
OPINIE
lnnym prostym sposobem dora-

biania  się  byb  wstępowanie  do
SB. np. czołowi dz].ałacze Kongre-
su  Hberalno  -  Demokratycznego
baktowali współpracę ze służbami
specjalnym i jako bramę do władzy
i  finansów.   1  taki  jest  prawdziwy,
choć trywialnie  obrzydliwy  powód
wstępowania w szeregi SB.  Tylko
przeciętnemu   obywatelowi   koja-
rzyć się to  ma z  donosicielstwem
czy czymś takim.  Naprawdę cho-
dzito  o  zupełnie  coś  lnnego.  Mó-
wienie o agentach jako  brzydkich
donosicielach to „dymna zastonah.
Problem  jest  o  wiele  poważniej-
szy.  /.../  Obecna  struktura  pań.
stwowa shży mafii.  0 polftyce nie
decyduje  racja  stanu,  jak  wszę-
dzie  jest  rozgkiszane,  ale  party-
kulainy interes wąskich grup prze-
stępczych  okradających  cav  na.
ród.
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ANTYSIERPIEŃ
Trwa w  kraju  niesamowlcie  poważna  debata,  czy to  co  się

obecnie  dzieje,  to  po`^rtórka  Sierpnla,  czy  coś  za§adniczo  od-
m]ennego.  Za  tą drugą ewentualnośclą opowiedział się  m.ln.
Sam  .największy strajkujący pięćdziesięciolecia- -|ak ze z`^/y-
kłą sobie skromnością przedstawff Się prezydent -określając
przeclwną opcję jako  -śwlętokradztwo-. Opinię pierwszą, choć
nle tak donośnlo, wyglaszają przede wszystklm zaangażowani
w strajk zwlązkowcy.

Rok  1980
W  Sierpniu  bunt  robotniczy  wywołany  zostat  podwyżkami  cen.

Strajki  doprowadzjv  do  podniesienia  płac  strajkującym  w  najwię-
kszych zakładach. Lech Walęsa, przywódca strajku w Stoczni Gdań-
skiej.  po  uzyskaniu  podwyżek  gotów  był  protest  zakończyć.   Nie
dopuściv do tego  dwie  kobiety:  Anna Walentynowicz  i  Alina  Pień-
kowska.Dopierowtymmcmenciestrajkwstoczniprzybrałcharakter
solidarnościowcLpolityczny,  dopiero  po  tym   incydencie  sformuto-
wano  svnne  21  postulatów.  Jednak  rozmiar  osiągniętych  w  rezul-
tacie   zwycięstwa   robotników  swobód   społecznych   był   bardziej
ofektem  dynamiki  późniejszego  ruchu  ogólno"rodowego.  niż sta-
wianych  w  czasie  strajku  żądań.   lch  granice  zakreślało  bowiem
svnne hasło: Usocjalizm tak, wypaczenia nie". Mało byó trochę lepiej,
ale  po  prostu  nikt  nie  wierzył,  że  może  być  zupełnie  inaczej.  An-
tykomunistycznych,  niepodległościowych  haseł nie stawiano, a nie-
śmiałe próby ich werbalizacji określano mianem  prowokacji.

Rok1992
0becne strajki pod kilkoma względam i rzeczywiście przypo minają

tamte,  z sierpnia  1980  r.  Pieiwsze  podobieństwo  jest  czysto  zew-
riętrzne: pora -sierpień, inne są już gbbsze.  Obecna fala strajków
ma  tę  samą  co  tamta,  wzorcowa,  przyczynę  bezpośrednią:  stan
kieszeni  obywateli.  laka sama jest  długotrwałość protestu  i  deter-
minacja uczestników. jak  i odcięcje się od niego  "rządowych" zwią-
zków  zawodowych.  Tak jak  przed  laty,  władze  przyznają  na  ogót
stuszność  protestującym,   stwierdzając  równocześnie  brak  moźli-
wości  spetnienia  postulatów  i  krytykując  metodę  protestu.  Tak  jak
niegdyś,  prasa,  radio i telewizja prezentują dzlś w zasadzie zgodny
chór  żalości,  inspirowanej  przez  władze.  Sami  straikujący,  a  wła-
ściwie  ich  przywódcy,  chcąc  uwypuklić  podobieństwa,  do  21   roz-
ciągnę!i  listę  swych  postulatów,   włącząąc  w  nie  również  hasla
ogólnospołeczne.

Różnice
Odmiennie niż 12 lat temu, obecne władze nie są skore do rozmów

z  komitetami  strajkowymi.  Zachowują  slę  w  sposób  bardziej  aro-
gancki, choć z kolei ich propaganda jest mniej ktamliwa i agresywna.
F`ównież  zagrożenie  osobiste  strajkujących.  przynajmniej  dotych.
czas,  jest  bez  porównania mniejsze.  Protestujący są teź  lepiej  niż
przed laty zorganizowani - w strajk zaangażowane  są największe

centrale  związków  zawodowych,  w  tym  również  opozycyjna  "So-
lidarność  '80".  \Mększa jest także  dziś swoboda wypowiedzi,  choó
Środki  przekazu  zdominowane  są  przez  siv  w§pierające  obecny
u kład władzy. "Woln a Europa" aktualnie przekazuje raczej przestrogi
wladz niż odezwy strajkujących.

Paradoksame  odwrócone  zostały  opcje  polityczne:  komuniści,
przeciwko którym organizowano 12 lat temu protesty, stoją na czele
obecnych strajków,  dawnl  zaś  "protestanci" zajmują rządowe i pźu.-
lamentarne stołki i są adresatamj żądań.

Odmiennajestteżatmosferaspoteczna:jaksięwydaje,większość
społeczeństwa, mjmo powszechnego niezadowolenia, odnosi się do
dzisiejszych  strajków  obojętnie,  jeśli  nie  niechętnie.   Nie  ma  sze-
rokjego  ruchu  intelektualistów,  nikt też nie  pisze  pieśni  czy wierszy.
Bunt roku 1992 z pewnością nie obrośnie legendą na miarę sierpnia
80.  Swoistą  enklawę  wolności  stanowlł  w  PF\L  Kościót,  który  dziś
charakter ten, z róźnych zresztą względów  (m.in. w wyniku poszerz-
enia się zakresu swobód w ogóle) , utracił. Na bramach strajkujących
zakładów  nie  ma  już  portretów   Papieża,  a  Matkę  Boską  usihJje
zawtaszczyć prezydent.

Namarginesiewydarzeń
Neati#%Edta#n€g,ęd:rigażowania się w obecny konf likt, jej

próby  "politykowania"  i  lawirowania  doprowadziv  do  wyzbycia  się
przez  ten  związek  jakiegokolwiek  wpływu   na  przebieg   protestu.
Gorzej:  działacze  "Solidarnoścl" rezygnując z udziatu w strajku  pod

pretekstem  manipulowania  nim  przez  komunistów,  oddsti  im  w  is-
tuozcj:;g:etł%pnTeo%opwż,.,óżdĘgęscTeys,hę:Er:ońbcoót:,{::ot:]s:mzs:#3
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ANTYSIERPIEN-cd
dla  związków  zawodowych.   utrata  ich

raq.i  bytu.  Cóż z tego,  żo  przewodniczący
"S9lidarności" jest przyjmowany przez pre-

zyqenta, gdy w tym czasie jego miejsce jest
zupełnio gdzie indziej niż w Belwederzo.

PKo3ise!%Z#fyzmianwhnkcionowarh

polskiego  systemu  gospodarczo|)olitycz-
nego jest bezdyskusyjna.  To co zebrani  10
sierpnia w Tychach szefowie związków za-
wodowych opublikowali jako 21  postulatów,
stanowi jednak zestaw ogólnikowych haseł,
dających  się  w  większości  sprowadzić  do
jednego:  ma  być  dobrze.  Bo  cóż w  istocie
oznacza  np.  żądanie  nr 2:  .Podpc)/ządko-
wania  polityki  gospodarczęj  nadrzędnym
celc]m społecznym°, rir 3.. "Podięcja politykj
gospodarczej  likwidującei  bezrobocie" czy
nr 14.. "Polftykj spoknznd służącej ochronie
zdrowia  i  nauki  oraz  promoąi  polskiej  kul-
łuv?  Takie,  pełne  pustostowia,  hasła sta-
nowlą  więk§zość  "21   postulatów".  Trzeba

jednak przyznać, że zakres temgityczny żą-
dań  jest  bardzo  obszerny,  a  rozpoznmie
zasadniczych   kierunków   pożądanych   re-
form  gospodarczych  na ogół trafne.  Postu.
latów słr/.cłe politycznych właściwie na liście
nie  ma.  Z jednej  strony dlatego,  iż  rzeczy-
wiścio nie jest to materia naleźąca do gtów-
nej   sfery   zainteresowań   związków
zawodowych,  z  drugiej  zaś  trudno  wyob-
razić sobie stworzenie jakiejkolwiek wspól-

:;,;bpk,oa:::]3łz&n:ągo;,źLZc:n„ejh,3:jząs=
"Samoobron ę" oraz odwołującą się do tam-

tego Sierpnia "Solidarność  '80".
Zaledwie  kilka  postulatów  dotyczy  kon-

kretów, np. żądanie nr 5:  "Ł/Ćhy/en/.a usławi/
o jednoosobowych  spćiłkach  Skarbu  Pań-
stwa,  znoszqcych  kontrcilę społeczną  nad
zarządem  maóątkiem  ogólnonarodowym".
Są i  postulaty wewnętrznie  sprzeczne,  jak
domagari®  stię  "urealnienja  kursu  dolara  i
oparcia  jegci  wyscikości  na  relaciach  słu-
żących ożyv.iieniu produkcji i ekspciriu oraz
zahamowaniu zbędnego importu" qnr ` 3).

Szansa  na sformułowanie jakiegoś spój-
nego,  sensownego  programu  reform  i  wy-
walczenia   przynajmniej   częściowej  jego
realizacji  zostala  faktycz7iie  zmarnowaJia.
Trudno   nawet  przypuszczać.   by  determi.
nację strajkujących ożywiata Ueść ich włas-
nych postulatów.

E:Ż§#vo%2ń,edme,nałków,Ńw
Mielcu  zagrożenie  ismienia  jedynego  du.
żego  zakładu  pracy  w  okolicy,  podstawy
bytu  całego  miasta,  w  Tychach  i  Lubinie  -
sprawy  phcx)we  oraz  fatalnie  prowadzony
proces przekształceń wtasnościowych.

Gębsze przyczyny obecnego, rozszerza-
jącego  się  buntu  to  ngu'astają®  w  spoh3-
czeństwie       poczucie       beznadziei,
pogłębiający się kryzys gospodarczy oraz -
przede  wszystkim  - niewara w  możliwość
roz\^/iązania problemów kraju przez obecne
elity polityczne. W ciągu ostatnich trzech lat
zawodziv nas kolejno wszystkie autorytety,

swą nieudolność prezentowały poszczegól-
ne ekipy, kraj zaś grzązł. Brak byhJ nie tylko
śmiałych   roz\^riązań   politycznych   i  gospo-
darczych oraz odwag i ich przeprowadzenia,
ale toż poczucia odpowiedzia] noścl za pań-
stwo. Tolerowano również i toleruje się nadal
obecność  na  najwyższych  stanowlskach
państwowych  ludzi.  którzy  kiedyś zdradzi.li,
agentów  i donosicieli,  Kosztem coraz bied.
niejszego kraju bezkałnie bogacą się dawni
sekretarze i aparatczycy PZPF`.

Błędy  wynikająoe  z  braku  wprawy  oraz
egoizmczypaftykularyzmpolityków,atakże
olbrzymie afery  gcispodarcze  doprovDaaziły
do   obecnej  sytuacjl   stra|kowego   klinczu.
Tych  faktów  nie  zmieni  ani  obrażanie  się
związków  zawodowych  na  robotników.  ani
pogróżki  Lecha Wałęsy pod  adresem  Ewy
Spychalskiej  czy  Mcuiana  Jurczyka  -  od-
powiedzialnośó spada  na  niego,  głównego
kreatora  polskiej  sceny  politycznej,  i  jego
sojuszników, nie zaś na tych, ldórzy stają m
czele protestu.

Podłoża całej sytuacji. zagrażającej w oo-
raz większym  stopniu  polskiej  niepodległo-
ści,   upatrywać   należy   w   fatszywym   i
anachronicznym  od  samego  początku  uk.
ładzio.  wypracowanym  w  kuluarach  "okrą.
głego  stołua,   w   niepotrzebnej   umowie  z
komunistami ,  apodyktycznie  rozdzielającej
społeczne role. Naruszona została co praw-
da  jej  litera  (ścisv  podział  miejsc  w  pał-
lamencie),  ale jej duch wciąż panuje.  Falsz
w  życiu  publicznym,  brak  rozliczgń   prze-
szłości  i  podnoszenie  głowy  przez  komu-
nistów, bierność wobec afer gospodarczych

:#:::,Cj::dĘ:Zydoder:,:#%żj:P::Złńj:
odbierają ludziom  inicjatywę i  nadzieję,  nio
mówiąc o tym,  że prowadzą wprost do l(a-
tastrofy g ospodarczej na niespotykaną ska-
lę,   a  w  odleglejszej  perspekty`^rio   moźe
nawet do zniknięcia krq.u z mapy świata.

Dramat polega między innymi właśnie na
tym,  że  ludzie sprawujący obecnie wtadzę.
odpowiedzialni za dzjś i jutio kraju, przyczyn
zła  szukają  poza  sobą - w  obiektywnych
trudnościach, w straikach (skutek jako przy-
czyna!),   polftykierstwie,  zanaTchizowaniu  i
innych przywarach społeczeństwa.

Ęormeu#meu9Zśeaż€!ęa?wzedhżariiustiQ
prote6tu.  0lbrzymie  staty  materialne,  bę-
dące skutkiem zaniechania produkcji,  przy-
puszczalnie dawno już przekroczyv  kwoty,
które  starczyvby  na  podwyżki  ptac  robot-
ników,  zgodnio  z  ich  żądaniami.   Mimo  to
przez mie§iąc nio podejmowano  negocjacji
ze strajkującymi w Lubinie, podburzając ich
za to  arogancl<imi  wypowiedziami  urzędni-
ków  najwyższego  szczebla.  Zamiast  roz-
mów   z   górnikami   i   hutnikami   miedzi
rozważano   możliwość  zniesienia  cła   na
miedźimportowanąodkonkurencii.Ghłpota
to tylko czy po prostu zdrada?

Po  mieslącu  strajku  i  ciągłych  ubikach
rządu  ("nio jesteśmy stroną tego kontliktu')
decyzją tegoż rządu robotnikom przyznano
w istocie to, czego żądali. .Czy rzeczywiście
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dopiero teraz  pojawiła się taka  moźliwo-
ść?   Komu   i  do  czego   potrzebne   było
wstrzymanie  wydobycia  w  kopalniach   i
wygźuszenie hutniczych pieców?

j- ;:!
'ścia
o  bezwzględnie  potrzebny  jest

==dżc%.P:rłoąm®,PWO:iv_Cz%#:Cżeg;
obecna fala protestów. Wbrew cynicznym
twlerdzoniom  różnych  mędrków,  polftyka
nie  możo  ignorować  moralności.  Nawrót
do  wartoścl  w  sferze  publicznej  to  po-
czątekodrodzonia1odwróoeniabieguwy-
daJzeń. Do togo jednak trzeba wielo woll,
mądrości,   uczciwości   i   wytrwałości,
szczególnie ze strony olit rządzących kra-
jem.  Niestety, nic nie wskazuje, by cechy
to  miav  w  najbłiźszym  czasie  zatrium-
fować.

