OPINIE
\Madza nie jest warta zhmanego grosza, zwlaszcza przejęta

POLsm-
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UKRAINA

RZĄDZĄ

WOLNI
I
SOLII)ARNI

na mocy kompromisu z wrogiem.
\Madzę należy brać klasycznym

szlacheckim sposobem - z bronią
w ręku. Lata krwawych powstań
przeciwko zaborcom byv dla Pol-

E-E-±

SEJlt
PIoł ń.d., alo. `hbo.

s.1-10,11,16-18

ski jaśniejszym okresem, niż czas
Okrągłego Stohi. Dziękj Bogu, że

jest jeszcze psolidamość Wdcząca"„. Notabene, przez ostatnie lata korzystaliśmy z joj materiaw5w,

w których bardzo fachowo instruowano, jak się przygotować na
ewentualność stanu wyjątkowego,
gdzie przechowywać broń i pieniądze, jak organizować m ieszkania kontaktowe„. To wszystko leży

teraz w moich aktach w KGB; zabrali podczas ostatniego aresztowania.

Waleria
NOWODWORSKA
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"Musimy wspólnie
wychodzić z dołka..."
(Rozmowa z oficjalnym
przedstawicielem Ukrainy w
Polsce, Teodozijem Starakiem).
-Panle ambasadorze, proszę nam pow.ię.. napreiwdQ ukraiińskii? Cnóż, do \eii pory
w/.edż/eć k//*a sh5w o sob/-e.
ukraińska dyplomaqa niby istniab, czyli byli
-No cóż... o sobie. Po pier\^/sze, o czym
ukraińscy przedstawiciele w międzynarodo-

Komisją Spraw Zagranicznych 1 innymi or-

pozostałem na uniwersytecie, gdzie pracowałem 5 lat. Już przy pic*wszych aresztach
-tych nowych, z czasów Breżniewa -po-

gle ziawił się czlowiek z innego środowiska.
Byv pewne trudności. Mimo wszystko 18

ganami państwowymi byb/ sHy, którym nie
podobata się moi.a nominacja. Byłem w tym
już w polsce chyba wszycy wiedzą, pochowych oTganizacjach: w ONZ, UNESCO, w środowisku, nawet w Ministerstwie Spraw
dzę zŁemkowszczyzny, z sanoka. Od l 945
Genewie, Wiedniu, ale tak naprawdę byli to Zagranlcznych. swego rodzaju Uczarną owr. mieszkam we Lwowie. Bardzo wcześnie,
radzieccy przedstawiciele. Później, juź w
cą". Jak wiadomo, nigdy nie byłem czlonmającl8lat,trafiłem dostalinowskiegowię1991r., w kilku państwach, m.in. w polsce, kiem partii komunistycznej. W ogóle nie
zienia. Byk:m w tagrze w Karagandzie do
w czecho€łowacji l na węgrzech wyznacmiatem nic wspólnego z reżimem. Nawet nie
1956 r. Po powrocie od razu zacząk3m stuzono przedstawicieli Ukra]ny, ale oni rówbyłem picmierem. Wieczny bezparĄ/jny...
diować slawistykę na uniwersytecie Lwownież byli na utrzymaniu radzieckich
Po drugie przyzwyczajono się tam do reskim, którą ukończyłem w 1961 r. Potem
ambasad. Tak więc jestem pierwszym ukkomendacji Komitetu CentraJnego, a tu na-

nownie bylem aresztowany; wprawdzie nie

stanąłem przed sądem, ale pozbawiono

rai.ńskim dyplomatą, którego wysłano za
granicę jako przedstawiciela ukrainy, którego nie utrzymuje ani radziecka, ani jal<akolwiek inna ambasada.

Często jestem pytany również o to, jak to

mnie pracy. A później, los nas wszystkich
się stalo, że to właśnie jatutaj przyjechałem.
nazywanych dysydentami, był podobny. W
Było to dla mnie wielką niespodzianką. spaIatach 70-tych udalo mi się, dzięiki temu, że
dło, jak przysłowowy grcm zjasnego nieba.
byłem polonistą. podjąć pracę w kijowskim
Kiedy zaistniala konieczność wysłania ukwydawnict`^/ie "Radjańska szkoła", jako re-raińskiego przedstawiciela do polski wezdaktorpolskich podręczników. Pracowałem
wano mnle do Kijowa. Problem ten
tu długo, bo do l990 r. Wtymże roku zwol-rozpatrywała Komisja spraw zagraniczniłem się z tej pracy i wciągnąłem w wir
nych. Ci, którzy znali mnie od dawna, moi
nowych wydarzeń, jakie zachodziły w Ukprzyjaciele: braci Horyniowie, Kosiw i inni,
rainie. Zacząłemwydawać, początkowonienie wiem dlaczego, zdecydowali, że najlega]nie, gazetę cerkwii Grecko-Katolickiej
bardziej się do tego nadaję; i tak pojechałem
"\Mra bźitkl.w" (\Mara ojców). Tak byb ażdo
na stużbę.

przy|azdu `uhi. Jedt`ocześrie. razem z lgo-

-Kledy dokładnle to było?

rem Kavnycjem, przygotowywałem do le-

- Sam wybór, rekomendacja Komisji

galnego wydania almanach "Jewszałi". Był
on już gotowy do druku, ale po moim wy-

Spraw zagranicznych F`N -odbył się jeszcze pod koniec września. 8 lx między Mni-

jeździe, nie wiadomo z jal(ich przyczyn,
wszystko ucichto i niestety kwartalnik "Jewszan" nie ujrzal światła dziennego. Tyle
krótko o sobie.
Częstojestem pytany o to, w jaki sposób
trafitem tutaj jako w istocie pierwszy na-

sterstwami Spraw Zagranicznych Ukrainy i
Polski podpisano protokół o wymianie specjalnych przedstawicieli rządów (tak początkowo nazywata się moja funkcja), ale
wyjechałem dopiero l8 ljstopada.
Nie ukrywam, że były pewne swy, które

prawdę ukra].ński dyplomata. Dlaczego mó-

czyniły ku temu wszelkie przeszkody. Poza

listopada przybytem do Warszawy i od tej
pory, w miffę możliwości, sprawuję swoją
funkcję.

- Moje koleino pytanle zwlązane iest z
funkcjonowaniem przedstEiwicfeletwa
Ukrainy: jakie trudności wynikły już na
mlejsGu, w Warezawie?
-F}ozumie Pan, tu należy rozgraniczyć o
jakie chodzi problemy. Gdy chodzi o trudności materialne lub podobnego charakteru -już dużo o tym mówiti3m i nie chcę się

powtarzać [m.in. w czasie spotkania w lnstytucie Historycznym Uwr-przyp. red.].
Są jeszcze inne problemy. Chociaż po-

czątkowo przybytem jako specjalny wysłannik rządu (teraz już tymczasowy
przedstawiciel Ukrainy), od razu przyjęto
mnie tutaj jak pełnoprawnego ambasadora
Ukrainy. Była to dobra wola polskich władz,
z którymi od razu nawiązałem dobre sto§unki. Pewnym problemem jest to, że zo-

statem obarczony obowiązkami, które
powinna wykonywać cała ambasada.
Wszystkie te obowiązki wykonywałe m sam.

cd. st 10-11

Komentarz bieżący
1. Od "okrągtego stołu" zdrajcy i komuniści toczą podjazdową wojnę przx)ciwko
narodowi. Przez te prawie już trzy i pół roku
udak) się lm wciągnqć w bagno wielu naiwnych albo pozbawionych kośćca polftyków, znacznq część inteligencji i cak3go

AKTUALIA

poslom, którzy będą gbsowali wotum nieufnoścj dla rządu mec. 0lszewskiego, że
ten uwikłany polftyk usitował uczynić coś
dobrego dla Polski. 1 jest on pierwszym, po

dtugiej nocy komuny, premierem - patriotą.

krokodyle
Oświadczenie Związku Więźniów... 3
Do czego zmierza SW i PW .... 34

przyznają się do błędu stawiania na Wałęsę. mówią o straconym czasie. Lepiej pó-

3. Postępowanie Lecha Watęsy wota o
pomstę do nieba. Wdać jak kręci, manipuluje, jawnie dąży do dyktatury wojskowcr
prezydenckiej. Kolejna kandydatura na
szefa rządu WaJdemara Pawlaka, dawnego
dzidacza ZSL - przybudówki PZPFą, obraźa wszystkich, którzy z komunizmem wal-

F`.Lazarowicz -Havel na
prezydenta
Fą.Lazarowicz -Wspólny klucz . 4-5
Fą.Lazarowicz -Duby smalone . . 7

źno niź wmle.

czyli, obraźa ogół F'olaków.

2. Premier Olszewski nie wykorzystal
szansy danej mu przez formalnie demokratyczny parlament. Nie przeprowadził
zmian w gospodaTce, nie ukffat złodziei , nie

Komentarz bie żący ...... 2

społeczeństwa. Dopiero teraz szeregom

KMorawiecki -Zaklęty krąg .... 2

dzialaczy "Solidarności", KPN, PC, ZchN.

F`.Lazarowicz -Gdy Paczą

PL, którzy słowem i postawą wspierali zdradziecki ukhd, przecierają się oczy. Nieliczni

W.Zwiemik -... tylko dokąd uciec s
Agenci rządzą polską ...... 13
Wypowiedź Prezydenta FąF ' : . . . i3

KBrzechczyn -Czy PW umrze
śmiercią naturalną ......

15

UWAG[ NA MAFłGINESIE

K 8. - Pogrzeb nadziei ....... 34

ROZMO\^/Y W CZTERY 0CZY
Musimy wspólnie wychodzjć z dołka

- rozmowa z Teodozijem
Starakiem

...... 1,

`^ryczyścw spraw w wojsku , w UOP, w policji,

w sqdach i prokuraturze. w bankach, tolerowal obok siebie agentów, plaszczyl się
przed Prezydentem. Promior nie podjął
frontalnej bit`^p/ ze wspók}zesną TaTgowlcą.
nie odwow się do społeczeństwa, próbował
tylko przBchytrzyć swych polrtycznych prze-

Sązcąejeskj!ęp%je#ddainżc#krr?#?:#-Fy:
Czeka nas więc wybuch społeczny aJbo
zamach wojskowy, albo jedno i drugie.

Uwaźamy, że potrzebne jest masowe poruszenie, Welkie man.ńestacje przeciw Wałęsio i całemu skompromitowanemu
obozowi Pokrągbstobwemup. Oni muszą
zostać rozliczeni , m uszą odejść. Dopiero to

ciwników. 1 częściowo mu się iidab. Wresz-

otworzy drogę do naprawdę wolnych wy-

cle zostaną ujawnione listy agentów.
Daleoe nie wszystkie i nie tych najbardziej
tajnych i powiązanych z Moskwą - pod-

borów, do demokracjl , sprawiedliwości i so-

ległych wywiadowi i konbwywiadowi woj-

skowemu. Czy ta spóźniona, pobwiczna
operacja uratuje tę ekipę? Wątpliwe. Czujemy się jednak w obowiązku powiedzieć

lidsrności.

Przewodniczący
Solidarności Walczącej
i Partii Wolnoścj

Kornel Moi.awleckl

Wrocbw, 4 czerwca 1992 r
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0brońcy Parysa - rozmowa z
Piotrem Jaworskim

4. W razie upadku obecnego rządu nie
widzimy w Sejmie sił zdolnych wyłonić lep-

ZAKLĘTY KRĄG

...... 11 -12

następny, który oni wyłonią. Z drugiej strony

GOSPODARKA

św'j;t:ę3"sjta:±SakęknośjekŁzyzknodtaaczda?ą%3

W.Basiak -Deficytowe kopalnie -

Go thimu. Papież przestrzegł, że: .Największe zagrożenie dla wolności człowieka jest
wówczas, kiedy się go zniewala. mówiąc

czyli węglowe oszustwo ........ 6-7

uświadomić. Nie można oddać się w ręce

czas mogwby wy)ść na jaw różne kompromitujące powiązania. Jeśli obawa przed
wybuchem weźmie górę nad strachem
przed Lijawnieniem agentów i malwersantów, wtedy ci, których sztucznie podz].eliła
tzw. .wojna na górze", łaskawie przedłuźą

pokusy, która wykorzystuje zmęczenie spo.

niepewny byt obecnego rządu. Gen. Ja-

k3czeństwa".
Kto więc i co nas zniewala? Gdzi.e, w

ruzelski nazwat 13 grudnia 1981 r. „mniej-

jedniocześnie, że czyni się go wolnym. To

śwlAT

jest największe niebezpieczeństwo. 1 temu
trzeba się przeciwstawiaó. To trzeba sobie

R.Lffarow.cz -Kiedy obudzą się
Serbowie
R.Lazarowicz -Kim jest
Massoud
Hańba dla żołnierzy Waszej
Królewskiej Mości

3:=#+#:ćsję;:ek3;ybwyotj3jkET#swd,a:#:

czyich rękach czai się ta pokusa? Jaki §ce-

szym zlem". Dzisiejszym politycznym
krętaczom przyjdzie wybierać między mniej-

szym a większym strachem.
.....

20

FąECENZJE I OMÓWIENIA

M.Sojka -Who is who
amerykańskiego konserwatyzmu . 9
M.Koz}owski -.C#os Wielkopolski"
wobec wydarzeń czerwca ..... 1 8-20

tne%:U:!ęj:?nrjea?8ea%Ś°w?r:#=|j.nc#:
niewygodne dla Kościoła - pytania. Blaga
rias o wielką modlitwę. Na pewno potrzebną. Lecz ośmielę się zauważyć. że hierarchia i wielu księży przyczynili się do
obecnego rozchwiania wartości i autoryte-

tów, do zamętu społeczno-politycznego.
Przez bezkrytyczne poparcie ugody „okrą-

3. W cieniu koalicyinych sporów i po-

litycznych przepychałiek. takich jak sprawa
m.in. Jana Parysa, trwa cichy wykup i grabież Polski.

Szwajcarsko-szwedzki koncern ABB za
bezoen (mowa jest o 4 mln dolarów i 13,5
mln rozłożonych na 5 lat) przejęła kołejne
(po elbląskim .Zamechu. i wroctawskim
„Domel-ir) ogniwo polskiej energetyki łódzką fabrykę -przekaźników „ELTA".

J.Darski -Polska -agenci pracują

głego stotu- i akceptację tych elit i takiego,
prawie tJzyletniego sprawowania rządów,

także dla nowej wadzy

któro są konsekwencją tamtego zbytecz-

Wręcz dramatycznie brzmlą pogłoski o

nego kompromisu z komunistaml -wrogami

planowanym zakupio za 1 mld dolarów
przez międzynarodowy (gbwnie amerykańskD koncern miedziowy ASAF`CO całego
KGHM - największego zakładu wydobyw-

...... 14

LISIY DO REDAKCJl
J.Grębski.......12-13

A.Lewandowski......14

Fweit moło Lwowian. h. Ch;cago/ i 6
POLEMIKl

0.Zarudzki - Ku zgodzie
narodów

....... 16-18

prawdy 1 wolności.

2. Premier aszowskl wybrd wariaJit kontynuacjl na polu gospodarczym i stosunków
zagranicznych , ale wariant przK3lomu w wojsku i częściowo w policji. Najprawdopodobniej wkrótoe skończy się to upadkiem jego

gabinetu. Zarówno Belweder, jak i dwie poprzednie ekipy z\^/iązane z Unią Demokratyczną i Kongresem Liberalno .Demokratycznym glośno wyraźają wolę zmiany premiera. Ale chcieliby. żeby nadciągający wy-

:gn.%#,ukcóyłn:g:9#:3,łuutpfzy#óśToukudd:
300 mln dolffów zysku. Jeśliby te pogbski

miav się sprawdzić, my-wszyscy Polacy, za
1 mld dolarów utracilibyśmy istotną część

narodowej gospodarczej suweren ności.

Komel MORAWIECKI

buch społeczny uderzyl w ten rząd, a nle w
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Gdy płaczą krokodyle
Zadziwiające widowisko, wystawiane
na wszelkich moźliwych narodowych scenach zafundowali nam na przebmie maja

tym iazem z min. Macjerewicza w roli

i czerwca Europejczycy i wszelkiej maści
innl przedstawiciele Jasnogrodu. Zgodnym chórem podnłeśli krzyk pod niebiosą

naglo pięknq karierę. Uwiolbidl kąpaó s!Q

że oto wbrew ich szczytnym idealom i
chęclomdokonujeslęzamachnawartości

ny, a przyi.dzie im po raz pierwszy od wielu
lat naprawdę spojrzeć w lustro. 1 ujrzą tam
kanalię.
Ni® twierdze, oczywiście, że wszystkie

chrześcijQńskie, narodowe i ogólnoludzkie, że łamle się konstytucję i godność
ludzi, kompromitujo nas przed Europą,
światem @y nie rzec: kosmosem)... Uży.

wają przy tym wszelkich metod -postowio
udają, że ich nie ma na sali, gdy są, adhoc
wymyślają przepisy. których nie ma, ga.

zety sięgają po zapomniane już narzędzie
fabzywkl, "rejtany" odstawia przed zdumionymi kamerami potomek marszałka
Sejmu Wielkiego, łkają w mankiet dostojnł
polftycy. tracą nerwy i zdro`h/y rozsądek
żumalóci. W sumie nio dziwię się. Całe to
towarzystwo przez trzy lata wiele energii
wldadab w zablokowanie tego. co z peł.
nym hukiem Tozbić ma się wkrótoo nad ich
gbwami. Gdy już zdawah) slę, że można
spać spokojnle. nocne koszmary wróciły,

straszydb. Vvielu z dotychczasowych kra.
somówców i nauczycieli narodu zakończy
w potokach wypowiadanych przez siebie
sentencji, sÓ.oić przed lustrem mądre ml-

protesty przeciw państwowej weryfikacji
kadr pochodzą od osób kiedyś "nieoclpowiednlo zaangażowanych". Vvielu po
prostu ma różnorakie interosy - polftycz.
ne, finansowo - z ludźmi obciąźonymi
przeszbością, a jedynie nieliczni demon.
strują nalwną wielkoduszność.

Podchody pod uchwaki sejmową trwa.
ją. Jeśli jedmk wszystko się poriedzie,
byćmożejużwkrótceczekająnascalkiem
spore wybory uzupehjająco.
lstotnie wbżono kJj w kQbowisko węży.
1ażseroerośnie,gdysięnatBcudapŹ]trzy.

Romuald LAZAROVVICZ

Oświadczenie
My, więźniowie polftyczni okrgsu stalinowskiego, uprzednio żohierze i dziatacze
poclziomnych
organizacji
niepodlegtościowych, w imię sprawiedli-

grożone uchwatą Sojmu Flzeczypospo.

wościanieodwetużądamybezzwłoczne-

wali współbraci a dziś w kaźdej chwili

go ujawnienia teczek i innych źródeł
idenĄffikujących agemów polsklch i ob-

mogą stanąć do dyspozycjl kolejnych zle.
ceniodawców, wszelkJe deklaracje o nie-

cych władz bezpieczeństwa, których dzi.a-

podległości i suwerenności pozostaną
pustym , bez jakiegokolwiek pokrycla fraZesem.
My, więźniowie polityczni lat 1944-

łania narazw setki ludzi na śmierć. uuatę
zdrowia i poniewierkę.
Zatajenie tych naz\^/isk grozi daleko
idącymi konsekwenęjami natiiry moralnej
ipatriotyczi`oj,aloteżgodzibezpośrednio
w interos państ`^/a i narodu polskiego.
Nieujawnione bowiem zbioTowisko czyn.
nych i chwilowo .uśpionych. agontów jest

litej.

Bez ujawnionia tych, którzy za pieniądzo, bądź jak powiadali .dla idel- wyda-

1956, a uprzednio żohierze i działacze
podziemnych organizacji niepodlegtościowych,walczącyzobomaokupantami:
niemieckim i sowiecim a takze polskimi

kolaborantami mamy szczogólne prawo,

nłczymladunekwybuchowyzodbezpieczonym zarionem. Zbiorowisko to stanowi
rezerwuar, z którego w każdej chwili
korzystać mogą ludzie nie darzący sym.

jak i obo\^/iązek domagania się ujawnienja
nazwisk oraz danych o naszych oprawcach i denuncjatorach.
Domagamy się tego również przez pa-

patią naszego kraju.
PozDstawienie na stanowiskach państwowych agentów jest nie tylko skandalem, alo teź nai.aża Polskę na zarzut

mięć o tysiącach zamordowanydi przez

braku wiarygodności. Jej przedstawicieli.

Wierzymy, że każdy ldo uczciwy, dla
kogo dobro qczyzny pozostaje wartością

Gorączkowe i cibłudne dzialania z zaangaźowaniom wielkich sit 1 nakhdów w
obronie tych, którzy dopuścili się zdrady

wobec własnego narodu, często wobec
przyjaciół a nawet rodzin, wskazują aż
nadto wyraźnie czyje interesy zostały za-

rożim komunistyczny i przedwcześnie

zmarvch po opuszczeniu więzień. Winniśmy to ich pamięci.

nad rzędną, poprzez nasz apol.

Związek Więźniów

Politycmych Okresu
Sta[inowskiego.

