kd::es;ażaez:n:emj:a::#:ez;g:=
:oyć°łnn]:śę]t;,W;°:]pdrazr=°zśnc:ŚCczłł°zi:rdtae:nsopśę[=izin°ś:jł.aT:]`Ś
solidame, a więc wspćiłpraca grupy w celu realizacji jej zadań
całościowych i indywidualnego rozwoju jednostki w grupie
nie może się odbywać w sytuacji przymusu wobec żadnej

nej rywalizacji o najbardziej podstawowe dobra, a więc tym
bardziej są podatne na instrumentalizację i tym bardziej bezbronne wobec przemocy oraz wyzysku. Gdyby zakiełkowała
w nich świadomośc' solidamości, dochodzenie tych społecz-

jednostki w grupie. Solidame działanie jednostki musi być
dobrowolneiwypływaćzwłaściwejosobieludzkiejpotrzeby

ności do suwerenności i lepszego bytu odbywałoby się bez

prawdy i czynienia dobra.
Obowi.qzć'k soJ!.damos'ci., który odzwieciedla istotę współ-

Solidamośćjakocnotachrześcijańska,opartanaftmdamencie
chrześcij ańskiej miłości ma składową wyłącznie chrześcijań-

zależności między poszczegóLnymi ludźmi i grupami ludzi,

wojny, terroru, korupcji czy innych form przemocy.

skąw tym se;ns±e, że.. W świetle wiaiy solidarność zmierza do

przekroczenia samej siebie, do nabrania wymiarów specyf i-

::;:ł:3:o:py:w:np[::źa:taąp:c9:Zs::[iuhep[°d::izo:[heTę:;andu:::g

cznie chrześcij ańskich całkowitej bezinteresowności, prze-

w różnych regionach świata. Solidamość oparta na wolnej
woli, miłości bliźniego i rozumieniu dobra wspólnego w wy-

baczeriizL i pojedmnia. Wówczas bliźni jest nie tylko istotą
ludzką z jej prawami i podstawową równością wobec wsz;ystk}ch, ale staje się żywym obrazem Boga Ojca, odkupionym

miarze uniwersalnym jest szczególnie bliska tradycji
chrześcijańskiej, ale właśnie ze względu na jej wni.wcrsa/ny

charakter przekracza granice wspólnoty religijnej .

3. Cnota solidarności
Świat współczesny powiązany jest wielorakimi relacjami
w skali globalnej. Relacje te mogą być charakteryzowane
w duchu czysto materialistycznym, jako np. stosunki gospodarcze, opisywane odpowiednimi wskaźnikami ekonomicznymi. Jednak współzależnośc' w skali globalnej nie może być
właściwie rozumiana i właściwie realizowana bez ujmowania
tej współzależności w kategoriach solidamości - solidamości

rozumiamej jako postawa moralna i społeczna, jako cnota.
Solidarność nie ma więc psychologistycznej i subiektywistycznej wykładni w rodzaju chwilowego wzruszenia krzywdą
innych, doraźnego gestu filantropii itp. Jest to mocna i trwała

krwiąJezusachrystusaipoddan:yrnstden.udz;h}aniąDucha
Świętego. (...) Poza więzami ludzkimi i naturalnyiiu, tak już
moc"ymi i ścistynri, zLLrysowuje się w świetle wiary nowy

wzórjednościrodz;ajuludzkiego,zktóregosolidamośćwinna
w ostateczn::yrn odniesieniu czerpać swoją inspirację. Ten
ria:jwyższywzórjedności,odblaskwewnę:trzftegożyciaBoga,
Joekdrneeśfa°mwysttrouwcehm°kso°#ucn::,!:Sttym.Comychneścijanie,

4. Kosmologiczna podstawa solidarności
Religijną podstawą soLidamości jest przykazanie miłości
Boga i miłości bliźniego oraz związany z nią obowiązek
odpowiedzialności. Podstawa, nazywana przez nas podstawą
ko§mo/ogi.cznq (wni.wćJrfaJnQ) , z której wyrasta solidarność,

to teza o powszechności dóbr stworzonych, o ich pĘć>zraaczeni.# d/a wszyffkźcA (w sensie kwantyfikatora ogólnego). Do-

::ł;sa#::=:T2źT;aesłoę,::;zo::ź3::[an:ŚScpfó::ewgsoźycsztz,;łc#.ra bra te są zarówno zastanymi bogactwami naturalnymi, jak
i przedmiotami lub ideami wytworzonymi przez ludzi. Wszystkie te dobra mają służyć człowiekowi, i to kaźdemu człowską kategorią mas, w której poszczególne jednostki są wiekowi, potencjalnie w równym stopniu. Tylko wtedy
nierozróżnialne, która sama się wyłącznie reprezentuje ludzkość zachowa ład w skali globalnej i przetrwa w całej
w tzw. interesie mas, walce klasowej mas, zwycięstwie mas kultuowej różnorodności, która jest jednym z tych dóbr
itp. Wszyscy, którzy pozostają w relacji solidamości, są wytworzonych.
wspólnotą osób wykonuj ących pewne zadanie i połączonych
Powszechnośc`dóbr,ich#nz.werła/nycharakterwyraźający
więzami braterstwa, opartymi na przykazaniu miłości się w dostępności dla wszystkich, nie oznacza wykluczenia
bliźniego. Każda z tych osób jest traktowana przez inne zasady własnciści prywatnej . Własność tajednak powinna być
indywidualnieijestindywidualnieodpowiedzialnazawspól- roz;iimiĘi:ria uniwersalnie, a w.ięc w najszsrszyrrL koniekście ponotę, jest gotowa współdziałać z każdą osobą w realizacji wsziechnego prctwa do korzystania z dóbr całego stworzenia:
zarównocelówindywidualnych,jakiwspólnych.Solidamość Pproawws°ze°cS#Sgtoeg#%%::sk%npe°#°pr%%u=,euz%:#.
-jak każda cnota -jest trudna i w)maża poziom doskonałości
Ten #ni.wć'r§a/ny aspekt solidamości zawarty w odpowiedzialności za wszystkich, nie ma nic wspólnego z marksisto-

jednostki i grupy. Solidamość wymaga od każdego głębokiego
zrozumienia sensu jego indywidualnego wysiłhi w soLidamym
działaniu zarówno w płaszczyźnie wspólnoty, jak i we wszystkich bardziej lokalnych zakresach. Tego zrozumienia nie

można osiągnąć tylkc) rozumowo, bez jedn"zesnego kierowania się się uczuciem, inspirowanym miłością Boga i bLiźniego.

Silniejsi nie mogą w działaniu soLidamym dominować
słabszych. Słabszym zaś nie wolno się biemie poddawać
silniejszym. W solidamej społeczności każdy jest uczestnikiem aktywnym. Fomy tej aktywności przybierają zaś charakter indywidualny.

Unlwersalność dćibT wywodri się z uniwersalnego ch8;rsL-

kterupracyludzkiej,którawymagaużywaniadóbriprowadzi
dowytworzeniadóbr.Takpojmowanaludzkapracajestwskali kosmicznej procesem uniwersalnym: oŹ}e/`m4./.ć? wszysłb.cĄ

ludz}, każde pokolenie, każdy etap rozi^!oju ekonciriczflego
i kutiuralnego, a równocz,eśnie jest to proces przebiegający

wc.:z%mv:#;:ąkan:%r%%2:n%#ę%łTPodmo.
Solidarne działanie jako współdziałanie jednostek, grup
lub narodów dostrzega różnorodność kultur i wszelką inność.

Inność nie jest czynnikiem dyskwalifikuj ącym, symptomem
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słabości lub oznaką po-

zostawania na marginesie. Każda inność na-

leży do porządku świata

(kosmosu),
wzbogaca
wyniki działania i relacje
międzyludźmi,tworzące
się w działaniu
Owocem soLidamego działania powinien
być p)kój w ludzkiej
wspólnocie i rozwój
Ry. Madns-. Ga~

ludzkości. Jest on naj-

wyższąwartościąprzyświecającą aktywności człowieka w skali globalnej, warto-

niem,naśladującymswoimkreatywnymuczestnictwemwolę
Stwórcy.

łp:rr?Zppj:%dnrz4bmmftm"aJ]),Warsawal982.,mzdz.H8.
2KapitalizmwtejfazierozwojunazywaJanPaweł11Aapi./zz/i.zmcm

pierwotnym.WskazNie.eżmbtąpkapitalizinupierwotnegootbera\nego), który polega, na. `y", że człowiek zostaje potrakiowany
poniekqd rui równi z catym zespołem rmterialr[ych środków produkcji.jakonnrzę!dz:1e,anie-jaktoodpow.iadawłaśctwejgodno-

ści jego pracy - jako podmiot i sprawca, a przez to samo także

3/i#b:taźc:%::'ncsa::gm°zpyr::e;;P:°yddic:.LL;.;°łdzri:Ł:.t:.?ł
Paweł11tłumaczyjakopowołanieczłowiekadopracy,nadanemu

przezStwórcęizapismewKsiędzeRodzajuStaregoTestamentu:
Cz}owi'ekdlategomacz:ynićsobieziemiępoddaną,ponieważjako
obrazBogajestosobą,czylibytempodmiotowymuzdolnio"ymdo

ścią uniwersalną. Może zostać ona osiągnięta jedynie w soli-

playw)wego-icelowegodz}ałanin,zdolrtymdostanowieriaosobie
ięiriierznjqcymdospełnieniasiebie.Ja:koosobajesttedycz}owiek

:::emms:yLsd]ŁuóścT_soo;LfsaTo;;da;zseĘg:Fsr;c#okó„%t

podmi.o/emprtzc)/, LE, rozdz.11. 6, s.18.

ChrześcijaństworozwinęlostarotestamentowepowoJani.ed)pra-

5. Zasada so[idarności

cy, poniewaz ukazało Boga-człowieka, który w!.€kszq cz€s'c' /a/

Zz§ari soJjdamo§'c!. jest jedną z podstawowych zasad organizacji społeczności ludzkiej w kazdej skali - rodziny,
lokalnych wspólnot, społeczności narodowej i międzynarodowej, wywodzącą się z kanonów religii chrześcijańskiej.
Obowiązuje ona w każdym okresie historycznego rozwoju

swegożyciaruiziemipoświęci}pracyprzywarsztacieciesielskim,

pracyfivczJri.Okolicz]iośćtasamzsiebiestanowinajwymowniejsz;ą ewansel.wę pracy, która ujawnia, że podstawą określania
wariości pracy ludzki€j rbie jest przede wsvstkim rodzaj wyko"ywanej czynmści, ale fakt, że ten, kto ja wykonuje, jest osobą,L:E,
rozdz.11. 6, s. 19.