Zlamanie  obecnych  strqjków  lub  do-
prowadzenłe  do  ich  powolnego,  samo-
istnogo  wygaśnięcia  odsunie  w  czasie
jodynio nieprzyjemno dla władz skutkj ka-
tastroo, choć nie ją samą.  Kosmetyczno
zmiany, niezbędne dla zatarcia niemffych
ofektów propagandowych takiej akcji,  nie
na długo cokotwiek tu zmienią.

Zdejmowa
Wrześniowa debata lustracyjnodeko-

munizacyjna  w  Sejmie  zmusita  do  pew-
nego obnażonia przeciwników  ostatecz.
nogo   rozliczenia   przeszłości   i   ludzi   ją
kształtujących.   Przyjrzyjmy  się  więc  z
grubsza nagusom jawnym  (bo są i tacy.
których  zbieźność  stów  z  czynami  jest
zjariskiem dość rzadkim).

Komuniści,  skupieni  obecnie w  SdRP,
czy jak wolą się okJeślać -SLD, są rzecz
|asna,  generalnie  przeciwni  rozliczeniom
z przeszk)ścią.  Chcjeliby oczywiścio roz-
liczać dzień dzisiejszy.

Najbardziej tolerancyjna partia w Świe-
cie, UDecja. opowiedzjała się, o dziwo, za
lustracją (co już jest postępem, być może

#pmuya=no.nś#,oa?.a::zmł,ow'::?.kL:i2::!
ji. Posel Wielowieyski przed kameram i TV
użaw  się  nad  przyszvm  losem  miliona
osób,   któro  w   roku   1980Ęl   opuściw
PZPR   i   zashiźyły   się  w   dsolidarności".
\Melowieyski oczywlścle Hnie wie", że de-
komunizacja objąć  ma jedynie  kilkadzie-
siąL tysięcy  aparatczyków,  a  nie  miliony
czbnków]   przewldywane  sankcje  obej-
mują zaś tylko czasowy zakaz pewenia
publicznych  urzędów,  nie zaś żadne  eg-
zekucje czy obozy. To nie dekomunizacja
sntagonizuje  z  niepodlegvm  państwem
byvch partyjnych, a lch stiaszenie przez

Moż]iwe  jest  też  rozwiązanio  pośred.
nie, tzn . zlamanie protestu i okazanie spo-
łeczeństwu   "łaski"  przez  zwycięzK:ów  -
rozpoczęcie przez doświeconą dyktatu rę"
daleko idących refo rm niejako ponad jego
głowami.Toostatniewyjściejestznacznie
bardziej   prawdopodcibne   niż   piorwsze
(tzn.   przełom   i  stworzenio  szerokiego
frontu odbudowy kraju).

Najgorzoj  będzie  jeśli  ludzio  u  władzy
trwać  będą  nadal  w  przekonaniu,  że  są
niezastąpioni,   najlepsi,   wręcz   nama-
szczeni przez Opatrzność i gdy nadal ufać
będą,  źe  cokolwiek  by  się  zdarzyto,  oni
zawsze   coś  tam   na  boczku  dla  siebie
wkrobią.

*
Dwanaście lat mija, gdy mlodzi i naiwni

z  entuzjazmem,   solidarnie   strajkowaliś-
my,  by  Polska była  lepsza,  sprawiedliw-
sza, bogatsza. Obecnie, w rocznicę, tr\^/a
spór, czy to co się obecnie dzieje. to pow-
tórka  Siorpnia.  czy  coś  zasadniczo  od-
miennego.

Romuald IAZAROWICZ

nie  masek
uEuropejezykówp krwawymi wizjam i. Jest

to zresztą, zauważmy, skuteczny sposób
na zdobycie dla siebie głosów wszystkich
wystraszonych.

Przeciwkodokomunizacjiopowiedziala
się również  Unia  Pracy,  z chorym  na to-
lerancję AJeksandrem  Malachowskim  na
czelo,   rozsądnym   niegdyś  czlowiekjem,
dziś zaś zacietrzewionym propagandzistą
"grubej  kreski". Tolerancja tego  pana ma

zresztą granice  - dotyczy  bowiem  tylko
przeciwników   dokomunizacji.   Wobec
swych oponentów ów ztotoiłsty humanis-
ta nie przebiera w stowach. Wierzę. jes-
tem o tym przekonany, że działania posta
Małachowskiego  nie  są dyktowane  żad-
nym wyrachowar`iem.  To jedynie pewne-
go rodzaju obłęd. Ten dobry człowiek tak
mocno uwierzyt, że jest po wlaściwej stro-
nie,   iż  często  nawet  nio  wie,  co  mówi.
Chyba jednak wolę z mądrym zgubić...

No i na koniec piwosze. 0 tym, że w ich
partii  znaJazla  się część  dawnej  nomen-
klatury, która odniosla sukces finansowy i
której nio zależy na dawnych pryncypiach
ideowych. a wylącznie na utrzymaniu pie-
niędzy, stanowisk i wpływów - słyszałem
nieraz. Teraz uzyskalem tego potwierdze-
nie.

J.E.

MĄDRZY  I  GŁUPI
Od  dobrych  kilku  dni  w  Polscx3  poza

szalejącymi pożarami lasów 1 pełzającym
robohiczym buntem obserwować można
erupcję prezydencklej  elokwencji.  Na  le-
wo  i  prawo  przywódca  ten  udziela  wy-
wiadów   ("Nowy   Dziennik",   BBC,   PAP,
radio , telewizja) , śle listy, udziela pouczeń

przesuóg i pogróżek. Wszędzie go pelno.
Jak w  tym  starym  dowcipie  o  obawach
przed otwarciem puszki konserw, by przy-
padkiem  i  tam  nie  odkryć  naszego  bo-
hatera.   °Zam/.Gńmy -  powiada  ostatnio
Prezydem -słuszne proteso/ na twórcze

KTO
PRZESZKADZA
LECHOWI
WAŁĘSIE?

Podczas  29  Festiwalu  Piosenki  w  Sopocie
wybuchł  maw  skandal  polftyczny.  2hany  wo-
kalista Kazik Staszewski w rapującej piosen©
wypomnial  Lechowi Wałęsie  niezrea] izowario
obietnic  wyborczych   składanych  w  cza§io
kampanii prezydenckiej.  lncydent ten wywołał
nawet publiczr`ą polemikę.  Prezydent zarzucit
piosenkarzowi   niezrozumionie   sytuacji   poli-

yac:.e,t:h:am:,aTp:#:ednźooćT#dgąg:;
zreaJizowaó mojego pomystu ze 100 mlr`, prze-
szkadzali i będą przeszkadzać".

Lech Wałęsa podczas  kampa" prezyden-
ckiej   obiecywał  przyspieszenie   polityczno  i
usunięcie  postkomunistycznych  suuktur  spo-
lecznych  z  życia  kra].u.   Z  przedwyborczych
obiecanek niewiele wynikło  .  Co więcej,  Lech
Wałę§a występując  przeciwko  rządowi  J.  01-
szewskiegowpraktyceopowiedziałsiepostro-
nie sit postkomun istycznych.

Zastanówmysięwięcjakietotajemniczesffy
polivczne  stoją  na  przeszkodzie  w  resJizacji
prezydenckiego programu polftycznego. Prze-
cież to  nikt  inny  jak  Lech  Watęsa  poparl wy-
wodząca   się   z   partii   komunistycznej   J.
Ziółkowską  na  stanowisko   pr®zosa  NIK-u.
Wtedy dzięki działaniom prezydenta przepadła
niezależna kandydatura Z.  F`oma§zewskiego.
W wyniku wywołanogo przez Wdęsę zamies-
zania polivcznego (przypomnijmy, że ówczes-
ny   senat  poierat  Z.   Romaszowskiego,
natomiast Sejm J. Z]ółkowską)  urzqd prezesa
NIK.u  pozostawał przez kilka miesięcy nieob-
sadzony. A działo to się podczas licznych afer
- Art-B,  FOZZ-u  wstrząsających  życiem  gos-

podarczym   Polski.   Później  Wabsa  przeclw-
stawiat   się   usunięciu   komunistycznego
ambasadora  J.  Cioska  z  Moskwy.  Wreszcie
gdy rząd J. 0lszowskiego zdecydowat się uja-
wnić  kartoteki  SB  Wahsa  wystąpili  z  wnios-
kiem  o  natychmiastowe  odwohnie  rządu.  To
tylko  niekóóre  z  llcznych  działań  polftycznych
Walęsy.Wewszystkichwspomnianychwypad-
kach . kiedy decyzja leżata w g e6tii prezydenta
- Wdęsa zawsze opowiadał się po stronie ko.
munistycznej.  Zadajmy więc pytanie kto prze-
szkadza   Lochowi   Wałęsio  w  zrealizowaniu
jego  programu  wyborczego?  Cdpowiedź jest
prosta - sam Lech Walęsa przeszkadza sobie
w \^/ypełnieniu zk>żonych obiemic wyborczych,
gdyż  nigdy  nie  miał  zamiaru  ich  zroalizowaó.
Byvonetylkodogodnyminstrumentomwzdo-
byclu whdzy. Oszukując swoich wyborców po-
przez  sktadanie  nierealnych  obietnicwaĘsa
stanął   po   stronie   postkomunistycznej
nomenklatury. Stał się dobrowol nym więźniem
umowy Okrągtego Stołu marnując jednq z os-
tatnich szans na ewolucyjne wyjście z systemu
komunistycznego.

K.B.
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rozumowania:  ludzie  wskazanl  przez  Macierewicza  są

Mądrzy    i    Głupi    -    cd
rozwiązania progi.amowe i efelQ/ pracyp.  AJio zamieńmy...  Może

zresztą  Lech  Wałęsa  dałby  dobry  przykbd  1  sam  pokazal  taką
cudownq  zamianę.   Dotychczas  bowiem  poza  wzmożoną  emisją
potoków  słów  nasz  przywódca  nie wykazal się ani  rewelacyjnymi'rozwlązaniami  programowymiq,  ani   defektami  pracy",   a  co  taka

zamiana znaczy,  nio wie chyba nikt. Jedyne,  co w ostatnim czasie
prezydent osiągnąl, to wk... strajkujqcych robotn ików,  którym przod
nosem wymachiwd swą ciężką, zlotą bransoletą.

Szaoowny  nasz  wódz  w  jednej  z  wypowiedzj  przedstawil  swą
pogtębioną  oconę wykonania  przez  min.  Macierewicza i  rząd  01-
szewskJego legendamej już uchwav lusbacyjnej. Jest ona kTótka i
zdecydowana: to  'ghpofa,  lępola /. zdrada®.  Uzasadnienie jest cie-
ka:wei.. .Jeśli dochodzi się do wniosku, że cała elft jest zła, tci zanim
się ją znBzczy,  povrinno  się mieć  inną,  w przeciwnym  przypadku
bowiem niszczy się dom i nie ma gdzie mieszkać. Nie wolno Polski
zostawiaó (...) z brakiem przywódców do prowadzenia reform°.

Zauważmy trzy rzeczy: Walęsa nie kwestionuje tu wiaryg odności
materiahJ dostarczonego przez Macierewicza; po drugie, uważa, iż
jeśli  szukać winnych,' to  obciążona  jest  cala  elfta,  nie  zaś tylko  ci
wymienieni z nazwiska -można to zresztą rozumieć dwojako -albo
istotnie ma on  informacje na temat jeszcze bardziej rozbudowanej
agentury  m  najwyższych  szczeblach  Madzy,  albo  też  ową  winę
celowo  usituje  rozmaznć  na wszystkich.  1  po trzecie,  istota całego

cenni i  niezastąpieni.  że nie wolno  im w żaden sposób wypominać
przeszłoścl.

A zatem,  Ty,  Czytelniku,  który  przeszedłeś  lata  komuny  czysty,
odmawiabś donoszenia,  rezygnowałeś z przywilejów za cenę zdra-
dy, byłeś -jak z tego wynil(a - po prostu głupi. Trzoba było donosić,
przyjmować komunistyczne urzędy. wchodzić w czerwone koterie, a
w  odpowiednim  momencie tylko  wskoczyć do  nowej  ekipy władzy.
Statbyś  się  nie  tylko  nietyka]ny,  alo  i  szanowany.  \^bśnio  Ciebio
broniłby Prezydent.

Jego  zdaniem.   ludzie  mądrzy,  jedyni  specjaliści  od   refom  to
dziwnym  trafem  Maśnie  agenci  i  ci,   których  kompromituje  pi.zo-
sztość.  Czy nie jest to przypadkiem zniewaga dla olbrzymiej części
Polaków? Prywatnie niech się zresztą obywatel Lech Wdęsa otacza,
jeśli  lubi,  zgniłkami.  Niech  jednak  prozydent  Lech  WaĘsa  nie  na-
mawia mnie bym  i ja to polubit.  Ujawniania zaś zdrady niech zdradą
nie nazywa.

Jedną  z  niewiolu  dz]edzi.n,  w   których   komuniści   osiągnęli  mi-
strzostwo.  była ich wtadza nad slowem.  Potrafili tak odwracać jego
znaczenie.  że  doprowadzali  wręcz  do  blokowanla  spolecznej  ko-
munikacji.  Dzjś  stowami  dość  sprawnio  włada  prezydent.  Nio  na-

potyka  przy  tym  na  zbyt  duży  opór.  Jego  wypowiedzi,  jak  Dobrą

#:nźż:r#a?#n:::,dny=kmu:żrjo%rćzyj:j#r3?e5:ażwadg%`n#ą#
Macierewicza, prezydenccy proteg owani.

Romuald IAZAROWICZ

Gdyby chłopi mieli to, czego nie mają
Me   mają  siły,   potężnej  1  świauej  reprezentacji,  swoich  przed-

stawicieli w parlamencie i sferach rządzących - ubolewa Stanisław
Srokowski   na  łamach   "Gazety  F`obohiczej"  (UC"cip/.  sam/.  scib/.e
zaciskaiąpęflęnaszyi..8.5.`992).

Zdaniem autora, chłopi zjeżdżai.ą w dót, popetniają samobójstwa
1 phczą,  a różnej barwy cwaniacy wygrywają tę słabość chbpską.
Chbpi sami sobie zaciskaią pętlę na szyl. Z tym ostaoiim zdaniem
|a się akurat zgadzam tylko w połowie.  Bo tę pętlQ chłopom zaa.snęli
nawet  nie  komuniści,  ale  ci  wszyscy,  co  im  pośpieszyli  z  radą  i
pomocą. Jeśll komukolwiek pomogli, to tym, którzy im ulatwili \^/yjazd
po chlopskich  plecach do parlamentu.