DO CZEGO ZMIERZA
SOLIDARNOŚĆWALCZĄCAIPARTIAWOLNOścl?
.Oprócz ciągłego zaciskania pasa zostaje nam jeszcze zaciskanie pięści"
Komel Morawiecki

NaSzn oCENA SVTUACJI.
Ngasta zniecliQcenie i rozczarowanie
społeczeńst`^/a. Ludzie, którzy jeszcze
b.zy lsta temu z nadzieją gtosowali na
.Solidamość", teraz twierdzą, że „za komuny byto lepiej". Maleje zainteresowanio

CZERWIEC 1992

życiem polftycznym , które jest gh5wnie po-

strzegane przez pryzmat niekończących
slę sporów i kłótni o wpływy, stanowiska i
stołki. Konsekwecją tego w§zystkiego jest

wycofanie się z życia spotecznego
znacznej części społeczeństwa. Rozczarowaniu sprzyja tTagiczna sytuacja ekonomic2na kraju - spadająca produkcja,
zniszczone rolnictw.o, bezrobocie i brak

POGRZEB
NADZIEI
W ostatnim czasie historia w Polsoe znów
doznałEL przyspieszenia. Obalenie rządu Jana
Olszewskiego, po t}m jak próbowal on ot`^/oTzyćteczkizdanymipersonaJnymiagentówUB
i SB świadczy jak silny jest wywodzący się z
Magdalenki obecny układ pol.rvczny.
Niebagatelną rolę w wydarzeniach ostatnich
tygodni odeg rał l.ech Wałęsa. Wcześniej, jego

poparcje dla Kołodziejczyka, konflikt z Pdy-

sem, postawa wobec traldatu polsko - rosyjskiego wskazuje, iż jest on spoiwem
podtrzymującym postkomunistyczny układ polftyczny w Polsco. Przypom nijmy. że cała sprawa zaczęla się od tego jak Krzysztof
Wy6zkowski ogk)8il. że minister spraw zagranicznych K.Skubiszewski jest agomem SB.
Pod koniec maja na wnoisek posła J.Korwina-Mikke Sejm podjąt uchwaAą o ujawnleniu
tajnych wspólpracowników UB I SB będących
obecnie czlonkami Sejmu, Senatu, Fąządu i
Kancelarii Prezydenta. W n iesłi/chanie krótkim
torminie -do 6 Vl minister spraw wewnętrz-

#?#i%Z::,:ptao::ćb::jjTu°%Ł=#g#fb:byczbnkowle ciał przedstawicielskłch i urzędnicy

nższych stopni.
Wkrótce w środkach masowego przekazii
rozpoczęla slę nagonka na samą ideę przeprowadzenia listracji. Wypada żałować, że
wspomnianauchwałanieobjęłarównieżswym
zasięgiem pracowników państwowych środ-

ków masowego przekazu. Lech Wałęsa jak
zwykle przewlekal sprawę - kluczył i zwlekał.
Byt za a nawet przeciw. Dwa razy w ciągu
tygodnia przyjmowal A.Maciarewiaa. Kiedy
jednak widocżnie okazab się, że wszelkie
naciski nie odnoszą skutku zloż}A wniosek o
odwołanie Fąządu. Wniosek ten mial być roz-

padzony na najbliższoj sesji Sejmu, na tej, na
którejrównleźA.Maciarewiczmiałprzedstawić

pierwszą listę agentów.
Niestety Maciarewicz wykonał uchwałę Sejmu w sposób tak nieudolny i niedbav, że oba.
wiam się iż uległa kompromibcji sama idea
ujawnienia agemów. Na przK3kazanych posłom
listachobokprawdziwychagentówznalazłysiQ
osoby zakwalffikowane jako „nieświadomi ln-

formatorz}r czy .kandydacl na informatorów-.
Usta osób zawiorała również inne, mniejszo

blędy-mylonodatyurodzenia,zamieszkanla
ftd. Ponadto w oakcie rokowań z KPN ujawnienie czy utaj nienie teczki personalnej Moczulskiogo shiżyło za element przetargowy. A
rzuoa to poważny cień na bezslronność do-

ko#a::jLu:Ł:qd-czyć pośpiech z jakim
uchwah lustracyjna zostah wykonana. \^/iadomo było, że Maciarewicz ma czas do 6 Vl,
po tej dacie rząd Olszewskiego upadnie. 1 tak

też się stab. Podczas sesji sejmu w nocy z 5
na 6 Vl po uchwaleniu budżetu rząd Olszowskłego został obalony. Nowo mianowany promier pochodzqcy z reżimowogo ZSL-u w
pozakonstytucyjny sposób przejąt dwa kluczowe ministerstwa - MON i MSW.

perspektyw. Prywatyzacja gospodarki,
która jest warunkiem roz\^/oju ekonom icz-

nego jest jedynie okazią do wzrastającej
fali korupcji, nadużyć i machlojek. Chaos

Tym razem jakoś obrońcy komunistycznej
praworządnoścj nie protestowali na to wyraźne
bmanie konstytucji. Ministrów możo dopiero
mianować sejm, a nie premier, czy tym bardziej

społeczny w naszym kraju pogłębia brak
moralnego rozliczenia z komunizmem,
pozwaJający tym, oo niedawno prześladowali każdą niezaleźną myśl i dziatalność chodzić w glorii obrońców wolności

Przejawem korumpowania się solidarnoścłowych elit polftycznych są raz po raz

ujawniane afery 1 zadzMająca bezradność naczelnych organów państwa -afera
alkoholowa, tytoniowa, FOZZ-u, Art-B,
czy Spółki Telegraf. W naszej sytuacji
spolecznej waru nkiem mnoźenia kapitalu
nie jost talent czy inwencja, lecz „układy"
i „dojścia" do aparatu wbdzy które za-

słowa demokracji i dobrobytu. Natomiast
.Solidarność., która 10 lat temu byla na-

pe\^/n iai.ą niczym nie usprawidliwione zys-

prozydenl
Wtakiwięcspcsóbodszedtrządokreślający
się jako rząd przełomu i nadziei. \^ffidzę objęła

tchnieniem Polaków i wzorem dla ościennych narodów dziś jest skompromftowa-

DalszE` ewolucja społeczna jeżeli nic
istohego nie uleg nie zmianie, doprowadzi

koalicja małoj trójki /PPG, UD i KLD/, PSL i
KPN. W chwili plsania powyższych uwag ro-

nym szyldem kryjącym różnych c`^/aniaków i karierowiczów. Niewiele również
zmieniv pierwsze w naszym kraju wolne
wybory parlamentame - sktócony Sejm,
slaby Fąząd, niekompetenhy i skompro-

do wyłonienia się powiązanych ze sobą
wąskich elit władzy i kapitalu wywodzą-

mitowany Prezydent są podstawowymi

Celem Parii Wolności jest zabloko`^mnie tego niokorzystnego kieru nku owolucji
społecznej, przełamanie niemożności i
bezsHy by dokonać w Polsoe prawdzi-

kowania trwają. Wydaje się, że obóz neo-Solidarności w chwili obecnej jest tak podzielony.

że utworzenie alternatywnego rządu przy jednoczesnym poparciu ZchN-u, PC I UD oraz
KLD jost niemożliwe. Obecna koalicja moźe
otworzyć się dbo m KPN albo na SLD.
Próba ujawnienia agentów mimo, że dokonana w sposób tak nieudolny i niekonsekwentny stanowRa tak poważne zagroźenie dla
powstalego w Magdalence układu połityczne-

go. że wywołało ono "tychmiastowe prze.
ciwdziałanie -obalenie rządu. Skutecznośó i
bł)ckawiczność podjętej gikcji wobec przewlek-

łych i przedtużających się dysku§ji o małej
konstytucji, ordynacji wyborczej , obsadzie pre-

\^/yznacznikami obecnej sytuacji spoleczno-politycznej. Dlaczego tak się stalo?

Podstawowa przyczyna zb społeczne-

dzy politycznej, ekonomicznej i ideolo-

rozpisania nowych wyborów prezydenckich, parlamentarnych 1 samorządo-

kowości, prywatyzacji przedsiębiorstw
itd.
budzi raczoj zastanowionie i skłonność do nie-

systemu zawarli umowę społeczną z wyselekcjonowaną przez siebie częścią elit

Havel na
prezydenta!

dzy i prawo do zakładania nomen kla-

nictwem. Dlatego też w tych sferach życia
publicznego ndeży przeprowadzić dekomunizację - usunąć stamtąd ludzi

zycji eksponowanie stanowiska państwowe.
Partie
wywodzące
się
z

skompromkowanychsłużalcząpostawąw

nneo-„Solidarności" - Solidarność Pracy.

czasach PF`L-u. aktywistów PZPF`-u i

Unia Demokratyczna, Kongre6 LiberalnoDemokratyczny, a nawet Porozumienie

stronnict`^/ satelickich. którzy po grudniu
1981 nie oddali leghymacji partyjnych,
funkcjonariuszy i agentów SB i KGB.

Cenbum pomimo werbalnego głoszenia
haseł przyspieszenia, przełomu czy budowy praworządnego państwa nie potrafią do dziś uwolnić się spod wpływu tego

polityc2mych ujawnia się to samo, co tak
charakteryzowato panowanie komunistów - zachłanna walka o wpływy, władzę i

konserwatywny nurt. Moja propozycja personalna dotyczy jednak nie jakichś tam - nawet
wysokich - funkcji adminisbacyjnych, a na|wyższego stanowiska w państwie: prezydenta
(zdumiowające, ale w tej dyscyplinie jestem
pierwszy w krqju!). Proponuję więc, by prezydentem Polski został waclaw Havel , obecny
prozydent Czechc+Slowacji. Od razu uprzed.
zam wątpliwości: kilkakromie w historii nasze

krajo łączyła unia personalna, a skoro wracamy do źródeł„. Korzyści z takiego rozwią-

zania byb/by oczywiste : nareszcie zniknęłaby
konieczność iftrzymywania całego sztabu interpretatorów i tlumaczy prezydenckich wypowiedzi. wystarczyloby zatrudnić jedynie

narodu i państwa jest jego petm kontrola

turowych spólek, komuniści oddali opo-

premiera, z różnych kręgów padaią w ostatnim
czasie rozmafte propozycje wyznaczenis na
stanowisko prezesa rady ministrów nowej osoby. Padają nazwiska Romaszewskiego, Modzelewskiego, Mazowieckiego, 0lechowskiego

ja powinienem Wąozyó się w ten postępowo-

wych.
2. Warunkiem suwerenności każdego

nad siłami zbrojnymi, policją, administracją, stużbami dyplomgitycznymi i sądow-

układu . Tymczasem wewnątrz nowych el ft

ffl. Nie należy się dziwić. Ta, z pozoru nieco

podjąć.
NASZE ZAM IEF`ZENIA
1. Po uchwaleniu przez parlament nowej Konstytucji będziemy domagać się

:opwo#Łn.yzT;,nYŚzawm|T,a=o:a#L|::

Mimofunkcjonowaniapolskiegorząduijego

szokująca praktyka to przecież powrót do
źródeł - wracamy po prostu do uświęconego
odwieczną tradydą zwyczaju obierania sukcesora ,tronu joszx:z)e za panowanis aktudnego monarchy.
Nie chcąc pozostawać w tyle, uzmłem, źe i

zowanego społoczeńst`^/a.

wego PFIZEŁOMU. Oto zffys najważniejszych działań, które zamierzamy

zesa NIK-u, ustawy o skarbie państwa, ban-

KB.

cych się bądź z .Solidarności" bqdź z
PZPFą obok szerokich i'zesz spaupery-

go w Polsce płynie z „paktowania z diabłem". z umowy zawar!ej przez L. Wdłęsę
z komunistami w 1989 roku. System społeczny potocznie nazywany komunistycznym opierał się na skupieniu w rękach
aparatu partyjno-państwowego catej włagicznej. Elity tegoż aparatu w obliczu
coraz bardziej widocznego bankructwa

wesovch refleksjl. Czyżby obecnej klasie politycznej w większym stopniu zależato na
ukryciu w jej szeregach agentów UB i SB niż
na ustanowieniu ustaw konstytuujących nasze
życie polityczne i gospodałcze?

ki.

3. Należy ustanowić zakaz bczenia
władzy wykonawczej z ustawodawczą.
Posłowie i osoby pełniące funkcje w urzędach centratnej administracji nie powinni

zasiadać w radach nadzorczych spóbk i
przedsiębiorstw, których działalność jest
zbieżna z ich akty`^/nością polityczną.

bogactwo.

WSPÓLNY KLUCZ
Paskud ny premler
ZaJaz po powrocie Prezydenta z Moskwy jego rzecznik, Andrzej Drzycimski pospieszyt z oświadczeniom na temat

haniebnych podstępów rządu, które spętaw naszem u prezydentowi ręce podczas
jego gościnnych \^rystępów. \Maściwie je-

sadą mających zaspokoić naszą mocno
ograniczoną intoligencję bajek. Coraz
większa część spraw publicznych roz-

grywa się w za szu gabinetów, docierając do opinii publicznej jedynie w

zniekształconej, szczątkowej (ormie.

Traktat

:#:2t:::oś:Feł,#iĘ#eczd=m:iki#e=t:gvó

W tych dniach po raz pierwszy od
trzech stuleci niepodległa Polska zawierałazniepodlegtąF`osjąmiędzynarodowy
układ normujący wzajemne stosunki.
Pierwsza rzecz budząca zdumienle 1 oburzenie to fakt całkow.nego zatajenla jego
treści. Me znal łej nlkt poza wąskim gronem negocjatorów, ba, tekstu umowy o
znaczeniu tak fundamentalnym dla kraiu
nie znali posk)wie, nawet ci, którym powierzono nadzór nad sprawaml międzynarodowymi! Układ zawierano za plecami
społeczeńst`^/a i jego parlamentarnych

rzekomo państwa skrywają fakty za fa-

przedstawicieli.

dynie heroizm Lecha Wdęsy i dobrotliwość prezydenta Jelcyna pozwoliły obu
stronom wyjść z twarzą z sytuaqi namotanej przez niecnego Olszewskiego.
Jak można się domyślać z wypowiedzi

Drzycimskiego - w tych nerwowych
dniach interesu Polski, zagrożonego
przez polskiego premiera, zgodnle bronili
dwai dzielni prezydenci. 1 obronili.

Dziwne, ale przeciwko traktowaniu nas
wszystkich jak głupawych bachorów nie

MIESIĘCZNIKSOLIDARNOŚĆWALCZĄCANR6(292)

Ludzie mlnistra Skubiszewskiego negocjowaii poszczegóine puniQ/ umowy
ze swymi rosyjsklmi pamerami, po czym
cabść przedstawili rządowi. Tekst umów,
nadal trzymany w tajemnicy, zostal warunkowo zaakceptowany przBz radę ministrów. Wffunek zaś dotycz)ft zmiany
punldAJ siódmego, obligującego clo twor-

zenia na bazie obiektów wybudowanych
w Polsce przez wojska sorieckie po 1945
r. wspólnych przedsiębiorstw polskcLro.
syjskich. Zalożono słusznie. że zaakoeptowanie czogoś takiogo znakomicje
ułatwiłoby F]osjanom pozostawienie w
Polsce rozbudowanej sieci agenturalnej
(w naszym kraju nadal przecież w najlepszxg dziahją liczni agenci KGB i GF`U),

ząpewniłoby doskonab podstawy materialno i pozwomo wręcz na jej rozbudow9.
0 ostrym sprzEiciwie rządu wobec tego

punldu umowy poinformowano szykującego się do moskiewskiej \^/ypra\^/y pre-

zydenta Wdęsę.

Rządowy szyfrogram
Sprawą rutynową i powszechnie przyjętq jest lnformowanie przebywającej
czasowo za granicą głowy państwa o najważniojszych sprawach kraju. Szyfro.
gram , który WaQsa oO.zymał w Moskwie,
zswierał formal ne potwierdzenie znanej
mu juź wcześniej opinii rządu o siódmym

punkcie umowy, którą prezydent miał
pod pisać. Uchwała rządu istotnie wiązała
ręce prezydentowi Wdęsie: nie pozwaIała mu zrobić olbrzymiego głupst\^/a. Byt

;rs::Wć:Torwjjg{k.S!gy::aŁe,Fog:śdwpj::E:
F`ząd `^/ymusff na nim nieco triidii w czasie negocjacji. 1 to go chyba najbardziej

zirytowało.Traktatuzyskałwkońcuformę
zadowalającą rząd (choć nadal nie znaJią

spobczeństwu).

Opowleścl Sabg
Burzę z piorunami w wykonaniu Drzycimskiego bezpośred nio zdetonowal. jak

się wydaje, brak pokory rządu oraz jego
osobiste (rzecznika) dążenie do przydania pryncypalowi choć trochę mocng ostatnio nadszarpniętego autorytetu. Załosny obrazek. malowany przez rzecznika
- nasz samotny prezydent w dalekiej
Mogkwie bohatersko \^/ypinający whsną
pierś na wichry historii - doprawdy budzi

wzruszenie. To przecie taki nam wspótczesny Reftan. „
Byb teź owa malowTiicza opowieść

Sabav - padon - Drzycimskiego uwerturą przed oficjalnym wycofaniem prezydenckiego uznania dla rządu mec.
0lszewskiego.Miałastanowićgwóźdźdo
trumny dla tego gabinetu. Uczynila zaś
tylko pośmiewisko ze złotoustego rzecznika.

F`eakcja premiera na wystąpionia
.rzeczr`ika i jegci pana byla nader spokojna i wyważona. Moim zdaniem, jak z\^/y-

kle za spokojna i za bardzo wyważona.
Cokowiek jednak sądzić o obecnym premierz)e i jakkowiek oceniać okres jego
rządów i jego dokonania, jedno pozostanie niewątpliwie jego zasługą: ocalenlo
nas przed owym. na rozmajte sposoby
bronionym przez ludzi prozydenta, nieszczęsnym punktem siódmym.

CZERWIEC 1992

A9enr'
Sprawę odpryskową afery z traktatem
stanowi problem ministra spraw zagranlcznych. Jego gra była dość ciekawa:

będąc czbnklem rządu Olszewskiego
starat się cav czas prowadzić dyskremą
grę "pod prezydenta''. Tak też zachowywał się w Moskwie, choć po powrc]cie
do kraju zmuszony byl świadcz}ć za swoim szefem, tzn. premierem. Przypomni|my jeszcze, że to właśnie podwładni
Skubiszewskiego upierali się przy punkcje siódmym. t`^rierdząc, iż jest on niemożlhw do negocjaęii.

Sprawa zaczęła się rozmywać, gdy
bomba (czy raczej mina) wybuchla z dość

nieoczekiwanej strony. Oto byv doradca
premiera Krzysztof Wyszkowskl publicznie wyrazit domniemanie, że Krzysztof
Skubiszewskl jest byt}m agentem Służby

Bezpieczeństwa Sam zainteresowany,
indagowany przBz dziennikarzy, powledziat, ostrożnie, iź Pzastanawia się", czy
Wyszkowskiego podać do sądu. \^Ą/mowa owego dnamysłu" jost, niestety, raczej

Havel na

prezydenta -cd

tlumacza z czoskiego na pok;kl.. Ponadto

zamiast potoków deklaracji miolibyśmy
wreszcio jakieś decyzje, zamiast gadaiiia o

prywatyzacji mielibyśmy prywatyzację,

zamiast rozprawlania o dekomunlzacji dekomunlzac|ę. zamlast ba|ania o
°dynamizacji" -dziahnie. ltp.

Polska od dwóch lat`odwrócih twarz od swego najbliźszego sąsiodzt`^ra. lmponiije nam bli-

chtr Zachodu. jego dobrobyt, jego standardy
życla. Powszechno są nadzieje - z gruntu
lrracjonalne -że jakiś cud spowodujo, iż mg|e,
bez spocjalnego wysitku znajdziemy się 1^r
Europie., że dorównamy jej poziomom życia 1
konsumpcji. Stoimy wciąż przed barierą odgradzającą nas od tamtego, "lepszegop światą
wpabzx3nl w jego bĄcko«i, niezbyt się lnteresując jego faktycznymi problemami. A przo-

jednoznaczna.
lqLICZ

Sądzę, iż wiele spraw w Polsce (w tym
także te, o których wyżej) ma wspólny,
choć na ogót nie dostrzegany, klucz: odmiemnie niż w innych krajach wychodzących spod komunlzmu. u nas nie

przeprowadzono żadnych weryfikacji kadr, żadnej dekomunizacji, żadnego przeglqdu. Samo pojęcle dekomunizacji
umiejętnie ośmieszono i wyprano z
wszelkiego sensu. Gdy pada to sbwo
równioż mnie samomu usta składają się
do ziewanla. Korzystają z tego. oczywiś.
cle, dawni (i obeM3nD agonci, umie§zczeni

na wielu kluczowych stanowiskach . Piszę
o tym z pełnym przekonaniem -tak przecież bylo w Czecho€łowacji i innych kra.
jach dawnjej komunistycznych. Skrajną
naiwnośclą byloby uważać. żo u nas jest
inaczej. Ty]ko. że tam zdecydowano się
bronić społeczeństw przed agentami - u
nas, jak dotychczas, na odwrót. Skutków
jest wlele i wszystkie, niestety, negatywne: zacofanie polskich reform. zupehy

*w°n;S:Ó!:eź;hk'=`c°hr!."Dd,°aśc:':gimnTŁiźupk°akć

brak stabilności politycznej kraju, afery

porozumienia i zbliźen.na właśnle tu, w nai.

gospodarcze. niechęć obcego kapitalu
do inwestowania tu ftd. Najważniejsze
może jest zaś to, źe my, społeczeństwo,

w naszBj części Europy w regionalne związki
handlowo, kufturalno, polityc2rie? 2hmiast ga-

nigdy nie możemy mieć pewności., co do

osób zajmujących czolowe stanowlska,
decydujące przecież o naszym źyci u, czy
reprezentują rzeczywiście nas, czy kogoś
zupełnie imego. ldo im placi, albo kto ich

szantażuje.

Szczypta optym izmu
Wypowiedź jednego Krzysztofa o
innym spowodowała jednak, że UcoŚ się
ruszyto". Posłowie zobligowali ministra

spraw wewnętrznych do rozpoczęcia
przeglądu teczek osób publicznych i ujawnienia agentów. Być może takt ten stanow7ć będzie początek zmian w naszym

cież za plecami mamy całą rozlegG krainę
Europy Wschodnie|, znaną. w pełni zrozumia-

bliższymsąsiedztwie?Dlaczegoniewiązaćsię

daćojakichśtamchimerycznychEWCHlsczy
NATCHis podjąć rzeczywiste, konkTebe działania, rozpocząó wymianę mbdziożową. nawiqzać wspótpracę agencji pTasowych, stadi
telewizyjnych , gazet! 0 ile więcej mamy wspólnego z Ukrainą, Czechami, Słowacją czy Biatorusią niż z jakimkolwiek krajem Europy
Zachodniej! Dlaczego więc wciąż gonimy za
mrzonkami?
Moje wołanio "Havd na Hrad/" niokoniocznie musi być rozumiane dosbwnie. choć
nlosie ono ideę rzeczywiście bardzo mi bliską.

#Ł?:yJ#j,aocph%mi#,.że,s±i#u|

To symbol tego wszystklego, co uważam za
ważne: to rozpoczęcie intensywnego budowania realnego i możliwego - wspólnej przy-

drodzy Państwo, zdrowia.

szłości. wolnych narodów Europy Wschodnl®j.

Romua]d LAZAROWICZ

Romuald IAZAROWICZ

DEFICYTOWE KOPALNIE
czyli węglowe oszustwo stulecia
węgla i ograr`iczały wydobycie, gdyż nie mogv wyeksportować
nadwyżki za g ran icę.
Dwa kolejne polskie rządy pomyślay bowiem 1 o tym, ograni-

Polskle górnlctwo węgla kaml®nnego jost w sposób zaplanowariy `^/ynlszczane finansowo ! technicznłe. Celem toj akc|l
|ost `^/yellmlnowanle Polskl z rynków zbytu węgla na rzocz
głównle USA, Australll I RPA. Jest to Likryta gra o 1,5 mld
dolarów USA rocznl®,a o 30 mld dolarów w clągu kilkunastu lat.

czając i hamując ekspart. Fąobiono to przez nio spotykane m
świecle opoda«owahle `msn®go eksportu węgla, w wysokości
80% w 1990 roku, do 20% w 1991 roku. Czyli, że jeśli kopaJnia

Klo kogo dotuje?

sprzedała za granicę węgiel po 500 tys. zt za tonę, to państwo
zabierało jej z tego na]pierw 400 tys. zł, a potem 100 tys. zl. Ajeszcze
m wszelkl |uż `^rypadek wprowadzono limity ®kspoTtowo, dusząc oeny krajowe niezależnie od administrowania nimi.
W samym roku 1991 dziQki takim limitom doprowadzono do

n,e::Znebd;:ey]Pź:'akbi#żtetp'Zpeakń°sntwmay'sieegdóornig::#°:?.j:o:
wszechność zaś tego przekonania pot`^/ierdzałaby tezę Josepha-

Goebbelsa, hitlerowskiego ministra propagandy, że *hmstii/o
povnarzanepotysk\ckroćetiiieslępmwdą.WkarTipantiidpziinh.[-

gpadku polsklego eksportu o 7,7 mln ton mimo stałe] nadwyżkl
wqgla w Po]sc® i ograniczaniu z tego głównie powodu wydobyćie.
Przyśredniejoenie49dolarówzatonę,jakąpłaconozapolskiwęgiel,

macji na temat gómictwa, wykorzystuje się gtównie fakt, że
przecięhy czlowiek zwykle nie wie, iż wynlki finansowe kopalń
Węglanl®maJąwiel®wspólnegozrzeczywi3tąlcllrentownośclą
czy hlerentownością. Ceny węgla b)Ą/ bowiem ksztaftowane w
sposób ad ministracyjny.
W Polsce tzw. "dotowanie górnictwa" wygląda mniej więcej tak,

oznacza to, źe stracll]śmy w ten sposób w zeszh/m tylko i.oku do
380 mln dolarów. Qo gorsze jeszcze, straciliśmy czĘść tradycy|nycl` rynków zbytu, które budno będzie odzyskać. o ile w ogóle
będziemożliwe.Atooznacza,żefaktycznestratyjeszczewtymroku

ti@ćiejpn#ęn#,3Śm°€ę'gsi:ewym#3ymdk°j%ir;towegoudostępnbno

jakby żona pobierah wypłatę męża bez jego zgody. wydziolata mu
co miesiąc z tej wyplaty na liche piwo i papierosy. sąsiadkom zaś
opowiadała, że musi do s\^/ego męża dopłacać.

też wszystkie gtrategiczrie informacje o naszym górnictwie.
Umożliwiają one precyzyjną ocenę możliwości ekonomicznych i

Aby zrozumieć całą g roteskowość przekonania o nierentowności

technic2m-produkcyjnyoh tej branży. Są kartą przetargową w rę-

wydobycia węgla w Polsce, nie trzoba nawet wykonywać rachunku
symulacji ekonomicznej. Wystarczy wycfągnąć proste wnioskl z
porównania kosztów `^/ydobycla naszx}go węgla, z ceiiam] śwlato`^ryml wQgla o amloglcz7`e| |akoścl. Tylko bowlem takie porównanie,podobniejakiwstosunkudowszystkichinnychproduktów

kach polskich konkurentów węgla, której już użyto w rokowaniach
har`dlowych z Japonią. Byto to ewidentne przestępstwo przocjwko

interesom pańswa, gdyż zlamano ustawę o tajemnlcy państwowej
z 1982 roku.

t#*:ij°z%C#ćdnpa?z':::onća„8#j:;rewni#eTu°;Ś.gę:yi#rr
towanym, to w cenach światowych z 1991 roku, naftańszy węgiel
sprowadzony do Polski musiałby już przed wyhdunkiem w porcie
kosztowaćod42do52dolarówzatonę,wzależnościodjegojakości.
W cent/um kraju ten sam węgiel kosztowałby naftałiiej 62 do 72
dolaJów. Tymczasem średni koszt wydobyci.a tony węgla w Polsce

m#eśg:,e?oml=:':h:#sękT:?n''gjcęo::,:?oę.d#:g'';d':y:e:p:
#śźźe,gL3j:d::npoóśt::Żw,wj:zkvumzad;:eŁ:w€3Ło:3jrn#Ómj,Sjźwęś#[Ctzwza:
wodowego Dozoru Górniczego .'Ksdro", postów i senatorów wo-

jFawńósdjrw%jkA%3#:kJjeęgg?a]K:Cm#iśec::,:;°#Wm:::,ÓavT::aó,óCw::

#:::T:.t§;ęd#ózźŚTa,śż208k5o:2,:jreaszparźs::#;ęĘ,Ś,.b:g;6,3
tys. zł za tonę, czyll po 25 dolarów.

