OPINIE
/tym razem opinia odredakcyjna/
/.../ Wszystko to wyjaśnia, dla-

czego przez trzy lata Polska nie
zdołała wyrwać się z dawnego układu , zlikwidować pozostałości komunizmu i rozliczyć z przeszho-

ścią. Dlaczego przeżywa takie
trudności społeczno . gospo.
darcze. Ugodę w Magdalence 1

przy „okrągłym stole" zawarli
komuniści z wlasną agenturą,
która wmówm narodowl, że |ost
Opozyclą.
W przysdym ujawn(eniu agentów nie będzie można pominąć
współpracowników wywiadu i
kontmqn^/iadu wojskowego. To in-

stytuc|o. tak jak i cde dowództwo
LWP biĄ/ naimocniej po`nriązane z
sowiecl<im wywladem wojskowym
GF`U 1 z KGB.
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KAŻDY POWINIEN WYBRAć
` -WYWIAD Z JANEM PARYSEM
R®d..SW".. -W jaki sposób móglby Pan ocenlć rząd premiera

J. Olszewsktego?
Jan Parys - Rząd Olszewskiego był pierwszym rządem
wylonionym przez wybrany w demokratycznych i wolnych wyborach
Sejm. Posiadal więc autentyczną legitymację społeczną. Fiząd ten
miał TÓwnież charakter ®ntroprawicowy. 1 chociaż rząd ten nie miał
większości parlamentarnej, to z obawy przed utratą swego charaktetu nie chciat wchodzić w koalicję z Unią Demokratyczną czy
KongTesem Uberalno-Demokratycznym. Pomiędzy Rządem 01szewskiego a tymi ugrupowaniami zachodziły zbyt duźe różnice
ideologiczne - przede wszystkim w sprawie dekomunizacji. Dla
Olszewskiego dekomunizacja jest pewnym warunkiem budowy
suworonnego państwa i ograniczenia tego procesu były w ogóle nie

::Ł'%j:#.ot::juff#?,fśi#p,zg::=bTe:fen:;zai:toa:ostawanie
Fled..SW" - Można powiedzleć, że w obalenlu Olszewskiego

glówną rolę odegrda nlo sprawa uchwalenia budżetu czy problomy gospodarcze, Iecz konrlikt na linit Belwodor -Urząd F]ady
Minlstróvii. W jaki sposób 6chamkteryzowarfby Pan relacje Prezydentai z Promierem?
J.F'. - Pan Prezydent wtaściw.ie od samego początku traktowat ten
rząd jako rząd niechciany i zachowywat się tak jakby reprezentował
interes partii opozycyjnych wobec tego rządu. Prezydent nigdy nie
przejawid chęci do zgodnej wspótpracy z rządem Olszewsklego.
Trudno mi powiedzieć z jakich to było powodów. Widocznie linia tego
rząd u, linia centroprawicowa i prozachodnia była Panu Prezydentowi
obca.

F\ed.S"" - Pierwszym konfliktom Prezydenta z Premierem
był konflikl o mlnistra Kołodziejczyka. Później przedmiotem
sporu była Pańska o6oba. J®drmkże konflikt Biuro Bezpieczeństwa Narodowego - Nlinisterstwo Obrony Narodowej był

różnle postrzegany przez prasę. Wedlug ]ednoi interpretacji
przedmiotem .ęporu `byłs dekomunizacja resortu obronnośoi i
zaga!dnięp]iBodzyskQnlapołn®]kontrolinsdwojskiem.Wsp_orze

tym interesy sił postkomunistycznych miał reprezemować Prezydent. Według drugiej natomia st interpretacjt, mniej przychyl-

nej dla Pam był to typowy spór kompetencyjny. Przytoczę może
najban'dzic)| charakterystycznQ wypowiedź: „Parys dekomuni-

zowti |ednak wojsko w sposób wysoce oryglnalny. Oto bowiem

Informacyjnej, kontradmirała Wawrzyniaka, zastępując go gonerałem Sobolewskim, który za Jaruzelskiego kiorował Sekretariatem Kom.itetu Obrony Kraju./.../ Podobnych decyzji
kadrowych tró]cy Parys, Slkorski, Szeremiotiow b}rio jeszcze
wiele. Krótko mówiąc dekomunlzacja w ich wydaniu sprowadzała slę do wymiany jednych komuchów w woiskowych
mundurach na drugich. „|Wykrętowicz L., Armia do cywila.
„Tygodnik Tak",12 VI 1992, nr 18, S. 6/ Czy mógłby Pan ustosunkować się do teJ wypowiedzi?
J.P. - Trzeba o`dróżnić struktury komunistyczne od osób, które
miao przeszk)ść komunistyczną. Otóż wydaje mi się, że wiele ośób
nie dostrzega tej pod§tawowej różnicy. My nie mamy drugiej armii

żeby tak jak w Niemczech tę jedną ludową rozwiązać, a zostać przy
tej drugiei, zdrowej. My musimy postugiwać się i kadrami i uzbrojeniem, które odziedziczyliśmy po Polscx3 komunistycznej. Ja

do resortu nie po to aby przeprowadzić dekom unizaęję,
%d##,%aa,U::órĘ#Żś=f==%#Ęę"w':ń:#:o:,;an;o przyszedłem
ale po to aby Polsce zapewnić bezpi.eczeństwo. Dekomunizacja jest

E\ktywnieuczestniczyłwczystkachstanuwo]ennego.Następnle
wyrzuconorszefa Departamentu MON - gen. Krzyeziofa Ow
czarka za to, że skończył sowiecką akademlę wojskową, ale na
|ogo mle|soo powołano również absolwenta sowleckiej akademtiwojskowej.ParysusunąłrównleższefawojskoweisŁużby

tylko i.ednym z warunków bezpieczeństwa Polski. Podstawową
rzeczą, którą miałem zrobić, to zabezpieczyć kraj na wypadek zagrożenia przez zmianę proporcji sił między nam`i a agresorem.
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Konf erencja sił pairiotycznych

PjŁ4Włcowy
GABINET CIENI?

AKTUALIA

Uczestnicy Konferencji Sit Patriotycz.
nych, która obradgwała 22 lbm w Krakowie, zdecydowali o zwołanlu jesienią

Prawicowy gabinet cieni? ....... 2
Apel ChDSP, PW, UN ZAMEK . .2-3
E.Mizjkowski -List ot\n/arty dQ

konwencji sit prawicowych 1 centrowych,
którawyloniłabygabinetcieni.Wiegoskbd

prezydenta Busha ...... 3
Dęklaracja FchD ...... 4
0świadczenie FchD ...... 4

Zdradzeni tąiniacy - mówi Piotr Woj-

.brulion-do .Polityl(i"

ciechowski

....J`. .4-5

0świadczenie.......5

K.Morawiecki -Sż.Pani, Sz.Panie 5
J.Tucholski -Pytania do min. Skubi-

szewskiego
Fą, Lazarowicz -Pol ityczni
Saperzy
l.Stypik -Kolejny ubecki
teatrzyk

19-20

E.Mizikowski -Po trzech latach targowicy......26-27

T.Stański, F\.SzeremietJew -Do

27
28

czlonków KPN . . .
Uchwala Senatu F}P . . .

premiera

K Brzechczyn -Kontynuacja
...... 10-11

P.S. -qrypsują po staremu .... 11

uzf#:ewmdzę:%+#ć,euzaonł:#:oW:#śS#eą
mu i minisdom jego rząclu, którzy „zdecydowanio rozpoczęli proces desowietyzacji
życia politycznego". Zebrani wezwali wszystkie „s.iv patriotycznen do współdzialania
„w obronie niepodległości, tożsamości na.

rodowei i odradzającej się demokracji polskiej".

Przed rozpoczęciem obrad uczestnicy
konferenęji zlożyli kwiaty na sarkofagu Józeta Plłsudskiego w krypcio Srebrnych
Dzwonów w wawelskiej kated rze.

Fragment sprawozdania
28

prokuratora . . .

Cele j zadania blerzące

UWAGI NA MAFłGINESIE

'daybdyarś:n'::P::e#e%t:remład,3;Cś}°Śtan;
Olszewski.

M.Wojciechowski - Domysł .... 21
F`.L-Przewodnik agenturalny . . 22
Fiewizja w sanockiej SW ...... 23
Załącznik -lnformacja ...... 23-25
Wypowiedź Prezydenta F`P ..... 25
Słowo Biskupów Po|ski°ch ...... 26

R.Lazarowicz -Na tropach czarnego luda
F`.lńzarowicz -Jedno zdanie

Jerzy Ey§mont. Konwencja zorganizowa-

M.Wojciechowski -Agent zostawia

F`edakcja - 0 co tu chodzi? . 22-23

"akat;jymb: S:NV . . .

Solidarności Walczącei

......

#ie:':t:wwegić#3k,,JaKnour::,K%Łn;%'ckkkjei

28
SW, PW, MF`K„S" -Lech Wałęsa

APEL

SNV '' PW . _ . . .

K 8. - Znaczone kariy ........ 3-4

musi

odejść

......

28-29

Peter Toman ~ Ujawnienie
agentów......29-31

Zoltan Lovas -Po „Dunaj -

cht::;#ńcsdkoopLoj:,;:da,cj[gF::oc::#:egnł:
ogłoszonego 18 czerwca br. w Warszawie,
stwierdzamy,żepoobaleniuTządupremiera
Olszewskiego poczynania rrowej ekipy na
terenie UF" i MSW byY mtkowicie bezprawne i nosiły charakter zamachu stanu.
W praktyce oznacza to początek rekomu-

LISIY DO REDAKCJl

Qi?rc#g#;;Z;Ws°#rkeo#::#dęd::
zewnętrzne atrybuty władzy ukrytym sojusznikom - ugodowcom. zachowując w

Z.Czerwiński

S*;ęź::e|sfź:a:,Sgei,:`ęwk:a°źćppi?%o:
wej: sądy i prokuraturę, polięię, słuźby tajne
i wojsko. \^Ą/nika]ące z tych układów rządy
Tadeusza Mazow.Leckiego /plan Balcerowicza, gruba kreska/ po pół roku przyniost)/
ogólne rozczarowanie. Wówczas ugodowcy zastosowali manewr wielokrotnie praktykowany uprzednio przez komunistów. Ze
swego grona wysunęli nową ekipę, tym ra.

ROZMOWY W CZTERY OCZY
Każdy powinien wybrać -wywiad z

zem był to Wahęsa, która miała ws.zystko
naprawić. Cała niby ta osm rywlizacia między Mazowieckim i Watęsą byta w gruncie
rzeczy pozorowaria. Po swym \^/yborze Wałęsa ze składanych obietnic nie zrealizował

Janem parysem ...... 1,10

RZECZPOSPOLITAAGENTóW
„lista" Antoniego Macia-

rewicza
Od).edakcji

1 2- 1 3
..13

. .

Serdecznle dziąku|emy za wpłaty na

Fidelio - F`aport z jądra
ciemności . . .

1 3- 1 4

J.Vco - Czy Polska może być
niepodległa

. . .

F]. Szeremietiew -Kodicja
strachu
Tajni wspótpracownicy a
bezpieczeństwo F`P . . .

niczego. SpołeczeństwoT które uprzednio
odrzu ciło komun izm. raz jeszcże oszukane ,

DZIĘKUJEMY !

14

łundusz `hrydQwniczy pi§ma: K.Z.Hanff

- 100 + 300 S; W.Hołowienko - 100 S
- can; Cz.Jamer -25 S; F`.Veit -10 S;
M.Gohbiowski-30S;A.Zarach-150S;
A.Cisek -30 S; Z.Romański -15S;
A.Myc-15

S;

Fl.L -100.000

zł;

A.Wawrzeń -100.000 zt; P. L -100.000
zł;

Serdecznie dziękujemy !r

popadło w nągtębszy małazm: nzaw'iodła
Solidarność". 1 ta sytuacia zao\^/ocowala

jeszcze jednym zwycięstwem komunistów

Ł9w:k:teokb3::ye:Cj:e?:Tgdw?ę%%ścyymbar;
przyjazne im siv. One to obaJając na wnio-

sek WaĘsy rząd Jana Olszewskiego otwarły drogę do rekomunizacji. Pamiętać

jednak należy, że tych 270 posńw co gpsowali za dymisją rządu reprezentuje mniej

MIESIĘCZNIKSOLIDARNOŚĆWALCZĄCANR7-8(293-294)

niź 1 /4 wyborców, Jedyną przyczyną. jego
obalenia byh rozpoczęta dekom unizacja
wojska, MSW oraz ujawnienie agentów.
Zbistniala sytuacja ma jednak swoje
sbony dodatnie, które mogą stać slę prze.

sejmem, związkl zawodowe oraz inne

shnkami zwycięstwa. Wyjaśnilo się kto

nowiły w sejmie bazę polityczną gabinetu
Olszewskiego, a teraz prowadzą niezro-

jest za niepodleglością, a kto pozostaje
sprzymiorzeńcom komunistów, bo w gło-

sowaniu nad dymisją odsbnięte zostav
oblicza. Te same kręgi polityczne, którym
komun.ścl oddali władzę przy .okrągvm
stole" woszW do kontraktowego sejmu,
formowały rządy Maz)owieckiego i Bieleckiego, są odpowiedzialne za afery, klęskl

gospodarcze i moralne ostatnich 3 lat.
Jeżell Społeczeństwo to zrozumie, to zostanie przełamana najgorsza klęska - ma.
ram 1 beznadziejność.

Aby to osiągnąó wszystkie sity patrlotyczne: partle polftyczne w §ejmio i poza

ugru powania powinny utworzyć jedno Porozumienie 1 wysunąć tylko 2 postulaty:

ustąpienie Wałęsy, rozwiązanie parlamentu i nowe wybory. Partle, które sta-

zumiałe dla nikogo rozgrywki 1 rozmowy w
ten sposób dzialają na korzyść komunis-

którzy jednośó zamanifestują, zyskają

Obalenle rządu Jana Olszewskiego tworzyło
trwający ponad miesiąc kryzys polftyczny w
Polsce. Bezpośred nią odpowedzialność za tę
destukcyjną dla kraju /dla f'olski żeby nie było

jego zaufanio i poparcie.

wątpliwoścv działalność ponosi Prezydent Fąp

tów i ich sojuszników. Spoteczeństwo pragnie jedności określonej sytuacji. Ci,

26.Vl.1992 r.

Za ChDSP . Ocldział Wrocław: Adam
Maksymowicz.
za PW Kornel Morawleckl.
2a UN ZAMEK Józet Tallat

LIST OTWARTY
DO PREZYDENTA BUSIIA
Par`ie prezydencie Stanów Zjednoczonych Amoryki

ZNACZONE KARH

nio będzie szta zdecydowana większość
Polaków. Pan jako wybitny polityk powinion o tym wiedzieć. Za kilka lat będzie się

Lech Wdęsą który zgbsff wniosek o odwo.
łanie w bybie natychmiastowym istniejącego
rządu oraz Kodicia Grubej Kreski /Unia Demokratyczna, Kongres Liberalno-Demokratyczny i Polski F'rogram Qospodarczy/. który
wraz z KPN i SLD głosowala przecjwko ,aszewskiemu. Łatwiej jednak burzyć niż budowaó. Ponad miesiąc trwaty koalicyjne
przepychanki o stołki. W tym samym czasie
jednak W. Pawlak, a raczej stojący za nim
Belweder nie próżnowal. W pozakonstytucyj ny
spcx5ób przejęto kontrolę nad MSW i MON

usuwając stamtąd urzędujących ministi.ów -A.
Macierewicza i Fl. Szeremietiewa, a na jch
miejsce L Wałęsa m ianowal Milczanowskiego
i Onyszkiewicza. Przeiwano wykonanie uch-

Me cbcemy w mszej Ojczyźnie wizy[
zachodnich głów państwa, które za za.
danie mają utrzymywać obecny stan rzeczy w Polsce. Ten stan rzeczy, to
utrzymywanie się u władzy komunistów.
To coraz perfidniejsza rozprawa z gru-

wicę Watęsie uratowaliście rozpadający
s.ię system komunistyczny. Moźe się również i tak zdarzyó, że nie tylko my Polacy

paml niepod legbściowymi 1 narodowymi.
To zabijanie polskości. Me życzmy sobie,

przegramy. Możę się zdarzyć, że i Narody
Europy i Stanów Zjednoczonych utracą

waly plustracyjnej". Ponadto Pawlak zdymisjonował prerzesa Radiokomitetu Z. F`omaszewskiego zastępując go Zaorskim. Kjlka dni później usunięto szeta PAP, K. Czabańsklego. Powodem była, „nieprawomyślna" polityka
informacyjna agencji - podanie informacji o
niedoborach paliwowych w niektórych regionach krai.u. Stare wróciło w najlepsze. Tym

aby Pan Prezydent Sowieckim namles-

wolność, bo miaw to nieszczęście być

razem zwolennicy komunistycznej praworzą-

Pan wstydził i będzio się wstydził caw

naród amerykański, że to wy podając pra-

dności, tolerancji i europejskiego humanizmu

tnikom pożyczal kolejny miliard dolarów,
aby oni mogli go roztn^/onić w kasynach i

jakoś nie prstestowali przeciw ewidontnemu

naru§zaniu prawa. Po zabezpieczeniu tecżek
rozmowy koalicyjne toczyw się jednak jak po

żyjąc ponad stan, gdy Polakom brakuje
na chlob. Polskl naród, jak sam Pan wie,

grudzie. Proponowany rozdzial tak był po prostu niekorzystny dla Koalicji Grubej Kreski. Murzyn zrobił swoje, murzyn może odejść. Pariie

już splaca długi nie przez siebie zaciągnięte. Nie chcemy, aby konto naszych
długów bez naszej zgody było powiększane. Pańska wizyta Panie Prezydencie,
być może doda Panu parę punktów w
Pańskiej kampanii prezydenckiej, nam
mtomiastwyrządzitawięcejszkód,aniźe-

polityczne `^/ywodzące się z „pnia" postanoww
zgłosić swojego kandydata m premiera. Powstała w ten sposób przodziwna koalicja - z

nasze rozpaczliwe wołanie o prawdziwą

jednej strony lewicowa, europejska, humanistyczna Unia Demokratyczna, a z drugiej prawicowy, zaściankowy i kołtuński ZchN. 0
nowym premierze poza tym, że jest kobietą nie
można nic sensownego powiedzieć. H. Suchocka w 1969 r. wstqpiła do Stronniętwa De.
mokratycznego. W 1980 roku została
mianowana posłem do komunistycznego Sej-

wolność i niepodleglość.

mu.