F}ozpadającasiędziś"SolidarnośćRolnikówlndywidualnych"mia-
ła  zapewnić  wptywy  KOF`-wi,   Kościołowi  i  komunistom.  Wszak
doradcy, eksperci i organ izatorzy Związku F`olników, Stowarzyszenia
lndywiduaJnych  Produoentów  Rolnych  i  odnawianych  Kółek  F`olni-
czych  wywodzili  się z tych  whśnie  grup.  To  przecież  nie  dzialacze
związków  chłopskich  i  chbpi.   aJe  Janowski,  Kęcik,   Balazs,   Dą-
browski, Banaszkiewicz 1 kilku innych doktoró`^/ i adiunktów -sklecili
w  Poznaniu  "SolidaJność"  F`l.   lch  konkurenci  do  reprezentowania
lnteresów wsi i stołków ratowali kółka rolnicze i ZS L, a społeczeństwu
wmawiano,  żo to się kłócą chtopi.  To  prawda,  źe w posierpniowym
Juchu  chłopskim  nie  brakowało oportunistów i  kandydatów  Oak ich
z`^/ą  dzisiai)   na  poganiaczy  mułów,   którzy  się  miotali  jak  pijane
pacho'ęta.

Flealizując hasb umieszczone.na murach stoczni "socjalizm tak,
wypaczenia nioq,  Wdęsa j jego  doradcy starali  się zawtadnąć nie.
zalożnym  ruchem  chlopskim.  Kęcik,  Janowski  i  Malinowski potrze-
bowsli pachotków, przy pomocy których można by pozorować, że w

R:m=n°fflwj'::apś;ź:Łe:,:c;°=u%!#ru°g:ksi3Łe::°Łe,naTCśasgbHpas#:
Matuszewski,  Bartoszcze,  Obernikowicz,  Balazs,  Baumgart  i  kilku
innych,  którzy "slę nie sprawdzili".

Chbpska  kguzela,  puszczona  wówczas  w  ruch,  kręci  się  do
dzisiai, tyle że ławki prawie pusb. Związek F`olników lndywidualnych
zbiera milion zlotych  składek czbnkowskich,  obrasta w dtugi,  myśli
cudzą  głową  i  siedzi  w  cudzx3j  kieszeni.  Jeszcze  w  czasio  stanu
wojennego  grupa  dzjalaczy  chlopskich  podjęha  wysitki  nad  utwo-
rzeniem politycznej reprezentacji wsi. Ostatecznie zdecydowano się
na realdywowanle Polskiego Stronnictwa Ludowego i  była to druga
po PSS parią która podjęła 27 stycznia 1988 roku jawną dziatd ność
jako  polftyczna  roprezontacja  wsi.  Wspóbracy  nie  proporiowano
Kubjowl, gen.  Kamlńskiemu,  Hannie Chorążynie.  Nie zdecydowało

się też wielu działaczy -współpracx)wnikćw Stanisława Mikohjczyka
i 'Wiciarze", znajomi Stanisława Janusza: Stanisław MieTzwa, Józef
Marcinkowski,  Adam  Bień.  Po rozmowie  postanoriono  pozostawić
w  rezerwie  chorego  Tadeusza  Nowaka  z  Po2nania,  który  sprawę
popierał. ale bał się ujawniać.

Z  dzisiejszych   organizatorów  PSL  żaden  się  nie  zdecydowal.
Zrejterowali:  Janowski,  Balazs,  ślisz,  Baumgar|  Bąk  i  Bartoszcze.
Wszyscy  siedzieli  juź  wówczas  w  cudzych  glowach  i  w  cudzych
kieszeniach, a ich mocodawcy jeszcze nie wydaJi dyspozyc;i.  lGedy
jednak ''Odezwę " Polskiego Stron nictwa Ludowego opublikowano w
radio  londyńskim,  do  akcji  przystąpit  Henryk  Bąk,  w  towarzystwio
gen.  Kamińskiego  i  Hanny  Chorążyny,  i  ogtosff powstanie  PSL mi-
kotajczykowskiego , czyli prawdziwego.

Wkrótoe  PSLem  ogłasza się ZSL.  Ko]ejne grupy oghszają się
PSL -z dodatkiem "Solidamość" i karuzela z lat 1980/1981  zaczyna
Się teraz kręcić jako "chłopski'' ruch pol ftyczny. Tyle, że ~jak zauważa
Srokowski,  a nawet sam  pan  prezydent - miejsca na krzesełkach
puste.UTrzeba by wstrząsnąć tą górą nierszczęścia' -pisze i zaraz pyta„

ale  jak,  kto  to  zrobi?  No  właśnie,  kto  i  jak  ma  chlopów  u`^rolnić  od
nieszczęścJ.a?  Kto  przywróci  im  ducha,  siłę wewnętrzną i  moc mo-
ralną?  Bez wiedzy,  oświaty,  kurtury,  informacji - tego się zTobić nie
da - powiada  pan  Stanishw  Srokowski.  Wazności  w].edzy,  a więc
oświaty.   ku[tury   i   informacji   nie   mam   zamiaru   pod`Arażać.   Waho
również dodać.  że doceniali to również  poprzednicy,  choć skutków
nie  przewidzieli.

Kaganek oświaty,  pomoc organizacyjna i doradztwo można nieść
tylko tam. gdzie tego potrzBbują i maią zaufanio do samych nosia.eli
1  doradców.  Tymczasem  oni  wszyscy  zawiedli  i  -  jak  piszB  pan
Srokowskj -okazali się cwaniakami i oszustami. Ch^/aniaków. oszus-
tów i całą tę brudną wodę,  którą leją oni z góry trzeba skieJować w
kanał i  zneutralizować.  Przecież to oświecenie, wiedza i informacja
mają  byó skierowane  przeciw  nim,  a oni  zrobią wszystko,  aby  to
zneutralizowaó.  Propozycja pana Srokowskiego jest propozycją ku-
charki. która chciala robić jaiecznioę na boczku, ale nie miata jaj. Aby
tą górą. o której  pisz)e pan Srokowski, wstrząsnąć, trzeba mieć jaja.

lnteligenci -nawet jeśli maja zamiaJ grać rolę Judymów i Siłaczek
-tego nie potrafią. Co najwyżej będą się miotać i poghbiać zamęŁ
Przeorganizowanie  wsi   było   i  jest  nadal  zadaniem   niesvctianie
ważnym.  Wieś  albo  stanie  się elementem  równowagi  społecznej  i
państwowej.  albo w  rękach  c`^/aniaków  i  intoligenckich  cliili  będzio
nimi chwiała bez końca.
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nsamoobronaN  nie  wyskoczyb  z chaosu,  bezradności  1  2niewo-

lenia  wsi,  i  choć  zaatakowah  ostro.  nio  uczyniła tego  w  interesio
wielomilionowej  spobczności  wiejskiej.  Ta  kilkusetosobowa  grupa
dłużników miała dostęp do wielkich pożyczek wtedy, kiedy przecięmy
chłop nie dostał pożyczki na krowę, nasiona siewne czy nawozy. W
wlększości  są  oni  powiązani  z  wiejską  nomenklaturą,  dzięki  niej

ge°bsbT!hp:ek:#:°ź?i:WN|:j;:##Uep#jrzpeaj:iwj:ąż:ś#,°rd=
okoliczności  się zmioniv.  Nie  zdąźyli,  dopadt ich  (alo  przecieź  nie
tylko ich) prooent i wpadli w desperację.

d2##Y|#?.o:#%,:owzpp:dLaŁącmeij,s:ę#Ld,=?eę:1:::Lk#:
i  cwaniacy,  sam jest skłonny do  desperacjl.  Ulegt zdesperowanej
agrosji,  wdat  się  w  negocjacje  i  obietnice,  których  nie  mógt  zre-
alizować.  \^Ą/korzystał to Watęsa 1 za przyrzeczenie  "Niderlandów"
clostal bataliony chlopskie.  Byó może rad by je wykorzystać przeciw
Parysowi, ale, iak sądzę, odwzajemniono mu  się tym samym, czyli
"Niderlandamiu.

Jeśli nawet tJafił swój na swego, to dla wsi i chlopów mata z tego
pociecha.  Kiedyś Gabrlel Janowski sbaszył,  że jeśli ''Sol idamc]śćd Fąl
nie zajmio się sprawami chbpów, to ominą ją jak kupę gnoju i pójdą
własną drogą.  Zapewne ta góra gnoju  dziś niepokoi  nie tylko  pana

VVYZNANIA
(dokumerit bądź co bądź programowy, co nie znaczy -mam

nadz]e|ę -ż® nudny)
Wierni  Czytelnicy  wiedzą  (a  niewiernych  o  tym  informuję),  że

krytykuję  wszystko:  prezydenta,  premiera,  większość  parlamentu,
•Europejczyków".  obecność  Meczysława  Wachowskiego  w   Kan-

celgii  Prezydenta,  dzi.ałalność  Aleksandra  Malachowskiego  jako
polftyka,  agentów  okupujących  nąh^n/źsze  stanowiska w państwie.
reklamy w telewizji, prezydenta Busha oraz wiele innych spraw i ludzi
w  kraju  i   na  świeclo.  Vviele  razy  w  odpowiedzi  na  mojo  teksty
sVp%T#3:mpę##°@°€#:C:ać;Ajibńes`j°ę?:Cdi:3kn}#ę3Łaa'ć

żony) tkwl w tym stwierdzeniu ziamo prawdy. F]zeczywiście sporo mi
się nio podoba.  Nawet to, że aż tylo mi się nie podoba.

CÓż,  mógłbym spuścić nieoo z tonu i od czasu do czasu napisać
ooś o szemrząc®j,  mioclobrązowej  mgiebe  pracowitych  pszczółek,
unoszącęj  się nad  pachnącą zmierzchom  łąką.  Móglbym  pozach-
wycać  się  naszym  opokowym  z\^/ycięstwem  nad  komuną,  wszak
walka z bolszewizmem na świecie zaczęb się zaledwie  12 lat temu
właśnio w  naszym  kraju,  owym  historycznym  skokiem  przez mur,  i
zostata  |ednoosobowo  wygrana!   Mógłbym   uśmiechem   roziarzyć
własnq  twarz  i  podnieść  nieoo  na  duchu  czytelników,  przynosząc

3:Eop:#[::;hozsd#ferndaz.ęmżs,nT:,,:ek::2,:.rz#fbny=:::af=jś
paru przypochlebnych  plotek z życia sfer naiwyższych.  Mógłbym...
Tylko  loo   by  chciał  takie  bzdury   czytać?   Przynajmniej  w  moim
wydanlu.

Zadaniem dziennikarzy, 1 szerzej -ludzi rozumnych  (choć to dwie
kategorio często się nie pokrywają), jest z jednej strony informacja.
z  drugiej  zaś  krytyczne  komentowanie,   ocena  wydarzeń,   próby
zajrzenia  pod  podszewkę  zjawisk  i  procesów  oraz  sztuka  przB.
widy\^/ania przyszlości na podstawie dostępnych przesłanek. Dzien-
nikarz  -  publicysta  to   takie   skrzyżowanie   meteorologa,

Srokowskiego. Ale zamiast proponować oświecanio chbpów, trzeba
lm  powiedzieć, jak tę wiejską  0  nie tylko wiejską)  stijnię Augiasza
wyczyścić, bo omijanie problemu nie rozwiąże sprawy. Jestem prze.
konany, że wleś jest zdolna utworzyć whsną organizację polftyczną
i trzeba jej w tym pomóc. Dziś musi to być inlcjatywa rządowa, a nlo
marionetek,  które  kręcą  opuszczoną  karuzelą  polityczną  i  związ-
kowq.  Bieda i  utrata zaufania stoi  na  przeszkodzie  raęjonalne|  po-
Iitycznej inicjatywio chłopów.

Jest  to  zadanie  dla  ministra  do  spraw  1  kontaktów  z  partlaml
politycznymi, i dobrze. że pan BaJazs \^ryniósł się sam. Nowy minister
nie  może  być  związany  z  którąkowek  grupą związkową  ani  któ-
rymkolwiek  PSLTem.  Trzeba  stworzyć  ośrodek  konsolidacii  tych.
którzy stoją z boku,  bo w  końcu  ruszą tawą 1,  być możo,  na oślop.
Prawdziwo  `'cenoum" to wieś,  która musi  stać się jednym  z filarów
państwa.

Twierdzenia, że chłopi śpią lub żo sami zaktadqją sobio pętlę na
szyję,  są nieprawdziwe.  Do tej  pory ogromne pieniądzo poszb/ na

FST±:,::,;ężr:j:;S{edw::T##óp#bNź#,,ł#sj,wm#:;:
organizacją, aby cav rząd nie musiał siQ bawić w staź pożarną.

Stanislaw HEI,SKI

KASANDRy
wykrywającego  nadciąga)ącą  burzę,  ze spirytystą,  usiłującym  uja-
wnić ducha (bywa,  że upiora albo  w/.dmo) czasów.  Owa wyjątkcn^/a
hybryda n"ażona jest na skumulowane ryzyko zawodowe obu tych
profesji, a ponadto na nieslawę czamowidzącej Kasandry.

Niedasięoddzieliótreścipublicznie.Gxcamedra.wypowiadanych
opinii  od   własnej   osobowości,   przeżyć,   doświadczeń   -  również
polivcznych.  To  pewien  fiftr.  przez  który  przepĄwa  rzeczywistość.
Jego wpływ jest (a przynajmn iej powin ien być) równoważony pcx}zu-
ciem   odpowiedz]dności,  dążeniem   do  obiektywizmu,  zawodową
rzetelnością.   Przewaga  jednej  ze  stron  może  osłabić  (lub  wręcz
zredukować  do  zera)  rangę wypowiedzi,  choć  z  kolei  największo
dzieła literack'ie to przecież właśnie triumf skrajnego subiektywizmu
i duchowego ekshibicjonizmu, to skuteczne próby nadania obrazowi
świata piętna autorskiej  indywidualności,  to zwycięstwo słowa nad
materią.  Oczywiście.  malo  ldóry  publicysta wejdzie  do  literackiego
raju.  Mimo to .nie  należy whśnie  lekceważyć  publicystyczriogo  sii-
biekywizmu.  Ządać należy jedynie obiektywnej relacji faktów.  Flóż-
norodność   interpretacji   niech   zaś   rozkwita   pełnq  tęczą   (choć
nieszczegól nie zależy mi osobiście na barwach zbliżonych dtugością
faJi do 700 mu*).

Dystans   i   krytycyzm   wobec  rzeczywistości  jest  postawą  zde-

8ybfe°#Ł'°d=3::i:ggki:żżęstnoTe4siFamś°#g::ed:!3zę3fe°n'.gmrj.wTb=
na  czworo,  uprawianym  przez  publicystów  propagandowych.  Być
może ma dla nich jakiś szczególny urok, daje bowiem pewne pffizu-
cie "intelektualnej" wyższości.  Tylko, że niĘ! jest to zbyt uczciwe.

Będę więc nadal caty czas pisał ''na nie". Dopóki nie znudzę siebie
i -przede wszystkim -Czytelników.

