OPINIE
Dziś już za późno na dyskusję

:W%ck%iz#::;uwrraj:Wzn]pę;*e::
rzysze wracają do władzy - po
raz pierwszy w historii naszego
kraju otrzymując ją legame. /.„/
Przez kilkadzjesiąt lat nawywracali dość -łamali kości i sumie-

nia. zdzierali paznokcie, odbie-

:a:|oą!:!::T#?%jś3j!:kDaż!sybĘ:°.
ją, że nie moźna wszystkiego potępiać w czambił itp. To prawda,
że ich przywódcy są dziś dość

gładcy w słowach i rozważni w
gestach, ale też horror nie zaczyna się zwykle od ujawnienia
przezwampirajegoatutów..krów
i szponów -przeciwnie. na początku jest zwykle sielanka.

Romu lad IAZAROWICZ
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KOMUNlścl:

UPADEK CZY SUKCES?
Olgierd Żmudzki
Wśród wielu zagadek współczesnego

tatnia dekada naszego wieku charakte-

sĘ:'=nparc°żecem.Ś°h?buanLzj:Um:a|Truj:zmdłrej:

ryzuje się wyraźnym bankructwem komunistycznej ideologii, trudno więc sobie

wo myślących ludzi takiego, który by nie

wyobrazićmoźliwośćużyciasiłymilitarnej

zadawat sobie pytania: jak to jest, ko-

w jej obronie. Ale została trzecia komunistyczna siła propagandy i manipiilacji. Tą
bronią komuniści zawsze postugiwali się

munizm upadł, ale komuniści mają się

wręcz znakomicie?
Kiedy upadała monarchia francuska
burzono Bastylię i gilotynowano króla.

K]edy upadat nazizm burzono Berlin wraz
z Kancelarią 111 Rzeszy, a nazistowscy
przywódcy stawali przed trybunałem w
Norymberdze. Kiedy tak Waściwie upadt
komunizm, jakje wydarzenie wiąze się z

po mistrzowsku i nadal nią wtadaj'ą bardzo skuteczn ie jak zresztą wykaze dalszy

:jęądgz%Cmhyr°;Wt=|a:.p:%T;:Łąr:ćchsjt€l:jskj
tabiać ich skuteczność.

początkiem jego upadku? Bo może nie

telnymi odpowiedziami na przedstawone
wyżej pytania i wątpliwości. Oczywiście o

pytaniu, na które brak odpowiedzl moźna
z czasem zapomnieć, ale czy nie zostaje
po nim jakaś psychiczna zadra? A żeby

ń;#zZ;#stt;ćFząb#uŁ#p:a%:t°;:';

komunizm. Nie jest to problem tylko teoretyczny, jeśli wz]ąć pod uwagę powrót
do politycznej władzy komunjstów na Litwie i F`umunii, czy wznowienie działal-

elit i.est manipulacją stosowaną przez komunistów bardzo często i niemal zawsze
z duźym powodzeniem. Dziwne jest, że
społeczeństwa i światowa opinia, wobec
której ten manewr stosowano, nie po-

ności partii komunistycznej w Białorusi.

trafiły się jeszcze na niego uodpornić! Nie

:iaeżTs,:emtrć#;g:ia:Yzg:i:\ę%mmyurnęz:

#{e°śrśor8g#,sT::%rn:ogt#rrczzeekz::,'d:Lea:

i.em. Warto już teraz zauwazyć, że s»a
komun`izmu opierała się na sugestywno-

#ejgjodep°ał:g#as!j'enam:|:##?emour:}=#ź::

#?#pdoii,#3:Layc.hhEr&i33inciaoc#%sj

finansowej -zmuszeriijesteśmy na prz;ejście /od stycz.]..m|

do dwumiesięczi.ego cyklu

wydawania p isma.
Rednkcjaiwydawca

iej pomocy w róźnej formie. Kraje Za-

może poptynie zdrowa krew, która ją
oczyści z brudu niepewnoścj i wątpliwoś.

mu, a na§tępnie przejdziemy do planów
komuni§tów związanych z naszym kra-

lamentarnymi jak i złą kondyciąfinansowąpisma.Ztego
teżpowodit-fatalnejkondycji

przeciwnie, a w innym czasie następowata zamiana ról. Powstawanie centrali
komunistycznej nastawic]nej reformatorsko skłaniało kraje Zachodu do udzielania

taką zadrę usunąć trzeba czasem otworzyć jątrzącą się psycmczną ranę. Być

Celem tych rozważań jest określenje
etapu. na którym obecnie znajduje się

cy(wrz;esień-listopad).Opóźnienie to spowodowaiie jest
wrześniowymi wyborami par-

Podziały na szczycle komunistycznego
bloku. Tutaj propagandowe manipulacje
dotyczyły komunistycznych central w
Moskwie i Pekinie. Raz jedna z tych central była reformatorska, a druga wręcz

upadł, istni.eje i działa?
Jakoś jednak trudno spotkać się z rze-

cj.

Drodzy Czytelnicy
i Przyjaciele SW,
Nii.iejszyn-rpismauka;zuje
sięzaokres3ostati.ichmiesię-

ły się w komunistycznym ustroju w rękach
i działały dyspozycyjnie w interesie wladzy. Wypowiedźi na łamach partyjnej pra-

chodu myślały, że w ten sposób uda się
mlędzy komunistyczne centra wbić klin i

je sktócić. Tymczasem to jedna, to druga
centrala ochoczo korzystała z udzielanej
jej pomocy po cichu dzieląc się jei częścją

z drugą centralą.
Manewr z podięciem przez jakieś komunistyczne państwo polityki trochę niezależnej' od centrali w Moskwie. Pier-

wszym takim kraiem byta Jugostawia. na
którą w innych państwach komunistycznych wylewano propagandowe pomyje.
Dzięki temu Jugostawia przez jakiś czas
będąc państwem pozornie niezależnym,

stanęta na czele państw niezależnych, co

źYób'rao:zpku.s:::gt;cE'no:k'c:ł#a|epofroobpnaę
gandowe. Co było przedmiotem takich
manipulacji? Przyjrzyjmy się trzem problemom:

dato komunistycznemu imperium wiele

*:erz#ecź.n:aćn':d:wmaT;ejizuąmsuknii:S#o9!3
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KOMUNIKAT PRASOWY
Międzynarodowego Komitetu "Ntirnberg |1"

w Szwajcari - Osądzerie Zbrodni Komurizmu

AKTUALIA
Komunikat prasowy
Międzynarodowego Komitetii
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.Ntirnberg 11" -Osądzenie Zbrodni
Komunizmu . . .
lnfoTmacja PW . . .

Protokół z zalożycielskiego spotkania

óTtiźŁbuedTk'Łszoknaievricy
0. Żmudzki - Gorący kartofel

i#j!;gk#:#:gE,r#n;ł%#th;ikjń*ji;:gitjo!:*!ciłii;#stjś;ff@tmę#jc!i*bit#i
lerowskich.
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Wadzy
F`. Lazarowicz - Precz z
wo'nością ?

. . .

Z. Byrski -.Kom.Śdia pomwek.b czy
komedia oszustw . . .
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Z. Byrski T Co zrobić z mumią
Lenina?
Z. Byrski - K)in - łainem, czyli o

sposobach przywrócenia
demokracji
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V. Korzen - Anty-Amerykańska
polityka zagraniczna

......
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L. Giemański - Cezar Jerozolimy w
palestyńskiej Magdalence . . .18-19
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ANALIZY
0. żmudzki -Komuniści: upadek
czy sukces?
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Łas:wśę3jo"%=ekm, różnych organizaqi i wieiu osobistości życia pubiicznego na

CZASY I LUDZIE
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K. Zamorski - Emisariusz Polski
Podziemnej.....10
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M. Kozłowski -\M. BroniewsŃ we
Lwowe w latach 1939-1940

.16-18
komunśtycznych

WSPOMNIEŃ CZAR ...

Za Komitet ''N0rnberg 11" w Szwajcam

J. Kowalewski -„Drewniane czołgi"
i ... ewakuacja „Domu Prasy .... 8-9

LISTY DO REDAKCJI

lon Ganea Arges, Yves Nidegger, Marian-F. F}espond-C#owacki

lnformacja
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chatę, jak meble i wszystkle znajdujące się w nim rzeczy.

T.

Młanowicz

......

1 9
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PFłzEGLĄD PF}ASY
Conservative Reviev

Wartoprzypomnleć,żespalonydc)mzostałwłasnoręczniezbudciwanyprzezKomela
...... ' 20
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Każda złotówka, a tym bardziej dolar
wpłacony na nasz fundusz zostanie
przeznaczony na walkę z komunizmem i postkomunizmem w Europte i
na świecie.

g#:,LĘj,:Ęł#jeiyu#ĘJ%o:ni;zuśńgzĘ|amD::Łnł:;#%tgą%:o::gostiie#!st?h#N:ęj
Przyjaciele, koledzy i znajomi Kornela Morawia3kiego deklarują chęć pomocy w

odbudowiespalgaą!,Oad;:,:.oT±,?°wm:Ccłbabę;,ZLe,.Pś#eMb::i.oja5rii.(o-7i)22-13B2

MmslĘczNIK soLIDARNoŚĆ wALczĄCA NR g,lo,11 (3o7-3o9)

PROTOKÓŁ
z założycielskiego spotkania Komitetu ,,Ntirnberg 11"

w Szwajcarii - Osądzenie Zbrodni Komunizmu
Fryburg / Szwajcaria, dnia 26 czerwca 1 993.
Przewodniczący - Prof. dr dr h.c. mult. Józef M. Bocheński,
Ojciec Dominikanin, byty Rektor Uniwersytetu we Fryburgu.
Obecni:

Pan Hiep Tran Thanh, prawnik -Prezes Wletnamskiego Centrum Praw Czloweka, Paryż.
Pan Constantin Flaseanu, ing.chim. -Wiceprezes Stowarzyszenia b)ftych Węźniów Politycznych w F`umunil, Genewa.
Pan Dumitru lonescu -Prezes Stow. b. Więźniów Politycznych
w F`umunii, Genewa.
Pan Gheorghe Mazilu, pisarz, Pully.
Pan Yves Nidegger, dziennikarz -Kjerownik lnstytutu CAUSA

mialo miejsce w Warszawie w celu, jak dziś tutaj, stworzenia

ramo;t:;::#g:;i8kg#;Łę,:°ezE::ź;:n#::a°d;::::'_Ża:knc#an::a:F:,aTb:r:tsu:
gazetę pt. nNtirnberg 11", której 3 egzemplarze przysłał na adres
ZOP-u.

W końcu p. Respond ośwadcza, źe na początku wysiłki rozpowszechniania tej ldeii w różnych krajach będą tak dtugo równolegle i nieraz równoczesne, jak dtugo nie zostanie założona

:,ebpna3:n:#óo§:cgu:zn:#nTłę;:s?n,Tśa:r3egp;g2a;ił?uSgn;yrr!hw:;Baurłoadg:;wi

/ Suisse, Cbnewa. '
Pan Eugene Bumbarufladziw» - Stow. b. Węźniów Poli-

zapytuje, czy ich organiacje były kontaktowane. Odpowiadając

Vęg%C#huRstuamwu§!*j:;::?jn.awiceprezeszop-uwSzwajcarii,

Ęahp:Sk°znśt#9:rgn±:',źecjzea#k°omJ'u:,3óCćżL:?'S{:$3%madsrpe°st;

Lucerna.

t:oo;,#:doi|±eysś!:śgi,;e:.egnĘp:ktcęhsg;źÓ;fy:T#?o:wz::::::z#;i:

Pan lon Ganea Arges - Prezes Fiumuńskiego Centrum Praw
Czrowieka. Genewa.
Pan dr med. Jan Pyszkc). lekarz - Prezes szwajcarskiej Fun-

SP8:::.n:U;cahjee#snk:kd=::kpurj3bpy.'ł.Respondowizadotychczaswy-

dacji Słowa Polskiego dla Zaolzia, Binningen.
Pan mgr Marian-F. Fiespond-Ghowacki - Prezes ZOP-u w
Szwajcarii, Lozanna.

konaną olbrzymią pracę i prosi obecnych o propozycje dotyczące
p rzyszłego dziatania.
Pan Ganea podkreśla ważność zblorowej odpowiedzialności

komunizmu za popemone zbrodnje zmniei.szanej przez fakze-

Prof. Bocheński, jako przewodniczący, otwiera spotkanie o

83?8bTe4ć;j5jr:eftasE:ZwY:#scj;#ĘLi#§%AŻŁbj:#T{:,es:%b%*
stolu (patrz lista obecnych).
Mgr F`espond. inicjator spotkania, dziekuje obecnym za przybycie a Ojcu prc>f. Bocheńskiemu za taskawe przyjęcie przewodniczenia temu spotkaniu.
Prof. Bocheński przypomina, że celem spotkania nie jest oplakiwanie cierpień wyrządzonych przez komunizm, ale da]eko
ldący postęp w sprawach praktycznych, tzn. przede wszystkim

zastmowienie się nad tym, czy możliwe jest zmodrikowanie

rzy historii oraz konieczność przekazania przy§ztym pokoleniom
niesfałszowanej treści histom. Komunizm i faszyzm są bljźniakami rozbieżnych ideologii, które jednak zbiegają się, przy czym

komunizm ma doskonalszą formę. Podbieństwo dobrze wykazuje idea „Ntirnberg 11". Proces w Ntirnbergu (1946) nie mia+

:::#a?hL#:8jrtwe:Cśjyjotak::tkycłąonłeanbeyłarż::t;:encazdn';oZ,ra°t„Ntinberg 1" miatby sens, gdyby jego następstwem byto powotanje stałego trybunalu zgodnie z wtedy obowiązującym prawodawstwem. To się niestety nie stało.

nie jest fenomenem przesztości, bo przecieź nie przestal do dziś

Prof. Bocheński stwierdza, że podstawą prawną zwalczania
komunizmu jest fakt, iż tenże jest w zasadzie organiacją złoczyńców. To powinno być powszechnie uznane, ale niestety nikt
tego uznać nie chce. Akceptuje się to w stosunku do nazizmu a

grasować.

odrzuca się jeśli chodzi o komunizm.

Mgr F}espond informuje o rozwoju akcji rozpoczętej w listopadzie 1992. Przypomina, że autorem apelu Komitetu „Mirnberg

Pan Tran Thanh jako prawnik, uwaźa, źe projekt p. F(esponda
międzynarodowego trybunału ma hybrydalny charakter, bo rów-

Fubdeźcmn,:jgTyenć%#nę:#,:ygo:hżeeńskkęT:3:i:i.;3!:Łci#z*

nocześnje polityczny i prawny. lstnieje precedens, tj. trybunał

#żijeećsti:ogpnoekE:a3rn|S[i;.g3epsgŁanT:::!.esęŁc3::aśśb?gcę%|;eo-

Bertrand'a F}ussell 'a, stworzony przez komunistw do zwalczania
bojowników o wolność. P. Tran ll`anh stwierdza, że trybunał

!i;i::;o:;#u:::!::;d;zy;;::a:L2;:e#:z#ek%:n:soi;:ś!!ł|ę

l§eudęnrn:aitk#:a*e:#r!,:c:zt;:t;d#ęi:KĘnpf:a;#,:Cgr8a#cĘ:P:!e*ęae':}S-

Szwajcarii. Poza tym apel otrzymały polskie ambasady w njektórych innych krajach oraz zaprzyjaźn ione osobistości j znajom i
(Polacy i inni) na calym świeció. Wysbny został również do radia
Wolna Europa, BBC (sekcja polska), Kongresu Polc)nii w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Francji, Szwecii i Australii oraz
do kilkunastu gazet polskich (krajowych i emlgracyjnych) i innych.

polityczny „Mrnberg 11" nie bedzie mógt być stworzony przez

g:tnrafiLtak:tranće;;ę]k=i::joe,maryę%':łndyzTćmź8Fozdy:,ęr°wdo°bweecg:rtav;
Człoweka.
Pan Nidegger dorzuca inne pytanie: JaJ{ą instancję pragniemy

Do dziś cttrzymał 62 odpowiedzi.

=g:gŁć,:'aw!:ŁS:Łas#my?zMd€S;ćTL8t=::j!:iunż!?srn?ei=Fey#aićś:3

skFdwstćyk=#ajdaz|e?9?s%E:::npouspśjk#r%ąccz:%93::#jęrnsz::Ł-

roku trybunał dla pierwszego Ndrnbergu stworzyw mjlitarnie

Willi" we Wilnie oraz Alerte" biuletyn sekcji Kongresu Polonii

Amerykańskiej w Chicago.

a#:i':tsni:ei[:?:;%8S:i;#:o?óBJrywaaTnveT3;jita°c#'oeń,:%±Zdsźęj

Uniwersytetu Katolickiego w Lublinie ks. prof. Stanisława Wlel-

nie ma ani wojskowego, ani politycznego zwycięscy w konfrotnacji z komunizmem. Nie jest więc w naszej mocy poworanie
karnej instancji (trybunału) a w nailepszym przypadku możemy
uaktywnić już istniejącx3 lub mające powstać instancje.

kanu|ipŁaa*#iłni;,:te!s:ig.o#:;ęLnnyamF:i:!'eji#mKs;!3t;
MikołajazLichtensteinu,Ambasadorawszwa)carii,J.M.Rektora

?t:feafb::)Ei##:e=3:d=ria:;P.N:wsairaajcegj;rTń=k%oŁazv*Sakś!;::

.iĘr%Bwo.::%::źgd§a!3aFea,;N,a;r:R:er2:nstTi:p|i:ęt#g„3zYT;

gtonu.

potępiającą zbrodnie hitlerowskie. Dz]siaj jest odwrotnie, bo pomysł „Nurnberg 11 " ma opinię publiczną przeciw sobie. W konsekwencji pierwsze wysitki porinny być skierowane na zmienienie

źr:k:;:nFo%&:asp:°;b:żn:fi#:i'aŁ:ći:kn:a°%#re°:cb:Wa:3S;:#!'§,re:

opinii publicznej.