'i korzyścj.

Gdyby poważnie i z szacunkiem adnosil się Pan do narodu Polskiego, nie
spotkalby się Pan z człowiekiem , który od
1970 r. działając pod ps. „Bolek", działal

na szkodę tego narodu, jako agent służb
kom unistycznych agenturaln ie powiązanych z KGB i GRU.

Pana wiz}^a w tym czasie i spotkanie
się z tym człowiekiem, to wielki cios dla
wybijaiącejsięnaniepodległośćpolski.To

syg mł dla nomenklatury komu nistycznei,
że może sobie poz`^/olić na wiele więcej w
niszczeniu nas, aniżeli pozwstała sobie

przez ostatnie trzy lata. To znak, że polftycy Zachodu, tak jak nie widzieli, tak nie
chcq widzieć prawdy. Wszelkie cierpienia

i niedostatek Polaków, łamanie prawa

przez .komunowałęsizm", które teraz

#oP.!ąŃieb:g#i::!Fmvd,:adńosr:!Łyscuń
korzyści wmawiać Polakom, że F'olska

j#Tdżz::ojLn@aę:an:3pdęg:g:Łśę:wdar.og3:
nieważ tą drogą nie idzie i nie chce iść, i
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kierowane przez polityków, którzy o kazali
się ślepi i głusi na nasze ostrzeżenia, na

Jeżeli miałoby się tak stać, to lepiej

W 1982 roku wsuzymala się od głosu pod-

bytoby aby Pan przegrat wybory i aby do

czas gtosowania nad ustawą legalizującą

głosu w Stanach Zjednoczonych Ameryki
doszedł człowiek, który potrafi dostrzec
zagrożenie idące ku WOLNEMU światy z

wprowadzenie stanu wojemego. Tyle z jej bio-

mrocznych pokoi Łubiariki i Kremla. Zy-

czymy jednak Panu, Panie Prezydencie,
aby Bóg sprawił, źe oprócz mocarstwowych interesów Stanów Zjednoczonych
Ameryki zechciał Pan zauważyć interesy
mavch, bezbronnych krajów w Europie
Wschodniejciomięźonychprzeznieludzki
system sowiecki i aby Pan nie uległ złudzeniom. że my tu weszllśmy w jakąś

nową epol(ę. Niech Bóg ma Pana w swojej opiece.
Warszawa, dn. 06.07.1992 r.
Edward MIZIKOWSKl -MF`K,S''

grafii politycznej. Z zawodu jest prawnikiem.

wyb itnym znawcą prawa konstytucyjnego. Nowy rząd ze starymi ministrami - Kuroniem i
Bieleckim będzie więc kontynuacją tego co
było przez ostatnie trzy lata. Jest to więc zV
wybór dla Polski.

KB
P.S. W ostatn.Lch „Uwagach na marginesie"
z7ialazło się następujące zdanie: „Niestety Macierewicz v\qn{onal uchwałę Sejmu w sposób
tak nieudolny i niedbały, że obawiam się iż
uległa kompromitacji sama idoa ujawniania

agentów. Na przekazanych posłom listach

DEKIARA;CJA FOHUM
Chrześcijańsko-Demokratycznego
Budowa Trzeciej Rzeczypospol ftej -sil-

obok prawdziwych agentów znalazb/ się osoby

nego, demokratycznego państwa, woln ego. pluraljstycznego społeczeństwa, sprawnej gospodarki rynkowej - wymaga
świadomegouczestnictwakażdegoznas.
Jasna i zrozumiała powinna być wizja
tadu spolec2nego, ku któremu zmierzamy,
przejrzyste zasady funkcjonowania państwa obywatelskiego oraz autentyczne,

zakwaJifikowane jako .nieświadomi hformatorz`/' czy „Kandydacl na lnformatorów-. Lista
osób zawlerała równieź lnne mniejsze błędy mylono daty urodzenla, zamieszkania ftd.' ln-

|o::zą:|e.ge.=,czz.ezrp.nNt'LmśwTriazd:.p:Fee:r::
Korwin-Mikke. W świetle późniejszych uja-

wnionych faktów, informacje te okazav się nie-

g ospodarcza ze wspólnotami ouropejskjmi, przy ochronie interesów gospodarki

po:s.kś#;a%ozwmt,ass#ofe::,n#g;gśa,ristor„
oraz tożsamości narodowej i kulturowej

ne w spoteczeństwie ugrupowania poli-

opowiadamy się za par(nerską obecnością Polski w zjednoczonej Europie ojczyzn, uczestnictwem wo wspólnotach
europejskich i powiązaniom naszego systemu obronnego ze strukturami NATO.

tyczne.Działalność publiczna nie może
być wykLcznie udziałem elft, nie powinna
odbywać się ponad głowami ludz]; bo oni

nowią integralną część Narodu Polskiego.
Dla zachowania swej polskości mają.oni

wyraźnie określone ideowo i zakorzenio-

prawdzi.we - na listach przekazanych przez A.
Macierewicza figurują tylko osoby uznane za
tajnych współprącowników. Za ten błąd 1 niesprawiedliwą ocenę lustracil przepraszam Sz.
Czytemków i p. Macierewicza.

naptyw kapitalu z zagranicy 1 integracja

7.Polacy mieszkający za granicą sta-

przpeoc|e:łTeo#Eo=uczmpoćE:t?ś.cijańsko-

Łrca#°w°Ps!::Żepgaói:rś:jp;Ł;:!keóg;;sd::
Demokratyczne -ruch nie tylko polityczny

OŚWIADCZENIE

lecz także spoteczny, służący odnowie
moralnej Polaków. Dąząc do prawdy i

Zebrani w dniu 27.06.1992 w Warszawie
czbnkowie Krajowego Komitetu Organizacyjnego Forum Chrzościjańsko-Demokratyczn e-

oceniamy jako skutek konsolidacji i ofensywy
sił postkomunistycznych i postsolidaTnościo-

wej lewicy zmierzającej do obrony i utrzymania
w Polsce układu władzy stworzonego w dobie
.okrągh3go stołu" i zahamowania dekomuni-

stabilizacją i rozktadem apffatu władzy państwowej. pogębieniem kryzysu ekonomiczne.

waniem państwem. Sprawowanie władzy
w Flzeczpospolitej powinno być oparte na
zawanym w Konstytucji wyraźnym po-

go i powrotem do zjawisk rabunkowej dewastacji gospodarki narodowej.
2. W zajstniałej sytuacji uważamy za konieczne zdynaminizowanie procesu budowy i
konsolidacji silnego oentroprawicowego błoku

dziale kompetencji i odpowiedzialności

pomiędzy Prezydenta, Parlament, odpowiadający przed nim Fiząd oraz niezawiste Sądy.
4.Opowiadamy się za państwem przy-

sił patriotycznych i niepodlegloścjowych , które

;,oż#Śgti:ysĘęs3::;23i:ią,:#:yu;idź'c|:

kontynuowanie procesu transformacji ustrojowej i gospodarczej w Polsce.

tyczne jest ugrupowaniem otwartym, do-

nizacji środowiskowych, za umacnianiem
toźsamośći narodowej, za Flzeczpospolitą -wspólnotą wspólnot.
3.Jesteśmy za demokratycznym kiero-

%y;h#:::i#ę:##'raorżneync,:d:rfiśrwYŁh:::

przyjęcie nowej ordynacji wyborczej zapobiegającej rozdrobnieniu parlamentu, umoźliwiającej stabilizację sO'uktur władz państwowych i

pomyślność oparta jest na pracy Narodu.
Forum stanowi część polskiej chrześci-

się za umacnianiem rodzjny, zwjększaniem roli samorządów lokalnych i orga-

h3czne oczekiwania „gra" części elit politycz-

Uważamy za niezbędne jak najszybsze

zostaó nazwane i osądzone.

gondość osoby ludzkiej urzeczywistnia się
najpełniej we wspólnotach; rodzinnej, lokalnej i naTodowej. Dlatego opowiadamy

Pawlaka w restortach MSW, MON i URM, powstJzymanie i dyskredytowanie rozpoczętego
przez rząd Jana Olszewskiego procesu tiłstracji oraz nieodpowiedzialna ignorująca spo-

procesu lustracji.

przeszłością. Nie odmawiamy nikomu

pragnącym budować silną, siłwerenną.
demokratyczną Flzeczpospolitą, której

jańskiej demokracji.
2. Naczelna wartość, jaką jest wolność i

zacji państwa.
Niezgodne z Konstytucją dziabnia Premiera

opowiada się za skutecznym kontynuowan iem

tyczne jest ugrupowaniem obywatelskim,

dach etyki i moralności chrześcijańskiej.

1 . Obalenie rządu Jana Olszewskiego i wydaJzenia stanowiące konsekwencję tego faktu

Polski i zaproponowałybyprag ram przebudowy
ustroju i gospodarki który zaakceptowałaby
także ta część społeczeństwa, która nie wzięta
udziału w ostatnich wyborach.. Forum CH-D

W dzialalności publicznej kierujemy się
wskazaniami nauki kościoki.
1.Foium Chrześćijańsko-Demokra-

mość polskości byta podstawą ich źywej
więzi z F`zeczpospolftą.
8.Dla zbudowania Trzeciej Rzeczpospolhej na zdrowych tundamentach trzeba do końca rozliczyć się z komunistycz)ią

sprawiedliwoścl , opieramy się na zasa-

go oceniająp sytuaqę w kraju stwierdzają co
następuje:

nowiących rdzenną ludność danego
terytori um. Pragn iemy. aby podtrzymywana w następnych pokoleniach świado-

przebaczenia, ale niegodne czyny muszą
9.Forum

Chrześcijańsko-Demokra-

puszczającym istnienie różnych opcji,
iiznających zasady i wartości chrześcijańskiej demokracj i. Kierując się za§adam i
domokratycznymi będzie formułowało
swoją politykę w warunkach nieskrępowanej dyskusji, w duchu odpowiedzialności za dobro narodu i państwa.
10.Uważamyzaszczególnieważnądla
b udowania Trzeciej F`zeczpospolitej integrację polskiej chrześcijańskiej demokracji. Deklarujemy aktywny udzial w

i'ed noczeniu ruchu chrześcijańskodemokratycznego, ludowego, któreg o uczestnicy zachowują autonomię i tożsamość.
Będziemy dążyć do współpracy politycznej z innymi partiami i ugrupowaniami
centroprawicowymi, z ruchem obywatelskim i nurtem narodowo-niepodlegtościo-

wym.Ważnym źródłem inspiracji jest dla

jaznym i słuźebnym wobec czlowieka,
państwem, w którym rynek, własnośó pry-

n as d oświadczenie SolidaTności.

watna i akywnośó obywateli są podstawą

niosły zachodnią Europę ze zniszczeń wo-

gospodarki narodowej. Pragniemy budować system społecznej gospodarki rynkowej. Zadaniem państwa powinno być -

jennych i stworzyb/ w jej dziejach okres
największej koniunktury gospodarczej i
dobrobytu ludzi. Jest szansa i są możliwości, aby chrześcijańska demokracja

przezwhściwąpolitykęgospodarcząoraz
alQn^/ną politykę społeczną - sprzyjanie

Partie chrześcijańskiej demokracji pod-

odegrała taką samą rolę w Polsce.

przedsiębiorczości oraz ochrona najsłab-

szych.

Kongres Załozycielskl. Forum Chrześci-

5. Będz]emy wspierali polską inicjatywę

gospodarczą i rodzimy kapital. Koniecznym warunkiem rozwoju gospodarki j.est

jań§ko-Demokratycznego
Warszawa, dnia 14 czerwca 1992 roku

„brulion" do „POLITYKI"
F]edakcia „Polftyki" odmówiła publikacji

poniższego listu
Odmawiamy wzięcia udziału w ankiecie
organizowanejprzezwaszepismo,gdyżnie

mamy ochoty pojawć się na jego łamach .

obojętnie w negatywnym czy pozytywnym

Jaruzelskiej i neokomunistycznej („oświe-

kontekście. Tygodnik .Polityka" we wszystkich swoich politycznych odmianach -paź-

cona neolewica") jest dla nas jednym z najobrzydliwszych osiągnięć komunistów w
tym kraju. Fakt, że wielu obywateli PF`L uwaźalo „Politykę" za pismo „wiarygodne" wy-

dziernikowej (zastępującej zlikwidowane
przez Gomiitkę „Po prostu"). Gierkowskiej,

MIESIĘCZNIK SOLII)ARNOŚĆ WALCZĄCA NR 7-8 (293-2P4)

lidarnościowy establishment od prezy-

nikal z nlekwestionowanogo zwycięswa
komunlzmu w Polsco. Ta ideologla zablumfowała tutąj przyna|mniej na dwa po.

denta Wdlęsy po Michnika, alo w końcu
onl wiele wam zawdzięczają. Było nie było

kolonia. Nas to już nio dotyczy. Są wśród
nasldeologicznifanatycyizwykllprywatni

podzieliliścle się ź nimi władzą nad .tym
krajom.

Szcmowny Panie !

skuwiole, alo nio ma już komunistów . a
tym bardzie| cynicznych polkomunistów w

Kiedy w latach 80 waszo pismo kry.
tykowało tundamentalistów ns" i chwaliło
mądro reformy Jaruzelskiego. nas pałowano na mi licyjnych komisariatach (to nle

powodu nieudolnych, nieuczN;iwych rządów `-

:%';s.kFęl##zF:#:Yei=a#,uT:ź:
wiający odważno polemiki w cieniu
ZOMO.wsklch pałek).
Rozumlemy, że niepokoi was spada-

jm?(in7a:'r:.'wTg;°imr:kwu'##n::rćo3%

gy#a:#wS#r:zmb:';jauć:°ki::Zye*e!:
niewski, Passont, Toeplitz zgodzą się zostać publicznie spak)wani po tytkach. Ale
to mato. Będziemy mogli z wami rozmawiać po Komunistycznej Norymberdze.

Ę:#n]#So#ear:j7NC±2;*#.os%=t
lamach epolitykj" to udzielanie wam nowej
wiarygodności na którą nle zasług ujecie.

Vwstarczy, że łasi sję dzisiaj do was so-

Oświadczenie
My niżej podpisani dzialacze 1 sym-

g:%ym##s=ikdbffdn°oWś:f.°osPw°jba°d°h:C=;
co następuje:
Dnia 5 lipca 1992 r. o godz. 15.20 braliśmy udziat w pożegnaniu prezydenta

Stanów Zjednoczonych Ameryki Pana
Georga Busha. Ponleważ bezpośrednl
komald z p. Prezydentem byt niemożliwy,
postanowiliśmy przekazać naszx} stariowisko w innej, mniej bezpośredniej for-

mie. Wyrazem tego był - list transparent o treści:

F}edakcja kwartalnika .brulionp
F`obert Tekieli, Cezary Michalski. Krzy.

sztof Koehler, Mirosław Spychalskl
Gdy zostaliśmy zopchrięci z chodnika
wkierunkuulicyBednarskiojpolięjancido-

stali rozkaz użyćia palek, byh. wyczuwalne użycie gaziJ (być moźe przypadkowe).
Palowani i przepychani zostaliśmy brutd nie wepchnięci do policyjnych „Nysek", w
których poczqtkowo młodzi funkcjonariusze zachowywaJi siQ - aby nie uźyć slowa

arogancko-nlegrzecznie. Straszyn nas
zarazem, że jeszez)e „swoje dostaniemy
na komendzie". Skończyło się na szczęście dla nich i dla nas tylko na straszeniu.
Dowiezjono nas na Komendę na ul. Wil.

Czą.
Tu spisano nasze personalla, odebra-

Szanowna Pani,
Teraz, gdy powlększa się zawócl i zamęt z
rośnie zapotrzebowanie na nowe elq/ i nowe
siły polityczne. Nasz`e organizacje - Soliclarność Walcząca i Partia Wolności - systema-

tycznie marginalizowane przez obecny uklad
władzy, przez Zachód i hierarchię kościelną,
przstrwaty porażki (w kampanil prezydencklej,
w wyborach do parlamentu) i szykują się do
spok)cznej ofensywy.
To przecieź my mieliśmy rację występując

!;z;;3i#znĘe:g:o|3%c:s,Ę:?antagn.?:#ąg;ti:#:
Jaruzelskiego, na .grubą kreskę" Mazowieckiego, na plan Balcerowicza, na oclwlel(anie
wolnych wyborów, na rujnowanio i rozkradanio
kraju w imię pseudoliberalnej doktryny. Nasz
symboliczny, telewizyjny gest przywracania

Ek#8?asot#.S#::j:łfj:ordi{:8,rodnaŁeir::ź
#ms::,:ieź=:iśmu;?,%::,i2;Lweg:aY:#ss#cY
uliczne, planujemy równioż akcjo zbierania
podpisów.
Jesteśmy ugrupowaniem na splamionym

ugodą z komunistami i poparciem rządów, które z niej wynikY. W prawdopodobnym, nieod legvm maso\^/ym wybuchu nasza rola może

%fsk±u.&N:T:.,eT:zźmmyu:.:mb;zsebpćr3:T.?aćwsJ:

„ PF]ECZ Z WAŁĘSĄ"
zwieńczony podpisem : „Sierpień 80.

