
OPINIE
Uberałowie  są  to  komu-

niści   a  rebours.   Komuniści
zabierali    czyjeś    j     dawali
wszystkim.  Liberałowi.e  biorą

Łoaj;ojkeosi#śzytst#rjssopbTeę:
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pcje zarządu naszym mają-
tkiem.    f?yszard Domańsk/
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RAPORT  Z  KRAJU  KOLONIALNEGO

P?zpłowa  z  dr.  hab.  Mirostawem  Dakowskinb  współautorem  ksiqżki  "VIA  BANK
I  FOZZ.  0  rabunku  finansów  Polski.".  Był  on  współpracownikiem  nieżyjącego  już

Michała  Falzmanna.  Z  wykształcenia  -  fizyk  jądrowy.

Clągnlenie  zysków z  państ`^ra  to
nie  tylko   rzecz  obrzydliwa   lecz
ponadto `^/ystępna 1 zbrodnicza.

CYCERON

-pEqśzak:ętisg#!zewJF!oawz%#sn%p%ś

.dp'#.okTr:3:nśkfi#nąómw,P:;ki&aaLu;
w   prasie  o  aferze   FOZZ  jest   przyktadem
ubecko-kom un istycznej  propagandy.   Obec-
na sytuacja Polski jest podobna do tej sprzed
dwóch    wieków.    Stoimy    przed    wyborem.
lstniała wtedy, tak jak dzisiaj, szansa na prze-
budowę Polski.  F\ządzili  krajem jawni agenci
obcych   mocarstw.   korzystai.ący  z  uśpienia

:zł:Ś`hkórzŃ:€=®&k:Zęms,t3,ap:Zbeukduzę3eje:
akcję władz.  Jak na razie  nie odnosi to źad-
nego  skiitku.  Może  jednak  obudzić  instynkt
samozachowawczy narodu.

Ojgi,iłżdj;j#tłjn!ic;j:ż:';iź#jz#/

Michat Falzmann  pracował w  NIK-u  i ana-
lizowal  dokumenty  udowadnlające  korupcję
i  rabunek  finansów  Polski.   Poinformowałem
o tym wszy§tkie chyba władze  F}zeczypospo-
litej.  Mianowicie:  kancelarię prezydenta,  kluby
poselskie  Sejmu,   Bjuro  lnterwencji  Senatu.
Ministra   Sprawiedliwości   /wtedy   Chrzano-
wskiego/. Generalnego Prokuratora, m inistra
kierownika CUP-u itd.  Działo się to na wiosnę

;cwh'::łee::aętpr;Kr:j#e:thpdę::hT°z::ÓnJen:
politycznych  jak  i   koście[nych.   Ukazala  się

:dT:Lu,:32i:ł-s;.ig35enj3óaur::gpo#;,nć3
się dzieje.  Drugim celem tej k§iążki jest obu.
dzeni.e  społeczeństwa,  liidzi  w  Pok;ce  żyją-
cych, abyśmy zdali sobie sprawę, w jak waż.
nym  historycznym  momencie  żyjemy.  Jeśli
się zgodzimy z tym, co się dzieje w Polsce, to
zostanie  ona  Żnów  rozgrabiona,  rozerwana
jak dwa wieki temu.

•zsHss%ę%n?:f:t.:aanz:#%::=
wanie ekonomią?

Pracowatem z Mchałem Fdzmann em jako

asopł%ź}dćzazg;j!ek98sthrjopn°:emz:.czHL.#ej:k,me°kżoę
nom icznych.  Flachunek prawdopodobieństwa
i  cała matematyka jest uniwersalnym  narzę-
dziem do poznawania zjawisk, zarówno fizy-
cznych  jak  i  gospodarczych.  Zresztą  każdy
z nas jest ekonomistą na wlasny użytek. Kaz-
dy  przecież widzi,  ile ma pieniędzy,  ile zara-
bia,  a ile musi wydać?

-   E3yłpan blisktm współpracowniklem

y§€39hFn:'sZp#aa%aa=fJearykF%2Ż3r
Ciągle powtarzam, że FOZZ jest objawem

procesu  ogólniejszego.   Prawdziwi  aferzyści
niesąjakimiśhochsztapleramizAntyliHolen-
derskich,  z  Brukseli  czy ze  Stanów  Zjedno-
czonych.  Ci  cx5tatni  są  to  ludzie-lejkj,  dzięki
którym  wypvwają  z  Polski  miliony  dolarów.
Ważniejsza jest ®dpowiedź na to, że istnieje
npaństwo  bez  księgowości",  jak  to  sformu-
łował  już   blisko   dwa   lata  temu   „Tygodnik
Gdańskr.

®Aegp5_Zu=ho#:§Co#k°nga#:°dęs:%=

dzi?

13  czerwca  1991  roku,  w  ogtatnich  tygo-

::;awcahdsz#o9b°ęz%:!nat,T';f:gał'ÓFwa:Ze:8rkn9Fęrg:=
wego"    państwa    -    Leszka    Balcerowicza
w obecności  jego  szefa  .  Jana  Krzysztofa
Bieleckiego.  Przy tej d ramatycznej rozmowie

3rbeezcensyNb,#.:k*ea,(eTj'#a}ńnknoy.mjLÓEgceesr:r
wicz nie odpowiedział na pytania dotyc2ąoe

#kn?enź;;:°#:%gfi?n#s#f:#jsakJ:%:-,
tylko, że jest to wyłącznie spotkanie informa.
cyjne.  Premier  Biolecki  rzucił od  niechcenia
Falzmannowi  -„niech  pan dalej bada tę bar-
dzo ważną sprawę". /Dokhdniej relacjonuje-
my i analizujemy dokumenty z tego spotkania

#?gi:g;;,',gfĘ::da.f3m.%:Ł#;ą:tjpwęk??:
sumy rzędu 10-15 bilionów. Bilion -przypomi-
nam -to i.edynka z 12 zerami.

°-Dk[a;zĘĘdg2:Ę#p%sZp#o#"Pgg.
Skk#?un:g#:ęcdłun#!gozwza[Cn#on,#Ń

Ssptłtwa:?ć   Cste   POIskie   społeN3zoń.

Przede  wszystkim  -  nie  używajmy  slowa
społeczeństwo  tylko   naród.   Stowo  to  upo-
wszechnlli  komuniści dla potrzeb swojej ma-
nipulacji. Co do reszty -zgadza się. Do dzisiaj
nie  można  znaleźć  umów  źródłowych,  jakie
ważni towarzysze zawierali ze swoimi zachod-

P,FŁp##a#{.ogtęź:2rFs;ąjg]:;kado#Ó%
Według  powszechnych  szacunków spłgciliś.
my już  42  miliardy dolarów,  zaś  wedtug  nie-
których  ekonomistów  aż  56  miliardów  dola-
rów. W najbliższych latach liczba ta wzrośnie
do 60  miliardów.  Dane te wskazują,  w jakim

c.d. str.10
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LIS" DO REDAKCJl
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DZIĘKUJEIVIY !

-   Jackowi  Kawczyńskiemu za wydru-
kowanie 500 szt. reklamówek SW.

-   gen.    Leopoldowi    Stamlikowi    za
25 USD.

-Pawovri winnickiemu za 5 USD.
30 USD na prenumeratę w kraju.

PRZEPRASZAMY

giĘu;n=W:?a:oi3##ŁĘsrkagi:#ł#i.-Z

STANOWISKO  PW
Zarzęd Glówny pw na zebraniu w dniu 20       żowanlesięwtworzonie roglonalnych koalicji,

111  br.  potwierdz» wolQ  udziału  PW w  ksztal-        w  skład  którycli  wchodziM)y  przedo  wszy-
tującej   się   centroprawicowej   koalicji.   Po-        stkim: F]dR,  Fłmi Akcja polska.
szczególnym oddziałom  PW zalecono anga-

KOMUNIKAT
OpozycyjneśrodowiskapolftycznoWielko-

Łoj|skćź?śccło:zp=iinapp:::żwngj'"oomp::2:#e-

::p':,:'au#uS;»ok#:#cCowway"cahsfijg:e:g,°nym::
tak  w  dzialaniach  gospodarczych  sprzecz-

j:%ih##S:egohpsgL%eTŚAł:Ł:kĘ:#
FUZECZYPOSPOLITEJ.

Koslicjawyznaczasobiem.in.następujące
celo:

- przygotowanie wsp6lnej platformy pomy-

:ae#:,g;aarimiweei#:;#m°;#e'n=rm?.-

-powotanie z)espol6w/ programowych ,
- obse"/ację i ocenę procesu prywatyzaęji

w regionie,
•  zŁ2ieranie  dokumentacji   1   informowanie

:kneŁ:o:i#w|:#%ri#a##du:zTĘ:|
•   kontynuację   działań   lusbacyjnodeko-

munizacyjnych w naszym regionle.

AJ<c;jEi_Polsta

Partia Wolnoścl
Fluch dla Rzeczypospoli\ej

F?uch Trzecie| Rzeczypospolitej

STANOWISK0  PW  ODDZIAŁ RADOM
w  sprawie  tzw.  drugiego  etapu  refiormy  samorządowej
W związku z coraz bardzioj nasilającą się

kampanią propagandową uzasadniającą ce-

L#oorst#:#o#;;błłaiićptŁYe##oste
-   jest  to   próba  przywrócenia  centrdizmu

ad#!#p%jnnęg:s°L&o%iró`w",:nŁainrch:
-    istniejące  niedomaganla w funkcjonowa-

niu  samorządów  lokalnych  nie  są  wyni-
kiem braku  .pomocy w zarządzaniu spo-
h3czeństwem" ze strony administacji rzą-

łuodwz:ŁL##zn#::r#:Lu,:,ke#h*:
desbukcyjnychdziatańwładzcenbalriych,

-   .reformy"   takie   kosztować   będą   biliony
zlotych, a wyclawanie pieniędzy na ten cel
w obecnej sytuaqi gospodarczej kraju mo.
żna określić jako działania destrukcyjno.

PROCES  W
30 marca rozpocząl się w Toruniu proces

karny  przeciwko  Maciejowi  Frankiewiczowi,
Andrzejowi  F`ux®wi  i  Jerzemu  Mźu.cickiewi.
czowi  oskarżonym  z  art.   178  §   1   o  to,  że

ż...Łz:L|g:mws,opo;:::en,iawwpo::Zn|r:euniMcoź%

Ł%P#:#r:aubo#w=|ż%La::ewzo%:#:
:.*#:Ł:wEtęp#.GT:i=i:pkaó:i;:'lw::i:
2gwmaff#.9di,r.ź:*,g#przbe.mś.ó,W;3ĘL:Ljrąo=-

Lj:ę#i#;3dw#i,?ł::ęTirii:,:eii:#,;:
celem publicznego potępienia wymienionych
osób, przed gmachem sądu rejonowego oraz
pod  pręgieJzem  na  Starym  F`ynku  wystawili
tablicę z ich nazwiskami.

UWAŻAMY:
żedlausprawnlon.npracysamorządówlo.

_kdn#łe###mfinanstwanias"orządów

-::--::::::::i':::_::-;::-:!E:_-.--:=:l:::::::-:-:-_::::::::::

:€:,:#:iadnsyk#,r:m=%#g:hżrnź:
dów miast 1 gmin.

Zwracamy uwagę mieszkańc»m Ziemii Ra-
domskiej na pośpiech, z jakim  rządzący  Pol-
ską wycofują rsię z narriiastki demokratyzacji

i#ńo's##:rj:ł!ź|':,:a±:rwm:a:o::u-
ArturŁepecki

TORUNIU
Proees wyznaczony wstępnie na s dni (30,

31111,1,   2,   5,   6,  7,   8   lv)   rozpoczał  slę  i„.
mtychmiastzostałodroczony,ponie`^/azWr

;#Ł:zą:sfęTCT,°uru#adwk#!ffonmanr:':j:Łd:
oskarżonych.

Posród.zniosławionych.ortówpoznańskiej
Temidy  sq  i  prokuratorzy stanu  wojennego,

3+;Tgiwa°p:#żq=:?#rgp:t8ixĘbę#zęiłł
L#eg'j:Jatd%ęz#nkj:łe::,łpńzve„Wo#d##?,

::,g:a::sł,:#?ogłffć:ażaż:e*#;r
kował za  „zamlar  przewożenia  nim  podzie-
mnychwydawnictw".
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SPRAWA  W  BRZEGU
na_ypg_:e_§_:Osm.Ęln%_gp#,#śkapazn#ęg#y

#ozdĘboa#swmk#%rc;czhz#iw#neys#,em#j,e%flk°jnżn3#ndąwawlż#ft
A=  Spkołowskl  I  M.  Hariacz  zapowledzlell  wnlestenie  rewizjl.
U'onlżę|   publikuJemy   wystąpienle   obrońcy,   mecetms   Zofil   Adamowtcz,

fragmęnty   wystąplenia   mecenas&   Henryka   Rossy   oraiz   ostatnie   mowy
oskarżonych.)

WYSTĄPIENIE  MECENAS  ZOFII  ADAMOWICZ
Wysokl   Sqdzie   ton   procos  jest   wiell@       władzy.  jakio  są  sposoby  dochodzenia  do

szar"ą   wymiaru    sprawiedliwości,    szansą
kreowania - tworzenia - nowego obrazu pra-
wa.    Skoro   zawiedli    ustawodawcy,    skoro

#a#oj:z%C#s:?cip.rFa°kp{:.p#n#jaa::;
iT.nzouwmn#r,i:tiw:g#.dŁn:nn,amdz:'2as.l:*
niu prawa przed sąde'm. Nie ukrywam rozcza-
rowania.  Odrzucając wnioski  obrony  Wysoki

iź:;;:bŁ=,s:z#s:=yi5;!;nż:?:T#Ti*:=oŁ:rj

!g=U,::#j;:;!i::;m::oże:t:dhz::##;e§z%n%#:
(".)