WRZEsmN, PAZDZIERNIK, LISTOI.AI] 1993

iudpzęlkg%;u:iesrup%iłuJ:'k:bmyu#zcmząućo3gbz=?#:ęrsetstw°oYazynćapvovrcuh.
szenie opinii. Takie wzburzenie opinii mogtoby otworzyć drogę do
stworzenia instancji międzynarodowych. Np, w Rumunii istnieje

również przez zdobycie zainteresowania wśród instytucji masowego przekazu. Po zorganizowaniu takiej siatl(i istnieje mo.
żliwość powołania centralnej organizacjl międzynarodowej,
oczywiścje w porozumieniu z już istniejącymi Komitetami w innych krajach. Na razie nowopowstate Komitety reginalne mogą

S'cnzyn;.rąDdo#gko°T,.:n#emmy;3!:#:rarczfflą.9.J3Sin,::-eks°cTUpnjs=

juź dziatać konkretnie u siebie.

ponuje założen ie central nej siedziby naszej organlzacji w Pradze
lub Warszawie.

powstaniu Komitetu „Mrnberg 11" w Szwajcarii. Na to p. Ganea

mypś?n.ł:jz8#E%tg:8,Pżrezydsa?s?ejks°znekśept:tąadn?:ab±%śaąs{3Łn==

Euuę:p"depg:ud#:kaun'i:5ozTś:i,śstp:#j:gg*12eĘęwdi:wolna

Biuro zostaje zobowiązane do przekazania pra§ie informacji o

naFoadnoJ:aROTmhj:jnąhp?:°wpn:Z:|ewn%W:n=:|i:kontamuzMiędzy-

#;źzśti:n:,iłś:!it;F:go;,;inĘ;!tn##nsby;Ś'i:;,'!n;i!is:L:::i:c:ii!_
narodowy będzie sądzw.
Następnie uchwalono wybranie 3 członków do Biura, które
będzie reprezentowaho Komitet. Prof. Bocheńskl proponuje p.
M.-F. Fąesponda, jako inlcjatora projektu, a p. lonescu §tawia
kandydatury pp.: 1. Ganeii i Y. Nidegger'a. lnnych propozycji nie
ma 1 ci trzej członkowe Biura Komitetu z Szwajcarii zostają

WyE[ru?o]Porz:Zaą:J#::joęwaćpieięgnowaniekontamówmiędzynarodowych z organiacjami o podobnych celach i dążyć do
stworzenia slatki wspólpracy. Na wniosek p. F}esponda należy

Ł°aTjsz%C;r38jknśęwpduyb!j,:#f#;8:#Zjy;tsk;#,mpr5:źj5::::md°e-

idepaa:Nęinnbeear:n{?nrTaułeo'ti=bnaw3jr%#3!gwdny;#eknśónwawg#r3tko°wW;;
opór. Wspólnota żydowska upiera się bowem przy utrzymaniu
„Mrnberg" wytącznie w znaczeniu antynazistowskim. Pp. Ganea
i F}espond pamiętają. że w Krakowie nle było możliwości poruszenia tej kwestil na skutek wymienionego zablokowania.
Prof. Bocheńśki zamyka spotkanie o godz. 17-tej. Mektórzy

#ięŁeg:LCKzyó,op::Sbą;ążńeedgnoa5zJigaz:,Zaeijpaok;śzCuzmi:#iaus,ęędnń
3:3%ęddnrj:ęcmymuwózefM.Bocheński
Tekst francuski przetłumaczył na polski
M gr Marian-F. Flespond-Głowacki
Fryburg, dnia 26 czerwca 1993.

SZOK NA LEWICY
OlgierdŻmudzki
lstnieją dwa dlametralnie różne sposoby wymierzania kcmuś

FŁFss=nwog3cmz:śr.ą:l:ś:i.ogo:Staac:eęt3LTcęyuŁT:ną#g:sgiak?k:

na umożliwieniu realizacji celu, czy planu. W życiu osobjst)m

rniesięcy poglądy w zależności od potrzeb, kreowano jako intelektiia]ne odkrycia! Działało w myśl zasady wypraktykowanej

ź}k:,:h33ąj:'Z:t;mF)C±kp±ękpn#,:knggu,jeesst`3jep°wśŁuebśek::ł3c?h3ś:

#:E,rez::kn:ejpark:;gd°aF;8b,baek'j#śżcezka#s#Str3#;#ear,ianz:Ęii#3:

realizowania przedwyborczych obietnic. W obu wypadkach sytuację można ocx3nić jako fatalną.

wiernych, a przecież jest ich większość, stąe się prawdą. W ten

;r#.ót:dD®:,gł,Owu:`;eeT:ś'i#::żeniEobmau,śzlgF'%a##,cpe:fewgś

wEzryapcątr3:t;jęńtaTnypcrhz,y%fi;gosdgySo:SśjTgkworTeuśnń3;oTmgg%

%k:.,P9°88rrzoekgurakn:#:nkjrśectje#:ę|#ś;ęcyj°pY9nc:wYŁ°źópYe4*Z2:;
linii politycznego życia. Zachowali jednak pełne wdywy w życiu

gc°zsnóeł%#,ya%°ot::%?n;sgź;U:,tk:°bpy°bżążagyeę:#:Znę#+anb:r32,:;
ggęl'[i?g3pptgcuz3ise,'t%wLcay.pp:ąn,.T,ia,taskt2gn;?Y,?cpzrnzyy:%#3g
Wadzy. Stopniowo, krok za krokiem.
Otóż w dniu 19 września 93 roku, w wyniku wyborów dokonanychprzezpolskiespołeczeństwo,całymisternyplanlewicy

g:ż°3aJi:oy#p?zdeę#;zdeez#j3;::C+Uefinnk?ant:%mdiTpł::

#eĘrg?w:;ęlŁzfaz,,:;Fi3.;sła#rpw#uła3g,=sł:onŁ:3df,dg:a:n?'r:g#zn:_
śnia 1 993 roku odpowiedzialność za całokształt życia społecz-

#łł;g:%łżz:łdśy#o%jhó:r;dffjgkŁj:o;:ga:Ę:#n:ahm::ł::c;t;::o:Ękłołe;
swoich rodzin.

Jednocześnie przez pełne 4 lata SdRP, spadkobierczyni po-

2#%.;ęas%ęacśg8:ĘFed:;Cfee#?°ćftstcgnoedgp°o%#d:;:#śyćt,dn|:ejg#
do tej pory skrzętnie ukrywana część odpowiedzialności za to,

[jotś,:pmoaŁąćjfuwb€tejs::EURdg:ałf,j=[eę:eTRj:obśecfąp8%:gr3=,aL #ms':adnz:#anYaż#ugn:Stpó°wd.arczym-mimowszechwbdnegow
solidarnościowych rządów.
Pożal się Ek)że jaka to byla jednak i "Solidarność" i jakie rządy!

Z jednej strony wyrzuciły one ze swego grona Andrzeja Gwiazdę
(z całym zapleczem), Annę Walentynowicz, Kornela Morawec-

ieŁe:n:o:śg#yfo;!g.fasr:d:zr,#zbk.ę*s3.zTT:;:m.,rg%s#;wca:;Y?::sn:a!:
stępnie cłironieniem rent SB-ków i utajniab informacje o jej

3eEgęo!;3:ę:nk:ś;::tekk;Ęa::,n!s;i:T;:iiea:3e!,ię:i#łtziEcy;g;d:ź:##gg
z jednego -le"cx)wego -źródła, ośrodka decyzyjnego. Będzie
to jasne dla każdego.

okreaś'i:żnYaYzą:8'zćacay"c%:3::C=2;sż°amb.:dstaee„Ę°swvrśiadć:ntłardaya9:

agentach.
A co \^Ą/prawiała w gospodarce? Ograbffa wszystkich z osz-

Bi3#yg:::n;,,p.r::Yzr;az%ou:3'ns'i,p:gs:3yop#g:igżrg#iizean:g

Cż=ęźa°oś:±śSćP,r2#:#zp3ć:'ć'°#°ś#jeb:fkr38:,Cź.bły:ł3S#ddz:

O'ochę zmęczonego Wałęsę - prawda?
Swoim zbyt wysokim zwydęstwem lewica komu niśtyczna u ru -

dnia następnego.
Jednocześnle w stosunku do wszystkich dzjałaczy i polityków
nielewicowych trwała zmasowana propagandowa agreśja w te-

tcehcozmnj:a:r:cę:ę:óbrr3ewT#nśc3T;o:;SĘ;Efkks;ęm4:f:_Tsrpaoź

lewizji, radiu i wysc]konakładowej prasie. Ludzie ci byli sys-

tematycznie szkalowani, obrażanj, ośmieszani, poniżani bez
cienia możllwości przeciwdziałania. Na rozmaity sposób oś-

ijć;[::e:ie:nĘóiŁ:i:::;:j:iz;!it,;Rwo-;!j§:oi:łie::|?aic!i?o!z:ig:

MIESIĘCZNIK SOLIDARNOŚĆ WALCZĄCA NR 9,10,11 (307-309)

wspólnie. Całkiem wyraźnie teraz istnieje możliwość powrotu

A będą to przede wszys"m schody dla samej lewicy, na razie
zwycięskiej. 0 tych sprawach w czasie wieczoru wyborczego

kowicie! Wahadło społecznych nastrojów zbyt szybko przestawiło sję z popierania ulomnej prawicy w stronę lewcy.
Teraz w sytuacji pełni politycznej władzy wypadnie realizować
te wszystkie gruszki r\a Werzbie , które się oferowato w wyborczej
kampanii. \Maśdwe już terH w stosunku do tych polityków

%śrże±'cłdKowsęiR'3cysik:r:dc:sPc?:ZeenT|Ę7;z:#tna°k,ebgyg?!kjnma,8h.

re°3::nzeacoĘ3Śt:r=Z:#cstijpeómb:recr!:a,::.°an#et:ź3:ńswJeodS:

!Z:;W#:ięd%#t:t#%YYsci::i=ł,Snuacjizanysięmusząskończyć.

się zorientuje, że zostało po raz kolejny przez nich oszukane, to

::er',,apńzeenęuęgnT€ł:Ż,pgodywywgyrbar:,:o#oYó#nyYFtJ%Ż:,r:cp:zdeo-

:ii;:iin::annads::p#zeą:om3;w#:iąeźpp:i#3tńs,ĘY:Śhfnoamc::
tutaj, nagle, poprzez zbyt wysokie zwycięstwo zawalił się cał-

gz|Lę;!ijtcohzzFpr:#;e.rgh:łt8::SŁe8]Ł?ŚC:arzsggdo:ź:nDe;n°óaN+Słę5
Molier. Quousque tandem abutere Catilina ...- to Cyceron, niegorszy niż u Pietrzyka -z całym dla niego szacunkiem!

GORĄCY KARTOFEL WŁADZY
Olgier d Żmudzki
Partia pol ityczna w czasie śwojego istnienia ma do rozwiązania
dwa ważkie problemy. Po pierwsze musi dążyć do zclobycia

#%t#:,ant:aĘj:puot%Taa:':i:;ęz8;#eja:2ądsr,:gj:dzYeiTi;{u°bnawet tą Wadzę oddać. W sposób wręcz kliniczny mogliśmy w
latach 1988-89 obserwować manewry komunistycznei władzy

Łmai3Ł=13#::,:opdoż#bn;:as:3,8aY,:omńecTtg:n?ę:azni%ęt%#yncehj
19wrześnial993zaczynawzdumiewającysposóbprzypominać
tę sprzed 5-ciu laty!

dzz.jc]awś*::ejś;Ciam#i#?sT:n:S:yę;T:józwt°:a:iLa:rk:,jYoP:r;
rządzenia. trwały róźne eksperymenty wciąganięcia w orbity
rządzenia także i n iekomun istycznej części spoteczeństwa. \Ma-

oznaczać to będzie kcinieczność rozpoczęcia szybkiej spaty
polskiego gospodarczego zadłużenia. Przekładając to na i.ęzyk

C°8ZŁe?ensytraĘ%dsa;eo:%g,°Źepb°yd?er§:aukn##?Ę!ebyiewicamogła
zrealizować swoi.e przedwybo rcze obietnice i n ie doprowadzić do

gospodarczej katastrofy? Wbrew pesymistom warto zauwazyć,
że sposób taki istnieje, ale jego zrealizowanie jest Waśnie dla
lewicy wyjątkowo kłopotliwy. Przyglądając się uważniej budże-

towym problemom naszego państwa zauważymy olbrzymią lukę
w dochodach zriązaną z nieściąganiem podatków. Około i/3
podatków na]eżnych budżetowi do niego nie wpływa. W sektorze
prywatnym pracuje już ponad połowa zatrudnionych i ten sektor
wykazuje dochody z trudem większe od zera.
Jak mają jednak wpływać do budżetu środki z podatków, skoro
liczebność służb skarbowych jest wielokrotnie mniejsza od po-

;zz:oej;:s:Ę%:enz:r:E#in#re:d:T:#u#s;:eoE:k:&:y:p:R%,:;::o%c:h: gj:eg:ńT#:azc:żcd:|s,E:iE,oĘ;mp:ś;aLbe?#Ton,?##osżoekżeygke::
eksperymentów Stronnictwa Demokratycznego. Nie dawało to

###pdoę#w!ąjąs%Crs#ag::oś8,TUMng%%n:u::Z:'btae:#ąę;
znaczną część spc*eczeństwa! Podobnie jak w 1956 roku na

Węgrzech, czy w 1968 roku w Czechosłowacji ruch okazał się

56 W, czylj 55 (pięćdziesiąt pięć) ztotych czystego dochodii! Czy
w ogóle istnieje możliwość zrobienia lepszego interesu? W służ-

bach skarbowych w naszym kraju pracuje jedynje 5 tysięcy
pracowników, których w tym roku obciązono rozliczeniami podatkowymi od nawet niewielkich zarobków i VATem. Z prostego

godną formą tego, co przed laty działo sję na Węgrzech i
C2echosłowacji. doprowadzn do pozostania we vwadzach "So-

przeliczenia nawet wysokiego zarobku pracownika słuźb skarbowych i skutec2ności jego działania na rzecz budżetu wynika,
że wystarczy w tych służbach zatrudnić 30 o00 pracowników,
żeby budźet otrzymat 200 bilionów z należnych mu podatków. W

k8#::Fsę:J:f%nieśn?ecjhń#oóńzuynjśSacdz=:!j;ędź;aoŁ°d'a#ijgęsg

praktyce oznaczatoby to znaczne ogranlczen ie działania czarnej
i szarej strefy naszej gospodarki.

roku Polskę do rządzenia z jej trudnymi problemami.
Nowe elity przez jakiś czas uzyskaw społeczne poparcie i

znaczący sposób spadną zarobki ludzi działających w tych stre-

#rćm::°%;łz±ytśtpa°nnt::;3::i;3:tdyśgymź:iscę:fenyóażredŁYe'°ź:

przeprowadzffy gospodarcze posunięcia, na które naród komunistom by nie pozwolił. Społecznej cierpliwości jednak wystar-

Łzyzgśł?adyTnś83r?o4wgs9c'jw?T:kzuT%!°pr,°Ł#[sP;'u:mweTt%r#ymchsp'oę
łeczeństwo wypowiedziało się przeciwko rządzącym w latach
1989-93 ekipom.

Społeczeństwi polskie w mniejszym. lub większym stopniu

zdałe sobie sprawę z tego, kto przez ostatnie 4 lata rządzlł

EOJs,:'cmc#T,gs::Roedmar::ź:ia#:L::#:oP;:eJ#:Łuźę::nckza,Ti

Jeśli jednak ograniczymy dz]ałanie czarnej j szarej strefy, to w

gzcah,y-kpo#:Fez::Łaa?eń#n±ecł%guonkso7.cńnue!e:!sĘ:e;n|ci:l::,e?*
czerwony? Owszem, w całej pełni! To członkowie komunistycznych nomenklatur, ich rodziny, znajomkowie!
Powrót do Wadzy politycznej stawia komunistów wobec niełatwych wyborów:
- Utrzymanie się przy wladzy poprzez realizację przedwyborczych obietnic, ale kosztem ograniczenia osobistych dochodów z szarej. strefy -zwiększenie ściągalności podatków.
- Powiększanie deficytu budżetowego i wejście w konflikt z

Wasność przeszta część fabryk. czy hurtowni. Społeczeństwo

we, że życiem gospodarczym nieustannie rządzą ludzie z ko-

:,:n:UoSżzee%T:'purt:#dmzjjćwłeorzsykc:#Tifpa°:;k,'ezgst°ad+Uagn|;Yłwerfęeckz-

munistycznych nomenklatur, dla niepoznaki, członkowie ich rodzin, czy znajomkowie. Więc jeśli i tak rządzą calą gospodarką, to

#ut;F:rroeq,i2:#parrzk:,samdónr:sn::jaę:er:gyet:#efaćzagran,czne

niech rządzą też i polityką, przynajmniej wszystko będzie jasne!
Nech ponoszą petną odpowiedzialność za wszystko, co się
będzie działo w kraju.l

ko:gnhFe#%!:.g#:Ęarz:=ei:wę:ŁVŁgźeń,ajeż;;ta`,:#a%j3tś-

- Nie przyjąć oferowanej przez społeczeństwo petni po-

litycznej władzy i tak manipulować tworzeniem rządu, obsadą
innych stanowsk, żeby w końcu zmusić prezydenta do stworzenia rządu prezydenckiego, aJbo nawet do rozpisania nowych
wyborów.

innego odpowiedzialności za możliwe gospodarcze, czy poli-

tyczne wpadki. Oo gorsza trzeba będzie zacząć spetniać przedwyborcze obietnice. Już oceniono szacunkowo ile to będzie
kosztowało budżet państwa: od 150 do 200 bilionów złotycm

wyę::3:yikg#:ź:'ś::aa',n;;3r#:%ź;a8:ywnaawp%rrzzye:z:#:i:Zgcś:
SLD do PSL, a następnie do Unii Pracy. Pierwsza z tej zabawy
wycx)fała się Unia Demokratyczna bardzo zastużona w jego

Ponad dwukrotnie więcej niż aktualnie deficyt! Fiealizacja przed-

podgrzewaniu aż do białości! Oo gorsza ten kartofel nie bardzo

wyborczych obietnic lewicy załamie budżet państwa, zerwie rozmowy z Międzynarodowym Funduszem Walutowym. W praktyce

ch ce stygnąć!

WRZESIEN, PAZDZIERNIK, LISTol'AD 1993

PRECZ Z WOLNOśCIĄ?
Romuald Lazarowicz
1 9 września w Polsce tupet w koaJicji z populizmem odnlósł

ż[zeamn.iazgmpcńhizorri:°kęfoawoddyós*US'fóyc„hw":#mni:„-obceźsszpłaąY;

#cc:%sk::::fs:ór:g%cŁąwwś::j:Sźuńzo%:#;atn+%TóśNda#L±cn%

ludzi posądzonycłi o dzialaJność agenturalną.

z transformacją ustrojową i gospodarczą kra)u, ale to nie one
przecleż maly wpryw zasadnlczy na tak kompromitujący kres

pe:raśfo'kżmzapbór:E%a#eLnjatg%Sffk!;!ęze°w:ayffis.Zjcąz::!Uwkar3żuy.:

;i#a#ii##%§so#tźBe:śes:.kw5stok.śo:;sĘc#|%ńg'#zn:e:Łi

i.#!3ji#fę;kĘn:oi.%,;a:;cfj*kśiogfpa#p3ez#m;a::p*z,:ż

pci raz pierwszy w całej historii naszego kraju oO.zymując .ią

|:geaLn#!ąBbeu:c#:emknikąó#PzmY:n:ćżynŁo:%.#J#di=jżąechzeę
przez kilkadziesiąt lat nawywracali dość -łamali kości i sumienia,
zdzierali p&nokcie, odbierall życie i majątki, clskali w bh)to

do parlamentarnych taw, powiększyła jedynie sukces przeciw-

33{:g[oa:ewś#+ęń3#[jbF#prbaąwkwdajL3,żśęchn]pe,#żnd:yęzyzęśmć%gę

nika.

stadcywsłowachlrozważniwgestach,aleteżhorrorniezaczyna
Śię zwykle od ujawnienia przez wampira jego atutów kH}w .i

szponów - przeciwnie, na początku jest zwykle sielanka.

%ś;mikgg|gołigoć;źĘŚĘ.aŁłsiiiidłici:f:ii!Ęgęi.#i§jam:|jĘ
fasadę i sperać się o dekoracje. Nie podjęto nie tylko próby
rozliczenia 1 zamknięcia przesztości, ale czyniono wszystko, by

naMę:re:'Ł+a'iićka8dmuockhr8j:|#ó:ająd3es!ręówffgg:3m"Yei#em.
-:__:_-_-:--_:_--;:_.-_-_--:--_::::=:_-:::___-___--::__-::_-:_=-::_:::_:-:-

#ói:::ł:zg.ipJuc:z::#Fzś#ł::;'Ę:rou.ga::#?gay":#a3kra#!:3
bowem od początku zostat zepsuty jadem moralnej dwiiznacznoścl. Prawem kaduka prorocy „grubej kreski", przepełnieni potwierdzili) kraju wznieść się ponad vwasne ambicyjkl, personalne

Pmai:nąudLaarż:ddun:Pz°e:Łeokś:mz:r#mp]:j:hukoe#„g::o#bź:#Ł#
LS:{;:nę:ś3wka#ysnT#tT#rzoawwfegź[eTfu:+onsyw#,zjjestdE:ś±§ćo:3

spory i osobiste idiosynkrazje. Przy otwartej kunynie rozgrywary
się te podjazdy, ośmieszaiąc nie tylko ich uczestników, de czy-

rzecz reżJmu czy wręcz za swe zbrodn.ie. Z petną premedytacją

8|ąjcadz3#aś:#3:Sjkj3|3#r;Cyj:Sdmn!E°dho°To#ca°i[8#ś:#8%'i

skrajnie niechlujnie poprowadzono procesy weryfikacji aparatu

stępowania -wiedzieli lepiej. Zapacili za to 19 września -prze-

grą;nś#:sSź}eni:ę##`ceń#s8%:::rtó°w?Z;gźśkz°:#jękwna#e?d.