;°ann:.mAtrabns:jaere:to,jn:°:haęmp°bpy;:W;ś;ć

Po upbn^rie ok. 1

papierosów, nie chciano nas wypuszczać

:y:|ewE:,:#]Md!=#°o#ak:fag?°',C%jj:::

ciła but, stwierdziliśmy na sobie ślady

organizacją -do czego nam daJeko. Sam sobie
zarzucamzaniedbywaniawtymwzględzie.Ale
sam bez Państwa uczestnictwa nic nie poradzę.
Zwracam się przeto z gorącą prośbą o od.
nowienie kontaktów, o bieżącą realizację sta.
tutowych zobowiązań (skladki) , o wtączenie się

dzeniu, że mamy prawo ten transparent
bzymać, policjant ten odstąpił od próby

pobicia pałkami. Najdotkliwiej byl pobity

io#}emn|:ę:UżneuB';j:°JJgoai:'::c?j::!`tahod

Edward Mzikowski.
F`adosbw Sikora oprócz pobicia pałkami doznał bolesnego zranienia łokcla

::Ę:::kiTji?;FzeY.:śwsi::i:,:dL:5:l:ap57ś::

min. od chwili roz.

wlnięcia Uansparentu podszedł do nas
szoregowy funkcionariusz policji, który
próbował ów transpaTent nam zabrać. Na

pozbawienia nas naszej wlasności. Je.
dnakże pojawił się kolejny fun kcjonariusz,
który równioż próbowat usunąć transparont. Na pybnie W. Górskiego: Czy ma
§łużbowe polecenio do intorwencji? Polic-

jant ten chwilowo się zawahał.
Dopiero pojawionie się oficera nr 5łuż.
bowy 01-01954 i wydmle przez nlego
polecenia .zabrać to", spowodowak> brutalnąakdępolicjl.Oświadczamy,żewtym
momencie staliśmy tak jak wszyscy zgromadzeni za li niami i nikt z nas nie przerwał
kordonu policyjnego, bo takiego nio było,
nie wybiegliśmy teź na ulicę.

Szeregowi funkcjonariusze policji zachęcani rozkazami przgloźonych i cywil-

nych funkęionarluszy UOP stojących za
naml nie mogqc zasłonić napisu na transparencie zaczęli go nam wyrywać. a następnie brutalnio zaatakowali nas . kopiąc
i bijąc pięściami.

Na chodnik zostat przewrócony Edward Mizikowskl, którego kilku policjan-

tów potraktowało w sposób szczególnie
brutalny. Duszono go. bfto głową o chodnlk, zatykano usta, skakano po nim kolanami, zrzucono okulary, wykręcono
ręce.
lnnych traktowano podobnle kopiąc ich
i wykręcając im i'ęcx}.

I,IPIEC - SIERPIEŃ 1992

do WC, drwiono i dogadywano. Po ok. 1

godz. wszystko wróc'Lło do normy. Będąc

reanyi:T€ndd:ieiEYź#vcyK:ZirefŁóprp;sTr::

prawej rękl. czterech z nas miało porwane
koszule.
Po ok. 2 godz. wypuszczpno 7 osób.
Zatrzymano 55 letnią p. Helenę Milczarek
lnformując, że zostaje zatrzymana do
dnia następnego.
W świetle podstawowych faktów, zwra.
camy się do Pana Posła Alojzego Pietrzyka o zadanie Minlstrowi Spraw
Wewnętrznych na najbliższym posiedzeniu Sejmu następu|ących pytań:
1. Czy uzasadnione było zatrzymanie
na 48 godz. 55 letniej Heleny Milczarek i

Maclei`a 5 0^/rocław). Tam też czynne jest od
ponlodziatku do piątku w godz.11-18 biuro
PW, gdzie Państwa chętnie oczekujemy. Ponadto cotygodniowe spotkan ia odbywają się w

piątkl o godz 17, a ja z reguv jestem w tym
dniu od godz.12 oraz przyjmuję w środy w
godz. 14-19.

Liczę na Panl, Pana zaangażowanie we
wspólną sprawę - wyprowadzenie Polski na
drogę wolności, solidaJności i rozwoju.

Przewodnlczący Partil Wol noścl
Kornel Morawiecki

poddaniejejszykanomtrzykrotnegoprzewożenia po różnych komendach?
2. Czy uźycie w stosunku do nas przy-

Z przedstawicielami Solidarności Walczącej
i Pariii Wolności skontrolować można się rów-

musu bezpośredniogo przez policję w sty.

nieź w:

lu znanym nam zę Stanu Wojennego było
konieczne i umotywowane prawem?
3. Czy użycie przez nas napisu na transparencie .Precz z WSĘsą", wielokrotnie

przez nas używanego na demonstracjach
-przekraczało normy walki polltycznej?

Poznaniu: Klub „Wis"; ul. Góma Wilda 106,
pon -piąt. w godz. 10-18; tel. 33J)0-91
Warszawie: Biuro Parii Wo[noścj. ul. Smolna 40. lllp., tel. 2647-12
Łodzi: Klub „Wis", ul. Próchnika 1. lp. ponśroda 17-18.30

sz3hnęozyekTpoożneomwyan:[:€,npoeśwćT:s:ć+ożke.
racja w naszej ojczyźnie ustrzeże nas
przed koleinym brutalnym atakiem stró.
żów porządku publicznego?

Elżbista Koz]eł, H. MHczarek, Adam Słowik, Krzysztof Zozuń, F`adosław Sikora, Edward Mizikowski,
Waldemar Górskl, Sylwester Góral.

ryTANIA Do MINISTRA sKUBISZEWsKIEGO
W 1940 r. w Katyniu, Twerze i Charkowie
zostało zamordowanych 15.131 bezbronnych polskich jeńców. Minęb już z górą dwa
lsta od chwili, gdy rząd ówczesnego ZSFIFą
za pośrednict`^/em agencji lASS (13.4.1990
r.) przyznał, że zbrodnię tę, popełnilo sta-

llnowskie NKm.
Miejsca gdzie ukr`b w ziemi szczątki
zwbk pomordowanych niewinnych ofiar, są
dobrze znane.
Sprawa godnego pogrzebania zwlok żołnierskich, inat>zej sprawa trzech cmentarzy
wojskowych, jest przodmiotem najwyźszej
troski Federaęjl Rodzin Katyńskich zrzeszającej 31 stowarzyszeń o nazwie F]odzina
Katyńska, a w nich tysiące okrytych do dziś
żabbą osób najbliższych pomordowanym.
Jest to sprawa boski calego Narodu Pol-

#żg#eT:n::gp,yećg:ó#n::Ź#:#sj#§T
a z powodów oczywistych, zwłaszcza Pańskiego Urzędu.
W związku z tym. pozwolę sobie zadać

Pa", Panie Mnistrze. bzy pytania.

rd::::gi=onkeu,#.::Śi:iś,a%ifepżckYig:Tn::
stra Krzysztofa żabińskiego spowodowav,
że w dniach 22-27 lipca ubiegłego roku przebywa w ZSF`F} międzyresortowa delegacja z
udzialem MSZ (2 osoby) i Federacji F}odzin
Ka:tyńskicli (niżej pod pisany) , która przeprowadz»a rozmowy z dyrektorem 111 departamentu MSZ ZSF`F` oraz wic®ministraml
MSZ Rosji 1 Ukralny. przede wszystkim w

sprawie budowy trzech cmentarzy w Katyniu, Charkowie i Mednoje. F]ozmówcy odnieśli się ze zrozumieniem i życzliwością do

naszego postulatii, oczekująo na szybkie
nadestanio w toj sprawie noty polskiego
MSZ do MSZ ZSRR orELz republik 2wiązkowych: Rosji i Ukrainy, a na§tępnie projektu

porozumionia. Powiadom]ony zostal o tym
Pan, Panie Ministrze. P/./ną nc)ła#ą już
31.7.1991

r.

PYTANIE 1 : Dlaczego to przez blisko rok

nie nadał Pan sprawi6 dalszego biegu w
myśl propozycji zawartych w notatce?
Wielokrohlo, na przestrzeni ostatnich lat,
wystąpienia Federacii Fąodzin Katyńsklch do
whdz F`zeczypospolftej oraz mon.rty Flady
Ochrony Pamięci Walk 1 Męczoństwa do

Pańskiego Fąesortu, poza ogólnikowymi us-

Federacji F]odzin Katyńskich), by wyświetlić

pokajającymi odpowiedziami, nie dały żądnegoefektu.Stałosięoczywiste,źosprawa
Katynia jost dla MSZ sprawą marginalną.
Ożywienie `^/ywołalo dopiero wystąpienie

pewne niejasności wynikająoe z dzialalności
spółki. polsko-rosyjskiej w rejonie Katynia.

gen. płk. W. Dubynina, ldóry 14.3.1992 r.

konkretnymi roboczymi ustaleniami w sprawie budowy polskiego wojskowego cmentarza w Lesie Kavń§kim. Podpisano wtedy
•istome Porozumienie imem=yjne, kt6re po

złoż)A na ręce pełnomocnika rządu RP ds.
pobytu wojsk rosyjskich w Polsce. gon. bryg.
Z Ostrowskiego , gotowy projekt Porozt/m/.e-

nia o statusie rrięjsc spoczynku żołnierzy
pomiędzy rządami Wspólnoty Niepodlegtych Państw a rządem Flzeczypospolftej
Po/st/.ćy.. Jest w tym projekcie mowa, podkreślam to, o nowo ujawnionych miejscach

spoczynku (czego zabrakto w r/akłac/.e z 22
51992 r. -arvkuł 17), a więc również o tak

bardzo nas obchodzących grobach w Katyniu, Charkowie i Miednoje. Wten oto sposób, dz]ękj niezwyczajnej opieszałości MSZ
inicjatywę w naszej polskl.ej sprawie, przejąt
rosyjskl general. Jest to fakt, którego nic juź
nie odmieni. W odpowiedzi na wystąpienie
gen. Dubynina, tuż przed odlotem do Mc6-

kwy Pana prezydenta, a więc z gćm po
dwóch miesiącach został przygotowany w
MSZ pro.iekl Konwencji o grobach i miejsc;ach pamięci ofiar wcijny j represji. kióry
reiz:em ztzw. Deklaraąą o zaszłościach hislo/}n=zr7ych zabrał ze sobą urzędnlk MSZ,
udający się tam w świcie prezydenckiej. Dokumenty te nio byv uprzednio negocjowane
ze stroną rosyjską. Zatem konwencjl o grobach nie podpisana w ogóle (kiedy to nastąpi, Bóg raczy wiedzieć), zaś formułe
deklałacji o 2aszlościach zastąpiono dość
ogólnikowym, wspólnym oświadczeniem o
zbrodniach stalinowskich, w którym o Katyniu nie ma ani słowa. A Katyń jest uznany
przez opinię światową, podobnie jak Oświęcim. za symbol zbrodni popełnionych przez
totalitaryzm XX wieku.

PYTANI E 2: Czym Pan wytlumaczy Panie
Ministrze tak dhjgą zwbkę w przygotowaniu
stosunkowo prostego dokumentu i nie poddanie go w odpowiednim czasie negocjac-

jom z partnerem? A może sądził Pan, że
prezydent wszystko załatwi za Pański F`esort na miejscu w Moskwie?
W dniach 27-30 kwietnia br. przebywała w
Smoleńsku ośmioosobowa misja robocza (w
tym urzędnik MSZ i Uzech przedstawicieli

Korzystając z okazji podjęto rozmowy z wła.
dzami obwodu Smoleńskiego zakończone

akceptacji przez obydwa` rządy: Polski i Flosji, mogto natychmiast uruchomić niezbędne

prace ekshumacyjne, poprzedzaiące budowę pierwszego z trzech cmentarzy katyńskich.

Była już wiosna, każdy dzień na wagę
zbta. Działanie, i to szybkie, na]eżałą do
MSZ. Jak mnie objaśniono, "mat był doskonav, a formalności nader proste, ponieważ w grę Wchodzffo porozu mienie robocze ,

poprzedzające rychłą konwencję o cmentarzach. Tymczasem do dnla dzjsiejszego nie
uczyniono dosłownie nic.

PYTANIE 3: Czy zdaje Pan sobie z tego
sprawę Panie Ministrze, że bierze Pan na
siebie odpowiedzialnośó za stracony sezon
wiosenno-letni 1992 r. na nieodzowne prace

polowe w Katyniu, a tym samym odwleka
Pan budowę cmentarza o rok?
Wnioski, jakie płyną z tego tekstu, są nader oczywiste, komentarz zbędny. Czy Pan
Minister udzieli mi odpowiedzj. wątpię. Nie

za/eagował Pan na list otwarty, jaki został
wystosowany do niego w dniu 13 maja br.
nie dotrzymał również Pan obietnicy wyrażonej ustami wysokiego urzędnika MSZ w
dniu 18 maja podczas demonstracji Federacji Flodzin Katyńskich. kiedy to obiecy\^/a-

no nam rozmowę w najbliższych dniach.
lgnorowanie problemu, Panio Ministrze,
nie zlikwiduje go. Szczątki naszych żołnierzy, rzucone przed póhvieczem bezladnie do
ponurych dołów śmierci , nadal czekają. Czekają też możni F`zeczypospolitej. Na co? Na
surowy osąd historii?

Jęd rzej TUCHOI,SKI
Niezależny Komitet Historyczny
Badania Zbrodni Katyńskiej

prezos „F]odzjny Katyńskiej w Warszawie.

POLITYCZNI SAPERZY
\Melu dzisiejszych zwolemików przebaczenia, odpuszczenia, zapomnienia komunistom ich wyczynów stwierdza, iż rozliczanie

Miejsce inteligencji

dowej. Po części wyniklo to ze specyfiki tejże
grupy. Piekarz czy hydraulik znajdą pracę

Chciatbym natomiast zwrócić uwagę na
co innego: na nie zmienioną dotąd rolę, jaką
- mimo wszystkich transformacji ostatnich

wszędzie, nawet w totalitamym państwie, a

stopniu - wspóbracowało z reżimem. ot

lat - odgrywa inteligencja. To przedstawi-

lub źle, ale nie "słusznie" lub "niesłusznie".

choćby chodziło do szkół (ostatnio zarzut

ciele włsśnie tej grupy społecznei., ludzie,

Zupełnie inny wymiar ma praca dziennika-

takiej wtaśnie Pwspółpracy z komunizmem"

uczyniono w jednej z wrochwskich gazet

którym placi się za wykorzystywanie ich
umysłów, odpowiedzialni są za funkcjonu-

rzą pisarza, sędziego. lekarza, profesora.
lch postawa ma - chcą tego czy nie -walor
pewnego manffestu, znajdują się na szczy-

przosztości nie ma sensu, gdyż młe społeczeństwo - w mniejszym lub większym

Kornelowi Morawleckiemu!). Ludzie korzys-

jące w społeczeństwie wzory postaw, za

tali z państwowej służby zdrowia. kolei, paSzponów, .kin, teatrów itp., a więc zdaniem
zwolenników "grubej kreski" wszyscy kola.
borowall 1 wszyscy są winnl. Nie zamierzam

sposób` rozumienia wydarzeń i świata. W
ciągu lat kom unizmu właśn ie inteligencja dała się najpełniej wykorzystać, została naj-

dyskutować z tą absurdalną tezą.

przez konstruktorów i anjmatorów Polski Lu-

dokładniej spenetrowana i obtaskawiona

efel®/ ich pracy nie mają wymiaTu ''polftycznego''. Bułki czy krany możm robić dobrze

cle spotecznej hierarchii, ale w wyniku tego

również w centrum zainteresowania totalitarnych władz. To zainteresowan ie ma charakter stalej i róźnorodnej presji -w dużym,
niestety, stopnlu skutecznej. Pozbawiony
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pracy z przyczyn politycznych inteligent jest
w państ`^/ie komunistycznym skazany na
wegetację. To po części tlumaczy - choć
bynajmnie| nie usprawiedliwia i nie rozgrzo-

sza - Symbiozę inteligoncji z dawnym reżlmem.

Nz3#ykiopmruĘLizLooś3Lpadł.
pozostały dawne przyzwycza|enla 1 postawy: usłużność i potulność wobe€ każdej władzy, brak samoclzielności w myśloniu.

schleblanle fak;zywym autorytetom tylko
dlatego, że hączą się z)e stanowiskaml itp.

Odpadła na ogót obawa przed represjami,
pozosbt sorwilizm z nawyku, lenistwa i wygody.

kaę:S%i:Wydze:#k#!:ł!%#::r;S3:i:
skich. Przez kilka godzin wyfraczone grono
spokojnle. z namaszczeniem wysluchiwalo

Nie chodzl ml tu bynajmnioj o nieudanych.

niedowarzonych polityków -ci zdarzają się
wszędzie. W innych klimatach owe niewy.

pav stają się bombami jak się patrzy,, zmiatają polityków,_ przewracają ,gabinety.
Tygodniami rozpisują się a tym na
pierw§zych stronach gazety, telewizja
przeprowadza wywiady, sondy, dyskusje.
Trwa ferment, dokonu|q się zmiany.
0 czym piszę? Kilka tygoclni temu padły
jednoznaczne oskarżenia pod adresem jed nego z najważniejszych ministrów w kaź.
dym §ystemie państ`^/owym - ministra
spraw zagranicznych. 1 co? Parę anemicznych słów oburzenia na "bezpodstawne pomówienie'',
krótkie
i
gotosłowne
zaprzeczenie "skrzywdzonego" m inistra j po
wszystkim. Nie obchodzl to dzionnlkarzy,

#saŁZSss'pui;a|,as::i:a!::,=::,cy:kżE:own3i
przygotowane pytania i zachowywali siQ comme /./ fiuł. Tworzyli opraz. Nikt się nie

mięźliwość znowu wykazaĄ/ prasa, radio i
telewizja. Bez mała wszystkie środki prze.

roześmlat, nikt nie zaprzeczyl, nie poprosił o
konkret. Wszyscy przejęli slę Autorytetem,

kazu zaimowah/ się sprawą z Wdoczną niechęcią ,i z zadowoleniem wspomogły
komisję poselską w. rozmazywaniu sprawy.
Dziwne, bo z potencjalnej bomby, z doskonalego , gorącego materialu dziennikarskie-

odchyloną gtową. upozowany na męża stanu, pl60 riebywale androny. Pabzytem na

spadl na nich Splendor przebywania u
Szczytu, w prom ieniach Najwyższej Wadzy.
Ciekawe. że przytomnym, wykształconym
ludzi.om, rozstrzygającym na co dzień zagadki absolutu, tego typu bvskotki zaćmiewają rozum.

Sezon na niewypały
Cochą charakterystyczną naszej, polskie|
wspótczosnoścl są polftyczne niewypały.