To nio górnictwo jest dotowane. To gómlctwo w Sposób ukiyty
dotuJe biłdżet i)aństwa 1 inne branże. Z rachunku symulacyjnego
autorstwa dr Gabriela Krausa wynika, że górnictwo węglowe wytworzylo w samym tylko 1990 roku. faktyczną, acz ukrytą w cenach.
czystąnadwyżl(ęekonomicznąwwysokości33blnzł,czyliblisko3,5
mld dolgów przy ówczesnych cenach. Tę nadwyżkę przejąl właśnie
budżet państwa i inne gałęzie.

instytucje.

'Dotacje- cofnlęto, kopalnle zadłużono w 3umie na biliony

2łotych, w kra|u jest nadmlar węgla, a eksportować nie można,

::eug#:,°annęuT=dr::{Lnw°n:srck]j#ł#arauii::ecc::yź:jy°k::
kopalrile 1 redukować zalogi. G ómictwo zostało doprowadzone
do taktego 5tanu, że będzie |uż dalej mogło tonąć samo, bez
!ngerencjl państwa. Zdota jeszcze samosfinansować zamykanie
kopalń, bo budźetu na to w petni nie stać.

Reformować,by zniszczyć
W paźdzlerniku 1989 roku Ówczesny szef OKP Bronisław Ge.
remok stwierdzit publicznie, że jedną z głównych przyczyn trudności
finansowych gospodarki jest nierentowne górnictwo. Stwierdził też,

że problem ten zostanie rozwiązany przez stworzenie takiego systemu finansowego, który zniszczy nierentowne jego zdaniem kopalnio.

Tak się teź stało. Stworzono system finanso`^/y, w ramach tzw.
•r®1ormyrynkowe|.,którywciągulatloo0-1991`^/yniszczylcam:
górnlctwo węglowo. \^Ą/dobycie spsdb o 38 mln ton a eksport o s
mln, zaś zadtużenie kopalń wyniosło na koniec 1991 roku już 10 bln

z'.

W 1990 roku uwolniono bowiem ceny produktów zaopadzeniowych górnictwa, ale utrzymano adm ln]sti.acy|nie sztuczr`Ze nlskle
c®ny węgla. Byv ono niźsze od kosztów wydobycia. Kopalnio

zostały zmuszone do sprzedawanio węg la ze stratą. Tych strat w
postacisztucznegodefiqytunierekompensowałyjednakwpełnitz`^/.
Pdotaq.e''. Kopalnio zaprzestająę nawet nowych inwestycji przygo-

towujących nowe zhoża do wydobycia, zadłużav się i tak coraz
bgdzjej w bankach. Dlatego w tej chwili są bankrutami. Wszystko to
działosięwramacłihiperrecesjizorganizowanejrealizacjąprogramu
dostosowawczego Mędzynarodowego Fund uszu Walutowego (tzw.
"programBalcerowicza`).Spowodowałatarecesjaraptownyspadek
zapotrzebowania na węgiel w kraju. Kopalnie dusiw się od nadmiaru

Złealizowaiio w teh sposób zalecenia MFW i Banku światowego. Oble te instytucje rep rezontują i rea lizują bowiem inter-

=o#:rsepnęg:rcp=,:fjjebg°ogawcęg:,h#:*ś%S:j3ś#umst?a?#yKcah.
nady. Cl.odziro o to, by `Aryellminować polski eksport, zwłaszcza
z obszaru Europy, gdzie nasz węgiel jest nie do pobicia, gdyź nie
musi przemierzać ocesnów.
A zalecenia Banku światowego sq niezmienne od 1986 roku zlikwidować eksport i w miarę możliwoścł przejść na import węgla

energetycznego.1 trzy kolejne polskie rządy M.F. Fąakowskiego, T
Mmwiecklego i J.K. Bieleckiego -skrupulatnie to realizowały.

0 tym, że likwldacja ®ksportu i prze|ścf® na lmport n]e m nlc

g#aót'on;::oZ,Łkć#?=łład=##esntŁ°n:w=ę'ćźcfe#T*Bamn,#
ster przemysłu Mieczysław Vvilczek niespodziewanie oświadcza pu blicznie w 1989 roku. że Polska już wkrótce zaprzestanie całkowicie
eksportu węgla. czym wprawia w panikę naszych tradycyjnych odb.iorców. CXo w lipcu 1990 roku minister przemysłu Trieusz Syryjczykstw.Lerdziłpublicznie,żedo2000rokuprzewidywanyjesttylko
eksport węgla koksującego i import węgla energetycznego. Półoficjalnie mówiono wówczas o konieczności zamkn.Lęcia 18-20 kopalń oraz o imporcie 27 mln ton węgla z Australii i F`PA już w 2010
roku (choć nie wiadomo dlaczego akurat stamtąd). 1 do jednoznacznejocenytych"propozycji"najważniejszyje6tfakt,żeniemogw
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roku (choć n]e wiadomo dlaczego akurat stamtąd). 1 do jednoznacznoj oceny tych "propozycji" najważniejszy jest fakt, że nie mogw
miećonojakichkolwiekekonomicznychitechnicznychpodstaw.Brak
byb bowiem n ie tylko szczegóło`^/ych analiz techniczno®konomicznych poszczególnych kopalń. Brak było w ogóle bilansu paJiwowoonorgotycznego kraju, na podstawio którego możnaby ocenió
zapotrzebowan ia na węgiel kraju.

togo Trybu nału sprawy o zniszczenie polskiego gómictwa węgla? Do
Czytelników mam natomiast pyŁanie o to, jak dlugo może lstnloć
w środku ELiropy pańetwa, w którym prokurator woJewódzkl

prowadzl dochodzenle w sprawl® żahlżenla cen sprzedaży samochodów stużbo`A/ych, zaś prokurator generalny nle raczy
dochodzić straty 380 mln dolarów, zawlniono| przez na|`^/yższych urzędników jego państ`^/a?

Ignorancja czy agenturalna działalność2

Wojciech BŁAsm

Akq.i wyniszczania górnictwa towarzyszyla i nadd towarzyszy
kampania na ogół dyskrehej , acz czasem bezczelnej dezinformacji.
Polega ona na nieustannym podsumowaniu tezy o nierentowności

socto%°gr»L%:w:#::jgfąsjkj=g8°J°#:om*j:j#|prmmd#kź:#ż;

polskiego górnictwa.
lle w tej kampanii zwykłej ignoranęii i głupoty a ile złej wołj, to
naprawdę trudno ocenić. Przy powszechnym zalewio niekompetencji, aż do niechlujstwa myślowego włącznie, istotrie| roll 1g-

norahcjl `^/ykluczyć nle sposób. Ale też przy stawce ®0 mld
dolarów nle sposób `h/ykluczyć zl®| woll. Ta zla wola w języku
wywiadów i kontrywywiadów świata nazywa się "cover action" ("akcja
maskowana"). Polega na agontiirali`ym wprywanlu na opihię pLibllczną danego kra]u przez tzw. "agentów wpływu". Ci "agena.
wptyv\/uP to pozyskiv/ane w różny sposób public2nie znane i cieszące się uznaniem społecznym.lch sterowanie co do czE]su, treści
i formy wypowiedzi, są naglaśniane specjdnie w społeczeństwie

przoz tzw. ''pudto rezonansowe". Te ''pudta" to dziennikarze, gazety
czy cale instytucje, które "rezonansują", nagtaśn iając poglądy ''ageneó\^/ wpbn^/u". Czynią to cz)asem bezwiednie i z głupoty. W ten sposób
w wyniku zorgan.Lzowanej agenturalnie akcji a przy bezmyśl ności czy

bezsilnoścl własnych ośrodków opiniotwórczych, powsta|e w spo-

łeczeństwie i)owszecline przekonani®, że lar`sowane 1 stale
nagłaśniane poglądy są w sposób bezdyskusyjny prawdziwe.
Każdy zaś. kto mówi inaczej jest doszobmem" lub ma jakiś interes
do zahtwienia (np. repTezentuje "lobby górnicze').
Od 1989 roku prowadzmśmy, wraz z inż. Fąudolfem Kotiasem i dr

Gabrlelem Krausem. naszą wręcz prywatną. a przy tym beznadzJ.ejną ze względu na sitę przeciwników, wojnę o ratowanie polskiego górnictwa. Tę wojnę już teraz przegraliśmy, przynajmniej w
zasadniczej części. Przy okazji moźliwości jej podsumowania, pragnę publicznie zapytać Minisba Sprawiedliwości FIP, dlaczego kieru -

jqc do Trybunału Stanu sprawę o zniszczenie akt byłego Biura
Politycznego KC PZPF`, nie u2nał za celowe również skierowania do

" Odchodzimy z dumą i honorem zostawiając

i)okój na polskiej ziemi" -g|osił tmnsparent wys-

tawionypmzsowieckiewojskmg::ę=o=j!::

Duby smalone
czyli

Kazań Dubynina cigg dalszy
W świętoszowie kok) Bolesławcfl odbyb się uroczyste formalne

tywacji. W ojczyźnie Dubynina taki stan jest normą, o co więc tyle
halasll?
"Dwa poAo/en/.a PoAków -okrągłym zdaniem kończ}A swe wy-

wodv gen. Dubyrin - przeżyry na stwojej zierrij bez wojny, co nbdy
nie zdarzyho się w historij Polski. Swój udzial miE.b/ w tym woBka
ZSFIR w Polsco i NFłD".
Chci.ałbym - nieśmialo. bo mam do czynienia z tak wytrawnym
znawcą historii Polski - sprostować: od stlumienia przez wojska
rosyjskie Powstania Styczniowego 1863 r. do rozpoczęcia pierwszej

:aojtyw#.i,at%:ji,::łęcw3;:;z,:?:;ak;'ejnevpmok3teó|iau:2i'af%#
rosyjskie. Poniewaź zaś tamten okres pokoju byt niecx) dtuższy niż

ten zapewniony nam przez kamratów Duby7iina, zatem nasza wdzięczność dla carskiej F`osji powinna być proporcjonalnie niecx) wię-

przekazanie gffnizonu - z rąk sowieckich w polskie. Formalne.
bowiem dtugie jeszcz)e miesiąoe. tn^/ać będzie opuszczanie miasta i
koszar przez sowieckich wojskowych i ich rodzi.ny. Spośród ponad
500 obiektów władzom polskim przekazano na razie jedynie 36.
M.mo to "pompa". jaką z tej okazji urządzono, b)h wspaniała, a

ksza... No, powiedzmy, o jakieś 6-7% większa.

muświetnił" ją uwiolbiający występowanle w roli Pana i Nauczyciela

iegolmperium.Chciolibyodwołaćsiędoczogośdobregoisłusznego,
do jakiejś tradycji czy idei. Ponieważ zaś coŚ takiego nlo lstnieje,

Narodów generat Dubynin.

stwaJzają sobie namiastkę - oni mimo wszystko, nlezależnie od

Przemawiając pod transparentem głoszącym : "Odchodzimy z du mą i honorem zostawiając pokój na polskiej ziemi", 8owiecki generd

ustroju (który, przyciśnięci do muru. są nawet w stanie potęplć).
bronili u nas pokoju. Nie byli tu bozużyteczni, chronili nas, nawet

F:7ak##=L:ąocb::jzweoś,wj:#ś:::aw,ęj:zk:dct%:jjnpeo:.,Ę%ffł47

przed nami samymi. lnnym przejawem tego samego zjawiska jest
odradzanle się w Rosji idei pansłowianizmu -braterstwa narodów
stowiańskich , których "naturalnym" przewodnikiem i dmateczką" jest

lat po wojnie!). Następnie padv z jego strony pouczenia i połajankl
woboc sO.ony polskiej: a to że prezydent Wałęsa gołosłownie pomawia sołdatów o handel bronią ( "na/eżypffedsżE!w/.ć cAocńaż/.et/en
domód?, a to polskie gazx)ty "pmedsław/.ę/.ą w fflszywm śwJ.ei/.U
sowieckie wojska wmawiając im dewastację przyrody - to nic, żo
opuszczane przez Sowietów tereny jeszcze przez kilkadziesiąt lst
nie będą się nadawav do niczego innego jak do chemicznej dezak.

CZERWIEC IP92

Zdaję sobie sprawę, że dochodzące nas z pewną regularnością
kuriozalne wypowledzl Dubynina są odbiciem szerszego z|avriska konieczności zaradzenia własnej frustracji spadkobierców sowieck.

Flosja.

Na razie to wszystko - i w wydaniu kabaretowego generała, 1
rosyjskich miłośnlków slowiańszczyzny -jest zdecydowanie śmie,
szne. Oby kiodyś nio stato się groźne.

Romuald IAZAROWICZ

Kiedy się obudzą
Serbowie?
Wpobwiexvllwiekumó|pra-pradziadek

...tylko dokąd
uciec?
"Przenieśsięwkm'nęmarzeń"-namawia

musiat uciekać z Serbii, okupowanej przez
Turków ojczyzny, o której wolność wa]czyl.
Przyjechat konno do Polski, gdzie wziął
udział w walce z tym samym wrogiem. Zdo-

jedna z popu larnych (czy raczej natrętnych)
reklam. 1 być może hasb to stanowi jedyną
rozsądną receptę na bezpieczne i zdrowe
przebycie naszej, polskiej współczesności:

byt szybko uznanie i... nowy, polski herb ro-

dowy. Od tego czasu moja rodzna na dobre
i zle związała swój los z Polską. Ale pamięć

=aT*nn8,ćn::ęwppr#::nYumh::koun,ie"wL=n,y=h-

chodzą codziennie echa kolejnych wojen: w

dety Świata zewnętrznego. Taki darmowy
narkotyk nierealności, nlweczący przynai.mniej na moment ból przeżywania rzeczywistości. Eskapistyczne tendoncje
większości społeczeńswa przybrały takie

Slowenii. Chorwacji, w Bośni; gdy Serbowie

rozmiary, że są wręcz mierzalne statystycz-

ulegając czerwonej megalomanij narodowej
bombardują wsie i miasta. mordują ludzi,

nie, cx) stanowi perien fenomen wśród kra-

o serbskim protoplaście przetrwala przez
wiekl w rodzinnej legendzie.
Dziś, gdy od miesięcy z Jugosławii do-

krewniacy. Co stalo się z t)m dumnym narodem, którego ducha nie złamata czterowiekowa niewola? Oo powoduje, że ów lud,

jów uznawanych za cywilizowane.
Jednym z nai`ważniejszych motorów ludzkiej aktywności jest mdzieja. Jest tym ciłdownym
zjawiskiem,
które
w
najtrudniejszych warunkach, w najbardziej
mrocznych czasach pozwala ludziom wyjść

niegdyś prześladowany, niesie dziś innym

z źycjem i dochować wiemość sobie. Brak

niszczą kościoĄ/ i pomniki historii - zaczynam się wstydzić. To przecież moi odlegli

śmierć, zniszczenie, cierpienie i rozpacz?

nadzlei natomiast gorszy jest może nawet od

Mimo wszystko mam nadzieję. Ufam, że
znajdą się mądrzy i od powiedzialni przywódcy serbscy, którzy powstrzymają masakrę,

braku wolności - blokuje wszelkie utajone
rezerwy, hamuje rozwój, demoralizuje i po.

odwc`gę podejmowan ia trudnych kompromi-

Mestety, sytuację, która coraz wyraźniej
wyłania się z bezkształtu trzech lat naszej

sów. Tylko na co oni czekają?

względnej niepodległości, określiłbym jako

Romuald IAZAROWICZ

sposób, mecłianizmy Oak demokracja, wol-

ny rynek), które -zdawałoby się -powinny
samoczynr]ie napędzać społeczną aktyw.
ność, staĄ/ się swą własną żałosną karykaturą. Okaleczone, obolałe - lecz bogate
przynajmniej w nadzieje i marzenia -społeczeństwo \^/ychodzące z dz]esięcioleci komiinizmu, zostało poddane w ciągu
ostatnich trzech lat terapii szokowej. Ti'zeba
być doprawdy mocarzem, by choć ślad tej
kuracji nie pozostawił swego śladu na duszy
człowieka czy ngu.odu.
Ucieczka od polityki, pogrązenie się w
lokalnych plotkach i wydarzeniach na skalę

rodzjny - to wszystko obserwujemy na co
dzień. Wojny na górze czy inne burze w

szklanoe wody obchodzą zgola wyłącznie

g:gmż:cniazab:hgaą#ówwr!cŁre:'#}e:ig:';evyj
skali ngodu, kraiu czy państwa.
Dokąd zmierzamy? - stawiam sobie pytanie ja, jeden z dinoozaurów, i łapię się na
tym, że i mnie coraz mniej interesuje odpowiedź, że coraz bardziej pogrążam się w
irytacji. FLzeczywiście cx)raz bardziej chcja-

łoby się stqd uciec. Tylko dokęd?

Wojciech ZWIEHK

woduje stagnację -w skali jednostkowej, jak
i społecznej.

gaznuuTązn:!ebsi:ateonr=n#=::ai5:rwp:#:

autorytety narodowe zawjodv w haniebny

Czy imperium sowieckie się rozpada?
Czy mc]że w takim myśleniu jest wada?

- Kto to wie;
- KGB 1

zorganizowany (w miarę) system beznadziei. Wszelkie - bez wyjątku - największe

Gizegorz DOBOSIEWICZ

KIM JEST MASSOUD?
Fąobert D. Kaplan napisał w "Wdl Street
Jou rnal (5. 5.1992) : "/ /ałacb os/.etndź7.es/.ą-

tych dobrze poznałem innych przywódców
mudżahedinów,IiczącychsięobecnienamiIitarnęi scenie Kabulu: Gulbuddim Hekmatiara, Dżslaluddina Hakkani i Abduld Haq.
Nigdy jednak nie spotkałem Massouda, a
przyczyna tego jest istotna.
ChoćpE\kistanstanowiłzapleczesHzbnDj-

nych mudżahedinów walczących z Sowietami w Afganistanie, Massc.ud nigdy nie
zaprzą:łal sobie glowy ekładaniem wizyt. Nie
było go tam, gdzie przybywali amerykańscy
biznesmenl, kamery telewizy]ne i dziennikarze jak ja. Massoud mial c>oś znacznie
ważnięjszegci do robienia: walkę. (...) Jego
Dolina Pandższir bya odlegha od najbliż-

szego Ęcza satelitamego czy amerykańskich dyplomaiów.n
Słowa te doskonale charakteryzują sylwetkę Ahmeda Szacha Massouda, obecnogo
ministra
obrony
narodowej
Afganistanu. W przeciwieństwie do niektórych innych dowódców - nigdy nie zabiegał

piły się tysiące bojowników. Jedynie jego

oddziav zdolne byv zdocydowanie stawić
czołasowieckiej agresji w grudniu 1979 r.

Zyskał sobio wkrótce dumne miano "Lwa
Pandższjru", w tej bowiem dolinie znajdowała §ię główna baza komendanta. Wysokie
góry, wąskie przejścia, jaskinie i rozpadliny

stanowiv dobro schronienie dla parb/zantów i ludnoścj cywilnej. Jednak na tym właśnie, niewielkim ob§zarze skupiła się

olbrzymia sowiecka sita uderzeniowa. Trwa-

śniejszym sprzętem bojowym j mieli olbrzy-

mlą liczbę zestrzelonych helikopterów i
bombowców armii sowieckiej. Ograniczono
w ten sposób zagroźenie, które determinowało przez pierwsze lata okupacji życie
Afgańczyków na prowincji.

Massoud wyróżnia się rzadką a cenną

jące m iesiącami naloty dywanowe, rajdy he-

cechą wśród polityków afgańskich: umie sobie zjednywać lojalnych sojuszników i pod-

likoterowe,

władnych, zna również trudną sztukę

masakry

kobiet,

dzieci

i...

zwierząt. W ciągu czterech lat (1979-1 983)

pertraktacji i kompromisu. Dotyczy to zre-

liczba ludności Doliny zmalała o połowę.

sztą nie tylko sceny wewngtrznej. Podczas
gdy inne ugrupowania polityczno-panyzanckie związane byĄ/ z określonymi państwami
wspierającymi
ich walkę,
ugrupowari(e Massoudsi (Dżami at lslamiD
potrafiło uzyskaó pomoc (broń, pieniądze) i

Liczbę zabitych w wojnie z Sowietami w
caĄ/m Afganistanie ocenia się na przeszło
milion.

Mimo skrajnie trudnych warunków wojny

totalnej młody komendant zdołał przez te
wszystkie lata nie tylko utrzymać praktycznie suwerenność Doliny, ale stworzyć tam

o popularność w zachodnich mediach. Mie-

nowoczesną adminisuację, sieć szkół, sądown ictwo. system podatkowy hp. Z czasem
sdministracja Massouda objęła tzw. Pięć

siąc po mieeiącu, rok po roku, na podlegvm
mu terenio systematycznie budował mmarno-państwowe struktury wolnego Afganls-

Prowincji Północy, ol brzymi obszar Afgan istanu, wyjęty spod sowieckiej kontroli. Agresorzy zajmowałi jedynio największo

tanu.
Ten niewysoki, urodzony ok. 1950 r„ Tadżyk, poshJgujący się ptynnie językiem fran-

garnizony, w terenie zaś dziatali ludzie Massouda.
Decyzja Amerykanów o przekazaniu af-

cuskł.m, rozpoczął swą wieloleoiią walkę w
rokul978,kiedywładzęwAfganlstanieobjął
komunistyczny rząd Mohammada Tarakie-

gańskim partyzantom odpalałiych z ręki rakiet si/.nger pozwoma zlikwidować sowiecką

go. W krótkim czasie wokół Massoiida sku-

się ze sporym ryzykiem. Uchodzący w świecie za prymltywnych górali Afgańczycy
świetnie dawali sobie radę z najnowocze-

przewagę w powietrzu. Teraz już każdy lot
maszyn bojowych, bezkarny dotąd, wiązal

od komunistycznych Chin, i od Amerykanów, i od lranu, nie wiąźac się z nlmi politycznie.

Komendant Massoud jest jednym z największych geniuszy wojny partyzanckiej porównuje się go często pod tym względem
z Mao Tse Tungiem, Tfto i Che Guevarą (ma
to go komplementować, choć wątpię, czy

jemu samemu te porównania się podobają).
Do rangi sztuki doprowadził taktykę nękania
wroga i unikania starcia frontalnego. Dzięki
niej uzyskiwał sukcesy w polu przy minimal-

nych stratach własnych. Poważną różnicą
dzielącą go od przywobnych tu mistrzów
partyzantkijestodrzucenieprzezeńideologii
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i wbczenie w system isiamskiego prawa
nowocześnle pojmowanych praw czk)wleka. K]uczem w dobieraniu przez Massouda
współpracowników byb nie opęia pomycz.
na, nie n"odowość, a akcsptacja podstawowych wartości humanistycznych. W
szeregach jego oddziałów ramię w ramię
stawaJi Tadźykowie, Pusztuni, Turkmeni i
Uzbocy: sunnici i szyici (choć tych ostatnich
w Afganistanie jest mało).
Przez wszystkie lata sowieckiej okupaq.i
Ahmed Massoud byt najbardziej znienawid-

zonym przez Sowetów, uznawanym za naj.
groźniojszogo. najbardziej ściganym
spośród dowódców mudżahedinów. Na jego

głowę wy2naczano coraz większe nagrody.
Bezskutecznie. Miejsoe pobytu Komendan ta - zmieniane zresztą co kilka dni - znali
tylko niellczni czlonkowie jego ochrony i naj ważniejsi dowódcy. Jego zaś "n iezniszczaJ ność" joszczo bardziej wzmacniała

otaczai.ącą go legendę.