ĘŻŁ!!i;::jTic;:d:d:!:nF:iieńts#e;:;ośĘb#]:);ęz.T;:;!c;::rffLs:g:
nowiskami. Doprowadzono do kompletnego rozmazania kwe§tii

nich wyborach frekwencja wyborcza, nie oznacza. wbrew ich
opinią wzrostu zaufania Polaków do instytucjl parlamentarnych.

----:_----::-----:------:------:---:-:_-----::--::-_:-:---:-----::---:-:-----:

%#°%żedp:.aŁnyi#,%#Lkaą:3!;:!ą"hę`s#;§ł°żjnkeg.Łeś°ako°#333

Ło#:%gjua:biu:d#it;:fEĘń:u::;ci!|!łi?%sąĘi;łee!jai[ie!::iai,u:
napisana przez S*alina. Nową - podyktują nam jego spadkobiercy. Wadzono slę o ksztaft korony Orła i prawo do skrobanek, a

#Br;W±do€gędd°e:rpeacł#js#:ś::g&ł#:,dp°o,ZfiboamvpwL%

i;e:p;:Ęj;Łgjan#cljg:ź:;p;jis3j;z!#rfz:y!cgi:5hoa:T;i:g:ij:g:;złi::i

:#zt;#ebś,T#:on::źCż:eog,U±an:|.'dteun;#.niegozadbają,
mezcdha#,S°mb;ews[Ptadweęńś:r:vwcffmuyn#aoc,:cdzeeT?ukŁ#jś#:##|

g33reoT5,iusńFścYomda:ęz,gs%i#jgiesto;#:ćsb#?,eTesnĘe;:Ł

dziwią, jest im „gorzkon.

#?i:#f#8:,#e:z?ijł:;::e#ęs#źĘ:Ę!:zgs?,3;:;;g#oaoT?.nn:ś:ci Ęhłd::oiłogż#:w;i3ik::',onik;ii'ą:ilg:,:j2bi?:uom;uis!i#2;e;gj:::j:ii
zapomniana - by doprowadżć do legalnej restytucji ancien regime'u. W opinii wielu Polaków Jaruzelski do dziś uchodzi za
patriotę. Kukliński za zdra)cę. iNe czego oczekiwać, gdy majora

Hodysza sam prezydent usuwa ze stanowiska, doszedtszy po
czterech latach namystu do wniosku, że skoro ów stuż)n wolnej

W roku 1918 w powstałej z nicośd Polsce potrafiono bardzo

ia#w8*Z::b#dk:#;;t:?iłcoicł°e%#w:,Uźi,łc%a::d:8o°d:a:;y#:ś,g

;§#;;tłm#;§ą##;yłg##jso#:n:fłł%OĘ#;#n;:Tvz:;:e;knEOźttą;#%:
Mówlono, i owszem, o dekomunizacji i lustracji, ale moralne

::i_-__-i:-:=_-:_:_::--:_--:_-=::=_-::--:::::-:___:___::-:::_-_:_:-:=:--:::-:-:-:-_::::-i
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CO ZROBlć Z MUMIĄ LENINA?
Zbigniew Byrski
Jelcyn uzywaiąc dla stłumienia rebelii nie tylko regularnego
woiska ale i komandosów woisk wewnętrznych czyli dawnego

Praktycznym finansowo. ale bardzo nie politycznym rozwiązaniem byłaby sprzedaż mumii i mauzoleum. Na Zachodzie

i:##:ak?.Cght;::#sąyskpar°k::k#r::YóP;Z::S#;Sdezkyk:e|;nn°:

Feam=łż:%es:%ovbij!i::c=.b#:ażcez%;:?yĘ:t:sóyw:hk:apu+icuyzco|et:mz#

jako komuno-faszystów nie iest zła, z tym że faszyzm tworzył
zewnętrzne akcesoria gtęboko wrośniętego w system komunizmu. Tego żadne dekrety reprywatyzacyjne nie są w stanie zni-

na mumię. Oczywiście Jelcyn tego nje zrobj bo jego oponenci

weczyć. Podobnie iak we wszystkich państwach postkomunis(ycznych dla elit wtadzy niezmiernie wazna jest fasada, która
się pospiesznie zn`ie"a W len sposób obywatele b. państw
komunistycznych. iesli czuią komunizm w zołądku i na grzbiecie,
wizualnie zyią iakby w wolnym św(ecie. Dlatego tak ważnymi są
znaki narodowe ltd itd. ObserwiJjemy to coraz bardziej zmęczeni
i przygnębieni Całe szczęście, że w miastach pol§kich w przeciwieństwie do nowoiorskiego Manhattanu ulice nie są numerowane, bo gdyby bylo inaczei nie byłoby co zmieniać, jako że
numery są poli(ycznie oboiętne, F`osjanie którzy maią dużo postkomuntstycznych pamiątek w pos(aci nazw, symboli i pomników

podnieśliby krzyk, że sprzedaie nie Lenina ale leninizm. Bytaby

źyii:da:wi:ezł;zm#u2#e[:gna::;##3ś:r:,'Ełz#a#,f!igs;#ź::!toy3:
Na razie honorową wartę wojskową przed Mauzoleum Jelcyn
zastąpił zwyldymi miliqantami. Trzeba go strzec przed wandalizmem i objawami uwielbienia. Jelcynowi mogliby pomóc Japończycy, do których slę Waśnie wybral. Może zgodziliby się zabrać
mumię Lenina wzamian za zwrot przez F]osjan Wysp Kurylskich?
Węc co robić? -jak pytal Lenin w 1905 roku, po klęsce

Ł°isdz;Wtkf#,'ępn?ecwzypTóg:Swaa#gd3k3;j#m°Ó::;stweyg#Zbdo°wb!:i3
okazało się dla całego świata niezwykle kosztowne. Ale Lenin

i ktorvch czeka ponętne zniwo, stałięli w obliczu dość trudnegc)

probłemu Co zrobić z Mauzoleum Lenina i jego mumią? projelc`ynowscy rydykalowie będą wołali, Wysadzić w powietrze! Zdeit\umifikować mumię! Prezyclent Clinton będzie zapewne prze-

i;i;s.g*:aępia;saśii:a:śgĘłł?:i!o!a#:iłief,idi!iłid:T*:ę;tj;e;i';:g;i

:ir.zne|iaL##!ąocni:T',anr;,,yu::e,czo?pLoę:::fupLz:źT:mY:a::: :lggJ:tozoensęęnąotęzr:#:nżŁegrgz:rnlgnśywT;tg.orozwiązan,a
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niumię się przetrzyma w oczekiwaniu na lepszą koniunkturę.

KLIN i KLłNEy[, CZYLI 0 SPOSOBACH

PRZYWROCENIA DEMOKRACJI
Zbigniew Byrski
Przebieg wydarzeń w Moskwie jest już dostatecznie znany,
choć liczba ofiar, prawdopodobnie sztucznie zaniżona przez
Jelcyna na długo pozostani e tajemnicą. Pewną osobliwością było

okropnie spowszechniały, nie mówiąc już o honorowych doktoratach. Pewno jest ich już milion albo dwa i chyba nie wele
mniei od tych zwykvch czyli nie-honorowych. Dlaczego tamte
nazywają się „honorowe" - też nie wiadomo. Czyźby taki zwykły

:8:dsuzęnżaop:;ezzpp:%ddue:toa,eFsendyeJ;as`;jraę?Smy!::'ęj,dpauyp!Ł€u=u-

z fizyki lub chemii bw „dyshonorem"?

osób.
-Musimy wyciągnąć z tego wnioski, żeby również tragiczne

To, że zagrożonej demokracji trzeba bronić najbardziej antydemokratycznymi środkami - postulat zrealizowany w czasie

wydarzenia nie powtórzyty się w przyszłości -powiedzial coś na

rozruchów w Moskwie przez Jelcyna został z miejsca zaakcep-

tś,ynę:#awzasfoosdvż:,gr:esk7:3źgeó,onź:=t2:z%,pźgz#Tgwuęsś

§% t:gFekp::%:::: śF%=#azoj;aĘ#npke:°#,d: :#a:? ;
gotówce. W tym momencie chyba nie jednemu nasunęła się myśI
o 10-kach milionów pomordowanych i zagłodzonych w czasach

środki,cojestnotorycznąnieprawdąsprawdzonąstotysięcyrazy
w przeszłości. Prawda jest tylko ta, że środki stają się same w

tnę#°ńTeb:|;=S#:kJe%°o#',ętt#°a*ęŁnF;,P;#C2iaokb°yź%°.
:feb:j::ł3T,,ucdzzęg%dd:ś#+aadjf#jos±:r%%[spcj,#:#rnś;cT##y
habi l itowano tylko kil kanaście tysięcy przewaznie partyjnych n ie-

boszczyków i przyznano się do Katynia, bo już dłużej ciągnąć się
tego nie dało. Na)widoczniej Jelcyn zdecydowaJ połoźyć grubą
kreskę i zadekretował, że tamto co byto to bylo, ale się nie liczy

=:[eŁęds::eo:ai::ć'.Wwi;ónryeśhn'#sT\##:;ns:kcoz:jJnt%kv?!:;:eh:

Ł::nwaiei;ródw?taęgon#a,=kf.pY'aswz#t;,Ł:zezTaTn*ąź::a:;

Dla tych, jak twierdzą redaktorzy niektórych gazet polonijnych
w Ameryce,111 F`P jest drogowskazem i przyktadem.
Co to właściwie jest „demokracja" zastanawialiby się Polacy.
Zastanawialiby się gdyby mieli czas i cierpliwość. Ale nie mają,

przez genialnego prezydenta F}osji. Genialnego, bo jeszcze nikt
przed nim nie potrafi tak bezczelnie, posługując się kłamstwem i
szantażem, obwinąć sobie świat zachodni koło palca. Chyba mu
się należy z tej racji jakaś specjalna nagroda, bo „noble" już

postępui.ącego paral iżu , który zafundowali Polakom pog robowcy
komuriiz:mu.
Nowy Jork l0 październik l993
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ANTY-AMERYKANSKA POLITYKA ZAGRANICZNA
Victor Korzen

3kc:in#:::!g:dsęe*a;a:,łjk::2;;;ńbgia:wb;,::::3:ś:g:,;!Ł#co;s%sł:gogżo:j ;?;i;:i';is;:#2,śg:mfz::i::;;isi:p:o:iF!i[ęgif:óF3;2ft?j:,dewĘj;!;nłi
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setek . i to w momencie, kiedy ilość bezrobotnych gwaltownie
rośnie z dnia na dzień.

Oprócz takich krajów jak Afganjstan, gdzie interesy radzieckie

wFżguu#t:ijberż#eniFo8:fa:fakraódwząż;ąardaTji*:tracjicnntonaaby

ijinii;w:,i#:Ei:i!!fwĘscęee#;!l:,:Ti:;iiig;3y::g:;k::Ęz,sii3!:,a!:wydawało. W lraku, zabijali i wypędzali za granicę wierząęych w

p#u:#ZstźgT°eik;nra#§:C:;,Łetsetgt:Toł:'tos':o-dg«:*:rsy#':i|:ocnzor|e
Nicdziwnego,żetzw.komunistycznybetonwFlosjiposzedłznim
na „kompromis" przyjęcia tej pomocy pod warunkiem, że pąragrav bolszewickiej Konstytucji nieulegną zmianie oraz. ze

g:g;3:,;uułąfeóraE?ur;:h;:.w#.:mw::H::n,;:;e,';§zo;ank:ó:%:iij:otj:,t;n::ę=
Aw Potudn. Afryce? Tam „pokojowi" żotnierze spod niebieskiej

p,#toł:t3,]ępł32,,2:r2j#nma„#głnegosjnśesĘ3;5zn;:ęT]eczT3n%j§k flagi oNZ-tu nawet nie są potrzebnl.

Tylko %80 milionów mieslęcznie, z amerykańskich podatków,

amerykanskich stacjonujących za granicą uległa powaznemu

gę:Er:ś#Użow*n'#g#;i:p#:8:nĘ,Be,f';t:rK#m:gc,'ą=or#Eyum::Ey*oZ::c!
stać ich na Wasną obronę za vwasne pieniądze. Japonia i Połudn.
Korea, jakc) państwa, nie mają nawet dlugów.

iak na razie wystarczy na krwawą masakrę przeciwników ko-

muAnisteyvcz=:g:,:eroo;:c#n:stryózT:|:FanasiTar:ŁeJ:eżwśródw,e,u
innych lokalnych i zagranicznych liderów. ieśli tylko spetni,ają oni

warunek uwiktania się w interesy Nowego Porządku Swiata,
dającego się ogólnie poznać iako ateistyczny i zniewalający

syii:TmqysKbatuavmycn,ć?fęv,TtgonTe"!#e,i,';:p:ae:ź5iz#óo"

szi:gsąękięoTsć°źi#rę;n;ćmĘrk'a#skYchn:8#::%ś,CŁ#jezzmTeni:E
nowego Prezydenta. Polityka zagraniczna nieoficjalnei agentury

się flaga i przeznaczenie ich jednostek.

itpy°kdagk%#:Szsnj=:#aęosd°pC::%="kjo:tujke°D%AUp°owda:3,.eamp::

23#jĘoł±#{ąg#ea±:zgn5:8fruj:Zd?fln:i:t:Zrge;""kśaąnąśkątmRźg:%wn:o?:
Łste#:ńwsig;:toniep,:',ź:d#:Ln;en,i::gbwe:pF:gra;dęF.e::Łe,z#iezry=
genera+a rosy|skiego, pracującego na stanowisku Szefa Sztabu
Wojgk Sprzymierzonych w ONZ-cie.
A na tą organizację światowych policjantów, tow. Clinton n}e
szczędzi naszych dolarów, ani ofiar.

dzynarodowej konspiracji CFF`, TC, lpc, i ONZ również obowązuje do dzł§iaj.
Milcząca większość, która choć odrobinę zna Konstytucię

Amerykańską, we jednak, że polityka ta iest stricto anty-amerykańska.

„Drewniane czołgi" i... ewakuacja „Domu Prasy"
Janusz Kowalewski
WF`ZESI EŃ -koszmarny dla Polaków miesiąc. Wszyscy piszą

miesiąc", który spędzałem razem z Fieginą we Francji. Droga
powrotna -to było 16 lipca 1939 -prowadziła, rzecz iasna przez
Niemcy. Przerwaliśmy podróż w Berlinie na kilka godzin i z

dworca Friedrichstrasse poszliśmy na Unter den Linden, by

zobaczyć słynną Brandenburegr Tor i w ogóle popatrzeć na

;zk::!nĘj::ł:z;;§łan;:§ni:#ąs;j[§itłc§:§:;:j;hgi:§:ioijay:ż°ck§i:;#o:diz#ą;e;iu%:§

hitlerowskie przedpiekle. Traf losu zdzia+ał że w połowie naszego
spacerowego czasu zaskoczył nas próbny alarm lotniczy i c)czy-

burat:ó:e8%:pdn|;a;3ś69Pr:#;ęł%T#a°ckź3?nn}e#%r:#j'dawnj:D%hmc3

#iścjannząg„d,°a=:rp°anr%*afuoę;gta#nT::h;°knt:ewRmeg#|3ł:#

Prasy", Henryk Butkiewicz, zwołał nas wszystkich dziennikarzy

film z pochodu 14-lipcowego w Paryżu. głównie z części ko-

munistycznej pochodu z fotografiami odpowiednich plakatów z

ada°rFe°nY#"nre2#Łfye#:n8j3::a3;Wtąit#Szoys8ii:#ó-wC°p8;y:8d%:
nlowych nie zwofyw-ał, tylko zalatwiał sprawy poszczegęlnych

ąaópr)sśazmćsazn;y.%:r:|;:mstńr::%u:;s:#,zztYT:sienzauśz:'#;Y
zwrócit uwagę na moją laikę. dyndającą beztrosko na ramieniu,

Ęg%#ar:a:yKCohrywnę3:dun:52:eyn„yac:.ył3;#os;gLea:sgomz,u=
mieliśmy wyjątkowość sytuacji, więc nas ten ogómak specjame

::PóęŁrzsycnh:l;mnr:eiyzł&t%3#o°ła#8t?ena:fyypc:,spk::Zapn°t?::g,:i:k:-

nie dziwił.

Pozorowane komunikaty z pozornej walki powietrznei, gloszące

Natcimiast - chyba wszystkich nas - zdumiato to, cx) nam
Naczelny opowiedział, a co uważaliśmy za rodzaj bajeczki o
Jasiu i Malgosi. Mianowicie powiedział nam, starannie manew-

ę,g;śccńazFyhdsotLąsckę#a::#%°;ó.Wk;#gu'#iś#n°#ósYL:Ł%::rz;:

rując swym monoklem i prężąc swą arystokratyczną sylwetkę, że

pniowym paktem Stalina z mlerem)„. Nie wiem czy by nas w

#zneam;TłgTj#ojneanTe,r,j,eb%r°t3''vW|ęocwechs:a'zTyn#k%rzysę

dowsko-bolszewickiej F]osji (to byto, rzecz jasna, przed sier-

!#sś,:g,n#:ter.ź:T:#tg,kóśw#.g:c:hk:,ymw:i:dt;e:o!'gu:mTem.;drużta!:3j

:|floedTj#'.aNsaz#az:ęnęgd;ę8:ac8ias:j#wsapr#&eś:;:ś€]ę;o:aź

gdy „Fuhrer" objął Wadzę, produkcja stali wzrosła piętnasto-

którym mi się świetnie i przyjaźnie współpracowało w nDobrym

krotnie j Unsere Fltjgeln są z tej stali.

Wieczorze". popołudniówce naszego Domu Prasy -że przecież
mamy dokladne informacje o manewrach i przemarszach wojsk
niemieckich i paradach czotgów, zgiełkllwie krążących po
brukach i autostradach miast i prowincjach Niemiec, redaktor

Powedziatem o tym krótko na tej konferencji, na co redaktor
Butkiewicz odpowiedzial że to typowo niemiecie przechwałki.
Dodałem że gdy w kiosku dworcowym -na szczęście koszmarny
alarm - się skończyt i Bogu dzięki wyszliśmy z tego schronu
niezauważeni i nie nagabywani - chciałem kupić paczkę „goldfleków", jakie zamówił u mnie redaktor Kapuściński przed wyjazdem -kioskarka podniosła dziki wrzask, wychyliła się i krzyczała
na cay dworzec ze „dieser Spitzbub" żąda angielskich papierosów. Ale zdąźyliśmy wskoczyć do wagonu Ale w wagonie też
nie byto wesolo. 0 bardzo nie...
No dobrze to było przed wrześniem.

Butkiewicz od powiedział -dosłownie:

nśTen8:ź;Fhasi:s#ksókwt2a%'::'dTi8jh?gt:aczceJśj%S#a:kzee#'ę
drewna...