Prawdy objawione
Ne ishieje od 1989 r. cenzura, jestjednak
coś w umysłach ludz]. klerujących .środkami

Ełzceź:Ęo`,:e::odk#:#hn;,%%*Cij:dpoę:
ność nlezależnego myślenia. Ori. wciąż

muszą mieć instrukcje, co wolno,.a ęo jest
raczej niewskazane.
Parlament węgierski przegłosowal nledawno ustawę o sprawdzoniu i opublikowaniu imiennej listy agentów wśród posłów
i członków rządu. U nas, jeś[i juź mówl slę o

nie interesuje postów. senatorów, prezydenta. Niewypal Kjlka dni później analogiczny
materiat. o wiele lepiej udokumentowany,

dotyczący tym razem kilkudziesiąciu parlamentarzystów, czobwych polskich polftyków wywołał trochę zamieszania,
doprowadził do obalenia tych, którzy bombę
zdetonowali, i niewiele więcej. Zdumiewającą. jal< na światowe standardy. wstrze-

:pmąg:j::oó:iś=wo§i#ó;Łoź:T-pźed??t:?nte

całe trzy dnl. Obecnie sprawajuż Ł`ikla. Nie
istnieje. Nie powołano przy tym żadnej komisji parlamentamej, sprawą nie interesuje
się anl prokuratura, ani Urząd Ochrony Państwą. Niewypal.

go znowu uczyniono niewypał. Po kilku

dniach kolejna bomba - tym razem konstruktorem był nieoce)niony Prezydent. Osobiście oskarżyt ZdzJ.shwa Najdera, jedną z

głównych postacj polskiogo życia polftycz.

nego o permanentną zdradę państwa.
DzjennikaTze zainteresowali się sprawą. Na

:''uujseuasę:'i:k=m,:,':inzi3gąppaon%gwą.-tiwa5:
Stwierdzają to zaTówno zwolennicy, jak i
przeciwnicy samoj akcjl. 1 właściwie nikt nie

odważa się wychylać z wątpliwościami,

wszyscy przyjm ują to jako prawdę objawio-

nąśD;8:°ónć;yp%gógLW:itikbyćmusi.
W hssłach, w oficjalnej celebrze jesteśmy
wolnym, demokratycznym państ\^/em. Faktycznie jednak trwa u nas nieustannie sprzątanie śmieci pod dywan i wszyscy milcząco
u2najątozasytuacjęnormalną.lnteligencja,
ludzie pióra przyjmują rolę saperów, chroniących niezdrowy układ przed destrukcją.
Plurdizm myśli i opinii ma zakreślone gra-

nice. Ci, którzy usiłują je przekroczyć, na.

tykają się na ostracyzm w swoich
środowiskach. Coraz mniej jest więc śmiał.
ków.

Romuald IAZAROWICZ

KOLEJN UBECKI TEA;TRZYK
Zhstanawiam się czasami, dlaczego historia nio należy do grona nauk ścisłych. Juź
ojcowie nasl twierdzili, żo „historia kołem się
toczy., lecz nagminnie powiedzonko to ig.

norowano. Każdy dzień naszego żya.a udowadnła jednal(. że nauka ta odpowiada
pewnym zasadom i ścisł)m regułom. PrQblem polega na tym, że podobnie jak z ma-

tematyką czy chemią, mało ldo reguły te i

z"dy chce pamlętać.
Tęludzkąsłabośćznająjednakiskrzęmio
wykorzystują cl, którzy gotują nam nasz codzienny los i układqją nam życie na tym
ziemskim padole. Wrogowie ludzkości, Bo-

ga 1 wszelkiego dobra, nłszczą nas i naszo
żya.o od wlelu już lat. Czynią to zawsze tymi
samymi metodami, wykorzystując naszo
wady, naiwność, a co nai.ważniejsze -krótką
pamięć. Opowiadamy naszym dzieciom bajkę o „Czerwonym Kapturku", nie zdając sobie sprawy z tego, że sami tyml Kapturkami

bezmienny i bezczelny spo.sób stosuje na
iias te same - znane już wcześniej hlstorii -

metody.
Przykłady można mnożyć. Wczesne lata

aby iśó do przodu. Cel uświęca środki. Malo

różnego rodzaju Jafty i Malty, wydarzenia w
Europie Wschodniej po 1945 roku, Buda-

jest jednak [udzi. którzy widzą, źe dzisiejsza
tzw. Rzeczpospolita Polska, korona na PRL.
owskiej wronie, kaplica w Belwederze, .ka-

peszt w 56 ltd„ itd. Wspomnę jeszcze bolszewicką akc|ę pt. mNEP. z lat 20-tych, która
nlc a nlc Zachodu nie nauczyla, a dzisiejsza
slostra „NEP-u" . „pieresbojka"czyni spustoszenie w wolnym świecie.
Ale nie o zachodzJ.e i tzw. błędnach Waszyngtonu chcę dzisiaj pisać. Przyjrzyjmy się

samym sobie. Zastanówmy się: jak my Polacy -przyswą.amy sobie lekcje z historii
i jak reagujemy na stare, przemalowane tylko „ładną farbką" triki naszego śmiertelnego
Wroga.
Nie trzeba chyba przypominać nikomu. iż

brat inne odzienie, a z rozpoznaniem jego
mamy poważne kłopoty. Smutek i przerażenle ogarnla mnle, gdy pomyślę. źe ogrom

śpiewanej - choć dla niepoznakl trochę ci-

gorzkich dośwadczeń jakich doznał Zachód
poszły na marne, że ofiary naszych Dziadków 1 Ojców zniweczono i że wróg nasz w

szej - „Międzynarodówkr. Dla osiągnięcia
celu kaźda metoda jest dla czerwonych dozwolona. Nawet udział we mszy świętej
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sutanny. Wyrzeczenia się nie liczą. Wdżne,

XX wieku, lata 20-te, 11 wojna Światowa.

celem międzynaTodowego komunizmu jest
opanowanie świata. MoW o tym Marks. Lenin, Stalin, Gomułka i wszyscy inni. Cel komunizmu głoszą słowa w dalszym ciągu

jesteśmy. Wystarczy bowiem, aby wilk przy-

przestał juź być dla bolszowika grzechem,
tym bardziej. gdy .komunię świętą. rozdają
coraz częściej tzw. swoi ludzie przebrani w

pelanlo. w .ludowym wojsku polskim",

obchody i „czczenie" polskfch harodowych
świąt, .honor)r dla marszaJka J. Pitsudskie.
go i policyjne mundury na ZOMO-wcach : to
wynik (tylko i wyk!cznie) - tej właśnie pod-

stępnej, chytrej i bezczelnej gry bolszewików.
Najtragiczniejszewtymwszystkimjestto,
że czerwoni czynlą to przy akceptacji i pozwoleniu narodu. Dlaczego???
Gdy w 1956 roku społeczeństwo szykowało się do powstania, gdy w PF`L grozito
obalenie komunizmu, z wielkim hukiem
zmieniono ekipę i na piedestale postawiono
obiecującego Polakom bułeczki i mleczko
na śniadanie -Gomulkę. Gdy w 70 r. naród

zacząt ponownie podnosić głos i fundmenty
reżimu zadrżav, z tym samym hukiem odstawiono .złego Gomułkę. i wstawiono .dobrego Gjerka''. Zmasowana propaganda

reżimu wcisnęła w zmęczone umysw Po-

ronia i Michnika, a Urban Wdęsę. Wystar-

picmierów komunizmu (Lenin, Dzietżyński.

laków nadzieję, że nbędzie lepiej". .Pomożemyl- - krzyczeli Gierkowi moi rodacy w
Gdańsku.
Gdy w 1990 r. na stołku Jaruzelskiego

czyło tylko , że ruski generał powiedział: „mo-

Stalin) -stosowanych.
KGB, to organizacja stara, silna 1 nigdy
lepiej riie pracująca jak właśnie dzisiai. Można rzec, że KGB rządz] już światem. Dzisiejsze braterstvio tej zbrodniczej
organizacji z amerykańskimi FBl oraz CIA

gę rozmawiać ze wszystkimi, tylko nie z
Kuroniem i Michnlkiem", a na ulicach naród
krzyczat: Kuroń, Michnik!!! Kuroń, Michnik!!!

sadzmo Wdęsę, cel i powody catej akcji

Pamiętacie Państwo, jak broniliśmy Watęsę

byvtosame:ogłupiaćiuciszyćrozgniewany
na/ód,daćmu„nadzioję..Takjakwpoprzednich przypadkach - przy zmianie Ochaba,
Gomułki i Gierka, przy tej ostatniej zmianie
• stara metoda również nie zawiodla. Po-

przed .atakami" Urbana. Jeden i drugi śmiali

nownio należańoby spytać: dlsczego? Dla-

czego nikt nie wpadl na to, żo to nie naród
wyrzucał tych drani, tylko sami oni robili

podmianki między sobą.

sięznaszapewne,gdywieczoremprzystolo
zastawionym przez Danuśkę pili gorzatkę.
Wszysto to było sprytnie przemyślane i z

#;dwgh.Vśk:,:sżj:::;mm:ir:3ic:aścćhj

góry u kartowane.
Walęsa i towaJzysze Kuroń i Michnik - to
tylko przykłady. Długa jest lista tych, których
bolszewicy uwiaJygadniali swoimi „atakamr,
rzekomymi „prześladowaniamr, a nawet

przez (i tu mało kto zwraca na to uwagę) samo KGB. Smuci przy tym fakt że wielu
Polaków prowokacją tą tak się podnieciło, że

Dokładnie tę samą metodę zastcsowano dwa lata temu, kiedy to
propaganda rożimu donlosla, iż .ko-

rzekomym ujawnianiu agentów KGB (UB)

o niczym innym dzisiaj się nie mówi. Aby
uwiarygodnió nowych agentów rzekomo nie
istniejqcej już organizacjl - daje się na
pożarcie opinii

publicznej (tylko!!!) -

bo żyć oni będą dalej jako królowie starych i wysłużonych dla komunizrpu
ageQtów. Na „pożaJcie" rzuci się przy
okazji kilka plotek -nlc nie znaczących
agencików - ludzi szmat, którzy za
forsę, za jakiś stok!k, samochód lub
inne błyskotki, sprzedali kiedyś swoją
dusz)ę czerwonem u diabłu.
Jeżell kogoś z Czytelników gtowa
boli o ważniejszych agentów UB

munlzmu już w Polscx3 nie ma.. Tym-

czasom komunizm nie został
obalony, a tylko sami komuniści ogtosili, że nie są |uż komunistaml. Zmiana imienia nio tylko ich uratowała i

zabzymah przy władzy, a]e uczyniła
komunlstów mocniejszyml, otworzyła
im drogę do Zachodu
(jako
.przyjaciołom) , dala im zachodn ią po-

(KGB), którzy cięźko dzisiai pracują

moc.forsęipodalanatacynajwyższą
technologię (w tym militarną), którą
do tej pory zdobywali przy pomocy
szpiegów. Komunizm jest gystemem
zła. Nie może być w komunizmie
dobrze, obojętnie jakim imieniem
ochrzczą się bolszewicy. Zmiana
nazwy PF`L-u na .F`zeczpospolitą" i

dladobraMoskwy.tozapewniamPaństw,a. że włos z głowy im nie spadnie.
Przyjdzie może czas, że dla dobra
sprawy (bo ona dla bolszewików najważniejsza) i oni zostaną kiedyś uja-

korona na wronie trzymah naród w

ryturkę.

psychologicznych ryzach aź dwa lata.
W kraju zaczęło ponownie wrzeć.
Tylko patrzeć. jak ludzie wyjdą na
ulicę. Nic dziwnego więc, że bol-.
szowicy szykują narodowi kolejną
szopkę pt. „zmiana króla". Lada dzień
„zV Wałęsa" odejdzie. a zastąpl go
jakiś „dobry" Parys, 0lszewski albo inny drań

zt%dsy#Ea;zdm:5enT;:::g.opt::{:#eahu

mówiła o współpracy Walęsy z UB, nikt jej
nie chciał słuchać, a szykany jakie ją za te

::zwc?w:rsgcy?yp:Pś#c,enĘgyDTari:Em::nj;!
wszyscy dzisiaj sluchają, podniecają się i
klaszczą, gdy wiadomość tę podaje samo
UB.!!! Wałęsa wio doskonale tiuż mu jego
szefowie na Kremlu wyttumaczyli). że dla
dobra sprawy. dla i'atowania systemu . musl
odejść i to nie jako „dobr)/' - tylko jako naj-

gorszy z najgorszych. Jego następca natomlast ma być tym nieskazitelnym i
najlepszym.
Nie dzjwiy mnie przeto niedawne kh/ki

Wałęsy pod adresem Parysa i Olszewskiego. Odbywało sią to ściśle wg planu i miało

na celu uwiarygodnienia tych dwóch ostatnich „panów'' w oczach społeczeństwa polskiego i świata. Oczywiście - metody znowu

to same. Pamiętacie Państwo zapewne, jak
kilka lat temu Jaruzelski uwiarygadniał Ku-

wnieni, a ściślej mówiąc przeniesieni

na zasłużoną i dobrze btną emePol§ka nie jest krajem wolnym. Na-

ród nasz tkwi w tej samej nlewoli od
1945 roku. Wróg riigdy nie da nam
wolności dobrowolnie. Mestety, wielu

„więzien iami.. Przyjrzyjcie się Państwo b liżej

z nas zapomniato o tej świętej prawdzie dwa lata temu i pomogło bolszewikom oszukać świat cały.
Przyjdzie dzień, w którym naród 5ądzić

róźnego rodzaju tzw. senatorom, ministrom
w Warszawie, rozejrzyjcie się Państwo
wokół siebie, zwróćcie uwagę na to, kto do

będzie tych, którzy świadomie to robili.
Wolność trzeba wywalczyć, a zry\^/ narodu

Was mówl z głośników radiowych i kto pisze

poprzedzlć musi ocknienie i wyjście z letar-

dla Was w gazetach, a lista tych uwiarygodnionych żołnlerzyków armii czerwonej zaskoczy Was swoją dtugością. Andrzeja
Gwiazdy - dla przykładu - nigdy ani
Jaruzelski, ani Watęsa oficjalnie nie krytykowali, bo Andrzeja przezn.aczono na zniszczenie, a nie na uwiarygadnianie.

Czas zawsze pracowat dla komunistów.
Nigdy się oni nie spieszyli. Powoli, ale kon-

sekwentnie do wyznaczor`ego celu maszerują kolejne ekipy wodzów czerwonej
zarazy. Zachodu jeszcze nie podbili (choć
dużo nie brakuje) i to powoduje, źe zmuszeni

są do stosowania różnego rodzaju sztuczet(
i trików. Oszustwo totalne, którego Świadkami dzisiaj jesteśmy jest atakiem ostatecznym i ma właśnie dobić resztki wolnego
Świata. Gdy to nastąpi, nie będą się juź mieli

gu, w którym trzyma go wróg.

Pierwszy stopień do zwycięstwa o wolność -to przestać dawać się manipulować
wrogowi, przestać mówić o tym. o czym
chce, abyśmy mówill, nasz wróg. Słuchać

powinniśmy tego, oo mówią nam nasze ser© i dusze, a nie propaganda wroga. A czym
szybciej to zaczniemy robić, tym szybciej
nastanie chwila, kiedy zniszczymy wroga,
sami zajrzymy do akt jego agentów i sługu§ów, wyciągniemy ich listę, a co najważ-.
niejsze: będzie to chwila, w której z łotrami
tymi naród będzie się mógł rozprawió.
1 jeszcze jedno: zanim ta chwila nastanie
-pamiętajmyhistorięoraz`własnenaszeblę-

dy, które ona zarejestrowała, a to już pót
drogi do zwycięstwa.

kogo bać i wstydzjć Oeżeli jakiś wstyd po-

siadają) i powrócą do metod znanych i przez

„ WAjG4CyJftA " pozmńska SW
Tradycyjnie już, w tym rokii, w okresie letnich wakacji poznańska
SolidaTność Wdcząca zorganizowah letnie obozy dla dzieci z najuboższych rodzin. W dwóch turnusach wzięb udział ok. 50 dzieci.
Obozy ^^/raz z nauką jazdy na koniach/ prowadził Andrzej Ruks i

Ireneusz STYPIK

Tere§a i Edmund Noske. Maciej Frankiew'icz na obozo\^/y fundusz

przekazał również niebagatelną sumkę 11.000.000 zł . Była to kwota
odszkodowania jakie otrzymat za zarekwirowany w 1986 roku przez
kolegium d/s wykroczeń samochód za zamlai przewożenia kalendarzy SW Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim którzy pomogli -szczególnie p. Henrykowi Knopowi.
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NA TROB4CH CZALRNEGO LUDA
Tak jak przewidywałem, w ostatnich
dniach jedno z głównych zajęć naszych nowo wykreowanych, wspomaganych przez
zwycięski Belweder, prominentów sprowadza Się w istocie `do rozmazywania i zaciem-

ializmumoźesięzapaśćpodziemięzewstydu!

nie nabywa się wraz ze stanowiskiem.
Wszelkie wypowiedzi l<rytyczne pod

Paradoksalne przy tym, źe "europejscy"
zwolenn icy państwa prawa i humanitaryzmu

adresem Watęsy dotyc`zą przecież nie
samogo urzędu prezydenta, a konkretnego

się wyłonit 4 czerwca. W skrajnych przypad-

jakoś powstrzymali swe ostro dotąd protestujące przed ujawnianiom agentów sumięn]a 1 w tym jedynym wypadku nie mają nic

osobnika, który, zdaniem wielu, nie raz właŚnie l(ompromituje tenże urząd.
Vwaśnie dla ocalenia godnośa. najwyż-

kach, gdy propagandz!ści dają się ponieść

przeciwko publicznemu osądowl "Zapal-

szych Urzędów F`zeczpospolitej Lech Wałęsa ze swym i towarzyszami, coraz baTdziej

niania dość klarownego obrazu sytuacji , jakl.

własnej retoryce, dochodzi nawet do tzw.
odwracania kota ogonem: oto groził nam

niczki".

pucz, rząd Olszewskiego szykował zamach

Ta zasłcma dymna, postawiona przez prezydenta. zyskala uznanie wielu manipulatorów polskiej sceny politycznej. F3zecz jest

czującymi się wtaścicielam i Polski , powinien
odejść. Pora już zakończyć niechlubną erę
"okrągłego stołu" i zacząó tę niepodległość

:tió#±?r::rizw°knoyrcżydbiT5:s:gw°s;,.j:gno!):

jednak szyta tak grubymi nićmi. źe co roz-

jeszcze raz. Tym razem już na powaźnie.

ale zapobiegb mu zdecydowana, odpowiedzialna postawa posłów.
W tej catej zabawio niebagatelny jest u-

sądniejsi zachowują w tej sprawie przynaj-

dział Belwederu, który w przypływie niefra-

ności" przyciskany do ściany

Podczas Zjazdu "Solidar-

sobliwości` sięgnąl po... "Zapalniczkęn. Nie

Lech Wałęsa raz po raz pta.

wiadomo, kto w belwederskiej ekipie wy-

czliwie ponawiał pytanie:
"D]aczego innym wierzycie, a `

Teyr::ta##n:ćeŁ:?%r2:Zg;;#re:eNnąż

swemu prezydentowi nie

najdzikszych pomysh5w tej g rupy. Wieloletni
dziatacz niepodległościowy. byv dyrektor
'Wolnej Europy", skazany na karę śmierci

chcecie uwierzyć?". Dlacze-

przez komunistów, zostal przez Walęsę wy-

dent obiecał zebranym, że
pełny zapis spotkania ukaże
się następnego dnia w tele-

:;oarnuyn:3h°r:::,°k=vffsnkeugp?iuadsa:'bfe#e°cdhzż
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mniej milczenie.

go?
Nota bene Wswój" Prezy-

ludzi , zdejmio od powiedzialność z osób faktycznie winnych i po raz kolejny ośmieszy
akcję "lustracji". Słuchając wypowiedz7 twórców bajki o ''Zapalniczce». można dojść do

wizji. Ukazał się w wersji okroi.onej, o czym widzów nie

wniosku,żewłaścMewpolscedziałatjeden
jedyny agent, a calą akcję należy ograniczyó

glosy ''patriotów", utyskLiją6ych- na publiczne po-niew.ieT.