Ro muald LAZAROWICZ
*  Niezorientowar`ym  wyjaśniam.  że  fala  700  mp  to  po  prostu

czerwień.

UWAGA  -  MANIPULACJA
Wkrótce  po  sejmowej  debacie  lustracyjnodekomunizacyjnej

CBOS przeprowadził sondaż publiczny. Ankietowanym zadano zna-
mlenne pytanie:  .Czy t\^/oim zdaniem, należałoby w Polsce odsunąć
od ważnych stanowisk byvch członków PZPF`?''.

Mówiąc  vprost,  taka  ankieta  to  po  prostu  manipulacja  opinią
publiczną.   Zaden  z  omawianych  w  Sejmie   projektów  usta\^/y  w

:PŁa#Łeó#°z###ez=#;:?ep::b:chbr%Ł"ł::°k:jaon*:P]#
PZPR.   Ubolewają  nad  tym  z\^/olennicy  "grubej  kreski".   obala  to
bowiem ich naczelny argument: rzekomą "niehumanitarnośó" i 'bez-

3Ł?aw#i€;E:S#c#%,8:#Uun:j#nywcbhr.##atudsz##epk°o:;aeć

osoby mniej zorientowane , iż dekom u nizacją objęto zostaną miliony
w  większości  niewinnych  ludzi.  F`obią  to,  po  czym  po  faryzejsku

±°3?:awj:Bsnpaodrggńmb:':#'cT:źeą;.zCZzwercęwczn;##8:iąć'LTuen|±3ft
Nie wiem, kto imiennie odpowiada za takie sformulowanie pytania

ostatniej ankiety CBOS, ale w każdym razie był to czlowiek z obozu
Jasnogrodu. Z całą bowiem pewnością dezjnformacja umieszczona
w pytaniu miała wspomóc propagandę Ugrubej  kroski'..

Ciekawe, że nawet przy tak sformułowanym  pytaniu  połowa (47
proc.) ankietowanych  uclzieliła odpowiedzi  pozytywnej.

J.E.
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TRICKI   SOCJOTECHNIKI
JÓzof Darski urodzony w 1952 roku, ukończonył studia na Wydzi-

ale Historii UW w 1976 roku /specjalizacja: mstoria starożytna/, a na
Wydzialo   Filologii   Obcych  w   1977   roku  /Filologia  Staroźymego
Wschodu/,  wspótpracował  z pismem  .Głos",  na§tępnie  w wydaw-
nictwie  .Krąg-  zajmował  się  przygotowaniem  publlkacji  na  temat
opozyęji w krajach komunistycznych, współzalożyciel pisma „Obóz"
nipiec   1980/,   miosięcznika  .Mepodległość"  /styczeń   1982/  i  mie-
sięcznika .Fakty" /styczeń  1982/.  Do  grud".a  1983  roku  publikował
artykuv na hmach ,Niepodlegbści" i „Obozu".  Od lata 1984 roku do
g"dnia  1987  roku  redagował  dziat  .Z  obozu"  w  paryskim  mie-
sięczniku .Kontakr. Przoz 1988 rok przygotowat pogadanki dla RWE
w  cyklu  .U  naszych  sąsiadów..  W  1986  roku  rozpocząt pisanie w
.Kumrze.  paryskiej  .Kroniki  ukraińskiej  i  białoruskiej".  a  następnie
także  .KJoniki  litewskiej-,  co  kontynuje  z  przerwami  do  dziś.  Stale
publlkujo   na  łamach   „Uncaptive   Minds"   1   „Orientacji   na   Prawo..
Czasami  jest  drukowany  przez  inne  pisma /np.  .Spotkania"/.  Pu-
blikował  także  na  łamach  ,Ukrajinśkoho  Slowa"  w  okresie  przed
udzieleniom przez opozycję u kraińską popaJcia L.  Krawczukowl.

Panio  Józefie  - staranism  lnstytutu  Politycznego  w  Warszawie
ukazah  się  kolejna  pana  broszura  zatytubwana  „Tajni  współpra-
c®wnicy policji politycznej w państwach postkomunistycznych".  Sło-
wem lektura bardzo w czasie, szczególnie dzisiaj. gdy otwierają się
tajne akta.

Ten  skutek  polftyczny  ustawy  lustracyjnej  przypomina  sytuację
szamba, do którego wrzucono odbezpieczony granat.  Paru zabilo,
paru  ranib,  ale  wszystkich  obryzgalo  nieczystościami.  0l§zewski
powlnien uderzyć ale w pierwszym miesiącu swojego premierostwa,
a tak zmamował pól roku. Sytuacja byłaby dzisiaj klarowna tak jak w
Czechosłowacji,  gdzie  wbdza  kieruje  się  interesem  państwa.  W
Polsce natomiast łapówki są częścią systemu, a nie jakimś przekro-
czeniem prawa. Zresztą ustawa lustracyjna była pobzebna Wałęsie
do  zmanipulowania  i  przejęcia  w  konsekwencji  cah3j  władzy.  Jak
wldzimy  zmienia  się  tylko   ekipa  okradająca   Polskę  -  modelowy
przyktadmoskiewsklegosatelityzwłasnegowyboru,elftypolitycznej,
prawda, że wcześniej dobranej przez policję.

„Rucbch#ś:jropn?FŁRś:Cpłuw%#gyo":kĘ|ZdezęezyŁ°as,:ż!jt:j::;#objj=
tal(ich  partii  jak  KPN,  Polska  Partia  Niepodległościowa /.niepodle-

głościówka , Partia Wolności, czy PC/
Obronę Parysa oczywiście uważam za sprawę słuszną i uczciwą

alo jeżoli w jej wyniku wypłynie na szerokie wody  Naider, to gra nie
warta świeczki. Słabością Olszewskiego byto zgitrzymanie się iękawa
Najdera  i  pJzekonanie,  źe  jeśli  odda władzę  Kościołowi,  to  Kościół
mzyma go na stanowisku premiera. To bląd,  Kościół weźmie wszy-
stko, a premierostwo da temu kto silniejszy w jego stajni.

Ba#[e:rw%%óYffi#i#Śa:ąpsa**ę.:;spć#Ł#:i;kinoabaBr=ą
światowy  i  Fundusz,  uważam  za  kolejną  manipulację,   która  ma
wskazaó społeczeństwu wroga łatweg o do obciążenia za wszystkie
nieszczęścia.

Calość procesu  polegała na dwu etapach:
-  wybrane  przez  poliq.ę  i  Kościót  grono  przyjmuje  władzę  po-

lityczną  płacąc  odszkodowanie  komuchom  /moźesz  to   naz\^/ać
FOZZ-em/  kosztem  społeczeństwa,  -  w/w  szanowne  grono  spo-
strzega,  że  bez pieniędzy może jedynie czyścić  buty uwłaszczonej
nomenklaturze więc żeby nie utracić pozycji partnera powtarza ope-
raę|ę okradania na własny rachunek. Była to konieczność polityczna,
a nie żadne afery zkidziejskie, zaś państwo byto instrumentem owej
podwójnej  eksprio.priacji. F]zecz jasna gdyby komunizm zostal oba-
lony a nie sam ustąpił, do podwójnego okradania społeczeństwa by
nie doszki.

Co to ma wspólnego z Funduszem?
To  nie  jemu  zależy  na  nas,   lecz  nam  na  nim.  Argumentacja

Gwiazdy w tej  kwestii  jest  lewioowym  utopizmem  a  Krawczyl(a  po
prostu  demagogią.  Bankowi  nie  może  bowiem  zależeć  na  klęsce
Połski, a więc rozruchach, gbdzie itp., skoro właśnie od powodzenia
Polski  zależy  cena  obligacji   Banku.   Naleźy  odróżnió  powaźnych
inwestorów  zachodnich.  na  których  nam  zależy  od  geszefciarzy  i
zbdziei. często Polaków z emigracji.

Jaki  pana  zdaniem  ma  miejsce  w  Polsce  na]ważniejszy  proc®s
spokiczny?

Myślę,  że  \^/yjątkowo  sprawnie  przebiega  zlewanio  się  obu  no-
monklatur, dawniej komunistycznej,  nle mylić z obecnymi czlćinkami
SdF`P, gdyż stara nomenklatura jest obecnio bezpartyjna oraz nowej,
która w okradaniu spok}czeństwa i maMersacjach prześcignęła ko-
munistów.  Teraz będzie mogła dokonsć fuzii  na równych  prawach,
gdyż już sobie majątek zapewnila.  Państwo nad Wislą przeksztah3i
się w rodzaj własności prywatnej tal< potączonych nomenklatur. Teraz
należy  oczekiwać,  iż  zlewanie  się obu  nomenklatur zostanie  przy-
pieczętowane  obyczajowo,  czyli  ślubami  dzieci  opozycji  z dziećmi
sekretarzy.

Jakie siv trzeba brać pod uwagę przy określaniu możliwych ukła.
dów w przyszłości?

Po  pierwsze  -  prezydent wraz z otoczeniem,  który stanowi  gwa-
rancję wpływów dla  Kośclota i  Moskwy.  Kościół mógtby się zgodzić
na porzucenie Wałęsy, gdyby inna grupa dała mu takie same gwa-
rancje władzy /państwo wyznaniowe/, zaś Wałęsa przestat być sku-
tecznym   narzędziem   manipulowanja  tłumami.  Widzimy  początek
tego procesu.

Drugą  siłą  jest  szeroko  rozumiany  obóz  Unii   Demokratycznej,
stanowi on gwarancję wpływów Moskwy, ale nie daje takich gwarancji
Kościołowi i dlatego nie interesują się sprawami suwerenności jako
liberałowie inni widzą przyszlość Polski tylko  u boku  Moskwy,  prze-
konani,  że centrum  dawnego obozu  zawsze zwycięźy więc trzeba
być w jego obozie. Jeszcze inni nie mogą zapomnieć ideologicznych
uroków pierestrojki. Część ludzi Mazowieckiego wprowadzałaby Ko-
ściół po cichu tylnymi drzwiami,  powoli,  a hierarchia się śpieszy i już
nie może doczekać się teol(racji.

Trzecią siłą jest  słabnący obóz  byłego  premiera  Olszewskiego,
który mógtby stanowić  gwarancję wpływów  kościola,  gdyby  byt sil-
niejszy,  de właśnie  został odrzucony przez Moskwę.  Próba wspót-
życia, polegająca na oddaniu  Moskwie na żądanie Walęsy minister-
stwa  spraw  zagranicznych  przy  zachowaniu  wojska  i  spraw  wew-
nętrznych właśnie zakończyła się fiaskiem.  Obóz ten nie mógł więc
dalej sprawować władzy. Sam ZchN, który bytby najłepszy Z punktu
widzeniaKościołajestzastabyizostałbyrozniesionyprzezobózunii
ale możemy sobie wobrazi.ć „wsbętną koalicję" znaną znów z historii
Rumunii, tym razem  między częścią Unii i ZchN-u.

Czyli pozostaje tylko W*sa?
Tti<,  jedynie  Wdęsa  jest  i  jeszcze  przez  pewien  czas  będzie

gwara[item wpływów  Moskwy i  Kościoła,  dlatego on wygra obecną
rozgrywkę.  Ale  Walęsa  musi  się  na  kimś  oprzeć.  Dojdzie  do  po-
rozumienia z częścią Unii. a jednocześnie, by nie umniejszać wtadzy
Kościota z Zch N-em oraz z rozmq.tymi frakęjami różnych partii, któr®
są  do  przyjęcia  przez  kościót,  gdyż  nie  negują  budowy  państwa

#uZ:ę#i°s:#°p:Psrz::pY°#:'pgadnyażśn,i:zsa?rzedwiająsięsatdickie-
Czy ten uktad będzie wreszcie trwav?
Nie,   gdyż  nie   rozwiąże  żadnego  problemu,   zostanie  wlęc  aa

pewien czas obalony przez spoleczeństwo , które tym razem jeszcze
- jak sądzę - uda mu się skołować. Wałęsa zraził sobie wszystkich,
którzy od lewa do prawa popierali go licząc, iż manipulując nim będą
mogli  Óako  nie  wybrani/  rządzić  Polską  per  procura.  A  ponieważ
przestrzega on zasady rosyjskich samodzjerżawców - pogrążenia i
wynoszenia swych współpracowników, więc w obecnych czasach ich
grono  będzie  coraz  bardziej  nikłe  i  czwartorzedne  pod  względem
jakości.

Ma pan na myśli Pawlaka?
Międzi  innymi.  A wracając do  przerwanego wąd(u,  Wałę§a coraz

bardziej  osamotniony  stanie  się  wreszcie  nikomu  niopotrzobny,  a
nawet zacznie wszystkim, choć z różnych powodów przeszkadzać i
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wtedy zostałiie porzucony przez swych protektorów i obalony przez
swych wrogów.

Czy widzi pan dla Polski jakąś szansę?
Za obecną sytuację są odpowiedzialni wszyscy,  którzy budowali

pozycję Wdęsy. Przegrali oni podwójnie, gdyż nie tylko nie udalo im
się  łządzić  za  jego  pośrednictwem,  alo  i  on  sam  się  ich  kolejno
pozbyl.   Na  co  oczywiści  zasługiwali,   chcąc  bowiem  rządzi.ć  zza
pleców  WdAęsy  dawali  dowody  ogromnej  pogardy  dla  tego  spo-
leczeństwa. Grzechem pierworod nym obecnej elfty jest okrągw stół
i dopóki wszyscy odpowiedzialni za niego nie zostaną potępieni i nie
zejdą z)e sc®ny,  Polska nie  będzie mogła wejść na normalną drogę

rozwoju.  Meszczęście polega jednak na Vm. że nie widać źadnych
powaznych  w  sensie   poziomu   intelektualnego   i  znaczenia  poli-
tycznego sił, które mogtyby tą elftę zastąpić. Mo ma żadnej sity, któTa
chcialaby i potrafiła się przeci.wstawić Moskwie , Kościołowi i Wałęsie
jednocześnie, a zarazem nie popadała w demagogię lub utopizmem
lewicowo-kolektywistyczno-narodowy.   Dlatego  jostem  włemm  pe-
symistą.