A więc, Wysoki Sądzie , niestoty nie nastąpi

#a8!##j:Ó:bąa:Wr::##w#rźeźcm#:j
%i.oŁĘ%nc:ą:3:o!;:;]łu:i##3Ó;ecwŁ&s;,,::o:r?ncł#_
:ŁeŁgwn,ęcbi:'=Zż:ŁŁPc*Cznymswoimiroz-

.j:y:hoĘ:%j?#ónwp%keu?a%e,.t;:t#r:s"J!o:
Podstawowym   problemem  jest  pytanie,  co

;.F:s#-Ęw:toĘurimż,crkz::;?Ę?w;:fi,nif;Sj

±pgĘ,:;#i;3Og;gj:!:p!#::s;i!zą:ś:E:#,jći
::iauę%:ć::śo?%:in:°s;:;:n[;e:er:°=::::l,:st:;
sprawy, Wysoki Sądzie, sytuację mamy jesz-
cze  baTdziej .barwną niż w  momoncio  rozpo-
częcia  jej.  .Zycie  Warszawy",  dz].ennik  naj-
bardziej popularny, pu blikuje dokumenty syg -
nowane  pseudonimem  agenł „Bo/ek|  doku-

smmełtyanj:°rbłe:#j:dĘji:#o?:nda°::Tz::%

:!#r:lśa§##±:fa::Ł#gf;Łźgł?
kultury pomycznej -jak usiłuje przekonać nas

8gchp'°okskuórb:t°Ł;dp;3:=:ikegwę=iecz?nby`Ś[:
bez zaplecza polftycznego. Nie jest to sposób
odukowaiiia społeczeństwa,  nie jest to spo-
sób  na whściwo budowanie autorytetu  pra-
wa.    Powiodziabbym,   Wysoki   Sądzie.   że

g:c#s#źkza=rr::gf::ec,::.::,;żE:a?c#3gŁŁeźen:adąę:,ożbo:j:L#=:e#,#ąj3
obywatele każdego kraju. kazdej formacji po-
lityczTiej   i   spobcznej.   Pytanió   o   korzenie

%#ą;T#k=tocęł#h%łsTTęrła###:
#!gćstęb##:J:gn=j,ęQnęas:;ałgciew:ą:emą
tper;=::#t#::ł:iś:dozy:,z,#:iztymsię

Pytanie  o  korzenie wladzy,  to  pytanie też
o   jej   legftymizaęję,   a   tego   pytania   każda
władz;a nie"widzi , Wysoki Sądzie. Kiedy mo-

:Ę#::S±n8%-=arBz:]'#W*iig:a:n:awr#;eĘyii:

E#%*:ÓkTnsgśł:#3:pś„;mdAoąćjĘjr±ośłłe:
historyczno,  żadna  z tych  form  zachowania
whdzy,  zmierzająca do zacho\^/ania wbsnej
substanęji,  nie jest formą skuteczną,  bo  nikt
JLu,:3iĘgrnź;o;3du#*Lż,eaiTy.f,aamwg,gnmy=-
na  jakiekolwiek  stanowisko  stanowi   dosta-
teczną  legitymizaqę  władzy.   Na  to,  aźeby

;,'3:oĘa%y!aodfzą#nfeliew'ceogigi:nonwyamntuT:isei

8###ad%:;;?#an:Jź#?:ą2#:Śd::
możnazapominaćjestbezprzykladnyupadeka##wg:n%"mw%as_K#y#edrż=%cna#,

msterii  procesu.  To  nio  jest  bowiem  prooos

:,g#ęo-:aokś2e±dzzj,:agn,ępbrszk:ś3t%s';':e;`
na tej sali  doskonale  o tym  wiedzą.  Dlatego,
Wysoki Sądzie, nie moźna rozpatrywać spra-

FgLĘzhmś#Eły°p;:S±*jndły:dkę'as;źaŁju;g:
w jakich się znai'dujemy. Nie można w sposób
mechaniczny  przypisać  ich  działania  przepi-
sowi arl 270, gdzie figuruje jeszcze PFIL.

ówTrĘg#iTm?e::Topnromk#boyrg:Łwdn':czzzmfeo-

§;;#:°n;:eh:m:Śi;z!#:m€%s#:io;*:gs§S;;d:o:biei
galizmu. o której pan prokurator mówjł, to sam

#ąpreg3ŚUo'r%%:#.!,d#)%dyzż#zŻ##,
tu na tej sali mówiąc o roli KorrLela Morawiec-
kiego w dzialaniu oskarżonych. Oskarżeni ja-
ko  ludzie  młodzi  mieli  działać  pod  wpvwem
Komela Moiawleckiego, a więc co należato do
obowiązku  strażnika  praworządności,  jakim

ŁS±°#nNP::ekżu#tuor#ŁSsck°aYzPŚ'nę:gmantengaj:
ktorzeczywiścieinspirowałdziataniaoskarźo-
nych,  kto  podżegał  lub  pomagał.   Dlaczego

:o:ri:#źifćwEł#?douś;asr:zęot:uyn#4W#

DIACZEGO  DOSZŁO  DO
OKRĄGŁEGO  STOŁU?

Genezn obecnego  politycznego  sta]ii.;
rzeczy w Polse sięga §wymi korzeniami
obrad  Okrqgbgo StohJ.  To tam  zgroma-
dzone    elity    spobczne    zadecydowały
o   dalszej   ewolucii   naszego   społeczeń,r
stwa ze wszystkimi tego  konsekwencja,,
mi.   W   bardzo  skędinąd   interesującym
aftykule  pt.  .Pecho\^/y  stór,  opublikował
nym  w  jednym  z  poprzednicti  numerót\

iż#htEęiig;8ir:::gś;ig:#e::ag:;::Ę
Wedhig niego:

1)   C»<rągv  Stół  był \^/ynikiem  istnienia

:i#?ńsjL,iek3om,::Lśca;#óots.F::zwu,płi:li
tuĘjpógówp::=:n;:jkmhŁ°sZ#ms%:€:źnychbył

taki,   źe  osiągnięto  wówczas   maximum

_-`:-.ii--:--``;:_=:--:--:::i::i:-:::-----::;-:--
spókk".

Swego czasu A. Gwiazda wyróżnił dwa

:%detl:tap,:Łwnayd:?n#ond°eę°::azc#oywsypsrt;-
okTągłym   stolo   i   model   rozmów   przy
prę;jteo#smzyyms;:oś:6negocjac„o,egać

ma na tym,  że  rozmo\^/y  prowadzq  dwie

!a=#:ycwhyj°md:ęeb=!3|n.esdsobńnł:#Z:;#
społeczeństwo  jest  kontrolowana  przgz
tych,  w  imieniu  których  prowadzi  rozr;`,o®
\^/y.  W  modelu  tym  wysuwane  postuJati
oraz ostateczn a decyz].a zawarcia lub r łie
-kR:tpor:Ętstu:d:?dg°umro=ha*ępdr°o=!T

dzonych  przy  Okrągłym  Stole  jest  Ti
peme   odwrotnie.    Zatany   jest   prz`łt
wszystkim podział na dwie strony ® p  -
ciwstawnych  celach  i  imeresach.  Nf
cjatorzy,   uznawani   za   reprezentan

:::n#F,o:ct::jhRteftp:#Łga#,;#Ż`„
Z tego też  powodu  poziom  ustępstw   `^
zadań jest ustalany przez samych  iie  < `
cjujących  i  nie  musi  podlegać akigp{  `
SP#:Zande!.zgodzić się z Piotr®m  Wi'

bickim,  że  samo  ismienio  opozycji  pi
sądziło o zawarciu kompromisu z wła/ J
komunistyczną.   Jednakże  samym  t`ę.  '
istnieniem   opozycji   nie  można  \Aryjs!'`.`'

gLzyj;r:#zse#a"ur::#:r;TIŁue::rĘ:F|,|`
Przecjeż  mogv  toczyć  się  wedbL!g  śc    `

#a::erg::ust%ąst3°::kustż'dzFargćję:<,:-
musiav  je§Żcze  jakieś  inne,  dodatk= L
mechanizmy  §połeczne,  które  dopre` '
dziły do takiego a nie innego stanu rzecł T

Zaiłważalną  tendencją  w  ruchu  s. -
łecznym „Soljdarności" była jego rosni \i

t:o,:;r5łzp:3ś;ż:Łg:;3:f'zo?;gjj:g:,;h(

§sźoę:ka:rr?o"ścĘĘż#d:or#:ó:dj;s:Q®r;og,#
c_  d.  stT
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dak. zo st. 8!gijy%k#a:d;i§V%Pi:mg€yaiżł

:-:::i:::l:::::::::=:--:--i:_iil:::::-:::--:!--i:::-:--i_i:-i:-

%°w°#wcywjan9oj:j:°dLepdr:Ł==#i°e[Cdho=o:
branla  statutowych  władz  Związku.   Po

:°asn?ećL*kh°awŁrę=;.##io#Łre':nd°o-
-;?-:::::_:--::-:-::_:_:-_::--:_::::-::::_::-:-`:-:;:--::--:_:-:--:-:::::_

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

F.ug.T#Ł:n:,i,c:m:ea?ci:źz;jśgo#i:ęgwpaoć
w€o,j:#ncohścj,:s%.dskęd8°cywzszyfn:,#ł33

::'wywchs#śadcaż#jĘ2kz:.kp°ondt:°Łąwsązt:rgeó

#Ęzgi::um;ig:Óeł#%E#t!,:?:n#kf|?:ygzg:

gTÓ:ow?Ekgd,o:ł?,#u;?3n#:n:ke:#few;e;ąo:
cznej. W każdym dostatecznio masowym
ruchu rewolucyjnym powstaje więc począ-

i;OilijŁi,i:Eiii?i;bii?Ęljin#
Ł±ĘmgwĘe%°#:##erm:#§

#'#W%ł;ęĘ%:oSuy:Ę°Ę;##r.iciĘ
#T:Łboy#n;a:f:#::n%łĘe.FFua.Tl
§ft#?#°:o:w:agan:Ę:§irrz:#i:a:tnt:e:-

SPRAWA  W  BRZEGU
dok. z® str.3
Tyle o zasadzie  legalizmii, która iak wszy-

:##sxj.Ęt:oov:#|óy%?b#ósaviE:Eę::?;
padkowy.

kwŁri#c;dpra%n##`p:oąkdu:Lebrdu°msdT=j
tałct  głoszonia  hasła,  że  Lech  Watęsa  jest
agentem  SB  stanowi  wystarczający  dowód

::%,rż=l;:riRPo°g?ijeaj=s#oens:ędźastmiai:u,

*ża::p:rź;aśęś,zsd:aLjw;t:łita:c,i:bc,:n:.p=

ia;atmm'3ńs:ąraź°pn#rńn:93;2}ęrrzac?onńd2n7aę

S:nęśT:i,gnżnzeginj:ig.o%apci::aT:;3:
(...)

in;i:;f:3±m±i##jiki§;i;:#łij°:wĘ!#.
#:b5nmaaćp:are?#śżWc9ŚY':dj%?jamń:,rn%

;i;y:ggźtsĘł:eNiF#;Epo#g#:o,!z:e:nFb:źg:s?:

#gĘ,,n,#b:%op;e:#::,:sgł:3::#t:a:ł
się  rzeczywistymi  osiągnięciami,  w  leczeniu
konkretriych bolączek prawnych i społecznych.
Albowiom, Wysoki Sądz]e, przepis art. 270 na

g:ea:Ei:d:łf;;ł::':ś:dśic?:1::c;::eio:pisś:
'%ręT#o#A##T#,Ę#k:'em::stkgi:,2:;b;!efg

jak uczy historia, wielekroć następowała koli-

i?;o;:ki'!;#:3'i;r:;Ę=8ś:#;;ioę;gĘjae;d;o:bę:geiż
państwa.Jakpostąpićwswoimsumieniupra-
wnika.  obywatela,  jeżeli  między  tymi  naiwy-

*%#łdeie*b::uięom±jsim;je:ii:::d|ji#W#ri%
Pan  prokurator  twierdzi,  że  wszystko  jest

kwestią formy. tzn.  gdyby oskarżeni zapytali,

tpe°:%:','LP#+a}kb;#°wC:zwywsauho#:załeŁ-
i  nie byk)by amł oskarżenia.  Czy tak moźna

!oET,!:oj.w*.i:gaiidkoiw;:o.i;gf:kź':a*giłgĘ:i|ij
w tym kręgu i nie wolno pytać o to, jak władza
'geiśwłeź#.Ę*ieŁa;!a.#et.:sapT|i;P:e;T#śłz:;dTĘ

ioąę:'#3ę±i, #ao#i sięą;:iuej;. do    pewnej
Pan prokurator wtaścwie jako pewnik podsł,

'ia;i§n:;!:ił!;iej:!:g:kij:ad:%j;;Ęng:ijłjłe%:i§łj

§%;homŁgwennta:::j.rusdzsc%°::Lad2a#'yś:
skojarzeń  pejoratywnych,  że  to  nie  jest  nic

;;,;#ctieizg#:#jp;Ł?*jiĘwep;ił

§;Usęę'gp#dk:3F:%:##::'j!:#5:#:

;;;;*?gng,e|e:::w;a;i,:io:EiŁ?|#g3:g:

Aj°pi?#enź:c#o°3Ż:eębwb;ańba"3,?eTzkca±::

:§[ir:i;##łiłaai|:§:§n:%ipi;;ieb;m;jł;;:o;eim::
ten  temat,  publikowania  materiałów  m  ten

:::---::-_:::-::-::::::-:-::-:-::-::-::;:_::::=--:::::_:::-_::::::[_-:_:_::-

nowicz,   pan   Andrzej   Gwiazda.   Tych   się

;c;zĘa=ćJź'eł::tiz#zii,:uwz#d:an,i,ź?:wf,Ęi:
Pułickz#!jeęc:tywyms:kę€;.ŁEis?;iedasięuczci-

wiezaklasyfikowaćizakwamkowaćdziałania

;se#o%y:c:h,m5ikLi:,#stnś:#pif;f:E
Stępp=ntwp::ę#antLer?twierdzi,żoniemdowodu

!;::w:.:Figł,obŁ#u!o:r:i3,łiŁoiĘei:;śĘ;?h:

::et%a#K:u%:ijne€,t'#ys#oę;3:r#nndar8,':*:
#i%esj[3kgsę:z|a??e8n:{::h}:Ę:{39Wr#r.

--=-:-_:::__-::::::_=_:::_--::-:E:-_--__-_!-:_=-:=::_:--:::-_:i-

`Łąg#kp{r3ĘĘ%nLii:i:doi:o,%2kk7a;o*Zm%8h;°#a:#

;:oa;:nu:e#eep;tłgdnże&Tg;pś;i::eenn#z?'dvE:
puszczaJny jest dowód prawdy.

i:#:#ia:d::Ołijc;;f,i|łiił;;:g?;h:;:
::j:aę:kzęenjasrź:en=##a.3#s:L#eo+j:sźL#
Ł#napr:ź:;%?Swwr3znu':i8:Pudkn:a.ezL#a,:Z
go,  słowo „agent.  za słowo,  które  może  lżyś
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Ę##1#;:;a2,gź,3o;;y:f,:,,;w#::egddsY:f:

ia*#!*|a:ie#:;i?jiinij:;;ł::±;,P;rmgk:;;e:Z
nie   zawieralo   żadnego   zarzutu   i   źadnego
ładunku informacji. Czy oskarżeni nio dzlałaJi
z rac|ondnych  pobudek,  czy  nie  mieli powo-

#:d:e,;Łd#wu*ąkącgT=d:.o;#ó:hEcziep,?n:g:e#m,

i=yiei#o'ĘEZ:;:gł;:ę:ta:'ł;ś|2n:%jo:k8r:;iok#nd:ik°:o!
jarzenia, one budzą po prostu powazne wąt.

P'ł:ś;j`::ję°wP:ZpęFwZ:śśaę'#anparEt°ozypdo.dT;%:

%r:!ięć:śdk=+:doyj:sę:,ręa::otbeąwpątB,'::z°nś;,j
aż::yn:::'#Sdko°knti°d:,:'#:%azcr;Sić.wypo.