4 Bezrobocie, czyli pozbawienie człowieka prawa do pracy, godzi

gccĘką:ł:r::R;e::n:yrc:m3:;;,:ał;n:::p:J9=:tk:[aĘzgyłła3?:łłło:grngĘ:
braterstwajakoomiłościspołecznej.Pawełv12]nakreśliłzaś

wizję

formacji

społeczeństwa

rządzącego

się

zasadą

w jego powołame (do pracy) i narusza samą istotę jego człowieczeństwa.Dlategokomecznejest:przćt!.wdzi.aJac`bezroboci.w,kfo'-

rejestwkaźdymwypadkujakimśz}em.aprzypewnychrozriarach
moż€sfac'si.ęprt]wdz!.wqkJęskiąspo!ccznq,LE,rozdz.IV.18,s.52.

przyjaźni, miłości społecznej, solidamości i nazwał ją cywi- 5 ibźdem, rozdz. 11. 8, s. 26.
lizacj ą miłości.

6 ibidem, rozdz. IV. 20, s. 59.

2hradz So/i.dzrno§`cj powinna kierować działaniami państwa w zakresie ustalania i kontrolowania odpowiednich
warunków pracy w przedsiębiorstwach w taki sposób, aby
ograniczyć autonomię pracodawcy wobec pracownika naj e-

7 Por. negatywną ocenę formacji społecznej kierującej się zasadą
zysku W: A. Wierciński, 666.. /i.czŹ)a i.mcni.a ć)ć?słi.i., Nomos 10

(1995) 5-29; Prz€z wodę !. ogi.cn`, Kraków 1996.

8 Por. Paweł VI, Pop#/or%m progressj.o, 48.

9 Por` ]im Pa;wel H, Sollicitudo rei socialis (ST`S),Wrochw \997,

Fenz:§:;:;S=d=]::::Zm]=gĘL;gtueJ:cji°=)aet::na?::y2Z2:Pewnienia
Zzsada so/!.damos'c!., która obowiązuje w wymiarze dz iałań społecznych, ma swoje korzenie w relacji solidarności
z drugim człowiekiem, opartej na przykazaniu miłości

rozdz.11. 9, s. 15.
[° /bi.c!cm, rozdz. 111. 22, s. 37.

łł Jbi.dcm, rozdz.111. 33, s. 63, a także: T. Grabińska, M. Zabiero-

wsk:i , 0 znaczeniu słowa solidarność i ruchu Solidarność. Bi+n:e-

bliźniego. Wzór tej relacji, ksztaltowanyjako cnota każde-

i2typnorT;:k°p::-e[łn:[:Ę#śyJ::±:łv9.937:,]s:ę7ł.4ł;

go poszczególnego człowieka, wyrasta z więzi rodzinnej.
To w rodzinie dojrzewa cnofa so/g.damos'c!.. W społeczeństwach, w których wartość rodziny jest podwazana. w których

13 ibidem, rozdz. V. 38, s. 73.

panuje kult zautonomizowanego życia jednostki, zwróconej
głównie ku swojej egzystencji, niejest możliwe rozwinięcie

'6 Por. Jan Pawel 11, LE, rozdz.111. 14, s. 4.2.

interpersonalnejrelacji,jakizcLsadyso/z'dćzmos'ci.wwymiarze

[8 Por. Jan Paweł 11, SRS, rozdz, V. 39, s. 77.

ł4 ibidem, rozdz. V. 39, s. 74.
`5 ibidem, i.ozdz. V. 40, ss.77,78.
[7 ibidem, rozdz.11. 5, s.15.

]9 Por. Leon XII, jicrw7i novarłtm, a także Jan Paweł 11, Ccnfć'JźmwJ

;:::;C:nsyoTdR,R:;,:%Jeś]::ę?oSzpąa`ń:;ŁWor::śurseząp:Sgnó['e"ę:ę

mnz4§ (CA), Wrocław 1995, rozdz.11. 10, s.24.

rządzić zafadz so/źdzmo§'ci., musi przede wszystkim dbać o
rodzinę, także w perspektywie kolej nych pokoleń.
Wspólnota rodzima jest wzorem solidarnych wspólnot

2° Por. Pius XI, Q#adregcssjm anno,111, (1931).

Za:#5,:Z,ń;twk`teór;:Z=a::dwoybt:8rjzaykć;Wr°o[3tzyłnsźyeJr=mkaJz°:';

23 ibidem iozdz.111. 49, ss. 99-101.

jej członek ma swoje prawa i ma do wykonania zadania,
spełniając i kreując jednocześnie zadania wspólnoty. Człowiek nie może być wyłącznie uwikłany w sieć celów wytyczonych przez państwo i grę bezlitosnych wskaźników
rynkowych. Każdy człowiek j est niepowtarzalnym stworze-
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2[ Por. Paweł VI, Homilia na zakończenie Roku Świętego (25 XIl
1975); Orędzie na Światowy Dzień Pokoju, 1977.
22 por. Jan Paweł ||, CA, rozdz.11.17, S. 35.

24 ibidem.

TeresaGrab.ińska

Artykuł ten jest rozdziałem z książki: T. Grabińska,
M . Z*ieiowski. Aksjolo giczny krąg Solidamości. Wroclaw
1998.
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Zwycięstwo

prowokacji?
- Przepraszam, że poruszam sprawy osobiste.
Po prostu chcę się zorientować, z lQm mam do czyniema.
- Z dawnym, jakby to określić, no, konspiratorem...

Konspiratorem zawodowym, który załatwiał sprawy tajne
i ryzykowne przez wiele lat.

- Służył pan w „dwójce"?
- Przypuśćmy, Źe tak. Ale pracowałem i w innych konspiracjach,

o wiele trudniej szych.
(Sergiusz Piasecki, wyj ątek z powieści DJa dc)Ż)rtz organi.zac/.!.)

którzy odegrali negatywną rolę w życiu Jć)zefa Mackiewicza
i publikowali oszczercze artykuły o nim w „Niepodległości".
Lucjan Krawiec przyznał się, że napisał głośny artykuł
rrzć'/. panow!.Ć' z „ Gon'cćz ", zamieszczony w nr 10 ,Niepodległości" z 15.11.1942 r„ drugi zaś artykuł, gdzie mówiło się

o wyrokach na kolaborantów wileńskich, m.in. i na Józefa
Mackiewicza, ukazał się w nr 12 z datą 1.12.-15.12.1942 r.,

tzn. prawie na początku r. 1943, bardzo ważnego w życiu
Czesława Ancerewicza i Józefa Mackiewicza. Pierwszy
z nich został zastrzelony, drugi wyjechał do Katynia, a człowiek, który zgodził się na wyjazd do Katynia Józefa Mackie-

wicza, szef wileńskiego Biua Propagandy i lnfomacji AK,
Zygmunt Andruszkiewicz, zginął bez śladu, aresztowany

przez litewską policję Saugumę lub Gestapo.
W swoim liście do Jerzego Giedroycia Lucjan Krawiec

podaje, że ,J)ane i wszelkie materiały odnoszące się do sprawy
kolaboracjiczesławaAncerewiczaiJózefaMackiewicza(KotTrudno jest pisać na tematy nieznane w naszym spłeczeńlarewskij , Rc)sjanin, sądzonym nie był), potizebne rzecznikowi
stwie, a jeszcze trudniej komentować taki temat ze źródeł sądu podziemnego pochodziły z Wydziału lnfomacji przy Kodotychczas nazywanych tajnymi , bardzo taj nymi lub pouftiy- mendzie Okręgowej AK. Kierownikiem jego był od końca
mi. Ale można pisać na wiecznie aktualne tematy, jakimi są lata 1941 aż po dzień swego aresztowania przez litewską
zdrada, donos , sprzątnięcie ludzi, wrogów politycznych, któ- Saugumę w połowie 1943 roku -Zygmunt Andruszkiewicz,
rzy za dużo o kimś wiedzieli itd. Wszystko to jest w głośnej
znany w podziemiu pod pseudonimem Nienaskiego".
książce Józefa Mackiewicza pt. Nz.e źrzeć)cz gJos'no mówi.c',
Otóż Krawiec popełnia błąd: paździemika 1941 r. nie moża czytelnik dziwi się, jak autor mógł zamieścić na siedmiuset na nazwać „końcem lata" bo -jak podają Źródła akowskie stronicach opis i charaktery, nie mówiąc już o losach więcej Andruszkiewicz został mianowany szefem B iua lnformacj i,
niż siedmiuset bohaterów !
azostałaresztowany5.07.1943r.,jakpodajebiuroEwidencji
Książka dotyczy okresu, który jeden z życzliwych dla Ludności. Skąd tylko Krawiec wie, że Andruszkiewicz areMackiewicza krytyków - Czesław Miłosz - nazwał końcem sztowała Sauguma, a nie ktoś inny? Z datą aresztowania
Wielkiego Księstwa Litewskiego, tj . okresu wzaj emnego ni- Zygmunta Andruszkiewicza jest różnie. Jedną datę podaje
szczenia jednego narodu przez drugi na ziemiach byłego Piasecki -wątpię, aby się mylił, drugą zaś znajdujemy w doWielkiego Księstwa Litewskiego, gdzie dotychczas oni żyli kumentach Policji Kryminalnej (litewskiej), które robią wraw zgodzie. Okres ten obejmuje okupację niemiecką i zamyka żenie, że chcą wprowadzić kogoś w błąd!
się w latach 1941-45. Aby odtworzyć Źycie większości boha-

terów książki, trzeba było zacząć szukać w archiwach wydziałów specjalnych prawdziwych życiorysów bohaterów
książek i przyjaciół Józefa Mackiewicza, po których nieraz
nic nie zostało, nawet mogiły. Niektórzy zjego nieprzyjaciół,
bojąc się, aby prawda wrogów nie zwyciężyła, starali się
zniszczyćwszelkieśladyponich,jednakdokumentyprzemówiły.