Na  pcidstawie  korespondencji  z  Paryża  atrzymanęj  w  połciwle
czerwoa 1992 roku - opracował

Janusz KOPYcm

JASKINIC)WIEC  NA  HONDZIE
Niemcy.  będące obecnie symbolem europejskiej stabmzacji i naj.             Odrzucane zostają tradycyjne wartości: rodzina. ojczyzna, religia,

wyższych cywilizacyjnych standardów, są od  dwóch tygodni areną        patriotyzm, wierność, wewnętrzny spokój„.  Zastępowane są przez
ksenofobicznych  awantur  i  ulicznego  bandytyzmu.  W zaskakująco        nicość, pustkę, intelektualną miałkośó.  Radzą ztym sobie jeszc2e w
nieporadny sposób przeciwdziata temu  policja -nie mająca wszak        miarę  dobrze   ludzie   i  społecznośa.  o  silnej   psychice   i   pewnym
żadnych budności finansowych,  sprzętowych  czy  kadrowych.  Cza-        poziomie  intelektualnym,  oddalone  geograficznie,.politycznje  albo
sem  wygląda  nawet,  jakby  specjame  nie  zaleźało  jej  na  przywró-        kulturowo  od  cywilizacyjnyćh  centrów.  Coraz liczniejsze  są jednak
ceniu porządku. Aresztowani mtodociani bandyci po kllku godzinach        zatomizowane.  amorficzne  środowiska  wielkich  miast,  ogranicza-
bezkarnie  wracają na  ulice  i  kontynuują  swój  proceder.  Dopóki  ich        jących  ludzką indywidualność,  sprowadzających  czk)wieka  do  sta-
agresja kierowana jest jedynie przeciwko  "obcym'', spotyka się czę-        tystycznego punktu. To właśnie tu rodzi się ów cywilizacyiny upadek,
sto z aplauzem przechodn iów.                                                                                     kult szpetoty i unifo rmizacji , a tech niczna ofensywność owych ośrod-

Skojarzenie dzisiejszych awantur na niemieckich ulicach ztym, co        ków  (telewizja,  radio,  stacje  płytowe,  satelity.  organizacja,  pienią-
i)onad  pół wieku  lata  temu  wywołali  inni  niemieccy  obłąkańcy jest        dze...)   pozwala  nieść  je  przez  świat  w  atrakcyjnym  opakowaniu
oczywiste i wręcz nachalne. Ale nie sądzę,  by faktycznie byto praw-        nowocze§ności i mody.
dziwe.  Niemiecka  demokracja  w  latach  trzydziestych,  gdy  naziści             Sporo  też szkody  narobiv w  przoszk)ści  "nowoczesny"  pseudo.
przejmowali władzę, byław stanie zapaści. gospodarkaw oplakanym        racjonalizm  i  kult  fałszyr/eg.o  egalitaryzmu,  utożsamiający  najbar.
stanie, a nastToje społeczne rozchwianie. Dość powszechne było teź        dziej nieoczekiwane aspiracie z prawami.
przekonanie o krzywdzle,  którą przyniosla przegrana wojna. Wszy-             Dziś młodzi imbecyle na ulicach niemieckich miast,  niedouczeni l
stkio  to  czynniki,  jakże  odmienne  dzisiaj,  przemawiają  przeciwko        ograniczeni,  akcentując  wtasną  Wwyższośó",  niszczą  z"ówno  bu-
istnieniu realnej groźby powtórzenia się tragicznej historii sprzed lat.         dynki,  sklepy  i  samochody,  jaJ(  i  obraz  Memiec  jako  centrum  ou-

Przyczyn  tego  nainowszego  wybuchu  nienawiści  upatruje  się w        ropejskiej  stabmzacji.  Znany  mechanizm  psychologiczny  każe  im
komunistycznej  demoralizacji  mieszkańców  dawnej  NFID  i  w  trud-        szukać  źródeł  swojej  frustracji   i  zagubienia  w  lnnych,   obcych...
nościach bczenia dwóch różnych organizmów społecznoiaństwo-        Wydaje  im  się.  iż  znaleźli  spójny  obraz  świata,  a  także  ideę:  pa-
wyct`.  Jest  w  tym  część  prawdy,  aJe  tylko  część.  Zaledwie  kilka        triotyzm -wyrodzony  (z czego  sobie  nie zdaią sprawy)  we whsną
miesięcy temu obserwowaliśmy podobną eksplozję bandytyzmu ze        karykaturę.
strony czamoskórych Tasistów w amerykańskich miastach. gdzie oba                                                   "
te czynniki przecież nie występują.  Skądinąd  pamiętamy znowu nie             Pewien  halaśliwy  odłam  polskiej  klasy  politycznej  co  jakiś czas
tak dawno rozróby angielskich  kibiców futbolowych. W przeb:egu '       }:Z#? :o:u'r%;°e',%#'w:o:S#:Z:ąję==śLżyenjig:ienr:Ógj:ij:k:::
efeldach niezbyt różniące się od tych obecnych.

Boz względu  na  polityczny,  ideologiczny  czy.sportowy"  motyw        nofobiczni, zaściankowi ftp. Jak najdalszy od idealizowania polaków.
ulicz(`ych  ekscesów,  ich faktyczna przyczyna jest w gruncie  rzeczy        zzadowo]eniem i z pewną ulgą muszęstwierdzić. żetwierdzeniatych
ta  sama.   Nasza  cywilizacja  przeżywa  po   prostu   kryzys.   To,   co        UEuropejczyków" tojednak bzdury.  l cate szczęście, że od pewnych
zdegustowani  i  zdziwieni  obserwujemy.  to  dopiero  początek  wy-        europejskich standardów jesteśmy odlegli.
darzeń. Narastająca dysproporcja między technicznym a d uchowym             Miejmy nadzieję, źo ów cywilizacyjny kryzys, u którego początków
i intelektualnym  rozwojem  rudzkoścl powodować musi c>o jakiś czas        jesteśmy.  obejdzie  się z nami  łagodnie.  Znajdując się cah/ czas na
takie zbiorowe, irracjonalne, destrukcyjne wystąpienia.                                  uboczu, może nie zostaniemy potraktowani łagodniej. Wiele przy tym

Światem  dzisiejszym  rządzi  ciasna pragmatyka,  prowadząca do        zależy od naszej świadomości i woli.

3#u°n#s?ej;F:Fe°ms::e?[#o?.Uó;Cshzne°+:gŁcjzpnreagg°ń3;Zay.dzeakwę:::                                                       Romuaid mzAR0Wicz
cza)'ny obecny poziom życia, wszystkie ułatwienia życia. Cóż z tego,             PS.  Czy  zauważyli  państwo,  jak  bardzo  (abstrachując  tu  od  jej
gdy+dzisiejszy człowiek coraz bardziej upodabnia się do jaskiniowca,        wartościowania)  dzisiejsza  muzyka  populama  l  sposób  jej  prezen-
wyposażonego co  prawda w  komputer  i jeżdżącego,  dajmy na to,        towania przypominają rytmiczną muzykę pierwotną, o ograniczonej
hondą. alo pozostającego dzikusem.                                                                    melodyce i jej bogatą gestykulację?

LISTY DO REDAKCJI
Szanowny Panie Ftedaktorze !

arzymałem  od  dzialacza  polityczno  -  społecznego  z  Niemiec,
któTy  i)rzebywał  kilka  tygodni  w  Krakowie,  egzemplarz  Pana  cza-
sopisma.  Numer zamknięto  10.06.1992 r.

Niestety nie mogk;m znaleźć informacji o warun kach prenumeraty
ani też adresu  przedstawlcielstwa pisma na Zachodzie.

Będę  wdzięczny  za  regularne  przesyłanie  czasopisma  na  mój
adres i podanie warunków pronumeraty.

Łączę wyrazy szacunku

Janusz ZAWADZKI /Londyn/

P.S.
Treść  numeru  bardzo  ciekawa  i  rewelacyina.  Jedyne  codzienne

plsmo  „Dziennik  Polski"  jest  obecnie  organem  londyńskiego  kon-

:zu;3#zRd:Lg:;,:ł#u*ey,:PLnśe,aa#auca[n,ee,op:,s#,unt:=Lkaużkdk=ę
się list czy artykul rzeczowo oceniający obecną sytuację po«ycz7`o -
ekonomiczną Polski.

Szanowriy Panie !
W dniu 2.08.92 r. rozprowadziliśmy około 850 egz. wydania spec-

jdnego   miesięcznika  .Solidarność  Walcząca"  pt.  Agenci  F`ządzą
Polską  z  dnia  10.06.  br.  który  to  n-r  strzymatem  od  Pana.   F`oz-

Er:#Zj',"imEł:gr=7j5asgof:.d::::eś#rknóf;'T3?nj=e#.dso°,':`śt:.n°Ść
Z życzeniami i poważaniem dla redakcji .SW''

Mieczysław B0NA  /Edmonton/
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UWOLNIĆ POLSKĘ OD WAŁĘsy.
Po bazarzo .Wolumen. chodzi wielu starszych ludzi. lch głowy są

nisko  pochylone.  Oczy  nigdy  nio  spoglądają  na  nikogo.  Chodzą  i
szukają  sznnsy  przeżycla  dla  siebie.  Tą  szansq  jest  znalezienie
mniej zepsutego zjemnika,  listka salaty,  cebuli, wyżebranie stłuczki
jajk&   Cl  z  nas,   którzy  na  ,Wolumemio"  handlują  starąją  się  nio
zauważyć  ich  sytuacji,  aby  nie  pogłębiać  w  tych  ludziach  zaże-
nowania.  Niby targując się z niml,  pozwalamy pozostać im jeszcze
namiastką czk)wieka.  Tak jak Tny  mieliśmy  pretensję do  ludzi  star-
szych, żB umalili nam komunizm przez 45 lat, tak dziś oni patrzą z
wyrzutemnanasząrewolucję.Solidamości".którazabrahimwszys-
tko, nie pojmując, że to daJszy ciąg KOMUNIZMU!

Jedno z przystów głosi: .Kto z kim pJzystaje, takim się staje". Przy
.okrągłym  stole-  komuniści  stali  się  w  takim  samym  stopniu  ne.
osolidarnośa`owcami  jak   neosolidarnościowcy   komunistami.   Aby

przeprowadzić  dekomunizacjQ  w  Polsce  najpierw  dzeba  zdeneo-
solidaryzować  komunistów.  Wychodzi  więc  ria  to,  żo  nie  można
pozbyć się komunistów nie pozbywając slę Watęsy.

lnstumontom,  któn/  miat sprawió,  że  komuniści  oddając wtadzę
zachowd iby jq, byl m'anewr pozyskaria zwolenników w obozje prze-
ciwnika.  Oprócz agentów.  którzy w „Solidarności- byli od początku:
Wałęsa,  Geremek,  Kuroń,  Michnik,  Mazowex=ki,  Wielowieyski,  A.
Colińskl,  J.   Mllewski.   Matachowski  -kumuniści  mieli  10  lat  stanu
wojemego,  aby  dorobić  się  lch  jeszczo  więcej  w  postaci  duźej
pJominentnej grupy. Ci zdrajcy postużyli im, i to dziś widać dokbdnie,
do wykazania braku kompetencji w rządzeniu państwem. Fiasko ich
myśli  filozoficznej,  ekonomicznej,  czy wreszcie samej  praktyki  rzą-
dzenia ma być calkowftą kompromftacją idei .Solidarnoścl.. ma być
dowodem.   że  .Solidamość"  nie  byta  żadną  duchową  rewolucją,
żadną  odnową,  że  nie  przyniosła  ze  sobą  nic  wartościowego.  A
wszelkie hash przez nią głoszone byty zużytkowane w jednym cel u.
Oslągnięcia władzy dla samej  wladzy.  Wałęsa  i jego  drużyna  po-
zostawlając miliony  Polaków  poza fasadą  prokomunistyc2ną stru.
kturą  utworzoną   17.04.89   r.   i   bezprawnie   nazwaną   NSZZ
.Solidamość" dał tego dowód.

Przejęcie władzy cywilnej bylo skazane od samego początku na
niepowodzenie  i  zupełną  kompromitację.  Chaos.  który  był  przewi-
dziany przez komunistów spowoduje i to jest pewne, utratę wtadzy
przez ludzi  ogólnie  uzmwanych  jako  ludzi  nsolidamości..  A czy  z
powrotom pozyska ją sobie opozycja komunistyczna, skr)ti w róż-
nych frakcjach  i frakcyjkach  mini  partyjek  będzie zależab już tylko
od   polityczne|   świadomości   Polal<ów.   Utracenio  władzy   cywilnej

przez zdrajców „okrągtego stotu. jest dla nas tak samo obojętne, jak
przejęcie jej w 1989 r. przez tę grupę. Walka o Polskę ani nie zaczęła
się od eksperymentu .okrąglego stołu",  ani na nim się zapewne nie
zakończy.  Porażka zdrajców wcale nie będzie kresem ich działania,
tak samo jak rozwiązanie PZPF] nie byto i  nie jest kresem  działania
komunistów.  Od  tej  pory  będą  musieli  jść  razem  przeciwko  spo-
leczeństwu.  Kłótnie w ich gronie to walka o przywództwo w mafii,  a
szx:zególnie o przywództwo nad wojskiem, policją, finansari i MSZ.

Fakt, iż premierem obecnego rządu jest moc. 0lszewski, żo w tym
rządzie znajduje się jeszcze kilku  uczciwych  ludzi nie Świadczy,  że
jest to przyczółek na nadzieję, że Polska zmierza ku niepodlegbści.
Obecność  tych  ludzi  w  tym  miejscu  i  w  tym  czasie  jest  dla  nas
.wypadkiem przy pracy., który przytrafit się zdrajcom i komunistom.
Wdlęsa  po  prostu  nb  miat innegó  wyjścia.  Dziś szykuje  atery,  aby
pozbyć  się  mec.  0lszowskiego  i  innych  ludzi  slużących  sprawie
polskiej.

Oto, jaką papkę socjotechniczną otrzymują Pol.acy roku 1992: że
Polskajestjuż niepodlegb , wolpa, sprawiedliwa. Ze mają pTezyden.
ta  wybranFgo  z  woli  narodu.  Ze  sejm  i  senat  też  już  są  demok-
ratyczne. Ze ten trzeci rząd  napewno jest iuż niekomunistyczny.

Wszyscy pamiętamy czym dla nas był komunizm. Jak objawiat się
nam i dlaczego byliśmy przeciw. Przytoczymy więc kilka przykładów,
któro przyn iosła nam Dwielka przemiana. eksperymentu „okrągłego
stotu..

Cb w Polsce jest?
• Przedo wszystkim brak pieniędzy, aby przeciętna rodzina mogła

godnie żyć.
- Bezrobocje z tendencją wzrostową.
- Wzrost afer bez finahł sądowego.
- Sądownictwo z sędźiami komunistami.

• Komuniści jako nowa-stara grupa posiadaczy.
Posiadacze  książeczek  mieszkaniowych  bez  możliwości  wyku-

pienia mieszkań.
-Mieszkar`ia dla robotników po 160 mh zł.
-160 mln zl„ któro wyci.ekto z Belwederu.
- Belweder ze zdrajcą zwanym prezydentem.
-  Tzw.  prezydenta,  który  czuje,  że  kończy  się jego  pięć  minut i

szykuje wojnę z Narodem.
-Naród. który raz jeszcze uwierzył, że można wygrać bez walki...i

przegrał.
-Wierzących, którzy już nie wierzą księżom.
Ksjęży,  którzy  minęli  się  z  powołaniem  1  zajęli  się  poJityką  od

stwierdzenia. że  Polacy to homo-sowietikus.
-   Polityków,   którzy  uprawianie  polftyki  zamieniłi  na  uprawianie

prywaty i ciemnych interesów.
• lnteres  Polski, gdzjeś w kłótniach i demagogi zapomniany.'

: z.%pooLTBL#ąg§aćnnswo,j:óaźr:;c#r;dc,enjach  bez  ,udz[  :  bez  so.
lidarności.