#wdnz;',bó°w#eż:.:!:#n%Pź#:fiź:wZ:t:;::

ł;j:Fę;::§:łlŁwn:|::uwĘa!:i:da:o:s:%:tiign;;u.in::g:łij
wsze   za  to,   że   wyciągnięto   bezszelność,
chamstwo;   nigdy   nie   byłem   agentem,   to
wyciągnięto, koledzy wyciągnęli, a po drugie
żo wiedział®m, że to |est straszny pasztet dla
Polski".  Oto  chodzi,  Wysoki  Sądzie.  To  jest

::a:i#sykĘ?eą:n:a:anĘo°*Ś!k3#x':pW#ii
tego, co jest istotą aktu oskarżenia.

„Tś;g;ezy:n%górFocj:dT#[::eazyddneonśt3w;,rźg+.
`^/yborcami  nio wyobraża.  Fąównież polegam

#nrowśj:Fazdagłp#:apź:#::Ę;ęp#k:rgeo.
3śjęłoj;ęś#t:po,Fnsnyś:tne,Luadg,,a#::o3:adg:esś3
Soachu,  ja już to  przeroslem...".  Tak  powie-

8iv:ł:LP;ę+?T;oęs:t:ć2#Sś°:Pś{,:i,;:nś8,:z#;z:łą
przez  wieki  cywilizacja  walczyła,  przed  Bo-
giem  i historią.  Na to oskarźeni mtodzi ludzie

g:::ś3,łia,:n:a:t:Tśkf°:;iitizg;e,yr3i%:w:i!#:
historią polftyków, zgodzić się nie może.

Jak   powiedziałam,   Wysoki   Sądzie,   Sąd
będzie rozstrzygać w przełomowym momen-
cie. To jest nie tylko moment transformacji, to
jest moment calkowhego  upadku  autorytetii,
upadku nadzjei, to jest marazm społeczny, to

ludzie, Wysoki Sądzie, i ich pobudki są jedno-
zT`aczne. To ocena tych pobudek przez pana
prokuratora  jako  chęć  poniżenia  i  zelżenia
władzy jest absolutnie nie adekwatna, ani do
zgromadzonego  tutąj  materiału  dowodowe-
go, ani do sylwetek tych ludz].

Wysoki   Sądzie!   Doskonale   zdaję   sobie
sprawę. że typowa młodzież nie stoi o inpon-
derabilia.  Tdzie  do  Skinów,  albo  handluje  na

g=oepta®cŁgŁadt:gos,pYay;ioeE,Fwąodśzi:,należyvm
Fąeasum ując, \^Ą/soki Sądzie, jeszcze chwil-

kę   zastanowię   się   nad   skutkami   wyroku
skazującego.  Jakikolwiek  wyrok  skazujący,

:##1,ebkypb°ywi;amiuoi=*Zkę=n?:Le:śraż;at#
nie będzie korzystny dla wymiaru sprawiodli-

9zi!;!,ąB:yźćik!r?8c5zęgiĘk::i:ęz*k;%uscnżecp?%

Miżż:Łjd=tgrczmbśw|eą|=Pnsa?eE::romd::epsofi;t:

3gejnf.ahJhior.yż/Si3zan|:ez=ęi::i:"ekn:f#,yn;#

ł#ytwk,%T#:W7so:jk7STdyzTe,nżae#,k.onąr%j:=

%%jLró!;dazyd:#:emm#mnj°asrs#[śpdr°abwrFeThT:jśg

3i#tnśnaęz%.3ię#ć,d:brko,aTmb:tu,nig:awbi;ć

:3#rY;kp#etę?sUp:3#embś:w,jne]ęŁnź:p:#
jest wyrok uniewin n iający.

Dziękuję (oklaski)

WYSTĄPIENIE  MECENASA

w#es3:jś%ą3dsz;ek#oBdr#grus'=#...?oPc°żk::
proces  dwóch  mk)dych  ludzi  oskarżonych  o
popetnienie przestępstwa z art. 270. 273 ko.

::kgso|::{::tgę°ps-#ra:e#0%SgY:abnakrgj:°ż:::::
ż°napj:StdĘ;iupd°aĘ:W#:#'#3#3śiwie

:::|:|:ohniy::##FścĘ:st:rr,ooi3Ł:onc|ieJ;:
ższych uczelni Wrocławia,  którzy 13 czerwca
i  13 lipca 1992  r. w sposób publiczny powie-
dzieli, że Lech Walęsa byt agentem w stużbie
bezpieczeństwa PFąL.  (...)

zd:#j#;cyo;jmnjj:Łeł=zwejje:2jreacy*eapmgu:Tey

:-:_::-:_---,l:-::-:::-=;_:::_-:--::-::T::-:_::-:_:':::-_:_:::::::--:::--

HENRYKA  ROSSY
potrafilisięwłaściwiebronić.Bo\^/ybranoludzi
najmłodszych  i tych,  którym wyrok §kazujący
spowoduje  usunięcie  z  uczelni.(  A.   Hartacz
i   M.   Sokołowski  są  stiJdentami   prawa,   nie

:,:€:i:ywć,#sTciżedgoóĘh:;t.ł;awed,ajfe:)ęhg-
my rozwazać o winie oskarżonych, to oczywi-
stym   jest,   że  wbrew  temu,   co   mowił  pan
Prokurator, naTuszono zasadę legalizmu.  Bo
ta  ława  oskarżonych  jest  zbyt  mała,  na  tej
tawie oskarżonych zasiadłyby dziesiątki a na-
wet  miliony  osób.  W  1992  roku  przeprowa-
dzonobadaniaopiniipublicznejzzapytaniem:
czy w Polsce potrzebna jest lustracja?  Na to
pytanie  63%  §połecz)eństwa  odpowiedziato ,
że  „tak".   I  w  tej  sytuacji,  która  właśnie  jest
dzisiai,  wbrew  temu,  że  obrona  została  po-
zbawona jakichkolwiek szans  obrony w tym
procesie, musimy sobie odpowiedzieć krótko,
czy ma to być .państwa prawa-, czy to ma być
„państwo teorii prawa".

1  myślę,  źe jeżeli  mamy mówić tutaj  o  pań-
stwie  prawa,  to  musimy  również  powiedzieć
jedno:oskarżeni,Zgodniezk°nscY\B.CLą:g|ff:`.%

jak mogą ksztaftować się relacie społeczno

:°nTej:fi?c?dn:fihę|=:nr:hj:j;akr;h:Łjź:*łzyą
w „Solidarności".

Ę:śĘc:ed:yóki#as':u;b#:F:p:oŁ=:sgzt:ę;nw.#
obu elitom -tej oficjalnej  i  nieoficjalnej.

Jeżeli   poparcie   społeczne   udzielane
nieoficjdnej elicie jest niewielkie, wówcza8

#'sazdeięąp:r;:azeżr:ąpredsż9d#:oźśeśćz8#€

;f,:ł:ił:ajcżfiitep::łja:*hĘieĘ|ĘĘi:
dkowują się  interesom  masowego  ruchu

:Pr:::#„eggó°rii;t±°cwmg,hg!d;gż°pdon:bza:::

:::sru,fe:%je;:ft=.:::eff:ydfoam=jśtmłepap:.
3jj:cspmo:coz#e:::raest:ems,Lnł:ŁŁy,:p=

S'sa*btyowwyómwuśśsnawnt;]jcfenar:#ęusst*:

iggo3eĘ:#u3ł;Ęb:z?:pg;ii,in:jT,Łżł;ą;#
#kny°sŁirz:#Łć#j,uftżws#aa°p?r:j°ż*u:
jąco na samoorganizację mas. W sytuacji
ismienia  zorganizowanej  opozycji  szere.
gowi  czk>nkowie czel(ają raczej  na to.L  ©

3#n,u;:3::ma#ay3Vamoopdoz%:j:n:Zz.g
%nj:.,e:o:FazuwTł3nŁe,gdk;3kwortgnst;ołgbt
dochodzi do neutralizacji i obezwładnienia

:;:ęz=negot.en;jak:Le#oeźnnc?ig:ocmh"=hzui
więc  do  fuzji  elit  opozycyjnych  z  elftami

#dbzćyćżnayE:zzffib.a:j'`:nbyyc%rro°zynnyi.Ctwaruch
Z  takim  zjawiskiem  społocznym  mieli-

śmy niewątpliwie do czynienia przy Okrą-

8}mwsysL°Les`jsbnaik!;:8dsż}°kkuoŁyu'nzsavscĘ::j
znaczące  ustępswa.  Byv jednak na tyle
silne,  by  zapobiec  masowym  represjom.
Ten  swoisty pat społeczny jesienią 1988
umożliwil zwycięstwo ugodowych opęi i po

:sb:]jdstarr°nno%Cap„::dvermduYą:Poę:en*óoEc'j!aY

2J:#asćk,i:,:ye:.jęn?:ł:gingggy:Yackh:ii:,kż-
przeforsować  wiosną  i  latem  88  swoich
postulatówspołeczeństwa.Władzakomu-
nistyczna rozpoczynaiąc rokowania w Ma-

P:oał%::jea:Wz'daewz%:::J:ł:as:`:sSppodbeccczz:że.

Xm;,,ewn%e::a:gy;:c:;,bTLi#:#etip:oT:
jcęzt:':swtwg.a#l::=d:::iżśancii,z::fieć
w tytule artykułu pytan ie bzeba swierdzić,

;%:;gbLgLr=,Z#:ea:„C;engbodŁ#r%|Zn#
Jeźeli„Solidarnośćnzachowałabynadal

:epdoesrói;y;noądei#ś#::?a'dedcey:j:kź;a#:Zc|:
takiego  porozumiemia z  komunistami  by-

#8%ge.m;=y;;o:3ZkT#t&C8#bsyft.S:
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dok. zo str. 5
W  latach  1986eg  lstniala w  Pols©

domokratyczna   i   zaraz)em   antykomu-
nistyczna opcja w związku. Pozbawiona

##;u#d::;ę=dekŁŁyhcTh±iażwżęś#:

?l?w%fu:##z?su#:nłezśnni:ui:=i:
cznym.   Porozumienie   przy   Okrągłym
Stolo, wbrow P. Wierzbickiemu, nie bylo

i::3c:?:n',i!:w:e#ja:::Ęź=;Ł:tgf:|!
:Ę:k###eżu:°#;z::w=y#

Opłacasiębyćposłem?

łfe#::n*ogyn+ąj,::%g::o:EjoŁ##F,:Ęj
#jo swLcetew=jnę:o%Brgngjsła:;zE:Łk:

;:::::__--:-:i;:;_:::::;-::::::_:_;-:::::i::_--:-:i::--:::::-i

Karze  podlega  więc  namawianie  do

Niedawnemu  uchwaleniu  ustawy bud-
żetowoj,któraspowodujedefactDobniże-

:-::-::_::.-;_:t:::::-::_:::-:_:-::-:i:::-:::-::-::::::_::L-::_-::-i::-

::::::i-:::::::::;:;:::--::-:;::::::::::-::::-:::_:-::::-::;--::::i:-

Jan Ewaryst

WYSTĄPIENIE  MECENASA
HENRYKA  ROSSY

dok. ze str. 5

pehe prawo do obrony. („.) Niestety. w niniej-
szej sprawie zostala ona zepchnięta w zasa-
dzie do defensywy. (. .,)  Próbowaliśmy rządać
dostępu  do dokum®ntów  .  Wszystkio  nasze
wnioski dowodowe zostaty zalatwione nega.
tywnie.  Nie  mamy w tej sytuacji źadnych  in-
nych  możliwości.  Jest to rażąca  niesprawie-
dliwośćwtejsprawie.Zhuważam,żeniedano
oskaJzonym i nam jako  obrońcom  szans na
\^/ykazianle  przed  Wysokim  Sądzem,  że  ta
prawda nie jest taka jak się ukhda to wg aktu
oskarżenia,  że ta prawda  ma ziłpehie  inne
ob'icze.(...)

Me baJdzo mogę zrozumieć, w jaki sposób
moźna dojść w tej sprawie prawdy, kiedy nie
mamy -jako obrońcy - możliwości dotarcia do
tej  sprawy.  Jest  to  pogwalcenie  podstawo-
wych praw obywatela do obrony. Ja w calości

::#oĘ%Ł:ji#=j#e°bdżwę#vnL:#;*i=
zajmował Sądowi czasu. Ja chclałbym powie-

dzieć tylko jedno, że w   zasadzie ten proc®s
n ie dotyczy bezpośrednio tycli młodych ludz],
którym   grozi   relegowanie   ze   studiów.   Ja
myślg,  że  dotyczy  bardzo  ważnej  sprawy,

r:żj#:kuomJ3tjkTesTn!Śę:j"#.#aj:o#:cź:

#ewd.:ddaieoćśc:ąpżnąws,Ę;8Y:i##ŁO=d#:
wiek, o naz\^/isku  Lech Wakisa, nlo podpisat
dol(umeno o wspóbracy.  Kto może tutaj na
tej sall odpowedzisć, że ten cz!owiek w okre.
sie od 70 do 74 roku nie uczeshiczyl w grze
ze Służbą Bezpieczeństwa, nie brd pokv`/fto-
wań, o których podaje różnego rodzaju prasa.
Nie  pisał  raportów.   1  ja  tutą]  Się  zgadzam
z Panem  Prokuratorem  - 1 jest to chyba na8

##,iąc*piś;%.##ommyyms,i.ę,i::Et::
smTn:wś:i#h_utacmż#c#,g:e%#tń:a#;

pehe  zaufanio.  Ludzi  rzetelnych  i  odpo.wi®-
dzialnych  bo  zgodnie  z tym,  co  mówi  staro

#wŁeod,fćonjobrmm:,#,i3§i,p=ak:fw:emku:ianmi
zrobić.(...)

Dziekuję (oklaskD

Ostatnie  słowo  oskarżonego  w  ,,procesie
brzeskim",  Mariusza  Sokołowskiego

(18 marca 1993 r.)
George  Byron  napisał:   Wa/ka  o  wo/nas`ó,

gdy sję raz zaczyrm, z c)jca krwią spada dzie-
d|.#yęgstneaś:yyn;;ntynuatoramipewnejwal-

ki.  Walki  ludzi  o  niepodległą  Polskę.   Ludzi,
którzy   byli    bici    i   kstowani   w   so\^/ieckich
bgrach,  w  ubeckich  piwnicach.  Tych.  którzy
chcieli.  by  w  Polsco  było wszystkim  dobrze,

ź:gŁj#g:Feyr:gj,:#Wj,nwnoyt:cropź#P,zc[;
c,zyr'ó".

:,,:t;§#y:fa%#?:c:i?#ę::T::!J::
przed sądem,  a tamtych  chroni się.  Jeszczo
jak  się  chroni!  Daje  sie  in  nawet  spocjalno
emerytury.  Natomiast  ci,  którzy  tyle  lat wal-
czyli  o  niepodległą  Polskę,  umierają  zapo-
mniani.    bez    pieniędzy,    bez   niczego.    To
paradoks.