Jak Boga kocham, tak powiedział bez zmrużenia oka -lewego,

8g;dp5awT,Tgi,%3mgoTę#al,ęłę.:feiyńgcżzeeę:,gężowT;foedT(#
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Aw pierwszych dniach września, zgodnie z instrukcjami redaktora Butkiewicza, by nle siać paniki, sieliśmy optymizm. Jeszcze

żenia Warszawy zajmowałą się „zbieraniem" zagu bicinych dzeci
i zorganizowata rodzaj schroniska na Kruczej. 1 że schronisko

gj,3łemgggnoaęlsdzfemcerne[Eog#w:emgj:s:a#:hjusęrĘ:ońr±abocom:zjepńr:sS

Foę::#a?Zsba°mmabaursdz°ławacnued:mta§mnj':r?:9.°(#tuLoźned#fez!3|:amź:łdoę
ży#'Lkuąb'nrnęeżynsi:mmąo=:3tm"ydn'%sĘgSCHjkłszyer:i%as':.rc"aszymDo-

#=mz°żr3nąt:°wnśemga°s;:#ś§uYgct{ew=B(ź=dJ:Hz°erkiB:trź:#ocff

;:]e#ę;eg:p:gb:źzłen:'rn:;::+:ad:°gm:#:P:Z:!oC'lń;je?zą|ii,d##|#;€
#ż:wwaćrebd2::!łŁ;drsuekr=njnŁSź=ejofi:jŁErd°nYźnwc#:ejkTpj;]:śJ:!
kuacyjnej bytem Wączony i'a i Adam Obarski z Kapuścińskim na

cz#:r:euę:iasmn:wj,:g:?aTmat:#e:=eogcnhś::m;ięześwieżo

brym Wieczorem", bo w slynnym bombardowaniu Lublina drukarnia naszej filii zostala zmiedona z powierzchni ulicy Kościuszki.
Dom, w którym mieszkała przez kilka dni nasza ekipa, przeznaczona do krzeplenia serc chwiał się - dostownle, jak Boga ko-

g#3#Łj3#p%ttęnżanT,oyłzpuo§rtśźkdou.ż###:j:;ńaekmgg%resś:
ny przy tym Kapuścińskl myślał że dostatem ataku histerii. Aten

Adam pchający się pod wydające mu się zbawieniem tóżko, to
byta najkomiczniejsza scena, jaką kiedykolwiek oglądatem w

poślubloną F`egi ną. E»agatem, by skorzystała z og ólnej ewakuaci`i
dziennikarzy i rodzin, organizowanej przez oddziat warszawski
Z\^/iązku Dziennikarzy. Odmówita. Powiedziała że ptk Umias-

iakimkolwiekteatrze.

towski wezwat do opuszczenia Warszawy mężczyzn zdol nych do
noszenia broni, a ona nie jest ani mężczyzną, ani broni nigdy nie
miała w ręku i uważą że bardziej przyda się w Warszawie niż tam

tśźa}i#t:oddazno°nryat:#tśgw+CaĘjawJaokJ3jkęar:Sfaukaoę':.ki:;eoti8F8

g;g|:i:zi:::::=k:z:w#;uc,ja?oć3;ś#:.b!źes#r?aTa::

nienagannej sylwetki Naczelnego sprawiły że nie poinformowatem go że czołgi niemieckie, oblegające w tym czasie Warszawę są jednak z źelaza. ..

rozłąki, spotł(ali się w Paryżu powiedziała mi że w czasie oblę-

Co potem? Już nie wiele do powiedzenia. W Lublinie spo-

"Komedia Pomyłek" czy Komedia Oszustw
Zbigniew Byrski
Odpowiedź na mój list krytykujący decyzję Andrzeja Gwiazdy
i Anny WaJentynowicz uczestniczen ia w nadchodzących i g września wyborach spotkała się z bardzo surową repliką Jerzego

=jo:rjzęććżzeinnnae,CgeąB:ęrę;Wwęwy.ZB'ti38#hbraji?aY!82:ł:otpr:§8ią

GiedroycTa, redaktora paryskiej "Kultury". F`edaktor Giedroyć

do wyboru i do nominacji na rozmaite ważne stanowiska kilka
tysięcy ludzi. Wystawili sobie tym bardzo złe śwadectwo. 1

ź3::gaomTĘL;apkaagr:;y;gn:ekńeyE:awwkypkruoEjsTkaa%,:spt::%gjł:go

S;ęeśT,:toeł:emhoa:,]„,bmcęrt:zneobśac,,óhDLaatęł%:,gjTtjęg%r#en3Lmwnt;erjzjyę[

Wycofanie się z bojkotu Wyborów do Sejmu przez Andrzeja
Gwiazdę, jed nego z najostrzejszych krytyków zakulisowych rozmów w Magdalence jest wedtug mnie poważnym błędem. Natomiast dla Fąedaktora Jerzego Gied roycia propagowanie boikotu
jest pozbawlone wszelkiego sensu.
„ -Nie mam wielkich ztudzeń, co do zbliżających się Wyborów
-pisze Fąedaktor ''Kultury" -czemu dałem wyraz w wywiadzie
udzielonym w ''Wprost'*, ale zaktadanie z góry, źe praca w
przyszłym parlamencie będzie haniebna, jest bez sensu„.n

Czy musi być powód do nie głosowania czy do głosowania?
Jeśli to pierwsze -to już jest. lstota sprawy leży bowiem w tym,
że nie musi być powodu do bojkotu, a więc nie tyle do ignorowania czyli nie zauważania ciał parlamentarnych, ale odwrotnie do ujawniania ich pozorności. Wynika to z tego, że

Nie użylem wyrażenia "haniebna" w liście do Jerzego Gie-

droycia. To on sam go użył. Ja nazwatem wybrany Sejm i Senat
organizacjami przestępczymi.* Czy praca w nich jest hańbą nie wiem. Kto chce i ma dużo czasu może czekać na wyroki
historii,

yg:3i#iestTg:ee:;e:p!tgoai#Ł%o;t::.ki::m%:e:ścc:zyemF;::':?au:zn!#
%ąm;S:i:uneo:n#::';:uost,:Yę::yęF.e.coBusę:#żcązdoz#;e:Fetr3%
podobne ani do stadionu sportowego ani do ogrodu botanicz-

nego - cytuję tu nazwy najzupełniej przypadkowe - ae żeby
podobne były do parlamentu czyN żeby dobrze "udawały" ciała
ustawodawcze. bo tylko na taki obiekt dadzą się nabrać potencjalni wyborcy. Jeśli wspomniane obieldy nie spełnią tego

w.8:iciaz#ŁWz!:ńT:on:omzybi'jżraę:ć}G::dsi:y#:::dwz?ą::::tnojechmaą
rakterystyka wybitnie nie jasna. Czy znaczy to, że nie będzie
skandali i łajdactw na ska]ę Obstugi D[ugów Zagranicznych
FOZZ 1 spraw typu Michala Falzmana? Ze będzJe więcej rozcleńczcmych z}odziejstw i bezprawi albo decyzji podniesienia

%ae#i'ęę:sge°n:tądn::j%łonś3wpa°ćTZ6%Weroęijep°mTsdzyążbeybćypnoaw:adk;
żeby na nie gtosować. Wiedzą o tym organizatorzy, zwani ba-

Egsśz:;:ebpre!;:Śąćuwg?,d:zry;,b,3eł#e:ii#!g:łggc:z'::n:;;og,geTo:s;3#ś;
%3reęś:iek%Sr#kau,:,a:U,łezamgór:ąn':::ź::#:ZS::feg::nnk?e#:::
Waltz motywuje w spc€ób niesamowicie glupi. Mianowicie tym

że "polscy partnerzy, przede wszystkim Niemcy przeżywają okres recesji, a my natomiast przeżywamy okres ożywjenia, w

Powód absolutnie nie wystarczający. Wstrzymanie się od wyborów będzie w tych warunkach właściwą alternatywą. Będzie to
rozmijanie się z nonsensem. Pomijam juź żenujący rodowód tego
"parlamentu" i postać Prezydenta, który nadaje całej sprawie

gw8iok:kfe#jTz.n\#afkp,°%#raweo#rąznoy#r:;.':o°sśp*Cczzeen;:

#ayd&ro°ś;Skł.,kędyż::pme?oż#yg:j,ęezjwrścJś#n|8"Cb#r°zśc?:

nazywa presję na rynek towaro\^ry ludzi głodnych i obdariych iest
oczywistą bezczelnością. Amoźe Prezes NBP chce pozować na
żmną finansistkę, która żyje w śwecie impljkacji dewizowo-

udziału w tej bredni!

gospodarczych p rzy absolutnym lekcewazenju cz}owiet(a? Niestety ten zamiar chybH. Została tylko wysoko uplasowana w
hierarchii rządowei idiotka.
Czy F(edaktor paryskiej ''Kultury" po zadziwiai.ącym komunikacie p. Gronkiewicz-Waltz tego nonsensu nie widzi? Wydaje

*
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chodów powstania w getcie warszawskim". Pierwsze pytanie, a
będzie ich więcej, tym razern nie moje, AJeksandra KJugmana,
który w .PsiaJ(rew, znowu Zydzi..." (LINIA, Warszawa 1991)
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wspomnianych uroczystościach. Jednym z nich był Jan Karski,
naj.bardziejtamhonorowanyiwyróżniany,jakczytamwewspom-

d~ ® `5.`/.i9+o su Bdr6ara.i.tar doi St.dt nad.ynm
teet.1le truró.®.

.

±a#!esif#;:d.:an:oui%;Ż#e;:r;T#:?%s;:g#:ł!gt:ĘjigTig!imi:#
:ęj:Feamc'.,jźewóścwh,a?mzL*ds:,ywĘ8%'stp3dtzrjsgmeTęjźy"dóptzydpz°ęmk;
komendzie AK i delegaturze RP". Bardzo to sprytnie powedziane, bo zastugi Karskiego tak cichcem przechodzą na Nowaka.
A mnie dręczy pytanie, oznaczamy ie numerem dwa: czy była
na tych uroczystościach reprezentowana pewna instytucia, 50

lat temu w getcie warszawskim, bardzo czynna? W sprawoz-

*śc*!;,}.}`żilcblu.
8śE%icii:!;.ięj: 8! iś

g.Ęłę::3:!:!i:zu6

i§:°§5;Śi:.:.::;::;;:ii;; a;a
..,,.,Ż/,;#ź,
`'/cLr4oho`i.doa

;'.lf'-

aa:a

23.8.1940.

ft,.,JA.

List szefa warszawskiego SS do radzymińskiego SS w sprawie Jana Nowaka Zdzistawa Jeziorańskiego/. W Fladzyminie
stryj Nowaka -Stanislaw Jeziorański byt burmistrzem z ramie nia
SS.

#nżuerNp%ackoat:Wwdd°;tź5Tj%jom+óptas|)eanńF:'reuęk+ęL.(kMóor2ed8,ś€
tego, źe niezbyt chwa!ebnie w historii warszawskjego getta się
zapisata, choć trudno przeczyć, by działalność jej była, w każdym
razie w zatożeniu, zvwaszcza z gospodarczego punktu widzenia,

#ha#3:Lc*o#o33{#yć,;rg:amj;e%cŁnóy"zma,r#gdz33:Łzęjęfaznoż
Nowaka w Sądzie Kraiowym w Kolonii w dniu 21 maja 1975,
mialo dziatać w okresie okupacii około 300 Polaków, a więc

8,°ękc#n:oggr,UoP;źrądć=`'az#toózwec|;Żydb::.łkzY;t'ewś:#Sp5'#:fazń%i

:;°źcn%,Sst3;Cj';:'%hwy:k:jkcó°#?agś#|'8źoZ.qzłst2a;r:e®ż:ra:i:#:
oficjalny i urzędowo zatwierdzony nadkomisarz -nczemu też nie

przeczy" - we wspomnianym Komisarycznm Zarządzie, „jako
urzędzie nazistowskiej Wadzy okupacyjnej, czyli urzędzie, który

•JEETĘi-.:,r..rT.,.

.

-giF-l'.-*_ ...... l_-'' ---:--=-.,-, ib -

!u,,-,,-:.` ='*`-.-tio -,

` ..' -.`.-,

#jig:##bdy;'a'Stżr;8joąwnśę,Thchw°t°a%fcę:,{;ók3rneaźeo*ŁWpzrg'3ź

:z3:faes:r.pwae%g;:o:gżnóaJT3LeL:awr3#ji;owYłasTęe;śc#upj:mznt::?i
uroczystości getta warszwskiego nie jako delegat Komisarycz-

nego Zarządu, czego ze względu na historyczne powiązania z
geftem należałoby się spodziewać, lecz jako członek delegacji
Polonii amerykańskiej. Czy w tei' roli czuł Śię lepjej? 1 to jest

_'#=#.':-~vT=_-=
ł,-.,==-T=.?,---L=\PćT

pytanie numer trzy. . .

---~+-,_
__ J`-t+ -LJT-*
.,. ],)'.,?-..'1., i`.-,?.^Ł -,.aJO-d'-ł,J--'
•iŁ=-J=.=.T--:`J::;---*--=.=-;="

a#gs3,ężśzper§g,ekT:tońcLązz%rśerj3S;rao#,a33g%ukęjLojTą;nj%:,ęwj3:
roku byt w Australii i jal( wyczytałem w paryskiej Kulturze (lipiec
• sierpień 1992) spotkał się „ze środowiskami żydow§km dla

ź}Zd?:Csnk!jee%'8w?rj°a#ezż°nuedga9e?ednpaewj#j:dc3:Sużydć%'%%jŁ°'Sź3:

LgiR:;.-J=-=.w"T#

sopismom oraz żydowskiemu programowi radiowemu.

#:§eŁzę:d;i:;8źzgńts!:n:a':N:;g#,ą::J:e;Eoo%Eć:!;edg:o:§ę#i:s:zzał'ns:i
Nie śmiem marzyć o drzewku w Alei Sprawiedliwych, ale od-

powiedni zapis chyba mu się należy.
Oswiadczenie pod przysięgą. Ja, Johan łas ner, Altoet ingerstr. 4/1 , 8 Mdnchen 80, oświadczam niniei.szym pod przysięgą, zebraciaHenrykJoziorański,zamieszkavwChicago,lmnois.USAiJanJeziorański,obecnieManchen,wlatach1940-42bylimianowanijako fici.alni urzędowoupetnomocnieniNadkomisarzeprzyKomisarycznymZarządzieZai.ętychPosiadłościZiemskichwWarszawie),Polska./KomisarycznyZarządZajętychPosladłościZiemskich,zarządzałjakourzędowainstytucjaokupacyjnaposiadłościamiZiemskimi,któreodebranezostavżydowskimwtaścicielom./PanaJanaJeziorańskiego,któryobecniejestznanyjakoJanNowakizatrudnionyjestjakodyrektorpolskiejSekcji(od ział)RadiaWolnaEuropa,spotykałemwielokrotnieprzyshjźbowychokazjachwpomieszczenlachKomisarycznegoZałząduZajętychPosiadłościZlemskichwWarszawie.Monachł.Ł/m2 kw/.ełn/aJ970.J.Kas ner
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KOMUNlścI: UPADEK CZY SUKCES? -cd
gź;ę*tFe,:nu.,Ti#,!aż#jeś§pzys.gbosztęiełopokź3j#nfe:ha?ed#.zśTi; %|%jrs::tdo?a?raeóĘ5°mwuag,Ęennj:au°db±°:eesrtadc#żĘr%,Pti#jn3:jemśti;ię
na2;:*gdn:azieiąącpoiscezarządówGierkapomocyniedo

85%:%S,TTs:;o;ey%%#j3SCŁby#d:naąnjg%r,%::ąmprAp,3%3::
końca się orientowar, że pomoc ta rozpływała się po caĄ/m
komunistycznym lmperium. Dotyczyło to zvwaszcza nainow-

wano przecież Gorbaczowa niemal jak filmową gwiazdę i to
niestety z podobnym skutkiem! Przez jakiś czas zapanowała

szych tech nologii.

#aę:ezpgrozrebzoTg]ja.doTóążŁay*nęe#c#łóżpnj;cnńąęzzaeasgrp:3#:

::7o:&zaożn::ow#;łe;#::jan%g;n#;nf§;zTeł:;ńg6#ZłfuT::#łk#
i#odn:saokEa-Ł#o:mks;wciz!:ns:k:-;e:j;a:k:oyf:hś::aiĘ;;:g:Gbo:moat::kn;
#e#cTo#gy?B:rtistz:#rcuhz;j',;,%gn?epc:::śPś°ong°bwszsepnę:ósbbnń:k;=:

j=nźg:ić°z*Zyzmycj?!8gseem#SsZ;,Z3kr:Z:ziyi:kdoał3J;o,km=oĘ.R:

#grhe°sduzjpeóc2łu:,{renid:y#3'#np[:żwn;:stdźaarś3#|n#Tg,',ŁeoczogdL:
tpś#%%hmTnk.'Łman:Łr%ówYJi:E';eanwęt°jrabjjdeostb=:Vpjół8:iheaz|%ti#ufe|

i;ieibf:sini:g,g;e;3:jaęia:ii,iiy,ilłik!;sci:uĘś3u';if;m##n#!Ę
stosunku do Gorbaczowa przestały być przyjmowane w całycr`
środowiskach na Zachodzie.

;:gm##cz?ei,zĘo;g,%có?:,lfs:cs::;e%;#ś:j::tg#.a;!:#:9Zt:
W tej wyższej szkole politycznej komunistycznej jmdy wyróżnili
się naipiew Cyrankiewicz, a potem Fiakowski. Dużym niedopatrzeniem ze strony redakcji księgi Guinessa byto to, że do niej
nie trafili!

Ta część naszych rozM/ażań ma nas uspsobić krytycznie do

::#%f:*ti#;[Zó:w:ęk:o::±U:n!sS#ę:zzhnnae:g::s#:i;:wP%t:arł#?o#łe:e:
Feóf:rŁ:tdozr:P8hyrpu°sEt:%;gs8śł:9e°b#f3°rmwoawnw:%°g%{:ewq'bay#
na wszystko, Chruszczow na pacyfikację Węgier, a Gorbaczow
na pacyfikację Gruzji, Litwy, Karabachu czy Naddniestrza. Gorbaczow okazat slę politykiem bardzo giętkim, w czasie sierpniowego puczu w Moskwe miał, jak się niedawno okazało,
petne możliwości dzialania i oczekiwał tylko na rozwój sytuacji,
żeby się opowiedzieć po właściwej stronie.
Pojawienie §ię na politycznej scenie Gorbaczowa tączy się z
dz]ałaniami prezydenta F`onalda F]eagana. Byt to chyba pi erwszy
z prezydentów Stanów Zjednoczonych, który w ocenie zamierzeń przywódców komunistycznych pozbawiony byt jakichkol-

=Łk[ażrżaucdhzezńśRPR°!(?Ł°rwma°h:ag,::%rodnisnd=ki:dmnŁep:,kp:;nn?kcohw:

Ważne dla naszych rozważań jest to, że po rozpadzie imperium odszedł ze sceny politycznej i sam Gorbaczow. Miał za
zadanie doprowadzić do rozpadu imperium, zadanie wykonat i
mógł odejść. „Murzyn zrobit swojen

Tylko ten fakt wskazuje na ograniczone zadanie, które mu
powierzono. Ale nie. bezracjonalny kult Gorbaczowa nadal trwa
na Zachodzie! Może tylko w trochę bardziej stonowanej skali. AJe
twierdzenia, że Gorbaczow byt takim samym komunistycznym

;Puaźa:#,Łm;c#e#ś:°gyęTa,ks*o#ję3%o°jśr,ę:ł2=#r
Ftównie sensownie możemy się zachwycać mądrością aktora,
który nauczyl się roli napisanej przez dramaturga! Można podzhwiać aktora, czy komunistycznego polityka, źe dobrze graią

#:[:+eś€#j::gpoo#%?:,Wiają,możetylkorozbawiają!Nie
F]ozdzial drugi. Fałszywa opozycja

zy:,:ją#jrean,:ysLęzTj3#mwk%,pwć§śbkowTduonć:*yczpnrgzpdatEsg:je:5%
przez dziesiątki lat byto niemożliwe. Komunizm bowiem wszys-

#acc;oaw*ził#d:i:#;;#cóLaTk!,°ęiiź%eę;::nt:S*ó#|:;#ó#ou:g;fin#kco3iEf
nizmu.1 opozycjonistów. prawdziwych bądź tylko potencjalnych.