-  Ludzi.   którzy  coraz  częściej  wspomhają  .niedawne  czasy'  1

„komiino wróć. na murach.
- Mury, które jak tak dalej pói.dzie będą kresem walki o Polskę lcH

albo NASZYM.
To  mamy  w  Polsce  roku  1992.  A czym  to  różni  się od  tego  co

mieliśmy w  Polsce  w  roku  1981 ?  Czy  nie z tym  walczyliśmy przez
ostatnie  10  lat?  Polacy  roku  1988-1989  nie  byli  ani  zbyt słabi,  ani

ggn;P:źieb3a:8oZT::ŁćzgA8RdTziśi;si:gj:fć8d:b#Nu#U#THy5Pę%:
SZEJ ZBF`ODNl.  ZBF`ODNI  ZDF`ADY OJCZYZNY. Zdrady ideałów,
za  które  zginęli  ks.ks.  Jerz)/  Popiełuzko,   Stanistaw  Suchowolec,
Sylwester  Zych,   górnicy,   studenci  i  wielu  znanych  i  nieznanych
wspaniałych Polaków.

Pięćdziesięcioletnia walka narodu połskiego z sowieckim okupan-
tem  w  praktycxg  zamienia  się  na  eksport  komunizmu  do  krajów
demokracji -właśnie przez Polaków. Główni eksporterzy komunizmu
2riajdują  się  dziś  w  Bewederze,  Unii  Demokratycznej,  Kongresie
Liberalno.Demokratycznym,  Neosolidarnoścj,  KPN-ie.  To  oni,  aby
pozostać przy cywilnej władzy, muszą udowodnić Moskwie, że lepiej
nadają  się  do  marszu  komunizmu  na  Zachód  od  konkuremów  z
SdF`P i OPZZ. Szanso .belwederczyków" dziś są większe.  lch inte.
resy pi[otowane są na Zachodzie  przez takie „autorytet)/'  jak Zbig-

r:eoyakB:zmez#ki;#):w.askŁJ,::to:*esśii;cYoł.oc#aY#fidn:::,odsw?
nobliwi  panowie.

Polski  model  „demokracjr  raczej  nie  przypomina demokracji  za.
chodnich.  Nie  jest też jakąś  nową  drogą.  nowym  poszukiwJaniem.
Jest  to  po  prostu  zbitka  interesów  tych  grup,  które  Żasiadw  przy
.okrągvm  stole".  Ta ich  „demokracja.  ma słuźyć wytącznie  im`  Ma
chronić  ich  przed  nędzą  i  upokorzeniem,  których  to  dośwradczają
wszyscy inni demokraci reformą Balcerowicza. Tor po którym jedzie
Pok5ka  został  ułożony  przez  Wałęsę,  UD  i  KL.D.  Tracąc  pozycję
maszynisty  zdrajcy  ci  odchodząp  zabrdi  ze  sobą  hamuloc  z  lo.
komotywy. Teraz czekają na wypadek.  Nie  czekają spokojnie.  Jak
mogą  i  gdzie  się tyrko  jeszcze  da  wy)mują  podklady  i  rozkopują
nasyp.  Liczą  na  rielką  katastrofę.  Jako  jej  planiści  ćhcą  być  na
miejscu wypadku jako  pierwsi  ratownicy,  co  ma sprawić,  że znowu
staną  sie  niózastąpieni.  Ta  ich  gotowość  do  .nowych  poświęceń-,
oczywiście  dla  nas,  ma  ochronić  ich,  przed  uniknięciem  odpowie-
dzidności za zbrodnie zdrady.

Okres,  który zapanuje w  Polsoe  będzie można zdefiniować jako:
KONTf"KT MOIŁOCHU.

Sięgnę od  razu do przyktadu. Jest nim pismo Komisji Zakladowej
NSZZ „S"  Huty „Warszawa" podpisane przezzygtryda F`ogulskiego
do p. Demidowa z dn.19.03.1992 r. Ldz. .S" 133A)2. ao dwa qytaty:
„...My   ukontentowani   zwycięstwem.   ufni   w  uczciwość   i   prawość

::as#ydśę;3,dżceó;ó,%ę:dp}rśaTye:#%źpe°s::%#dź3,=ktazdgięwóed;
niego   równi wszyscy będą.  Dziś wiemy,  źe był to wielki błąd ,...

„...Na górze,  d[a dzialaczy  nie jednej jaJ{  dawniej,  ale  kilku teraz
partii  istnieje  inne  prawo.  PTawo  do  nadużyć,  afer,  skandaficznych
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zachowań.   Komunlścl   kradnąc   bali  się  jeden  drugiego,   robili  to
sbycie. Ci obecni robią to otwgcie.

- lnny przyktacl: Szef Neosolidarnoścl śląska-Opolskiego p. Sze-

lowicki redaktorom .Gazety Wyborczej" powiedzial: .Was też byśmy
nio Żaprosili, bo piszecie art)/kuv na zlecenie trudnych do określenia
ugrupowań politycznych"  (GW nr 72 dn. 25.03.92 r.)

NastęF)ne przykłady: Bunt NeosolidaJnościowy Stoczni Gdańskiej

(drustego  zaktadu  pracy  po   Hucie  .Warszawa-  winnego  zdrady
ldealów Sierpniai)0) i odmowa wejścia przedstawicieli do Flegionu i
Krajówkj.

-  Flewolucyjna  tadykalność  p.  Macleja Jankowskjego  z tzw.  Re-

gtom.Mazowsze-.Towszystkowłaśnienazywamy.KONIRAKTEM
MOIŁOCHU., który ptzegraJ wielką szansę Polski roku 1 988, a teraz
będzio poszukiwał winnych próbując w ten sposób zrzucić z siebie
odpwledzlalność za krótkowzroczność  i  koniunkturalizm.  za popie-
ranjo zdrajców 1 zwalczanie tych,  którzy patrafili  przewidzieć skutl{i
ugody z komunistami i miell odwagę o tym mówić.

Zdrada  wpływowych  członków  NSZZ  .S.  stała  się  oręźem  ko-
n"nistów w walco  zx) spok>czeństwem  polskim.  Następnie ten jad
zdradyrozlatsięnainnekrriedemoludów.Terazwylewasięnakrajo
od  któych  oczekiwałiśmy  pomocy.  Brak  .wystarczającej.  pomocy
(zapewnianej  przoz  okrągbstołowców)  od  państw  i  społeczeństw
Zachodu w zamierzniach  Moskv`Ą/ ma spowodować zatarcie różnic
pomiędzy obydwoma systemami. Bo jeżeli w .kapitaliźmie®. źyje się
nam gorzej anlżeli w komuniźmie to o co wlaściwie idzie tu gra? 1 tak
oto powoli wypełnia się przepowiednia Lenina: .że wolny świat sam
sobie  zabży  pętlę  na  szyję"  Sowieccy  agenci:  Geremek,  Michnik,
Kuroń,  Wańęsa.  Bujak,  Frasyniuk,  Malachowski  i  im  podobni  „eu-
ropejczycy  bez  granic"  obrzydzają  nam  patriotyzm  nazywając  go
mcjonalizmem.  ciomnogrodem,  zsściankiem  Europy.  Obrzydzają
nam  A.  Gwiazdę,  K.  Morawieckiego  nazywając ich  zadymigzarni
bez programu.  Obrzydzaią St. Tymińskiego  robiąc z niego sgenta i
psychicznie chorego w jedneł osobie.

Obrzydzają nam wreszcie  Polskę i cieszą się,  że najlepsi z nas
opuszczają Ojczyznę w poszukiwaniu chleba i spokoju.

Amykomunizm Wałęsy jest porównywalny z pobożnością Kuronia
i  klerykalizmem  Michnika.  W  przeddzień  wybuchu  niezadowolenia
spok}cznego raz jeszcze wszyscy oni szykują się na obrońców ludz]
pracy.  Dla nich to  bez różnicy,  że  raz jeszcze  dokonują zdrady w
swym dorosvm życiu. Najplerw zdradzili Polskę wstępując do PZPF`
lub współpracując z nią, później zdradzili PZPF` wstępując do NSZZ
.S-.   Następnie  zdradzili   NSZZ  „S.  tworząc   17.04.89  r.   Neosoli-
damość.  Dziś zdradzają  Neosolidgność i opluwając swoje  szeregi
i...   sami  prz)eciwko  sobie  poprowadzą  niezadowolonych  na  Bel.
wedor. Wszysd<o po to i tylko po to, aby utrzymać się przy whdzy.
Dostają też ®ciche. `^/sparcie Moskwy. To co zrobił gen.  Dubynin i co
nagbśnia  szczególnie  Gazeta  Wyborćza"  jest  niczym   innym  jak
straszenie  Elft, które i tak są już pTzesdaszone i dostatecznie zde-
moralizowane.  Elitom  tym  przez wpuszczenie  ich  w  kolejne  rządy

PÓ°ź#°naęe:aę#ł:nwąaćd::h.,W;aodwi:ż:?aTh?'?nd°zisr;#:%ZyDóuSś;:#
przypomina:   raz  już  zaprzopaściliście   swą  szar`sę,   a  było  to
13.12.1981  r. Czy dziś też zapomnieliście KTO TU F`ZĄDzl i rozdaje
totek3.

Niedowiarkom, którzy jeszcze wierzą Wa}ęsie polecam małą ana.
lizę gazet Neosolidamości i „Trybuny.. TÓ co dzi.ś wypisuje „Trybuna.
i  to  do  czego  wzywa  ludzi  SdF`P  -wtedy  w  1981   r.  spowodowab

#?n'rpaa#enże:ę:UwWś°cjjeeTŁeśg;T3;:':i:!:apń;e:rnz!emz:gi:;ę:erop;
UD-Onyszkiewicza,  Komorowskiego ,  Mazowieckjego.

PlanMoskwyjestprostyinietakdalekowczasieprzeprowadzony
w  Polsce. Chodzi o ubezwhsnowolnienie wszystkich instytucji pań-
stwowych  na rzecz Wałęsy.  Jost to  idealna powtórka tego co zro-
biono z NSZZ .Solidarność".

WaĘsie  pozostanie  więc jedna  możliwość.  Zastosować wariant
MNIEJSZEGO  Zl:A  i  zawiesić  demokrację  w  tym   przedemokra-
tyzcwanym,  zanachronizowanym  spoteczeństwie.  które coraz gło-
śniej mówi nprecz z Wdłęsą".

Wałęsa  spotykając  się  dziś  z   Klubem   Parlamentarnym   SLD,
OPZZ-em, lansujący Ziółkowską i Kobdziejczyk, dzwoniący do Ja-
mzelskiego  i  Kjszczaka w dzień  puczu w Sowietach  wcale  nie jawi
się  jako  prezydent  wszystkich  Polaków.  Jeszcze  nie  tak  dawno
\h/alęsie  udowodm  zupehie  coś  imego.  To,  że  wręcz  nienawidzi
Anny  Walentynowicz,  Gwiazdy,   Morawieckiego,  Jurczyka  grożąc

opuszczeniem  Zjazdu  Neosolk]arności.  W swojej  druźynie  H. Wuj-

:gż:#;:rzć±C:,:!::dkwś:rdyaTńoaś€..#+#!:;::-ś=#pza#nź:%
poźegnat się z  braćml  Kaczyńskimi,  którzy  utorowali  mu  drogę do
prezydentury.  A więc co  udowadnia  Wałęsa?  To  do  czego  został
powołany już na wiele lat przed  1980 r. A do czego  przygotowywał
go  plk.  SB  Nowak.  Walęsa  udowadnia  nam,  że  jest ojcom  chrze-
stnym  NEOKOMUNY.

A WIĘC  RAZ JESZCZE  BUNl?  Jeźeli tak to w  imię czego  i  dla
kogo?  Przeciwko komu i czemu? Jakimi metodami? Odpowiedzi na
tepytanlanieunikniemyiobybyvonesprecyzowanejaJ<najszybclej.
1 tylko taka przestroga. To co będzie niedługo działo się w Pols® nie
będzje przygodą na dwa, trzy dni. Nio może teź stać się pożywką dla
zdrajców  i  komunistów.  Na  naszym  buncie,  nie  mogą,  tak  jak  na
buncie  .Solidffności"  zarobić  oni  w  dosłownym  tego  słowa znac-
zeniu.  Trzeba  zdać  sobie  sprawę,  że  nasz  bunt  będzio  walką  o
niepodległą Polskę. Jeżeli tę walkę przegraimy to skończymy tak jak
ks. J.  Popietuszko w nurtach Wisły, lub popełnimy .samobójstyo" w
celi na Rakowieckiej.  Oni znowu  podzi.elą się modalaml  1 §tanowis-
kami.   1  obojętne  im  będzie,  że  Polsl(i  juź  nie  ma.   Patrzymy  więc
bacznie  kto stoi obok nas w szeregu  i wystrzegajmy się każdy na
swoim  podwórku  tak  w  Warszawio,   Gdańsku,  Szczecinie  jak  w
Katowicach,  Krakowie. Wrocławiu.  aby  rzecznikami  naszej  polskiej
sprawy nie zostali tacy zdrący jak: Jacek Lipiński,  Karol Szadurski,
Zygfryd F}ogulski, Miłkowski... innych znajdziecle sami według klucza
Neosolidarności.

W „dużer polityce, taj jak w „dobrym" kryminde nio ma dowodów
przestępstwa. Są tylko domniemania, przypuszęzenia, wskazują®
incydenty.  Jest tylko jedna zasadnicza różnica.  Zadne przestęptv`m
kryminalne nie jest w stanie zachwiać bezpieczeństwem pańswa i
nie  stwarza  totdnego  zagrożenia  dla  społeczoństwa.  Z  przestę-
pstwamipolitycznymi.zgangsteryzmempaństwowymjestdokhdnie
odwrotnie.  1  Pk jest dziś wtaśnie w  Polsce.  WSZYSCY CZUJEMY
SIĘZAGF`OZENl.

Od  początku  kiedy zdrada  Walęsy wyszb na jaw,  gbśno  krzy-
czeliśmy  „precz  z  Wałęsą".   Krzyczeliśmy,   protestowaliśmy.   pisa-
liśm+iń°s#8Szod:S:mMygsanTSRPz"Eę;nAtyLiśMV.

Nie mlellśmy dostępu do  radia i telewizji.  Naszymi przekaźnikami
tak jak w stanie wojennym stav się mury. Niektóre napisy pozostav
do dzjś. Me robiliśmy tego aby odróżnić się od innych, nie dla szpanii,

3:ż:;śFno,śmćŁo#,:#fk+yRnoi:":śź:y:?ęŁopt,ozysabżyog;?w#Ón#fn:
wspóbracy ze zdrajcami .i komunistami.  Przecież już dziś komuniścl
kpią.  żo tak naprawdę to  znowu  nie  byto takiego duźego  heroizmu
ze  stony  komunizowanych  spoteczeństw.  A  niektórzy  .opozycjo-
niści".  a nawet cate elity nie wyszv na tej cichej kolaboracji tak źle.
A więc wszyscy  są  po  trosze  winni,  więc  po  co  ten  cah/  krzyk o
dekomunizacji.  To  nawet nie kwestia zachowania czystego  konta,
ale  dlatego,  że  naszą  dzialalność  w  MRK.S"-ie  stanu  wojennego
traktowaliśmy  jako  poważną,  prowadzoną  demokratycznymi  me-
todami  walkę o  niepodległość  naszej  ojczyzny  i wolność polskiego
narodu. którego małą cząstką jesteśmy.