My,  którzy  właśnie  stanęliśmy  w  ich  obro-
nie,  w  obronie  naTodu  polskiego.  zostdiśmy
oskarżeni w tym procesie. A zbrodniaTze, na-

E::3n##y!:%:arp#w°ntk;°nsąB,Pr€ozyj
otworzył   parasol    ochronny    nad    układem

#n:u::iT:-ok,:E:U:;Bo%#irżiieYp:ji:;=ji::
moralnie i  biologicznie.

odg#jj:dfiJżnai:joęśŁ?d«eagas9ńjrze;:#o°wggo%

:ety:|dpe°::::tkr=jge:*Z;#:Tó!gn*?nmot,ns°k:%
środld   masowego   przekazu   nic   o  tym   nie

#j°*i%mT°ntgzbdemż:i::ł!°#oeśęrwmj°:::

;'3i:ci::ti#.#T:EiaĘgv#3::wwtipkrźtso#1
Bo wałka o  niepodlegh Polskę,  o  111  F`ze-

:gp#:,o,E#:aFkąadmmooż=##ńFzyjć§j[:
w szybkim czasie 1 spowodować, by przyszłe

g#o#zn;eaTsu;,oa%kcThT]ąphc,ónob#ny
Studiuję   prawo.   Moim   obowlązkiem   jest

przede   wszystkim    domaganie   się   prawa

;sir;:s#:owpiic:wasY;:s!Łe:d::j,e#,astsąT=e-
Prezydent jost tylko  pierwszym  obywate-

lem.  Podlega nie tylko prawu.  ale  i surowym
ooenom polftycznym i moralnym. Kazdy z nas

Fł:#=:gEe:;:c?;,ro:r:?:!:z,::%j;::n;ag:iu:
prooesu, jeszcze bardziej brudna niż na jego
początku.

Manifestum   non   eget  probatione.  Mari\
pewność,źekontaktyLechaWałęsyzSBbyłyZw#8F#.;':rndeż:.'#"#P#pS.=##wda#=

iŁ#:,:'i:Ę#śh:z:e:::afź?:g:?%i#!
#Od:##r[;lŁŻĄnmq=ii##.#:nż:;
Kołodziej, p. Antoni Macierewicz, p. Pioo. Najm-
sk], p. Jarosław Kaczyński.

Sąd  nie  dopuścił  do  ujawnienia  prawdy.
Niezawisły sąd nie zainteresowat się tym, czy
mówiliśmy prawdę o  Lechu WaĘsie,  czy też

;ra°w#kza?j%Syt#jepnr!:wBŁęj;nś:##,Łeeg;
bowiem.  że  chociaż oskarźa  mnie  dyspozy-

:Żndyag#:ż:'m#.Vsąndezgedc#c:r::|a*::%'
Ł°uncgn[t°'|%łg:kNó!wes:bYónDye#ad:cdyuą°ąTe-
facto polityczną, wydaną wbrew obowiązują-
cemu prawu.

Skazanie mnio nie bedzie miab nic wspól-
nego z celem kary i wychowawczq rolą prawa.

Tcahkó=#i°oWpTneu:;sat::,ma°:fe#:,Ł#?:kdę

gĘ[:#;ao:ec;:tc#ł:;eua]n:?:r±:i°§:q:ąo#zgi::
W#kś:i,Par8yw:::wPo°bty°yb?rgw;bmTd°Parii

Dziękuję
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Ostatnie  słowo  oskarżonego w   "procesie
brzeskim",  Adama  Harłacza

(18 marca l 993 r.)
\^Ą/soki  Sądzie,  proces  ten  jest  dla  mnie

lekcją życia. Wiem juź, ile są wahe obietnice

prezydenta Lecha Walęsy - są bez pokrycia.
Odrzumnie  wniosków  obrony,  a  także  nie-
doszłych   świadków:   Anny   Walentynowicz,
Andrzeja  Gv!iazdy,  Kornela  Morawieckiego,
Kazimierza Switonia,  każe zdiczyć i ten pro-
ces do rzędu zdarzDń niechlubnych.  Nie dar-
mo zwany jest "procesem brzeskim".

Lech Wałęsa boi się prawdy,  boi się ujaw-
nienia  swojej  przeszłości.  A  przecież  każdy
Polak  ma  prawo  wiedzieć,  kim  jest,  kim  był
cztowiek,  który nami  rządz].,  który nam  prze-
wodzi.   Moim   obowiązkiem   jako   cztowieka
młodego,  dostrzegającego  może  w  bardziej
wyrazisty sposób zto pod różną postacią, jest
ghosióprawdębezwzględunato,jakaonajest
i jakie będą skutki jej ujawnienia.

Fizeczpospolita    Polska    potrzebuje   ludzi

prawych,   o   czystych   sercach,   sumieniach

i  rękach.  Ludzi  nie  uwikhnych w kontakty ze
służbami bezpieczeństwa.  Prezydent nie mo-
źe  ośmieszać  Narodu   Polskiego  na  arenie
m iędzynarodowej, powinie n być osobą godną
zaufania, a także dbać o pomyślność narodu,
a nie tylko swoją i swojej świty.  Nie obchodzi
mnie   jego   postawa,   fałszywa   pobożność,
symbole, t{tóre ma w klapie.

Nie wyrażam źadnej skruchy. Nie  interesu-

je  mnie w gruncie  rzeczy, jaki  będzie wyrok.
Zawsze  będę  walczyt  o  godne  życie  innych
i swoje.

Na zakończenie  zacytuję  człowieka.  który
był nie tylko przywódcą politycznym , ale także
i  duchowym  -  Gandhiego,  który  powiedział;
"Czasami  droga  prawdy  jest  tak  wąska  jak

ostrze brzytwy, lecz nie ndeży zbaczać z niej
ani  o  włos''.  Tą  drogą  zamierzam  zawsze
k,oczyć.

Dziękuię

Wśrodę24marcawwarszawieodby!asiękonferencjaprasowazesk_azę-
nymw,.p;ocesiebrzeskim"Mariuszemscikołowskim,j.egoadw?Ęatem.-Zp.fią
Adamówiczorazprzewodniczącympartiiwolności-Kornelem_Morawieckim.

NajpełniejsząrelacjęzamieściłaGazetaWyborcząr:r,71.z.2_5rnarcą.b±
Zć.wzglódu ńa wagę wypowiedzi prezydenta Helsińskiej Federacji Praw

Człowieka przytaczamy całość relacji.

Czy skazani z Brzegu mieli uczciwy proces?

„Bolka"   Iżyli
Sąd  Ftejonowy o naruszenie praw czl®

wieka, UOp o bezprawnąinwigilację, a pol-
skl wymiar sprawiedliwości o dyspozycyi.-
ność wobec władzy -oskarżył wczoraj na
konferencji prasowej w Warszawie Mariusz
Sokołowski skazany za lżeriie prezydenta.

Przypomnijmy,  źe  18 marca sąd w Brzegu
skazał  na  2,5  mln  zł  grzywny  dwóch  wro-
chawskich   studentów   -   Mariusza   Sokolow-
skiego i Adam Harłacza -którzy kolportowaJi
ulotki z informacją, że Lech Wałęsa jest agen-
tem SB. Sąd uznał, że popełnili oni przestęp-
stwo z art. 270 i 273 kk, czyli publiczr`ie zelżyli
naczelne organa państwa.

Obrońcy Sokotowskiego i  Harłacza wnosili
o  powolanie  na świadków  Antoniego  Macie-
rewicza,  Andrzeja  Milczanowskiego  i  bytego
szefa UOP Piot.a Naimskiego, aby przedstawili

przed sądem zasoby archiwalne MSW,  doty-
cząoe  Lecha Watęsy i agenta „Bolka". W ten
sposób chcieli  rozstrzygnąć,  czy oskarźeni  -
nazywaiąc   Wałęsę   agentem   SB   -   mówili
prawdę. Sędzia odrzucit wnioski obrony.

-  Medopuszczanie  tzw.  dowodów  prawdy

w procesach o zniewagę organów  państwo-
wych było codzienn ością w kom unistycznych
sądach. Mamy nadzieję, że dowód ten dopuści
Sącl  Wojewódzki,  do  którego  sktadamy  re-
wizję. W rzeczywistości jednak wyrok będzie
zależał   wybcznie    od    sytuacji    politycznej

czy  Lecha
w   kraju    -   powiedziała   broniąca   Sokołow-
skiego mecenas Zofia Adamowicz.

Zdaniem   Kornela   Morawieckiego   -   lidera
Partii   Wolności,   do   którei   należą   Harłacz
i  Sokolowski   -  nie  jest  przypadkiem,   że  do

procesu doszlo w prowincjonalnym Brzegu, a
nie  np.  w  Warszawie  czy  Wrocławiu,  gdzie
kolportowano te same ulotki.

-  Na  początek  wtadza  wybrała  prowincję,
żeby wypró bować dyspozycyjność swoich or-

ganów, siłę opozycji i nastawienie opinii pub-
licznej  -powiedzlał Morawiecki.

Zapytaliśmy adwokata Marka A.  Nowickie-

go,  prezydenta Międzynarodowej  Helsińskiej
Federacji Praw Człowieka, czy Sąd F`ejonowy
w Brzegu naruszył prawa cztowieka.

•  Zgodnie  z  zasadą domniemania  niewln-
ności,  strona  oskarżająca powinna  udowod
nić   oskarżonym,   źe   oszkstowali   naczelny
organ   państwa,   czyli   że   rozpowszechniali
fałszywe.  uwłaczające  mu  informacje.  Jeżeli
podczas  procesu  w  Brzegu  nie  sprawdzono
prawdziwości tez głoszonych  przez oskarżo-
nych, to  nie  udowodniono  im  winy w sposób
wymagany  w  rzetelnym  procesie  sądowym.
Naruszonowtensposóbpodstawowezasady
postępowania  sądowego  i  prawa człowieka:
oskarżonym odmówiono prawa d o rzetel nego
procesu -powiedziat Nowicki.

Katarzyna Kęsicka

iegl;a#iharj!ty±m#:°tD%r'=?zzk::ź::
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GOSPODARKA  RYNKOWA
MITY  I  REALIA

(fragmenty-pełnytekstzostaniewydanyprzez
radomski oddzial Partii Wolności)

.Gospod"ka wolnorynkowa" - oo to jest? Pojęcie-wywch! Słowo-

!|*je#§Cdg|igigc;r#S#.:pżFLaiłi:!3:gf§#:§::;#i:ą°i+gh;:#ai:

;;?pinri:ęb:e%g:dŁg!#°%|;f5wbpw#:°::ił:#kśnĘPEłŁ%:
gospodarczych?

3":niria,kw:apż"#r;o:s;Eż:#i#zo.op:p#muTK#:a,.?::nco:Ś#::g;a,
temat.

:faĘ,:JFŁ:icpż:ie:ŚtrŁ;:4F:':Łc:gz#oś?.:o:s*h:goĘipb#h::c:hzwc;z?
większych!!

Obser`^/ując gospodarki państw tzw. wolnego świata można stwier-

#j,:§r§Ęi;:#ik;ł°;ir!;#ą%*§ź:z;#g:€:łżąr;;§i;,€€s;ps;ł;;:°;

;oog:±;rĘF;:h±„gĘnB;#ł?o::±uĘirŁ%::nił:;yE;:;°#i;;
WOLNORYN KOWEJ. Jost tych rogut sporo, ale naleźy chyba wymie-
n ić naiwaźniejsze:

:róawabi':śyćs#mTofż:ngsm°mwp°o-5:rdca#c°hwwyw'zgiędemprawą
• system prawny cieszący się szacunkiem oby\^rateli,

ipc°ÓSżzamno°#:#,:iż'j:jghofs°,romsowwh:Tu®;Cć.h(;.Ś)guMoiscepo4już

::=#,|#n,.e#[u.cwy;|ycĄ;pśri:::a:;,s#jtąT;:=escuhzoedżzeen|;anę:
będą szokujące dla nikogo:

g:;pnT5:o9r8:p:d:a:k#gw#S:'#:#ae'ŁeŁ3?:ar%się#iz:ś:e%r:;egTi,:gsrzĘ;dessm::
:ło-##?=ąśĘnzŁ#;oiggegpff%ąjsiio::s|idĘ,łgąłłia!
niesmująp=#::k::::j;biYBżź#;:e#:u:p#r#ok:;.g#Ę
:#nYł°#b#33igŁCzyćrddo°ger3::}#ś3żet3SrHg#%iE:tyecT

#Shtiśśr:oTńe€oWś%`a.n&myś#Fmb,r°Bdouzsemj}o#,ręwcicihj:#e!:cni
w Polsce nie przeszkadzali.

i:ęi:iĘ#!piffEiw#:?mo;sgEnŁ#§ĘiEjaŁ:ię;#diikmi#
-Zyjomy ciągle w kleszczach systemu prawnego.  (...) Ale dlaczego

nikt nie chce nawiązać do prawodawstwa i systemu prawnego  11  RP?

';;p:'&=ri;g#:#e;#eoŁ:ioafp:oiit#g:b!;ad=±:nno:gn#::łn%#:U:O:

.m.ó#,jk+hŁ%e#,pjrćLjF%:too:źyŁP#%=;jżctę:rś;Tjo=z#e=:+:
mienia zagrabionego przez tz`^/. wladzę ludową z nadania sowieckie-
go.  Na tym tle najlepiej widać,  że źyjemy nie w  111  F]P lecz w  11  PF`Lu.
Waściciele PRL-u chętniej oddadzą za bezcen nowoczesną fabrykę
„kolosiowi  finansowemu"  z  innego  kraju  niż  oddadzą  prawowitemu
whścjcielowi zrujnowany młyn czy rozpadającą się kamienjcę. Dlacze-

P°k?;p#:dg=r=n::oź:bnY::ó:fakje+a#:ą°d=icśjr°ndakżmprk°r:łek:j,j
F`ządzącej w poczuci u pehej bezkarności !

*kn:ł::gij,!!a:'śg*gĘĆL!Egn,awrgk:;pei=;g:?mfk:gq:j:i#:'gr:Ę

::MĘię,gc,dc::H:jiwg:dfi?k,łm:afi%Ęc'żpapą;::i%j:śziT;i:jf;,.*::,:
nia (albo raczej -przywró®nia) gospodarki wolnorynkowej w Polsoe:

WAF] UNEK 1 -Zmlana systemu flnansowo-podatko`i/ego.

wpToa|ea%#ąscł::ję?o,:?:?aźnbffżo°nysdteom:yfistn::%°wW°o-brwqg?ąw;%:

:dkLa#ohścęgd.ar:eTi:żtyuc§htagw°oS::(::=ehń##rn°eY:oź3:i:,::jdea#U.

:o#os';3,:E1%:p:uf#i:ya:E:S'g:i,s:g_gTa:fi±a;n%op,śg:r,a:n;ff

kean:ti#,#:k.vźĘ:gn.oyńc=hji:zł:d:t,::o.o:rFŁn:aoz%śĘ#::.oi|;hę#fb.;wg.n%t

Lc##y;;ił#::Kłze:jagg[ae;nżi:::j:j:y:C:h;:§:::Łn#p:g#|o:,RSyĘrsp#seg#

Ęyz:::zF*fwĘŁbn:n;Ę§:d:tz;:ł:ąę§d%ć:no#f:#gjfg:tć:dsąrżhb±Ę::
z aktami  prawnymi wyźszego  rzędu,  a decyzje urządników państwo-
wych podjęte sprzecznje z obowiązującymi przepisami są nieważne
na mocy prawa!! !