Kuklińskiemul) rozpocza techno]ogiczny wyścig zbrojeń, któ-

rego kwękające gospodarczo kom un istyczne mocarstwo n ie mo-

#todaYjg?hći:::ac:łi:aTzoś:wk:śn::g:Lstpg,ilmm?eari:Ln#::i3i%:
nie okazalo się w realizacji tej reguv wyjątkiem. Zagarnięcie
Afganistanu bylo ostatnim krokiem imperialnym, strącenie samolotu południowokoreańskiego byto zaproszeniem do konfliktu

3rć?#'gd?,pigb:y#d;p,;'ga:T:eąlłisu;ięgn:!:#FJi#:oeśz;d,uj
w petni uzasadnione. Komunizm od samego początku swojego
istnienia podjął dzialania, których celem było mylenie światowej
Opinii.

Zacząl organizować opozycję, że by poprzez jej istnlenie wskazywać, że staje się uśtrojem normalnym i demokratycznym.

}:}aL:.eg:.s3;ap%eszun+::Łazynń:r8dRoywn;°Sgo:Pc°źZ:ScyaJ}ykcohrz§::
tane

przeciwko

komunistom.

Jednocześnie

Pierwszą operacją tego typu byt tak zwany TFtusT. W tym

machina

Broi:#Yastśj:b?or3j:=|°,#ncohwuas_AwPŁa##3ł:::cpestcnzy#b;°:38r;
broń konwencjona]na straclta jaklkolwiek sens. A zapowedziano

*°°u*i'cb;#g-ą+bęr:n#o:grą:L#ae:;ś:łi#o#cg;i:kmś:§;Ę°u:Um:r°ezg°ostk#.
p,:r#:jag::T,aRggekg#;a#bTeąĘJ'?npaoj2=1i.sćEiepr;eo7:Ł#:

g:óźgnĘrśe:#ćggaśai',::d#d:|§#źy?;#fe:;:1,;;8Z:[Ci#::'g'§o%_
wiedzieć dzisiaj? Pojawienie się na scenie politycznej Gorbaczowa było tym momentem, w którym komunistyczne imperium

ro#uYnFe'%Po#n:doTi;#:T;3:ZhmspYaejiĘc:;!yłtko°d#asr:eź8s

:azć;:mo,:bv,z±ą:juęd#d%yj:ek,,%jtsadr#T2Fey:vsczhu.,gLnk#2oor§3:
nizowała całą siatkę fałszywych opozycjonistów 1 umożliwiła
przyjazd Szulgina z Zachodu do ZSF}F`. Odbył on rozmowy z
czk)nkami stworzonej dla jego potrzeb opozycji i opisał je w
książce wydanej następnie na Zachodzie. Posiadając opozycję
Związek Radziecki mógł uchodzić za państwo niemal normalne.
aekawie ułożyw się da]sze losy Szulgina. TrafM on w latach
1945-1960 do miejsc znacznego odosobnienia, a Po ich oPVszczeniu napisał kolejną książkę, tym razem o normalizowaniu
się stosunków w czasacłi Chruszczowa!
Doświadczenia z tworzeniem fałszywej opozycji nie zawsze
się udawały. Byv komunistyczny agent stana w 1956 roku na
czele antykomunlstycznego powstania na Węgrzech. Także
Dubczek wraz ze swoim otoczeniem nazbyt dostownie w 1 968
rozu miał hasb opozycyjności !

problemy!). W odróżnieniu od absolutystycznej monarchii we
Francji i nazistowskjch Memjec komunizm i komunistyczne im-

88:'iuaTGPoę:bt::z°oV#"°b;°#a3t;gaćcsz%°teukę3ŁekniŁrłz±t;;@+-
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#g%tod#:%:ź:2ŁwS:od:z;Tz%wśpł;ł:#,::#:;Łf3onF:#rś;:%d;:##:;:
jatyw, które w sporecznej opinii mogty uchodżć na opozycyjne.
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Taką działalność próbował prowadzić Klub Krzywego Koła. Zgo-

źniów politycznych. F`ównocześnie zaczęry się kolejne reorgani-

zacjewładzzwiązku,wwynikuktórychodsuwanoodzwiązkowej

8i:3i8#nr8:mća°cE?%z%Ą%d:toygi#y|:8nkgn*ku°ńzt#e?]au#

centrali tych, którzy nle deklarowali przyszłej z komunistami
kolaboracji.

So:j:,TzmpŁ;rto##y:gcoz:::uTjjez,młnvązo#::#:and=,p3oĘogł
tawali wrogami ustroju, z którymi trzeba się twardo rozprawiać!
Waznym segmentem opozycji prokomunistycznej byli tajni
wspólpracownicy UB a potem SB. Wybierano do tej roli ludzi

:ó:z:n#:o,śTd:z:::w!#:łwp:#?ng:!#:c,':j:y:'Ti',z:e?,?%TrgTe#ź

zk:r_Z§epddęćrząn#r:tcq:By;rjuś:j3,Wznea%:dwzaąF:i€t#%pró':ź
fałszywei opozycji także zwerbowani po i 985 roku kolaboranci.
Okrągty Stół był wielkim politycznym spektaklem, który trzeba
było odegrać na potrzeby kraju i zagranicy. W wyborach do

Ę:r;ia:ćeo:b;*?#n:s:,;|zke:gśd5b#3is;::pźi:m;g#:3;'g,a3niii;

ś##y#Uokł.uLckhcj:ando#;:rurnć2nbyycł:ś%kd%Lnjfs°kr,ma?e|Łn;nżeegruzz;b.
k&ywanie t)m środowiskom informacji, ksztaftowanie postaw,
nawet co także wazne, rozsjewanie odpowiednio spreparowanych plotek. Taką opozycję tworzyli więc w efekcie ludzie przekonani do mlsji popraw.ania komunizmu (mniej lub bardzJej

#jĘ:#:ęgh:ua:pg|,igj;.fi:eą#::gk±d#:f#n:FŁ:;|f:iiuiiego:

§:e§Z#żeo!:dp=ięc=z%%%;:i#z;eeż:§%ka:%e±gt;!lg#:b:

borantów znajdowalo się kilkunastu (kilkudziesięciu?) ludzi ucz-

a:Bl:#:3mfgneigg;e:.!!i:mkz,śis##o§:cp:o:##.Tfa[of::
ciwych i porządnych. Jaka byla ich faktyczna rola i siła wdać bylo

::#3'3%::!:o?no:FPEkge#;#;d::z:nęp;##o:j:fdTfcT:f

nuje, gdy działa w nim skuteczna opozycja. Tylko że normalne
jestpaństwo,wktórymustrójispoteczneukladyniesąnarzucane

§}e%p;łśz::;r'i:wk:Ua;,;:dśT:ą!y§#;oą:gz:=z*ó§;m*::8źP*#r!j:-

#::ez:jTaotif±rgd;;!sJtJ3fzt:#:,e:zE?io#wnę:3i:ud:p%cdę-

Pąpk°i#odd°w°#ś::fliar2;d°ŁC8j,Sźeen#'kjsgpoątj:śi8bpa°rsdeźskacoh.

rządzenia ńk największe odłamy spoteczeństwa. lm bardziej

ktadnie zasięg komunistycznych wpływów w rzekomo wolnym i
niezależnym Sejmie !

byho widać, że komunistyczny ustrój się gospodarczo wali, tym

g2:dże*8°s:Zdeebż::3%e=ł:w°&:°s%e;jĘ%nzia%nr:+aakc;aF#i:tku-

ro::#:Wźe°J;ZdeaYgeki:am#st&ang%dri,eśksag:gkuukab'wYYks=n'a::i

Jedności Narodu, jak kiedyś obliczano, udało się komunistom

tylko politycznym przedstawieniem. A liczne w Parlamende par-

zgromadzić okoho 20% polskiego §połeczeństwa. Aco z resztą?
Na kogo zrzucić odpowiedżalność jak przyjdzie krach? 1 tak

narodzw się pomysł utworzenia samorządowych i niezależnych

§:ęł;::;:emv%co;ił#;:sŁyg:r=#e;dcrh:',:nn*ge:ioŁ#;;,nm:og;epn3?et:iŁud:eToźi
daniem falszywej opc>zycji po wejściu do władz centralpy.ch było

:oT:z#łóatwfaanwood3#acah,.nopśoć%śą:,e:,r%cahnj:atRo;g:mj:zysź3;73

#oę;#S#iycięt3ęzznjr883n:Spkśe;#k3te;%|ŁukTt38źers°*:Zr%#łę
po ogłoszeniu stanu wojennego. Tym razem jednak ten właśnie
strajk miał zwyciężyć. Zauważmy jaka była kolejność wydarzeń:
najpierw byty protesty w 1979 roku w Mielcu i Stalowej Woli,
potem w lipcu 1980 roku w Lublinie. Następnie komisje rządowe

:#%%pt%zockzrgg,*,:,naar32feeń#ręgEpuomdouwż3ywmćŁo±ęśęuTpjs„

jang3,rkaęFóuwn,§wV3nrgjepnrFÓP=geaTd:uE3:#T,onnaagg#eąspźT,L.

organizowanie fałszywej demokracji. Wątek ten rozwiniemy w

:i;Sz#Zs:Śacńźsa:msouie:,hbtiaT#&a,mo:Pporzóyccźarepd°,ź°c;CZ8#':niiącdz°.
nych planów i obrony komunistycznych interesów, dawna fałszywa opozycja dba o swoje dobre imię. Przede wszystkim
organizuje ochronę swoich interesów. Telewizja, radjo, prasa
zośtaje zamknięte dla poglądów i anaJiz, które mogłyby ujawnić
jej drogę na państwowe wyżyny i rolę jaką tam spełnia. Dawna
cenzura administracyjna zostata wjęc zastąpiona cenzurą finansową. Redakcje, dziennlkarze, którzy nie prezentują po-

umowy ze Szczecina. Fałszywej opozycji nie starczało do obsa-

gFndoóś:,m+%?shć8'anicr#Sagh,njęnr:8ąk#śonwaa::8dźŁ#apę=::
%Zdeanń3kuftz#tk+Cuhsj:;eś;% =anpt:i[?)Ch! Skoncentrc)wano ją w

dziwych pog lądów.

W tym momencie zaczęła się wa]ka o dominację nad tworzonym oddolnie spohecznym ruchem. Chodziło o przejęcie w nim
przywództwa przez fatszywą opozycję. Ruch społeczny okazał
się jednak zdecydowanie zbyt liczny, żeby ludzie z fałszywej
opozycji mogli w nim obsadzić wszystkie ważne stanowiska i

izaĘ.f%:oTjs;13c3hgn:;,;k:ó:r::p:źję#:;am:z:zEJggw=?:ugJa:[:;i:

funkcje. Przeszkadzali jak mogli działacze antykomunistyczni,
którzy weszli do kierownictwa ruchu. lch jedyną bronią były
mechanizmy demokratyczne, na których opierat się związek.

To muzyka dla jej uszu!
Komunistyczna wtadza na swoich imperialnych szczytach za-

;gg?::r:o:d'i5,?:s:krś?:3bda;:ea=Zaś:3#:ł:e:;#mrdk#°u:neę:dt3T#ki:ę!
runku. Polecono więc fatszywej opozycji zorganizować dwa wątte strajki nic nie znaczące w skali całego przemysłu i nie

gk*źu:sę3pc:e#ga?uiziy:si,t,:!tgrś?aś;e;:phsr:d:a:r3k:i;ućni:R:ó:bJedynym dla kom un istów rozwązan iem było wprowadzenie stanu wojennego. Jego celem bylo przekształcenie wielkiego spotecznego ruchu w narzędzie postuszne komunistycznym elitom.
Lata 1981 -1 989, okres od wprowadzenia stanu wojennego do
OkrągtegoStolutrzebapodzielićnawyraźniesięróżniącepodokresy. W pierwszym, w latach 1 981 -85 (do pojawienia się w ZSF`FI
Gorbaczowa) celem komunistycznych manipulacji było zni-

szczenie antykomunistycznego jądra związku - ruchu spolecz-

3#.o.nY.sz:ŚisieTsr,o.kś;wjizJ3nLa;,z.T;s.Ę:znE;:3n:Tigiręa:j,i;t##
nych. Ten podokres był czasami niszczenia. Z chwilą pojawienia
sięGorbaczowasytuacjazmieniłasiędiametralnie.Ztymi,którzy

jeszcze zostali w kraju próbowano podejmować dyskusje o przyszłej bliskiej współpracy. Dla zachęty uwolniony wszystkich wię-

#:łąń:ź%:ądĘj.p3d:ęj;:g.%.e:ak#ł?eui,5.c#n:::3uo:d:zca:FLtć::'ik:
w związku z wąftymi strajkami skapitulowałal Prawda jakie to
prawdopodobne? Ale tego nieprawdopodobnego tlumaczenia

:ę:fopwaas;ęBfegnzy#?,WppęozystcjGLd#mb;#ZbT]ęzyY8ę,dezFudszrj
naszym kraju i na całym świecie uwerzyło w tę bzdurę! Teraz

tg:az:uwrś.#k°obńycwuat:#anćajsj:żgn:er;iuk#Łedj:#adpaewwnna°jstż=#:
opozycja walczy z rzeczywistymi antykomunistami i Wasną prezydencką piersią ochrania renty SBków!
F}ozdział trzecl. Anato mla kom unizmti,
Wtejczęścinaszychrozważańoderwanitrochęodproblemów
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aktualnych będziemy się ghównie starać wyjaśnić różnice dzielące soc]alizm od komunizmu. Ulubionym propagandowym za-

rolnictwo. Tradycja Drzymały okazała się tutaj od komunzimu
sjlniejsza!

#żŁm\*°#:tnkj,:tóp:,j#c::eru:%?oj;rheśi:|e#n:#'ieswi3;d?S!ę doEptao3jgci:Cł.zE#tj:i:e#nsy:.h#ks°krałsśt#i:a?°#gc|eżii'%
Powstanie lewicy związane jest ściśle z rewolucją przemystową. \Maśnie wtedy, gdy zaczęły pojawiać Śię fabryki, w których
kapitaliści zaczęl` zatrudniać robotników powstala społeczna

tego okresu wydawato się nawet, że komunistyczne zamiary się

g2#3#żati;opw?aedcieioęognę:':igYłppri2e#nTęśi=g#3:ąż,eTnrś:
czonych!

:o:zay:;WJ:Y}fBayk?ż:tip%#s;ik:engpż:ł=cznsew:tckhayójgtóśfę#:
gaci, a robotnik angazując swoją pracę dostaje wypatę. Polityka

Na codzień, w polityce wewnętrznej, komunizm zacząl przy-

g?gm::#::W:'tat:roaśs!ęp::S#:jam2atrrzuąddnź:śncizptrrzaewz!e##Ś

:;e#a+jfŁćezew!nązo9::!=bfa?r3;b:epmo:rajdŁ°:Pm°ódgatr%:ż;sfit:3rzuslug ludzj, którzy dziatali na jego rzecz.
Programem politycznym wszystkich lewc byto wzięcie w obronę robotnika i próba dorwania się do zysku jaki osiąga kapitalista przy iego zatrudnianiu. Sednem wszystkich lewjcowych teorii

;r3zęndeni3zden;ifgdayrTci:#FT.:%cś:aaynazw#:i;cĘ'ipva#3#:Si

jest stwierdzenie, że na pracy robotnika kapitaliścj zarabia]ą za

paokp:zwe.ieo,k#:'senn::#,:Laśto.T,gńt##k::;ośva;pamńiset,.:łw:

żr,i\#°Ś:Frk:jrż#s°bj:,hapz#t:naóśKc?,m#rf:?:#:ezns%i:śT::
siadało. Hierarchię komunistyczną można bwo bez trudu ustalić

dużo. Od tego zgodnego stwierdzenia następują różnice w taktycx; dzjabnia.

Soc|aldemokracl są zdania. że działaiąc w pańsMe demokratycznym należy ' nakłonić kapitaJistów. żeby większą część
zysków przeznaczali na zarobki robotników. Choćby dlatego, że
zwiększy to koniunkturę dla icłi wyrobów.

ł:|Łaaśr:nth;;###o±Ncieo#ru##:°łed*akhk#::i!Ę2ź,|U:::pen::Ę;#
rozpoczynało swoją paserską działalność!
Etap cz`^/ariy. Od 1985 roku. Sensem tego etapu bylo roz-

Narodowi socjaliścl (na2iści) byli przekonani, że to silne

8%,%?pW;#:%:e#:,Wn:źp:j;d?nŁP:aw;rt:i,spa?dourłe°nYuaj::%

&°cCzzn%Cś:jL#,°un#;ezsp::ny°c#k%°mŁ°n#6°#:°wwr::!2oŁ°eTś:rJŁ-

rean,iJ::3jej:%ź:wC:]=:Te'.PŃ:°ź#:,taocdheE:3#Ukkacij,.taFj%{oS#:\#:

imperium odchodziły też komunistyczne partie (częściowo) i
komunistyczna ideologia. Strateglcznym zadaniem komunistów
w tym okresie było zorganizowanie sobie kluczowego - decy-

bodęgospodarczych decyzji nie odbiera]ąc jednak ich Wasności.

dująoego miejsca w układzie pokomunistycznym. Celem nai-

zna#emn:7.!;ie::a'ę#aYsetło:r?cdhz:h2Uśnf%gćłjkr,:ktyrkajbz:*Zże!