Z tego powodu odmawiano książce JÓzefa Mackiewicza
prawdy historycznej i dopiero teraz jest ona zamieszczana
w bibliografiach w dzia[e opracowań literackich. Przedtem
autora nazywano kolaborantem, nie szczędzono mu wyzwisk, tak na Wschodzie, jak i na Zachodzie, doczekał się
różnych „oświadczeń" i .,listów otwartych", przewaznie od
osób powiązanych nie tylko z AK, ale i z sowieckimi służbami specjalnymi. Przeglądem tej „polemiki" oraz obroną JÓzefa Mackiewicza zajął się w swojej ksiązce pt. Płłzsznz.k
z Wg./na znany polski krytyk literacki, Włodzimierz Bolecki

piszący w czasie stanu wojennego pod pseudonimem Jerzy
Malecki. Niestety, p. Bolecki nie korzystał z wileńskich
archiwów, które zawierają świetne i rewelacyjne materiały
natentemat,chociaźsąonerozproszoneinietworząjakiegoś
zwartego zespołu. To, co udało mi się znaleźć po dzień
dzisiejszy, traktujęjako uzupełnienie książki p. Boleckiego.
Jednym z podstawowych oskarżycieli Józefa Mackiewicza
jest Lucjan Krawiec, urodzony w Sosnowcu. Otóż ten „chło~
pak z Sosnowca" tak opisuje powstanie konspiracyjnej gazety wileńskiej AK. Według Krawca, podstawowym zespołem
założycielskim, oprócz niego, było dwćich socjalistów. Chodzi o Jerzego Dobrzańskiego i Jerzego Wrońskiego, ludzi,

Z ubolewaniem trzeba odnieśc' się do tego, że w Sź#dz.4!m
Po/ski. PocŻz!.ć>mnć>/. nie ma obok różnych „oświadczeń" Lu-

cjana Krawca o Józefie Mackiewiczu „licznych pokazanij"
Stefana Jędrychowskiego o przykładnym sowieckim obywatelu Lucjanie Martynowiczu Krawcu !", które i obecnie znajdują się w byłym Archiwum KGB !
Sergiusz Piasecki w swoim oświadczeniu w obron]e Józefa
Mackiewicza z lat 1946-87 (cytuję za monografią Jerzego
Malewskiego P/aszn!.k z Wź/na), pisze: „W obronie Mackiewicza, wystąpiło zdecydowanie wielu członków organizacj i ,
m. in. : »Michał«, Zygmunt Andruszkiewicz, »Roman«. Udowodniono , żej eden z oskarżycieli Mackiewicza był „czerwony" i współpracował z pismem bolszewickim. Ukazał się list
MackiewiczadosąduTajnego,któryczytałem.Listbyłpełen
oburzenia. Podawał przekonujące dane co do absurdalności
wyroku itp. Pamiętam, że Mackiewicz zaznaczył, Źe to są
intrygi jego przeciwników politycznych z obozu bolszewickiego. że nie zamierza ukrywać się przed wyrokiem ani się
osłaniać autorytetem władz, że jest Polakiem i patriotą polskim.Całajegowinatonienawiśc'dobolszewikówijaskrawe
wystąpienia przeciwko nim. Lecz przeciwko narodowi polskiemu nigdy nie występował.'. Wszyscy badacze byli zdania, że tym „czerwonym", który współpracował z pismem
bolszewickim, był Jerzy Wroński, zaś po „licznych pokazanijach"StefanaJędrychowskiegomusimyprzyjrzećsiębliżej
i zapoznac' z osobą Lucjana Krawca, który był właśnie tym
„czerwonym".
Lucjan Krawiec w 1940 r. Ouż) należał do grona wykładowców Wileńskiego lnstytutu Pedagogicznego i został aresztowany za działalność antysowiecką i wtenczas w obronie
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w Wilnie, objął posadę sekre&rza odpowiedzialnego, a pracę
swoją zakończył 28.08.1937 r. Trudno sądzić, aby Andruszpokazanija", w których m.in. stwierdza: ,,w latach 1934-39
kiewicz
Źle odnosił się do Józefa Mackiewicza i mógł wystązawszeuważaliśmyLucjanaKrawcazajednegoztychprzedstawicieli inteligencji pracującej, na którą można liczyć przy pić z oskarżeniem przeciwko niemu, wiedząc, że jest ono
tworzeniu jednolitofrontowego bloku lub ludowego frontu. sfabrykowane. Oddaj my głos świadkowi tych wydarzeń, Ser-

swegoprzyjacielastefanJędrychowskinapisałswoje,|icznyje

Wśród nauczycieli szkół średnich, gdzie takich ludzi było

mało, Krawiec był jednym z najbardziej postępowych.
W 1939 r. tworząc j ednolitofrontowy blok wyborczy podczas
wyborówdoRadyMiejskiej,my,jednolitofrontowychdziałaczy, gdyż partii komunistycznej wÓwczas nie było, wykorzystywaliśmy Krawca w akcji wyborczej. (...) Wydaje mi
się, że Lucjan Krawiec mógłby być pożytecznym pracownikiem sowieckim i że pracowałby lojalnie dla dobra naszej
socjalistycznej ojczyzny, gdyby miał dobre kierownictwo.
Vilnius,18 grudnia 1940 r.

a'odpisano) Stefan Jędrychowski,
Vilnius, Treidenio 18a"

Za tym idzie „postanowlenije (na oswobożdenije), że KrawiecL.M.worganizacji»StronnictwoLudowe«niesostojał
i protiwogosudarstwiennoj diej atielnostju nie zanimałsia".
Dzięki „zuchom" z KGB, w którego archiwum zachował
się dokument, możemy potwierdzić fragment z książki Ser-

giuszowi Piaseckiemu. W powieści Piaseckiego Mackiewicz
figuje jako Jaśkiewicz.
- Zgładzenia Jaśkiewicza mogą pragnąć bolszewicy i ich
agenci,bojestprzeciwnikiemkomunistów.Moźechciećtego
również ktoś z jego osobistych wrogów. Już trafiłem na

pewne podejrzane ślady w tej sprawie. Ale są to tylko wątki,
poszlaki i przpuszczenia. Mnie idzie o to, że sprawa JaśkiewiczaniemawcaleanalogiizesprawąredaktoraKancerewicza.
- Obaj byli redaktorami gadzinówki.
- Jaskiewicz był redaktorem w okresie okupacji litewskiej.

Ale co on robił jako redaktor jedynego polskiego pisma?
Występował przeciw prześladowaniom Polaków przez najconalistów litewskich. Jest to przecież zasługa! Natomiast
Kancerewicz działał zdecydowanie jako agent litewski i zachwalał system polityczny nazistów.
- Jaskiewicz publikował artykuły i w .,Gońcu", właśnie

u Kancerewicza.
- Opublikował kilka artykułów, podpisanych przez niego

giuszapiaseckiegoD/adobraorganz.zacj!.,aktóryjestczęścią
rozmowyJózefa(narratoraiautorawspomnień)zAndrzejem

i wcale nam nie szkodzących.
- Ale sam fakt! Drukowanie w piśmie wroga jest uzna-

(podtakimimieniemwystępujewpowieścipiaseckiego-Andruszkiewicza): „Jestem tego pewien, ale obawiain się cze-

niem go i popieraniem!
- Sądzi więc kolega („.), że materiały, na podstawie

goś gorszego. Obawiam się nawet, czy w naszych szeregach
nie ma ludzi, którzy sprytnie wykorzystują sposobności do
załatwienia osobistych porachunkć)w. Mogą być pośród nich

których Jaśkiewicza skazano na śmierc', nie są dostateczne?

- Jestem tego pewien. Obawiam się nawet, czy w naszych
szeregachniemaludzi,którzysprytniewykorzystująsposob-

i wtyczki komunistyczne". Ciekawe kogo miał Andrzej na

ność do załatwienia osobistych porachunków. Mogą być
wśród nas i wtyczki komunistyczne".
UMackiewicza,wpóźniejszejpolemice,występujeniejaki
Idalej:
Dziamraga i Mackiewicz obwinia go, że był komunistyczną
„- Bardzo panu dziękuję! - rzekł Andrzej - A ja zrobię
wtyczką w OZN-ie (Obóz Zjednoczenia Narodowego, skraj - wszystko, co jest w mojej mocy, żeby tę sprawę wyjaśnić.
nie prawicowa organizacja). Otóż, jak wynika z zeznań Możemisięudajednocześnierzucićświatłonakilkainnych
Krawca, on również przez pewien okres należał do OZN. zagadkowych historii, na trop których już trafiłem, a kórych
Przypadek?
mechanizmu się domyślam".
W swojej pracy o Biurze lnfomacji i Propagandy SZPWielka szkoda, że niestety Andruszkiewicz zapłacił ży-ZWZ-AK w latach 1939-45 Grzegorz Mazurjest zdania, że ciem za rozwiązanie tych zagadek, w tajemniczy sposób
myśli, mówiąc to?

Zygmunt Andruszkiewicz podlegał bezpośrednio Komen- został aresztowany i zaginął bez Śladu. Sergiusz Piasecki
dantowi Okręgu, zaś dr Jarosław Wołkonowski jest zdania, włamał się do gabinetu Andruszkiewicza, bo musiał uratożebyłatokomórkainfomacyjna.Natomiast,moimzdaniem, wać materiały, które Józef Mackiewicz przywiózł z Katynia,
była to komórka do walki z komunizmem i komunistami.
a przechowywał je Andruszkiewicz, licząc swoje miejsce
Zygmunt Andruszkiewicz -kierownik wileńskiego Biura pracy za absolutnie pewną skrytkę. Dzięki analizie dat Włolnformacji i Propagandy w latach 1941-43, urodzony dzimierz Bolecki (Jerzy Malewski) dochodzi do wniosku, że
7.03.1906 r. w Wilnie, w 1929 r. ukończył Gimnazjum im. wersja Grzegorza Mazua podana w jego pracy o Biurze
JÓzefa Piłsudskiego w Święcianach. W 1930 r. wstąpił na lnfomacji i Propagandy jest błędna (27.06.1943 r.), i ma
Wydział Prawny Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie rację. Otóż, według meldunków litewskiej Kryminalnej Poi w 1935 r. ukończył prawo ze stopniem magistra. Pracował
licji aresztowanie nastąpiło 5.07.1943 r., zaś w nr 29 „Wiaw „Slowie" jako reporter sądowy i korektor nocnych depesz. domości Kryminalnej Policji" (Kowno, 10.09.1943 r.)
Od paździemika 1936 r. do sierpnia 1937 r. był sekretarzem w rubryce „Określenie miejsca zamieszkania" figuruje Zigodpowiedzialnym „Słowa", następnie uzędnikiem w róż- mas Andruszkiewiczus, którego poszukują za przekroczenie
nych instytucjach az do czasu swojego aresztowania przepisów meldunkowych (?), a juz później, bo aż 9.10
5.07.1943 r. czy wcześniej, jak podaje Sergiusz Piasecki.
następujeodwołanieposzukiwań,bood5.07.1943r.znajduje
Tak wygląda życiorys Zygmunta Andruszkiewicza, o któ- się w więzieniu. Nie podano również, czy żyje i w jakim
rym Grzegorz Mazu w swojej książce o Biuze lnfomacji więzieniu znajduje się.
i Propagandy SZP-ZWZ-AK pisze, że biograficznych daDochodzimydownioskii,żerelacjaSerauszaPiaseckiegorie
nych brak !
jestbłędna,podobniejakiime.Amożedatypodaneprzezpolicję
LLicjanFŁawiecjestzdania,żematenałdowodowypochodził li[ewskąsąteżnieprawdziwe?Ciekawe,ktokłamałidlaczego?
zdziałuinformacji.Trudnocośnatentematmówić,alejedno, W tzw. sprawie Józefa Mackiewicza jest tyle Świadomych
co wiemy, to, że Andruszkiewicz z dniem 3.10.1936 r., jak kłamstw, że z czasem już przestaje się wierzyć w prawdę!
Stanisław Andruszkiewicz
świadczy pismo z redakcji „Słowa" do Starostwa Grodzkiego
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iędzy socjalizmem a liberalizmem