WAF`UNEK 111 -Zrównanl® praw podmfotów gospodarczych.

3#T::n#:#ado.mw;i#g;ie3:zd%T#*Ężw#y#Ee:z:i.#ęś#!g3!
o?;:t%:zF:FneodśFl?#;risdY:cp,aóńwsntoczweeśgnę;j%Jo.kpooTs%:gjcŁe,ibzeł:=

!eg;nd;;%EfiJ:ac?:aźra:o?i:ż*i=±sF::iFf:F#e%::oŁżd;:!so::::
negomieniaspołecznego.Propsgowanyostatnio.paktoprzedsiębior-
stwie. jest kosmiczną bzdiłrą, mającą na celu  przyspieszenie agonii
polskiej gospodarki..

.b:aA;e:JeNpaĘ?!ąłi-kz:g?3htp?,d;5voc#mff::.:i:E;a#Y.Ę?gfi:;;;.#o:whji:zg
coraz in ną mafię.  Przyjęcie takiej zE`sady niejako narzuca rozwiązanie

Rr,ib#RUoPBry#W#ftacJśł,ęMf?rmmoęż:#yajĘ#:ra#aadĘyćmsuAkK=#e-
na przestrzeni lat korzystając z „parasola ochronnego", \^/ynikającx}go

;#:::Ęn;oźU;R;eżN§oe;:wż:grigi:fi:yF:M?gs#;joą#+:°:;°nLT;bg°:pr#|dndoiyżwb§y!;
zdeponowane w odpowiednim  Flegionalnym Zarządzie Majątku NaTo-

!:z:k;:g§w#:;:;:::i§:;:b#;ei';#Cii;;;:;#j;:;[i°s::;%;!#;;;ag§
podmiotu gospodarczego. Decyzi.e w tej sprawie muszą być suweren-

;#:i!s:::ai+o:b::aŃne:!oL:j:sT:og#:::łŁaec#iŁy:ayd:ahf:wo=:zżm#;ą
;bn7um,Ę?eć,:#:i#śig:#yc#:ie,nz,:?3su,łaź:Ł:ż;:ic*pc.#iin:;
%::e,rp::#ńffez#boRr:g!kNoawdazćo:ę::`ĘZ#NŁffi:,zz###::#.,

§u::;;ą:;;żj[§u;u;z%a;;Ę;§u:jgłggł;;e;łr::#T;§ł§s;:;żjc§;ł;:::§ł:#gĘ

;§#°:€s3o#:W#mŁde:aĘS=?§?n#:eŁ#::(Sk#:gcs:#?a[e:##
:'i:igLci:!;:ć:wi!źL::f#Łc#%aęndi:,fjk:8;nni:w2oa#E::#cho|

- zobowiązanie prywatnego współwłaśa.ciela do poszanowania po-
wierzonego mu majątku narodowego oraz zgodę na przyszle ustawo-
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#&ć:Ę|#S:::jadnwośzcgkcreens)j;e  P°działu  majątkowego  (ze  wzg iędu  na
-ustawowe zagwarantowan ie praw pry`^/atnego współwhściciela.
Majątek narodowy zajnwestowany w prywatny podmiot gospodar-

;_:::i:::--:::--:--:-::::::-:::-:::::-::::::::_:_:_--_:-::_-:--::-:::::-::--:_-:--:-:::.:::[:-:-:_--:--:---::-:

;łjo;jĘcłł#%pĘEłj§n#o#{ł:::j3b§o%gjĘ:;{,:o§:nĘb;u;;:#,
:3ij:n':;:#eM:nz%3#!|=;p::gił#cbĘ.:,cshp::e':af:nó::Jge.P;ive=,:;

#A##::śuŁ:Ee:m;a*n|#d%:#ksv*;*s::ęodn%#ł3nbR:Ee}#pĘjłnśaŁV:
rdj8::ekr:c:€jJFał33#e°k?aTi:dp:';kiz##j#S®9c,?:Zpę:zg+°u|:
3:lśbcanr,dezt#:#*ffmnzi;:°#33:#ysntsŁi%r:dwo#oaknrĘ%befgr.nTąę'iug

:trjk=wmff#3;,%omwonkąr:gawt:#:3r3:::,ys:#kTojro#dŁe,reT]Łej±oybg

:::=-_i:_-:-:--::-:_-:-:---_:::_:-_-:::_:-:::_::::_-::_::-!:::::::-;:-=_-:-;_---_-:::l::-:::::::_:::::=:::::::-:::
nam mafia proponuje w nowej ordynacii wyborczej, to po prostu kpina
z demokrwH                                                   paźdJzei%iTkai%śe r

Olgierd  Zmudzki

JAK  DZISIAJ  WALCZYĆ  Z  KOMUNIZMEM
=d:z|łw,iłi;::%:;2:!'=Y;:#Eo.so#o#:fa:nY:Twwign:y:c:h:p|ugpżt;b:::n::
spodarce polegało to m wypaczeniu jej sbuktury -nadmierny rozwój
przomysłu cjQżkiego powiązanego z}e zbrojeniowym. Ponadto fawory-
zowano produkcję przemysłową organizowaną przez państwo świa-
domie n iszcząc prywaoie dziahnia produkcyjne. Dokdyna gospodarki
planowojumożliwiałarozwói.tylkotychdziedzin,kóórezostavzaakcep-
towane przez władze.

Zniewoleniu gospodarczemu towarzyszyło zniewolenie polityczne.

:%:Fśkr+g%,:#:e:s:::n:aźE:f:#;::w#:%i;źw:ą::krł;:#k:U#u:F:Zś#
graniewtojgospodarcoroliwhścicieliśrodkówprodukcji-kapitaJistów,
tych  samych,  z  którymi  ideologicznie  walczyli.  ośmieszali  i  szydzili.
Teraz.  gdy  upadło  komunistyczne  imperium  starq.ą  się  wejść  jak
najprędzej w lch role j własność.  Stato się to możliwe dzięki:

°ri|ESF=?a:n::mz:n°na;:g:°::#ogd°#,:wh:Sr:#:::::w:;Zekjo:u:;;:offmd:'::

grywanie  czołowej  roli takze w  prywatnej  przedsiębiorczości,  w t\^/o-
rzeniu dzialalności gospodarczej ocl podstaw, zwtaszcza w handlu.

•  Ryzyko  będące w  normalnej gospodarce  ziawiskiem  normalnym
zoslak) w ich wypadku  ograniczone do  minimum.  Sam  punkt starlu  -
- reforma Balcorowicza pozbawiła ogół społeczeństwa w;ększości ich
oszczędności.

- Skład osobowy pracowników banków i ich powiązania personalne
z  nomenklaturami  komunistycznymi  sprawia,  że  kredyty  i  pożyczki
przydzielane sątylko w pewnym kręgu byłej nomenklatury, a w wypad-
ku niepowodzenia przedsięwzięcia zostaje wpisane w straty banków.
Ten  mechanizm  powoduje,  że całe społeczeństwo finansuje  ryzyko
dzialań gospodarczych kom unistycznej nomenklatury!

-  Przedstawione już wyżej warunki  sprawiają,  że  cala  dzjałalność

3Zis#:rkcł:dor;.śE::ęnjF,:dmuużą:#::js:jb,#jcsżj:rkzrę8:ąk:m,U:'SgY:
spodarczym życiem  Polski.

Wyz\^roleniu   spod   dyktatu   komunistycznego   imperium,   ideologii
i  p?rGi towarzyszy dostanie się po.d dyktat gospodarczy komunistycz-
nei nomenklatury.

Komunizm upadł - rządzą komuniści. to hasb  mające mocne pod-
sta\^/y w faktach  z dnia codziennego.  Odwohanie  rządu Jana  Olsze-

;::!z#o°ś°c:ŁW;:j&j:ha,r&°nfe:ś#aspuapmę:oe:Skk:#urnłs:s:o*wó:%:%'seutj:&ecT
ich działaJność zza kulis.

Dawniejgh5wnawalkazkomunizmemodbywatasięnapłaszczyźnie

g3f=ńhTsotnręś#fhwaTtj;gc#nę:,ch:3tzę::nyg::ę::,ogg;a#:;#,
zasadniczo sytuację.  Problem walki  z komunizmem  przeniósł się  na
walkę z komunistami na płaszczyźn ie gospodarczej. Chodzi o u niemo-
żliwien ie im bogacenia się i wpędzania całego społeczeństwa w biedę.
Specjaliści   od   ekonomii  w   środowiskach   prawicowych   i   niepodle~

glościowych  są  bardzo  nieliczni,  stąd  znaczne  braki  w  założeniach
programowych tej części polftycznego życia.  Komuniści obsadzający
swoimi ludźmi banki i ekonomię ciągle wygrywają.

Hastem ogólnym tego okresu  powinno być dążenie do wolności od
pozostałościkomunizmu.

W kom unizmie totalitarnym istniała następująca hierarchia:
-   Centrala komunistycznego imperium.
-   ldeologia i rządząca komunistyczna partia.

:#Ł°or#n#kTu!&8#ad:t:jjsacstwuż±i#]Cś8angF|pi%#;jśig(no.
menklatura).

Upadek   komunistycznego   totalitaryzmu   i   przejście  w  fazę  jego
schyłku zmierzai.ącą do kapitalizmu, z komunistam i jako kapitalistami ,
zmienitozasadniczohierarchięrządzenia.Narządwptywmająkolejno:

•   Prywatna wtasność i  udziały w spółkach l(omunistycznej nomen-
klatury.

•   Podporządkowane  wpływom  tej  nomenklatury  życie  polftyczne

(sponsoringpolftyczny).

waoTd#o:'Sź%nJ%zgn°y:#effsź!ónę?#ri3;cYas::i'3:o?i°pcahn*i%#PW:
robach     akcyzo\^/ych,      niedowład     i     mi.kroskopijne     z2atrudnienie
w służbach skarbowych  (policji podatkowei).  l^rud nianie tropionia go-

SŁ°€har;#,Pbrrzaekd§;33jk°;;tww(#źdś#nnaapkr'ikś':;opł::a%#ę:sgddóaJ:

:emco%|npj#mw#da:?u::j3'2rk%:ir?sav°csisy#°njos#:łk,:°h8,?°damzoji
Walka  o  wyzwolenie  się  spod  komunJ'stycznego  panowania  musi

uwzględniać opisane wyżej przemiany.  Podejmowanie rozliczeń poli-

gdcymp:F,Ł;k;T::,L=:nmcj:ęwd:.dee#o°##j;jnJ:ęsk:=aT;:a:rżn?Cjż
komunistycznego  finansowego  zasilania.  Ządanie  od  nich  roz«czeń
z  komunizmem  i  politycznych,  i  prawnych  jest  bezsensowne,  oni  są
tam bowiem głównie po to, żeby takie rózliczenia blokować!

Słabymmiej§cemwszystkichtychkomunistycznychmanipulacjijest

Łakkv#:]:S;3ŁW3ndas2:eozrkź:±ni::Órodmeumn?sktia;:awJżnzedann:%mm!=:
jest to, że efetem dziatania jest stałe biednienie 80%  społeczeństwa.
Kosztem  ich  interesów bogaci się bowiem  komunistyczna gospodar.
czaelita.Wytłumaczenietegofaktubiedniejącojczęścispołecz)eństwa
to jedyny sposób na efektywną walkę z l(omunizmem i jego sterowa-
nymi przekształceniami w chwili obecnej.

Nieudokumentowane i nielegalne dochody kosztem społeczeństwa
są możlwe przy planowym niedowładzie shiżb podatkowych: niewiel-
kiej liczebności, o składz]e niezbyt interesującym  -dawnych  komuni-
stycznych  aparatczyków.  Jeśli  w  latach  1980-81   komuniści  nie  dałi
sobie  rady ze  zbyt  liczebnym  ruchem  społecznym  -  „Solidarnością',
mimo  posiadania w niej wielu  wtyczek -agentów na wysokich  nawet
szczeblach.  to  obecnie sposobem  na  komunistów  mogłoby być zor-
ganizowanie  społecznego   nacisku   na  znaczne  z`^/iększenie   licze-
bności  stużb skarbowych.  Zauważmy,  że  pracownik takich  słuźb  nie

:3:##źg;Tg:cźonsatdsew§Łąłog=dnnę5:jnes,ŁzsałaE±%zde;a#eu{

3::ż3njz::3ntefflw:%s#ł#gzruspzsffpąd3:ze7#j=gg,rąogż:Tyy;h#3ł[3f#
poprzez  znaczne  -  kilkunastokrotne  .  zwiększenie  liczebności  tych
stużb  można  doprowadzić  do  efektu  „Solidarności"  80€1 ,  czyli  nie-
steiowalności  ich ze strony komunistów.  1 o to właśnie chodzi!

Presja  na  szybki  rozwój  stużb  skarbowych,  na  wchodzenie  tam

#!°#k|;:ęzgcj#:Uńd:;E°tawtTonnayscTi:§kuoemścuj:js;a#ieę°mycznych
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RAPORT   Z   KRAJU   KOLONIALNEGO
(rozmowa z Mirosławem Dak;wskim)

dok. ze sb..  1

kraju żyjemy. Jest to już państwo  kolonialne.
Co  do  PF}L®wskich  długów,  to  rzeczywiście
zostały    przeniesione    na   nas,    czyli    ludzi
żyjących  w  F`P,  dzięki  umowie  pana  Leszka
Balcerowicza z K]ubem  Paryskim.  Obciązają
one   nas,   nasze  dzieci   i  wnuki.  A  zrobit  to,
przypominan.i. cztowiek, który był wicepremie-
rem i trząsł cahą gospodarką, mimo że się na
niej raczej nie znat. Jest to człowiek finansów
a nie gospodarki.

®   Czy za ten stan finansów ęą edpo-
w#:#a#otz#f#mR1%m,[7Ba,cero.

Opublikowanoprzecieżrewelacjeotajnych
inwestycjach  z czasów Jaruzelskiego  i  K]sz.
czaka - to jest zakupienia za  kwotę  będącą
odpowiednikiemkilkudzjesięciumiliardówdo-
larów, przestarzałego systemu obrony prze-
c`iwlotniczej   .NEWA".   Ten   system   obrony
ziemiai)owk;bze bw sowieckJm ,  przestarzavm

#omn?c?.?3:#zś8:ZpeoFsk|ani:a:38rberjo:i'3.-
-  Cs%%t#%,a!J#,C?ymiz rece-

Straty    roczne   wynikające    z   tego,   że
gospodarka naszego kraju jest w stanie stag-
nacii,   sięgają  kilkudziesięciu   miliardów   dola-
rów.  Poza tym, jak bezskutecznie alarmował
Falzmann,   ważne   byto    praktyczne   ban-
kructwo jedynego banku  dewizowego  Fblski,
a mlanowicie Banku  Handlowego.  Po zawale,
w  drodze  na  swój  ostatni  pobyt  w  szpitalu,
Falzmann   mówit   -   „nie   dajcie   zatuszować
spra\^/y bankructwa Banku  Hand lowego".