`

do niego właśnie. Wszyscy pozosta]i są czyści, są wręcz ofiarami qzapalniczki". Znowu

ranie prezydenta: przecież to
Urząd, to Godność F`zeczpo.

4'

jest śmiesznie!

spolitej„. Chcieliby wyłączyć

lnteresujące jest, jak ten superugent

"obcegowywiadu"zdołałrozwiązaćproblem

perfekcyjnego sfałszowania tysięcy dokumentów, zdobycla druków, formularzy, pieczątek, w jaki sposób zmusił do współpracy
dziesiątki piacowników MSW i jego szefa,
Antoniego Macierewicza. Toż Bond. Mata
H"i, Bourne i paJu innych agentów imper-

poinformowano.
Podnoszą się tu i ówdzie

go spod wszelkiej krytyki, a

nawet, jak z pasją wykrzyczata pani senator BoguckaSkowrońska, całować go po
nogach.
Ale na godność trzeba za-

stuźyć, trzeba na nią zapracować. Godności osobistej

JEDNO ZDANIE PREMIERA
W §wym sejmowym wystąpieniu 1 lipca

towanego "narod u" ( racł{śmy

premier Pawlak zawarł stwierdzenie, które
wywotalo wśród części poslów petną akcep-

dzielni, nie daliśmy się skomunŁzować.ł, z drugiej zaś

tacji wesołość. Zdanie to, z pewnością nie
najwaźniejsze w cał)/m, dość ogólnikowym

zrównuje dekomu nizatorów z
tropicielami duchów - gonią

exposć, jest jednak ważne z innych wzglę-

za mrzonką, odwracai'ą uwa-

dów. Ujawnia bowiem sposób rozumienia,

gę spoleczną od spraw rzeczywiście ważnych. Ten tok myślenla wzmacnia Pawlak
wziętą nie wiadomo skąd informacją, iż dekomunizacja znajduje się na peryferiach
społecznego zainteresowania. Me przece-

czy raczej sposób, w jaki chciałaby zamknąć
niedawną, komunlstyczną przeszłość
formacja, ldóra przed m iesiącem obi.ęła władzę.
'.Nie dekomunizuje się -mówił Pawlak -

narodu, który skomunizować się nie dar'.
Zgrabne, zwięzh3, przekonywujące -prawda? Tylko kto w Polsce mówi o dekomunizacji narodu? Zdekomunizować przecież
trzeba - i widać to coraz wyraźniej - struk-

tury pa ństwa.
Tani tik, zastosowany przez Pawlal{a,
jest dzialaniem obliczonym wytącznie na
efekt propagandowy. Z jednej strony przysporzyć ma mówcy sympatii komp[emen-

LIPIEC -SIERPIEŃ 1992

njam wiarygodności sondazy opinii publicz-

riej, zastaiiawia jednak, iż dowodzą one
czegoś zasadniczo przeciwnego do stwierdzeń premiera Pawlaka.
To państwo -od kcmstytucii poprzez strukturę personalną naczelnych instytucji i powiązania nieformalne (systemy mafijne)
wysokichurzędników,poprzezinfiltrowanez

zewnątrz służby wojskowoiolicyjne, aż po

ształtowanych przez komunistów ko leinach.
To. że Antoni Pawlak w swym programowym
wystąpieniu usiłuje tego nie dostTzegać, a
nawet najwyraźniej pragnie się problemu
pozbyć, jest niezwykle groźne dla przyszto.
ści kraju, zwłaszcza, że ma w tym pełne
błogosławieństwo Prezydenta. Jest to bowiem niezbyt zakamuflowana deklaracja:
m imo zewnętrznych zmian wszystko będzie

po staremu.
W momencie, gdy tekst ten nasiąknle farbą drukarską i dotJze do Państwa, Pawlak
pewnie nie będzie już premierem, sprawa
jednak dotyczy problemu, w mniejszym zaś
stopniu tego prezydenckiego piłpila.

lokalne, gminne hierarchie zależności i ukta-

dów - wciąż funkcjonuje w dawnych, uk-

Rom uald IAZAROWICZ

KAŻDY POWINIEN WYBRAĆ

:WYWIAD Z JANEM PAKysEM - cd.
W tym oelu starałem się o sojusze. 1 to byta rzecz pier\^/sza.
Natomiast w sterze decyzii kadrowych najważniejsze byb przeciąć
dotychczasowe powiązania. Powiązania komunistyczne, które częściowo sięgav do Moskwy. 1 stąd wynikało to, co tutaj Pan zacytował.

gFo#=je°:i:::jwedpnoYS:ok,°n:;cnisgvegr:?orw:eAn;8ęiuwgreasdź=gt:TśnF3
otożebybylitoinnlgeneralowie.Tacy,którzyniemielinieformalnych

powiązań ani z Moskwą, ani między sobą i byli podporządkowani

Wy#§#,.h!:rFoCŁ#bsnhyżcbh°Waeż„moniówużywa"#6am/O'dząc np., że osobei Kołodzle|czyka gworantuj® mu kontrolę nad
wojsti®m?
J.P. -Ale to nie Prezydent WaĘsa odpowiadal przecl Sejmem za
kierowanle resortem tylko ja. "( to przynajmniej określa ustawa. 1
wedhig nlej to nie Prezydent decyduje o nominacjach personalnych

&:kmojęT#]s#L,o%r8oonby;::ro#oejóoE:ezradvLTjje##rgnvamr,ózknŁ:
popierałem ja. Krótko mówiąc to osoby nio miav powiązań z MoskWą.

R®d.„SIpr. - Czy Pan to sprawdzał?
J.P. - Tego wymagało ode mnie sprawowanie funkcji ministra
obrony naJodowej.

Fl®ó"SW" - Jaklo były różnfce merytoryczno pomiędzy BBN
al MON?

J.P. - Poza sferą prawną, mianowicie tym, że Belweder usiłował
decydować o tych sprawach, w których nie mial prawa decydować,
pojawiły się dwie podstawowe różnice. Mówiąc Belweder mam na

mŁśśet+#,opr:ezzyzpd:enTa:ń#:j#{:romd:zyneago#.st:owTaóćrkzęr:3;mnoec:,cog
rony, który jest naczelnym organem administracji państwowej. Tak
więc te podstawowe różnice dotyczyły po pier\^łsze liczebności s.Lt

Fo'3i'nu#,Bfuór;ąB:i#:e:zeeĘ:e=:ei:=daocwhec:ao'oc:cT:;e,;s#zću3ig3#::
ką resuukturyzaęię gu.mii. która byłaby robiona natychmiast bez

konsurtacji z Zachodem. Ja natomiast uważatem, że reorganizację
naleź)/ przeprowadzać uwzględniaiąc doświadczenia zachodnie,
gdyź w przeciwnym przypadku to by szło w jakimś autarkicznym
kierunku.1 zamiast zbliżać się do Zachodu, to będziemy się od niego
oddalać. 1 po trzecie były też nominacje personalne, z których część

jest wyqcznie zawaTowana dla mln isti'a obrony naTodowej.

Re6..:S^^r - innym przedmlotem konfllktu Prezydenta z f\ządem byiy rokowa:;nia -poiskorosyjskio 1 sp[a:r!a_ ęłynneg.o JuŹ 7

punktb -traktatu podńisanego w Moskwle. W |aki sposób mógłby Pam 6charaktoryzować ton spór?
J.P. - Proszę Pana ja brałem udzi.al jako negocjator w roku ubie-

gvm w kilkunastu rundach rokowań polsko-rosyjskich na temat

Moskwie. Gdyby tego nie było to mielibyśmy traktat o wiele bardziej
niekorzystny dla nas niż podpisany.

F\ed:„SŃ" - Sprawa iijarinlonia agentów UB i SP bezFi_ośred.nio przyczynił; się do-upadku rządu Olsz_ew.skiego._ Pzy n.Ie
oba:Ni; eić Pan, żć przyjęty Sposób ujawnienia agentów y.j?-.
klmś senśle przycżyM Slę do skompromito.yania saTe,| lqe.l
odta]nienlaa;chiwó-wMSW]ujavnl_entavy?półpracownikź.wt?j_nyciiSłużb.Czyniomożmtogobyłozrobić_wlnn.ys_poeób-np.
Ióple] przygotować caJą sprawę propa.gandowo itp:?
J.P. -Na pewno można było to zrobić w inny sposób. Trudno mi
ocenić ten sposób bo on nie został jeszcze zakończony. Zostal
przecież przerwany. Moim zdaniem Sejm powinien A. Macierewic-

zź#:i?u::;;!:śb:a:kgg;:a,:;:za:c|Tee::Ta;nĘ:d:on.jj.tz::,!ź?łJotao:::ws:::
Atutaj przerwano ten proces w połowie. Ale to byłoby możliwe gdyby
Sejm miał inny sklad.

hed.,.SW"-- Jakie są obecne perspektywy dla Polski: Bo
chyba wszy6cy odnosza takie wrażenie, żo c_ęś.niezwykle lstotnćgo dokonało slę w Polsce w nocy z 4 na 5 Vl.
J.F'. - Tak, dokonało się. Jest porządek na scenie pomycznej.
Wemy kto jest kto. Wiemy gdzie jest lewica, a gdzie jest prawioa. 1

v\/ycofania się ich wojsk z Polski. Węc ja to bezpośrednio obserwowahBm. Strona Polska n ie miala żadn ej koncepcji prowadzenia
tych rozmów. Te rokowania były prowadzone bardzo nieudolnie i
zaczęte z dużym opóźnieniem w stcsunku do innych krajów. Powiem

#r:ório=muj2d:':ie°mbynT:te+::nap°s*:eondz?bnraaćp:wT:ts,łc338,°.

krótko, żB gdyby nie osobisty upór J. 0lszewskiego nie doszłoby do
wprowadzenia tych poprawek. do których doszło. Tylko pryncypial na

lityczne.

postawa premiera \^/ymusila na .Prezydencie to, że starał się o
wprowadzenia tych zmian do traktatu podczas swego pobytu w

komunistycznych do wbdzy. Powinniśmy się domagać nowych prz-

yśpieszonych wyborów prezydenckich i parlamentarnych. Jest to
jedyna szansa na to, źeby rozwiązaó nasze obecne problemy po-

Mywiad nieautoryzowany/

--koNTYNUACJA„SOLIDARNOŚCIWALCZĄCEJ"

W 1989 roku dokonująca się pierestrojka
śwlatowego systemu komunistycznego dotai.la również do Polski. Jednakże w naszym
kraju koniecznym warunkiem reform komunizmu byh neutralizacja podziemnej opo-

sformacji 1 bloku komunistycznego. Trans-

dalence. Stąd też pvnie zadziwiająca bez-

formacja ta potega na zmianie dotychczasowej forhuły sprawowania władzy.
Komunistyczna nomenklatura zrezygn owa-

radność aparatu państwowego wobec do-

łazpomycznegoiideologicznegomonopolLi.

zycji i Kościoła Katolickiego. W innym

W zamian za to otrzymała ze strony opozycji
zasiadającej przy Okrągvm Stole przyzwolenie na proces samouwłaszczenla się -

lnną konsekwencią ugody w Magdalence
byłozagwarantowaniekomunistycznymfunkcionari uszom bezkaJności za popemone w
minionym okresie sprawowania władzy
przestępstwa, zapewnienie utajnienia list
agentów i tajnych konfidentów SB.

bowiem przypadku dokonywana przez wła-

3;:##Łsi:mp:z:#sznm:gs°p:,::zhebńy.
stwo do całkowitego zniesienia komunizmu.

3;Zwei:3rź:t%,:aaf:F§:S;ŚdTraiąy"c:Tka;?;

Okrągv Stół był więc wpisany w proces tran-

więc w porozumieniach zawartych w Mag-

10

konujących się przestępstw gospodarczych
-afer FOZZ-u, afery alkoholowej, Art-B itd.

MIESIĘCZNIKSOLIDARNOŚĆWALCZĄCANR7-8(293-294)

Zmlenlająpa się sytuacja polityczna po8tawih .Solidźu'ność Walczącą" i calą ra-

dykalną opozycję wobec nowych zadań
zmuszając ją do przeformułowania taktyki
działania. Metody konsplracyjne okazywaw
się byó nieskuteczne i często budziły nie.

:,:rn:j:nŁsj#p&#gna;cJhednnaakk#ż#°abri

nizacji - czy ma to być klasyczna partia poli.

tyczna, czy też organizacja o innym charakterze np. sprzymierzenie. Dyskusja
konceiątrowała się równleż wokół nazwy czy zachować słowa „Solidarność
Waleząca". „Wolni i Solidami" czy też
stworzyć zupehie nowq „Partię Wolnoścr.

Przeważyta ostatnia koncopcja. Zebranie

nioufność 1 ostrożność. Dalszy rozwój sy-

zBtożycielskie partii odbyło 8ię 7 Vll 1990 w

tuaęji politycznej nakazywał jednak znale-

Warszawie. Wtedy też ujawnił się K.
Morawieckl, rozpoczynając swoją kampanię
prezydenckq.
Jednakże kampania prezyden cka Kornela Morawieckl.ego zakończyła się niepowo.

zi.enio nowej formuĄ/ dla jawnoj dzialalności.

Początkowo K. Morawieckl powołał jawnych
przedstawicieli SW - W. Myślecklego we
VWocławiu, M. Frankjewicza w Poznaniu. M.

Czachora w Gdańsku i A. Kopaczewskiego
w Ftzeszowie. Kolejną formą jawnej działalnoścl b)Ą/ Kluby Polftyczno ..Wolni 1.So-

dzeniem.
Mimo, żo lider PW zgłos# swój udział w
wyborach prezydenckich najwcześniej. był

lidarni.

pomijany i niedostrzegany przez środki ma-

skuplajqce

sympatyków

i

zwolenników „Solidarności Walczącej".

Powstał)/ one w Pozrianiu, Kaliszu. Wrochwiu i innych miastach. Testem ich popularności były wybor.y samorządowe.
Zakończyły się one zwycięstwem KO .SP.
Jodynle we Wrocławiu 1 Szczecinie do rad
miejskich weszli przodstawiciele Klubów.
Stopniowo w pierwszej połowie 1990 roku w

SW dojrzewata koncepcja koordynacji dotąd
rozproszonej jawnej dziam ności. Czerwcowo spotkanie Komftetu Wykonawczego SW
podjęlo decyzję o ujawnieniu się K. MoraWeckłego 1 utworzenia ogólnokrajowej or.
ganlzacjl. Pod koniec czerwca 1990 roku

sowego przekazu. Struktury partii okazav
się też zbyt stabe by przecwstawić się różnym manipualcjom, w tym ze strony Państwowej Komisji Wyborczej. W związku z
niezarejestrowaniem kandydatury K. Morawieckiego 1 Zjazd PW (9-11 XI Wrocław)

cieszył się stosunkowo mniejszym zajnteresowaniem środ ków masowego przekazu.
Wybrano na nim władze PW, uchwalono
statut i opracowano program działania na
czas najbliższych dwóch lat. Zakończyl się w
ten sposób okres założycielski Partil.
Partia Wolności przystąpiła również do

przedstawlcłeli SW I KJubów „\MS", na któ-

pierwszych w powojennej Polsce wolnych
wyborów pźulamentarnych. Listy PW wystawione były w 27 okręgach wyborczych -

rym uzgodniono szczegóv rozpoczęcia jaw-

padło na nie około 80 tys. głosów.

odbyh slę jeszcze konspiracyjne spotkanie

nej dziamności. Gk5wnym punktem dyskusjl

było ustalen]e tomy nowo powstałoj orga.

dzię::cnt:±o#hF#szńT:|ą.:.#snk=źL:::

zane z PW i SW wydają kiTka pism. .Ofici.alnym" pismem catej PW jest miesięcznik
„Solidarność Walcząca" ukazujący się w
Pozrmniu.
F]ola PW wydaje się być ana]ogiczną z
rolą SW w okresie staTiu wojennego. Zadaniem partii winno być, obok przech^/stawiania się komunizmowi we wszelkiej jego

postaci, krytyka obecnej „magdalenkowej"
klasy politycznej rządzącej Polską. ujawnianie międzynarodowych uwarunkowań polityki obecnych wtadz oraz kształtowanie
alternatywnego myślenia politycznego. Bę.
dzie ono potrzebne w momencje załamania
się władzy ugrupowań politycznych za-

wdzięczających swoje znaczenie spoteczne
ugodzie zawartej w Magdalence.
Obalenie rządu J. 0lszewskiego w znacznym stopniu zmieniło sytuację polityczną
Polsk].. Spowodowalo bowiem polaryzację
wszystkich sił polityczTiych kraju. Sprawa
ujawnlenia tajnych wspótpracowników UB I
SB nie zaleźnie od sposobu jej przeprowadzenia zmuśita, wszystkie ugrupowania polityczne do dokonania po litycznogo wyboru.
Vviadomo teraz kto jest zwolennlkiem „grubej kreski" i kontynuowania komuni2rnu, a

kto za budową demokratcznego i nlepodlegtego społeczeństwa. Klęska rządu Olszewskieg o uświadomiła sitę politycznego układu

pochodzącego z Magdalenki i pozornością
demokratycznych reform w Polsce. Z tym , że
my zgubione konsekwencje zasiadania do

gry z szulerem przy Okrągtym Stole przewidywaliśmy jiiż trzy lata temu.