- GH qHfflHB
Hoblem zafascynowania ideami socj alistycznymi poruszany

tylko przedłuży agonię systemu społecznego, który koniecznie

jest dosyc` rzadko. Jeszcze rzadziej, jeśli w ogóle, podejmowane musi być zmieniony! Kolejne stwierdzenie nie pozostawi nam
są analizy zbieżności socjalistycznych i liberalnych teorii oraz
złudzeń:

praktyk. Ajest to sprawa wazna, jej bliższe poznanie być może „Jest rzeczą niemoralną uźywać własności prywatnej dla złagowyjaśniłoby do samego końca, jak to się stało, że komunizm, dzeniaokropnychnieszczęść,wynikającychzinstytucjiwłasnow odróżnieniu od nazizmu, nie został do końca rozliczony ści prywatnej". Socjalizm, zdaniem Wilde'a, zlikwiduje całą
w skali międzynarodowej i w poszczególnych krajach. Co spraobecną pod koniec 2nx wieku nędzę.
wia, że nie ma do tego sprzyjającego klimatu?
Można by się zastanawiać, o co chodziło autorowi omawianej
W swoj ej znakomitej książce o intelektualistach Paul Johnson broszury. Jak już wiemy, istnieją właściwie dwie wersjg socja-

pominąl postać Oskara Wilde'a. Do swoich rozważań bowiem
wybrał osoby najbardziej znaczące zarówno intelektualnie, jak
i znane z głoszen'ia teorii lewicowych, a co więcej - stawiane
jako wzorce lewicowego myślenia i działania. Wspomniany j uż
Wilde nie mógł do takiej koncepcji pasować. Nie stal się (w czasie gdy żył) wzorcem do postępowania, me był też kojarzony
z lewicą.

lizmu. Jedna to działanie w ramach demokracji parlamentamych
i oparciu o nie tworzenie państwa socjalnego -to tec)ria socjaldemokratyczna. Druga to znacjonalizowanie własności prywatnej przez państwo - to fundament systemu komunistycznego
i częściowo nazistowskich Niemiec. Którą z tych wersji popierał, wręcz głosił Wilde?

„Socjalizm, komunizm lub jakkolwiek się go chce nazwac',
zamianą własności prywamej na społeczną i zastąpienia współ/i.zmzi napisanej przez Wilde' a w ostatnich latach życia (w Polsce
ubiegania się współdziałaniem, doprowadzi społeczeństwo do
właściwego stanu nawskroś zdrowego organizmu i zapewni
przetlumaczona w 1908 r. i wydana przez Polskie Towarzystwo
Nakładowe we Lwowie), to przekonamy się dosyć wyraźnie materialny dobrobyt każdego członka społeczeństwa".
o fascynacjach socjalizmem angielskiego intelektualisty. Warto
W tym miejscu możemy zastanawiać się, czy czytamy Wilde'a,
tu podkreślic', że broszurka ta została napisana w czasie, gdy nie Marksa,czyLenina!JednaksamWildedostrzegapewneniebezżył już Marks, ajeszcze nie zaczął działac' Lenin. Wtedy właśnie pieczeństwa:
Gdy sięgniemy do broszurki Dwfacz czfowi.ckcz w ćppocć. socjcz-

próbowano przekładać hipotezy Marksa i Engelsa na teorie,
które można by zrealizować w praktyce, tworzono zaplecze
propagandowe. Warto temu procesowi przyjrzec' się bliżej.
Omówimy w tych rozważaniach wspomnianą już broszurkę,
cytując z niej wiele myśli dosłownie. Będzie to niezbędne, gdyż
dosyć prędko okaże się, źe tworzenie socjalistycznych teorii
opierało się na rozumowaniu, które obecnie może budzic' zdumienie. Już pierwsze zdanie może mniej odpomych zwalić
z nóg: „Główną korzyścią. która wynikłaby z uzeczywistnienia
sięsocjalizmubyłybybezwątpieniafakt,iżsocyalizmuwolniłby

[...]dla pełnego rozwoju życia do najwyższego jego stopnia
doskonałości trzeba jeszcze czegoś więcej. Trzeba indywidual]zmu. JeśLi socjalizm będzie przesiąknięty autorytetem jeśli

będą rządy, wyposażone w potęgę ekonomiczną, jak obecnie
w potęgę polityczną, jeśli, jednym słowem, mieć będziemy
tyranie przemysłowe, to stan ten człc)wieka będzie gorszym od

obecnego".
Zauwazając to niebezpieczeństwo, Wilde snuje następnie rozważania o okresie mu współczesnym, który nie jest dla niego
żadną perspektywą. Jedni, nie posiadający s'rodków do życia,
nasodtejniskiejkoniecznościżyciadlainnych,odkonieczności, muszą oddawac' sie w niewolę pracy u innych. Ale ci, którzy
która w obecnym położeniu tak przykro cięży prawie na kaz- posiadająwłasnośc',niesąwlepszejsytuacji.Zwłasnościąwiąźą
dym".
się Liczne obowiązki, które w istocie stają się wielkim ciężarem.
Z cytowanej myśli wynikajednoznacznie, że układ, w którym „Gdyby posiadanie dostarczało j edynie przyjemiiości, moglibyczłowiek źyje dla innych i jest za nich odpowiedzialny, jest dla Śmy je Ścierpieć, lecz obowiązki czynią je nieznośnym". Po
Wilde'a nie do przyjęcia i że socjalizm jest dla niego nadzieją, czym pada stwierdzenie:
że zostanie od tej odpowiedzialności uwoLniony. Wilde nie
„W interesie bogatego musimy się pozbyć własności."(? !)
pozostawia tu złudzeń:
„Większość ludzi marnuje swoj e życie niezdrowym i przesadnym altruizmem i musi je istotnie mamować".
Jak obecnie dobrze wiemy, socjalizm w wersji czy to nazistowskiej , czy komunistycznej opierał się na znakomicie opanowa-

nej propagandzie. Czy teorię tej propagandy nie współtworzyl

przypadkiem Wilde, pisząc:
Łatwiej wzTuszyć uczucia ludzkie, niż ludzki rozum... znacznie łatwiejsze jest współczuwanie z cierpieniem, niż współczuwanie z myślą"? Na ten temat Wilde napisał dodatkowo

obszemy artykuł.
Po tych wstępnych uwagach Wilde snuje rozważania nad
tworzeniem ustroju, który doprc)wadzi do sytuacji, gdy sama
nędza będzie niemożliwa, właśnie ustroju socjalistycznego. Ciekawa jest jego argumentacja. Nie należy, zgodnie z nią byc',
dobrym dla ludzi doświadczonych przez los, gdyż to sprawia, źe
mogą w istniejących warunkach wszyscy poczuc' się dobrze, a to

Warto tu zastanowić się nad sytuacją tych, którzy niczego nie

posiadają, a tylko czasem spadają na nich okruchy ze stołów
bogaczy.

„[...] najlepsi z biednych nigdy nie są wdzięczni. Są niewdzięczni, niezadowoleni, nieposłuszni i buntowniczy. I słusznie są

takimi. Czuj ą, że milosierdziejest śmiesznie niewystarczającym
sposobem częściowej restytucji, lub też sentymentalną łaską,

połączoną zwykle ze strony sentymentalisty z bezczelnym dążeniem tyranizowania ich Źycia prywatnego". A trochę dalej:

„mi powimi siedziec' przy stole i zaczynają to pojmowac".
Przytoczyliśmy nieco szerzej myśli, które uzasadniają hasło
z A4Ćzn!/gffz( komwn!.§Pcznć'go Marksa i Engelsa o proletariu-

szach, którzy powinni się łączyc`. Wilde wyjaśnia, dlaczego!
Następnie na kilku kolejnych stronach wyjaśnia konieczność

działania agitatorów wśród najbiedniej szych, dzięki którym sta-

ją się oni s'wiadomi swoich praw, jakie odbiera im istnienie
systemu opartego o własnośc' prywatną!
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władzypaństwowej.Jegozdaniem,wszelkierodzajewładzysię
skompromitowały, więc trzeba władzę zlikwidować, realizuj ąc
w ten sposób tworzenie ram dla rozwoju pehi indywidualizmu
kaźdego człowieka. RÓwnie oryginalny jest w sprawie systeDlamyslicielaniejestnajtragiczniejszymfaktemwcałejrewolucji francuskiej, Źe Mana Antonina poniosła śmierć, ponieważ mów sprawiedliwości. Uważa, iż przyczynami zbrodni są kary
była królową, ale że wygłodniały chłop Wandei dobrowolnie za nie wymierzane. Jeśli zlikwiduje się kary, to tyin samym
znikną wszelkie zbrodnie. A wiąże się to z likwidacją dotychszedł na śmierć za ohydną sprawę feudalizmu". (Klasycy marczasowego ustroju i wprowadzeniem systemu socj alistycznego,
ksizmu-leninizmu muszą się przewracać w grobach z prawdziw którym nie będzie ubóstwa i biedy, więc nie będzie też
wym zadowoleniem ! )

Jak przystało na prawdziwego mistrza paradoksu nawet przy
opisywanych tu problemach Wilde potrafi przedstawić ocenę
historii wywołuj ącą prawdziwe zdumienie:

Z drugiej strony, był osobą na tyle myślącą] Źe momentami
stać go było na przypuszczenia o moźliwych niebezpieczeństwach:

„[...]dziecinnymbyłobyproponowanierozwiązaniaproblematu
drogąrozciągnięcianiewolnictwanacałośćspoleczeństwa".Po
czym uspokaja (chyba sain siebie!?) następującym stwierdzeniem:
Ludzkość już wyrosła z takiego stanu, i taki rodzaj życia

przypisuje dla ludzi, których z wielką arbitralnością raczy nazwać zbrodniarzami" - chodzi tu o możliwość ustanowienia
inspektorów,którzybysprawdzaliwkażdymdomu,czyobywatele spełniają swój obowiązek ośmiogodzinnej , codziemej pracy! Warto tu przytoczyć kolejny z poglądów opisywanego
autora:

przestępstw, które bieda i ubóstwo wywołują.
Wilde naj wyraźniej jest zwolennikiem istnienia państwa-minimum, choć nie precyzuje jednak dokładnie, na czym to minimun miałoby polegać. Wiele wskazuje, że na likwidacji
państwa,takprzynajmniejwynikaztekstubroszury,choćwjej
zakończeniu możemy przeczytac` całkiem rozsądne rozważania
omechanizacjinajcięższychpracwprzyszłości(pamiętajmy,że
tekst powstał ponad 100 lat temu!).
Rozważaniawilde'aosocjalizmiesąbardzocharakterystyczne dla elit intelektualnych Wielkiej Brytami, i to na przestrzeni