O-   Dlaczego  rola  Banku  Handlowego
j:#rk# Wazna dla polskiej gospo.

pRTnpkrz:3tnęd::rm,`:ąj8,%oyrŁa:5,8:6Wó=;:%

#e:*if#n?sę:ok*te#namp=ewd,?::;dneamd.zS,ę
cze, sejmy itd. Dochody nasze zaleźą między

#ym|c9dztipgo?ś{'j?8ee:i:abź:aw:dmaymzym:Szg:
nach -są zachodnie, a zarobki  10-20 krotnie
mniejsze niż na Zachodzie.

®   A co Pan w tak.im razie sądzi o kur-
sie dolara w naszym kraju?

Staw kurs dolaraw latach 1990 i 1991 to nic
innego. jak tylko okradanie nas wszystkich.

b;rmzybst#*ULŁe#raF„Wbpt:#a!Z#e°ł:
rzędu  90-100%.   Nastąpił  wtedy  gwałtowny
napływ  kapitału  spekulacyjnego  z  Zachodu.

yk:dbh8.3°C:T}anr:jo#3oiŁurnzwęedsnż#WwNWB:

g:i°ddo°ńpw°łi,ktJ:ctiojnze°§#R3w=g:jer:'k°u-
wyjmowano podwójną ilość pieniędzy. Ci, któ-

t#?,TM.ao'#;o:ga;::?:i;T:oŁfća::,!ii5ę
polskim , którzy wiedzieli, że będzie utrzymywa-
ny€#*U#;3rkau.  `emu,  na  dwa  tygodnio

przed   gwałtownym   skokiem   dolara,   widać
było w NBP po ilości wyjmowanych złotówek,
iż ten  skok  nastąpi.  Czyżby jasnowidzenb?
Pienńdze te zamieniono pośpiesznie na dewi-
zy, a później z powrotem puszczano w system
finanso\^/y Polski.  1 to jest przyktad  planowego

10

rabunku finansów Polski, o którym alarmowa-
liśmy naiwyźsze władze.

- ;i#o?n::.,?Iź,k##??Tąz:p:a'':=',b;a-

W Polsce nie ma cenziiry, jednak clągle jest
aktualne  zdanie  Marka  Twajna;  „demokracja
dala  dzlennikarzom  trzy  bezc®nne  dary  -  po
pierwsze  -wolnośó sbwa.  po  drugie -wolność
sumienh  i  po  trzecje  -  rozsądek,  aby  z tych
dwóch  darów  nie  korzystać".  Obecne  ktopoty
z „przekaz.Lorami" wynikają z użycia gtównie te.
go   trzeciego   daru.   Mędzy   innymi   przez  to
jesteśmy   postrzegani   na  świecie  jako  jedno
z państw mafijnych.

•   Czy ło państwo różni się czymś od
państwa totalitarnego?

Państwo  totalitarne  charakteryzuje  jedna
oenzura  z  olbrzymją  ilością „zapisó\^/'.  Mafijne
zaś to  takie,  gdzie  cenzura  jest  niemożliwa,
a to z tej  prostej  przyczyny,  że  istnieje  wiele

2Lua7#Euą,d:'gsme:f't:;óJ3rs::uYą=:es:=L:
Moźna przecież wywrzeć nacisk na redaktora
naczelnego gazety, aby pewne materiały się
nie  ukazały,  a  inn,e  zostały  zmienione.  Było

::;.plszmp#:zymęyi::;,p:gdkś;ś?E:o'Ledwaet
rzbicki z zespołem.  Podobnie stało się z cza-
sopismem .Tak".

ęr-   Jakiego typu materiały są odrzu-
cane?

KogpJeakrvrś::rom#;aolstkoąwabra?;gwso?g.iskaow-
ciotek  robi  to  w  Warszawie,  gdzie  jako  szef
firmy   wprowadza   nowe   zachodnie   metody
w bankowości  polskiej.  lnny towarzysz robi to

:T::Jśat;W:3a%.oT*CyŁdE;ew:*:g:n#
którzy dzierżyli władzę polityczną w PF}L a te-
raz mają finansową.  Słusznie  za panem  pre-
zydentem możemy nazwać Polskę:  PF]L-bis.

-  J%jje #m°j%cjbyMćjcs%#a;az##nnk,
wsżyscy wiemy. Czy wiadomo coś_
Panuwięcejokulisachjegozgonu?

Odpowiem  ogólniej  -w  systemie  totalhar-
nym  nie  trzeba  mieć  obozów  koncentracyj-

=#a8'an:rsózdys#'SŁ'r3Ły;aśtŁaasczydćo!Snt,eir°nvp:
10%   obywateli.  W  systemie  przygotowywa-
nym przed okrągnm stołem wystarczylo w spo-
sób   bezczelny   i   okrutny   zamordować   kilku
księży /Popiełuszko , S uchowol ec, Medzielak ,
Zych/,  żeby  pokazać  l<ościołowi,  że  ma  się
uspokoić i być „konstruktywnie" obecnym przy
tym  okrągtym  stole.  Są to tzw.  zbrodnie wy-
biórcze.    Poza   tym    istnieje    nękanie,    np.
odkręcają się i wypadają dzieciom z rąl(, kurki
gazowe w domu wdowy po Falzmannie.1nny
przykład   -   Jan   Parys   jechal   niedawno   do
Przemyśla, po drodze „wysiada" mu hamulec.
Lądują w rowie. Jak się oka2ało miał przecięty
przewód  hamulcowy.   Na  szczęście  na  tym
zakręcie nie było drzew.  Ci ludzie przeźyli,  bo
to było tylko grożenie. W przypadku Falzman-
na. groźby kapitana SB,  że  może  umrzeć  na
zawałserca.jakbyspełnivsiępoprzeszłoroku.

-  %:#Kg#:ę3ńsk%awaśmierci pre.

Prezes  Pańko  bardzo  ostrożnie  traktowat
sprawę  FOZZ-u.  Jednak raport  NIK-u,  który

przedstawił  Sejmowi,  mlmo  że  bardzo  oglę-

fżncyźębśy::ęl#?#SJr:fią:;,:hcyp,o:3uTaoś!:wźjge,sot:

Ł°snt:of?ep:gt%dńck;,:°tap:a::e:t:.:C%,'3#e-
prokuratura  jej  po  wypadku  nie  przestuchi-
wa'a.

®Tp°Hewr%;#:.'ć:wĘęacnmS:'grJ:_psty
-kompromisuokrągłostołowego?

Profesor  Przystawa  opisał  gdzieś  nastę-
piJjącą  historię.  31  sierpnia 1992  roku w jed-
nym  z  wrochawskich   kościołów  byta  msza,
poczas  której  znany  kaznodzieja  powiedział,
że   „Solidarność   byta   nieślubnym   dzieckiem
partii  oddanym  Kościołowi  na wychowanie..
Adam  Michnik zaś używa określenia - „koha-
bitacja".   A  tymczasem   słowniki  pp.dają.  że
kohabitacja  to  jest  współmieszkanie   pob-
czone  z nieformalnym wspóżyciem  seksual-
nym.    W   domyśle    -   elity   solidarnoścjowej,
okrągłostobwej  z komunistami.  Dlatego tytuł
artykułu   Przystawy  brzmiał:  nNa  kocią  łapę
z nieślubną matką".  Chodzi w nim o to, iż elity
solidarnościowe, czyli dzieci partii żyją na kocią
tapę ze swoją nieślubną mau{ą - panią.

-  %,'s2,gs:ż#ig%;zŁaa*ęś,n=,ggy

Tak, moźemy zmienić krajobraz polityczny

:2:s5;żeEź,%wTgrzź;3cż:oE3źcszparkaaTdśorneej=z:

Łnj3jząosę:rśŁVOps:;,e:::[.dę;=:ć:{:,wyBł,O::,:
spoteczeństwu,  że  można  obalić  proporcjo-

:oał::.sozr::,nea3jdęp.wwY:3;iafn..ŚP.?y:::';'eon|3
się  tych  sit,  co  §ą już  w  Sejmie.  Największa
parlia,  która weszta do Sejmu tak  naprawdę
dostała 5%  głosów /12% głosujących, a w wy-
borach wzięło udział 40% narodu, po wymno-
źeniu otTzymamy 5%/.

Dla  tych  elit  wazne  jest,   aby  ludzie  byn
znuźeni  polityką.  To  się  im  udaje.  Wg  ostat-
n#Cz#qć°%=łdw25n.aż8%żSw%*oYyw:°r%yhwmp°żae.

tunkiem byłaby prosta ordynacja większościo-
wa w okręgach jedncmandatowych.

O-   Co   to   jest   ordynacja   większoś.
ciowa?

To jest proste -w jednym okręgu przecho-

%'r:3ełkgowjceź;wYL8ekgYk:rda3mcyhcT:9;:

%dn;esjnęarczź}C:ge8h°mp3,rb"ęsdp2g:Cy":no{:,r,inó
wziąć za  marynarkę  i  odwołać.  Po  to  mamy
tak   skomplikowaną    ordynację   wyborczą,
abyśmy nie mogli  pojąć na czym  mechanizm
ordynacji wyborczej polega.

u.   Shwem - ekonomia, flnanse  1 go-
sspąpozdffitynktąer:ffi%ty#t."jązane

Tak,  uważam  że  najwazniejsze  jest  obu-
dzenie instynktu samozachowawczego naro-
du.  Potem wymuszenie na Wadzach ordynacji
dla nas -  ludzi  - zrozumiatej  i  przez nas kon-
trolowanej. Tylko tak możliwa jest cywilizowa-
na zmiana strupieszahgj  i  skompromftowanej
scenypolitycznej.Atylkotakazmianadanam
szan§ę  na  rozsądną gospodarkę,  na dobro-
byt.

DziękujęZarozm°Wę.,ozmaw/.a/J.V/OO
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końca.

-:-=-:f:f:=:::-f=:::-::-::::_-:-:-:==:::-'-:::_:-:-:_-

#iiin#i%!dg:Ikii!o;c;z:p;i.#;i:i|i?i|i-:iś;ijy.#:3v!tm;łi;i
bipa°t'#onj3łwg,t*t:Łebzr:##;towegoFkądu.zmajdąsięprawdo.

podobnie następujące sprawy:
•    grażwźępkr:Ź;dwenhj;S%#LS:::,ÓW Podwżka Podad{Ów proponowana

:  g#;;jn;3,#t;N:jŁEm#:,;r;;:cmŁ;nĘ;oę#:u:ś;taj;bd::=hd:k:oen:#,;

•     Pomocfinałisowa dla byłego zsFąF] na l994 r.
Lesław A. Glermański

RADY  DIA  PREZYDENTA  CLINTONA

::.Ę#e#znśoF#|ę:®:i'i:#cgżu:gnęe;

EsmzĘjyĘ3r#łu#do::tMł:ru#:*;::egjg:Fuo:r::

:=ź:=ź-::=ź::-ż--_.=-:_-:_:ź:::-::----_ź:

;&#ęcozL:os:#gandunTeen,Foem:%epjg:ar:#L:

WYWIAD  Z

%#:Ś#sk

#Tdro:jree;r:gn#ajp:ź#d=jnTegr:Z:cn=;jj.j

:;i:iks:k:a:.:',;:;:n:u!5';::sT#a::zf,:i2nc!;ś;:e|
dowiskowo®bronnej pomyki (national energy-

#iiiŁF§:;:§:sid:n:ik§r§°ł;ij§j!i#ij:ł#;!j
t:eĘ:o:bpĘ:p:r:e5do%ciĘ°:W%:#hd#;:#zĘ§:

#ajnąs#iae?ycebywvz;:Łpa?t::grś:ó#k#
programy  i  wzrost  ingerencji  rządu  w  życie
ekonomiczne.

adNyatd°oTł=*###:nE"?pi##aj=:%

§°3r:or%epię,rjźinet3npijibgan;dszh::jpe?##?:#łŁj#

:i;--;:::::-:----:--_--::-:::::::;::::;::l::_:--:-:::-_:i::i:::-:::::;:_:;

:dęa;:je;::n::;ż°Wb:redgz?;jc°J*#:ekjieTo-

-:i:-i:::j:=-::=:::--::-:-=:-:,-:;::-:-:::=:-:-::--i,:::=:;;:::-:-=::-=;:=-

Krzysztof Brzechczyn

REDAKTOREM  MIESIĘCZNIKA
„RADICAL"  -  JOE  ŁOSIAKIEM

PO#F.-.ęBaĘdą.%ara?#°a#,%yoJ#eg#deodśc%=

poJskiego   pochodzenia   oraz  tych

inijd#ilSłrŁi,:3jsi:#giw;Z;iig;,;W§%;d};
:::--=-:i:;-:::-i:::---:---:=i-::i::i-ii:=-----:-
-:-=ż-_:--_-ź-:_--_::_źź::-:_`=--:i:::_i

:hżrz:źgi,jgusk*h#res:r#tah%czhó3,&goę

#?:knaEiĘ;e#oanmą:r#ęT:Ttn|rorjwwYS:*aĄTae..
.Dzjękuwjędzaa##3:mżyuffims%:cesów
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0  SOMALII  Z  INNEJ
Dwa  ciekawe  anykuły  na  temat  obecnej

sytuac|l w Somalii ukazav się niedawno. Pier-
wszy z nlch zatytułowany „Dlaczego Stanom
mprćwdę    zależy    na    ratowaniu    Somalii"
ZM#:®;'r3;i:VAm&en;ak:rńskcmy"2##eT::',:bżŁ:

#3:ś&'ti2ę'm:cyabur:jffe#wWvSo?ks##
W aTtykulo  Globe  &  Mail  z  Mogadiszu,  re-

daktor Gooffley York pisze mjędzy innymi:

prź:bJkmą?cą|:r°n%L:eT€mjęJj*i:d"n:ni:
L:u#rnąn:knŁedua#:::j=:#*:#{:snzeT±:
8oby  ropy  naftowoj,  wzrost wpływów  islami-
zmu   i   krytyczne   polożenio   geopolftyczne.
Aczkoh~iek oficjdnym powodem  militarnej in-
twe,#:;,:cyd:soóT;liijeżta?Łmp#ohźueT:eni:Ln::

lii było poważnym  powodem do wyshania tam

#,:Sżi#U:ęq=t;Cżye#ęggkTi.Sś]Cwh{ć,:nńenr}g=
szy  i  rzadziej  zaludniony  Kuwejt stał się też,
dla    podobnych    przyczyn    terenem    wojny,
w  której  przygotowaniu,  wybuchu  i  skutkach
Stany mialy chyba najpoważniejszy udział.

W  Berberze  w  północnej  Somalii  znajduje
slę olbrzymio, jedno z największych w Afryce,
wojskowe  lomjsko.  Berbera.  ze  względu  na

;w;bk,,,użcuczowrwaobjjpsTużdoy,:ekjoTjĘ:aTÓ:śęg3:=:
wego   Wschodu   produkujących   ropę,   byta
w  latach  osiemdziesiątych  morską  i  lotniczą
bazę amerykańską.