KrzysztofBRZECHCZYN

U^NWp§oTLEOMNENFSREAINęNS

JestBespieczmie!

GI{msulĄ po sT:AREMu
Lista Macierewicza zawierała jedynie nazwlska. domnlemanych bądź prawdziwych,
agentów sklasyfikowanych jako tąini współ-

praco\^/nicy -lw. Podczas calej z tym zwiqzanoj awantury zapomniano jodnak o
agentach bezpieki, których można sklasy.
fikować jako jawnych współpracowników.
Mam na myśli agentów operacyjnych,

2E#jk;Ogs#jcnj;:€#;kśr,fYuś;e::,;,ruodsę:
bi|i osoby dprzestuchiwane''. itd. Oczywiście ,
mieliśmy tzw. weryfikację, a]e tylko wśrod

pogrobowców SB. Milicię, przepraszam policję nio objął jednak proces Uweryfikowania". Wystarczyło więc w odpowiednim
momencio w ramach jednego resortu przebranżowić się. by czas jakiś później jako

poliq.ant z nieposzlakowaną opi nią wstąpić
do UOP. Wszak potrzeba NAM dobrych fa-

chowców
Co warta byh ta cala ciuciubabka pod
kJyptonlmem "weryfikacja" przekonać się
można... podsluchując niezastąpionych ludzi UOP.
Po ostrzeżeniach ''Nowego świata", że

Mezorientowanym wyjaśn iam , że bezpieka posługiwała/posługuje się specjalnym
§langiem, w celu np. utrudnienia lokalizacji
rejonu działań operacyjnych. Najlepiej to
chyba zilustruje garść przykładów:

pacjent - to oczywiście osoba inwigiloWana,

karetka -samochód ,
recepta -raport, sprawozdaJi ie.
na patykach - na piechotę,
dajeśz do świerka - jedź do ul. Piłsudskiego (dawn iej świerczewskiego).

potówka - nie, to nie 0.5 dm roztworu
C2H50H, lecz połowica, czyli żona ("22 przekręć do połówki'),
kolorki - światla uliczne,
krzyż. krzyżyk - kościót,

oraz cała masa kodów numeryczriych, np.
zerc+zero to, w zależnosci od kontekstLi
albo kryptonim bazy, albo określenie "sy-

tuacja bez zmian, tak jak poprzednio",

siedem-iedem - "prosto, aż do",
400 - najbardziej oczekiwane hasło, zarówno przez bezpieczników, jak i nasluch "koniec akcji".

-Zgłasza 44.
-Jak jest?
-W karetce.

grozi nam znowu wojna, odkurzyłem "fir-

Sposób, w jaki agenci UOP śledzą, dziś

mowyd skaner i zacząbm szukać. Nie trwało
to długo. Te same zakresy częstotllwości i te
same teksty. Zupehie jak podczas ostamiej
wojny. Ludzie też chyba ci sami, skoro gry-

już nie wnikam kogo, i prowadzą rozmowy,

- Polożenie?

przypomina am osferę lat osiemdziesi ątych ,
czasy stanu wojennego i represji. Wygląda

- Daje 77 do kolorków, chyba na świerka.

psują po staremu.
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to mniej wlęcei. tak:
-44 zgłoś dla 00.

(Na patykach).

(Kręci wokół krzyża) .

P.S.
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1. Bentkowski Aleksander, Kategoria: TW. Kryptoni" Arnold, Ka-

mlż.Dś:iłr#.c7h:.t°j4:::E%%r?:Liw.Kiw.Kryptonim:Znak.Data

28. Saletra Wojciech Jaroshw: Kategoria: lw. Kryptonim: Ta.
deusz. Data rej.: 84.06.27. Data zaprzestania kontaktów: 89.08.29.
Klub: SLD.

ro|. 88.02.15, 88.11.29. Data zaprzestania kontaktów: 90.01.05.
Materiały zniszczono dn. 90.01. Partia KL-D.
3. Boral Marek Tadeusz. Katogoria: -1`^/. Kryptonim: Klementyna.
Data rej. 75.07.11. Data zaprzestania kontaktów 76.04.15. Partia:
SLD.

4. Brylka Goorg F]ochus, ur. 29.07.24, kategoria: lw. Kryptonim:
Feliks. Data rej. 75.07.09. Data zaprzestania kontaktów: 86.11.17,
Parti& PKMn.N.
5. Błasz)czeć Józef Stanisław. Kategoria: T\^/. Kryptonim: Józef.
Data rei..: 78.05.15. Data zaprzestania kontaktów: 80.07.21. Partia:

ZchN.
6. Cimoszewicz \Modzimierz. Kateforia: KO0l. Kryptoni m: Carex.
Data rej.: 80.09.25. Klub: SLD.
7. Cinal Józef . Kategoria: 11`^/. Kryptoni" Józof Polak. Data rej.:
82.01.21. Dsta zaprzestania kontaktów: 84.07.09. MateriaĄ/ zniszczono 89.12.01. Partia: PSL.
8. Czykwin Eugeniusz, Kstegoria: TW. Kryptonim: lzydor, Vvilhelm.

29. Smolarek Fąyszard. Kategoria: lw. Kryptonim: Monika. Data
rej.: 79.05.08. Data zaprzestania kontaktów: 83.07.18. Partia: PSL
30. Spychalska Ewa Teresa: Kategoria: TW. Kryptonim: Czuma.
Data rej.: 88.06.20. Data zaprzestania kontaktów: brak. Klub: SLD.
31. Staniszewska Grażyna. Kategoria: lw. Kryptonim: Kowalska.
Data rej.: 78.04.06. Data zaprzestania kontaktów: 79.01.10. Partia:
UD.

32. Starownik Marian F]oman. Kategoria: lw. Kryptonim: F}oma'n.
Data rej.: 84.12.10. Data zaprzestania kontaktów: 89.10.30. Partia:
PSL. Materiały zniszczono dn. 90.01.30.
33. Szafraniec Horbor(. Kategoria: T\^/. Kryptonim: Grażyna. Data
rej.: brak. Data zaprzestania kontaJ{tów 72.06.07. Partia: KL-D.
34. Szreder Bogumił Edward. Kategoria: TW. Kryptonim: F]olnik.
Data rej.: 84.05.25. Data zaprzestania kontaków: 89.07.10. Pahia:
PSL.

35. Szymańczak Tadeusz. Kategoria: 11^/. Kryptonim: Dobrodz]ej.
Data rej.: 81.12.28. Data zaprzestania kontaktów: 83.02.16. Partia:

Data rej.: 77.08.23. Data zaprzestania kontaktów: 89.09,13.
9. Fogler Piotr Stanislaw. Kategoria: 1`^/. Kryptonim Turysta. Data
rej.: 76.12.23, 80.03.29. Data zaprzestania kontaktów: 80.03.06.,
83.04.02 Pania; UD.
10. FurtakAntonl Jan. Kategoria: lw. Kryptonim: Jonatan, Platan.

pLó6T%t::LłjzfisE=g%nn:uw&:okut:::rę;:"Kyptonjm:jasjo.Datia

Data rej.: 81.12.31. Partia: PL

UD.

11. Gąslenica-Makowski Andrzej Tadeusz. Kategorla: T\^/. Kryptonim: Andrzx3j 11. Data rej.: 81.12.26. Data zaprzestania kontaktów:
83.12.10. Partla: PchD.

br:k:.#°ŁCzĘrmasszńn##ogn°d%ó#76#7?,b6T!F:n%:n#.Gpatarej.:
13. Jagiellńskl F`oman. Kategoria: lw. Kryptonim: Ogrodnik. Data
rej.: 81.03.25. Partia: PSL.

14. Janowski Zbigniew Tadeusz. Kategoria: lw. Kryptonim: Janek. Data rej.: 88.02.13, 88.11.28. Partia: klub SLD.

15. Jaskiernia Jerzy. Kategon.a: KO/Dl. Kryptonim: Prym. Data rej.:
73.12.04. Klub SLD.

16. Klełek Eugenlusz. Kategoria: lw, lw-k. Kryptonim: Onyks.
Data roj.: 82.09.09. 89.05.03. Data zaprzestania kontaktów:
82.09.10. Paria: NSZZ .S".
17. Krawczuk Aleksander. Kategoria: KP, PK. Kryptonim: AJeksander, Chata. Data rej.: 61.11.22. Data zaprzestania kontaktów:
78.04.17. Klub: SLD.

18. Lasocki Tadeusz. Kategoria: lw. Kryptonim: Kamil. Data rej.:
81.07.15. Data zaprzostania kontaktów: 88.06.22. Partia: ChD.
19. Majewskł. Jan. Kategoria: TW. Kryptonim: Gucio. Jodła. Daty
rej.: brak. Data zaprzestania kontaktów 88.05.27. Partia: PSL.
20. Ma|ewski Vvit Wiktor. Kategoria: KO/Dl. Kryptonim: Wito, Zev.
Data rej. 79.08.25. Data zaprzestania kontsktów: 86.03.06. Klub:
SLD.
21. Maksymiuk Janusz F!oman. Kategoria TW. Kryptonim: F`oman.
Data rej,: 83.07.15. Data zaprzestania kontaktów: 89,09,27. Partia:

rej.: 61.09.02. Data zaprzestania kontaktów: 62.08.16. Partia: SD.
37. Wesolowski Mariusz Stefan. Kategoria: lw. Kryptonim: Marek.
Data rej. 78.12.22. Data zaprzestania kontaktów: 84.12.12. Partia:

38. Zych Bogiimił Zygmunt. Kategoria: TW. Kryptonim: Konrad.
Data rej.: 87.06.23. Data zaprzestania kontaktów: 88.11.16. Materiaw zniszczono dn. 90.01.29. Kłub: SLD.
39. Zylber Jan. Kategoria: TW. Kryptonim: Floman. Data rej.:
79.12.28. Data zaprzestania kontaktów: 84.09.14. Pama: PPG.
40. Bartlomiei. Gerhard. Kategoria: lw, OZ, KC)/Dl. Krvptonim:
Agata, Waris. Data rej.: 77.02.24, 85.04.20., 85.04.16. Data zaprzestania kontaktów: 80.10.23, 88.10.23, 90.01.04. Bezp.
41. Fideisen Wadysław. Kategoria: KIN. Kryptonim: \Mktor, Viker§. Data rej.: 60.06.04, 65.08.18. Data zaprzestanla kontah`iuw:
68.03.05. Panja: UD.

42. Horodeckl ł®zysztof. Kategoria: lw. Kryptonim: MaJek. Data
rej. : 80.10.02. Data zaprzestania l(ontaktów: 84.10.17. Bozp.

43. Jesionek Jan. Kategoria. lw. Kryptonim: Skaut,Edmund 1,
Podróżny, Leon. Data rej.: 72.05.03, 82.02.09. Data zaprzestania
kontaktów 82.01.11 ; 83.01.03. Partia: KPN.

44. Kostka Stanisław. Kategoria: lw. Kryptonim: Kos. bata rej.:
69.12.08. Data zaprzestania kontaktów: 72.04.10. Materiav zniszczono dn. 82.06.30. Partia: KPN.

%4kf..DKaraaŁC%ji:;'8?on4qroz6:jsH,:8#Tk;.K3ta%°ża;rĘys.ti#aptk°onj,mL:eJ;
79.07.28, 82.08.18. Partia: NSZZ „S".

46. Maziirek Janusz Kazjmierz. Kategoria: lw. Kryptonim: Janek.
Data rej.: 75.08.05. Data zaprzestania kontaktów: 79.03.24.
UWAGA: osoba zapisana pod. poz. 46 nie ma nic wspólnego z p.
senatorem Mazurkiem. Pomyłka wynikła z nieprawdziwych danych

PSL

osobowych senatora, przekazanych do MSW. Senator Mazurek,

22. Mochnaczewski Piotr. Kategoria: TW. Kryptonim : Michał. Data
roj.: 83.01.27. Data zaprzestania kontaktów: 89.12.16. K]ub: SLD.
23. Moczulski Leszek. Kategoria: TW. Kryptonim: Lech. Data rej.:
69.08.29. Data zaprzestania kontaktów: brak. Partia: KPN.
24. Osiatyński Jerzy. Kategoria: lw, TW-k. Kryptonim : Osiatyński.
Data rej.: brak. Data ząprzestania kontaktów: brak, Parlia: UD.
25. Piechota Jaoek Jan. Kategoria: lw. Kryptonim: F]obert. Data
rej.: 84.05.03. Data zaprzestania kontaktów: 89.11.24. Klub SID.
26. Pilarski Bohdan. Kategoria: KIN. Kryptonim: Ravel vel Surma.
Data rej... 65.04.08. Data zaprzestania kontaktów: brak. Partia: PSL

świadomy, że nie był wspótpracowniklem SB, oświadczyt, że nie ma

•S".

27. Flelchert \Madyshw. Kategoria: lw. Kryptoni" Adam. Data
rej.: 75.11.11. Data zaprzestania kontaktów: 86.08.29. Materiaw
miszczono dn. 89.12.ł4. Partia: KL-D.
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pretensji do min. Mącierewicza.
47. \Mlkowski Eugeniusz. Kategoria: TQW. Kryptonim: Wiktor.
Data rej.: 80.02.21. Data zaprzestania kontaktów: 84.11.22. Partia:
NSZZ -S„.

48. \Modyka Mieczyslaw. Kategoria: lw. Kryptonim: Rolnik. Data
rej. 80.02.05. Data zaprzestania kontaktów: 89.05.31. Partia: PSL.
49. Zamoyski Jan Tcmasz. Kategoria: KO,1TW. Kryptonim Hrabia.
Data ręj.: 76.04.05. Data zaprzestania kontaktów: 79.09.15.
50. Zak Stanisław Józef. Kategoria: lw, KO/Dl. Kryptonim: Piotr.
Data rej.: 67.10.18„ 75.01.31. Data zaprzestania kontaktów:
70.05.22. Parti.a: UD.
51. Jagiełlo Michał Andrzej. Kategoria: Konsukant. Kryptonim:
JOT. Data rej:, 80.01.02.
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52. Misiąg Wojciech Marian, Kategoria: Konsuftant, 1W. Kryptonim: Jacek.. Data rej.: 88.07.25, 86.05.31.
53. Komornicki Jan Marian. Kategoria: lw Kryptonim: Nalęcz.

Da5Ę.T#.ż#;kę%:#ń#ż:e#::k#ti#%..'ił#{onim:Hen-

ryk. Alek. Data roj.: 58.12.04. Data zsprzestania kontaktów:
60.09.23.

Da5ta5.r#j:#,i#g=|mźŁ:ż;Ksastea"#j:rika:nTń#:Pś:Ti#.:2Y!.Cha"k.
56. 0lechowskj Andrzej Marian. Kategoria: KO/Dl. Kryptonim:
Must. Data rej.: 72.11.04. Data zaprzestania kontaktów: brak.
57. Posiadk) Andrzej lreneusz. Kategoria: Konsultant, KO/Dl.
Kryptonim: PA, Bulgar. Data rej.: 85.10.24, 76.09.20. Data zaprzestania kontaktów - brak.

58. Siciński Andrzej Antoni. Kategoria: KO/Dl. Kryptonim: Sstos.

Data rej.: 73.06.02. Data zaprzestani.a kontaktów: brak. Materiav
zniszczono.
59. Skubiszewski Krzysztof Jan. Kategoria: lw Kryptonim:
Kosk. Data rej.: brak. Data zaprzestania kontaktów brak.
60. Stankiewicz Jacek Maria, Kategoria: TW. Kryptonim: Jacek.
Data roj.: 68.10.16. Data zaprzestania kontaktów: 74.07.06.
61. Szuder Stanisław Edmund. Kategoria: 1W. Kryptonim: Zeus.
Data rej.: 87.05.11. Data zaprzestania kontaktów: brak.
62. Fdadysz Lęch. Kategoria: lw-k, 11^/. Kryptonim: Vviktor.
Data rej.: brak. Data zaprzestanla kontaktów: brak.
63. Milewski Jerzy Jan. 'Kategoria: 1`^/. Kryptonim: Franciszek.
Data rej.; brak. Data zaprzestania kontaktów: brak.
64. Zjótkowski Janusz Aleksander. Kategoria: 1W. Kryptonim:
brak. Data iej. brak. Data zaprzestania kontaktów: brak.