;oągr'ęj#utewgc°zsśant:j,b#o°pzr3rw°ańdęzeen|:e8:°ś;§uua:;:Ę:C33:8g°.

im. wszystkim odebrat to wszystko, co się nadawało do ode-

kowie ludzi z lumpenproletariatu będą siedzieć w fabrykanckich
i ziemiańskich saJonach, a potomkowie ziemian i fabrykantów
będą ich zazdrośnie podglądać! W ten sposób dokonałoby się
zamierzenie, które zrodzito się w umysłach ludzi pazernych,
bezwzględnych i bezideowych, ale może dlatego skutecznie
dzialających?
Widać już z tych rozważań, że od 1985 roku upadeł( komunizmu byt aprobowany zarówno przez ludzi usposobionych antykomunistycznie. jak i samych komunistów. A upadek komunizmu
organizciwany przez różne formy fałszywej -prokomunistycznej
opozyqi był im bardzo na rękę. Lata po 1985 roku zostaly w
Polsce przez komunistów wykorzystane w pełnj do spokojnego

brania! Dawny konflikt interesów kapjtalisty i robotnika przestał
istnieć` gdyż przestali istnieć sami kapitaliści. Całą i Wasność i

wszystkie funkcie przeięlo komunistyczne państwo Jak zaiiważyl znany w okresie dwudziestolecia mędzywoiennego socjolog
Winagnty Lutosławski komunizm byl najwyzszym z możliwych
stopni grabiezy Wasnośc! prywa`nej. Znacznie przewyższający
kradzieze, bandyckie napady i oszustwa razem wzięte!
Skąd wzięły się w ogóle komunistyczne teorie? Kto i dlaczego
wpadt na pomysł realizowania takiego wlaśnie ustroju? Chyba
decydującym czynnikiem były marzenia ludzi z lumpenproletariatu podglądaiących ziemiańskie, czy fabrykanckie salony.
\Maśnie w tych bezwzględnych, pazernych i bezideowych głowach narc)dzit się wielki komunistyczny plan. W jego wyniku

postanowiono wyrzucic ziemian i fabrykantów z ich salonów i ich
własności A na samym końcu zai.ąć ich mieisce.
Dlaczego Wasnie lumpenproletariat miał być podstawowym

dostawcą marzeń. kadr i komunistycznych idei? Cechą wyróżniaiącą lumpenpro!etariat byta jego glęboka bezideowość. Co
ciekawe ta cecha iest bardzo trwała i przenosi się z pokolenia na
pokolenie. Bez]deowość dziadków wdać po postępowaniu ich
wnuków. Komunizm przec\ez głosił prc)gramowo ateizm, a obecnie trudno niedawnych ateistow wygonić z kościotów tak gorliwie

do nich uczęszczaią!
Teraz kiedy wemy iuz sl(ąd się wziSy komunistyczne naipierw
tęsknoty, a następnie teorie, możemy przystąpić do podziału
dziejów komunizmu na etapy. W kazdym z nich inny byt cel 1 sens
kom un istycznych działań
Etap pierwszy. Do 1917 roku. Tworzenie się komunistycznycłi teorii, organizacia ruchu. Oczywiśae w głoszonej ideologii

::e,zb#,.#L:::ap:z'#psepndp:o±ei3].iafi#is:nmaą:zme,n±a,cŁgi:cni:
o niesprawedliwościach kapitalizmu. Komunizm miał gwarantować zrealizowanie się ideatów sprawiedliwości, miał stanow.ć
ostateczny punkt doiścia ludzkiej cywilizacii. W dz]edzinie tworzenia fałszywych perspektyw i manipulacji tak przeszłością jak
i Wzią przysztości z propagandzistami komunistycznymi mogli
się równać jedynie nazistowscy spod skrzydeł doktora Goebbelsa! A pamiętajmy, że dane im było dżałać przez dziesiątki lat!
Etap drugi. Lata 1917 -1956. Na tym etapie trwała budowa

komunistyczJiego państwa, a potem catego zespołu państw.
Sednem tego etapu byto przeimowanie przez komunistyczne
państwo Wasności prywatnej jego obywateli - zorganizowany
rabunek. Pewnym wyjątkiem byto tutaj polskie indywidualne

WRZESIEN, PAZDZIERNIK, LIST0I.AD 19P3

przygotowania upadku komunizmu. Rząd Messnera przygotowal
akty prawne pozwalające na dziatama spółek nomenklaturowych Poiawri się w funkqi mlnistra pan Wilczek, który był uosobieniem hasta. kapitalizm -tak! Wypaczenia -nie! Proces przemiany elit politycznych - komunistycznych w elity gospodarczo
finansowe został w cjągu kilku lat zorganizowany i rozpoczęty.
Zaczą się proces likwidacji komunizmu, na którego czele stali
sami komuniści! lm bowiem najbardziej zależało na tym, żeby go
doprowadzić do końca jak naiszybclej , zanim całe społeczeństwo
nie zorientuje się w całei machinacji! To, źe te wszystkie działania
były czytelne dla opozycji antykomunistycznej nie było tak wazne Walka toczyta się o zdanie i opinie calego narodu. Mając w
rękach posluszne im środki masowego przekazu komuniści cią-

gle wygrywają propagandową walkę. A mają o co walczyć! W

#SCEeEh!avk,',ę9§ś,ędcr%mk?o?3,Z:;g:p#3riFE':e:azk}eNę3+:ekczfe?;
procesu w Norymberdze upadek komunizmu rozpoczęty w 1985
roku jest procesem ciągtym, na który składa się tysiące, a może
nawet miliony działań prywatyzacyjnych. Komunizm bowiem
upada poprzez przekazywania państwowej Wasności komunis-

tycznego państwa w ręce komunistów! Ten proces trwa juź w

:#SS:ćsb:aź{rjueds:.C38śT,jew:`gramć!Fngy°chk°picńs.twMś=żhn;8u°śźewseacą
czy Austril państwo posiada około 20% wszystkich przemystowych zaktadów, a u nas jeszcze ponad 70% to widać o co się
toczyaktualniegra.Chodzioprzejęcieprzezkomunistówwciągu

%ahj:8źFZoyę:,żaetbrtgno°nsaśtap,rgj#cĘa*'38ć%jet:Zmer#sE#CE!

ic;CŁ:t::|'jeur%'#%azT;„'jc:wsgaźsźij:aysTę:g::żŁeitaduónte;
społeczeństwa. Tym celom służy choćby propagowanie Programu Powszechnej Prywatyzacji , którego celem jest danie spo-
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teczeństwu dla uspokojenia nastrojów jakiegoś drobnego ochlapu, niespetna 600 (a są tendencje żeby 200!) zakładów.

!epd:=Z::n=*eai.śee:':Vk##ó:ięd:°p::t;:dzbieddonźjk3=Fśr#a%

cereerwaz##,Y:Ubże#ŁC[?zmym#:#yzmpr::jsśt:Cd:boyŁ!ó:j:*;:
nieco dowadniejszego stosowania przez niego metod dzjatania.

jest fikcją! Autorytet rządzących pol itycznych elit nie jest d uży, na
cochoćbywskazałaniewielkafrekwencjawwyborachparlamentarnych w 1991 roku. 60% wyborców nje poszto do um nie

Lte#::,r:;orw:toorrzóy:,"łą:yf#m#cyĘ±z#:jtoF::,żykc[::joąrę

=j#::a%CrcRę%{śśW;.WzśnrśjdąckąTźyn?3*Y;Ł:ś;iYu?,gymp°oq:#::i

ganizował swój upadek, którego motywy i przebieg zostały cał-

sceny można by stv\rierdzić, że udzial w wyborach i tal( wzido
udział dwukrotnie więcej wyborców niż powinno! W końcu w
obecnym Parlamencie i cx3ntralnych władzach zdecydowanie

;:u*g:&zk:zgnżL#st#oea#fś;Łm#:kz;,a#t%e::,::o:;,:;o%,:z%f=sź3:

::tmj#dpź#::ępr#Z:nntj:jązc%oj#t::?sS#z:°#°uS»P:goFwcpncoh_
menklatur.

mjrł=#eą:Csm##gLo:g%Tła:;i;łrka'źa:?i:us:,#g#sr;spt:e=:nm-

Wldać więc wyraźnie, że mamy w naszym kraiu chorą, caJkowicie spaczoną fałszywą clemokrację Udawanie przez Parlament pluralizmu, prezentowanie przez polityków poglądów od
lewa do prawa (nawet w tonie iednei parlH ~ UDl) nie_.test

;o#cb:rł;n:#%%y:mżtk::e#w:oę:bur#gće|rib:ĘLł:n:u:EZ::Tt:
w Polsce od 1989 roku? Najpierw zniosły ańykuw kodeksu

:g:n:##e:%łi##ize:nstĘ#aw:::d:n?#:ge:Ł:#:k:
ukrywaniu pochodzenia swego składu, pochodzącego spośród

pluralizmem prawdziwym, lecz iedynie pluralistyczną dekoracią

stworzoną dla zmylenia, czy to Wasnego społeczeństwa, czy
świa-towej opinii publicznej. Jest tylko graniem politycznego
spektaklu!

pu#rncez3#orłęĘ!d#,Cżzey8ai:oSc':óTF:%am:z°;g?:;8':ar*
dowolnym kolorze pod warunkiem jednak, ze będzie to kolor

:gn:uzyr:Łj#żvW:heT%,ó,°ź°;,yzcśiigaess|:Łni'oe,eccT:°gii,:rf##
przedstawicieli tej prawdziwej antykomunistycznej opozycji i nie
starcza już sW na uchwalanie duźei Konstytucji. Zresztą po co?

Czy ta stalihowska, komunistyczna jest taka zla?
Fatszywa opozycja działając bardzo efekty\^/nie stworzyła w

;zoaź::.gDbesTćoŁroa;joąn:ppo7j,,sycceznTeg33g[35#egwaar::k:#,,ź3
będą prokomunistyczne lub korzystne dla spolecznych, przewaźnie komunjstycznych, elttl Czy to demokracja prawdziwa. czy
jej karykatura nietrudno chyba ocenić!

Parlamencie pcizory politycznego pluralizmu. W zarodku są blokowane i uniemożliwiane działania, które mogtyby doprowadzić

5:ZsdyzL|jg#.wJaj::npyw:t!Zoapcrjzae?dn,chrozdziałówcoiest

gg#:rnzi3?śęafb:iap:fsu,;c2i,F:ą;wmn,e!.,:koui:Fs|:,'::;::ż,':::ąśc:
o utworzeniu ministerstwa przemysłu, poważnego partnera do

#rątaegjjtcafj=yómw:eśedmbyk:TusT:sttóuta,,a5r=:Łsz:#azewzrT::n,,:;teas;3

dyskusji dla ministerstwa finansów. Me tylko nie myśli się o

gorliwości w likwidowaniu komimizmu. Zarówno komuniści iak i

zmniejszeniu blurokracji, ale przystępuje się do jej zwiększenia

nego wtaściciela państwowej własności umożliwia rozkradanie

antykomuniści są zgodni, że komunizm nalezy zlikwidować iak
najszybciej! Tylko jak? 1 właśnie tutai` leży sedr`o całego problemu.
Komuniści zgadzają się z twierdzeniami. ze komunizm byt
uśtrojem zlym i sam podjęli się jego demontażu. Oczekuią

mątateiśścp§g"?jf,#łaydc:moęgqa°nikz°agcę3;3Z±!znychmadowodzć

jednak, że taka dobra wola zostanie przez spoleczeństwo od-

iśtnienia pelnego pluralizmu. 0 pozornym pluraliźmie w Parlamencie już w tych rozważaniach wspominaliśmy. Przyjrzyjmy

2gkwr[eesq:jozogf;eąnj:33ar3:a:,±en:3=::czzaęśdc:ąbr:,a*ęścTptznr.

się pluralizmowi zawodowych związków. OPZZ założone przez
człcmka Biura Politycznego byłej PZPFi A. Miodowicza zosta}o
zorganizowane poprzez polecen ie wydane wszys`ki m czton kom
byłej komunistycznej partii zapisania się do tych zwązków. Dla
niepoznaki do pracy we Wadzach tych związków skierowano

należy. Oczywiście nie mówą tego tak wprost, iak zrobjt to red.
Skalski w jednej z pierwszych „Gazet Wyborcźych". Ze szczerością az rozbrajającą zaproponował, żeby fabryki najlepiej dać
dyrektorom w prezencie! Czy można wyraźniej określić komunistyczne cele i zamierzenla w okresie demontazu komunizmu?
Zasadniczym frontem dziatania komunistów iest blokowanie

jak dowodzi problem realQ/wowania powiatów!

ko#u*itsę::%aaii!#ęigFy#dy:ń:nByripk°sg{=Ej:npyabńasŁgaank::k*tą

!:e:r:e:s:y::|o::Tewuf,'gti:g#:r,e::si,eaznf?z:ew:?ł:o,d:zz::;,:::caf:hź,Ea=:!#u:
wany w 1989 roku zwązek „Solidarność", z którego usunięto
wszystt(ich patriotycznie i antykomunistycznie nastawionych
działaczy, a sami członkowie widząc co się stato nie zechcieli do

stwowej. Są przekonani, że to im się za wykmaną dobrą wolę

;§°{;;gjo;;ąi°;źiiffĘy;c:!ęnir::ni€?hyn%iSi{:e;itt#;pśo:?o::o:i;#ep;i:
komunistycznych marzeń i planów komuniści obdarowani czyjąś
Wasnością, mieliby i.ą nagle ni stąd nl zowąd oddawać? Do-

;o:ś8;,W®"gpsrpĘ°e#:eś;?i:Z3a;;:śk|;ąh:żzYł%arr:,#'ułdrocff#u:n:§;;8=:

tychczasowa skuteczna walka Parlamentów dz]alających od

nych specjalistów od manipulaci.i.

tfe89zLor#uzLegs#gctz;cńąa,tLer,zg,,ojkeost::;j,,zsazc;=esgt;:ł±%,:zsnpyrcah_
komunistycznych planów. Państwo pełniło w tych planach rolę

wsę##pzebr:Wn:C*nnaor°ndauwvetp#yom+ins#O,Czyzbawców
Łaise::iejn!:ko#oungc°ujkaokmzunYzC#uf::g%!s2}edezr%S|aenLe.r°Z"Czone

mouż,pwoć!sćtapYedz:T:kJ=ii'a'::ź.łleo:e&o:ept&cegz:ń'seŁzapsr#Tnę
teresów. Tymczasem od 1989 roku trwa pogtębianie się po-

Ł:;::eón::żaawwz,i?#;;!;!śśc:jgbn::;s:p:oś:ć!,bsT,o;rie::neł%?;:;nrtś;s=:

Nieco bardziej skomplikowaną sprawą stał się problem prywatyzacji. Machina biurokratyczna nie jest w stanie zarządzać
olbrzymim przemysłowym majatkiem państwa. Problem prywatyzacji. to problem tworzenia dziedzm gospodarki działająęej
bardziej ekonomicznie i mniej marnotrawnie. Majątek komunis-

nie ma możliwości prezentowania swoich spraw i problemów. W

;:'kę:mzy,'c#]Up'mapś#3fe:,awybsś;ka°v:gke?,?.°#ejd:}:js±3akćź;Uś3

ggcę:śni:#.ą:zgs:tt:g#s%bie#:::r:as#k##;gen;e;p;o:fg;Łi

SFmg#S%:;,i:nT,keostn,i:kTZTeamg:Zli,ew:%*:tśwJ;aŁsnY:i#n?rr:,i

zbiorowego zapewnialo darmową (ale kiepską) nau kę, darmową
(ale kiepską) stużbę chroniącą zdrowie, a także mniej lub bardziej

R?ed"=pnoesŁ#,głezydopc::,:%dgó#u#gct2n:38:wTkoazej;:

prymitywne wczasy j kolonie dla dzied. Pozostate środki szV na
budowę przemysłu - głównie ciężkiego, którego celem była
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równ ie dyktatorskie rządy oparte o władzę finansową. Tworzy się
catkowicie fałszywa gospodarka rynkowa, w której możliwości

#nh:sęzga;!:gmć!z3,;yĘz?y!ca:E:o!!g;oJ:źn:ay::3cikśhęw#gs3tie:

opbcana. często przez dzieśięciolecla, praca.
Działania podjęte w ostatnich 8-miu latach polegające na

Łzj:JloiadEgaąn:,ma#cwhLi:e,:;ssazcchz:i;em:it#e?ós;yśę::i:Ldę

#j?masvzwca*s*:ci°;Up?L#Łzannyecjhpr&:ecnś:atsupr±ąłaewńn#orFt?tyTkno-

#ycczhnyg:#da:##'!śź#:Cozyczm#acTej.n#j=dmą:;::r:#%;ó#:

jak rabunek winny być oceniane i traktowane! A Program Powszechnej Prywatyzacji jako manjpulacja obliczona na odwró-

ironię w Parlamencie działają dwfle partie określajace się jako

dużych zarezerwowane są dla ludzi powiązanymi z komunis-

libera]ne!

Ce#eŃsepk#wę=#:##a#Fakp=zaena#ęotuk:#uun|śtuómnainnym,
kc,Joankjjaeć:jftgg?s'i#::rkY?P°N:;?:*%jeYmY:nżLkau%kodkzrjewśT,!će,#

#gżęj3'yco%śe%°or#:jewmk%;%:d#'eł%°pb3:jd:,°oj#j's#.
kuteczne i jak to widać dzlś, wyraźnie wręcz niemożliwe! Cała

kowej. Model ten polega na rządzącej oligarchii (u nas będzie
pochodzenla komunistycznego), bardzo rozbudowanej biurokracji) tu zmieniać trzeba u nas niewiele, może tylko wprowadzić

bitwa z komunizmem toczy się obecnie o państwową wtasność

powiaty?) i biednej 80% większości.

Ę::iegirź:?F:Ęjit?a:##a:En:nii!n!?:i:eF::F::z:e:Łin;ą:
joe!,g#anag'pFzqe!,iarńps#ge#|,5,t:#ojmwuai?ec,z?%c:!cż:#!
Wadomo, choć nietrudno zauwazyć, że na razie to komuniści są
górą! Celem jaki sóbie w tych rozważaniach postawiliśmy jest
przez jasne opisanie istoty problemu maksymalnie im to utrud nić.

Flozdział siódmy. Dzlura bud żetowa

ż:zB:':ZżZ#Rk#Zge:nł:z,:a'śrn+Łg:tŁz!:c#i#!nżeŁmsstrnn;?;':}?g°#Zę#oi§
stacją końcową. Dalsze reformowanie czegokolwiek może już

:38łźłgćoe:ke#oćm:iFo':i,ę8#z#deżeJźey:#:,eze?:łażrec,zoyw:r,?ęhż;
lokatorom jeszcze mleszkającym w niedrogich mieszkaniach i
staniemy trwale na przystanku: Latynizacja doskonałal

tiuTng!:iuejąco?rż:3ndąospy%8#ó°wS8:dź;i#::#jk:kbsyźpąy#sfęz:
roku na rok budżetowej dziury. Dlaczego ona się tworzy i po-

glębia?Jesttootylezagadkowe,żepoupadkukomunistycznego

lTstp#raT3%'ćig%un:oi!=nźopdotc:%źęm#,T:jn;;pper::zm?ą5;
wywotało gwanownie pogtębiajacą się recesję w latach 1989-92?
Problemem niewątpllwe ważnym b)fto dzH.edzictwo komunistycznej gcNspodarki z rozdętym ponad mlarę przemysłem ciężkim ,
z zakładami pracującyml na zużytych i nienowoczesnych ma-

!E::dęćcł:#Ri&ei:o%jj#;:#m:dg%órz3aajkgi#f:nzłst#±:ik::;::h:
J:ełyg:rp%:::\%żstpk:#zij#o;:::Spó#sP€ś#Yam#pr3%

!ó!eż:,it:łs;:i:;;tEeg;::w;#!ićr!:::itpł,zł;;ł::in:yi:;:Ęa;i,|izij
%;:5;:#t:#aj2=n*#:2::r#l::,g'c9:i:Łi;dgeo3'pzŁ:
darczej gry w korzystnym tylko dla siebie kierunku?

#ŚLrg3ąy:;n:a:e;2ł:::::e#ź;:a:nf:eds;p:#sfe:c?!:?z:Ł%?ęc#3ffi::gHyi;'n#wC:h:
sobie sprawę, że zostało okradzione i dociera powoli do niego

!F::?eT:#%ni:#g;o;hzT?%Twyz:eot:;:rzo,?,gse?i:#t::ż
•:zł?aś;źdn;A!:Ckieźż::#c!Ęc::i:;d;ł:śN;;:on;::o:n:;3#uL3j:yr8gę%:

!;:#st;kŁŁh.ć;,:#f!n:Ę::r:oD#i#uiFfi#k?::eR:F:łan%as!#?zLj
uvwaszczania nomenklatury komunjstycznej (patrz rozdziat poprzedni) w prywatne ręce dostata się znaczna część państwc)wego majątku i to część na]bardzie| dochodowa! Tymczasem
dochody z prywatnej części dziatalności gospodarczej stanowią

;aTjś9H98dr°wk##s°o;nei?i:yce:'iob:źjz;e#jF#Łenę.śNJFaŁeos+:3
Przekonuje o tym stan shłżb skarbowych , których liczebność jest
kilkunastokrotnie(!!!) mniejsza, nlż w krajach o gospodarce rynkowej. Widać wyraźnie, że państwo nie chce(!!l) ściągać należnych mu podatków!