Napolitycznymzegarzejestzapięćdwunasta.Abyurzeczywistnić
marzenie  Polaków:  POLSKA  BEZ  KOMUNIZMU  naipierw  musimy

pozbyć się Wałęsy, a więc: PRECZ Z WAŁĘSĄ

Edward MZIKOWSKI
KrzysztofwoLF

Rodaku! Czytaj i popierau polską prasę
na wschodzie !

MAGAZYN WILEŃSKI
Pismo polaków na Litwie

Pismo  zaprenumerować  można  przesyĘqc opkitę na konto
1528-164366-132 w  PKO,  11  Oddz. w Warszawie, .Towarzystwo
Mtośników  Vvilna  i  Zlemi  Wleńskiej,  Oddział w  Warszawie" -
.Magazyn Wileńskr.  Zawiadomienie o oplacie  i dokładny adres
prenumeratora  prosimy  przestać  na  adres  Tedakcji:  .ME`gazyn
Wleńskl., skr.  poczt.1734, 2019 Wlno,  Republika LJtewska.

Cena prenumeraty półTocznej: 72.000 zl,  kwartalnej 36.000 zl.
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polemiki

STRZEljANIE DO LACHÓW ZE ŚLEPYCH NABOI
\Mdzę,  że  się  panu  redaktorowi  .Myśli  Polftycznych"  dostało  za

zamieszczenie  art)A<ułu  .Quo  vadis  Polsko"  autorstwa  czlowieka,
który przeżył jako dz].ecko rzezie Polaków na Kresach, urządzonych
podczas ostatniej wojny przez Ukraińców polskich a mówiąc ściślej
PrzezichparvzanckąupA.Wspomnianyartykułmusiałjakośbardzo
dotknąć pana Olgierda Zarudzkiego. Jak pan śmiał, panie redaktorze
zamieścić artykul traklujący o ukrdńskiej współpracy z hitlerowskimi
Niemcami i .rezaniu Lachów. na wschodnich rubieżach Polski. T*a
myśl  poniosta  pana  Olgierda.  gdy  napisał  replikę  na  .Quo  vadis
Polsko.  ogbszoną w  kwietniowym  wydaniu  „Solidarności  Wdczą-
cej..

Dziwne  zjawisko  daje  się  spostrzegać  w  obecnych  czasach  w
Polsce, a właściwie wśród  Polaków - nie tylko w Polscx2. Zdawaloby
slę, że po zgonie komunizmu, laióry przykazywał Polakom kogo mają
lubić a kogo  nienawidzieć i jak się mają ustosunkować do własnej
przeszbści, nastanie ostre prostowania h istori i.

Niestety  nic  podobnego  nie  daje  się  zauważyć,  przynajmniej  w
czasopismach  dochodzących  z  Polski.   Sianie  przez  komunistów
różnych fałszów i nienawiści do „burżuazyjnej" Polski, wydaje obec.
nle pożalowania godne owoce.  Można stwierdzić, że komunizmowi
1 F`osji w ogólo, udalo się /tuszymy, że nie calkowicie/ wybió Polakom
z  głowy  miłość  i  przywiązanie  do  dawnych  wschodnich  rubieży.
Obecni  lntelektualiści  w  Polsce,  którzy wyrośli w  atmosferze  klam-
st\^/a 1 nienawiści do  naszej  przesztości - dla nich już niepamiętnej  -
korzystając z wolności  prasy biją w czambuł „wszystko  co  nasze".
Wydaje się, że polscy publicyści i dziennikarze idą zgoła o lepsze kto
b"dziej potępi przedwojenną Polskę. Taki stosunek do naszej prze-
szlości  zda się być nieodzownym  wymogiem  do otrzymanmia cen-
zurki .postępowego- inteligenta zajmującego się pisaniem.

Ale wróćmy do pana Olgierda Zarudzkiego i jego artykułu  .przy-
khdującego"  Polsce  i  Polakom.  Zarudzki  pisze  bh/skotliwie.  z tu-
petem,   z  pewnością  siebie,   rzucając  ha§łami   i  nie   licząc  się  z
prawdziwością przytaczanych  arg um entów. ale  nie zostawia cieriia
wątpllwoścl,  że  jest  oddany  sercem  i  duszą  sprawie  ukrdńskiej,
aczkolwiek poftafl  pozować na orędownika prawdy. Swój artykuł co
jest znamionno -zatytułował po łacinie -chyba dlatego, że mało kto
w  Polsco jest jako tako  obeznany z tym językiem...Tytuł „QUI  80-
NO.?  DIVIDE ET IMPEF`A..." brzmi imponująco, ale zawiera zasad-
niczy błąd.

Powinno  być  CUI   BONO  a  nie  QUI   BONO.  Zaimek  qui  w  no-
minatywie znaczy kto. w dopełnieniu cui znaczy komu czemu. Zatem
cui bono znaczy po co? dlaczego? w jakim celu? Qui bono po lacinie
nie ma sensu.

Naszego  autora  artykuhi  „Qui   bono?..."  oburza,  źe  „Myśli   Po-
lftyczne" zamieściły artykuł .Quo vadis Polsko", który . jak pisze pan
Olgierd  -  atal<uje  nie  tylko  tezy  Mariana  Gotębiowskiego  ale  jego
osobiście." Przypomnijmy sobie o jakie tu tezy pana Gołębiow§kiego
chodzi.  Ten  zashJżony  żołnierz  AK  wywołuje  ducha  Werynhory  i
marzy o połączeniu narodów polskiego z ukrańskim, o czym raczej
nie  jasno  Zarudzki  napomyka.  hkie  marzenia  zdarzaią  się  nie
jednemu  Polakowi, ale panu Gołębiowskiemu marzy się jeszcze co
innego. Mianowlcłe od kiedy pojawil sią w Ameryce /nie dalej wstecz
jak siedem lat temu/ domaga się by rząd polski nadal członkom UPA
prawa weteranów polskich dlaitego, że jak twierdzi on,  ci  rzohierze
ukTaińskiej   ałmii,   obywatele   Flzeczypospolitej   stawiali   opór   nad-
chodzącej "mii sowieckiej. To już za Welel

Jednak  autor artykułu  „Quo  vadis  Polsko?  głównie  opisujo  mor.
derswa  dokonane  wlaśnie  przez  UPA,  którą  to  pan  Gokbiewski
chciatby wldzieć wśród szeregów weteranów polskich/ na jego rodzi.
nie  i  Jodzinie  jego  żony.   Pan  ZaTudzki  nie  polemizuje  z  treścią
aTtykułu  „Quo  vadis  Polskop,  a  raczej  występuje  z  pretensjami  do
autora,  żo  eksponując  krwawe  wydarzenia  z  czasu  11  wojny świa-
towej,  wyk!czną winę przypisuje  stronie  ukr".ńskiej a nie  sięga  do
korzeni  powodów  takiego  postępowania  tych  bojowników  o  nie-
podlełość  Ukrainy.

Oo ma przeszłośó wspólnego z mordowaniem niewinnych kobiet,
starców i dzieci przez uzbrojone bandy .rezunów działających pod
hask3m  .Oczyścić  Ukrainę  z  Lachów".  Zresztą  chbpiec  jakim  był
autor rzeczonego artykułu, patrząc na zabójstwo własnej rodziny an i
był w stanio ani nie miał zdolnośa. do analizowania dziejów Ukrainy,

które  by  mogv  usprawiedliwić wyczyny .bohaterskich-  hajdhaków
UPA dokonujących się na jego oczach.

Pan  ZaTudzki  zapewniając  nas.  że  zna  współczesną ul<raińską
mniejszośćwpolsce,wcalesięnieinteresujenieludzkimiwyczynami
nbohaterów z pod znaku trójzuba" dokonanymi na Polakach. Poucza
nas natomiast jakich to zbrodni dopuszczah się Polska przedwojen.
na  przeciw   Ukraińccm.   Znamiennym  jest,  że  autor   Małopolskę
Wschodnią  nazywa  „terenami  wschodnio-południowymi".   Otóż  11
F`zeczpospolita,  jak  twierdzi  Zarudzki  mówiący  do  nas  w  imieniu
Ukraińców,zdradziłaPetluręizostawiławtraktacieryskimwiększośó
Ukrainy  Sowietom.  Trudno  rozstrzygnąć  kto  tu  grzeszy  vriększym
ignoratyzmem,  czy  nasz  autor,  czy  jego  towarzysze  mnk3jszości
ukraińskiej.  Widzę.  że  Pan  Zarudzki  nie  odróżnia  Ukrajńców  pol-
skjch, galicyjskich od Ukrajńców kljowskich. Przynajmn iej w czźtsach
Petlury istniata zasadnicza różnica między nimi.

Jeźeli rzeczywiście  Ukralńcy, z którymi rozmawia nasz autor czy-
nią także zarzuty Polakom , w których bezpodstawność pan Zarudzki
zda się bez zastrzeżeń  wierzyć,  możemy tylko  ubolewać nad  bra-
kiem  znajomości  wlasnej  historii  wśród  Ukraińców.  Przecież  Ukra-
ińcy z Malopolski Wschodniej uważali  Petlurę za zdrajcę.  Będąc na
miejscu pana Zarudzkiego spytałbym tych Ukrdńców, dlaczego oni
nie poparli Petlury, dlaczego nie ruszyli na zew Welkiego Atamana,
by wydrzeć bolszewikom  K]jów? W istocie  Ukraińcy galicyjscy uwa-
żali  Petlurę za zdrajcę bo się godził na gruncie z Polską na Zbruczu,
która  to  granica  była  uznana  przez  Najwyższą  F`adę  Konferencji
Paryskiej 28 czerwca 1919 roku  .Ponadto zawart sojusz z Polską w
ce!u ustanowienia państwa ukraińskiego ze stolicą w Kijowie. Za taką
Ukra]nę galiczyjczycy nie mieli zamiaru wdczyć. Okazato się jednak,
że i Ukraińcy z Welkiej Ukrainy nie rwali się do walki z bolszewikami.
Polskie wojska odebrały Kjjów  bolszewikom.  a  Ukraińcy mieli tylko
utrzymać swą stolicę, stworzyć woi'sko i zaprowadzić admlristrację
cywilną.  Cóż mogła więcej  Polska zrobić?  Naród ukra.ński  nie rwał
się do boju  na wez\^/anie Petlury.

Ukraiński historyk w Ameryce John  F`eshetar /llie  Ukrainian  Fąe-

:ęj:,:sŁ:egc,z7n.::2uo.róźLgj:%cęŁZŁp::oud%teenj%r;[kag3Łaors:#r%t,d%
ralńców  rosyjskich.  Maleńkie  narody  baftyckie -  FinLandia,  Estonia.
Łotwa -potrafib się obronić przed sowieckim usibwaniem podbicia
ich  i  u§tanowiŁy  swoje  niepodległe  państwa.  Ukraińcy,  mho  swej
liczebnoścj , wiel okrotnie przewyższającej tamte państwa nie potrafil i
się wybić na niepodległość.  A przecieź wewnętrzne  przeobrażenia
zachodzące  w  F`osji  stwarzały  takie  same  możliwości  powstania
wolnej Ukrainy jak i małym państwom  banyckim.  Do tego po stronie
Ukrainy stanęła Polska a poprzednio Niemcy.

Józef  Piłsudski  jako  Naczelnik  Państwa  i  Naczelny  Wódz,  de-
cydując się na kampanię kijowską w wyżej określonym  cx3lu,  mówit
w  licznych  wywadach  prasowych,  że  daje  narodowi  ukraińsl<.iemu
możliwość stworzenia własn ego pańswa. Wykorzystanie tej Śzansy
zależato od  Ukrajńców.  Co się stało nie potrzeba powtarzać.

Co  do  Traktatu  F}yskiego trzeba wiedzieć.  że  zostat on  zawart)/
między  Polską  z  jednej  strony  a  Rosją  i   Ukrainą  z  drugiej.   Na
konferencji  pokojowej  w  Mńsku  w  sierpniu  a  potym  w  Rydze  we
wrześniu, po rosyjskiej stronie stotu zasiadab delegacja Ukraińskiej
Sowieckiej  Flepubliki,  którą  formalnie  .Polska  uznawała  za  przed-
stawicielstwo niepodleglego państwa. Zeby posadzić na jej mLejsce
delegacje rządu  Petlury, musiałaby Polska zdobyć Kjjów ponownie,
a na to już nie było sit w polskim narodzie.

Zarudzki  nlechybnie  pozostaje  pod wpływem  swoich  płzyjaciół z
ukraińskiej mniejszości i dlatego tak krzyczy na Polaków, że nie chcą
wiedzieć   o   niszczenlu   odziedziczonego   po   Austrii   ukraińskiego
szkolnictwa.  Dobrze  że  nie  chcą wiedzieć,  bowiem  zarzut ten  nie
licuje  z  prawdą.  Przeczy  temu  choćby  .Encyklopedia  Ukraińska"
/Nowy York-Monachium  1949/. Według tego źródła ilość szkół ukra-
ińskich w zaborze austriackim w roku  1912 wynosita 2.420, a w roku
1921  2.426,  zaś w roku  1923 wzrosła do 2.470, czyli nie było tak źle.

Na mocy ustawy o reform ie szt(olnictwa w Malopolsce Wschodniej
uchwalonej  przez Sejm w  lipcu  1924 r. zaprowadzono szkot)/ ultra-
quistyczne, czyli dwujęzyczne na zasadzie plebiscytu rodziców.  Nie
było  to  może  nai.szczęśliwsze  rozwiązanie  szkomctwa,  zwłaszcza
dla  nacjonalistów  ukraińskich.  gdyż  ilość  szkół  ukrajńskich  malata,
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natomlast wzrastała liczba szkól dwujęzycznych 1 polskich.  Prawda,
że więcej dzieci  uczyb się po  polsku, ale  i polskie dzjeci uczyv się
po ukraińsku. Poza tym Ukrfl.ńcy mieli do dyspozycji według danych
z 1937 roku 24 gimnazja i 16 liceów. Na budynkach tych szkół widniat
napis:  .Państwowe  Gimnazjum z  ruskim  językiem  nauczania.'  Za-
tuebmai:srk%ttop#pyzanr#[igó°wi:ek:bbyezpp°!da3Ł:t::Cs?Jż:#n!p#:

Zarudzklego jakoby Polacy nje wywiązali się z zobowiązania wobec
Ugl  Narodów  co  do  przyznania  Galicji  Wschodniej  autonomii.  Ta.
kiogo zobowiązania Polska nigdy nio przyjęła, ani Flada Najwyższa
Konferencji  Pokojowej, oddając Polsce z rąk AustJii Galicję Wscho-
dniq  25  czerwca  1919  r.  nie  przekladala  jej  takiego  warunku  do
podpisania.  Prawdą jest  natomiast,  że  premier  brytyjski  Lloyd  Ge-
orgo przeforso\^/ał przez F`adę Najwyźszą rezolucję daiącą Polsce
mandat w  Galicji  Wschodnlej  na  25  lat  M  listopadzie  1919  r./ ale
polskiej  delegacjl tego  postanowienia nie  przedbżono  do  podpisu.
Zaś w nocie z 22 grudnia tegoż roku,  F`ada Najwyższa zawiadomiła
polską delegację, że powyższa rezolucja zostala w ogóle zawieszo-
na.  Do  tego  zagadnienia  już  po  tym  nigdy  nie  wracano.  Kwestia
autonomii również nie wyszta poza ramy dyskusji w Komisji  Polskiej
Konferencji  Pokojowej  w  kwiehiu   1919  r.   gdzie  taką  możliwość
odrzucono.