ponad 100 lat. To przecież tam działa i stanowi polityczną siłę
atrakcyjnądlapołowytamtejszegospołeczeństwaPartiaPracy.
Urokowi idei socjalistycznych ulegali absolwenci najbardziej
elitamychszkół,zktórychpewnagrupazaangażowałasiępotem
wsposóbwyjątkowoaktywnywszpiegostwonarzeczZwiązku
„[...] przyznaję, że wiele poglądów socjalistycznych, z którymi
Radzieckiego. Ważną próbę zwrócenia uwagi społecznej na
się spotkałem było zabarwionych pojęciami władzy, jeśli nie
czynnego przymusu". Na realizowanie socj alizmu drogą przy- rosnacą groźbę realizacji socjalistycznych utopii stanowiły
książki ąwella. takie jak Rok J984 czy FOJwar* zw!.ć'nęcy.
musu Wilde intelektualista się nie zgadza.
Kolejnefl-agmentywspomnianejbroszurymogąznowuzaska- Wiele dobrego zrobił też Nowy wp4nćab św!.af A. Huxleya!
Przedstawiona w omówionej broszurce wizja socjalistyczne+
kiwać.Otóżpojawiasięwnichrozważanienadprzewagą„być"
nad ,rieć". Możemy się nawet zastanawiać, czy mamy tu do goŚwiatamożepotwierdzaćinneocenyautoraPorfremDon.at!a
Gwya.Znanyjestonzciągleatrakcyjnychintelektualniezłotych
czynienia z tekstem XIX-wiecznym. Niektóre zdania brzmią.
myśli,aforyzmówipowiedzeń.Teniezestarzałysiętakbardzo
jakby były napisane pod koniec XX wieku! Wilde uzasadnia,
dlaczego dopiero w ramach systemu socjalistycznego zreali- jakjegopowieściczysztukiteatralne.Gdysięprzyjrzymybnżej
zowanegodokońcamożliwybędzierozwójindywidualnyczlo- jego życiorysowi i dokonaniom przedstawionym w opisanej
broszurze,toniezdziwiłobynas,gdybyoczywiścieźyłznacznie
wieka:
dłużej, że mógłby być wykorzystany do współpracy propagan„Własność prywatna zmiazdżyła rzeczywisty indywidualizm,
a podniosła indywidualizm będący pozomym. Głodem prze- dowej przy tworzeniu doktr)m zaawansowanego komunizmu,
amożenawetnazizmu.Wswojejbroszuicebowiempokazał,że
szkodziła j ednej części społeczeństwa w indywidualnym życiu.
Drugiejczęścispołeczeństwaniedałażyćindywidualnie,kieni- to potrafi. Gdyby urodził się znacznie później. zapewne brałby
udział w pierwszej linii w rewolucjach 1968 r. i byłby zapewne
jącjąnazłetoryiprzeciążającnadmiaremdóbr".Ajakajestna
jednymzdzieci-kwiatów.Jegostosunekdoinnościseksualnych
to l.ecepta?
zapewne wpłyndby na to, że obecnie w niektórych kręgach,
„zobaleniemwłasnościprywatnejzdobędziemyindywidualizm
także intelektualnych, na Zachodzie czulby się jak ryba w woprawdziwy, piękny, zdrowy. Nikt nie będzie mamował życia
swegonagromadzenierzeczy,lubsymbolówrzeczy.Będziesię dzie! Wilde po prostu uodził się o wiele za wcześnie i nie
żyło... Większość ludzi istnieje i to wszystko". Aż prosi się

o doddanie do oJch wywodów hasła Jerzego Owsiaka: ,Róbta co
chceta!"

Zdaniem socjalistów, zmiany ustrojowe muszą być glębokie
idotykaćżyciaosobistegokażdegoczłowieka.Wildewydajesię
torozumiec':

Z obaleniem własności prywatnej musi zniknąc' małżeństwo
w swej obecnej postaci. Socjalizm unicestwia np. życie rodzinne. Stanowi to część programu. Zamienia więzy prawne w akt
wolności, który sprzyjaó będzie pełnemu rozwoj owi indywidualności„.

Pewną część broszuy stanowią wyjaśnienia głoszonych poglądów w odniesieniu do chrześcijaństwa. Zdaniem Wilde' a:
:Jezus...nieuznawałroszczeńżyciarodzinnego...wiedzieżycie
Chrystusowe, kto jest zupełnie i bezwarunkowo sobą samym...
nie chciał zezwolić, by jakiekolwiek żądania stawiano indywidualności".

Rozwój indywidualizmu i realizacja go poprzez socjalizm

pasował do swojej epoki. Być może obecnie, widząc, że idee
socjalistyczneniesprawdziłysięwswojejnajbardziejkrańcowej

postaci komunistyczne], zrewidowałby swoje poglądy, także
i na sprawę własności prywatnej. Ale znalazłby nowe kręgi
wdzięcznych słuchaczy, którzy by chlonęli jego rozważania
otym,cotaknaprawdęchciałpowiedziećJezusChrystusijakjego
faktyczmeintencjesąwypaczaneprzezn5żnekościelnehierarchie.
Wielemyśli,którepodkoniecmxwiekudopierokiełkowanr
w głowie Wilde'a, teraz, w końcu XX wieku zostały w niektórych, postępowych oczywiście. krajach zrealizowane. Aż dziw
bierze, że Wilde nie stał się czymś w rodzaju transparentu
obecnej generacji, że nie stawia się mu pomników, na które
przecież zasłuźył. idąc do więzienia w obronie swoich przekonań, szokujących niegdyś jego współczesnych, a które nie zaszokowałyby dziś wielu. Wilde był przed stu laty prawdziwym
człowiekiem końca XX wieku: socjalistyczny w słowach i liberalny w działaniach. To prawdziwe niedopatrzenie, że jeszcze
nie stal się symbolem, ale może ktoś nadrobi to zaniedbanie?
Olgierd `

'

prowadzić musi, zdaniem Wilde'a, do konieczności likwidacji
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w Kaliszu. Zakładem, w którym doszło do tego samego ro-

§:ra:jTkjdtzeżapł::a%em::?3#:żaa,nuyc:e:;%:iec'pbóyźł:[Śjwwjnpł;::'ł':
sywaniu porozumienia między dyrekcją przedsiębiorstwa
a Komitetami Strajkowymi. Te ostamie w obu zakładach
przekształciły się w Tymczasowe Komisje Założycielskie
NSZZ „Solidamość". 29 września delegaci z jedenastu przedsiębiorstw województwa kaliskiego powołali Międzyzakładowy Komitet Załoźycielski NSZZ „Solidarność". W skład

:%::Z::°fwmeź:]ep:%edtL:?aYSzedłBogusławśliwa.pełn)ł

Bogusław Śliwa uodził się 6 paździemika 1944 roku we
Lwowie w rodzinie inteligenckiej. Po zakończeniu 11 wojny
światowej przyjechał wraz z rodzicami - Jć)zefem i Marią -

:2ytczhwprz]ceomwł:łęid[Znys*asp;ż:b°o:::nń]:::n:=::;Ł[:yakporaw|::

W sierpniu 1980 roku złoźył wniosek do Rady Adwokackiej w Poznaniu o wpisanie go na listę adwokatów lzby
Poznańskiej z siedzibą zespołu w Kaliszu lub powiskiej
miejscowości.Mimoposiadaniauprawnieńdowykonywania
zawodu, Rada Adwokacka tegoż miasta trzykrotnie odmówiła wpisania go na wspomniną listę. I tak w uzasadnieniach
z dnia 14 listopada 1980 roku i 19 sierpnia 1981 roku podano,

że podstawową przyczyną odmowy j est koniecznośc' zapewprokuator w Prokuraturze Rejonowej w Kaliszu.
Wydarzeniem, które zmieniło jego życie było znalezienie nienia „aplikantom i adwokatom odpowiednich warunków
17 marca 1977 roku na torach kolejki wąskotorowej w Dzierzbinie,wwojewództwiekaliskimzwłok21-letniegorolnika, ::;:zwey:hri]:t:;erauieng]łeyńb:d#g;:Sczkeł:Li,3YEr#]Pe::k;ndazbeyc::;
uchwale, podjętej w dniu 18 grudnia 1981 roku, stwierdzono,

:yds::;d§[rw[akdua:tcaiyłkoa;=,ęźb::;n::Ót:.SpP::%[]Zł;S;anłepnna że ,z powodu dyscyplinamego wydalenia ze służby prokurastwierdzenie, iź śmierć Mikołaj czyka nie nastąpiła na skutek
samobójstwa, ale doszło do popełnienia morderstwa, w któ-

%:węrzaałsuoddzs;:łnłfęut#;:r:Udszpr:*[acż:njf:8:ejdswp:J;:;:C;aó
pewnymczasieprokuraturawojewódzkaumorzyłaśledztwo
wobec braku dowodów popełnienia przestępstwa.
Śliwa nie pogodził się z tą decyzją. Odwołał się do Prokuratury Generalnej. Nie uzyskał j ednakże pozytywnego rezultatu. Wtedy napisał list do Rady Państwa PRL, datowany
3 marca 1978 roku, w którym przedstawił rażące naiuszenie

;°dr:ko]fJat:ł:g%ad:[:ęzk:Ua::n:::::tde;:k:ty#r.Waniazawodu
19 marca 1981 roku podczas obrad Wojewódzkiej Rady
Narodowej w Bydgoszczy doszło do pobicia działaczy „Solidamości". Incydent ten doprowadził do tego, iż Krajowa
Komisj a Porozumiewawcza (KKP) „Solidamośći" wyłoniła
do rozmów z rządem o tzw. zajściach w Bydgoszczy Krajowy

KomitetstrajkowyzLechemwałęsąjakoszefem.Zespółten
miał rozmawiać z wicepremierem Mieczysławem Rakowskim m.in. o wspomnianych wydarzeniach, przedstawiając
mu odpowiednie żądania. Jeżeli nie byłyby one spełnione,
przez funkcjonanuszy Prokuratury i Milicji Obywatelskej
obowiązuj ących w Polsce zasad praworządności, stwierdza- KKP miała podjąć decyzję, czy ogłosić strajk powszechny,
czy też nie. Tymczasem 30 marca, mimo iż nie spełniono
jąc m.in., iż uważa „za swój służbowy i partyjny obowiązek
żądań „Solidamości", Wałęsa podpisał tzw. porozumieme
powiadomić o nim naj wyższe władze odpowiedzialne za stan
bezpieczeństwa wewnętrznego kraju. Zwracam się w tej warszawskie. Podjął samodzielnie decyzję ~ do czego nie
sprawie do naj wyższych organów władzy państwowej, mam miał prawa - o odwołaniu strajku generalnego.
W dniach 31 marca-1 kwietnia 1981 roku odbyło się zebratakże na uwadze postulat zapewnienia tysiącom sumiennych
nie
KKP, na którym był obecny Śliwa jako przedstawiciel
funkcjonariuszy MO, prokuratorom i sędziom takich warunZarządu
Regionu „Solidamość" Wielkopolska Południowa.
ków pracy, aby ugruntować w społeczeństwie przekonanie,
Otrzymał pełnomocnictwo od Regionu, aby głosować za
:enłJ;efsnę:r:?ó;Z:pzły:ł::yy:łh:Z=;Z,nułbk:jb[Ps::?c?,Ę:dn°ścł' strajkiem, gdyby nie doszło do realizacji postulatów „Solidamości" ze strony władzy. Niestety, dyskusja była bezWładze zareagowa]y na ów list zwolnieniem Śliwy z prokuratuy. Należy podkreślić, iż na kilka miesięcy przed wy- przedmiotowa, gdyż Wałęsa, łamiąc regulamin związku,
daleniem go z pracy otrzymał za wzorową postawę
i sumienne pełnienie obowiązków specjalną nagrodę Proku- :°o:Jaę:d€;ł;łęę's9ł[k;;r:'arpó[;a:3:odp::;:Po°bTaadn`±#3::;Łrpy;
ratora wojewódzkiego w Kaliszu w postaci dwutygodniowe- przyjeździe do Kalisza. Jako jeden z pierwszych ludzi w Polgo wypoczynku - poza przysługującym mu urlopem - sce negatywnie oceniał postawę Wałęsy. W „Serwisie lnforw ośrc)dku wczasowym Prokuatury Generalnej w Augusto- macyjnym" w notatce pt. Z obrad pisał m.in.: „Mając
możliwość obserwowania prac z KKP z niepokojem stwierwie. Ponadto otrzymał pochwałę Prokuratury Generalnej.
Po zwolnieniu z prokuratury rozpoczął pracę jako radca dzam, Źe mamy do czynienia ze swoistym nawrotem kultu
prawny w jednej z krotoszyńskich spółdzielni. WÓwczas też
związał się z KSS KOR. Redagował w Kaliszu czasopismo