Rosnąca popularność Massouda, wzrastającx3 szeregi jego wojsk budz].ły z czasem
zaniepokojenio u jego polftycznych konkurentów w samym Afganistanie. Dochodzib
do sporadycznych potyczek między rozmaitymi ugrupowaniami, alo do najtragicznlejszego wydarzenla doszb w roku 1988, kiedy
podkomendni Gul buddim Hekmatiara wciągnQli w zasadzkę i zamordowali 30 dowód.
cÓw podlegwch Massoudowi. Nic dziwnego,
że właśnie oddziaw Hekmatiara prowadzą
dziś walkę -zbrojną i polityczną -z nowym,
tymcznsowym rządom Afganistanu, w którym kluczową funkęję pełni Massoud.
Warto wspomnieć o polskich kontaktach
dowódcy z Pandższiru. To whśnie w jego
oddzialach walczyll nlellczni polscy mudżahedini, m.in. polegh/ w walce Oipiec 1985)

wali u swych polskich kolegów odmiemość
relig ii, a nad grobem zondka widnieje wyryty
w skale ręką Vvinklera krzyż. Sam "Lew
Pandższiru"lnteresowatsięwydarzeniamiw
Polsco, a ruch "Solidarności" uważał za
sojusznika swej walki.

Przed wolnym już Afganistanem staje
obecnle szereg niezwykle trudnych zadań:
odbudowa kraju, odtworzenie normalnego
rynku, zwalczenie tendencjl odśrodkowych
(np. obozu Hekmatiara). walka z naturalną
dla wieloletniej wojny demoralizacją, włączenie się w system międzynarodowej
wspóbracy ftp. Tym oo pozwala na nieoo
optymizmu w spojrzeniu na przyszłość tego
lożąc®go na uboczu kraju jest obecność w

jego wladzach Ahmeda Szaha Massouda 1
jego ludzl.

Leszek Zondek i Jacx}k Winkler. Ten ostatni,

gdy go po latach spytak3m o Massouda,
opowiadal o nim z największym szacunkiem.lslamscybojownicyafgańscyakcepto-

Romuald IAZAROWICZ

Who ls Who amerykańskiego konserwatyzmu
Nedawno ukazała się na amerykańskim
ryn ku wydawniczym interesująca książka J.
Davida Hoevelera .Watch on the F`ight. Concervative lntellectuals in the Reagan Era.

Wszyscy omawiani w ksiąźce intelektudiści

róźnią się w swojch poglądach l reprezentują
różnorodne odmiany tego ruchu, od ftadycyjnego począwszy, poprzez neokonserwatyzm, aż do konserwatyzmu zabarwionego

szczBgólnie w iego radykalnej postaci, idei
wieloetnic2ności (cuftiiral dlversity) , zasa.

dzie af«rmative action preferującej okre.

wodowav w 70®h i 80ch latach w Ameryce

tego nurtu charakterystyczne jest występo-

ślone grupy spoloczne ze względu na
odmienny niż biaty, kolor skóry, ruchu praw
oby\^/atelskich. Neokonserwatyzm ostahich
20 lat wyrósł jako reakcja na zradykalizo-

przejście od ideologll llberdnej do konser-

wanie w obronie wolnego rynkii, podkroŚlenie znaczenia tradycyjnych instytucji,
uznanie ważności re]igii, zakorzenienie w

wane lata 60-te, które charakteryzowsty się
występowanlem idei i dziabń zmierza|ących
do zniszczenia lstniejących demokratycz-

historii. i przekonanie o ciągłości rozwoiu...

nych instytucji i tradycyjnych wartości. Na
szczęście, dostrzeżono jednak niebezpieczeństwo tej destruktywnej ideologii.

poświęcona czołowym konserwatywnym intelektualistom, których idee i poglądy spo-

watywnoj. Fluch konserwatywny mimo, że
stale obecny w polftyce i kulturze amerykańskiej przybrat na sile po drugiej wojnie
światowej, ale prawdziwy rozkwit tej myŚli,przyrównanyczęstodorewolucji,nastąpw
w ciągu ostatnich 20 lat. Swoistym owocem
tych przeobrażeń była osoba F`onalda Fąeagana i lata jego prezydentury.
Autor książki jest przekonany, że termin
„Epoka F]eaganah posiada swoje uzasadnienie, stanowi wyraźnie wyodrębniony okros w powojennej historli Stanów Zjednoczonych i może być zdefiniowany przez odwołąnie się do idei neokonserwatyzmu wy-

pracowanych przez zaprezentownych w
książ® intelektualistów. ®ówni „aktorzy. te.
go okresu to Vviliam Buckley Jr., George Wll,
lrving Kristol, Hirton Kramer, Jeane KJrkpatrick. Fąobert Nisbet, Emmet Tyrrell i Michael

Novak. Osób tych nie trzeba szczególnie

przedstawiać. Wszyscy znani są bądź jako
autorzy licznych publikacji książkowych i
esejów. czołowi komentatorzy wielu stacji
telewizyjnych, polftycy, czy wreszcie, pracownicy uniwersytetów i fundaq.i. Te ostat-

nie, zwane często „tmnk tanks" są terenem,
gdzie prowadzi się nie tylko badania teore.
tyczne. Stanowią one również instytucje
spełniając konkretne, praktyczne cole: rząd
i inne agencje ksztamjące polltykę społe-

cznązwracająsiętutajczęstopoekspertyzy,
opinie, sugostie. 1 to jest chyba jedna z
ważni®jszych ról jaką petnią konserwatyści int®lektualiści: służenie społeczeństwu, a

liberalizmem. Ogólnie mówiąc, dla calego

Do największych natomiast zagrożeń i
przęciwieństw konserwatyzmu zaJiczyć moźna instytucje nadopiekuńczego państwa,
zmierzającego do rozwiązania wszelklch
konfliktów spolecznych , dążenia populistyczne i towarzyszącą im demagogię. wiare, że
27Tiiany społeczne dokonują się w formie
rewo lucji, totalftarny i autokratyczny system
rządów, przekonanie, że moźna dekretować
instytuqe społeczne i ekonomiczne by oslągnąć pełną harmonię i szczęście. Konserwatyści nie wierzą w te radykalne i utopijne
koncepcje, aczkolwiek nie przekreślają możl iwości reform spolecznych. Przekonani są
natomiast o pierwotnym i fundamentalnym
charakterze naturalnych procosów, które
stanowią swoisty mechanizm eli minujący te
instytucje, które nie sprawdzają się w praktyce.
Konserwatyści traktują społeczeństwo i
kumrę jako całość podobną do organizmu
biologicznego.wyposażonegowsamoregu.
lujące się mechanizmy.

Mmo, że książka znwiera w tytule aluzje
do dekady Fleagana, posiada szerszy wymiar cznsowy. Autor pisze o Edmundzie Burke, tradycyjnie uznanym za twórcę
konserwatyzmu, ale także o amerykańskiej
konstrukcji i o rozwoju riodej republiki. F`oz-

jest jako dynamiczny proco8, zachodzący w

#r,?:;:Ub:ź::ypmoj,##.Zźeź:ndTźś!:e::j

z tradycją i zakorzenienia w historii.

żna również wiele uwag dotyczących sporów i polemik prowadzonych przez
konserwatystów z odzywającymi się wciąż,
zwlaszcza w ostatnich latach, łewackimi
trendaml wyrazającymi się w feminiźmie, a

ze względu, między innymi, na budności
metodologicz7ie, złoźoność podej mowanej

problematyki i zróżnicowanie tego ruchu.

CZERWIEC 1992

tychszkicówdaktowaćjakowyczerpujących
esejów biograficznych, stanowią one jednak
kompendium wiedzy i faktów o twórcach
historii tego ruchii. W sumie jest to kolejna,

ważna praca, warta przeczytanla nio tylko
przez tych, ldórzy interesują się współczesną am®rykańal{ą myślą społeczno-polftycz-

ną. ldee neokonserwatywne nie są w Polsce
znane szerszej publicznoścl. Obiegowa
opiniautożsamiajezobronqwolnegorynku.

twardą postawą wobec komunizmu i osobą
prezydenta F`eagana. Warto pamiętać o
tym. że myśl ta podejmuje również ważne

zagadnienia etyczno-moralne. Wskazujo
także na niebezpieczeństwa i zagrożenla
jakle czyhają na kapitalizm i wolne, demok-

ratycznespołeczeństwo,Ale,©ważniejsze,
konserwatyzm podkreśla również ciąglość

procesu historycznego i absolutny charakter
wartości.

MrekSOJm

wój ruchu i idei konserwatywnych pokazany

#Łotięzc?i::eńo#pś:;*Ł;#ęś:#tź:%
Niehtwo jest zdefiniowa6 konserwatyzm

Książka Hoevelera skonstruowana jest w
ten sposób, że kaźdy z rozdziałów poświęcony jest jednem u z przedstawicjeli współczesnej myśli konserwatywnej. 1 mimo, że
autor zastrzega się skromnie, że nie naJeży

J. David Hooveler, Jr.: WATCH ON THE
RIGHT. CONS EFWATIVE I NTELECTIJALS
IN THE REAGAN EFm. Tho Unlversny of
Wisconsin Press, Madison 1991. 333 strony,
lndeks.

/przedruk za: Horyzonty nr 12192/

Fąozmowa z oficjalnym
przedstawicielem Ukrainy w Polsce,

Teodozijem Starakiem - cd
Teraz jost już trochę lepiej: od niedawna jest trzech dyplomatów,
otwaho konsulat. Whściwie pracuje na razie konsul. Teź mu nie
zazdroszczę: w pojedynkę mu§i sprostać pracy jaką normalnie powlnien wykonywać caĄ/ konsulat, w którym pracuje do 20 osób.
Vmaściwio 1 ja pracuję w podobny sposób. Nie łatwa to misja, lecz
taka jest teraz sytuaq.a Ukralny. że musimy w tych warunkach

prac-ać.
-Jalęto dzl*la pod®]mui® Ukmlm, t\by zadeklarowam nt.

że bolszewicy nie znają pojęcia niepodległości państwowej, czyn to
nie wchodzi w rachubę.

ZE\i®żnoóć eosta Się rz!eczyvllistością?
- Powiem tak: rzącl UkraJny, prozydent (8zczególnle chcę pod-

-JE\koprzeclstawiclelrząduUkralnywPoleco,)akl®wldz)Pan

perspektwin/ polsko+ikralńskicl. stosunków omz ]aki® zagro-

::#Ł#:orffi,;ąRawd,:,uN:#a:E,atww#z:jn;:ł;amnj:uż,::nmoo*;
Ukralny. lstnieją pewne swy, i wewnęazne , i zewnętrzne, które staraią
się w tym przeszkodzić, aJe nieugięta postawa na§zego prezydenta
Krawczuka i demokratyc2nych przedstawicieli F`ady Nawyźszej napełniają nas nadzieją, wi"ą w powodzonie. Nie ma powrotu do
przeszłości, a jedyną d rbgą jest umacnianie niepod ległości.
Przy okaz|l cł`cę powiedzioó kilka stów o prezydencie i to nie tyl.ko

żoniĘ'?

#a;#=gjgfą::8i*R#:a*Wżdw#Tn:?a::#:dtm*o°ź:Er;-h:drigo:k°#i
sytuacji politycznej w Polsce. Wiemy, że jest ona niestabilna. Mimo
wszystko uważam , że stosu nki polsko+Jkraińskie będą rozwijaó sie
pomyślnie.

Mogę powiedzieć, że stykam się z różnymi osobistościami po-

ęśi=gćo,s*Ź=::s#aYo=Yemstp:e.#t:%Łra:#oprwzeŁ:'i::
Osobiścio nle pochwalarri wystąpień przeciwko Leonidowi rGawczukowi. Może się on komuś podobać lub nie, alo jest prawowitym,

demokratcznio wybranym (absoluhą większością głosów) prezydentem Ukrajny. Takie są fakty, a w każdym cywilizowanym kraju
prezydent powmen być darzony szacunkiem. Moźna go delikatnie
krytykować, sprzeciwiać się, ale nie obrażać. To po pierwsze. Po
drugio: chcę powiedzieć. że do niedawna n.Le byłem zwolennikiem

Leonida Krawczuka. Wprawdzie przeszedlem na iego stronę jeszcze
przed preizydenckm wyborami, a]e przyznaję się szczerze, nie
gbsowałem na niego. Jednak już wtedy rozumiałem, że jest on
człowiekiem bardzo potrzebnym dla Ukrałny. Krawczuk imponuje mi
iwieiuinnymswojążelaznąkonsekwencją(stądijegodużyautor`ĄFt
na świecie). Mgdy nie zmienia swojego zdania, nie wypiera się

;."=:yj:3i,,iśr;u:s;ętiwTTĘi.:a:?eLrm;ggi::,:#jkśr#:zsq*ą,p:o;;
zreallzowane - poglądy są różno, ale jestem przekonany, że dobrosqsiedzkle, normalne stosunkl. są potrzebne i korzystne dla obu

33:m%cgŁaońżse#.yTe%yżt:d#::y:k:sa:ó,,nwes#mT:{:,:#omną
Jakakolwiek konfronracja miedzy nam i byłaby bezsensowna, by:
łaby samobójstwem dla obu naszych narodów i państw. Wele ju.Z
popełniliśmy takich błędów w przeszłości. lecz widzę, że i z naszei i

zpolskiejstronyprzysztootrzeźwienewtejkwestii.Wszyscydążymy
do tego, aby stosunki te utożyć normalnie. Vviele jest problemów.
wiele l<westii do rozstrzygnięcia. Są sprawy poważne. drobne, dru-

gohz:j:nŁ_::j,Szne[ej:s:Ę3:T2j:#jź;kónraeśź;#[#ńc:ŁyŁęjnł:edambś

swoich slów i jeśli coś po\^/iedział od czasu przyjęcia "Deklaracji o
nłezalożnościp to i reaJizuje to. Do tej pory konsekwentnie pod-

roszczeń terytoridnych. To jest bardzo ważne. Gdy są takiego typu

trzymuje swoje sbwa: ''Możemy podpisać wszystkie umowy, ale nie
podpiszemyniczego.cochociażwniewielkimstopniuograniczyloĘy
naszą niepodległość". Możliwe, źe popełnia bedy - wszyscy ie

8Ł?ab|e=ypjoę;;grpmo{;fe%zrda:`j!:h,en:esToa:óT':ępad#r%|e:Ł°,':kj

g:3#a:.:p-oda,':;:g#aj:#eamuĘ:a?ńks°mrć:n:.'g;ZĘ::e=:ieo::
wszystkim podobab - na pewno nie, ale to już inna sprawa. Nie
zapominajmy, że każdy człowiek patrzy na te problemy po swojemu,
w inny sposób. Osobiście zgiwsze stalem i stoję na tej samej pozyęii:
w warunkach w jskich żyjemy i jakie byh/ wcześniej, wszystkie sHy
działające na korzyść naszej niepodległości powinny się jednoczyć;
dla nas nadrzędną zasadą powinna być niepodlegbść i państwowość.

Przyokazji-niewiemczypaństwatozainteresuje-coŚopowiem.
Swego czasu, kiedy bybm młody, też miak3m już swoje poglądy.
Trafil mi siQ taki wypadek w obozie. Nie zwazając na straszliwe
warunki , zawsze zbieraliśmy się , źeby porozmawiać. Był tam pewien
nasz chtopal(. Teraz już nie żyje. Prosty, wiejski chłopiec, ale bardzo
mądry.F`ozmawialiśmyotym,jakie.powinnobyćukraińskiepaństwo.
Różnie tam mówili. W końcu on powiedziaŁ 0 czym wy mówicie?
Przecież to obojętnie jakle, najważniejsze źeby było. 1 ja będę
każdego bronił i o kaźclo walczyl. Wtedy pokłócih3m się z nim.
MÓwHem: jest radziecka Ukrama. On na to odpowiedział: To nie jest

wysiedlenia naszych narodów bw stTaszną tragedią, lecz teraz
obróciłosiętonakorzyść".Takorzyśćjestcięźkoopłacona,aledzięki
temu,żejesteśmynaprawdęrozdzieleni,nleistniejeproblemzmiany

granic. Gdy nie ma problemów terytorialnych, wszystkie inne moźna
swobodnie rozwiązać...

- Jak Pan ocenlQ pok}żenle ukraińskie] mnle]5zoścl nar®
dowo] w Pols;co obecnie?
-Jak by to określić... Vviem wiele o pewnych narzel(aniach.

Odnośnie sytuacji mn iejszości ukraińskiej w Polsce, powiedziatbyr
w ten sposób. Pewne problemy istnieją, gdy chodzi o rozwiązanie

ich na szczeblu państwowym. Są one jednak mniej ważne. Vvhściwie bowiem problem mniejszości ukraińskiej w Polsce to nie

kwestia dobrej czy złej woli wbdz Polski, lecz spoleczeństwa... To
jest istota problemu. Bowiem jaJ<iejś specjalnie ztej woli względem

mniejszości ukraińskiej w kołach rządowych nie dostrzegam. Na-

tomiast, że sytuacja jest clężka, nie ma państwowych dotacji... Cóż,
my też nie dajemy Polakom żadnych dotacji. Je§t to wynik złożonej
sytuacji w samej Polsce. Oprócz tego nasza mniejszość w Polsce
nie jest tak bogata jak w Kanadzie, czy w Australii, gdzje Ukraińcy
dają sobie radę sami. Tutaj jest inaczej. Jeżeli są jakieś niespra.
wiedlwości ftp„ płyną one nie ze sfer rządowych. lecz prędzej od

Ukraina - tylko o niepodlegle państwo będę walczyl, a jaki będzie
system spoleczny, jakie swy polityczne będą nim kierowały -jest mi
obojętne. Potem, dużo później, zrozumiatem jak gGboką rację mial
tenchbpiec.Wtychmomentach,kiedytworzysiQpaństwo,powinno
ono być ponad wszystkim. Tak uważam do dzislaj. Me mleżę do

pewnych organizacji spotecznych i po prostu od spobczeństwa. Nie
można zapominać, że społeczeństwo polskie w ciągu ostatnich

:ł:nśćŁe:'ędc:UJakt#T{ąn38ŁbasTu#:enkobjb:Łez|3W::ęc'±°zbu#:

:#nn,:peomupg:#,Tna.n;a.wi|invyę;Ł:g:,a:i:,aditn%on,a?#i3j:z:r,zć;
państwo. Moźe wlaśnie dlatego zgodzitem się na słuźbę dyplo-

matyczną. Wiedzialem, że będę brom państwa ukrajńskiego i to
niozależnle od teigo, jakl w nim będzie ustrój. jaka partia lub grupa
będzieprzywładzy.Będębroniłniezależnegopaństwaukrajńskiego!
Ktoś mógłby powiedzieć: może i bolszewickl'ego?.„ Sprawa w tym,
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Sytuacja jednak powinna wg mnie poprawiaó s'ię wraz z rozwojem
stosunków mlędzy państwaml. Trzeba pamiętać, że gdy wlększość

;e#bĘiis#oaj:dńsg#,°s!#en:ni:źieeźLś:,`#°z:'{'e!={±asYęssrę:2=je:
stosunek do mniejszości ukraińskiej. Będą oczywiście istnieć jakieś

grupy szowinistyczne, ale ich nie trzeba brać pod uwagę -one będą
Z"S;Z!e.

- Dochodzą tu jeszcze 6toeunki goepodarcze.„

MIESIĘCZNKSOLIDARNOŚĆWALCZĄCANR6(292)

- Tak, będą one miaĄ/ duże znaczenie w zbliżeniu narodów.
Zażartowałem kiedyś podczas pewnego spotkania ze znanymi dzialaczami polftycznymi, że ci ludzie, którzy jeździli z torbami. najpierw
Polacy do nas, teraz nasi tu. zrobilj więcej dla zbliżenia, niż wszyscy
porrtycy.

W ubiegvm roku, gdy przyjechalem do Jaroslawia, byłem zaskoc-

Wiedzą o tym polscy biznosmeni. Entuz).azm i euforia, która panuje
wokót możliwości wejścia Polskj do EWG, chociaż jest to spJawa
Polski -wg mnie nie jest takim wielkim szczęściem. nie powinno
wzbudzaó taklej ładości. Powiedzialem nawet jednemu z ministrów

podczas rozmowy, źo wszyscy znajdujemy się w tym samym postkomunistycznym dołku. My niżej, Polska bochę wyżej, ale nam

zony, iż wszędzie słyszę jęz)A< ukraiński. Ludzie chodzą po mieście.

rozmawiają po ukraińsku i nikt na to nie zwraca uwagi. Po prostu

#fni:s#eł:młkaag#ah:fezże*#:,Lo#Lni?ekw#d=:Łi

przyzwyGzajono się do tego. Podobnie przecież bylo i w Ukrajnie.
Gdy piorwsi Polacy zaczęli przyjożdżać do nas, sto§unek do nich był
dalece nioprzychylny. A późnlej przyz\^/yczqjono się. Oczywiście jest

rękę i vnmiągnie...

to anegdota, ale stosunki ekonomiczne odegrają znaczącą rolę.
Przy okazji choę powiedzieć, żB koła gospodarcze w Polsoo są
bardzo zaJ.nterosowane wspótpracą z Ukrainą. Tak powinno być!
Niestety nie zawsze dostrzegają to dzialacze polityczni, którzy

interesie.

kierują się innymi kryteriami. Dlaczego mówię, że właśnie tak powin-

Wywiad dla „Solidarnośol Walczącey" i wroda:wskiegci pisma „DiaIog" przeprowadzili: mmh 8\ js.

no być? Mimo wszystko slaba jeszcze polska gospodarka, słaby
polski rynek nie może konkurować z rynkiem zachod nioeuropejskim.

Jeśli Wałęsa pozostanie u władzy,
to zepchnie nas ponownie w łapy
komunistów.

Obrońcy Parysa
Flozmowa z PIOTREM JAWORSKIM - członkiem Ogólncipolskiego Komiletu Kaordynacrinegc. Komiietów Obrony Parysa (przeksztarlcc>nego 7 czerwca w F?uch 111 Flzeczypospolite», dziaJaczem
Solidamości Walczącx}j, przewodniczącym 2hrządu Oddziah) F?egiomlnego Partii Walności w Ładzi.

- Jdk to Slę stało, że powstal w Łodzi plerwezy w kraju
Społeczny Komlt®t Poparcie dla Jam Paryea, który późnięj
przekształcN elę w Ogólnopokski Komltot Obrony ministra I.arys8? 1 kto wchodził w jego sl.ład?
• To byb w niedzielę,12 kwietnia. W gronie kilku osób rozmawialiśmy o sytuacji powstałej w MON w związku z wypowiedzią
ministra Jana Parysa. Doszliśmy do wniosku. że byloby dobrz)e

„#Łzegojes9;j&°aę?aTea::aż:#an?:::Śś°w?#n:#ssźrn?cg#
Dowiedzieliśmysiępóźniej,żewwarszawierównieżsą[udzie,którzy
popierai.ą Parysa i postanowiliśmy się przekształcić w C)gółnopolski

Komhet Obrony Jana Parysa. Zgłos#o się do nas przeszho 100 osób.
ale o wiele więcoj udzieliło nam poparcja. T/lko w Łodzi 800 osób
podpisak) nasze oświadczenie.

- Na ą.potics.nlu w Warszawie było 180 osób.

-Tak. To byli najbardziej aktywni ludzie. Me wszyscy, którzy zgłosili

akces do KOP dziatali z jednakową aktywnością.

- Skąd bmla się wó`^iczae wasza pcTwność, żę to Jan Parye ma
mc]ę?
• Nie interesowaw nas raq.e a dokonania. Jego poczynanla w
MON budziv nasze zaufanie i stqd nasze poparcie.