OD REDAKCJI:
Niniejszy blok materiah5w jest w cańości poświęcony problematyce
agentów w życiu polftycznym Polski. Zgromadzone materiały podzieliliśmy na cztery grLłpy tematyczne.
Artykuły zaprezentowane w plerwszej czgścj stanowią próbę całościowej analizy rolj nieujawnionych agentów w życiu społecznym
Polskj oraz podejmują kwestię moźliwości sfałszowania kartotek
MSW.
W drugiej częśc]. zamieszczamy nigdzie dotychczas nie publikowany dokument - .Zabcznik-lnformacjęp. Jest to opracowany

został przekazany poslom. Przedstawiamy kompletną listę parlamentarzystów i wysokich urzędników figuri/jących w aktach MSW
jako taini wspóbracownicy (T\^0. Publikujemy dane osobowe po§zczególnych osób: nazwę kategorii, datę rejestracji i datę zaprzestania kontaktów, pseudc>nimy.
W trzeciej części prezentujemy komentarzć i reakcje rozmajtych
środowisk i organizacji na ujawnioną przez ministra spraw wewnętrznych listę współpracowników UB i SB.
Natomiast w czwartej części publikujemy artykuty omawiające

analogiczne prQcesy ujawniania agentów służb specjalnych w
Czecho-Sbwacji i na węgrzech.

przez ministra spraw wewnętrznych A. Maciarewicza ł(omentarz do
sposobu wykonania uchwav sejmowej z dnia 28.05.1992. który

RAPOIXT Z JĄPRA CIEMNOŚCI.
Ohydal Ohydal
J. Conrad
14 lipca br. gośc# w ŁDK eks-minister MSW -Antcmi Maciorowicz.

Spotkanie firmowab Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe. Pu.
bliczność dopisah /około 300 osób/. Atmosfera przypominala mityng

łtunrk::kp:Zmegns{%jłgn°ai3::ddz?eYóhdus::Snk{T;rTańk;P=ęłozś:aj::ęg:otje8r;
ludzi skompromitowanych współpracą z SB. 1 nie licytujmy Się w
radykaJizmie, czy tylko śmiorć moralna czy jakakolwiek inna. Wystarczy, że odejdą. Taki radykalizm z\^/ykle kończy się na okrzykach,

polftyczny z roku 1989. Płomienne mowy ministra byb/ często prze.
rywane gJomkimi brawami. Cm relacja: . jestem tutaj, aby położyć
kres potomkom kłamstwa. fałszu, bzdur i pomówień lejących się z

a państwo polskie dalej grzęzło. Druga sprawa to ustawa o taiemnicy

prasy, radia i telewizii na mój tematjak i ustawy lustracyjnei.. Abyśmy
nie powtarzali różnych ldiotyzmów 1 nie musieli mmaczyć ludziom,
że biale jest białe a czarne czarnym. Sprawiedliwość jest niezbędna

nowo przychodzących do służb państwo`^/ych. Od początku kwietnia
ten projekt leży w komisji sejmowej. Za niewykananie tej ustawy jest
odpowiedzia]ny pan Jan Maria F`okita. W całej lewicowej prasie, a w
szczególnoścl „Trybuna" i .Gazeta Wyborcza" robiły wiele §zumu i

a prawda jest jedna. Na poczatek powiem jak wykonywatem ustawę
lustracyjną. To nie jest tak, iż rzecz cata została wymyślona 28 maja
tego roku. To nie jest tak, że }^/ymyśliliśmy ustawę lustracyjną w

trakcle pełnienia półrocznego urzęd u w rządzje Olszewskiego. Spra-

wa przejrzenia podstawowych kadr rządzących Polską byta naczelnym hasbm wyborczym ZchN.u'. Chciałem być mu wiemym. A w
opqciu o ideę chrześcljańską 1 narodową zbudować niepodległe
państwo polskie. Taka była idea tego stonnictwa, którego jestem
członkiem i wiceprezesem. czy wreszcie jako minister wyloniony z
tej pam.i do pierwszego rządu cenbo-prawicowego, nie moglem się
od tego uchylać. Gdy Sejm większością gtosów przegtcsował uchwah lustracyjną starałem się ten trudny obowiązek wypełnić jaJ(
najlepiej. Co nie znaczy, iż uwaźałem ją za najlepszą i najwspanialszą w konstrukcji. Najpierw powinna być uchwala będąca formą
apelu do poslów i s`enatorów, aby ci. którzy byłi uwikłani we współ-

pracę z SB, odsunęll się w przeciągu trzech miesięcy do pół roku z

państwowej, która tak jak poprzednia została zniesiona przez rząd
pani Suchockiej. Chodzi w szczególności o ałt. 8, tj. typu lustracji dla

hatasu wokół lustracji. Flzeczywiście wisi ona od roku 1989 nad tym

cał)m nomenklaturowym aparatem państwowym przesiąkniętym
agenturą, który chce zmienić dawne sekretarskie szkółki na dolarowo
wkłady w banku. 1 jestem przekonany, że rzeczywiście to zrobimy.
Jeśli nie, to nie zdziwmy się gdy naszo dziecl zarzucą nam w

przyszłości, iż nie wykorzystaliśmy szansy na odbudowę państwa
polskiego. Trzecia sprawa to ustawa dekomunizacyjna. Należy bezwzględnie domagać się realizacji tej ustawy od swoich, wybranych

przecież przez was posłów. Uchwała ta mówi, iż wszyscy, którzy
wspóbracowali z SB bądź bylj jej funkcjonariuszami, także PZPFl-u
- od średniego szczebla wźwyż, muszą być na przeciąg pięciu lat
odsunięci od służby państwowej. A z`^/łaszcza od pełnienia funkcji w

zarządach i radach nadzorczych przedsiębiorstw z większością
udziałów skarbu państwa. Aby ludzie ci znów nie rządzili naszą

życia publiczn'ego. Aby wreszcie zniknęli ludzie z polskich struktur

gospodarką. To nie jest żadna zemsta. Jest to minimum gwarancji.
źeby ludzie, którzy doprowadzili do katastrofy gospodarczej Polski

państwowych, którzy mogliby być w przyszłości szantazowani. Pan
Andrzej Milczanowskl znalazt gdzieś projekt tej usta\^/y w moim

przez ostatnie trzy lata nieźerowaJi na nas. Ludzie ci muszą zwolnió
miejsce tym którzy mają wiedzę, chęć i kompetencję, do wzięcia losu
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kłqiu w Swoie ręce. To jest kłamstwo iakoby aparat państwowy

pracowników SB. Zagranlca wie o tym doskonalo. Zresztą baTdzo
wiele informacji na temat ludzi związanych z władzą jest w rękach

#Łez?:e::%'je%:#nz,rbyrsvtwmiswb%*ti#urd#Ł#;eoTi::npc°ht[3|ź
zaraz po studiach prawniczych. Byli oni 100 razy lepsi, bardziei
kompetentni,inteligentniejsiwreszcie,żeniepowiemuczc.Lwsiodtej
starej kadry. 1 tak jest w caAej Polsce. Nie ma żadnego powodu Py

ije#:;łś:::a;g#odĘ°;?łĘo!,#gźnł;r:5ź:::Ęgcai,*A*jd|eiałe:;

nami rządzffa st"a nomenklatura "macząca się, że tylko ona umie

będzie narr`i rządzil nomenklaturowy aparat urzędniczy w rękach

rządzić Polską. Ustawa dekomunizacyjna ma na celu dokonanio
rzeczywistej przemiany. Dawni sekretarze i agenci SB siedzą w
cx}ntralnych punktach gospodałki kontrolując tkankę polskiego or-

prozydenta.Prezydenta,któryzawiezjenasswoimsamochodemdo

ęąnjz%Ubp#8T°bwgeog:.ioJebś:jdt2:eY'E8g;j:kd:%:°mńucn?aB;ej'n=i!eb#3
kluble ZchN-u, PC i Solidarności. Słowem rząd Olszewskiego toczył
walkę o suwerenno struktury państwa polskiego. Przez pół roku

#''łn;mnuŁZŁdu..Ti#s:am#?=ns:ę:rp%|:7śLake=n?omśtcę!#::y

dyktatury.lnnegowyjścianiewidzę.Nachwilęzobaczyliśmyjakajest

prawda i dlatego ludzie chcą rozmawiać o sprawach Polski.
Zupełnie jak w roku 1 989, także o tych sprawach z .jądra ciemnoścr. Me wiem, czy F`os|a odbuduje §woją potęgę jutro czy
pojutrzo. Czy ukhd rosyjsko-niemiecki zawrze się klamrą nad Pol-

ską? Faktem jest, iż proces ten będzie postępowat. Każdy z nas to
na własne oczy widzi.1 niech nam żaden pomyk nie mówi, że tak nie
jest. bo to tak slę stanie.

HDEIJO

:,'aę:iz:i::.Vk3`ronawg:%::ć,Ssąk,:dk;:ąpśfęeźs;ęyb#S%:n;cTdJUsp%:

„CZY POLSKA MOŻE BMĆ NIEPODLEGŁA"
-Bwyćż%e%d=Z=#bx%br#t°:y#e:niS;Wsyd.
Kon{ucjusz
s lipca 1992 roku na zaproszenie „F`uchu 111 F`zeczpospolitęj"

To właśnie Polska miata budować im mieszkanla za środki. które

Zachód przeznaczy na budownicwo mieszkaniowe w F`osji. Polska
miała przedstawić plan przedsięwzięć do końca 1992 roku. W
zarnianzatoRosjaniezobowiązalisięwycofaćswewojskadokońca

3,%3%td.oRŁoę::a%%=]rn:=fert,T:.Ns,pT.ł*=j=r;;jo"#3k:::k3:3 gn:e%guroocł:ew;::paędFprgto:;3d,nTc:h#:oog;;nboRw:,g:g±e;z:juodnw:gjdsgż;eft::
polskiejorganizacii.Greenpeace".WiceministrowitowarzyszyłLech

Jęczmyk.
Pmio ministrze, czy Polska może być niepodległa? Premier 01szowskipamiętnejnocyz4na5czewcapowiedział-czyjatapolska
będzio. To znaczy, w którym miejscu Europy ona będzie. Czy zdo-

sprzeczne z naszym interesem narodowym. Ostatecznie Rc6janie
ustąpili i podpisali układ z zateceniami rządu Olszewskiego. Od tego
momentu pojawiło się wotum nieufności dla naszego rządu.
Czy to możliwe, aby Flosjanie tak bez żadnych grymasów podpisal.i niekorzystny przecież dla n.ich ukbd. Otóż nie. Po podp.isaniu
uktadu do Polski pizylecial gen. Dubynin. Lądowa} on na lotnisku w

|?i';;i:i;iigiiia;;;ii:eiiic2:i:,pci:tii;go;;n!e;;;;łśluiie!:;jy;i
:om"b3#aeg°ok,r:i':n:ga:okię#masj#k8ons!#u°cwh':::;ap'3:%°gł::e;

Mńsku Mazowieckim, a przecież nie wydawałem na to zgody i nie
udalo mi się ustalić. kto ją wydał. Do niedawna namiestnik, przepraszam dowódca pótnocnej grupy wojsk radzieckich w Polsce, a od

3Ęadc:z:&łe:=3tesgn=i:BY:a;Ts:ó:&UwĘ:sd:3:w:,a,9:ff:Ęg:r;°3S#itpśra%ł

::t,geęia:,:zLe.nż#n"az5;i=niŁ|ikpn,żeejcę:nYks#S':ei3o:gśnać:#ą:g3:

zgodę, aby Polska budowała mieszkania rosyjskim oficerom jak
również na powstanie mieszanych spółek. Za 3 dni nie bylem już

Pu°dpzT:8isape###kę':&p:.k'#}eżchvc:ah'ęt8;Pcah"Łzanżs=yFzćć

wiceministrem MON-u.

przywódców to też są tacy, jak tylko rwą się do władzy, do koryta. A
ci co tworzyli ,okrągv stót' będą w przyszlości postrzegani przez
spoheczeństwo jako obcy. Obawiam się, ze naszemu przeciwnikowi
coś sb z tego jednak udało.

Pana rodowód polityczny wy`^/odzi się z KPN-u. Dlaczego w
taklm razje tak źle układaią 5ię pana stosunkl z Leszkiem Moczu'skim?

Tak, jestem przecież współzatożycielem KPN za który to przesiedziałem ładnych parę lat w więzieniu. F`oztam nastąpił w listopa1984 roku. Gdybyśmy przeprowadzili wtedy demokratyczne
naęg,ezmpooew#n:*,::,ep:g,,3€Ś#ejn#ł;js:zp:,nó#;sądzanyodzie
wybory to Moczulski przepadtby z kretesem. Jednak znam dobrze

wi=zFĘ:ans#?a#.,±r:;=:ii::h#mm!::#:j:l;:t#1
spr.awami. Spisek nie rządzi Światem, ale spiski są na świecie jak i
spiskowcy.Naterenienaszegokrajunapewnojestichwielu.Wszyscy oni życzą naszemu krajowi jak naigorzej i dlatego w naszym
interesie Teży, aby tych spiskowców usunąć. Ci. którzy chcą państwem polskim manipulować. l(optrolować zależy na tym, aby w
naszymkrajubytbabgan,dezorganizacjairozprzężenie.Nadźwięk

##3:dpook#,a9.łmpyo:Fę[aż:]#efe,:gt:aóoo3t::t:,:at:g,:ksr:%uż#Ó:
A wraca|ąc od ogółu do szczegótu, kogo pan ma na myśli?

::#ić}e#,%j:mD?śŁagvoĘ:;raz::bsY:°;3dp;Z;ac:fuarz:ł::Sa%:'pn::.
ską Partię Niepodległościową. Do tego doszedł konflikt z panem
Słomką podczaLs załatwienia w moim ministerswie spraw zwią-

g;n,::Eżfwzóatecgż:::o#anrŁeymw:ŻŁNs;:TS#3owy„S;rśeża:hsg,3T[s:
toletem a potem poszedłem z nim na piwo. Co jest wierutnym
ktamstwem. KPN gtosował już kilkal(rotnie jak komuniści kompromitując tym wszystkie formacje niepodległościowe. K]ub KPN-u wy-

stępowat również z wnioskiem tormalnym przeciwko rządowi
Olszewskiegoatakżepamiętnepodnoszenierąkprzygbsowaniuw
tej wspanialej koalicii. To jest dzialanie nikczemne i ja już Moczulskiemu ręki nie podam. Przecież z Porozumieniem Centrum

tsr.#!u:yz,zRL;::i:%:w:#;o:khfa,g\gingź:;?:,yY;,i,:r::,FĘ:j:::a:n:
powstanie spółek polsko-rosyjskich na terenie obiektów byh3j Armii
Czerwonej. Dosz}ho z tego powodu do spięcia między .rządem a

miewaliśmykłótnie,alewchwilitrudnejdlakrajuKaczyńskizachował
się odpowiedzjalnie.

A co z Parysem?
Sktadpolskiegoparlamentuwpehiodpowiadaobcymwywiadom

::ege.:bb##;L:,yw.b:!ł.JG;;ałłe:W#.:mw:z,ó:R;*oG:T#ąa?:%±Yc;

;:e:n,g:nĘawmś:sĘ#;#ĘaĘ;;:i#:m;a:ł;#aT3'3ntoęĘ,g

iak również siłom postkomunistycznym, dlatego, aby ratować rząd
Olszewskiego prem ier poświęcił Parysa.

J. VICO

Wpływ F`osii. 1 jeszcze jedno - kwestia budowy mieszkań dla
oficerów aJ'mii rosyjskiej wycofującej się z Polski.
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KOLALICJA STRACHU
Proszę Państ\h/a, myślę, żB wszyscy chciełibyśmy bardzo, aby

cza, który mówl, że on się czuje osobiście straszliwie obrażony.

Tymczasem przebieg wydarzeń miał następujący przebieg : jak Pań-

:?::%,#eż::ŁFź:an=n=gŁkś*#Eizedńestwznadoad?b;i;an:dw°sbź;!

stwo Wecie. Sejm podjąl uchwałę zmuszającą nas, nakazującą

stko, co się stab w nocy z 4 na 5 czerwca, z obawami. Bo przecież
wiadomo, że tutaj nie chodzl o to, że paru facetów utracilo stołki, bo
to nio jest takie ważne.
Każdego musiało zastanowić, dlaczego usunięcie rządu premiera
aszewskiego odbywab się w takl sposób. Dlaczego było to ode-

Ministerstwu Spraw Wewnętrznych, aby przedstawlło listę agentów.
Oczywiście, że minister Spraw Wewnętrznych nle mógł takiej listy
przedstawić, ale mógł zrobić to co zrobit -tzn. nakazać zbadanie
ffchiwów MSW i ustalić listę osób, które w różnych kontekstach
występują w tych archiwach. Pojawia sie zawsze ten problem -czy
możm coś sfaĄszować, czyli mówiąc inaczej, czy są jakieś lipne
teczki, które rzucają cień na człowieka niewinnego. [...]
Badanie odbywało się w następujący sposób -o czym mówił pan
Naiinski: 1. W archiwach nie ma żadnych teczek, w archiwach są

grano eal( gwaltownie, w takim strachu? Co takiego wtaśc.wie się

stało? Czym ten rząd sprowokował tego typu reakcję?
Tej nocy ujawniła się koalicja suachu, koalicja ludzi i ugrupowań,
które zo sobą niewielo, lub nic nie łączy poza jednym pragnieniem,
aby wreszcie skończyć z tym rządem. CMóź, proszę Państwa, to
każdemu musi dawać do myślenią dlaczego tak się stalo, Zastanawialiśmy się z premierem Olszewskim - czy ten rząd mógł

inaczejrozegraćtęcałapartię,którazostahrożegrana,dbomówiąc
lnacze| - czy byt w stanio uniknąć upadku, czy mógł stworzyć takj

kwżj§:jyv:oznpyrzwe::+mj:#żey#:.n##:L#egkoż:p%o=ehn:ew:nćf;

de°ntFoesnó#,Ę=!ęi3E%rs°Łżonn°ygj°e:?:#Umsnp:?#.sgkbr®a#chY
na których są wymienione nazwiska osób. które są w jakimś obszarz® dziahnia tego typu służby i na tej fiszce są `^/ymienione dane

personalno oraz numery teczek spraw, w których ta osoba figurujo.
Jeżeli ktoś chciałby coś sfatszować -to jest to prawie niemoźliwe.
Moźna sfaiszować jedną, dwie, ale jeżeli był to agent aktywny, to on
dzialąiąc wytwgLrzal ślady swojej dziatalności w różnyoh miejscach,

mnio osoblśclo byb zachowanie się KJubu KPN I Leszka Moczul8klogo. to nio ulega nqjmnie|szoj wątpwości, że te dzJ.ałania, któro

wróżnychsprgwach.1terazmożnazrobićtak,żefiszkęznazwiskiem

3::*:ewstmie:%a,:zYŁw:ę,t.rz=::!ęTe##,iknjs:eJw"ąci::;mw:cwz.;

fałszywe albo sfałszowane numery akt (i medy we wskazanych

się wyjmie i zniszczy. (.„] Można zrobić tak, źe na fiszce pisze się

w sprawio .lustracji'', czy toż ustalenia osób, które we władzach

miejscach nic się nie znajdzie). Ale jeżeli ma się wystarczającą ilość

państwo\^Ą/ch zasiadają, a mają w swoim życiorysie kart)/ niechlubne. że rząd tym dzialanlem dotknąl części osób, które taką dzia.