podziemne pt. „Wolne Słowo".
W lipcu 1980 roku doszło w Polsce do strajków przeciwko
Ówczesnemu rządowi komunistycznemu. B yły one następnie
kontynuowane przez kolejne dwa miesiące. I tak 9 września
rozpoczęli akcję protestacyjną pracownicy „Runotexu"

j ednostki. Tysiace osób, dziennikarze, fotoreporterzy utożsamiają »Solidamość« tylko z Lechem Wałęsą, zapominając
o tym, że będąc zwykłym człowiekiem, jest on symbolem
sukcesu tych, kórzy dla stworzenia takiego ruchu oddali
życie, spędzili wiele lat w więzieniach, byli represjonowani
i bici przez cały aparat władzy z milicją na czele. W tej
sytuacj i wytwarzanie szczególnego kultu wobec Lecha Wałęsy
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jest przypisywaniem mu nie zapracowanych zasług, a takze
odbieraniemczcitym,którzymożeniekiedyniewmniejszym

wyNpaus?c°zcoynyc,Zaę§:żwtetoaummnoerszu;łn3i'i`.Pka,±:::g:?rzuz::is2!

stopniu od niego przyczynili się do powstania »Solidamości«.

się znów na wolności, nie miał niestety żadnej możliwości

Obawiam się, że potęgowanie tego zjawiska jest początkiem groźnego procesu Świadczącego o niemożności demo-

kratyzowania naszego Związku oraz o tym, że nie potrafimy
zrezygnować z metod kierowania ruchami społecznymi
w sposób właściwy dla systemów nietotalitamych. Pragnąc
ostrzec społeczeństwo przed tym zj awiskiem zdecydowana
większość członków KKP postanowiła przekazać z obrad
pełną relację, mimo że jest ona niekorzystna dla naszego
przewodniczącego i samej KKP, albowiem uznano to za

pracy w swoim zawodzie. Po raz kolejny pracował jako
robotnik. 10 grudnia 1983 roku zwrócił się do Rady Adwokackiej w Poznaniu z prośbą o wpisanie go na listę adwokatów lzby Poznańskiej z siedzibą zespołu w Kaliszu lub
w pobliskiej miej scowości.

Nie mając środków do życia, zdecydowal się na emigrację.

::c#;:łłpgrsa:ęr;#oT:Ju:,łgdatdo°r.SZX=';.r::t*tkauł=[yeśs[łg

Jg#Ł%róu?ńzapewnlema»Solidmości«demokatyczną

o Polsce. Liczył, iż zostanie wreszcie wpisany na wspomrianąlistęadyokackąibędziemógłwrócićdokraju.Wsierpniu
1989 roku na krótko przyjechał do ukochanej Ojczyzny.

Na przełomie czerwca i lipca 1981 roku odbył się Zjazd

23Bl;S:::łaad;łś9[i;ar°btłzc:ł:Lreizet:khn::rwey-Heshomnym

g,:gn`:nwa::Ł.sŚ?|l;daa,mp:i::;'cTu:#sęz:.,cYp:ż:awd.::,:2::erg: iprawym.Swojądziałalnościąpołożyłtrwałyfundamentpod
związku ds. propagandy i wydawnictw.

rozwój demokracji w Polsce.

p#L:]5ęumtowh°::yyczwnąĘ:łLe:Zcuzłko°łsops]::Co„mnLąałpoT:#:;Ss::

ł Jiapon ngacJpc*i`, Warszawa 1980. s. 97. Tamże. Pehy teks! listu do

z przynależnością do „Solidamości". Organizacja miała zasięg lokalny.
5 wrżeśnia 1981 roku zebrał się w Gdańsku I Krajowy

Rady Państwa PRL, s. 95-98.
'2 lL Brzechczyn, Re gion Wielkopolska Połudriowa. Szkic historyczn:y,

Przypisy

Zś:::wDaeł]emg.:tnę#Z.zEg[oe,::cT:ś;će,:k:;gł::Kpa±[:E:%p;ę;
mieli świadomość, iż tak małemu regionowi trudno będzie
zaznaczyć swoj ą obecność na zjeździe.

w: Si.epźć?ń J980-J990, Kalisz 1990, s. 2.

3 Podanie Boguslawa Śliwy do Rady Adwokackiej w Poznaniu
z 10 grudnia 1983. Kserokopia w posiadaniu autora.

4 Tanri.

5 Krajowa Komisja Porozunriewawcza NSZZ ,.Solidamość". Posiedaenie w dniach 31111-1 IV 1981 roku,Wa.:sziiwa \98], s.105-106.

6 „Serwis lnfomacyjny" [Kalisz], nr s z 3 kwietnia 1981.

w::r::LLzjsżbdż:wS;Ław#ZewL':?kudzźa:;:°:ć;ż°:,:Lłleś]:::

7D.CriL2ksykmopozycjipotioczriejl976-1989,Wais:zżrwa`19819,s.ls.
8SolidarnośćaliidyEuropyWschodniej(1981).„Naisz"sk'+ezeszyty

jołr:cpoo::L::oż;k,tżs::.roflrc#z::LOE;r#spcr%#oh]stont

mstoryczne" 1989, nr 3, s. 109. Henryk Wujec uwaza, iż ,Jerzy
Siciński [delegat z Regionu Wielkopolska Poludniowa -M.K.] przy-

po]i:k#::L::ggesnLn;:koudz:Sgt:łd::ar°pYzaedzzi:żantaytgeŁmLeś::*eł

gotowal m projekt jeszcze przed Zjazdem z własnej inicjatywy -

był zatrudniony w charakterze robotnika. Innej pracy nie

możnagowięcuznaćzaojcaposJianj`a.Delegacizaaprobowaliprojekt
izlecilijegodalszeopracowanie(m.in.chodziłoonadaniemuzwięzlej
fomy) Bogusławowi Śliwie. [...] Do pomocy w redagowaniu tekstu
ŚliwapoprosilnaprzódzbigniewaRomaszewskiego,apojegoodmowie zwrócil się do Jana Lityńskiego (ot)ydwu znał wcześniej z działalności niezaleźnej). Projekt uchwały przygotowany wspólnie przez

udało mu się zdobyć.

26 lutego 1982 roku Komenda Wojewódzka Milicji Oby-

rc::e.[,Swhoeirdo:kyuzJł:sś3:;8:ł5:a;°Zł::zę:ej%tigc°z;:ćŁ::j:
Wlkp.", uznając, że pozostawianie go na wolności „zagrażałoby bezpieczeństwu Państwa i porządkowi publicznemu

przez to, że nawoływał do niepokojów społecznych na zasadzie art. 42 dekretu z dnia 12.12.1981 o ochronie bezpieczeń-

Śliwę oraz Antoniego Pietkiewicza jako Wiceprzewodniczącego Re-

gionuwielkopolskapoludniowa,zostałzgloszonydoKomisjiuchwal
i Wniosków Zjazdu".
Blęóną infom&cię, iż piopozycóz\ Posłania do ludzi pracy Europy
Wschodit!.ejwyszłaódJanaLityńskiegopodal:J.Holzer,SoŻ!.dzmość

:::naup#n::gT,3:dkupubllcznegowczffiieobowiązyw"a
Po wyjściu na wolność brał aktywny udział w struktuach
podziemnych „Solidamości". I tak np. 1 maja 1983 roku
zorganizował pochód manifestacyjny w Kaliszu na
Pl. św. Józefa przeciwko ówczesnej władzy komunistycznej.

Następnego dnia Prokuatua Rejonowa w Kaliszu aresztowała go i przedstawiła mu zarzuty o to, „że dnia 1 maja 1983
r. w Kaliszu działając wspólnie i w porozumieniu z imymi,

podjął działania, maj ące na celu wywołanie niepokoj u publicznego w ten sposób, że zorganizował zebranie na Pl. Św. JÓ-

1980-1981. Geneza i historia, W arszziwa \990, s. 269 .
9 Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej w Kaliszu. I)ecyzja
m 121 o intemowaniu Bogusława Śliwy z 26 lutego 1982 roku.

Kserokopia w posiadaniu autora.
'° Pnokuratua Rejonowa w Kaliszu, DS. 1114/83. Kalisz, 6 lipca 1983.

Uzasadnieniepostanowieniaopizedstawieniuzarzu(ówBoguslawowi
Śliwie z dnia 2 maja 1983 roku. Kserokopia w posiadaniu autoia
` ' Postanowieniem z dnia 14 maja 1993 roku sygn. akt I Dsn. 709/93flK

Fc#ła;°rłfgee:;:n#S:;rs#oHBqoŁysg;:9s4,;§;Kjp±:3ź:z§=:::
wydane przez Prokuatoi.a Rejonowego w Jarocinie w dniu 1 sierp a
1983rokupostanowienieozastosowaniewobecniegoustawyoamnestiizdnja21lipca1983roku,uznając,iżzostałaouawydanawskutek

zefa duże ilości osób, po czym ufomował pochód
manifestacyjny wznoszący okrzyki antypaństwowe - art. 282a
KK. Powyższy zarzut uzasadniony jest zeznaniami świadków". I tak, jeden z nich stwierdził. iż „Widział, jak Śliwa

blędnejocenyzebranegomaierialudowodowego.ProkuatorGeneralnyRzeczyposi)olitejpolskiejuznał,żepodejrzanyopopelnienieprzestępstwa z art. 283a KK, działał nie w celu wywolania mepokoju

podchodził do zbierających się ludzi, rozmawiał z nimi, unosił ręce do góry. Krzyczał: »dobrze jest jak na pc)czątek jest

publicznego,aleprzeciwnie-wceluwyrazeniauczućpatriotycznych.
Kserokopia postanowienia w posiadaniu autora.
'3 8. Śliwa, OsiHmźa mzmowa. W: Sćepćeń /980-/990, Kalisz 1990, s. 11.