Awskazujenatonastępującyfakt.lnspektorstużbskarbowych
na swoją roczną pensję praci(je przez tydzień(!). Pozostate 51
tygodni to czysty dochód państwa! Rozbudowa skarbowych
służb przynlosła by budżetowt od razu znaczne dochody. Ale o
takich działanlach obecnych wradz cisza!

tworzeniu Gwardil Narodowej -gdyby co!
F]ozdział Ósmy. F]zeczypospolita 80

spB::Ze:isęt#a?dTa%i#g.yE:#.::'n:ju'ż?:iamsap;oebśźnseog:
w naszym kraju pozostanie tylko wegetacja? Dla nich i dla ich
dzieci! Jeden problem i.est po zapoznaniu się z tymi rozważaniami chyba czytelny, scenariusz wydarzeń w naszym kraiu od
1989 roku ciągle pisany iest przez komunistów -choć w sposób

:#'en::łokrrysg:::"%°sbźcond6ź#oazdogt;°eł'%zęś:Y:st58kcc°z8|:

#:rną?ne%,nąa:srię:oi:i#u:z::;',s;!:gE::',z:T:::me':|;i?.ii#:
:ask%,n;ad'|:;ac::::en:.,g:a#:::?oisT3#p,zzryosbźs%g3joz:jaą,::Lę
Taka iest stawka!

i%?!§ąi;f§;gŁ8tiź:::b:ryaiy:R8o:ł::gi;:łr#:k::j?:°:a;iiw#!o;:;:ź:dz§j:
3#un|:jiz:ot::jż:opę3eG#ęagre'?żj;ś:,mwe,e#:oW;c#aT:p?z=ż
lata pracy stworzyli.
Dlaczego rządzącym obecnie eli.tom zależy na budżetowej
katastrofie? Celem takiego działania jest rozwarstwienie spo-

po%2g,nYawwteE:rho:i,'ś.uTł#onęosĘ:źę#ękg%stpaonć3t:,g,eżomożności każdego Polal(a. Ale komuniśc] urządzając sobie wy-

godny los wszelkimi sposobami starają się nas wpędzić w role
Murzyna Europy. Jest to rola dla nich wygodna, na prawdziwą
demokrację nie zgodzą się nigdy, bo by ich rozliczyła i zmiotla z

łs:ęczbeońgsa*:3%se,'Ł%goóo!:#:,g3zĘ3kpoogi:t#i:jg.wTąź?#:

:o!%sc:;nw:#?gcc:";f#n;:gjdz;e;ezw!:;!::::ciin:;śb=nĘ?g:a:3dn:i:

bogacacej się elity są dawne komunistyczne nomenklatury, które
wszelkimi siłałT`i starają się o utrzymywanie się u nas fałszywej

jakiś konflikt i zmiotą kilkanaście zbędnych milionów? Do obsługi

Może nawet sprowokują serbską metadą (ostatnio sprawdzoną)

!Ł#e:m:r:::o*wźe%#:a|na;:tko:łs:T,safó;cr:#|de2łen:':z;#heśźd:,:;
WRZEslEN, pAZDzlERNmĘ LlsTopAI) 1993

autostrad wystarczy 1 5 milionów. góra 18{ie!

za#jzą.cn)ec3y:Łe,.tdaokąg:rFnęs#:.tLz:Ż:npai'dej3Śz;Lęho±r,oenł
byłaby Rzeczpospoljta sO. Hask) chyba czytelne, z jednej strony
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odwołujące się do oczekiwań jakie 10 milionów Polaków pokladalo w Solidarności, z drugiej lnformujace. że podejmuje

wyjęcja psychicznej zadry niepewności i wątpliwości. Czy za-

działania 80°/o narodu sk"anych przez obecne elity na pau-

oczyścita wszel kie niejasności?

Reó7z#i:.wYdźgTd?:hs,:b::uww;E:ic:':i:żeeę:#%,c:syc:?a%#

danie to udato się zrealizować, czy krew z rozdrapanej rany

Podsumujmy te rozważania następującym zestawieniem:
Przywódcy 111 F`ześzy Niemieckiej zostali rozliczeni z popeł-

perspektyw. Dla siebie i swoich dzieci!

rnz#m7o5ź,:ZyF:oSR:{ś;:9o_bgt°nT#%Zwyfjkp*Zd:LeŁbyęc:Z,,uebj:#: ::°gi;:a::iĘa%:On|ao=n°h:}bc%`tęo:#':i,:źog:i:=#gors#:j!::Ł3wdm:ą{bg:k*|
szczanych przez komunistyczne elity zakladów, catej strefy bud żetowej skazanej najplerw na wegetację, a potem na likwidację.

pĘżzer#u,jneycź,agr2;bj%cnsFę%;jdvźacygmoscp3%%r:zanjer2,gv:junjen]3
tw:ZeanLaoT:Yy:hd=13S:3::Sy;erspeKywawc,ąg,eistniejącym

przecież nie ukradli nikomu! lch falą/czne polityczne wpywy

trw%oymp[znęzcłosgLZF3r:gejFu,;:esujpą±daetkkomunjzmuzab,okowa,j
możliwości efektywnego rozliczenia i komunizmu jako ustroju i

|Cshti3Fom#k!ag%8;ąk,kK°oT:ndfamruzabdwząc;ycbhajfedyź:ąko#]tęas::

ruk#pdezńepr#eę;?.naY:|mpś#:Swayms#u,S:esbj;esę:r:2gd€#g8rfłeY

klęską. Przynaimnjej jak do tej pory (stowa te pisane są w marcu
1993 roku to na wszelki wypadek, gdyby coś się w tej sprawie

niędzy falszywej opozycjl? Nie jest tak ważne. czy komuniści
rządzą skutecznie przy pomocy ideologii, policji, woj§ka, czy

nagle zmiemo!). Staraliśmy się w tych rozważaniach \Ae/tłu-

może, tak jak obecnle, przy pomocy ksiąźeczkl czekowej. Efekt
zawsze ich dyktiatury jest taki sam !

#;f%ćpg:azik=ewgom;oś%rn.'ś3i.gtr:#,Łe:lej3.zezanfeo%2';:i:#óiw:zcuź;

Zakończenie
Pc)stawiliśmy sobie we wstępnej części tych rozważań zadanie

to zadanie, a przy nim kilka innych, udało się zrealizować.

ba::::n#:;Ę:Ussae:kE°iręi;Tęc'uąd9%:j=t#ks::8:uZ?awosyz

WŁADYSŁAW BRONIEWSKI
WE LWOWIE W LATACH 1939-1940.
Ma;rek Kozłcywski
KuDkaniaaś;yerzdeninj%źn:3j9.r?5UwNrNżeeTSTnc,:r.°;:?sckza?a:zę:ncękfeF::{ąąć
midzy innymi pakt o nieagresji z Polską z 1932 roł(u przekroczyły

Niemiec na ZSF`R i ewakuacji z Lwowa do Mosla^n/ prowadzit
dział poezji w czasopiśme .Nowe \Mdnokręgi" -wspomniat, iż w
„Lwowe, w 39, Wadek przeźywał klęskę wrześniową gębiej niż

granice wschodnie 11 F`zeczypospolitej rozpoczynając w ten spo-

sób okupaqę tych terenów zgodnie z wcześniej zawartym paktem o nieagresji pomiędzy Niemcami a ZSFiFą (pakt F{ibbenftop-Mołotow) z 23 sierpnia 1939 roku.
W kilka dni po klęsce wrześniowej przybyt do Lwowa poeta

Wadysław Broniewski. Zamieszkał w mieszkaniu swoich znajomych na ulicy Bielaka, którzy pozostariaiąc domostwo uciekli
przed Wadzą radżecką. Szybko nawflązał kontakt ze środowiskiem l iterackim tego miasta. Należy pod kreślić, iż początkowo

:eegn:.cf!ke:Śffim;y:.śz:;.ŁT!';,ćę#k3imft:n#::;?tz#;;c;n::';.g:,:g;?;
"cC#ccęę,'zŹ%yyhzefin#%ar#cak%Z&auw#y#,#ógź#%nty°#sm#Cdjastrźzmm„'5
W utworze tym znajdujemy takze akceptację przez Broniewskjego zaboru w§chodnich ziem 11 F}zeczypospolitej przez ZSFIF`.

Ten krok vwadz radzłeckich pobaktował poeta jako ich wyzwolenie:

ży±°:ng:śr#p:tf:„:śz!ec#:e:Zynnś::bna#z:oTZ:ź°;::ioa%i:y*aw#::Sg:!
gazeta wychodząca wówczas we Lwowie w języku polskim. Na

„Dumna i piękna Warszawo. chwala twoim ruinom,

jej tamach - oprócz Broniewskiego - pisali między innymi Sta-

Cph%'#%#ń:CB#%raućsj#p°ZedaT#Z#;:buk#g,

nisław Jerzy Lec, Jerzy Putrament. Leon Pasternak, Wanda
Wasilewska, Adeksander Wat, Adam Ważyk, Aleksander Dan

M; r;i dacie ria drogę ;:sz si`erp i mlot niepodlegw" 6 .

(właśc. Aleksander Weintraub). Ten ostatni na łamach wspomnianego pisma ogłosił w dniu 26 listopada 1939 roku artykuł o
Broniewsklm pt. ppoeta proletariatu", w którym tak między innymi
pisatojegodotychczasowejtwórczościpoetyckiej:„Wpoezjijego
Wdzimy rzeczywistość polską, którą do niedawna przeżywa-

Niestety, nie wszystkie wiersze Broniewskiego mogry się wówczas ukazać drukiem. Wspomniany Pasternak pisal, iż Broniewski „obr&ił się" na „dogmatyczny dz]enniczek «Czerwony
Sztandar», który naśladując niewolniczo najgorsze wzory pro-

:ś#:,cT,=g;ej:iŁc:,edTnwoś;i,:%|:d,zLe:Ł*ike,:#i:.Ysąeie=-g:g,astndzyśńTgśec%:ep;noj,uT#uzozśacśź;g:,ąwć%gpsrFę®o:nś{oŚ#,«nźg
ukraińskich i żydc)wskich, zapędzanie w podziemia wszelkiego
wolnościowego odruchu. Wszędzie tam, gdzie cierpiał j walczyt

i.?u»S„Z7:zoną gtową, powoli, idzie źotnierz z niemieckiej niewo-

8:?nT.ek Pracy, Poezja Broniewskiego spieszy ze sk)wem otuSylwetkę Broniewskiego zaprezentował także w sposób pozytywny Aleksander Wat - jego kolega z okresu międzywo-

njes#°óra3;°undikTwW±,`edkśę,T:ho%Zł:3Sj§ii%Ei8i33hnź:haj:#;Sczhy

jkę#e.g€8żd8eopTśzmejgn#8r#ur;Ca.:ada:,eHtTl:Sk%ę;njćus:ia:3ę:

1939 roku gdyby nie uktad Flibbentrop-Mołotow:

teryzowaniu ówczesnego środowska literackiego Lwowa wymienil go na drugim miejscu po Wandzie Wasilewskiej stwlerdzając, że jest to „ulubieniec maś pracujących, piewca walkj i

Tawkkb#pśńxeTdozrj:jT.ż%,S%o#g#łnaybT#oł:ęmźęfi,,Ś#S:;jz#
„1 byłby nciwy Grunwald

byłyby nowe Płowce,
gdyby nie te bombcwcxg

jzgndaydbywn#esc.zo®

#;Pzi:yń„8.0lskiegoludu,aZarazemsubtelny,nowatorskipoeta
Klęska Polski w 1939 roku mocno zaważyta na psychice

E:°mnj:rsę*:esgk°żL:°ynd:aos:;rŁakw.B:f:2ew°knęutsgkę3,r%5Un=pyanśncy
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radzieckiej. W .codziennym życiu liłerackim bw nieobecny. choć

macząc. że na to za wcześnie, że trzeba poczekać na sąd, na

o szczegóh/ pracy naszej w lwowskim Związku Pisarzy wypytywał
mnie nieustannie" -pisal Pasternak. „Nigdy jednak noga jego nie

postała w loka]u związku, choć siedziba tegoż mieścwa się w
arcywygodnym i przytulnym palacyku byłego wtaściciela hra-

j?.!%°uęt:'::!edg,:!n%!gaoa#j%Z|Ł°cRhejcźg:cańrzb°#z:!&:t#ę;W5:
pogardzenia. Nie tak, jak inni «przedwojenni» literaci, z których
wymienię choćby tylko Brunona Winawera, który przesiadywał w

8:a#t=:p::;ŁEt=?i#dgyotNe'3WO#'i,dLae;;gsoz:iwp',in9sęgonjawE#:Tnestnś
Dnia 27 stycznia w „Czerwonym Sztandarze'', w którym wcześniej wychwalano Broniewskiego, ukazał slę artykuł Wtolda Kolskiego, zastępcy redal(tora naczelnego tego pisma -pt. „Zgnieść
nacjonalistyczną gadzinęn. Autor uzasadnił w nim rozprawę z
Broniewskim pisząc: „W zachodnjch obwodach Ukrainy znalazty

#s,;3nzag±yt:k[earj88::S;góape€rkęmpEcyzbe€ynj,cuzynćewdd:łspe°Wbor

Ż:bbł:c#u;śdmn,:acmh'nT;;W±:pŁecs#ep:'rąstc'ź#B:EiŁmwęd*:u0 tym. iż Broniewskl nie na]eża} do „chóru" piewców nciwej

Wadzy śwadczy meldunek sytuacyjno-wywiadowczy sporządzony przez pułkownika Stefana F]oweckiego z dnia 22 lutego
1940 roku do generała Kazjmierza Sosnokowskiego na temat
sytuacji pod okupacją radziecką. w którym piśał między innymi:
nNa osobną uwagę zastuguje komunistyczna grupa inteligencji
polskiej, skupiona we Lwowie dookoła dzienni.ka «Czerwony

§Z±ann&g;ęG#an:!Sł%?bępn°:j:żedcźhcy?ffaą:#u?aB#ź:icehńszą:

!r:;ą::ie:gnł%!:n#.:ie::,iia#o:w:F!c;is:E::;w±iiFpgji;żi;#ri
DaN+Fę%Ę?*09Zryy';%#%;edogw8YSĘ::`;„ęg:niewskUznanyaktor
Z tego względu, iż Broniewski nie uważał za słuszne popierać

rzenia nowego socjalistycznego życia - Iecz aby przeprowadzać
antyradżecką po litykę nacjona] izmu polskiego, działającxggo pod
komendą imperialistycznej Anglii i Francji [..,]. a [...] Bronlewskj
i inni. mieniący się «pisarzami rewolucyjnymi», zrobili poży-

tecznego w tym czasie dla klasy robotniczej. dla Wadzy radzieckiej? Gdz].e jest granlca oddzielająca tych osobników, do szpiku

:eogś:c::i:;;-fu,?:ę:gc3ki!:nT:'P?-:zffi±%S#*±::e:'gr:":::::!':ełgo:organy„ '4.

Zaaresztowany Brc)n)ewski zostal przywieziony do więzienia
lwowskiego na Zamarstynowie. Tam mimo trudnych warunków
życiowych nie traci hartu ducha. Wat -który siedział w sąsiedniej
celi -wspominał, iż „\Madzio byl niesłychanie dzielny, z ogromną

:#%'dj2,r:emśFnr|3,t,ś%.n'cnk'jem%ko°k#,mbjsezgcś8#ewg€dpk°od3!oW{3rg,.,.JA
on -zazdrośc»em mu tego -chodzit żohierskim krokiem, wybiiał

i realizować „linii generalnej" Wadzy radzieckiej, tak jak jego

takt i śpiewal wszystkie legionowe pieśni" 15.

Fdąn:mźzv"ćiz:#bre#:r§€?on#Ł:"w=ł°astnstowzaąa}=:%#,!tg:zće:

pisać Wersze. W jednym z nich zatytułowanym „F`ozmową z
historią" u kazaŁ istotę ówczesnego systemu radzieckiego. Wiersz
ten pragnę zacytować w całości, ponieważ edycje wojennych
utv\/orów Broniewskiego wydawanych w kraiu przez przeszb

Broniewski mimo uciążliwych warunków Węziennych próbuję

Elźbietę Szemplińską-Sobolewską. Jan Karol Wende tak pisat o

czterdziści lat pomijay go:

i;ł;ł::::::oij;jri:d:nągn:j::ui!;jŁ:j:śpiĘy:!i::;uitz;i:ił#g:iz::!::E:

nMistrzyni życia, Historio,

zac:hciewa d się psich figlów:

gś:#oanpr;,nei,es:sE'i:gi:.vwsaz:nLep#seJi:jtT«o.saf:r;:ę!.,:7:2d#;

zza krav podgląda Orion.

Pakać po Warszawe. .. ») , mający być repliką, nie tylkc] poetycką,

jak siedzimy razem na kiblu.

Opowiadasz mi stare kawaly
i uśmiechasz się, na wpól drwiąca,

Łaadmrgj:#:zćT%:;r%gmwmagjy.sFurn;F:3Tiśez::ś,:,gę,t«oczym„a

jwta:dkj#::jkeómwYjpa°##ćsiąca.

Tymczasem dni.a 24 stycznia 1940 roku na skutek prowokacji
Wadz radzieckich Broniewski oraz między innymi Tadeusz Pei-

0 Nieśmiertelna, skądże

We:łToS:3',,Szta;;;śżut':UwS:np%%żW°kcj;eDCTh2.Skuazsi;pA|3§%and:::
Jerzy Putrament - literat - zwołał zebranje, aby potępić aresz-

ta sk!onnciść do paradoksów,

jc%ew##Zśw#ś;%et###

tp°o#:#?ejB?sd:joąćzs'pęo::]sn:Cmh['Łi:mmóałącchpzroĘtga°t::naynceh°nd=
Bo skoro na c:ałym świecie

wolności pisarzy, sprzeciwta slę temu Wanda Wasilewska, tm-

jak nie woina, to stan wojenny,-

pokwitowan ie dla wdacającego

pokwitowanie dla po§iadacza r-ku

pokwilowanie dla banku

wydawn ictwo .wisd
el -655 Poznań, ul. Gromadzka 23

Wydawnictwo „Wis"
6i -655 Poznań, ul. Gromadzka 23
Bank Gdański. 1 Oddział Poznań
Nr r-ku 306203-62691 -136

WydĘTN""o „WIS

Bank Gdański, 1 Oddzial Poznań
Nr r-ku 306203-62691 -136

zl..."_.

pobrano opłatę

pobrano opłatę

pobrano oplatę

stempel i podpis
przyjmującego

61 -655 Poznań, ul. Gromadzka 23
Bank Gdański, 1 Oddzjał Poznań
Nr r-ku 306203-62691 -1 36

stempel i podpis

przyjmującego

WRZESIEN, PAZDZIERNIK. I.ISTOPAD 1993

zl..._...

stempel i podpis
przyjmującego

zł_......
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5 W. EWoniewski, Syn podbitego narodLi, syn niepodległej pie-

Hfstorio, powiedz mi przecie:
po diabla tu kiblujemy?

śnt,t;;;+:#;e.rszeipoemty,Warszawal967,s.167.
7 L. Pasterniak, op. clt„ s.108.