-A skąd brałĘi etę waeza wlodza o tym, co dzieje Się w wojsku?
W naszych kręgach politycznych zainteresowanie wojskiem jest
naturalne. Jednym z kandydatów Partii Wolności na posła do Sejmu
FIP był major, od którego wiele się dowiedzieliśmy. Mamy kontakt z
organizacją .Viritim". Naszym zdaniem od 1989 roku do przejścia

minisua Parysa w MON nic się nie działo. Wojsko nie poddawało się
reformom, a zmiany byb/ powierzchowne. To dopiero Jan Parys

zapoczątkował proces odsowietyzowania wojska. A na to czekaliśmy.

- Mlnlster Jan Psrys został zdymlstonowEiny.Komltety Obrony Pt\rysa przeksztsiłciły 6Ię w Komitety Obrony Pańs®hia.
Przed czym, przod klm bronlcle państwa?
- Przed rekomunlzacją, jak to słusznie zauważyl Jarosław Kaczyński, Polsce grozi powrót dawnych, 8tarych sbuktur komunistycznych, ale już na nowych zasadach. Grozi to przejeciem władzy

przez komunistów. To nie jedyny powód. Jest to też kwestia punktu
widzonia, kwestia wyboru: czy wybioramy kieru nek rozwoju Polski w
stronę niepodlegbści, Polski która funkęionowataby w normalnym
eurpejskim ukbdzie, czy teź polski mniej lub bardziej zwasd izowanej
z Fąosi.ą? Opowiadamy się zn Polską niepodległą.

Czy ruch KOP może przekształcić się w partię?

CZERWIEC 1992

-... bo tego wujkai po prostu nie rna...
-„.bo ten wujek, nawst jeżeli wyciągnie, to tylko we `^Aasnym

-Dzlękujemy za rozmowę.
Wrocław, 2 maja 1992 r.

ThJmaczenie: m,ak,js. (Wywiad nieautoryzowany)
- Teraz jest to ciato ponadpartyjne, w którym wspók]zialają ludzie
z różnych partii o antykomunistyoznym i narodowym rodowodzie, a
takźe demokratycznym. Jest to ruch i takim powinien pozostać.
Chociaż wykluczyć powshia parsi nie można.

• Nio boicle slę, że mogą was przciwnlcy posądzić o organlzowanle ruchu o cl.arakt®rzo paramtli€Bmym?

- Nie ma i nie b)Ao mowy o powoływaniu żadnych oddziahiw. 0
coś takiego posądza nas obóz belwederskl. Ale nie ma to żadnego
uzasadnienia.
Jest to ruch typowo cywilny.

- Fluchowi temu zarzuca elę, ż® |®st pomkonstytucy|ny, ż®
dzlała pozĄ prowem
- Jest to zarzut irraq`onalny. Każdy ma prawo do organizowania
się. Jest to naturaJne prawo, gwarantowanę Kartą F]raw Obywatela 1
Czk)wieka, Konstytucją. Nasz ruch mieści się w ramach Konstytiicji
FIP. Natomiast Biuro Bezpieczeństwa NaTodowego jest niewątpliwie
tworem pozakonstytucyjnym i warto bytoby slę nad tym właśnie
zastanowić. Tym bardziej, że jego dzlałaJność dotyczy wojska 1

bezpieczeństwa państwa. Poza tym Komitety Obywatelskie powstav
też jako organizacje pozaprawne, działav i nic się nie stab. Nikt im
tego nie misł za złe.

• Czy myśllcle możo o ro|estracji?
- Do tej pory nie byb o tym mowy. Sytuacja jest płynna, ciąglo się
zmienia. Prawdopodobnie zadecyduje się o tym na ogólnopolskim
spotkaniu, jakie ma odbyć się 7 czerwca.

- Przewodniczącii Koml.etu Koordynacy]nego Komltetów

Ośb#%„P%:eaćtiT#:;;::Z::śS„k#mwst##jda##aN#Ę:
mlnlster obrony narodowo|, natomlast nlo podoba Slę L®cł.
Wałęsa jako Prezydent Rz®czypoepollteJ".Czy to znaiczy, żę
zmierzacle do zmiany osoby Prezydema F.P?
- Wolatbym odpowiadaó za siebie. Otóż według mojego zdania,

Lech Wahisa nie doróst do roli prezydenta. Obóz prezydencki anarchizuje życie państwa. Gdyby Lech Wdęsa nie sięgat po większą
władzę, a przecież sięga, to...albo powiem po prostu: - powinien
odejść, skompromitowaał Polskę podczas Swoich wyjazdów zagraJiicznych. 1 to jest sygnał. że powinien odejść.

• Jak pan Soble to wyobraża? Przecioż Lech Wżrięea zosta}
wybrany w wyborach powSz®chnycri.
- F`ozumiem to tak. Lech Wałęsa podpisał z tą częścią spo-

łeczeństwa, która go wybrała, umowę. Obiecał jej pewien program,
którego nie zrealizowal. Umowa stała się fikcją i nie ma sensu jej
podtrzymywać.
- JakJe )est z#1om i^ryJścl.?
-Podać slę do dymisji. Zrozygnować.

- Sądzl Pan, żo to zrobl?
- Pod odpowiednim naciskiem ze strony spoh3czeństwa powinien

zrobić. Nadszedł bowiem czas, aby jednoznacznie i zdecydowanie
ooenić działalność Lecha Wdłęsy i rozliczyć go z tego, co zrobił i

czego nie zrob». Po wizycje we Francji Lech Wdęsa opowiedział się
za francuskim modelom wladzy. Wynika z tego, że dąży do objęcia
pełni wladzy niczym car. Trzeba zatem powiedzieć: dośó! W naszym
przekonaniu ponosi on winę i odpowedzialność za katastrofę oststnich trzeoh lat, za zmarnowane nadzieje i zapal milionów Polaków.
Jeśli pozostanie u władzy, to zepchnle nas ponownie w łapy komunistów i przysporzy Polsce nowych nieszczęść.
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Gdyby nio ustąpił, a uchwalono by Małą Konstytuęio, albo później
Konstytucje FIP i gdyby zakładav one umocnienie władzy prezydenckiej, to -w moim przekonaniu -Lech Wałęsa powinion poddać
się nowym wyborom. To byłoby teź jakieś rozwiązanie.

- JQkt wedlug pam i ruchu, który pan reprezentu|e povinien
być porządok w Pobce? Opowiadacl® eię za demokraęją parIam®nnmą, cz:y też m czymś innym?
• Dla Sprawnego kiorowania państwem najlepszy byłby systom
prezydencko-parlamentarnynawzórfrancuski.Ztym,źeniewidzimy

wtymsystemieLechaWałęsyjakoprezydenta.Atodlatego,żedąży
on do skoncentrowania całej władzy w swoich rękach i chci.aby
ręczniesterowaćparlamentem,telewizią,gospodarkąiinnymidziedzlnami życia.

-Ghośzoneprzezwashashamogąprzyciągnąćludzizróżnycp
ugrupowt\ń polwcznycr\. Czy nie obawia slę pan, że *optrola
nLd ructiem może Się wymknąć 1 rucl. się zanE\rcr\Izu|e, co

zagrażaJoby t"ałośct państwei?
-Wydaje mi się, że takiej groźby nie ma, Fąuch ma swoją strukturę,

władze, które panują nad sytuacją. Zmierzamy do umocnienia państ`^/a, a nie do jego ostabienia. B)m)by to zaprzeczeniem istoty
nasz)ego ruchu. Zmierzamy do powstrzymania rozkładu państwa.

-Czy lld®r®m ruchu może stać stę Jan Parys?

teraz stanąt na czele ruchu, to byłoby dobre. Ale czy tak się stanie?
Triidno powiedzieć.

da##%d%n%tar'aec#kS%%o9%mi:ĘWzayza%Ę.%_n9%#aś
t°:8ń:md°z?pi#C::ki:#Ł%eT%Ś'r'-ec'd°o:aMdM"i#ę?zkomunistami w Magdalence i przy Okrągvm Stole. T te ustalenia nadal
obowiązują. Lech Walęsa oraz Tadeusz Mazowiecl(i - jeden z kan-

2##rjsnś:jpnr:em;°ęrdaziesi:jnąor%r%ę,ąobpg&:j#8:yJ#:,kn:CoS]iEi3
poparcie społeczne, które da nam udział w Sejmie. abyśmy mieli
wpĄM/ na to, oo się w Polsce dzieje. Uwazamy bowiem, że Polska
nadal nie ma niepodległości, a demokracja jest u nas bardzo wątplhwa. W takiej sytuacji jedyną metodą osiągnięcia ms;zych celów
będzie przejęcie władzy.

-Pówio€IzlaJ on, że Polska nle ma nlepodległoścl. Klo Polsce
zagrĘ,żQ?
-Ujmując to krótko: ministra finansów wyznacza nam Zachódra

±§łso,ź3n:obł:nśtonpę:ońd::e,jeż`::gópd;,s#ŁęB:j:kmuyśp;Faę3#egvom[
Międzynarodowego Funduszu Wdlutowego jest widoczny w skutkach, jakie poniosłs i ponosi nasza gospodarka. Czy trzeba więcej?

-Obronajegoosobyzrodziałasiębezjegoudz]ahJ.iwiedzy.Kiedy

rozrrawjała Bogda Madęi

i#ło:iź:zn]#Inigs=iorooŁo:y±tsĘ#j:yób?O##:!aadio;

/wywiad ukazś się w 22 n-rze łódzkiego piśma „Odgłosy"/

W dniach 17-18 lipca 1982 r.byłem uczestnikiem zebrania w Oslo.
którezostałoz)organizowaneprzezKomitet„SolidarftetNorge-Polen"
`;`:

_---'--1il

KOMITET ODF`ODZENIA DEMOKFtACWI W POLSCE
„SOLI DAFiNOść -N I EPODLEGŁOść"
HORGEN

Telewizja Polska
Pan red. Marek MaJdis
.WYDAF`ZENIA TYGODNIA"

Sznnowny Panie F`edaktorze !
W programio lvp „Wydarzenia Tygodnia" z dn. 13.04.92 r. usłyszełiśmy "stępującą wypo\^/iedź red. Dari usza Szymczychy 4Trybuna") o obecnym ministrze Jerzym Mil8\^/sklm: „Jest on wielce
zasłużonym dziahczem emigracyjnym „Solidamoścr.

Muszę rozczarować red. Szymczycłię, że nie podzielam jego
opinii. Wprost przeciwnie, uważam styl kierowania Biu rem w Brukseli
i osobą J. Milewskiego za wielce kontrowersyjną.
Dla zrozu mienia mojego stanowiska niech będzio mi wolno przedstawić się. Niżej podpisany był członkiem 13®sobowej oficjaJnej
ogólnopolskiej delegaq.i NSZZ .Solidarność", która od dnia 29.11.81

r. przebyv`/ah w Sz`^/ajcarii na dwutygodniowym zaproszeniu tutejszych central zM/iązkowych. Wprowadzenie stanu wojennego 13go grudnia 1981 r. uniemożliwib zaplanowany na ten clzjeń powrót
delegacji do Polski. Czk)nkowie jej natychmiast podjęli na terenie

Szwąjcarii i Europy Zachod niej akcje związkowe i polivczne mające
na celu zmobilizowanie zachodniej opinii publicznej. W dniach 17-19

grudnia 1981 zostato zorganizowane w Zurychu pioiwsze spotkanie
koordynacyjne czbnków „Solidarności" przebywających na Zachodzie oraz przedstawicieli międzynarodowych cenbal związków za-

(Andrzej Jachowicz i Ketil Heyerdahl). 28 przedstawicieli „Solidarności. z Anglii, Belgii. Frsncji, Holandii, Niemiec, Kanady, Sz`^/ajcarii,

Szwecii. USA i Vvloch powołało wówczas, na wniosek konspiracyjnych wladz krajowych związku , Biuro Koordynacyjne .Solidarności"
z siedzibą w Brukseli. Uczestnicy zebrania ostatecznie zg.odzili się
na przekazanie J. Milewskiemu kierownictwa Biura. mimo, ze prawie
każdy miał przeciwko niemu zastrzeżenia. Przedstawiciele „Solidarnoścrzagranicązostalipostawieniwsytuaęiiprzymusowej,gdyż

jeszcze przed tym spotkaniem, J. Milewski przekazal obu centralom
Międzynarodowych Związków Zawodowych swoje pełnomocnictwo
z kraju. Zapomniat jednak im dodać, że było to pełnomocnictwo
warunkowe. Bogdan Us. któremu Milewski wcześniej zaproponował
swojąosobęnaobjęciekierownictwa,pisałwliście„oilezdobędzi.esz
zaufanie pozcstavch grup". Takim zaufaniem nie obdarzono Milewskiego w O§lo.
Nie chciellśmy jednak wobec międzynarodowych central związkowych'podważaćznu(aniadodzialaczy„Solidarności".Chcieliśmy,

aby ich uwaga i pomoc koncentrowały się na „S. w kraju, a nie byty
osłabianeprzezzastrzeżeniapersonalnedodziałaczynaZachodzie.
Dlategoteż,mimooficjalniezgłoszonegowO§lovotumnięufności

do osoby J. Milewskiego, podbzymano uzurpatorsko .wymuszoną
przez nisgo akoeptację na kierownika Biura Koordynacyinego „S" Za
Granicą. lecz równocześnie powołano Fąadę Koordynacyjną Biura,
która miała czuwać nad dzialalnością przedstawicielstwa w Bru kseli.
M. inn. zostalem powotany na członka tej Flady.
Dalsze dzialania J. Milewskiego potwierdziw nasze obawy. Za-

mi:tuk:j:r::±a:j,j(#:±:!j?:ł°okt;::jŁr°RzabćjyTLeó?:=ęi#Ss#dab?:
zgodnie z planem jesienią 1982 r. we Francji;

- usitowal przejąć wszelką pomoc finansową udzielaną zorganizowanym grupom „Solidarności" przez lokalne związki zawodowe
w poszczególnych krajach Europy Zachodniej. W ten sposób np..

odebrano etat mmacza (fundowany przez DGB) czbnkom delegacji
Stoczr`iowców prz)ebywających w Bremie, co automgitycznie unie.

wodowych. Natychmiast przystąpiliśmy do publikowania list
aresztowanych i internowanych, nawiązaliśmy kontakb/ z Między-

„m#w"Ti:,h9P,r,%j,fpr#3ę%j:ąptr,:sjaKn5.u::k::r3*.jee98#;#kj:j

narodowym Czerwonym Krzyżem w Genewie i z Amnesty lnterna-

powldła się, gdyż nasza delegacia byh niezależna finansowo (poszliśmy poprostu do pracy zawodowei) a związkowcy szwajcarscy

tional oraz rozpoczoliśmy organizowanie pomocy dla
represjonowanych kolegów w kraju.
J. Milewski przebywsł wówczas na stypendi um naukowym w USA,
skąd dopiero po jogo zakończeniu wlosną 1982 r., na zaproszenie
Krystyny F]uchniewicz (Komisja F`ewizyjna KK), kierująa3j brukselskim Biurem lnformacy)nym .Solidźmości" przyjechal do pomocy w
organLzowaniu akcji z terenu Belgii. Kilkakrotnie spotkalem się z nim
w Lozannle, gdzie mieszkała część naszej delegacji.
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nie poddali się sugestiom z Brukseli i nadal wspólnie z nami or-

ganizowali pomoc i patronaty nad rodzinami represjonowanych w
Polsco.
J. Milewski nie wyróżniał się też tzw. „wyczuciem politycznym":
-jak przedstawił nam Jerzy Mohl (Ki'ajowa Komisja Rewizyjna

.S| w Oslo - Milewskl przebywając jeszcze w USA vriączyt się wraz
z innymi osobami do cennej inicjatywy utworzenia organizacji „Solidarity lnternationst", tecz np. odmówit spotkania z... wysłannikiem
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F`eagam. Prezydent USA celowo zwom wysokiego pracownika
Białego Domu, aby mógł służyć radą .Solidarności" nio będąc urzędnikiem rządowym; dla mlewskiego byl to jednak tylko „ktoś wyrzucony';

-uznal pomadryckie spotkan ie KBWE za nieistooie. Czk)nkowie
naszej delegacji przebywan w dn. 8-14 lutego 1982 w Madrycie,

gdz]e dzięki poparciu delegacji USA i związkowców hiszpańskich
doprowadzono do spotkania w cenbiim prasowym Konferencji (wywiady dla gazet, lv i radia) oraz z niektórymi dyplomatami. Chcieliśmy nawiązano kontakty przekazać Milewskl.emu. W późniojszej

13 grudnia 1981 r. Ustwa sejmowa uznająca stan wojenny za
bezprawny sprawiła mi satysfaęję. Również w przypadku p. Milewskiego mam nadzieję, że dopóki żyją świadkowi® i uczeshicy
spotkania w Oslo (17-18.07.82) oraz przedstawiciele międzynarodowych central związko\.rych (nb. Polacy) .legenda o jego świetlanej przeszloścj emig racyjnej" zostanie rozwiana jak inne.
Dramatemdla111Fkeczypospoli.tejbyłoby,gdybyjednązgłównych
kwalffikacji p. Milewskiego na stanowisko minlstra - szefa Biura
Bezpieczeństwa Państwa byta jego emig racyjna dziamność.

Z poważaniem

rozmowie telefonicznej iiznat on całą sprawę za mło interesującą;
--w kwiemiu 1983 wypowiadał się w Zmbabwe przeciwko przyj-

#:hw:+up:ęi%#rzś:Ł",ŚpqTŁnL°kwn#dro#,ru%go#Tjźrag:
liwio szukqjącym wyjazdu z przepehionych obozów uchodźczych
Pist E. de Wrion, paryska .Kulturap nr 6/1983D oraz wyrazi.ł poparcio
dla komunistycznego African Nationał Cong ress.
W podsumowaniu, nie chcę tu dokonywać oceny, czy to osobiste
cochy charakteru p. J. Mi.lewskiego, czy też jego zamierzone dziabnie wyeliminowały wiele grup pomocy dla „Solidamościp w kraju.
Zbyt długo podtrzymywaJiśmy fikcję o jednolitym kierownictwie „S"
za granimmi kraju! .

Niezgadzalemsięnigdyzestwierdzeniem.żetylkohistoriaosądzi
„dobrodziejstwo" wprowadzenja stanu wojennego w Polsce w dniu

AGENCI

RZĄDZĄ POLSKĄ
Ni®kompletna li3ta par]amentarzystów oraz najwyższycli
urzQdników państ`^/owych, współpracownlków UB i SB w latach
1945 - 1990, Li|awniom posłom przez ministJa spraw wewnątrznych Anton lego Macierewicza :

dr med. Jerzy GRĘBSKI
P.S.

W załączeniu przesyłam listę uczestników zebrania „S. w Oslo
oraz regulamin struktury działania NSZZ „S" ZEi Granicą.
Do wiadomości:

1 . P. Wierzbicki - redaktor naczelny „Nowy Świat'

3:#..:berbje:gkj.-r::ea%r:PyĘord#s°or[j:;*ćy„Spo«ania"
4. J. Szaniawski - redaktor „Orientacja na prawo"
5.S.Nędzyński-Ówczesnysekretarzgeneralnymiędzynarodowoj

Seś:jLFE#JęsdHfro9wr°ś°®W:ł::::e::nzcj;:nw:#nóywś#:t°*#ot.
ganizacji Pracy.

Kancelaria Prezydenta:

Loch Falandysz, Jariusz ZIółkowskl
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego: Jorzy Milowgki

Ponadto Prez)ident, Premier, Marszłkowie Sejmu i Senatu orza
Prezei Sądu Nąjw)ńg§zogo i Tlrybunału Konstytucyjnego otrzymdi
specjalną llstę współpraccrwników UB i SB na któręi były dwa
nazvriska:
1 . Lech WAŁĘSA, Prezydent RP, współpracownik SB od 1970
roku (pseudonim: Bolek)

SEJM:
Plotr Fogler (UD, Warszawa), Jorzy Osiatyńskl (UD. Przemyśl Krosno). Grażyna Staniszewska (UD, Bielsko - Biała), Mariusz

2. Wiestaw CHRZANOWSKl, marszałek Sejmu, który podpisat
deklaracje współpracy z UB w 1945 roku.

Wesołowski (U D. 0lsztyn)

Oświadczam, że zamieszczony tu spis współprBoowników UB i
SB otrzymałem od osób godnych społecznego zaufania.

Mai.ek 13oral (SLD, Częstochowa), Zl)igniew Janowskl (SLD.

Chehi), Jorzy Jasklomia (SLD, F`zeszów), Aleksander Krawczuk
(SLD, łGaków), Wit Majewski (SLD, Warszawa), Piotr Mochnaczewskl (SLD, Szczecin), Jacok Piochota (SLD, Szczec].n). Wojciecl. Saletra (SLD, Kjelc). Ewa Spychalska (SLD, Bielsko -.Biab),
Bogum» Zych (SLD, Wdlbrzych)
Aleksander Bentkowskl (PSL. F`zeszów), Józef Cinal (PSL,
Bielsko -Biała). Roman Jagieliń§ki (PSL, Piotrków Tryb.), J@nusz
Maksymluk (PSL, Wrocław), Ftyszard Smolarek (PSL, Siedlce),
Marlan Starownlk (PSL, Lublin), Bogum? Szreder (PSL, Gdańsk)

Loszek Moczulski (KPN, Kraków)
Michal Bonl (KLD, Fiadom), Wadystaw Reichelt (KLD, Poznań),
Herberl Szafraniec (KLD, Katowice)
Aiitoni Furtak (PL. Gdańsk), Bohdan Pilarskl (PL, Kalisz), Tadeusz Szymańczak (PL. Płock - Skierniewice)
Toma§z Holc (PPG, Gdańsk), Jan Zylber (PPG, Warszawa)
Tad®usz lńsockJ (ChD. Ostrotęka -Łomźa -Ciechanów)

Warszawa o9.06.1992

Kornel Morawiecki

Wypowiedź Prezydenta F]P Lecha Wałęsy,

Warszawa, 3 czerwca 1992 r.
Po przegranym stajku w Stoczni w grudniu 1970 roku przysiągłem Bogu i sobie, że będę waJcz}nl aż do zwycięstwa nad
komunizmem. Byłem przywódcą straiku, próbowałem różnych możliwości i różnych sposobów wal ki. Aresztowano mnie wiele razy. Za

pierwszym razem, w grudniu 1970 roku, podpisałem 3 albo 4
dokumenty. Podpisałbym prawdopodobnie wtedy wszystko, oprócz
zgody na zdradę Boga i Ojczyzny, by wyjść i móc walczyć. Mgdy
mnie nie złamano i nigdy nie zdradziłem ideałów ani kolegów.
Przysięgę swoją wypełnih3m i doprowadziłem do naszego zwycięstwa. Pragnieniem moim jest, by wszystkie materiały, wszystkie
Andrze] Makowski - Gąsienica (PchD, Nowy Sącz)
pizesłuchania, w tym słynna rozmowa z bratem, zostały opublikowane. Jestem pewien, że one dopiero wykażą brawurową waJkę
SL#[ł:%,,kzact,*n:3j=z*ŚzNt,fi:żer=53ż:nz;stBt#%ą,,,janśw.i sposoby, ldóre doprowadziły do zwycięstwa nad komunizmem.
ka (Me2rzeszony, F`zeszów) ,
Odkładatem to na późniejszy termin, gdyż w Ojcżyźnie dzieje się
SENAT:
wiele innych, ważniejszych i wymagających rozstrzygnięć spraw.
G®rhard Bariodzl®| (Opole) , Wladygłew Flndolson Q^/arszawa) ,
Ale ponieważ ten temat poruszono właśnio teraz - proszę bardzo.
Jan Jesionek (Katowice), Staniglaw Kostka (Przemyśl), Andrzej
Jestem przekonany. że księga mojego życia i dojścia do z\^/ycięstwa
Kmlczyński (Bielsko . Biah). Migczysław \Modyka (Słupsk), Jan
moghby być w caĄ/m tego stowa znaczeniu pouczająca. Jedno
Zamoyskl (Zamość), Stanisław Zak (Kjelce)
trzeba by tu jeszcze dopisać: to, że nawet komuniści i SB nie
URM:
szantażowali mnie sfabrykowanymi materialami. które tu i`ówdzie
Min. Spraw Zagranicznych:AI®ksander Krzymiński, Jan Ma|®wkrqżą, bo wiedzieli i wiedzą dokładnie, że to jest po prostu nieprawskl, Krzysztof Skul)lszews kl
da. ldąc drogą współpracy nie doszedtbym do zwycięstwa - do
Min.Finansów: Wojclech Misiąg, Andrzej Olechowskl, Andrzej
pokonania SB 1 komuny.