i|;=:śt;::::ą<ó.,krzyczał:»wałęsa,amnestia,niechżyjesoli-
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Pod koniec marca 1998 roku przebywał w Polsce Władimir
Bukowski. W czasie pobytu promował swoją książkę Moskz`ćr-

wskiproces.DysydentwarchiwachKremla.KsitiŁkatawre;sz;cie
ukazała się w polskim przekładzie i fakt jej ukazania się oraz
obecność jej autora wywołała w Polsce prawdziwą propagando-

wą burzę. Na antenie trzeciego programu Polskiego Radia miała
nawet miejsce wymiana myśli i poglądów autora wspomnianej

przez Moskwę. Wystarczyło porównać daty, Źeby była premier
Wielkiej Brytanii zorientowała się, że w tym samym czasie, gdy

Gorbaczow zapewniałją o swojej niewiedzy na temat omawianych tu pieniędzy, on podpisywał zgodę na ich przekazanie
angielskim gómikom! Cytat z książki będzie w tym miejscu
może naj lepszym komentarzem:
„»Trudność „robienia interesów« z komunistami na tym właśnie

ksiązki z Wojciechem Jaruzelskim. Wypowiedzi głównego ani-

polega, że mają oni wstrętny zwyczaj łgać prosto w oczy -

matora stanu wojennego w Polsce w pełni potwierdziły tezy

powiedziałem wolno i wyraźnie, smakując każde słowo".
Kolejne rozważania opisują sposoby finansowania różnych

przedstawiane we wspomnianej książce. Zanim jednak przejdziemy do przedstawienia dyskusji Bukow skiego z Jaruzelskim
warto zapoznac' się z inn)mi ffapując)mi fi.agmentami tej książki.
Ciekawe były okoliczności zbierania materiałów do omawia-

nej tu pozycji. Mędzy Jelcynem a grupą przywódców komuni-

partii i organizacji na całym świecie. Dowiadujemy się tu z pewnym zdumieniem, że największe środki kierowane były na fi-

nansowanie Włoskiej Partii Komunistycznej, zresztą nie tyłko
środki, wielu włoskich komunistów jeździło do Moskwy na

stycznych toczyła się polityczna

szkolenia w zakresie technik tajnej

rozgrywka w waLce o władzę. Ko-

łączności radiowej i nawet zmiany

muniści zaskarźyli do Trybunału

wyglądu ( ! ?). Na potrzeby tej partii

Konstytucyjnego Rosji prezyden-

KGB wykonywała setki egzemplarzy fałszywych dokumentów. Bukowski podsumowuje ten fakt
uwagą, że dzielni włoscy prokura-

ckidekretorozwiązaniuKomunistycznej Partii Związku Radzieckiego.
Władimir Bukowski występował
w tym procesie jako świadek,
a sam proces ocenia jako wydarze+

nie niezbyt poważne, gdyż dawni
członkowie partii komunistycznej występowali w mm jako
oskarzyciele. sędziowie i oskarzeni. Bukowski jako warunek
udziału w tym procesie zażądał wglądu do tajnych archiwów.

W ten sposób dotarł do dokumentów, które w nomalnym

torzy tropiący ostatnio różne afery
konipcyjne we włoskich partiach j akośopisanegoprzedchwilązestawu

faktów do tej pory nie zauważyli ! Różnego typu środki przezna-

czano na szkolenie działaczy i dywersant6w krajów latynoskich,
a takźe na finansowanie partii komunistycznej w Stanach Zjednoczonych.

tiybie zostałyby ujawnione dopiero po półwieczu! Do jakich

Osobny rozdział poświęcony jest Afganistanowi. Władze
wniosków dochodzi Bukowski, ujawniaj ąc, przedstawiając sko- z Kremla najpierw ten kraj tuczyły @udując tarn drogi, tworząc

piowane dokumenty?
Przede wszystkim ujawnia różnego typu manipulacje komunistycznych władz na przestrzeni kilku ostamich dziesięcioleci.
Jego książka nie jest jednak tylko i wyłącznie oskarżeniem
samych komunistów, bardziej celne wnioski dowodzą bliskiego
wspóldziałania elit politycznych i intelektualnych Zachodu orzy
realizacji komunistycznych i)lanów. Pod pretekstem walki o po-

kój czy likwidacji zagrożenia nukleamego, wspierania refom
Gorbaczowa elity Zachodu niemal dokładnie realizowaly komunistyczne plany. Krok za krokiem możemy czytać o decyzjach
kierowanych albo głupotą, albo skrajną naiwnością. Prawdziwym wręcz stekiem bzdu są rozważania na ternat istniema
w komuristycznym politbiuize pc>działu na „gołębi" i ,jastrzębi" !

przemysł i szkoląc specjalistów), by następnie „zaszlachtować
go na święta". Tego typu taktyka musiała spowodować interwe-

ncję Związku Radzieckiego w tym kraju, mimo że od niej
odżegnywano się przez dłuższy czas. Interwencję wywołali
szkoleni przez Moskwę komuniści, którzy próbowali na wiele
sposobów walczyc` z miejscową religią - islamem. Sprzeciw
przeciwko takim działaniom doprowadził do sytuacji, w której
Związek Radziecki musiałby godzic' się na wymordowanie afgańskich komunistów i na utratę wszelk]ch wpływów w tym
kraju. Szczególnie ciekawym fragmentem książki jest opis wystawnego przyjęcia, w którym brali udział afgańscy komuniści

i agenci Specnazu, którzy próbowali ich, j ak się okazało nieudolnie, otruć. W chwili, gdy się skompromtowali przed wlasnym

W świetle materiałów przedstawionych w książce działacze

narodem, stali się Moskwie niepotizebni. Bukowski zauważa

Międzynarodówki Socjalistycznej okazują się zwykłymi agen-

w podsumowaniu tego tematu, że w podobnej sytuacji mogli

tami KGB. Okres tzw. odprężenia natomiast był w istocie wielkim

przecież znaleźć się zachodni komuniści i tzw. postępowcy.

zagrożeniem ze strony komunistycznej. Warto tu szczególnie

Przykład czystek robionych przez Stalina w 1938 roku, w tym także

podkreślic' postac' Gorbaczowa, który od naj wybitniej szych polityków Zachodu zbierał same komplementy. A co robil rzeczywiście? W latach osiemdziesiątych Moskwa udzielała znaczącej

czystekwKomunistycznejpartiipolski,niebyłtakbardzoodległy!

Ważne miejsce w końcowych analizach i podsumowaniach
zajmuje proces Jesieni Narodów z 1989 roku. W świetle posia-

pomocyfinansowejkomunizującymgómikomangielskim.Mar- danych dokumentów transfomacj e ustrojowe zaprojektowane
garet Thatcher w tym samym czasie mówiła o Gorbaczowie, że na Kremlu miały odsunąc` od władzy różnego typu komunisty„można z nim robic' interesy", gdy ten zapewnił ją, że o żadnej czne skamieliny typu Honeckera, Husaka czy Ziwkowa i zastąpic' ludźmi nowymi i prężnymi, wzorowanymi na Gorbaczowie.
pomocyMoskwydlaangielskichgómikównicmuniewiadomo.
Wszystko to miało miejsce w czasie, gdy strajk gómików o mało Taką rolę wyznaczono Krenzowi w byłej NRD czy lliescu
w Rumunii. Ten proces jednak wyrwał się spod pełnej kontroli
nie doprowadził „żelazną lady" do upadku politycznego. Bukowski opisuje scenę ze spotkania właśnie z Margaret Thatcher, Moskwy i doprowadził do destrukcji zmurszałego imperium.
kiedy pokazał jej dokument z podpisem Gorbaczowa, w którym
mowa była o przekazaniu angielskim gómikom miliona dolarów

Destrukcj i , j ak podkreśLa bardzo wyraźnie B ukowski , „częścio-

wej"! To, jego zdaniem nie przypadek, że ludzie z dawnych
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komunistycznych układów obecnie albo są przy władzy, albo
szykują się znowu do jej przyjęcia.
B ukowski nie rozumie, dlaczego komuniści , którzy rujnowali

Układu Warszawskiego, to ile takich prósb słał innymi drogami

przed protokułowaną naradą?
Jako argumentu w dyskusji przytoczył fakt wielotygodniowe-

kraje, niszczyli narody, mieliby uniknąć odpowiedzialności za go, a nawet wielomiesięcznego przebywania w Polsce przed

swoje czyny, zresztą nie o samą odpowiedzialność tu chodzi.
Obecnie komuniści starają się wszystkim wmówić, że wszyscy

powinniimbyćwdzięcznizaupadekkomunistycznegosystemu!

Solidamość i Jaruzelski
Problemom „Solidamości" w Polsce Bukowski poświęca kil-

kadziesiąt stron. Szczególnie starannie analizuj e problem wprowadzenia stanu wojennego. Na ten właśnie temat podjął z nim
dyskusję na antenie radiowej Wojciech Jaruzelski. Zasadniczy

prolem sporu polegał na tym, że na podstawie o posiadanych
dokumentów Bukowski twierdzi, że Jaruzelski prosił Rosjan
ointerwencjęwojskUkładuWarszawskiego,analogicznądotej
w Czechosłowacji w 1968 roku, a Jaruzelski temu twierdzeniu
uparcie i stale zaprzecza. Czy można zaprzeczyć słowom, które
kiedyś padły i zostały zaprotokołowane? Okazuje się, że gdy się

jest krwistym komunistą, to zawsze można, nawet w 1998 roku!
Jaruzelski przede wszystkim kontrargumentował przedsta-

ogłoszeniem stanu wojennego marszałka Kulikowa. Warto jednak tu zadać pytania: a co w Polsce robił tak długo wspomniany
marszałek? Czy do jego zadań w tym czasie nie należalo ostateczne przekonanie Jaruzelskiego o wprowadzeniu samodzielnie
stanuwojennegobezinterwencjizzewnątrz?Ilezest[onygenerała Jaruzelskiego musiało być zaproszeń i ponagleń o zbrojną
interwencję, że Moskwa zdecydowała się na oddelegowanie na
długo do Polski swojego marszałka, by ten osobiście wytlumaczył Jaruzelskiemu, że taka interwencja jest dla centrali w. Moskwie w 1981 roku niewygodna i musi sobie radzić sam!

Kolejnąsprawą,którągenerałJaruzelskipróbowałwdyskusji
się podpierać był problem pułkownika Kuklińskiego, który brał
udziałwprzygotowaniustanuwojeiiiiego,aleniepoinformował
onimkierownictwa„Solidamości".Tcgotypuargumentacjajest
oczywiście typowym strzelaniem kulą w płot. Ci, którzy brali
udział w przygotowaniu stanu wojennego musieli wiedzieć i to
dobrze, że w kierownictwie „Solidarności" siedział agent na
agencieiagentempoganiał(przyznałtoniedawnowwywiadzie

wianymprzezBukowskiegofaktom,stwierdzając,żedokumenty pochodzące z narad z Kremla z 1981 roku są w Polsce generał Kiszczak !) Zawidomienie więc kierownictwa „Solidarności"owprowadzeniustanuwojennegorównałosięwpraktyce
powszechnie znane, i szeroko dostępne. Przecież, wywodził,
w świetle jupiterów Borys Jelcyn przekazał je w 1992 roku

dekonspiracji i zagrożeniu życia kogoś takiego, jak Kukliński.