czasu,jeżelisąludzie,którzyznająsjęnaarchiwach.naarcmwistyce
i jeżeli mają czas, aby te teczki, te wszystkie sprawy zbadać. to onl
po pewnym czasie ustalą prawdę i nie ma tu najmniejszych wątpliwości. Chyba, że to aTchiwum zostanie zniszczone -tego się

lź',T.°n:ŚwŁ?śdJ?'ysi;,ż:ywś:ózduj:ms#wZ:g;°ei:ineeiy#o:emgn°:
amosfei.a zagrożenia, polegająca na tym, że rzekomo rząd przygotowal |akleś jednostki wojskowe i że zamlerza - nie wiem wkroczyć i aresztować wszystkich. Pan prezydent Wdęsa twierdził,
że przewldziany byl dla Niego Arłamów. Ne wiem, dlaczego takie

luksuaowe miejsce, może sądzi, że |ak będą go zamykać. to zawszB
w Arlamowle. \Mdziałem, żo bardzo wiele osób bab się tego w§zystl(lego, że mgle we|dą. zastukaią butami - ja powinienem chyba
odegrać tutaj główną rolę.
Dziennikarze pytali mnle, czy przygotowałem zamach stanu. żar-

Byb#%':yforAWoj°mdgLj:cmó#Ł9y]:Yr.dp;regś°r'o°dwastk',:°pt3##m"y#

obawialiśmy i dlatego ustawialiśmy warty i stardiśmy się te zasoby

archiwalne chronić. W związku z tym niszczenie różnych części
archiwów, oczywiście w jakimś sensie utrudnia pracę, ale nie unio.
możliwia jej przeprowadzenia. Jedno,co można zarzucić Macie-

Ł:wi3je:ł;:st;Ęła;:.:'ne±TOL:;cd#?y:ÓŁęi#ś:i;n:=:głu::r;zk:at,r;ob:as:z::
pracował z "bezpieką", my badaliśmy, kto z osób odpowiedzialnych
za losy państwa taką rolę petnit. Z kilku powodów. Myślę, że po

pierwsze, nie ma najmniejszej wątpliwości - mam na to informacje
-że oryginały, a może tylko mjkrofilmy (bo było to mikrofilmowane)

resorcio Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych, to bw środki
ochraniając® te rzeczy, które mogłyby ulec zniszczeniu w wyniku

zna]dują się w rękach sowieckich. rosyjskich. Otóź jest bardzo htwo
człowieka, który ma togo typu "hak" [. ..] szantażować [...]. Po drugie,

pożaru czy jaklegoś nadzwyczajnego zdarzenia, a więc takie jak
aJchiwalia. Drobne archiwa MON jak i MSW zostav zabezpieczone
wzmocnionymi wałtami. 1 to było wszystko, co zrobiliśmy. Zresztą

jesteśmy przekonani, że strona rosyjska robi wszystko. aby nie
ewakuować się z Polski, aby zachować Polskę pod kontrolą, albo
zostawió przyczółki ria terenie Polski -takk3, z których będą mogli w

pan Onyszkiewicz po objęciu mojego urzędu to potwierdził [...].

przyszłości zacząć rozwijać swoją pozycję. Dotyczy to [...] wszy-

Proszę Państwa, ja nie chcę absolutyzować sprawy owych nieszczęsnych agentów. Słyszymy ciągle, że to jest histeria, fala nienawiści, źe ni® wiadomo czym się to skończy. że to jest re`^/olucja

pożerającawłasnedzleci,żetojestmleszaniesięwprywamesprawy
ludzi, narażanie ich dobrogo imienia, itd.. itd.
Po pierwazo, trzeba sobie ustalić sprawę dość wyraźnie: co to

znaczy, że w państwie demokratycznym ktoś aspiruje do tego, aby
zajmować stanowisko eksponowane w tym państwie. Co to znaczy,
żetenktośmawpływaćnalosytegopańswa.decydowaóotymjakie
jest prawo, jakie są ukhdy międzynarodowe, jaka jest polityka
obłonm, jakie są decyzje gospodarcze ftd.. itd. Decydując się na
odgrywanie takie| roli, każdy miisl się liczyć, że obywatele będą
chcieli sprawdzić, czy on rzeczywiście pod każdym względem jest

stkich tych rzeczy, które Państwo znacie - ta awantura o traktat
polsk-rosyjski... Mialem w tym osobisty udziat, ponieważ oprotestowałem na Fladzie Ministrów kilka istotnych postanowień tego
tiaktatu. 1 wspólnie z min. Macierewiczem -on swoje miał dane z

:rrź;gd#°wC:jrą:ngr::#eas:#kma',j2g:emfe,?bk}%ymb;Znnae:eTS:;ęwnsś::egę
kraju kilkaset stanowisk sowiecklego wywiadu. do tego opłaoanych
z polskich pieniędzy, bo to by byv firmy, które by prowadziły różneęo
rodzaju biznesy w powiązaniu z firmami z SdFąp itd. Zauważcie

Państwo, że ostatnią rzeczą. którą Fąosjanie chcą z Polski wy.
prowadzićsąwojskałączności.Cotoznaczy'Wojskabczności''?To

są ci , którzy podsłuchują. Jeżeli Państwo przyjedziecie do Warszawy
i pójdziecie w takie miejsce, gdzie urzęduje Prezydent RP, minister

godny zaufania. Na tym polegają przecież kampanie wyborcze i
walka wyborcza w normalnych krajach, że opozycja rządowi stara
się udowodnić, że ludzle którzy są na stanowiskach -są niegodni
tych stanowisk. 1 wiecie Państwo doskonde, źe co pewien czas
riasza prasa donosi o róźnego rodzaju skandalach, które mają
miejsc® w różnych kraiach demokratycznych, z tym takim najgłośniejszym jak Uwatergate", kiedy to wspótpracownicy prezydenta
Seanów Zjednoczonych podsłuch.wali konkurencję -a więc wykroc-

Obrony Narodowej i Premier F`ady Ministrów, zobaczcie, w którym

zonie stosunkowo niewielkie, a jodnak skończ`riD się to dla Nixona
koniecznościq podania się do dymisji. U nas zaś osoby zas'Ladające

przypuszczenle, że skoro przez 40 lat panowali w tych budynkach,
mogn zajnstalować podsłuchy w innych miejscach. To jest nie do
wykrycia. Trzeba by pruć ściany, wywaJaó wszystkie przewody, a i
tak nie ma gwarancii. że się wszystko znajdzie. Ja planowah3m

w Parlamencie, Rządzie, Kancelarii Prezydenta -a z tego co wiemy
równiożisamPanPrezydent-stanęłypodbardzociężkimzarzutem.
1 co się dzioje? Nic! [...] Co pewien czas pokazuje się w telewizji

jaklogoś posla, który krzyczy na Macierewicza, a to jakiegoś działa-
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mlejscu znajduje się ambasada sowiecka. W tej ambasadzie wszystkie budynki są pokryte dokladnie podsluchem elektronicznym -n ie
ma żadnych wątpliwości. Budynek MON - po wojnie tam urzędował
F]okossowski - jest o płot od ambasady sowieckiej. kiedyś byto
przejście bezpośrednie i or`i tam sobie chodz". Z czasem zostato
ono zllkwidowane i zamurowane. Pomijając już kwestię elektronicznego podsluchu ministra Obrony Narodcwej, istnieje również

przenieslenie Mini§terstwa Obrony Narodowej z tego budynku, ale
to oczywiście są koszty i to musi trwać. W związku z tym pewne
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czy rozpabywanle pewnych spraw Podejmowab się albo poza
t)p buclynkiem, albo w miejscu gdzie podsłuch był niemożliwy.
Rosjani® nie chcą więc wojsk łącznoścl wyprowadzić, twierdzą, że
ta brygada Ęczności w Rembertowie jest szalenie pobzebna. Tylko
do cz®go? My wlemy. To coś też czegoś tutąi dowodzi. Wreszcio jak
ważna jest dla nlch sprawa polska i sama Polska Świadczy fakt, że
namiestnik Dubynin został mlanowany Szefem Sztabu Genoralnogo

Myślę,żeistnlejejaklśczas,niewiemjaki,danynamprzeózhistorię,

Opatrzność, los - obojęb`ie - 1 jeżeli my ten czas zmarnujemy, a
sądzę żo sporo czasu już zmarnowaliśmy, to może byó tak, żo
obudzimy się z rękami w nocniku, tzn., że ten moment historyczny
minie i okaźe s'Lą, źe z tych przyczó»(Ów, które agentura sobio

przygotowda, rozpocznie się kontrofensywa przeciwko nam i wró-

cabj falangi rosyjskiej, jest drugą osobą po generale Graczowie,

cimy tam, skąd wysźliśmy. Nie muszę mówić, co by to oznaczało dla
naszego kraju i jakie byłyby tego skutki dla każdego z nas. Stąd

który jest minlstrem Obrony Narodowej, jeźeli idzie o struktury woj-

sądzę, że skoro następuje polaryzacja sil polkycznych w Polsce,

skowe F`osjl. Awęc widać, do czego to wszystko zmierza. W związku
ztym-|aksądzę-naszebezpieczeńst`^/o,bezpieczeństwonaszego
kraju jest zagroźone.
W wyniku tego całego zawirowania, które powstało - F`osja roz.

skoro ludzie dochodzq do wspólnego wniosku, że należy jakoś na to

aypała sięjako imperium 1 na pewien czas straciła możliwości kontroli

bardzowieluobszarów.CXóżonajestprzekonana,żeonatQkontrolę
z cmsem odzyska, w związku z tym stara się ubzymać w stanie

:#ś„Ł#wS*::eptoen:#n=T,o#::oj::#eńsśTł:,#ótr&,W%:
iantemdostabilizującymmszkrajjestwszystkóto,cosięunasdzieje
w obszarzo prawa, polĄ/ki wewnętrznoj itd. Spójrzcio Państwo na

z?c'pąFeoYac;(mmypśi3,sz€i:i#!:de=t*:sYpbafs#,eźi#amno:':##ęnyn:
zorganizowanych obywatelD, to może uda nam się takich obywateli
zorganizować, uda nam się się podjąć róźnogo rodzaju współdziałanie i akcje. które by miaĄ/ na celu chocjażby taką rzocz jak do.
maganie się, by pan Prezydent oczyścjł się z zarzutów współpracy z
organami. Aby układ sił parlamentaTnych był lnny, odający rze.
czywlście nastroje społeczne i oddający pragnienia społeczne. Vviemy.żewieleosóbnieposzbdo\^/yborów,wiemydobrze,żetowybory

okres ostatnich dwóch lat. Zhrzuca się nam, że 2robiliśmy źle "lusO.ację''. Dlaczego cj inni, którzy przez dwa lata byli u władzy, nie zrobi[i

g5Z;bź8:gmwagb#';%:ji:r'#c?in`;i.ii:rj3ymnydciaei:nż;r##y:8%

:sgo°b;e3:°'Łpiz,#ż3ś#jriT=UMi:#jknf#ndn°y*#śorwyLnj::

br€::|Uięoi::g:#ka:sę%śrŁećzbd:m±snpa&t,:rdeź;ekw+°ź:Wż}#enż:

dostęp do akt i nikt z tego powodu nie robił awantury. Wszystko w

sobą pracować. Ja tutaj nie wyrazam żadnych sugestii organizacyjnych, to nie jest ważne, czy osobiste państwa przekonania, opcje

porządku. Ja nawet byłem wściekv na Najmskiego, bo kiedyś przyjechalem do niego i mówię, że chciałbym zobaczyć moje akta. A on
mówi -ja ci nle mogę ich udostępnić, bo przepisy nato nie pozwalają
- napisz podanie. Takio rzeczy mi opowiada. To prawda, proszę

po prostu następny szwindel.

:;,łąwwsvtimnj?sŁnoyrŁś[e;:nskzuŁCzhn°ędażjg##,Ł.z?:#:a"śj::

Państwa-napiszpodaniebomusimyprzygotowaćteaktatak,żeb)ć

łecznego, narodowego, 8 dopiero później żebyśmy mogli stworzyć
odpowiednik tego na terenie parlamentu [.. .]
\Mdzę tu osoby, które majq doświadczonie 1 dziabv w tego typu

g;n;eł3Froźn#Srb,t;dpzrlźeg=,grbś:j=yą:aj,;#3LwaoLnę,ę3g::=

rzeczach..Wdzę też wiele osób, które mają wolę takiego działania.

zobaczybm do dziś. Otóź Pan Mlczanowskl i jego koledzy nie mieli

Trzeba po prostu to stworzyć. |...] Co do mnie, to ja współpracuję z

teg#,Ę:gu#u#yj:ź.'Śe='8Pż::tbryNŻTgmpaństwemzrobić

panem Olszewskim, będziemy się starali stworzyć taki ośrodek w

wszysd(o co można, aby je odkleió od tego sowieckiego smrodu. 1

yę=,=mw;°j'emźdógćb#oyvzkT:TięYk;|'śknę:eć.#źśćśCz;:ś°cł;e,%jęż;ź:

tutąi są takie przedziwne działania, np. my staramy się cały czas o

można. Bykm wczoraj w Poznaniu, przedwczoraj w Koninie, wszę.

to żoby Polskę włączyć w struktury NATC), a tu się nagle pojawia
koncepęia NATO bis. NATO bis, o wszystkich cechach dawnego
Układu Warszawskjego. Mnie zapytał dowódca NATO, co to jest
NATO bis, czy to jest dawny Uktad Warszawski? Czy to znaczy, źe

dzie siQ pojawia radio, telewizja, prasa i nawet jeżeli źle plszą o

Ł°:Sriiźghg|d#gśt:;r##;acn|eTcą°?naę:g]ś:!Łmnó,P;
nas bardzo chcą. 1 teraz powstaje pytanie: jakie sygnaw wysyłano przekonujemy i do czego?

człowieku,to-jakmówi"Zapawczka"-nieważne,czyotobiemyślą,

•#ekb?:3#akaaj*:#r.;:łź::i|..Węodopókinioprzekręcająnff.

Romuald SZEREMIETIEW
(ZarejestrowanenataśmiemagnetofonowejwysląpienieFlomualda Szeremietiiewa ~ Wroolaw, 26 czerwca 1992 r.)

TAJNI WSPÓŁPRACOWNIcy A BEZPIECZEŃSTWO RP
Publikowany niżej raport, przezmaczony dla premiera Jana C».

&W#8:#Pw%::%%i%stmp°sdv##ecw:ęa#n;g:.2Ś:ś#
póchod2ą od redakcji, dokonaliśmy również nieN^iielkich skrótów.

Głównym spoiwem komunistycznego państwa bw tajne służby.
SpełniaĄ/ one dwojaką rolę. Z jednej stiony inwlowav i zniewdaty
społeczeństwo w imieniu totalitarnego państwa, z drugiej - shiżyty
ścislemu poclporzqdkowaniu Polski ościennem u mocaTstwu. Trzeba

pamiętać iż Związek Sowiecki kierowal i kontrolowat cywilne i wojskowe slużby specjalne PRL, także po 1956 roku.
Skuteczna próba odejścia ocl komunizmu w pie"/szej kolejności
musi oznaczać ujawnienie i przecięcie stworzonych przez poprzedni

system niejawnych powiązań wewnątrz społeczgństwa, jak i w relac|ach Pok;ki ze światem zewnęUznym.
Jest to bezwzględnie konieczny warunek utrzymania pehej n.re-

podległości kraju oraz powodzenia programu przeksztak»ń ustrojowych.
Mespełnienio tego wa)'unku stawia kraj wobec trojakiego typu

zag'ożeń:
•Zagrożenlew®`A/nętrzrie-gdyst\^/arzamożliwośćpostkomunis.
tycznym ugrupowanlom politycznym i środowlskowym wielkiego biznesii, które korzemiami tkwią w byłej nomenklaturze, paraliżowania

państwa zE` pośrodnictwem nio ujawnionej agontury slużb Specjalnych PFąL. W przychylnej koniunkturze międzynarodowej oba te
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środowiska nie zawahają się użyć tego rodzaju instumentu dla
odzyskania domlnującej roli w państwie.

-Zagrożenle zewhętrzne -agentura ta może być lnsoumentem
penetrowania. a nawet og raniczenia niezawisłości Polski przez inno
państwa, szczególnie przez Rosję. Prawdopodobne jest podjęcie
próby utworzenia artematywnych siatek ag enturalnych. dzialających
poza kontrolą oficjalnych stużb i ntormacyjnych.
- Zagrożenie moralne i polltyczne - nieoczyszczemie instytucj!

państwowych z agentów oraz brak jasnego stosunku do minionego
systemu i ludzi z nim związanych podważa prestiż państwa. stawia
podznakiemzapytaniawarygodnośćprzemianustrojowych,atakże
umożliwiaodbudowęwiarygodnychinstytucjidemokratycznegopań8twa.
W PARLAMENCIE I W BANKAcll

Dotychczasowa praca analityczno -badawcza Wyclziahi Studiów
GabinetuMnistraSprawWewnętrznychwpempotwierdzarealność
wymienionych zagrożeń. Stwlerdzorio lalmr piastowania przez

byłych ta|nych wspołpracowiilków służb specjalnych PRL `^/ysoklch 1 odpowledzlalnych Stanowlsk w parlamoncle, adml.
nlstrac|l państwowe|, Kancolarll Prezydenta 1 wo wlad2ach
Sądownlczych. Ustalono obecność tego typu ludzi w klerownictwach nlemal wszystkich liczących się partii politycznych, w pań.
stwowych środkach masowego przokazu, bankach, służbie
dyplomatycznej i instytucjach gospodarczych.
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