Podsladto

#;::#:oryn:yMi::da'o::sgkja#a'nAKnodi::n::Ck.,ńsm
Min.Łączności:Stanisław SzLider

CZERWIEC 1992

13.

Polska - agenci pracują
także dla nowej władzy
Grupa, która zawarła z policją porozumienie „okrągłego stohr i w jogo konsekwencji przejęb whdzę jesienią 1989 roku,
byta zdecydowanie przeciwna usuwaniu z
życia polftycznego i instytucji państwowych
dawnych tajnych współpracowników Słuźby

z\^/olnienia ze stanowiska swego doradcy

pułkownika żmudy, |ednego ze strategów
zwalczania opozycji w latach 1980-ych.
Szef Krakowskiej komisji weryfikacyjnej

SB Zbigniew Fjak oskarżył dziennikarza
„Czasu" Marcjna Mamonia. który zbierał ma-

tneyriavprnaa"tL#ya:hbwy'ucrhzaaż?oh#r=.Leyzg:Ż=
np;cg'iizh:*%*aM°srffd#;unsb;=gnGOBśpDo°ś#d-

Podobne stanowisko zajął ostatni szef
SB, Jerzy Karpacz, choć postrzega on cały
problem w szerszej skali. „Uważam . stwierdza poseł Karpacz - że np. po ujawnieniu w
niektórych państwach dawnego bloku
wschodniego nazwisk niektórych agentów
tamtejszych służb speęialnych, realne jest
zagrożenie, że wielu innych dobrze upla-

opozycji zawierającej porozumienia tylko
Adama Michnika i prof. Jerzego Holzera.
Razem z prot. Andrzejem Ahenkielem l Bog.
danem Krollem weszli onl w skład komisji do

stwa (dawna SB), iż „widziano jego teczkę
taj nego współpraoownika.. Groźba podan ia

sowanych agentów, po prostu zrazygnu/.e z
da/sze/. wspóóracy. Ujawnienie rzeczywistych agemów, zdaniem byłego szefa SB,

::Zo##:#d±Sw:::=de°nYe:';ż,=;:es::

zagroziłoby demokracji, gdyź nikt nie zde-

przeglądania akt MSW, której utworzonie
zaproponował ministrowl Henrykowl Samsonowiczowi K. Kozlowski 20 marca 1990
roku. Listy konfidentów musiav się jednak
wydostać z ffchiwów, skoro 18 lipca 1991
roku w Lublinie Jarosbw Kaczyński, ówczesny szef kanoelarii prezydenta i prezes
Porozumienia CenbiJm. oświadczył, że zna
akta SB, ,gdyż .należy do tych nielicznych,
którzy znają listy agentów". 25 lipca Kaczyński wyjaśnił, że zna „konkrety- jeszcze
z okresu .rozpadu struktur komunistycznych., później dostal opracowanie od osoby

nami.
Wic6ną 1991 roku, wraz z® zbliżaniom się

jeśli „nie będzi.e miał całkowitej pewności co

godnej zaufania. 25 Iipca 1991 roku w Sejmie Henryk Majewski. minister spraw wewnętrznych w rządzie Krzysztofa Bieleckiego,

podkreśm, iż Jarosław Kaczyński nie ma

uprawnień do wglądu w alti byłej SB.
DotychczBs polftycy solidarnościowi kil-

l(akrotnie odstępowali od znsady nieujgiwniania byłych agentów.
W `^/ypadku Stan isława Tymińskiego, gdy

wladze zorientowav się, że jest on groźnym
rywdem dla T Mazowieckiego i Lecha Watęsy w wyborach prezydenckich, minister
spraw wewnętrznych Krzysztof Kozłowski

cydowałby się na wspótpracę ze służbami,
do gwarancji zachowania jego pełnei ano-

vĘ:p#L#bwośs#,rip;:awwnęk#snieniad%,'
polftycy Porozumienia Centriim. 7 kwietnia

Jan aszewski tak uzasadnił tę zmianę sta.
nowi§ka: nListy konfidontów SB.„ mogą być
uźyte przeciwko nam przez tych, którzy bu-

dowali dawny system. Dokumenty, które
rzekomo są niszczone, a jestem przekonany, że z pewnością zabezpieczono je i że
znajdująsięonewdyspozycjizarównoosób
fizycznych, jak i specjaJnych organizacji i
siatek stworzonych w tym celu, o obcych

mocarstwach nie mówiąc, są potężnym narzędziem w ręku polityc2nego przeciwnika. 1
dlatego sprawy tej pozostawić i zakryć mil-

czeniem nie wolno. Niedopuszczalna jest
sytuacja, w której z ust urzędującego ministra postsolidamościowego dowiadujemy
się, że wśród nowych prominentów życia
politycznego. wśród naszych senatorów i
posłów są ludzie. którzy współpracowali z
SB i jednocześnie nie dowiadujemy się kto
to jest. /.../ Solidarnościowy minister spraw
wewnętrznych kieruje się więc w kwestii by-

nimowości w tym wzg[ędzie".

Osobnym zBgadnieniem jest obecność
byłych agentów, w tym agentów KGB i GF`U,
w wojsku. Tajne stowarzyszenie oficerów
zawodowych Vmtim (w lipcu sąd odmówit

jego rejestracji). które domaga się oczyszczenia wojsk z osób skorumpowanych,
komunistów i agentów, szacuje, iż wymienione grupy stanow'Lą 40% kadry. natomiast
agencl - 5%, tj. około 3 tysięcy oficerów.
Czlonkowiestowarzyszeniazachowująanonimowość, ze względu na represje ze suony
właclz

MON.

miński przyjeżdżał do Polski przez Libię, co
było jednoznaczne z oskarżeniem o wspót-

pracę z KGB oraz S 8 i tak to zinterpretowała
cała prasa. Gdy Tymiński przegrał wybory,
okazało się, że .komputer się pomylir i Tymiński nie miał żadnych powiązań z Libią.

Jesienią 1990 roku Józef Szaniewski wręczył L. Wdlęsie listę 19 oficerów byłej SB i
WSW, współpracowników KGB. F}eakcja solidarnościowych polityków b)b natychm iastowa. Minister obrony narodowej zwrócH się
do prokuratury z prośbą o „ochroną nazwisl(
licznych oflcerów, o których nie Wadomo z
calą pewnoścją, czy pracowali lub czy pracują dla wywiadu sowieckiego". Wceprokurator genoralny A. Horzog przyznał, iż nnie
ma wqtpliwości, że agenci KGB pracowa]i i

pracują w naszym kraju, ale najpierw trzeba

licji politycznej kryterium ich przydatności
dla nowej poliqi i jej sprawności w kon-

bolowaniu nowej ellty politycznej. Majewski

Wśród polityków postsolidarnościowych

zdecydowanie przec.wni ujawnianiu byłych
agentów zajmująych odpowiedzialne stanowiska w życiu politycznym kraiu.

skiego, zostali ukarani przez ministra Ko-

złowskiego zakazem wstępu do archiwów
MSW otwartych dla lnnych dziennikarzy. Jednocześnie K Koztowski zagroził Szaniawskiemu, lż ,wojsko ma na niego materiaw,
które wkrótce zostan ą ujawn ione". Groźbna
nie została jednak spelniona. Udato się natomiast zmusió minisfta Kozlowskiego do
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JózefDARSKI
/pizedruk za:Józ:ef Darskj, T;ajni .wepółpracownicy pol.icii polftycznej w państ\mach
postkomunistycznych , VV-wa 1992, wyd. Im

:u%Le::gp::so&ieżee,#p:##nyadi:,nź% s"' Polityczny/
na pytanie, czy wspóbraca z SB pozwala na
zostanie postom, odmawia odpowiedzi.
Skoro jednak minister jest jednocześnie
przeciwnikiem ich dokonspiracii przed spo-

łeczeństwem, można sądzić, iż odpowiadałaby mu sytuacja, w której znac2na część

parlamentusktiądałabysięzosóbłatwychdo
skompromitowania, zaś ich dossiers byłby
pod kontJolą MSW. Na obronę H. Majewskiego należy dodać, iż uważa on komunistyczną SB za organizację patriotyczną i
podziwia jej sprawność zawodową. Pan minister dostrzega nawet w SB sitę antysowiecką, gdy powiada: „mogę - z petną
odpowiedzialnością

rcsz=.t,kR;:::#,T{CŁaR;e#r=rg*:amw:

wice-

lewica i rząd mianowany przez L. Wtięsę są

tych współpracowników komunlstycznej po-

;rc=%:€:,#k;:':ąnb#:g::,ek:;::?,Tżtu+;:

Solidarnościowl

ministrowie obrony narodowoj, Janusz
Onyszkiewicz i Bronistaw Komorowski, uważają czlonków Viritim za grupę skrajnq oraz
przeciwstawiają się wymianie kadr kształconych w Moskwie na młodszych oficerów.

.

stwiordzić,

że

przynaimniej od kilkunastu lat służby wywiadu i kom^nn^riadu pracują na polskie
konto". \Mnne byv jedynio komunistyczne
wladz)e polityczne, gdyż to od nich, a nie „od

szefów wywiadu i kontrwywiadu zdeżało, z
kim dzielono się informaciami i materiałami

oraz kto w ostateczności czerpał z tego korzyści". Z KGB »w praktyce współpraca za-

marh w pok)wie lat osiemdziesiątych".

LIST Z USA
Szanowny Panie Fledaktorze!

/.../Mójkontaktz.Swdatowanyjestna
początek roku 1989 /.„/ kiedy to otrzymalem pierwsze (pierwsze dla mnle) n-ry
„SW. Tygodnik „SW . był moją ulubioną
lekturą i czytatem go od deski do deski, a
Ókże dawalem innym do przeczytanla. Ty.
godnik„SW"byłi`edynąwiarygodnągazetą
informującq o tym. co naprawdę działo się
w Polsce w 1989 roku, pisał prgwdę o

•nę:Ł?,g.Tu,?sE!eh",,;ż:r,#śł,=.hś;o#
pisal o tym wszBtkim, o czym powinien
wiedzieć kazdy młody i dorosh/ Polak, aby
nie stał się obiektem manipulaq.i, jak to
byk) w okre§le rządzenia PZPF`-u. Zresztą
chwalić mógłbym tygodnik .SW" bez końca
• napiszę tylko jodno, robiliścio dobrą, bar.

dzo dobrą robotę.. /„./
Andrzej LEWANDOWSKI
10 czerwca, Brookvn, New York

MIESIĘCZNIK SOLIDARNOŚć WALCZĄCA NR 6 (292)

CZY PAFITIA WOLNOŚCI UMRZE
śMIERCIĄNATUFąALNĄ?
Wywodząca się z „Solidarnoścl Wdczącej" Partia Wolności w
oczach opinii publicznej uchodzi za środowisko „zadymiarzy". 1 słu.

sznle. W czasie statiu wojennego i później organizowanie jawnych
manffestacji bylo sporym aktem odwagi. 1 na pewno ta forma działanla przyspiesz`ti koniec „komuny". Jednakże cz]asy się nieco
zmienił, i metody, które kiedyś byv jedyne z najskuteczniejszych,
dzisiaj okazują się zbędnym balastem.
W dzialalności każdego środowiska polrvcznego można bovriem
wyróżnić dwie składowe: program oraz metody i sposoby jego
rozpowszechniania. Banalnym jest stwierdzenie, że społeczeństwo
składasięzróżnychwarstw,grup,klasm.Abydonichdotrzećtrzeba
stosować różne sposoby argumentacji, różne metody perswazji.
Niektó/e z nich pozwalają dotrzeć do wszystkich, inne do niektórych
a są też takie, które zniechęcają wszystkich, niezależnie od tego. co
się mówi. 0 ile w latach 1989-91 ogólne rozpoznanie sytuacji polivcznej dokonane przez „Solidarność Walczącą" byk) 1rafne, to
metody przekonywania społeczeństwa o swoich racjach byv fatalne.
Zbyt długie ukrywanie się K. Morawieckiego, gdy już zlikwidowano
SB, cenziirę 1 inne widoczne oznaki systemu komunistycznego w
aktywn®j polftycznie części społeczeństwa budziło n iezrozumienle.
nffażającgonaśmieszność.Fązecznajgorszajal{amoźeprzydarzyć
się polftykowl. Podobnie było podczas kampanii wyborczej. Krytyka
Magda]enko`^/ych Porozumień była zasadna, lecz jej okazywanie
poprzez wywracanle stołów w studnio wyborczym rodziło u potencjslnego odbiorcy podejrzenia o awanturnict\^/o i warcholstwo
pomyczne. Sprawa ujawnienia tajnych współpracowników SB i do.
kumentacj i stru ktur państwowych /za wzór może shiżyć np. Czechosłowacja/ byb ważnym wątkiem w kampanii wyborczej, lecz jej

prezentowanie poprzez potrząsanie cepem i zapowiedzi oddzielenia
plew od ziaren mogv rodzić podejrzenia o skrajny jakobinizm i
bolszewizm. Posługując się takimi metodami można skompromitować najmądrzejszy nawet program i najszczytniejsze wałtości
ideowe.
Obecnie kierownicb^ro SW i P\^/ podjęło się inicjatywy organi-

zowania 13 każdego miesiąca demonstracji domagą.ących się dymisji Wałęsy i powstrzymania niokorzystnej dla kraju polityki

gospodarczej. Demonstracje te mogą być dla nas szansą lub zagrożeniem. Szansą będą wÓwczas kiedy uda nam się zmienić nasz
obraz w oczach opinii publicznej. Kjedy uda nam się przekonać ludzi,
że nie josteśmy - wbrew pozorom - garstką zacietrzewionych krzy-

kaczy ale stanowimy poważną /w sensie ideowym. a nie materiaJnym/ alternatywę polftyczną. Kiedy uda nam się wreszcie, za
pośrednictwem organizowanych regulamie wieców trafić do świadomości spotecznej społeczeństwa, dotrzeć do nowych ludzi i środowisk.

Jednakżemałiffestacjetemogąbyćrównieżdlanaszagrożeniem.
Zagrożeniem będq wÓwczas, kiedy uh^rdi się w świadomości społecznej błędny obraz PW -grupki szczeniaków polftycznycłi, która
prócz kilku wytartych haseł i sloganów nie głosi nic ciekawego i
odkrywczego. Nie jest doprawdy naszą winą, że wielcy tego świata
spycha].ą nas na margines polftyczny. Czasami margines jest poznawczo bardzjej odkrywczy i inspirujący. AJe będzie naszym nie-

wybaczalnym błędem. jeżeli na margines ten, skaże nas nasza
bezmyślność i głupota!

Cojednakzrobićżebyplanowaneprzeznasmanifestaęjeodniosv
sukces. Myślę, że powinny być one odpowiednio przygotowane,
zorganizowane i przeprowadzone. Wymienię może najwaźniejsze
elementy ldóre winny się pojawić w każdej manifestacji:
• /1/ informacja o manifestacji; każda demonstracja winna być

zarejestrowana, a przprzez plakav ndeźy zawiadomić mieszkań.
có\^/ danego miasta lokalną prasę i środki masowego przekazu o

- /4/ unikanie skrajnych omocjonalnych okrośleń; np. posłu-

giwanie się bez należytego uzasadnienia terminem „zdrada" nie
posiada zbyt wielklej mocy perswazyjnej; lepiej podać merytorycznie
udowodnione przykłady niewywiązywania się czołowych polityków
/np. Wałęsy/ z obietnic przK)dwyborczych niż uci.okaó się do merytorycznie nieuzasadnionego wartościowania na podstawie przytoczonych przez nas faktów i argumentów. Odbiorca sam powinien
wyciągnąć wnioski a nie odwrohie.
-fi/ uni kanio emocjonalnego tonu wypowiodzi: zdaię sobie spra-

wę. że organizatorzy mamestacji sami będą zdenerwowani -wszak
niektórzy będą to robić pierwszy raz. Jednakże spokój i opanowanie,
czasem jakiś dowci p lepiej oddzjaĄM/uje na słuchacza niż namiętne
i krzykliwe wypowiedzi.

- /6/ zamiast krytyki personaJnej - systemowa; dominująoe w
wypowiedziach przedstawicie] i PW jest personalistyczne wiclzenie

polivki. Usunięcie pewnej liczby osób -komunistów, agentów, Wałęsy /np. w przypadku ruchu narodowego - żydów/ ma jakoś automatyczn ie uzdrowić sytuację. Tymczasem to pewne mechą`ni.zmy
spoleczne selekcjonują i kreują elity porriyczne, które aby byó ńadal
elitami zachowują się w określony sposób. Haslo dymisji Wałesy
winno być traktowane jako hasło właśnie, a nie żądanie wyczerujące
cały nasz program
- 7/ zamiast monologu - dialog; o ile to możliwe poprzez zainstalowanio drugiego mjkrofonu czy udostępnienie dodatkowego
mogafonu naleźy stworzyć do spontanicznego wypowiadania się
widzów. zadawania pytań itd. Pozwoli to szerzej zaprezentować
program PW oraz dotrzeć do nowych środowisk.

- /8/ zaproszenie osób z zewnątrz; w mavch miejscowościach

można uatrakcyjnić wiec poprzez zaproszenie znajomych polityków
- np. K. Morawieckiego, A. Gwiazdę, A. Walentynowicz, W. MyŚleckiego itd.,

-/9/ ogól na prezeritacja; organizatorzy demonstracji szczególn ie
ci co przemawiaią winni być właściwie ubrani - najlepiej w krawat i

gamitur. Odpowiedni ubiór wzbudza zaufanie i szacunek.
Warto więc na podstawie powyźszych kryteriów dokonać oceny

poznańskiej demonstracji z d nia 13.V. Demonstracja była zgtoszona
u władz miasta. przygotowsno plakaty informująoe o czasie i m iejscu
wiecu, powiadomiono prasę. Za ten element organizacji należy się
wiąc 1 punkt. W czasie wiecu. o ile dobrze pamiętam, informacje o
oddziale poznańskim PW -terminie §potkań, adresie .np. nie b\Ą/ zbyt
dobrz)e wyeksponowane. Przyznajemy więc o,5 punktu. Za kolportarz miesięcznika „SW" naJeży przyzriać kolejny 1 piinkt.
Trudniejsza jest natomiast ocena wystąpień - Komela Morawieckiego i Macieja Frankiewicza. Pierwsze przemówienie Kornela / na pl.
Wolności/ było chaotyczne. Używd on zbyt dużo pustostowia oraz
sformułowań bez pokrycia. Drugie wystąpienie Astary F`ynek/ było
nieco lepsze. -W obu jedmk zabraldo jakiejś poważniejszej analizy
sytuaqi czy zaproponowania dternatywnych rozwiązań /oczywiście
na tyle, na ile pozwalają warunki na manifostacji/. Przemówienie
Macieja merytorycznie bylo lepszo, lecz wygłoszone w zbyt omocjonaJnym, dramatycznym tonie. Przez to, stworzonemu napięciu
emocjonalnym nie towarzyszyły żadne końcowe wnioski czy pozytywne propozycje. W obu przypadkach domjnowala za to, krytyka

personalna Watęsy bez przedstawienia konkretnych poczynań pomycznych Prezydenta. W sumie, za elementy /4/-/6/ manffestacji
trzeba przy2nać 1 ,5 punktu. Na demonstracii obecny był gość z
zewnątrz - K. Morawiecki. Dodajemy więc kolejny punkt. Nie pomyślano by umożliwić zgromadzonym osobom możliwośó zadawania, pytań, wypowiedzi i(d, Przyznajemy 0 punktów.
K. Morawieckl był ubrany od powiedn io /marynarka, biała koszula,
krawat itp./. Natomiast najgorzej wyg lądat Frankiewicz. Miał na sobie

pogniecioną koszulę i w dodatku nie wciągniętą w spodnio. Naloży
więc się 0 punktów Na maksymalną ilość 9 punktów poznańska
demonstracja otrzymuje 5. Jak na jeden z czotowych ośrodków PW

planowanym terminie demonstracji,
- #/ informacja o PW; każda demonstracja winna być poprzed-

jest to raczej średnio.

zona lub zakończona zwięzłą informacją o siedzibie lokalnego oddziahJ PW, terminie spotkań. adresach kontaktowych. możliwoścj
nabycia miesięcznika „S\^r ftd.
• A/ kolportaż „SW"; w czasie każdej demonstracji jedna osoba

praktycznych, przyziemnych działań. Jeżeli poprzez manifestaq.e
uda nam się zaistnieć na scx3nie politycznej, pozyskać nowe twarze
i osoby manifestacje odniosą swój cel. Jeżeli będzie natomiast
odwrotnie, jeżell sposób przeprowadzenie manifestaq.i i wieców
utrwali, a co gorsza potwierdzi nasz obreLz funkqonujący w oczach

winnazająćsięsprzedaząlubrozdawaniem/np.zalegwchnumerów/
miesięcznika „Solidarność Walcząca". Na tQ okazję warto również

przygotować ulotkę informującą o historii SW i PW, załoźeniach
programowych. ocenie sytuacji, adresach kontktowych ltd.

CZERWIEC 1992

Pytanie postawione w tytule zależy właśnie od szeregu takich

opinii piiblicznej, to dziahnia te okażą się kolejnym nie\^/ypatem,
Niewypat ten może być ostatnią deską do trumny Parlii Wolności.

KrzysztofBRZECHCZYN
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zreflektowala się wkrótce, źe jest oszukiwana. Po pcn^/rocie z Polski
korespondentów wh)sklch, brytyjsklch i francuskich i po zapoznaniii

ĘE

Ko]® Iipo`ri- v Chieaig®

"iah Cdrd. eł IL"o"

Do Szanownej F`edakcjl
.Solidarności Walczącej.
Piszę w sprawie artykułu „QUI BONO? DIVIDE ET IMPERA. jaki
ukazal stę w miesięczniku „Solidarność Walcząca" Nr 4, kwlecień

się z rozmiaram szkód wyrządzonych przez ukraińskich ekstremlstów, wyrazili opinię, iż środki podjęte przez wbdze polskie byv

:::::ebn:°e:noepwań%°##nj:oZ##:c#Ostwalbykazdyrząd
AUTONOMIA

doskporn,=:g:t:;,:g,pTzd#woł:kjkTa#:;dnj:łon;eś:Fztg3ff,#9nT:
ta sprawa, jak 1 kwestia ukraińskiego uniwersytetu , mogły poważnie
zbllżyć te dwie narodowości. Tego jak ognia ba« się ukrajńscy
nacjonaliści. Zgoda polsko-ukraińska wytrącala im z rąk
najważiilejszy atut walki. Onl woleli, ażeby istnlały przedmioty sporu

1992.

Autor artymj pan Olgierd Zarudzki jak widać poznał hlston.ę
Polski zo szkół PF`L-u 1 ze źródeł propagandy ukraińskicti nacjonalistów. Nie można się więc dziwić jogo nogatyv`rnemu stanowisku
do Polskl w okresie międzywojennym.

Twlordzl on, że Polacy nic nie chcą wlodzioó o btiach władz 11

#:my#+ąi=crzś::n!oun'aT;i#::ehgi°uker:n*:t%':r'zy|ź:dndrnd:
rzecz zbliźenia i pojednania polsko-ukrdńskiego. UkraJńscy lidgrą/
z partii umiarkowanych z obawy przed utratą życia. nie domagali się
zbyt onerglcznie wprowadzenia autonomii i swoją polftykę `5po-

wodowali, że ust"a ta wciqż do końca nio została wprowadzona w

:Zegazy,#SŁ°#:n;t;r:ng:eh„:°k#dun::ł±-:mićh.°8##:&ti;,i3 #.%.rro#°vn3!':;°Taq3#%t:.dN°ar,ąufaYn*Tydęiuttauk;cphr#a%taj?#
mik)ść do ukraj ńskich nacjonalistów? Urodzik3m się we Lwowio, tam
się ksztalcitem 1 stosunki polsko-ukraińskle znam nieco leplej od

:=aH3::r:dgł:7°rikij#s°k]:#,'śen%ydno'3#:ł:eombYst:'{3:a:eiu°.
tonomii, o pacyfikacji. Postaram się dać odpowiedź na te tematy.