óźp,r.?nĘ::pp#.kcon:,%Ss#a"isTao::gi:ć
::ofubnadr:FoeTddjLmwu#rew9°p:h*nye:ąc°zsę?:;
k'alu.

Najbgdziej  jednak  tajemniczym   demen-

#Fż„wbJśćzobbeż°c::jściso#ra;jLij:SźÓżpr°o:;nnaę
ftow®j pod póhocną Somalią.  Nikt nie wie na
pewno jak bogate są te zbża i czy wydobywa-
nie ropy okaże się ophcalne. Ale pięć najwię-
kszych   firm   -   Conoco,   Chevron,   Amoco,

::j:R§j,fagtj:c;jE#aatjeurże#::hmpsrj=Lp:a::
jących   pobwę   terytorium   Somalii.   Umowy
i  kontralq/  na wierconia zostały  nadane  tym
firmom  w   końcowych   latach  80-tych  i   były
podpisano  przez ówczesnego dyktatora  Mo-
hamrnoda   Siad    Barre.    Obecnie   firmy   te
spodziewająsię,źewspacyfikowanejSomalii
będq mogĄ/ l(ontynuować swe prace. Obser-
watorzy   w   Mogadiszu   są   pewni,    że   to
obecność ropy w póhocnej Somałii wpunęb
na  decyzję  o  mimarnej  imerwencji.  Conoco
szczególnie  wykazało  poważne  zaintereso-
wanie Somalią.  F]aymond  Marchand,  kierow-
nik oporacji Conoco w Somalii,  odwedzat ją
częstowokresieostgttnichdwóchlatniezależ-
nie  od  szalejącoj  tam  wojny  i  rozruchów.
Luksusowe pomieszczenia Conoco w Moga-
diszu  były  główną  kwaterą  Floberta  Oakley,
speęialnego wysłan nika Stanów, oraz innych ,
pracujqcych  w  Somalii wysokich  urzędników
Depammontu Stanu.

Specjalnym reprezentantem Conoco w So-
malii  iost  47  letni,  wielki  przemysłowiec  Os-

F,ą#yam=#j:%Ładc:ją:#§::#o:e#
generak3m   Mohammedem   Farrah  Aididem.
Ali od dawna kieruje finansami gonerah Aidi-
da i w czasie wywiadu jakiego udzielił w swej

12

obszemej   rozydencji  w   Mogadiszu,   powie-
dzial:„Firmyprodukującx)ropęsąbardzozain-
teresowane Somalią.-

Powyższe  zestawienie  może  sugerować.

Ś:e,i=g:fśozneśn:Fu%'i#:ti:tnzf:eś3::flY
ilo interesują go następujące zagadnienia:
-   ochrona karteli naftowych, nawet za cenę

kolaboraęii z ludźmi odpowiedzialnymi  za
obocną okropnq sytuację w Somalii.- ;f:Ęn?:;:#ił:g.oeJs?:kogs:ikś,%:J:

któro  w  przyszlości  mogtyby  stać się  nie-
bezpieczne dla lzraela.

Autor artykutu w końcu zapytuje, czy to nie

F,uamoacchnFdT;#:ź:Ts#uT;#%:j#o::Ł::j:
ma  Husseina  w  lraku,  podczas  jego  długiej
wojny  z  lranem.  Komu  zdeżało  na  tym,  aby
przezl0latwojskalrakuwykrwawiavislamski
fundamentalizm  w  lranie,  gdy  w tym  samym

czasie lzrael sprzedawat irańskim fundamen-
talistom     wszelkiego     rodzaju     uzbrojenie,
często  produkowane  w  Stanach?  A  może
nawetterazWaszyngtonochrsniareżimHus-
seina,abyewentualniewpTzyszłościwykorzy-
stać    go    ponownie    przeciwko    rosnącemu
szybko islamskiemu fundamental izmowl?

NewYorkllmeszajmujesięzupetnieinnym
aspektem „somalijskiej" sytuacji. W swej kore-
spondencji  z  Mogadiszu  Donatella  Lorch  pi-
sze,   że   w   ciągu   ostatnich   trzech   tygodni

#uk:LgsnkycmhTgLsźesmti:::ę„paóńjfton;rgdg,Tee;

Ta°;:kćekgp°jffiYuęr=:żkakó;ip'nĘ#5ro°syaLiot::
drewniany  „klub",  zawdzięcza  swoją  nazwę
naz`^/isku   pierwszego,   zamego   w   SomalH

:gŁerh=muuiś.wN3rbpr'zayazmym:;Ęr#m°#oS=tąccóy#
lądujących   na  oddalonym   o  mniej   niź  100
mstrów  lotnisku  i  w  pyle  unoszonym  przoz
latające  helikoptery opalaią :ię  na  maskach
swych samochodów lub smazą na piasku ta-

:hTvanjt#fi::zs;.mGe,:jśań;kj3{aTkoór;kj:jpLeb.
S*Cehk:ją#ghk.'ejiaTU8kkś'haoff::8rek;!ąt°ezn-

*awńb#rEi#kgudigtt*rTnyemszsŁek:;:':cTjeżskę

ę#:kkrr°opknuąnpeebzenzapi83:ńjsctwzyehma.jłcuyti|n|:
ma  wojskowej  dyscypliny,  tutaj  mogą  zapo-
mnieć o Somalii i tutaj też mówią otwarcie, co
ich dręczy i gnębi.

MIESIĘCZNIK   SO

BECZKI    ®
F}obert  Rftchio,  25  lotni  kapral  Siódmego

Zmotoryzowanego Batalionu mówi, że pobyt
na  plaży  pozwala  mu  zapomnieć,  gdzie  się
znajduje.„Jesteśmyobrzucanikamieniamilub
owocami przez dzieci, strzelają do nas. przy-
darza się nam wszystko , co możliwe. W Arabii
Saudyjskiejprzynajmniejmieliśmyjakieśzaję-

jcźŁ:#i?dmwuj:gE,=eś:onns#,żen"zprzy-
Alkohol  jest  zabroniony  w  amerykańskim

wojsku.  ale  na plażę  przynoszą go  Francuzi
i \Mosi i .handel \^/ymienny" kw.mie. Za podbi-

i:i#ie:żE,:T:d:!iiji:;:,,?w:tjóę:;iędś:ćfi:ti:#oĘ!
.barbecue",  bezalkc)holoy/e  napoje  i'gh]śnikl
z ogłuszającą  muzyką.  Zotnierze  zostawiają
swoje uzbrojenie i mundury w przebieralni, ale
muszq  nosić  buty  w  morzu,  ze  względu  na
ostre koralowe dno.

s.;:o,::apćauTfeocĘożd::,n:,ez:®pt,!#yź:aT#:
tować  się  wszędzie.  Wa]ka  z  beznadzieją,
piaskiem,   pyłem,   upalem   i   komffami  trwa.

:®#nlf!:#:a!;:#:t,ę;;ieźo:#:,k:it##Ę:
stadionie 1800 żołnierzy zmajstrowało ze sta-

7wę:czseę#cjog:sozcohnfuocęź;h,óewtjp3T::ła::
startują na bieżnl biogacze.  Na .zielonej  linir,

#,wdai#ie#Zpj#nzonsi;n]e#8d|gjgra-
połiidniowego,  budynek  byłego  Bank  of  So-
malia,  a  obecnie  ciężko  iriortyfikowana  pla-
cówka  Marines  nazywa  się  albo  Checkpoint

:;!kn::.#p=:?j,,A%?:a;ĘmeTno::=;;:d:ews|%::y#;|
sadzone  ulice,  są  kikutami  z  poobrywanymi
czubami, a wszędzie dookoła widaó podziura-
wione kulami, pozbawione okien 1 drzwi, wraki
samochodów. 1 na to cmemarzysko wali przez

:ignfkz*dFZ:e[:n#dc!:e?irock"brzymich
Beznadzieja i upadek ducha wśród wojska

::3?:zśzzm!:c#łoEi:d?.iT;:;hi:r:g:,#Ó3:g3:
próby  utrzymania  kontaktu  między  wojskami
a   SomaJljczykami;   w   ośrodkach   karmienia,

:g=Ę:*::%:ctizjeeni:jęms°źd=#nę=Zyn*irękż

:kł==J:ęzp:gz%#erp#'Ł°d;dzz;:tro#|:
dwiegodziny.Zewzględunaosuzeliwujących

§{ę#dgo:,;t{cae:zżo:#ć:z;c##:e#pT%kTBłłr:Ts:
ciągną żotnierzy za mundury. rzucają w nich
kamieniami. Wyrostki wyzyw   ąich po angiel-
sku sprośnościami.  Kapral Mario Santana na-
rzeka,  że  ostatnio  próbowal  odpychać  «Jm

#!e:a±ąt#k:#?wĘrąó##c;rj#:kg=:gś
stanowlv dziewczęta.

Na ścianie jednego z budynków jest nagry-
zmolony,ieszczewczasachpoprzedzający+

:§żgbąowbocj;Cęhi:#w#Ł.pAoPTdgjnej`:rb:T:
teraz na czasie, dodatek: .Okazja puka tylko
raz.  Pomóż sobie a Bóg ci pomoźe!"

Leslaw A. Giermański
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0  po]skim  antysemityzmie

w tych sterach.

:Ę:CĘnis:b;r:jgłęaĘ.Ęo:śTć,a:;kT#n:;:i|g|3ź3n##c:#::',f!.!:-:f:#ŁT;!
wskiej konkuroncji, więc Bermany, F`omkowscy i ich rodacy obsadzają

:-:-::_:,-::_;::::-:--::::_::-_-:--:-::::::-:--:-:_:--:-i,:i:::;-::_::--:;-::::::_-::::-:-:.:::-::_::=_::_:::::-:_:ę:li:::i:::

:±no:d:#:R#::;e:##n;u:s:;T:C:nd#y%hnn:n:żd:+z#g:'i|#iąn:aao:#:r::
Olgierd Zarudzk`i

Pozmń, 3 rnarc* 1998 r.

wopb.esćoTb'g;cbha.R?ed:C:je#o#?asą(#:#nFbź:łjgdwo#s#aj.Tsni:je|e«Ł°

i;::dghĘs:i;wź#kriji::;?śnżoł:?sb;łżęłź#ei;nh;:j::,:d!d!:3?rii,

Sojusz  UD  i  KID  z  SID  -  faktem

i=Tłh:UQ#!°'k#mĘ°n#bsmł:Nę:''e#o:d8z:i:zndS°#|'|Ę'g:k#g:ś3g:gmĘ

!%:!śLii%!:;dpgłup!śji.:;ejj;ig;iR;imgjsi;:tij:;;\Ę;iąitjłiiĘ'sKĘg;ix;!!;
gbsowaty na byłego PZPF]®wca, redaktora Trybuny, kandydata SLD -

iio|jo3?;;ł:::dkmr:w;5:p:ó;#;Z:gi*±it#g::°F!:;k,u&?c#TŁgz#!eez#ew#Ł?ę!;§
iwtęezjezn=eJ=Jią:g=o:LsskźesTru;;3ź::i:kwoTz|:Ł#L:LwzĘkipoparciu

&!gójrjDri#+ąDsP;Ze°gf:6mę#aTLseeł:Led:Likr,=orDWz:ę=Frgn±opmrywuaj

:nę#,5:,:3=Tipar#;ęą%:;e;nr:e:ggcrkzgŁ#u;#oJ13Łi.tżi,ł;R#ćysE.indś::
mowania tego związku.

Z przykrością informujemy,  że stały wzrost kosztów i zwię-          Mamy  nadzJeję,  że to  ubudnienie  nie  ograniczy  liczby  na-
kszenie opat pocztowych zmusffy nas do  podniesienia ceny      szych Czytelników.
pismado 6.000zł, prenumeratypółrocznei do 54.000zt, rocznej          Dotychczas opacone prenumeraty zachowująswojąważność.
do i oo.0o0 zl.                                                                                                                                                                                           Redakcja

pokwitowanie  dla  wpłacającego pokwitowanlo  dla  posiadacza  r-ku pokwilowanle  dla  banku

z'.... zl.... z'....

sbwnie....wpłacaiQcy. .  .  . sbwnie....wpłacający. .  .  . sbwflio....wpła@jący. .  .  .

Wydawnicwo .W.S. Wydawnictwo .Wis" Wydawnictwo .Wis'
61655 Poznań, ul. Gromadzka 23 61.655 Poznań, ul. Gromadzka 23 61 €55 Poznan, ul. Gromadzka 23
Bank Gdański.  1 Oddziat Poznań Bank Gdański,  1 Oddziat Poznań Bank Gdański.  1 Oddział Poznań
Nr r-ku 306203ł52691 -136 Nr r-ku 306203J52691 -136 Nr r-ku 306203i52691 -136

pobrano obtę pobrano opłatę pobrano opłatę

stempel i podpis stempel i podpis stcmpel i podpis

KWIECIEŃ   1993 13



Szanowny i Drogi Panie Fęedaktorze!
Ańykułapel (polski, niemiecki i franciiski) wyshh3m na prawie 1.000

adresów, z tego r`a]więcej w Szwajoarii. Załączam niemieckie i francu-

kkś:y#ro:oĘ::,,ean,ap;nćźłłj:słęogoęti%Tumpy2:słp##wnyo::jnraFn;ccjł,
językach , bo nie dam rady ich przetiumaczyć. Na wszystkie oczywiście
z  podziękowaniem  odpi§alam.  Ttumaczenie  na  angielski  wyshtem
z prośbą o  korektę  do  przyjaciót w Londynie,  ale  nie z`^/rócono mi jej
jeszcze,  bo  tam  też  mają dużo  kbpotów  i  pracy w,  coraz  bffdziej
ujawniającej  się,  sprawie  skomunizowanych  władz w  Kraju!!!  0 tym
jednak  może  przy  innej  okazji,  bo  to  Straszny  i  olbrzymi  temat.  Tu
jjeś::i,::a%i#%nji#ei%?bjya#Kću:#To#kś:mp:,°XóŁ*
Glapiński,  Antoni  Macierewicz,  Grzegorz  Kostrzewa-Zorbas  i  możo
nawet jeszcze innym, których adresów niestety nie posiadam? Z na-
zwiska wymieniam tylko tych, którzy przyszli mi ria myśl po przeczyta.
n iu ksiązki „Lewy czerwco\A/y., która zbulwersowała m nie w niebywaty
sposób  i  clągle  jeszcze  jostem  pod  jej  straszliwym  wrażeniem.  Nie
o taką Polskę walczyliśmy od  1939 roku i po -przez ponad 50 lat!!!

Pozytywno roakcje na artykuł-apel otrzymałem do dziś od:
10.1   -

całości
12.1.  -

13.1   -

.Gbos Polski-Gazeta Polska., Toronto/Kanada. po polsku

Dr Tadousz Kryska-Karski,  London
J.  Magn, ks. prof. dr hab. Star`isław Welgus, rektor KUL-u,
Lublin

15.1.  .   Prof. dr hab. Stanislaw Stawomir Nicieja,  Opole
15.1. -   Anm M.  Czerkawska, London /Ontario/ Kanada
17.1. -   lnż. Jerzy Skoryna-Lipski,  Meksyk, tłumaczenie m hiszpańskl.