W odróżnieniu od elit politycznych i intelektualnych Zachodu
Lechowi Wałęsie! Od 1992 roku niektóre fragmenty tych dokuwspomniany tu pułkownik nie należał ani do naiwnych, ani do
mentów, specj alnie wybrane, zostały wprawdzie wydrukowane
nie-inteligentnych!
wpolskiejprasie,aletwierdzenieżetodokumentypowszechnie
Jaruzelski w swojęj polemice z Władimirem Bukowskim poznanejestzwykłymmijaniemsięzprawdą.Problemjednaknie
twierdziłwpełnitezyomawianejwnaszychrozważaniachksiążki,
wsamychdokumentach.Jeślinaoficjalnejnaradziekomunistycechąrasowegokomunistyjestumiejętnośćpublicznegołgania
cznego politbiua w Moskwie Jaruzelski w pierwszej połowie
p.osto w oczy`.
Oigie nd żmudzki
grudnia 1981 roku występuje z prośbą o interwencję wojsk

Zaniechany wątek

To słowa byłego szefa wywiadu i kontrwywiadu MSW,
gen. Władysława Pożogi, zamieszczone w książce Henryka
Piecucha, wydanej w 1992. Wezwany przed Sejmową Komisję
Odpowiedzialności Konstytucyjnej w czerwcu 1995 Pożoga za-

Fala p-u:rwszy... wywiady państw wkraczajqFych zyiaczenie
wcześniej intensyf ikują swoją działalność. Uważnie śledziliśmy

przeczył,iżwypowiadałtegotypuopinie(najwidazniejwmiędzyczasie przywołany przez twarzyszy do porządku). Ale gdy

posłowieÓwczesnejopozycjiodtworzylizapisymagnetofonowe
poczyimia grupy KGB w Polsce. Nie robili żadnych przygo[osłów Pożogi, potwierdził on ich autentyczność. Korisja skierowań.Niebyłowidaćzwyklegowtakichwypadkachpodniecenia,
wała do prokuatury zawiadomienie o przestępstwie popełniorozbudowywania kadr, liczniejszych wyjazdów w teren, wzmożonym przez generala. W paździemiku 1995 prokuratura sprawę
nychkomakfówzcentralcL..
umorzyła, uzasadniając swoją decyzję brakiem cech przestęFakt drugi. Równologle obserwowano wywiady państw zaPstwa.
chodriich... co by się u nich dzjało, gdyby dysponowali sprawPodczasniedawnejwizytywPolsceWładimiraBukowskiego,
dzonymi informacjami o inwazji na Polskę? Byłby większy szum
promującej j ego książkę Mofki.ć.wski. proccs, dyskutowano, czy
niżprzedpamię;tnąinterwencjąwczeclwsłowacji.WÓwczfsby.ł
prawdę mówi Wojciech Jaruzelski, iż pod koniec 1981 groziła
pi;kielny lwłas w eterz:e. Gtówne wywiady świflia kamufl?węły
Polsce sowiecka interwencja. Koncentrowano się na analizie
agenSów,rozbudowywałysiatkLdublowab...kDmahy,przuhodzi:
dokumentówzarchiwówKremla,któremogłybytopotwierdzić
ł;napracęwwarunkachwojennych...Wpolsceniebyłonicztych
lub wykluczyć. Rozwaźano kwestię istnienia innych, nie ujawrzcczy... W eJ€rze frw Ja ci.sza.
nionychdotąddokuentów.Alemożliwośćustaleniaprawdziwo...Nasz radiokontrwywiad bardzD slę nudził, bardz;o rzadko
ści infomacji Pożogi nie zależy od odnalezienia i inteipretacji
przech:wytujq!c szyfrowane depe sze od agentów.
kilku dokumentów. Wyrienił on oZ7i.ekgwne -latwe do wykryFakt trzeci. Nasi ludzie, rozrzłiceni w różnych ważnych pui.cia przez profesjonalne służby -oznaki przygotowań do interktach świata ..., w kiórych zaz:wyczaj skrywa się najtajniejsze
wencji. Przytoczone przez niego infomacje nawet dziś można
inforrimje, również niczego groźnego nie sygnalizowali. ( .... )
sprawdzic' na wiele sposobów.
żadne z państw nie podejmowato przygotowań, wskazującycl.,
Czyjuż nie pora, by to uczynić?
żewśrodkuEuroi)ymożedojśćdowybuchukonflik±ugrożącego
światowąkatastrofq:
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AmdrĘej Zybertowicz
Przedruk za: Nowości, nr 86 z 11 lv 1998 r.

SOLIDARNOŚ Ć WALCZĄCA NR 3-4 (322-323)

Czytając dwie ksiąźki o Narodowych Siłach Zbrojnych:

gojakoostatniego,tyleźeluksusowo...salonkądooświęMarii i Stanisława żochowskich Nasz pćzm!.ęffli.Ż /9/4- cimia,gdziezostałzagazowanywrazzmłodąźoną(podaję
•J984, wyd. „ Retro", Lublin 1994 oraz Wiesława Widlo- za K#pcć]7n Jo'dżk!." Adolfa Rudnickiego) . Lista zlikwido-

cha. Imą drogą Narodowe Siły Zbrojne, wyd. „ Amfyk" , wanych przez polski wywiad żydowskich agentów gestapo
można przyznać rację autorowi politycznego aforyzmu
dotyczącegohistoriiPolskiostatnich40kilkulat,iż„Niemcy

(podaję za Kro7]z.k4 Emanuela Ringelbluma i „Biuletynem lnstytutu Historycznego w Warszawie" z lipca-grud-

czynili z Polaków bohaterów, zaś Sowieci tylko g...o!"

nia 1956) podaje kilka nazwisk. Sa to: Szjna, Weitraub,

Książka Marii i Stanisława Żochowskich jest spojrze-

Pinia, Eliasz, Nossig.

niem na sprawy polskie i NSZ okiem oficera-sztabowca,

Przejście Brygady Świętokrzyskiej i uzyskanie od nie-

zaś książka Widlocha - spojrzeniem szeregowego żołnie-

mieckiego dowódcy odcinka glejtu zezwalającego na jej

rza NSZ, walczącego w słynnej Brygadzie Świętokrzy-

przej ście wynikało z rożkazu gen. broni Kazimierza Sosnkowskiego z 25 lipca 1944 roku do Sztabu Generalnego

skiej pod dowództwem płk. I,eonarda Zdanowicza-Zęba
i płk. Antoniego Dąbro-

PSZ w Londynie, który

wskiego-B ohuna.

brzmiał:

Obie

„Na

wypadek

wersje wzajemnie się uzu-

szybkich postępów oku-

pełniają. „Sowieciarze" -

pacji sowieckiej i rozszerzenia się takowej na

określenie

gen.

żocho-

terytorium Kraju trzeba
dążyc' do zaoszczędzenia

wskiego - ,kochali" NSZ
najchętniej

...dwa

metry

substancji

pod ziemią. Była to organizacja bojowa najzacieklej

w

obliczu

biologicznej

podwójnej

odpowiednik, UB i SB. groźby eksteminacji. /n cxfrć'mźs zezwalam na wycofaNic dziwnego, że zarówno Widloch, jak i żochowski nie najbardziej zagrożonych elementów Armii Krajowej
z małźonką i córką musieli uciekać przez zieloną granicę i młodzieży na zachód i ku granicy słowacko-węgierskiej

tępiona przez NKWD i jej i

na Zachód. Przy czym Widloch z całą Świętokrzyską

z rożkazem przedostawania się do sił naszych na

Brygadą przebił się do czeskiego Pilzna, oszukując przy

obczyźnie".

okazji Niemców. Po drodze, w czeskim Hołyszowie BrygadaświętokrzyskaNSzwyzwoliłaobózkoncentracyjny
dla kobiet!

15 stycznia 1945 roku Brygada Świętokrzyska była i.n
ćŁx:/rć'm!.s. Historia przyznała rację NSZ, iż dzięki jego

słusznej decyzji uratowano 1.500 ludzi od niechybnej za-

0 gen. żochowskim możemy przeczytac`, że starał się, głady w NKWD-owskich katowniach. 90% tej liczby
by Amerykanie przypadkiem nie wydali l,5-tysięcznego stanowiła młodzież. NSZ zwalczał agenturalne oddziały
oddziału NSZ w ręce władz sowieckich i by polscy Źołnie-

komunistów polskich i dywersyjne oddziały sowieckie, by

rze nie podzielili losu Kozaków gen. Własowa. Takie to

dziwne były losy tej patriotycznej i narodowej organizacji

przeciwdziałać utworzeniu z Polski 17. republiki ZSRR.
Poza tym sowieccy spadochroniarze na terenach polskich

zbrojnej polskiego podziemia, ugrupowania. które nigdy

rabowalimienieludnościcywilnej.Itakwsierpniul943roku

nie pogodziło się z losem Polski po układzie jałtańskim.

w starciu pod Borowem z oddziałem GL zginęło w walce

Na koniec chciałbym przejść do związanych z NSZ

21 komunistów, a 5 rozstrzelano. Pod Rząbcem w sierpniu

kontrowersji: po pierwsze -kwestia żydowska, po drugie
-układ z Niemcami przepuszczającymi Brygadę Święto-

spadochronowych i kilkudziesięciu Polaków. Polaków

krzyskąprzezlinięfrontusowiecko-niemieckiego,potrze-

wypuszczono, dywersantów rozstrzelano.

cie -walka z dwoma wrogami; Sowietami i Niemcami.

1944 roku wzięto do niewoli 64 sowieckich skoczków

Do pełnego obrazu Narodowych Sił Zbrojnych trzeba

dów polskich i sowieckich w zbrojnych grupach komuni-

jeszcze dodać ich stanowisko w kwestii Powstania Warszawskiego, odmienne od stanowi ska dowództwa powsta-

stycznych. NSZ walczył zarówno z Niemcami, jak

nia: szanować polską krew, niech raczej wrogowie Polski

i sowiecką partyzantką. Ginęli wówczas także Zydzi. Ale

wykrwawiają się na jej terenie. Stanowi to przedłużenie

Wiadomojuź dzisiaj o nadzwyczaj licznym udziale Zy-

jest inna sprawa - likwidacja osób pochodzenia żydowskiego, będących na usługach gestapo. Warto tu przypomnieć

postać

Chaima

Rumkowskiego

(agenta

gestapowskiego zarządzaj ącego gettem z ramienia Hansa
Bieba), odpowiedzialnego za wywóz 200.000 żydów do
obozów zagłady. Niemcy w podzięce za zasługi wywieźli

koncepcj i dwóch wrogów z czasów zdobywania niepodległości przez Polskę po 1 wojnie światowej. Z dzisiejszej

perspektywy wiemy już, że i w tej kwestii mieli rację. Bo
nie ten wygrywa wojnę, kto najbardziej sie do niej przygotował, ale ten, kto jest najsilniejszy w momencie jej
zakończenia.
Janusz Kopycki
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