SZKOLNICTWO
W roku 1932 w trzech województwach południowo-wschodnlch
FIP dziatab 589 szkót ukraińskich /ruskich, natomiast szkół mioszanych polsko-ruskich 1 .935. Na Wovniu było 11 szkót ukraińskich
i 530 mioszkanych.130.000 dzieci polskich i ruskich w 1936 roku z
braku miejsc bylo poza szkołą, ale ta dyskruminacja dotykała w

pan Zarudzki, który wie wszystko lepiej niż inni, to co mówią Polacy

to kbmstwo dążące do skłóoenia dwóch muodów.

przp#j:nTaypsrE%wwęojjo:T:,.#k#,,se#%owd.g:kj:k%*®Pwę,d#
stanowią one ani cząs« zbrodni popetnionych przez OUN-UPA na
Polakach podczas ll-giej wojny światowej. W obbkanej idei roz.

##3ptot3:btitp:,:,kd9w:#nYdn5Uoó.#oCEź::;:[o%#jpś:kc:ówr
Prezydent Ukrainy Leonid Krawczuk uznat że: „Ukraiński nacjo-

nalizm czerwono<zaamy splamił imię Ukrainy swą współpracą z

naa=#:,:żiązb=°dd:ia,:ł::;ęth!js%#ł:;,P#*'eJj':,d::eśjs!ś"wŁuc.

jednej mierze dziatwę polską i ruską.

poF±etgooudkor:#sE,#eg=mż]on:,:owk:asu#yeTs;j3:ętśsmei:,j{::yó#
mieszanych.
W roku akademickim 1929-1930 studiowab w Polsce 2175
Ukrajńców. Na Uniwersytecie Lwowskim Jana Kazimierza w roku
akademickim 1925-26 było 1 .067 Ukraińców, na Pomechnice Lwow.

S#:j,3:3ńn:aA::fsek:ńYcźeYg3;WjźesŁncah"śroe,j;#ad:nr%k;::r3aę
ińskich. Jedyną wyższą uczelnią ukraińską byta greckokatolicka

3#:rT#łe:Losgk,:Ęnoang:;gn:::r;;::ey::Ę,ł#:pdvbcok;e,g:
żadne miasto poza Lwowem im nie odpowiadalo. Tymczasem gmachy pokoszarowe w Warszawie czekały na ukraińską zgodę, aby
wywiesić na nich szyld: Uniwersytet F`uski.

PACYFIKACJA
Pacyfikacjabyla-alewcaleniemlatacharakteruirozmiaru„groz)r

pńrsĘ]j3:e;apd::za„:t%#rszko%stb#oąneh:;t:g3ejppor,3Ę%gja#:ęz:sk:3;
potworów i sadystyczną dzicz znęcającą się nad biednymi chłopami

kii, w lutym t 991 roku orzekh „.antyludzka i zbrodnicza ideologia i

praktyka Organizaęii Ukraińskich Nacjonalistów nie ma prawa do
rehabilftacji.„" /Kijowski . Fakt" 2.3.91 /.

My zemsty nie chcemy, ale zapomnieć nie możemy. Z narodem
ukraińskim do zgody zawsze jesteśmy gotowi -z mordercami polskiej ludności, dzieci, kobiet i starców - Nie! Dzjałają oni nadal w
„ZachodniejUkrainie"/Galicia/iziejąnlenawiściądowszystkiegoco
polskie. Wystarcza czytać ukraińskie gazety wychodzące we Lwowie. Niestety mają jeszcze wśród Polaków /jak p. Zarudzki/ swoich
obrońców i przyjaciół.

.appo°k#.aTmaj::bJ%h:BPoigw:LŁmjrL#rya,ęrsz:gh%:%oZ::#S,łje€8
Lwowie, r.1990.. Z osobami, które ten materiat zdobyły mamy
kontaktyosobisteno1kosztowabnastoniecopieniędzy.~kraińców
też można przekupić, nio tylko Polaków/.
Nie spodziewam się wcale by pan Zarudzki w to co tu napisalem,
uwierzył, prawdopodobie jest on tego typu ludzi, którzy wszystko
wiedzą lepiej jak inni.
Kreślę sie z szacunkiem

ukraińskimi.

Rudo]fvEIT

cjo:#:Zisąk:EsaŁ'e=:,nźon;3|;{dn|:kź;°#żees:ftnioego#2Ła;n;Sh#wnna:
ludzkie życje, palenia dworów i zboża, sabotażu, dezorganizacji
administracji rządowej oraz g roźby anaTchii , to wtadze niepodległej
RP zmuszone będą do znstosowania stanowczych śrcidków. Przy
tym strona polska wskazywah, że żadnej kraj na świecie nie „cacka"
się z tak wyraźnym bandytypnem uprawianym przez ukrajńskich
naęionalistów, jak Polska. Zaden też krai nie obchodzi się tak

Koło Lwowian, Chicago

Ku zgodzie narod.ów
Mój arwkuł pt. .Qui bono? Divide et impera...", którym w kwiet-

'cłg,o.i|J:ś:ombacąs;gFontś:3nfcĘ:'%3:,ąze2:nj,:g?et:ł:nŁe,vJeb:;:5 niowym numerze miesięcznika „SW wlączam się w polemikę dopowaźnle i uważane były za „polską slabość".

W końc" władze polskie przestary żartować i wystaw w teren
specjalneoddziałykźu'nejekspedytii.Byttopokazs.W,bydaćdowód,
że jesteśmy w stanie zaprowadzić ład na obszarze niepokoju i
anarchii.

:i:T%;:.=;n;ea,ł::::z:po:agTno::n;;ż:);z:i?ą:;;aoądĘo:ś;ćgE;;:;;ę:
glojęzycznych, niemiecklch, francuskich, hiszpańsklch i innych i za
ich pośrednictwem głosili jak to Polacy rozprawiają się z ludnościq
ukraińską Wołynia i Mahopolskl Wschodniej: „ogniem i m'ieczem".
Opinia naroclowa w te klamstwa uwierzyb, lecz pewna jej część
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tyczącą także na torum Polonii stosunków polsko-ukraińskich
doczekal się oto ataku ze strony paTia F`udolta Ve.na reprezentuiącego polonijne Kob Lwowian w Chicago. Jest on o tyle charakterystycznym,żewhśniewmiędzywojennymLwowiebyloceno'um
napięó polsko-ukraińskich, które stąd jak fale rozchodziv się po
prowincji zaogniając lokdne konflikty.

Z mojego artykułu pan Veft m"ginalnie potraktował ldeę pojednania polsko-ukrdńskiego niezbędnego obu Narodom, na pierwszy
zaśplanwysunąlsmutnąikrwawąprzeszbść.Atojużmaznamiona
manipulac|i.

Przypominam moje tezy we wspomnian.ym arĄ/kule i lnnych:
1. T* Polso3 jak i Ukrainio dla umocnienia suweTenności niez-

będne są dobrosąsiedzkie stosunki.

MIESIĘCZNIKSOLIDARNOŚĆWALCZĄCANR6(292)

2. F`osja zrezygnowała z komunizmu jako z narzędzia skompromitowanego, jednak nie rezygnując ze swoich ekspansywnych
odwiecznych dążeń /pomimo obecnei. ruiny ekonomlcznospok)cznej/ szykuje nowe plany podbojów. A w pierwszej fazie
zachowania obszaru swych wptywów.
3. Zjednoczone Niemcy -do których dojdzie i Austia -po uporaniu
się z przejścg.owymi problemami wewnętrznymi zdominują ziednoczoną Europę. lm perializm niemiecki będzie miał charakter podboju
ekonomicznego, szczególnie groźnego dla zrujnowanych krajów

postkomunistycznych. Z uśmiechem pobłażania zmaganiom rosyjsko-niemieckim w Europie będzie przyglądat się rząd USA zajęty
swymi głównymi problemami ekonomicznymi na Dalekim Wscho-

do obłędnych wniosków. Bo jeśli na dawnych Kresach Wschodnich

Ł%tbfćzgj,t#fzy%t:Egzya;ąhsF:,#s€%dbnj3;gzr=::#p:u,g:n2ś,c;3g,:
nawet 1772 roku? Depitować, wytępić, spolonizować? Psychiatro
ratuj!

Obecnie, uwzględniając malżeństwa mieszane, naturalną asy.
milację itp. można uznsć, że ukrajńska mniejszość w Polsce jest
równa mniejszości polskiej na Ukrainie, gdzieś okob 300.000. Te
mniejszościwniczymniezagrażająpaństwom.naktórychterytorium
żyją. Gorzej będz].e, jośli rozwiną swq złą działaJność obce siv

krai#::ni#arazgm#:sdł9bY:;ędM=#:opr°męz;,#%noymbźeszŁ#ź

podburzając8. PTowokatorzy siedząc w bezpiecznym ukryciu dla
swych niecnych celów ściągną odium na te Bogu ducha winne
mniejszości narodowe. Niech Bóg zachowa, by polska szkola we
Lwowie bądź ukraińska w Legnicy miały być okrzyczane bazami V
kolumny! Niech Bóg zachowa, by polskim dzieciom w Łucku, a

wrogowie tych Narodów obtudnie udając przyjaciól raz tego, raz

ukraińskim w Koszałinie ich rówieśnicy kijami i kamieniami przy-

innego, nie zaniedbują żadnej możliwości do skłócenia ich.
Pan Fludoff Veit wszystko tu ujmuje w swej wypowledzi na opak.
Pozujqc na jasnowidza twierdzi jakobym ja poznat historię Polski ze
szkót PF`L i zo źródeł propagandy ukraińskich nacjonalistów...Otóż

pominali spory pradziadków!
Do niedawna na Nowej Gw7nei młody Papuas by zostać Pełnoprawnym członkiem szczepił. musiał starszyźnie okazać głowę

dzie.

p.Veitjaksięokazujeniemapojęcia,żeoficialnanaukaimassmedia
w PF`L starannie unikaĄ/ wszystkiego -poza prześladowaniem ukraiń§kich komunistów z KPZU - co tylko było btędem lub grzechem
władz 11 Rzeczypospolftej względem jej ul(raiń§kich obywateli. W tej
bowiem indokrynacji Ukrajńcy mogli uchodzić za potworów. których
zbrodnie wynikał}/ jedynie z pstologicznych skłonności, bez żadnych
innych przyczyn. „UzasadniaJoP to więc i powojenną deporiację z
rozkazu Stalina i późniejsze traktowanie ul{raińskiej mniejszości w
PF`L jak środowiska kryminogennego. Nikt nie brał pod u\^/agę. że
właśnie wśród tych szykanowanych i inwigilowanych Ukraińców w
PFąL odsetek przestępstw byl wyraźnie niźszy niź reszty ludności.
MojepoglądynahistoriększtattowaĄ/sięm.in.wlatachl949-1950
w poznańskim więzieniu śledczym UB przy ul. 27 Griidnia. Małem

wtedy lat 21, a znalazłem się tam za stworzenie polskiej małej
młodzieżowej organizacii antykom unjstycznej. Było tam wiele czasu
na prowadzone półgbsem dyskusje. Moimi wspóh^/ięźniami byli m. in.
Stanisław Michałowski-jeden z „procesu 16" w Moskwie Awrócił z
ZSF`S, ale UB chciab się popisać tu swą gorliwością/, mec. Józef
\^Ą/socki z Zakonu Narodowego /po latach ułatw# mi znalezienie

pracy/, major wywiadu AK Zbigniew Woronicz recte Makush natami
szukabm go bezskutecznie/, ppłk. Józef Sikorski z czasu 11 wojny
komendant AK w Miechowie /wysadzenie torów wykonywane przez
jegoludzioficjalnieprzypisanoAL/.Tamtoprzezwyskrobanąmiędzy
cegbmi ściany dziurkę rozmawiałem ze shwnym powojennym partyzantem Marianem Rączką ps. „Kościuszko", a po latach
odwiedziłemgowjegoGostyniudziękujączazbawiennąradę,dzjęki
której bez niczyjej krzywdy wyszedlem na wolność. Po okołu roku
ukrywania się rozpocząłem, - jak wielu „spalonych" - pracę rozjazdową w Tóżnych instylucjach kontraktujących rośliny przemy-

sbwe m Zemiach Zachodnich. Poznawah3m wielu przesiedlonych
Ukraińców, którzy żyli tam jak pariasi w lndiach. Pomagałem im w
miarę możności, ostrzegatem przed prowokacjami .\^Aadzy ludowej".
W późniejszych latach w kręgu moich najbliższych kolegów byli
dwaj, njestety już dziś nieżyjący, wieloletni więźniowio sowieckich
tiurem i łagrów: Olgierd Bohusz-Siestrzencewicz, który trafff tam jako
17-letni żotnierz AK ze Szczuczyna Nowogródzkiego na 11 lat/w tym
1 rok .posielenian już po upł)n^/ie wyroku/, któremu w krytycznym
momencie życie uratowal Ukraimec z wyrokiem 25 lat - gtówny
inżynier jednej z kopalń węgla w Workucie. A lwan Hrab ze wsi
Zkickie koto Krynicy, Łemko przeżył 9 lat`łagrów. Spisak}m jego
wspomnienia z tej międzynarodówki piekła na ziemi. Tam właśnie

następowały refleksje i głębokie rachunki sumienia, zawiązywała się
prosta codzjenna koleżeńska solidarn ość gnębionych.

Czy aż tego trzeba było?
lnaczej to wyglądato i `^/ygląda tutaj niż w zaciszu USA gdzie
amerykańskie mass med ia koniu nkturalnie przedstawiv Stalina jako
trochę dziwnego .wujka Joe", jego następców jako zbrodniarzy lub

parherów. a Gorbaczowa wprost ogłaszają zbawcą śwista...Tamtejsza Polonia w jakiejś mierze też przez te okulary oglądała sprawy
Kraju, a do tego komunistyczna propaganda „zaopiekowała. się
polon ijną prasą 1 stowarzyszeniami pod rzucając rozmaite „kukutcze
jajap. Wśród nich pretensje teryto/ialne -przynętę z ukrytym ostrym
haczykiem. Ta propaganda gra na sentymentalnych uczuciach ob8łamuconych ludzi, prowadzi do sklócenia wyczerpanych narodów i
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wlasnoręcznie zabftego wroga. Obojęhe, czy tym wrogiem było
bezradne dziecko, starzec lub kobieta.
Wrogiem był każdy obcy. Każda wieś otoczona palisadą, a mie.
szkańcy do pracy w polu wychodzill z tukami, oszcz®pami i maczugami. Tak od niezliczonych pokoleń więc rejestr krzywd
kolosalny. A w środku Europy? Jeśli na potańcówoe w Pslej Wólce
Antek poturbuje Franka. po czyjej stronie jest opjnia psiowólczan?
Ckzywiście po stronio agresywnego nie od dzjś swojaka bo on

przecież nasz, z Psiej Wólki, a tamten z wrednego Kaczego Dołu,
cak) dwa kilometry od nas!

osogźzp5gnęf.osnwF3f#g#Żkr:#ćachowabs„ekówch
Nie wiem czy pan FąiJdolf Veit jest chrzczony woclą, czy może
jakimś rytualnym scyzorykiem. Bo jeśli jest chrześcijaninem, to

powinno mu być znane pojęcie rachunku sumienia. Aten rachunek
sumienia obowiązuje także w wypowiedziach de publicis. Nie pozwala bić się za winę swoich w cudze piersi.
Dwie mogą być postawy wobec złej przeszlości: albo przemilczenie albo wnlkliwe zbadanie przyczyr` i skutków. Jesienią 1980 r.
w Niemczech Zachodnich odbyb się wspólne sympozjum emigracyinych histoTyków i intelektualistów starających się przeanalizowaó

przyczyny zla: czy obecnie jeszcze one mogą szkodzić. Za główne
korzenie kontliktów polsko-u kraińskich uznano: wielką wbsność pol-

ską na tamtych terenach, polską polftykę dyskrym inującą Ukraińców
oraz niewielką liczebnie pod dawnymi zaboraml ukrajńską elitę.
Uznano to za niepowrotną przeszlość. Na tym spotkaniu polskoukraińśkim był redaktor Wolnego Ukraińskiego Unwersytetu w Mo.
nachium oraz dawny polski prokurator. który kiedyś oskarżal go w

procesie zabójców min. Pierackiego.1 obaj starsi panowie publicznie

podali sobie ręce uznając winę obu stron, wyrażając przekonanie,
że to się nigdy nie powtóTzy.
Argumenty pana Veita o sytuacji Ukraińców w lł F}zeczypospolitej
i rzekomo wyłącznio ich złej woli są po prostu niepowaźne.

W lstach dwudzistych dzialal we Lwowie tąjny uniwersytet, a
nawet politechnika ukraiń§ka. Wystarczyło by wladzom to zalegalizować. Prawda, proponowanci kiedyś Ukraińcom zgodę na utworzen ie uniwersytetu w Krakowie, a później jakiejś możliwości prac
naukowychwWarszawie,aonitakieofertyodrzucili.Otóżto.Ciekaw

jestem czy Polacy mocno związani /choć nie aiftochtoni !/ z Chicago,
gdyby w odpowiedzi na swe starania otrzymali zgodę władz USA na
założgnie sobie uniwersytetu w stanie lJtah, gdz]e rodaków można
zliczyć na palcach jednej rękl a miejscowi Mormoni krzywym okiem
spoglądaliby na przybyszów, czy by przyjęli taką propozycję?
Podobnym argumentem d la naiwnych jest liczba ukra].ńskich szkół
w międzywojennej Polsc=. Trzeba by podać ich liczbę i w roku 1922
i 1 939 a wtedy wyszlaby na jaw smutna prawda. Tragiczne skutki
wynikły z ustawy o szkolnictwie z roku 1924, obowiązującej do czasu
okupaci.i hmerowskiej. Ustawa ta i jej interpretacje jaskrawo faworyzując polskie szkoły stwarzały rodzicom ukraińskich dzieci
prawdziwy tor przeszkód. Państwowych szkół podstawowych odziedziczonych po Austrii byto w roku 1925A2.6 aż 1279. W roku zaś

szkolnym 1 936/37 już tylko 496. Powstaty natomiast tzw. szkow
utrakwistyczne ti. wspólne. dwujęzyczne. Tych w roku 1936/37 byb
2.710. Aby taka szkoła mogła powstać, trzeba byho formaJnych
oświadczeń potwierdzonych urzędowo od rodziców przymi.mniej 40
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ukraińskich dzieci. W ułrakwistycznej szkole stopniowo red ukowano
nauczanie w języku .ruskim", aż nieraz tylko pozostawab w nim
nauka śpiewu. Ukraińskich nauczycien mlnisterswo bezapelacyjnie
prz®nosib do szkól w gh!bi etnicznej Polskj /np. spod Lwowa do
Wągrowca/, zaś na lch miejsce przyshno takich, po k`órych władze
spodz]`owały się umacniania polszczyzny na Kresach Wschodnich.
Me trzoba chyba dodawać, że byli to ludzie zupehie obcy temu
środowlsku, ignorujący dotąd tu znaną zasadę wzajemnej toleranq.i
i sąslodzkiej zgody.
Grecko-katolickie seminaTia i Akademia Duchowna we Lwowie

Ąako substytut uniworsytetu rozszerzqiąęa swój program na nioktóre
kiorunki humanlstyczno/ działały korzystając z opieki Watykanu.
Natomlast obowiąziijąco na niektórych wyższych uczelniach limrv
miejscdlaUkrajńcówsprawiav.żestudniowa«onizagranicąc®byb
moż]iwo tylko dla zamożniejszych.
Klasycznym zaprzęganiem wozu przod końmi jest twierdzenio
pana Veita, że sprawę autonomii Galicji Wschodniej /w począd<u lat
dwudziestychl/ storpedowala OUN] która pov`ctah w roku 1929.
OUN wyrosła z niewielkiej liczebnie Ukraińskiej Organizacji Woj-

skowej /odpowiednik + - polskiej POW/ już w wyniku potęgujących
się napięć. Przeprowadzona zaś jesienią 1930 roku „pacyfikacja"
dziaJając na zasadzie' odpowiedzialności zbiorowej dah ten skutek,
że do OUN maso\^/o garnęli się nawet apolityczni dotąd Ukraińcy.
Myślę, że Melchior Wańkowicz i Paweł Jasienica to nie „Polscy"
lecz Polacy. którzy liistorii nie uczyli slę „w szkohch PFąL i od
ukrajńsklch nacjonaJlstóv`r', można przeczytać co oni o tych tra`gicznych sprawach napisali. \Medy czytelnik dowie się m.in. jak to

1 tu nasuwa się pytanie -dlaczego wrzawę wokól owych „tajnyuch
planów Ukrainy" znczęto nie w Polsce lecz wśród Polonii za oceanem? Prawdopodobnie mistyfikatorom zależało na opatrzeniu
swego dzieh imprimatur tych osób z Polonii, które by się na to dały
nabrać. Popait)/ odpowiednio dobranymi wypowiedz]ami zabuty
bumerang mial wrócić do Polski, a wóedy w cjeniu autorytetów
trudno bybby się dopadzeć Edwarda Prusa i spółki. Bo jak clotąd w
Polsce rozpowszechniano tę mistyfikację w nader wąskim kręgii: w
czasopiśmie wojskowym o ograniczonym zasięgu i wśród posłów i

senatorów.
Znając zaś zasięg i metody dzisbnia /szantaź, przekupstwo ftp./
KGB i GRU oraz podległych im organów PF}L nio można wykluczyć

3#,##cogn:ś#FećwsLośuj;73k;p;a#ęęgg::goę*#ś.RWE,jż;
Jeśli zaś pan Fą. Veft przytacza wypowiedzi sbony ukraińskiej, co
do zbrodni „nacjonalistó\^r (obejmuje to niewątpliwie i czyny anarchizujących bulbowców) to tym bardziej zobowiązuje go to do

samokrytycyzmu jako wyraziciela pog lądów swego otoczenia.t

Olgierd ZARUI)ZKI

„GŹosWielkopolski"
wobec „wydarzeń"
czerwcowych 1976 roku.

wonerycznie chorych u}anów 14 pułku we Lwo\^/ie wyciągano zo
szpitali i wysybno m taką „pacyfikac|ę" w teren. Me wiem. na jakich
to zagranicznych dziennikarzy powołLJjo się pan Vek - co im podano
do wiadomości, czy mogn swobodnie zbierać informacje, jeśli uznali

bylo oficjalnie jako określenie zmian nie przewidywanycli przez

tąmasowąibrutatnąakcjęzausprawiedliwioną?Wem,żeukrajńska

władzę. Tak nazywano sytuaqę, w której ludzle występując w wię-

emigracja opublikowała wtedy „Polską księgę hańby., a relacje i
fotografie skatowanych duchownycti , nauczycieli , działaczy kultury 1
samorządowej spółdzielczości wiele na forum opinii światowej władzom Rzeczypospolitej zaszkodzHy.

kszej liczbie podejmowali dzialania niezależne od \^mdz. „Wydarzenia" nosiły zwykle nazwy utworzone od miesięcy. w których miały
ono miejsce iip. czerwcowe, grudniowe. Mówik) 8ie też o „wydarzeniach" w miastach i okolicach np. „wydarzenia" w Radomiu i

WPolskiejF`zeczpospolitejLudowejsłowo„wydarzenia"używane

ch#rpp':#gi:fab:gr:o!mffitGtwa',;crjęzwnś:hŁadkn°j:y%gk:gń%e:;e.
trzymaJilo przyrzeczeń Fązeczypospolftej zlożonych w Lidze Na-

rodów stało się przyczyną coraz to dramatyczniejszego btędnego
koh.
Najsilniejsze wpbn^q/ w środowisku ukraińskim mięclzywojonnej

;F;y.:'3i?3w;ęz:tś:t,,!ęnz;#fi:ę:%:ey;T%i:=:gw:ndę:,;eźe;:.gi:s#u?yź
;r.eT=łi:::#z::nTaęq,".wtensposóbnaog&oficja'nieinterTerminempwydarzenia"czerwcoweobejmujesięzazwycza].strajki i demonstraęie, jakie odbywap/ się w Fąadomiu i w Ursusie po

Polski.atakżereprezemacjęwSejmieiSenaciomiałoumiarkowane
Ukraińskie Ziednoczonie Narodowo-Domokratyczne ~NDO/. Pro-

ogbszeniu przez premlera Piotra Jaroszewicza, w d niii 25 czerwca

##:jedś:aŁdo:Łś€o#ejr##ahv,°kĘ#U#ó%z?e,::Wścaj'.Ń°a%}j::

1976 roku, podwyżki cen artykuńw żywnościowych.
Braki w zaopatTzeniu rynku w śroclki żywnościowe. a także ciągle

parlamentarnym protestowalo przx3ciw dyskryminującym decyziom

wladz państwowych , wysuwab postu laty oparte przeważnie na niedotrzymanych w praktyce przyrzeczeniach wbdz. Te wystąpienia
poslówisonatorówdawar}/znikomeefekty.DotaJ<ichefekówmożna
np. zaJiczyć wstTzymywanio na kilka lat osadnictwa wojskowego,
które z reguv stwarzdo konflikty śTodowiskowo.
Z inlcjatywą pojeclnawczą w krytycznym momenci.e wystąpit też
duchowy przywódca Ukraińców metropolita Szeptycki, wnuk Aleksandra hr. Fredry. Mmo choroby poleciał samolotem do Warszawy,
by tam próbować negocjacji. 2]ekcewazono go, niemal wyśmiano.