::Wz%/;,%y/#yg#iaamEesowóck/łn#

8 Cyt. za: M. Borowcz, Ludzie -kslążki -spory, Paryż 1980, s.

Historio, przocież to nietakt,

mośzna%sScystz%Z§#°'

19.

0 tym jaka panowała wówczas „swoboda" w okupowanym
Lwowie wspominała po latach Ola Watowa pisząc: „Pamiętam,

(zN=%żym##dz%b%aff"

'3kednźejcpkts:śrśŁ°C«ZyK:;°S;Cjj*ęe8;Z#3kn°mB#'.?%.kj3#o#:
W§ZLYS;k±tce°mn##rf#Zs:..T.ó#aBzawal990,s.32.

Lwowskiokresżycia\MadyshwaBroniewskiegozakończylsię
zchvriląkiedyzostałprzewiezionyzwięzienianaZamarstynowe

{° Studium Polski Podziemnej. Armia Krajowa w dokumentach
1939-1945, t.l, wrzesień 1939-czerwiec 1941, Londyn b.r. w., s.

#?|ain:%:moma"3&ośd#-mkYTa#Toa?ykF,:ą::u:k:a,#kdo:rśE:ó#yą:- :°n7a-`R°o8w(e:%]&U:::=€:3%j:°k:Tmji:dź;Ws?snpouJś°mTg'śazs2ił
st`hrierdzono między innymi , iż ,,z chwilą przywrócenia stosu nków

T9,4°ur.°K[U#d=:CTya°źjuepmFęjjs3TL9ncyk#j,broższa„.,warszawa

%pt;impaoYs#mycŁ;#;śa;dgg3:Liuedii3Ża#i::i'i%s,:yś:*imnaoĘg:

J9i82JF:esbęĘt;resztowaniaopisaipolatach:A.Wa"ójwek.

#oti'#mć.ZsaRs?ępbn::°nJ:tę:pkJj:°ds:sttw?rpż;::f=s?:ywzzw;ęRzi:nAar::

Pamiętnik mówiony, t.l , Warszawa 1990. 8. 302-306; 0 Watowa,

PolskJej, na czele której stanął generał \Madysław Anders, ae to

Opi

już zupehie jnna historia.

3%.'#t:L3:,.oPp:r;{t:,t:;::Pasternak,op.cit.s.iio.H2.

'4 W. Kolski, Zónieść nacjonalistyczną godzinę, „Czerowny

Sztandard, 1 939, nr 1 04. Pastemak pisał. iż zadanie to powier-

#Z|#npyo3t:apn#:;:,3t3u:'.nc-z"eŁ4ón2y4's2ż:3#ig39,m
54.
3 A. Wat, Polskije sowietskije piasatieli, xLitieratumaja Ga-

i:,:g';Aśo*Sc;,;e!mb;:ać,*i:FsgE:,!:=a;t:#gn:i3mźcit'#o,!2#ykd=t3t
t6 W. Broniewski, F`ozmowa z historią, w: Wybór poezji 1925-

Źe4taL:'pt±€hnark?7AresztowaniewbdystawaBronlewskiego„Za-

1944, Jerozolima 1944, s. 110.
pi§", Londyn 1980, nr 16, s. 107.

CEZAR JEROZOLIMY
W PALESTYŃSKIEJ MAGDALENCE
Lestaw Giermański
Manna z nieba nie sprawiłaby takiej sensaqi ile jej zrobit, pod
koniec sezonu, .palestyńskl ogórek". F}óżne polityczne zapiewafty zachłystiiją się „nagtym" porozumieniem pom iędzy rządem

premiera Yltzaka Flabina i szefem PLO Yasirem Arafatem.

Trwająca już sześć lat lntifada, sprawiająca poważne kh)poty

s#i:;#g:i;#iraełunii?!:ag:#::,śn::ź;#§:Nź#t§ggiĘ
odcinek dla banku

z4mwzAM
prenumeratę
pótroczną
-54.000zł

prenumeratęroczną

-100.000zź

od n-ru ..............
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wyniwe po niej kompletne obcięcie finansów dla PLO przez
arabskie emiraty i królestwa byto zdecydowanie gwoździem do
arafatowejtrumny.Powonjegogabinetiwprywystawałysięcoraz
bardziej iluzoryczne i niedługo podzielitby on chyba losy innyęh

emerytowanych polwcznych staroci. aągnące slę rokowania
pokojowe, „masowane" przez rząd Stanów, po kazdej rundzie

:Lgaga*s:§dr:gk:|ńmzT:ńwoim:i'ge:en?ą;s;g:pa3:T:#a:[Tfn#,:p;:
Arafat stał się prawdziwym Deus ex Machina. Magik i czarodziej

odcinek dla posiadacza r-ku

ZA"WZ"
prenumeratę
półroczną
-54.000 zl

prenumeratęroczną

-100.000 zł

od n-ru ..............

odcinek dla wdacającego

z4mwTA„
prenume.ratę
Półroc2mą

-54.000 zł:

prenumeratęroczną

-100.000zł

odn-ru......®®®,....
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:%ĘLohngggi;Ea::;agg:#iia:-::Ł:ó:3:ze?#T:i;gĘdŁZFef:wg::ałT::

i#ie?,j.1?%',,cehTo?:;ecmiTsikłfe'#agrg#:śs:feg,s;i:śc:h,nź#r;:,!

mĘz%:t:rpr:#zsn%'śg:#Fo°t:dwe;%#`:tk'onJ:T?Wp%tds#ans;:

danu. Egiptu, Syrii i Libanu. Każdy z nich ma swe vwasne cele na
uwadze. Król Jordanu zapowiedzlał już, że gdy tylko dojdzie do

porozumienia.

W wynlku tego porozumienia, Palestyńczycy otrzymują w Gazle 1 Jerychu chyba te same przywileje |akie dostali Polacy w
GeneraJnym Gubematorst\^rie od qwuja" Adoffa; dcx;taną Wasną

:%g:ekpuonr3Zupmded:S,&ynkaó%:h#Łasł;rcę:Zg#uajewfeęesrj.]mT*3jj
potów. Egipski Mubarak nle może się doczekać drugiego przy-

Xś:da%c::SokćEgys°ka?ó#zapó:ź=%:|a:abńesztww°z:::%:'.n:r;gŁe:;

§:fi##o;iid:iF8inN:#=#;°ąz##ergiy;i:P;p°!:taie:mę±ezł3o.,r%iEj;'ijidę:

--=-;:=-_::f:=::::::::-::::--:_::---_:-:-::::-wszystkie kk)poty jakich mają w tej chwili bez liku władze oku~

a Liban chce zawsze tego czego chce prezydent Assad.
A lzrael chce tego, żeby znowu Arabowie zaczęli się duc

F;gg:d::o:Cy=Frbu##::ty3nwgź?:°a?gmsd.t:łn:#;,e?:łd#:L:gre::
Problemami, jakimi się mart\^ri Thomas L. Friedman na tamach

New York llmes, będzle bezpieczeństwo i ochrona życia Arafata
jaką musi mu teraz zapewnić izraelskl Mossad oraz intensywna
akcja proJzraelskiego lobby w Waszyngtonie na rzecz pomocy

#±Z,r3?o':..jJ%dazefn#°m§:3ćSs?bn]::3żews#j%a;ałgaastś:#ęjens:

ii:bn::n;3L,g#3.żnAeJ:h.is;oiitza.sj3,Pnnftć#L3ep##ńs#3
dkitego, że Gubernatorstwa poO.zebował gdy mu byto gorąco.
Tik zresztą jak niedawno Jaruzel i jego koncmani potrzebowali
Magdalenki i Bolków.

swoim podwórkup.
Kto by 15 lat temu przewidziat, że runie mur berliński; kto by

le°d}ant,:eFauc#cęra#hżue%jj8:*Rma8gi:bcy"psrjzęy#gćżyaT'zęe?3Ł:
źy'c:F:hcrgnftó,Wpj?ndgwbaz.PLe833:3rDivtdr3f3!##strzegłtigo

Listydoredakcji
CASUS NAJDER - Uzupełnienie
Od przyjaciół z Polskj otrzymatem niedawno fotokopię listu
Zdzjslawa Najdera, opubllkowanego w "Ładzie" 7.3.1993. Ust
nawązuje do wypowiedzi Adama F. Wojciechowskiego ("Ład",
3.1.1993) i postawionych przezeń pytań.
Jeszcze gdy p. Najder byl jednym z najbardziej wdywowych

moralnym. /.../ Ale w gospodarce współdziałaiiie z decydentami
jest niezbędne.

w:u°dwyac#%r8geovMd3!c#:ta±-oę;ł%.rTągcsy84t:hRa?:!3oY#ę3:rei
dziatalności PF]ONu twierdzwo:

Podstawową bazą porozumienia narodowegci jest wspólne

dkz:;±tgj#,/ó.koT3,#zjcohtgże#|kfip°raw##ćrwacs%#n#mzarEks8ś5:j

!g#gdk:3:ź;zwRŚzdś3,3::ś::ł;;3;Z3w!t%cggz,f:-:t:gjaón#d:zbcn::
jest i w wypadku jego listu do "Ładu". Nawłązując m.in. do
lnformaęjl nadawanych przez F`WE na temat zamordowania śp.

i katolicy, taki socjalizm, który by był aprobowany przez te dwie

Sę#o#p##.aS_S:eępa;_o;SostS~:PĘi±

*Sjci:aR#3r!38jwtaęFomj&GNaa#,rp8iiLi:j:Uiey;?b+eurp°Lęw°ob#jr
nien jako dyrektorowi rozgłośni. W rzeczywistości bylo inaczej.

Zdzisław Najder osobiście pisał i nadawał komentarze na temat
zabójstwa ks. Jerzego w pełni pokrywające się z linią propagandową ówczesnych wtadz PFIL i ich rzecznika prasowego:
Jeszcze zanim Jerzy Urban oświadczyt, że porwanle ks. Popiełuszki b\fto prowokacją wymlerzoną we władze, Najder wystąpił z tym samym twierclzeniem w audycji RWE "Fakty,
wydarzenia, opinie" dn. 22.10.1984 r. W komentarzu nadanym

Pr#ZbdRwtEo3:.:8;Tzge%,€g#,,%L°%Tdś„n;.#°sd#repś;#=:,.fea#:,.a®

Cwhay:#drj3#yw##j#pnu:jźż%#śejmuzpnw#eje#dz#stzeek.PRL

Pb:°y:p§cy%N%a%##Sei8zęept§#Ę:

gk#ijspau:cd:eiijłiińo§iie#e#Ę?iywm%:kł:o';:|##ją%?oyf:#;
:zpęuśb:ji3#o7k#3#ń3Rj3:Śg;k#emś;:nzdoesł%=r3aj,zEO#aw*Złkno.

F`az jeszcze w audycji "Fakty, wydarzenia, opinie" dn.
27.10.1984 r. Zdzisław Najder twierdziL: "Uprowadzenie księdza

gtonie, lecz stanowiska wicedyrektora nie otrzymał. Dn.
2.10.1985 r. Telewizja Polska nadała reportaz z Nowego Jorku,
ukazujący p. Kalabińskiego w przyjaznej rozmowie z korespon-

ż%e#zoęp;#psęłLsźf.pó::§#,%jj%eTymj:ara:nmąoTżsepr;wd:j3:3

dentem TVP - Tadeuszem Zakrzewskim. Obaj panowie wykpiwali uczestników demonstracji przec.wko wizycie generała
Jaruzelskiego w Nowym Jorku. Najdekawszy w tym wszystkim
jest fakt, że telewizja warszawska p[ezentowała Kalabińskiego

twierdzenia mialy charakter dezinformaqi, można postawić re-
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1 przyi.mował na wiarę wszystko, co tam ogłaszano".
Niebyltojedynyprzypadekzdumjewającejzbieżnościkomentarzy Zdzistawa Najdera nadawanych przez FąwE z oficjalną linią
propagandy vwadz ''stanu wojennego". 29.9.1984 r. w komentarzu szefa F`WE nadanym w audycji "Falq/, wydarzenia, oplnie"
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jako.. . wicedyrektora F`WE! Nasuwa się przeto pytanie: kto i gdzie
wymyśm nominację Jacka Kalabińskiego na to stanowsko?

s,ęJudżosfięśżtf?ż#ążderosś3r]aJffszwngcźw;Wt3mpr2:]ap.d°;:,Pctez|
chowski pyta o przeszłość Zdzistawa Najdera jako dyrektora
awolnej Europy". Nie jestem jednal( pewien, czy kierowanie tych

pytań do samego zainteresowanego jest najlepszą metodą szukania prawdy.

Tomasz MIANOWICZ
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przegląd prasy

CONSERVATIVE REVIEW
ustalonym porządkiem spotecznym. porządkiem tak drogim au-

Otrzymaliśmyostatniotegorocznymarcowo-kwietnio\^rynumer
"Concervative F}eview", pisma konserwatywnego, wydawanego

torowi artykułu. Niszczyli onl to wszystko, w co Dwight D. Mur-

tematyka społeczn o-pol ityczna dotycząca zasad niczo s praw wewnątrzamerykańskich.

phey i ponad 60% Amerykanów (w oparciu o badania opinii
publicznej przeprowadzoe przez "Newsweek'') wierzy.
Pozostałe artykuły, choć traktują o innych sprawach, utrzymane są w podobnym tonie. 1 tak Thomas 0. Osti.om boleje
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kom, jakie miły mieisce na Uniwersytecie Stanowym w Kent, w

Clintona nobilitowane stanowiska rządowe, podczas gdy weterani wojny wietnamskiej §ą obecnie dyskryminowani za swe

przez Newcomb Publishers lnc. w Virginii, w Stanach Ziednoczonych, Ma ono zasięg ogólnokraiowy, podejmowana zaś w nim jest
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promilitarne sympatie.

tekstu, Dwight D. Murphey, rozważa przyczyny owych wydar2eń , przedstawia ich rekonstru kcję, wreszcie zastanawia się nad

Z kolei Wjlllam 0. Briggs Jr., J.D. wzywa do przeciwstawienia
się narastającej w Stanach demagogli ateistycznej 1 domaga się
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poszanowania praw większości do wyznawania własnej r.eligii.
Całe zło bowiem bierze się z błędnei interpretacji Pierwszej

literaturze wŚpółczesnej.

Poprawki clo Konstytucjl. Ateiści, choć będący w mniejszości.

To, co stało się w Ameryce 25 lat temii, nie było zwykvm
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rezultatem frustracjii młodych ludzi i ich rozczarowania zakłamanym śwatem, w którym żyli. Miało to również, a może przede
wszystkim. przyczyny zewnętrzn e. Aktywiścl ruchu stu denckiego

w ten sposób, że religia ma być trzymana poza nawiasem życia
społecznego.

od tego, czy była pochodzenia sowieckiego, chińskiego czy potudniowoamerykańskiego. Stąd ruch studencki w Stanach miat

Są w "Conservative F]eview" również artykun/ poświęcone
sprawom międzynarodowym, jak choćby tekst redaktora naczelnego pisma, Frederica N. Smitha, traktujący o aferze z przetrzymywanymi w sowieckich i wetnamskich obozach pracy przy-
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kładnej znajomości przezeń dotyczących tej sprawy faktów.

ludźmi takimi, jak Mao Tse-tung, Ho Chi Mnh lub Che Guevara,
o zwycięstwie rewolucji na Kubie, czy toczącej się wojnie w
Wietnamie, wreszcie o bezpośrednich kontaktach przywódców
amerykańskiego ruchu pacyfistycznego z działaczmi komunistycznymi. Z drugiej strony nie można zapomnieć o wpływie, jaki
wywarły na to, co się później dziato w Stanach , rewolty studenckie

A.Z.

we Francji, Japonii i Wenezueli.
Tak czy inaczej, wojujący studenci nie byli "sprawiedliwymi tego
świata", lecz ludźmi zarażonymi komunistyczną ideologią, za-

grazającymi najszerzej pojętym interesom Stanów Zednoczo-

ny%,i:=yd:rś;CZsFęg:n#*c?:CKeegn°t#°o#%a;iągu5mai.owych
dni, było serią aktów przemocy i wandalizmu ze strony studentów.
Nie chodzi tylko o to, że protestując i strajkuiąc, młodzi ludzie

#n%adco%aJj,.:aogbar:i#:ł:°pnoę,gj,Fgh;grzć,ł:=r3jd3Łejzkmaymś,'::iap:;
i koktajlami Mołotowa, wreszcie o ostentacyjne niszczenie amerykańskich symbol{ narodowych.

dzłse,gtocn7:śgSŚŁź;Lćś4iaopi3R:wr::#zztdóa;,e,Łdś::igstwa:r;
lewicowa propaganda rozdmuchująca to nieszczęśliwe zdarzenie, 1ecz wyniknęty z czystego przypadku. Po prostu gwardziści

:?znec::'eJa?gĘ:l'ią#,geazzu,fa?%iąsc,Yz3i;"z:|.ęt;wnak?tśYę3|ynT,:oj
obronie własnej, ni to w Śzoku. Niezaleźnie od wszystkiego,
wydarzenia na uniwersytecie w Kent byty punktem kulminacyi-

nym rewolty studenckiej w Stanach i od tego momentu zaczęła
ona powoli przygasać. Stopniowo kończyła się epoka nihilizmu i
rozpasania. Dzisiaj lewicowa propaganda gloryfikujó poległych
studentów. Czynl tak, gdyż są oni dla niej uosobieniem walki z

DZIĘKUJEMY ! ! !
Dziękujemy za wpłaty na fundusz wydawniczy pisma: 105S
- na kampanię wyborczą SW-PW, zamiast kwiatów na grób
zabitego w 1970 r. naszego brata Grzegorza -E. S. Bro.
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, -, ł,,, -L
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ro ows i-rus.
onservative Chronicle" -W. Brodowski -Prus, 5+5S -Gen. Wac[aw
Bakierowski. Serdecznle dziękujemy !!!

Pan Mieczysław Bona - przedstawiciel naszego pisma w
Kanadzie podczas festiwalu w dniu 2 sierpnia 1993 r. w
Edmonton. Dzień ten nazywa się „Civic Holiday" lub Henjge
Day i obchodzony jest co roku przez mniejszości narodowe w
Kanadzie.
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czytaj i popieraj mlesięcznik „Soliddrność Walcząca"

z.
[± Numer zamknięto o1.11.1993 r. Wydawca: WydTTrTFlutkowskl(red.prowadzący).Adresredakcji:6i-6-Klub„WS"ul.GórnaWilda106,środagodz.1awn55F'7.30b„bieCznanicg'%tzwn°ańY\J?."apoe#:%UzjŁZ2e3S8.óśt#=;'ę|E}#ok,`;#CazżuzB'8:*ea:-19,czwartek16-18,tel.33-00-91;Wrocław-BiuroPahii

Wolności Pl.św. Macieja 5 tel. 22-13-32, Łódź -KluSmolna40ll p.tel.2647-12.F]edakcjazastrzegasoTek§tówniezamówjonychniezwracamy.Prenumerata:półro54.000zł.roczna(12n-rów)-100.000zł.Prenumeratazagrzdokładnymadresemprenumeratorai lościązamawianyche

Wis", ul. Próchnika 1 1 p. pon -środa 17-18.30 , Warszawa ul.prawoskracaniaizmianytytutówwnadsyłanychmaterialach.a(gwarantujeotrzymanie6kolejnychn-rówoddatywpłaty)-znaroczna:zwykla-15S,lotnicza30S.Przekazypocztowe()prosimykierowaćnaadreswydawcy:Wydawnictwo„Wis"ul.

Gromadzka 23a, 61 -655 Poznań. Czytaj i popieraj miesięcznik „Solidarność Walcząca".