3„..rz#ŚSCw°,[ijDErr%,jewino,popoiskuwcaiości
5.2.  -   Jerzy Stanisławowicz,  \Mlno

:8::::#b`.#fea,;WA°#Wo:ocyn'toD/UKnŁW:Łeał?pnr{eaź:°śK:;asdstaof

"2..L;tvsa#tnwdsekr'!aymrezesstow.Kombatantówwęgierskich

5.2..8?5Aęłr8denReóYhae(i?°p::Tecs.)Tow.Kościuszki.Solura®o
niemiecku)

'6.2.-gmm:#śqkTe:Yg,:#3L:°ktrornacz.sżwajcteiewiąi

16.2.  -   Pal von Toth,  prezes organizacji węgierskich w Szwajmril,

i7.2..ffiJ:jai(cpoęś;#::SLi:LtensteimmbasadorKsięstwa

t9.2..ŁS#ęjr:ffdjiji#o°r#::3::,kE)aryż.pubiikacjawcaiościpo
francusku

19.2.  -    Pierre de Wllemarest,  Paryż, antykomunistyczny publicysta

2o.2. .   gr°*rzycuMsi::)oński, prezes spK w Szwajcarii. Bern (ustnle)
20.2,  -    Lech Czerwiński, prezes Tow. „Most serc dla Polski",  Bern

(ustnie)   ,

!   żJ1.2.  -    Ł-o-ód: śniegcx=ki,  prezes Tow.  Przyjaciót KPN-uw Szwajcarii,  Luzern

22.2.  -   K§. pralat Jan  Frania,  były rektor Kat. Misji  Pol. w Szwajcarii,

25.2.-Ę*UriiatrGawerysokobwski.rektorMisjipol.wSzwajcarii,
Marly

2;:2::#%rh?8:gfsźww°#a=:eh:]:S.kr:piFenż33EUosiTter)upyinwostycyj.

:::2:,::!;:ł#n;?#n;;is:j;ijii;:ii;!zi;i;ł3ii,łj,ł!n;Łg,::r;n:
r#eł:mb:LharwBi:,eg:"r'ośLńnod:n*enntTp!rsziE:ańj:.°b2ło:°staahie°ś:
także panu Brzezjńskiemu.

Na  dzisiaj  to  chyba  wystarczy.  Me  jostem  pewien  czy  odpowie-

;ż#TD#p?::ź:i=:g:«:ew?a*|aścł::Łę±oąc±ęr:Ł:,#6T:?cTi
:,#,nTkaó:ias?::;Ł#ao:zi*iLTOTesfps?ęwi,oź:;owd3ó.%Ę:;Łł

?p::?::ć:jemŁi,?b?=:o:Tio:scgż:#::e;:o:ir:iiiibB?Lfus|i:n;:itp#ii::t
innych, np. ze szwajcar§kich mass-mediów) obecność, jeśli to byłoby
moźliwe.

Jeszcze raz gorąco dz]ękując za wszel kie trudy pozdrawiam W. Pa.
na  jak  najserdeczniej  i  proszę  o  przekazanie  takichże  pozdrowleń
również pp.  Morawieckiem u i Frankiewiczowi.

Marian-F. Fłespond-Głowacki

Szanowna Fąedakcjo
W  numeJze   10-11.Solidarności  Wdczącej"   z  listopada   1992   r.

(otrzymałem go 22 styczn ia br.) zam ieszczony zostal aJtykut pt. „Histo-
rię pi§zą zwycięzcy" , który Pan Red aktor Jan Vico przedstawił w formie
wywiaduzemną.Poniewaztekstunieprzedstawionomidoautoryzacji,
a  zna[azły  się  w  nim  liczne  błędy  i  uproszczenia,  z  żalem  muszę
stwierdzić, iż nie biorę odpowiedzialności za zawarte tam stwierdzen ia.
Proszę uprzejmie o opublikowanie mojogo oświadczenia.

Z powazaniem
Andrzej SzGześniak

Szanowny Panie,
Przepra§zamyzawszystkiezaistniałebłędy.Tekstwformiewywiadu

z Panem  otrzymaJiśmy z - btędną jak się okazało  - informacją, że nie
jest  konieczna  autoryzacja.  Na  własną  rękę  dokonaliśmy  pewnych
skrótów.

Jeszcze raz przepraszamy.
Fledakcja
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Ś.p.  Józef  Czapski
12 stycznla br. pod Paryżem zmart Józet Czapski -żołnlerz, malarz, plsarz i pLib[i-

#że#kgu7iłeałe:azcnr;;igz=ypcrh:k°ó?ŁnjuanYkaJ:#s}mwje'rgc2°Wk:3tygnrj:#]YŁęca#9:ż.°fi|
|ako pełnomocnlk gen. Andersa, szukał po can/m Związku Sowieckim pomordowa-
nych  oflcerów.  Po  wo|nie  długoletni  wSpólpracownik  paryskiej  „Kultury".  Wielkl
cztowlek.

Ponlżej przedrukowujemy fragment impresji Wojciecha Karplńskiego z marcowe-
go numeru „Kultury" red.

pŁOMIEŃ

:%:,d:o:śł:iwF::ioiłg;%ii':żł*:n,i';ź:p;:ni::

#§ffżb*3;3Ri::::!S#:i[o:::t;:#!;§dr;;P#!
d°#2LPć3asrę°#e,noęmp:Zwe:f#śkusję,żyt

3:r!'F::1%dćn°bcyi:śnje#'LW#routTrj3#ujceg;

;:ś;oiji:,g::z;:;'co::o;:mĘri#ooTi:c*a;;a;S::
##kz:.Pęnźij::::%J%zjaepgs°kjj:tnzj:t*:a,Kzi:;:-

i#iio,Fi3i;.;;Ęi:,i;e!#i,it;iio!i#9"i,;iiY:

so::[kź:###,owzeoYen:rz€:g;„bżŁ?cceiL%:

:eś##eRd?:S;W:z:e:?!ni:*:cżdo%Wśd#a:|:u!aź!
cjom, to stanowffo jego sffe; był jednak źywą,

#ęĘTź:ge;T#:Ts.#?z!a:,a;Ę#;*
#:Ę°#i'atgw{:::?ZsUz:rj:;y:jh*Sopn°t:°|:
ayłnoyFLanpcg,snś,,szpoja+#ad,dzyŁr=e;3:w:oE;g

iffi:g:gpais::r!z:;iim#=?g*#z#ei#F:

!g!1#i;::d;#cl;ii!uatiaielł;:Fl:::zii.ijp;,s:c:ł

Sg#nu;EoiirĘn°i:!Y;h#kyEj!łrk;dzii#%;iłi;.

;w##a;ę#o:w:aś#maąer:|ź:ścołn|a:,:o::mtogź!

:nc:?o§uag':;#mdsy:ig=db%::%qŁes:a;b,=uZo?hękaie;

P::ż:iye:b::,ęzd:ii:gLę,j:swZ:gzieoćdLe,g*żnoai

:zy:cp#]us{t%ęcoz:sTŁ:Ę:ffs:j,,o,:uTcsąe::uT,:jgły
rozumowi -dostatecznie skupionemu, aby te
znaki odkryć. Me wierzyt jednak w objawienie

SgL:stp.uśsct,cdeżeTeasFęe,u:oncah,oeiź:enti,:ocńzw:,,
dzisiejszej,  dzięki  pracy  przeszlej,  z  otwar-

::eym®k,:j#ócN,a:y;%j:jT;:,ęp:,#r::#:

ł!iio;#:B;;sy:[:ł,;oiiio#iy;iJż;!ij:?i:;i:,

;|j%T:oci:',,svitiŁki#::aiiEł%i,ę:i#:|,i:i?
:{:*:5,ge,:obyp:tLf%:eśkopńr3::#ee:jde,:óvt,ko

Czy fascynował go teź  Gogol?  Jeźeli tak,
tśoh#:-:;;'dj§śZ#:ś,Ii#goęk'ź;Zbk#mT|ą;Cch;y:no#

przyjaźnit   się   z  tej   rodziny   z   Siergiejem   i
Mkołajem,  ale  i  w  tej  dziedzmie  nie  bywał

jde°g%moap%=wn,ya!#k#::eżsggY'#=ś'a'ok#
#yT,%s#Ś,#OupbT#ŁTaćg:ćs:ł;,,epnoneyzćł

;opbrj#Tdbź:ćr:5Ł#gódz#zT#Ł:mnj=rE:
zejskich  Polach  (niebieskich,  nie  paryskich).
Już je  prowadzą,  prowadzili je  obaj jeszcze

:uógj{,s:#nęŁawogżua:jgwek:#ŁTj%;3łę:g3:
naE'óżżen=?o#o%gadwuzcaj:Ł:hat°ri°wZ,Toa#;:j#

%zś:;ł:e#O§poód#ać:#°ebp°::%,:'bc;ł?;:

:;e#Wz#ż?#C!:Łi:nźsś#:ś;%%ti:wsżę#%:e!
uważal, że stwarza nową literaturę , nowe ma-

:a#T?p:Tbł.fsd:m;##pc:z:#:d:ę#j:
Fostw::Tomnjjep::żaq,%:#::S#az:reeb;,n:
g±#cgzonyTasTofr.z:#3r:spoawwęła$3,ćs##:.
lizmem  Ciorana,  przeżył kiedyś  Nietzschego
kryzys ekspresji przedstawiony w  Ł/.śc/.e Lo/-
c/a  Char)dc)sa  Hofmannsthala  odbierst  jako

Rł:ęs::fij:°ks"°&,:;ej,,LS,ł:z°esj:ebLey,v°,Se°gb:eóałe_
ktem  dojścia.  Współczesne  trucizny  połykał

R%z#ąoźły.zD::zcezsezg;:c%,zącżzyzyc%g:nam,ęt.

i farbam i kreśl ić porb'et osoby, krajorazu, rze-
czy martwych i bez ruchu -i rzeczy w ruchu,
źywych,   grup   ludzi   trwających   w   czasie
i  w  przestrzemi.

i::!:e'%o::;:i?e:t';,!o:'';::g:°Pź°ag:#:':j::y:%Ł:w#:ą::|p;?|%!`;tu:d:fgcu?#inge5,',.i#g

tych, którzy sami nie zamierzają mstować ani

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

§::;:::;n§nłłz;e;::&eżhłu#kffjon;ł:::jo§v;#jł§
wisk.

#a;#'!a#i#::s#k#i#jg
%ds:=Zg#:e'3:gi;:-L=j;*ga::'!°#ra;a#S

!ec?8iaii':nt:°tgmguSSFĘpnę!,3rgi:euś'§:zgp#
*ęz3::f3adgź°rpsrzyed'Uwbie'keap:7EundaaTf,'ę=#!

gB;śpgrtę%n#'{ceobYoP'zzneami#ćźegdgybssvjse3
żywy?).

%o#:k;łę;cgżył::#;ffi;+\etn;:3gg%Tj:::j;;+
uderzająco intensywnym. Jeden ze szczegól-

:!e:%,;,Tj;.F;:włi,:pmgóeJ:Ę;z:?o::żł:?n%T:t

g:ct;:a#::wij!#::oyb:i?g:cig!::dj,:Ęu:3kzEa!

ka#:sckhaw,j,,rę;,gc::z#:ffij=wT:zteąc:#%:j::

chwyceniu -cytaty, nawiązan ia, kontynuacje,
domena francuska,  domena  niemiecka,  do-

:Ęe::a;;;j;:;j:::h#;ij:ig:;b;;if:ni;;esi:ef?
Wojciech   Karpiński
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NOWA  DOKTRYNA  0BRONNA  RP
Rozmowa z prof. dr Zdzisławem Fąurarzem

(zamieszczona w 48R2 numerze pisqia Pamrama, ukazującego się w Chicago)_:hg#jąH#!g#,#-

*%#dp%#nos:°hnnpQ"Repm##

sąsiadów zza Bugu.. .

neN+eĘtąe%yRi:#ab,::[żkoaók*;:*,jYazwbwi:l:
ołowę tego_, co było dawniej, ńie ma rii.e tylko
rorii  .termojąqrowej,  _czy  w.  ogóle  jakiej-kol

znacznym stopniu.
•   Jeśli dobrze pana rozumiem, to obrom

RmpnE#%jnąnsz2%w8%:g?mamf

idsTŁl:Ł8:b:,;&z:ttn?a=##rn:y:.w°w:,r°:T;nóe;,,%

:_-:_-:-:--::--::-::::::--:::__:L:_-:-:---_-j---_:--,:::---::-:

•   Dlaczego?Jak pan sądzl?

i-   Co to w praktyco oznacza?

•i:xf:n:iŁg:k;is#jn3i::g;:uitśgiuałia::sgn:ypi::;;;;!
Wschodniej.

-AT#?k::Js:ęeaskp%±z:eaw%śzep:kobnny%K

.mpęęwe?:C:aś;ylnws8:i',Ę:°b#k:uęś3#:°cźkr:mź#;=;8

-   Ts:ąpdi`ean%u®g: NPA°,Tko3off  mówt  o  Przy-

;:ęlrę:ł;#dżśo€ł;y;iźi*i:!o'jdg:Wg::iegp::żeł!z:die%#:
•€bĘ#N%bG#arkf:Zeal„U„n#8E#ąę;Ł

miesiące.-

-   Dlaczego pi.n tak sądzi?

ktury...

-=-----:_::::::::_::_::_::::_--f:_-=::;:--:=-

0%p:,;/:;;::'zanAa:a;oW###':/ź

Rozmawjał T.§. POCHFIOŃ

®#3#Ó°tT°L=y:Bor;eoo"źac3%%.u:r:rnautim#aLj%ź::C:caz{gaTa#Xłe±ftfy5g,a:jtenj6cź°,3jonsy.C_hp:nż€€:zy°dp:ać%owwęa%,dT=k5h4a:;%Z:drr°eęzenma

prenumeratoła i ilością zamawiaiiych egz.)  prosimy kierować na adres wydawcy: Wydawnictwo „Wis"  ul.  Gromadzka 23a. 61 -655  Poznań.
Czytaj i popieraj miesięcznik „Solidarność Walcząca".

Numer zamknięto 7.04.1993 r. Wydawca: Wydawnictwo wwis".  Fledaguje zespół:  Krzysztof Brzechczyn,  Maciej  Frankiewicz,

:::pT:u#:,#?śc.:.ł:;b:;Ł#3:#oG:óS,:',a`rżi!?P?r_ę3Wg:,:Z;ą#ł2_?,!;:n:#ku-:łi!i|:#kĘo,eT:f:g:.:8:T:Ęea:d;;:o;,gi:%:%łuź:
ul. Smolna 40 lllp. teł. 2647-12. F`edakcja zastrzega §obie prawo skracania i zmiany tytutów w nadsyłanych materiałach. Tekstów