:#b.nj:&%`o##,rp?#eNnD.°ńad°d8:3:sdti::.ędsi#.:.mww#;śsC#::.;
UNDo traclb wplywy na korzyść podziemnego OUP. Berlin i Moskwa
skorzystaly z okazji do odegrania roli opiekunów gnębionych Ukrajńców. 0 ile jednar( Moskwa przez perfidnie zorganizowany na
sowieckiej Ukrainie potworny głód /zglnęło wtedy 6-7 milionów opornych woboc kolektywizacłl chłopów/ sama mocno osłabib oddzia-

Ąwanie swej propagandy, o tyle 111 Fązosza przyjmując Ukraińców na

3g#oawjŁ®nsśaws#nrek'oP;arg7€%'i"uanę:gz:d'oawę%Lgr#ś:o*(
botników. Efektem tego byt spadek dyscypliny oraz wydajnośći

:L#o.w%j;:eT#r:#J#pPo#ż:zppm#%kpę°cdć#pdoem%żoębrazbe!
konania „o konieczności skonsultowania podwyżki cen z klasą

żobotniczą. postanowiono dokonać tej konsultaqi tylko pro forma"

Decyzja o podwyżco cen z 1976 roku została podjęta po pięcioletnim okresie stosunkowo znacznego wzrostu realnych zarobków i świadczeń socjalnych, przy równoczesnym wzroście

jrwse#Cżeństwo spodziewab się podwyżki cem ale nie aż tak
drastycznej ich zmiany. Nie akceptowano również zasad rekom pensat Partia - Polska Zjednoczona Partia F`obotnicza /dalej: PZPR/
pamiętając„tekęjęgTudnial970roku"balasięreakcjispoteczeństwa
na planowaną podwyżkę cen. W związku z tym zadbano o od-

#dj:h!Uwg::;%#::Udkrdoń#Ch?#:wkaopvdcho,::suN3%g##ę'kn:::

powiedniwybórdaty/lato,sezonurlopowy,anieBożeNarodzęnie/.
Podwyższono również na początku czerwca 1976 roku place w
wojsku i milicjl. Natomiast w niektórych miastach wojewodowie oraz

fliktu polsko-niemieckiego stanęlo po stronie Polski. A żołnierze
ukralńscy w Wojsku Pokkim lojalnie walczyli tak w 1939 r. jak i na
szlaku afrykańsko-włoskim.

trybu w rozprawach przed kolegiami kaTno-administracyjnymi w
sprawach o naruszenie porządku publicznego.

A co do falszywki, będącej prawdopodobnie dziełem KGB czy
GF`Utotarzekoma.UchwataKrajowegoProwiduOUN"zostałam.in.

dostateczniezdemaskowanawmateridniezebranymprzezHenryka
Paiąka. Dziwne to, że są wśród Polonii ludzio nie dosbzegający, że
w;zelkie próby skócenia Polaków z Ukraińcami wychodzą od ko-

prezydenci wyddi zarządzenia o wprowadzenlu przyspieszonego

Fakty te wskazują, że wbdza najprawdopdobniej liczyb się.z
możliwością masowego protestu społeczeństwa. Przygotowano się
więc do ewentualnej pacyfikacji i niezadowolenia spotecznego.
W czwartek 24 czerwca 1976 roku - jak informował „Gtos Wielkopolskr -sejm PRL rozpoczął obrady. Premier Piotr Jcu'oszewicz

munistycznych propagandzistów jak E. Prus i jemu podobni.
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przedstawił: „Wniosek F`ady Mnistró`^/ w spra`^/ie propozycji nioktórych zmlan w strukturze cen Ą]odkreślenie moje M.K./ deta-

HiłlEEEWEEHIEEEEHHJŁH
przedst"/il dotychczasowe osiągnięcia w „realizaęji strategii d)r
namicznego, spobczno-gospodarczego rozwqju kraju". Stwierdził.
że reforma oen zHklada petny ekwiwalent pieniężny dla ludzi pracy.
lhbela rekompensat, o ldóręi mówit, przewidywala dodatek w wysokości okob 20% dla nąimnięj zarabją|ących i poniżpi 20% dla
najwyżęi uposażonych. Ceny mięsa miał)/ wzrosnąć przeciętnie o
69%. W tym takich gatunków mięs jak: szynka. baleron, schab,
polędwica o blisko 100%. Masb miało zdroźeć o 50%, znś cukier o

1%#:;:g:+##Łiż++r##:3ż;ro+k"#Ji

innymi: „Podanie do publicznęi wiadomości terminu i zasad reformy
cen m kilka dni przed węjściem jej w życie stanowi \^/yraz zaufania
do społeczoństwa, wiary w poczucie godnośći i dyscypliny obr

znalaży się wyrwane z kontekstu tak dobrane zdania /.podwoźld
stały się ekonomiczną konieczriościq"/, by dowieść, że prasa za.
chodnla podziela docyzię partii. Zwraca tu uwagę specjalny dobór
tytuh5w budzących zaufanie i kojarzących się z rzetelnością i obiektywizmem informowaTiia, by wymienić pFinancial llmes", „llmes.
„Frankfurter Algemeine Zeftung", „Reuter.
Dnia 29 czerwca „Głos Wielkopolski" po raz kolejny zamieścit na

pierwszych stronach infiormacje o masowych wlecach, na których

€:Upqą°ącp.r;#;Poispł;:de},ep;#ę,Pń;:jjśzźąuł°dsot:3bgkr?o::kip.3:
Na pierwszej stronie opublikowany zostal takżo komentarz redakcyjny pióra Mariana Flęjsierowicza pt. hDaJej tą drogąp. Autor dowodzi

W#T'p::;nj:bm#e:j.bi;:#aoćia:!zchgk:'sW!:ksFr:ł;żzj:;°ddanr=:
ostahich dni musi być potwierdzony naszą postawą przy warsztacie

.p%::.kjgaż#pF:ełj:#cŁajgy5.#uTą:ęnr:,#c#cpat:
no przec.wstawlć garstoe strajkujących „Warchotów". którzy t]dibią

ĘrŁi.jestglębokoprzel<onany,żeludnośćnbzawiedzie

godność polskiego robobi ika, prac"jąej w pocie czoła klasie robotniczej. Poprzez kontrast, całe społeczeństwo pracuje, a oni /„wffchoł)/./ niszczą wspólny dorobek. Chciano w ten sposób wzbudzić u
wspomnianą podwyżkę cen.
odbiorców agresję i oburzenie na tych, którzy strajkowali.
\^Ą/dany w środę A0 czerwca/ pGłos Welkopolski" informowat o
.Gbs Wielkopolski'' z dnia 26Ą27 czerwca przedrukowal za Polską
rozpoczęciu w dniu 29 czerwca w Berlinie Konferenęii Partii Ko.
:;`i;:`:!,`F':Si:`:.=,C|-`::i:FWA?..``..?.i:j:i:`:``i````.,.,`,i;.,`::`:.,,`:`::,`.::::`.::.\,:.`
munistycznych i Fąobohiczych w Europie z udzialem Edwgda Gierwobec .wydarzeń" czerwcowych 1976 rol<u. Stwierdzoiio w nim, iż
opracowany projeld jaki przedstawiono sejmowi oraz całemu spoE:,'smkf%Ł:#TaYe:t#i;:Lu.pŁm,dż:iewjtaę:#;#a,g.=.po„dą:i::
konieczność". po raz kolejny powrócono do podwyżki cen stwier.
łeczeństwu byl propozycją, a nie ostateczną decyzią. „Decyzie uznaliśmy od przebieg u wyni ló\^/ dyskusji, od stanowiska, jakie wobec dzając, że „każdy trzeźwo myślący obywatel zdawaó sobie musi
tych problemów i wobec tego projektu ząjmą ludzie prac)/'.
sprawę z tego, że zmiana struktury cen jest niewykluczona" '7. Na
Dalęi zaś pisano. że Fąada Ministrów zarządzila utrzymanie donastępnej stronie znalazła się informacja PAP o podwyżkach cen w
niektórych krajach europojskich. Pisano, że rzqd fińskl „podniósł od
tychczasowych oen detabznych na artykuĄ/ żywnościowe. W koń1 lipca ceny mleka, masła, margaryny, sbdyczy.. W toku dalszej
cowqj części oświadczenia Piod Jarciszewicz stwierdził: „ Jestem
przekonany, że przrięte to zostanie /decyzja odwołania zmian cen -

miaffistach+Ębi#::3=::ł:=::1ia:#L#:a!#:i#::!::%j#

:epTbv;kęz.ał08ię.żewNo"egii„zdrożabniedawnobenzynaioiej
ł:.";`:`;Tś;:,ć;.?..T,l*'"',`.*.i-'.',.;';`l';..`,'i::`Lw.,..:,h.`,'*:';;`.1...":`tl..`.i:!ej\.i.łśfi lnformacje te miav słuźyć tezie, że podwyżka cen jest koniecziia
można się byb jedynie domyślać, że w krąju doszb do napięó i
i uzasadniona. Polska natomiast nie jest jedynym krai.em. gdzio
niezadowolenia spolecmego w postaci strąików. W komentarzu
przeprowadza się takie operacje cenowe.
rodakcyjnym zatytubwanym „Uwarunkowania i konieczność" pisano, iż opinie co do decyąi Rady Ministrów wsbzymującej podwyżki
cen .mogą być i będą podzielone". Nild bo\^/iem ldo .myśli nie może

zakwestionować oczywistąi prawdy, iz nie sposób na dtugą metę
kupować drożęj i sprzedawać taniej-. Dalej stwierdzono, iż nikt w
kraju nie ma wątplhMc]ści, co do konieczności podwyższenia cen
artyhJłów żywnościowych. Problem zaczyna się pojawiać w chwih

gdy pada pytanie jak to p rzeprowadzićr Vvreszcie pisano, że skoro
pdecyzia odroczenia cahej spraw)r n k! przyszla btwo to .tym bardzięi

:::i#!:f:oź::::i*#!!::!!:::.3.Szacunki"ndeznymdużą
Z tonu jaki pqiawił się w końcowęj części artykułu można byto
jedynie domniemywać, że nie wszyscy umieli to docenić 1 prz)riąć

ową decyzję z szacunkiem. Fragment ten wskazywał co uwaźnieiszemu czytelriko\^/i. że poprzedniego dnia &5 czerwca/ miaty
rniejsce w Polsce strajki.
W poniedziałko\^rym wydaniu „Głosu Wielkopolskiego" A27 czer-

wca/ nastąpił szcz`Ą natężenia kampanii propagandowej wobeo
.wydarzeń" czerwcowych 1976 roku. Zamies2cz)ono materiaĄ/ sta-

=EOI_=
Kampałiię propagandową zamyka sobotniomiedzielne wydanie

„Głosu Welkopolskiego. Ó/4 lipca/. ZnaJeźć w nim możemy m.in.

przemówienie Edwarda Gierl(a wygłoszone na spotkaniu z „aktywem

:3:%tt%:w|i°#dg#:kźte°#:ak:;ęg:AWphza#:#grę#j:ip°ź:
będącego efektownym finałem kampanii propagandowej jaka toczyh się w kraju wokół .wydarzeń. z dnia 25 czerwca 1976 roku.
Przebieg kampanii propagandowej na łamach .Głosu Vvielkopolskiego" świadczy, że byta kierowana centralnie. \Mększość ma-

przekazu nio podaty praktycznie źadnych informaęii na temat strąików 1 demonstraQji. Na pbrwszęj stronie wydruko\^rano artykuł pt.

teriałów zamieszczonych w owym okresie to informacje agencyjne
/tekst - PAP, fotografie - CAF/. Niewielką część stanowHy materiav
redakcyjne. Fąeclakcja nie miala żadnej swobody w doborze materiah5w propagandowych , jak i techn ik rozpowszechniania.
Pomimo, że kampania prowadzona byla na łamach dziennika,
którego celem jest jak najszybsze lnformowanie czytelników, nie-

„Poparcie dla polftyki partii oraz rzqdu. Potępienie burzycieli po-

wiele byb w nim informacji dotyczących pwydarzeń" czBrwcx)`^/ych.

rządku pu blicznogon. Przedstawiono w nim , przodrukowując za PAP,
dokhdne relaęie z wieoó\^/ z poszczególnych miast m.h. Łodżi.
0lsztyna. Warszawy. Uczestnicy wieców, jak informowano , .wyrazlli

Zakładano, że fal®/ nieznano czytemikom z prasy /strai.ki/ są jej
właśnie mane. Podawano informacje o wlecach, na których potępiano coŚ co slę zdarz)b w F`adomlu i w Ursusie. Do końca

=g:Jśce.;.`;`,:.`ł:.`'`::\r.R;:°,?,°To",::`c'.`-;ą.f`:`':`T::':";`,`:{a:.``.'.t:s`;ti:

s?2:=;!;:i#l:#J};SŁj#E:#:ił,iLiś#:!::#riodżahychri
lnny artykuł z tejże sbony pt. nz całego kraju napływąią list)/ i

kampaniiniepodano,cowłaści.clwetamsięwydarzyło.Publikowanie

;r#ożiYij:'#:!Łs|#:;Łas#,^;Fmsomw|.:yfcrhagr:le#r:ż;#,i
miabprzekonaćodbiorców,iżtakwłaśniemyślicałespok2czeństwo.
Na uwagę zasługuje równieź język komunlstycznej propagandy.

!ti:;u.S:?::.m:E,:.\\:,':.;..:.i:;.;';`-;.-Tts:|.:`:,;`;-;Śi:'.;`:i:';;;|:r|.:,t.,?,.;,:::'!.%Podwyżka

cen została nazwana zmianą struktury cen. Natomiast
sbwo strajk, to przerwa w pracy. Wynikałoby z tego, że w Polsce nio
;.:';`.:łrTj.`:;5`;:,C:i?.:d\,`|,Fę!`;:'`:.`'.``r.```.`:`:pap:.':TRL`:ti';.::;`lp:,'::wr`,iyci`ęn:: byho ani podwyżek cen, ani strajków. Wartościowania dokonano za
pomocą zachowania odpowiednlego szyku wyrazów. Miab to od;.;Ęh'``.`,-``Ę:::?*-r:u`;``?,'`:.`|`:;,t,r`.:=.,\.!`.:!``-\:.:..`.Ę';`,``i`:::'3`:```;;:;h``...`..:,.`::,t:=;=::;
powladać hierarchii ziawisk przez nie oznaczonych np. obowią.
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zywah formutii „paria /PZPR/ i rządp, npartyjna i obywatelska dys.
kiisja". nigdy nie na odwrót. To byb niemożliwością.
Na koniec należaloby postawić pytanle, jaki był cel tej kampanil

HAŃBADIA
ZOŁNIERZY WASZEJ
KRÓLEWSKIEJ MOścl

propagandowej prowadzonej na łamach „Gtosu Wolkopolskiego"?

twgn,;st#g:::egt,nawtasdkf3hbu#jsdHżćeówwT:n#E:nŁuuTzuncęowjgjągcwysłń

Po pierwsze miab ona odbudować naderwany autorytet pam -

z narażeniem życia ludzi zadeklarowano jako „emigrację niepolityczną", przez to, ta okropna akcja nabrała pozoru legalności. Wladze

PZPR. Ponadto należało „wytlumaczyć" czlonkom partii n iecodzienną w krajach socjalistycznych clecyzję - wycofanle się przez rzącl z

podwyżki c®n. Wreszcie kampania taka potrzebna byla Edwardowi
Gierkowi, który 29 czerwca 1976 roku przybył do Berlina na Konferencję Partii Komunistycznych i Fąobotniczych w Europie. Miał on
tam być przedstawiony jako jeden z nielicznych przywódców komunistycznych cieszących się poparciem własnego narodu. W zwią.
zku z tym „wydarzenian z 25 czerwca naJeżab przedstawić jako
hsńbiące, gdzie „gffstka nieodpowiedzialnych osób. zerwala ogólhonarodowo „konsultacje".
Próba wprowadzen!a podwyżki oen w czerwcu 1976 roku za-

kończyb się dla wbdz klęską. Merozegrana w ekonomii twala aż
do 1 lipca 1980 roku, kiedy wprowadzona po raz kolejny podwyźka

3ł#[:°ś#aftba;:P:rnź#c=aabsfęruppoyw8:dpo°nvucłk]aff8°ń,8'ao'::r°.
zenia nie biją zbyt wysoko. Pewne media - dziwnym sposobem
właśnie te, które bronią u nas nleograniczonego przy)mowania emi-

&'j=jók:w:k:i:3T!3;rsyui:;r::E'#chprp%,rvuż°n;echd::{:Ę,an::eró%Vż
Wietnamu jako oszustów i odmawiają przyjęcia ich polityczn`ermotywaQji. Ne po raz pierwszy brytyjskie wojsko wydaje ludzi pod nóż
Po wojnie 1945 roku wydato Stalinowi z Austrii dziesięć tysięcy
Kozaków z ich żonami i dziećmi. Uchodźcy wiedzą. że po przymusowej deportacji do Vvietnamu nie czeka ich nic dobrego. Apelują
do zachodniego świata, lecz znajdują niewie[e posłuchu. W liście do

papieża pisz,ą:

=tannj=„Ps°o:.Ę+kn°oWś#. lawinowe strajki. Wypadkową ich było pow.

Marek KOZŁOWSKI
1:r7P+:pińskwoiskammunizm.opozycjawarszawal988,s.
309.
2. E. Makowskl, Fluch robomiczy w \Melkopolsce. Zarys dziejów

do 1981 roku, Poznań 1984, s. 276.
9. Wniosek F`ady Mnlstrów w sprawie propozycjl niektórych zmian

w strukturze oen detalicznych oraz zasad rokompensaty społeczeństwu tych zmian, „Głos Wielkopolski" /dalej: „GW/, nr 144 z
25.06.1976 r.

4. Tamże.

5. E. Makowski, op. cft., 276.
6. Oświadczenie Prezesa F}ady Ministrów, „GW", nr 145 z

26fŁ#.ź;9.76r.

„.Ojcze Swięty! My, członkowie wspólnoty ponad 60 tysięcy wietnamskich uchodźców którzy obecnie są internowani w obozach w
Hong-Kongu. w środku wolnego świata, okazujemy Wam naszą
miłośó i szacunek, i prosimy o Wasze błogosławieństwo. Od 30
kwieoiia 1975 roku, dnia kiedy caw Wietnam zdobyli komuniścl,
miliony ludzi uciekło z północy na południe Wietnamu, aby.zachować
kulturalne dziedzictwo i obronlć swoje religijne przekonania.

Decyzja opuszczenia naszego kraiu powzięta była przez nas w
rozpaczliwej sytuacji. Uciekając z Vvietnamu całymi dniami musieliśmy błąkać się po gtębokim morzu, bezbronni. narażeni na głód i
burzę; wielu z nas zostało zabitych lub uprowadzonych przez morskich piratów. Z niejasnych politycznych przyFzyn uważani za nielegaJnych emigrantów jesteśmy zamykani w wLęzieniach.
29 października 1991 roku Welka Brytania i Wietnam podpisav
umowę o obowiązku deportacji. My nie chcemy powracać do Vviet-

namu, choć jest to nasza ukochana ponad wszystko ojczyzna, ponieważ dobrze wlemy, co nas tam czeka: śledztwo, odosobnienie,

8. Uwarunkowania i koniecznośó, „G\^r, nr 145 z 26A27.Vl.1976 r.

9. Z Welkopolski załT`ieszczono tylko jedną relaęję: Manifestacja

spScpz:j:=:3i,:mjoi;#iiek.fiT,,3rr`z4fi:.2góY;.:i:Z;er.burzycie"

prześladowanie i kara więzienia. Ne do wiary, że europej§ka wspólnota za kazdy powrót otrzyma od Hanoi 1000 dolarów - tak uciekinie-

rzy staną się walutą wymienianą pomiędzy pozbawionymi serca
siłami. Jesteśmy nieszczęśliwymi ludźmi, prześladowanymi w nas-

P°łTźk:#":rza|:gn°d##j'ą|,rs#dze38:ź:'dgo7E.raierka,.Gwur

zym wtasnym kraju i teraz żyjemy takze pełni smutku i strachu na
terytorium wolnego świata. Naszym najgorętszym pragnieniem jest

146 z 28.Vl .1976 r.

'2. Prasa krajów kapitalistycznych o propozycji zmiany pozlomu i

st',U3TUNT:anśó#*r,i4a6c;iusdYi:`5r7a6J.popierająpoiiMępańiU

r|::M:.:Fz#i|e:rk#7czZ;::9:\:jpt?9a7ś:u:r8ą;ńGm%ź:,ret,4n7GZ#:Vn'r'?Zęrz
29.Vl.1976 r.

'6. Zadania w wdce o pokój, bezpieczeństwo i postęp społeczny,

"Gy'#: 'F|:jsĘe3r°ó;;Vi'ć±:7R6orźwojowa konieczność, .GW', nr 148 Z

g3:#fs,Ł,dkoaz:=mz:jo:j#ał:,%w;kpoar:s#,5: Hanoi przywrócj Prawa
Ojcze Swięty, prosimy Cię o przychylność, abyś swoim duchowym
autorytetemwstawiłsięzanasuwhdz\MelkiejBrytaniilHong-Kongu,
a okrutny plan deportacji wietnamskich uciekjnierów upadnie".
Wspólriota wiśtnamśkich uchodźców w Hong:_yongu, Hong-Kong
3. Jt. t99/ r.
rTekst skrócony, Weltkirche l 0/9)
To wlelce pożak)wan'La godne, źe demokratyczna wladza Welkiej
Brytanii gwałci wraz z totamarnymi władzami Wietnamu prawa człowieka i w ten sposób p§uje wizerunek demokratycznych państw (tak
zwanogo Zachodu) w oczach ciemiężonych na całym świecie. Bry:

30.Vl.1976 r.

r.

'8.PodwyżkacenwFinlmdiiiNorwegii,.GW.,nr148z30.Vl.1976

!ł:zym%F:.yJndn;,::Śwnżeio.#z,:Ej3'Ł:.:aw,::aipsekę3LeibŁounjgop;

' 9. Linla pomyczna Vl i Vll Ziazdu najlepszą drogą do rozwiązania

są policzone. Uchodźcy tęsknią do tej godziny. W tym dniu udadzą
się w drogę do domu -pieszo, rowerem, albo łodzią.
^tumaczenie za: Ft]r d/.e Manscłien f]echte Nr.2 , 03/04 1992/

WFsupjochft3L#ezyE?hGpe':kb#.ójw:r;ęzYji:źź:'ańv:L':o7b6o{hiczym,

od daty wptav) -36.000 zl, rocma (12 n-rów) -70.000 zt . Prenumorata zagramczna roczna: zwykta 15S, lotnicza 30S. Przekazypocztowo(zdoktadnymadresemprenumeratoraiilościćzamawianychegz.)prosimykierowaćnaadresvwdawcy:Wydawnlctwo.WS.,
61 i555 Poznań ul. Gromadzl(a 23.