Me można pojąć dlaczego panu Zarudzkiemu uroiło się , że Polacy
nie wiedzą lub nie chcą wiedzieć co się dziato w Galicji i na Wołyniii.
W  każdej  ksiąźce  do  historii  Polski  jest  o  tym  mowa.  Prócz tego,
przecież  Polacy także  zamieszkiwali te tereny  więc widzieli  co  się
dzialo i nieraz jeszcze przed wojną, bywali ofiarami terrorystycznych
akcji ukraińskich.

Cóż  to  b}Aa  ta  .pacyfikacja"  w   1930  rokiJ,   o  której   Polacy  w
mniomaniu  pana Zarudzkiego  nie  chcą wiedzieć.  Pacyfikacja  byta
niczym innym jak zakwaterowaniem większych jednostek wojska w
terenie.   gdzio   bojówki   ukrajńskie  terroryzowaĄ/   ludność  polską  i
ukraińską  niszcząp  przy  tym   mienie  państwowe  i  pry\^/atne.   Pa-
cyfikacia 1930 r. ti^/ata 10 tygodni, „Sama obecność wojska była bez

LISTY DO REDAKCJI
Drodzy Przyjaciele z .,SW"!!

Wakacyjny n-r SW dotart do mnie 26 sierpnia. OdzymaJem 20 egz.
Przysdy ono w samą porę, bo właśnie tego dnia, 26 sierpnia, i w dniu
następnym  -  27,  odbyly  sie  spotkania  z  Antonim  Maciarewiczem.
Numer wakacyjny SW jest kapitany zwłaszcza gdy chodzi o „teczki".
Zawiera on podstawowe .abc", które kazdy Polak powinien wiedzieć,
zanim  zabierze  głos  na  temat  sejmowej  uchwav  lustTacyjnej.  /.../
Tych informacji nie znajdzie się w żadnej z polskich gaLzet sprowadza-
nych tutaj  z Polski,  równieź tutejszy „Nowy Dzienn.Lk. jest wyraźnie
pro-watęsowski , antykościelny. bardziej dezinformujący Polaków. niż
rzetolnlo  ich   intormujący.   Jak  tylko   mógl  „dokładar   rządowi   01-
szewskiego, a zwtaszcza osobie premiera, J.Parysa i A.Maciarewi-
cza. Zażarcie bronił „Bolka., Unii Demokratycznej, UB-ków i SB-ków,
agentów  oraz całej  komunistycznej  i  Dsolidarnościowej"  nomenkla-
tun'.

Caląśrodę 26, i czwartek 27 sierpnia poświęciłem na robienie kopii
„SW" (32 stony) oraz n-ru specjalnego z 10.06. br. Zrobitem  ponad
50 kopii .SW" i rozprowadziłem je wśród Polaków podczas spotkan ia
z  A.Maciarewiczenn.  Pierwsze  spotkanie  odbyło  się  w  Domu   Na-
rodowym   Polskim  na  Greenpoincie     (polskiej  dzjelnicy  N.Yorku)   i
zgromadziło  około 300  osób.  Byto  bardzo  interesują®.   .SW"  (dla
wielu  ludzi,  niestety  zabrakło)  było  uzupehieniem  wykładu  A.Ma-
ciarewicza.Drugie  spotkanie  odbylo  się w  lnstytucie Józefa  Pitsud-
skiogo.   Zgromadzik)   60-70  osób.   Tam   również  ogtosiłem   (bez
mikrofonu   i   bez  pytania  się  kogokolwiek   o  zgodę)   o  moźliwości
dostania nowego n-ru .SW'  poświęconego sprawie teczek.

Czekam na nowy n-r .SW i pozdrawiam Was wszystkich
Andrzej LEWANDOWSKI /Nowy Jork/

Szanowny Zbyszku l
Na wstępie pozdrawiam oraz dziękuję za n-ry „SW', które cieszą

się  sporym  zainteresowaniem  wśród  sympatyków  i  członków  PW.
Pomimo  trudności  staram   się  kolportować  nasz  miesięcznik  jak
mogę,  ludzie  pytają  się  kiedy  .SW  będzie  tygodnikiem,  a  także
dlaczego nie ma adresów przedstawicieli krajowych Partii Wolności.

wątpienia uciąźliwa i taką miala być. Alo wojsko nio wlączato się do
akcji  czynnej  bowiem,  jak  mówił  Piłsudski  .Podpalań,  sabotażów,
napadów 1 gwałtów nie wolno traktować jako powstania".

Akcję  pacyfikacyjną  przeprówadzala  policja.  Aresztowano  zna-
nych  dzjabczy,  nawet  posłów  na  sejm,  którzy  swojq  działalność
antypaństwową  chronili   pod   nietykalność  poselską;   rewidowano
świotlioo i czytelnie w poszukiwaniu broni. Także rewidowano sklepy
i  domostwa,  lecz  nikt  w  tej  akcjj  nie  stracit  życia.  Ludność  miab
odczuć,  jak  pisał  Minister  Spraw Wewnętrznych  Sławoj€kladkow-
ski, że .bojówek ukraińskich bać się nie trzeba'..

Drugą i ostatnią pacyfikację w Galicji przeprowadził latem w 1938
roku,  Gen.  Gustaw  Paszkiewicz,  o  czym  Zarudzki jakoś nie wspo.
mina.  Mówiąc o  powyższych  „pacyfikacjach-,  trzeba pamietaó,  żo
żadna whdza nie może pozwolić w granicach swojego państwa na
terrorystyczną  działdność  bojówek  wywrotowych.   Nawet  w  USA
ściga się terro rystów.

Wreszcie  radzitbym  panu  Zarudzkiemu  przecz)^ać którąś z prac
Edwarda  Prusa  poświęconą  zagadnieniu  zbrodni  organizacjl.uk-
raińskich  podczas  wojny  zamiast  nazywać  go  w  urągliwy  sposób
„pismakiem komunistycznym" czy „jakimś Edwardem  Prusem".  Pan
Olgierd  móglby  się  wielu  pożytecznych  rzeczy  od  niego  o  zagad-
nieniu  ukraińskim  nauczyć.  Tymczasem  nasz szanowny autor woli
polegać na mylnych klamliwych informacjach zebranych wśród .uk-
raińskiej  mniejszości-  przeciwko  Polsce  i  tymi  informacjami strzela
do  Lachów jaJ< ze śTepych  naboi!

Dr Stanisław DĄBROWSKI
/Buffalo,  USA/

Od redakcji
Przopraszamy  Pana  Olgierda Zarudzkiego,  jak  i  jego  polemistę

za  zasadniczy  btąd  w  tytule  artykułu  CUI  BONO?  DIVIDE  ET  IM-
PERA. ..To wina naszej redakcyjnej korekty.  Przepraszamy i chylimy
czolo przed starszym  pokoleniem i jego znajomością kLciny.

Odpowiedź Pana Zarudzkiego ukaże się w następnym n-rze „SW

lstotnym powodem dla którego piszę jest artykuł z najnowszego n.ru
0-8;  lipiec-sierpiń)  pt.  „Kolejny  ubecki  teatrzyk"  lreneusza Stypika,
który wywołsł pewne niejasności, a ściślej mówiąc dezorientację. A
mianowicie jest tam zdanie . cyt.  .Lada dzień  'zĄ/ Wałęsa' odejdzio,
a zastąpi go jakiś 'dobry' Parys, 0lszewski albo /.my drań z !ć}/' samę/.
paczk/. aze/wonGgo drańsżwa".  Podkreślam  końcową b.eść,  która to
wlaśnie  wywołała  tyle  niejasności,  chodzito  mianowicie,  że  w  od-
biorze  czytelnika  wywołato  to  wrażenie  że  Pan6  i  aszewski  są
komunistami,  dlaczego  więc  SW  zamieściła  wywiad  z  Parysem.
Szczerze  mówiąc  znalazhem  się  w  kropce,  gdyż  odbiór  (również
przeze m nie) tak ulożonego zdania był jed no2naczny. Mam nadzieje,
źe  zostanie to wyjaśnione jak najszybciej,  poniewaź ten teks  kom-
promituje  pjsmo,  jest to  nie  tylko  moje  zdanie,  ale  nade  wszystko
czytelników.  Jeźeli  można  wyrazić swoje  zdanie  -  uważam,  źe  nio
możemy  pozwolić  sobie  na  żadną  kompromitację  -  bynąjmniej  ja
osoblście staram sie nie zawalać,  czego i lnnym serdecznie życzę.

Uważam,  że  bardzo waźną sprawą jest organizowanio spotkań
politycznych  w  każdym  możliwym  mieście  (nie  ma  na co  czekac|.
dobrze  by  było  aby  ktoś  przyjechat do  Przemyśla,  trzeba już teraz
przygotowywać potenq.alnych wyborców  - wybory tuż. tuż, abyśmy
znowu nie przespali tego faktu. Jest to oczywiście mojo zdanie, jośli
kogoś  uraziłem  -  przepraszam.  Proponuję to  przemyśleć  na  szer.
szym forum, źatuję że nie mogę przyjechać do Wrocławia, Poznania
-brak funduszy./.../ SW cieszy sję tutaj popularnościa.  Organizacyj-
nie  wygląda to  nle wesoto,  natomiast ludzie wiedzą że  coś takiego
istnieje i dają na to wiele mivch dowodów np.  rozpoznając mnie m
ulicy pytają oo  myślę na taki,  a taki temat.  Mmo tych trudności jest
to  bardzo  krzepiące,  budujące  na  przyszłość.  Me  chciałbym  tego
zmarnować - dlatego napisałem ten  list.

Z poważanlem, serdecznie pozdrawiam

Roberi MAJKA /Przemyśl/
P.S.
Wystąpiłbym z pismem o przydział lokalu, alo zdaie sobie sprawę

że nie na funduszy. Uważam za baTdzo ważne abyśmy zajstnieli tutaj
poljtycznie. /.../ Przemyśl to miasto na styku  Polskl z Ukrainą.  Może

śs33śbnap3?mcśt:d6#::esź;wn:'ea;y.#.sę:i::,iamjg;:ź.ng=i:iĘ;:
gnalizuję ten problem jako poważny politycznie nie tylko dla nas, ale
także dla interesów  F`P.
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PRZEMOCAFRy:KAŃSKIEGO
KONGRESU NARODOWEGO.

U  podstaw  powstania  niniejszego  artykułu  leżą  liczne  oficjalnie
publikowane jak i  nieoficjalne źródła oraz relacje  naocznych świad-
ków opisywanych  wydarzeń.  Niektórzy z nich,  w międzyczasie  uz-
nani za zaginionych zaangażowani byli bezpośrednio w opisywane
alq/ przemocy,  względnie przynaleźeli do  organizacjl przemoc sto-
sujących. FiECOC (.F`eturned E>(iles Co®rd inatl.ng Ccmmittee) spo-
rząclził listę ponad 230 osób zaginionych za sprawą ANC tAfrican
National Congress|.

Mędzynarodowy Komitet Praw Czlowieka już od 1985 roku bada
1 publikuje przypadki mordów i aresztowań samych członków riłchu
wyzwoleńczego  .South  West Africa  Peoples  Organisation'  (SWA-
PC)), prowadzącego wojnę partyzancką w Namibii.

Fąelacjo  te  określone  zostaĄ/  przez  z\^/olenników  owych   krwio-
żerczych  walk  wyz\^/oleńczych  jako  nieprawdziwe,  wziętych  przez
SWAPO  do   nlewoli  jeńców  uznano  za  „południowoafrykańskich
szpiegów..  Jodnakżo wszystkie  publikowane  przez nas  relacje od-

Ł°kwę:,admaŁąopd;rŁZź:',ęw#j::,j::es;i:zdoywnien:°::zaewza'#:d)żŁkś
SWAPO. W sierpniu 1989 r. w dramatyczny sposób obalona została
teza o tym,  źe  Komitet kbmie:  150 wcześniejszych więźniów przy-
bywszy do stolicy Namibii Windhoek zdalo relację ze swych przeżyć
ich blizny były wystarczającym Świadectwem tego, że mówią prawdę

ANC  stosujo  tę  samą  taktykę,  by  z  kolei  skłonić  do  milczenia
szczególnio tych krytykujących go, którzy informacje o jego tajnych
więzioniach  i  obozach  tortur  otTzymali  z  pierwszej  ręki.  W taki  oto
sposób ANC mógł z zadzMającym powodzeniem ukrywać do pew-
nego cznsu {akt poważnego gwalcen ia praw czk)wieka. Aparat bez-
pieczeństwa  ANC  znany  jest  pod  nazwą  .lmbokodo".   (Je6t  to
określonioozmczającemłyndoprodukcjimąkidopieczeniachleba).
ANC  używa  swego  aparatu  bezpieczeństwa  by  „zemleć"  ludzkle
istoty. Zostal on wynaleziony przez wiemych długoletnich członków
Południowoafrykańskjej  Panii  Komunistycznej  (SACP),  posiadaią-
cego także  po wyborach w  lipcu  1991,  zdecydowa7ią większość w
przywództwieANC.

Pierwsza  informacja  o  obozach  tortur  ANC  dotarta  ze  strony
Komitetu Polftyki Zagranicznej Senatu  USA, który sporządzit na ten
temat swoją  relację już  w  roku  1988.  Phil  Christenson,  wspótpra-
cownik  Komitetu  przeprowadzit  rozmowy  z  dziesiątkami  południo-
\h/ych Afrykańczyków przebywających  na wygnaniu  którzy wystąpili
z ANC i przez Kenię. Tanzanię, Zimbabwe, Zambię i BotswaTię uciekli
z k,aju.

Flelacjonowali  oni  „chlosty,   gwafty  i   mordy.  w  obozie  karnym
QuaUo w Angolii.  W Tanzanii  i Zambii zdarzaĄ/ się równieź tortury i
aresztowania  lecz  rządy  tych  krajów  nie  zgadzav  się  iia  to,  by
okrucieństwa te dokonywane  były na ich terytorium i staraĄ/ się,  by
skazańcy trafiali do Quatro. W roku 1988 zginęło tam co najmniej 10
czlonków ANC, a obóz karny w Quatro (Obóz 32 lub .Zachodni| stat
się najczamiejszą kartą w historii  okrucieństw ANC dokony\^/anych
pozakrai.em.lnnyobóz,znanyjakoośrodekokrucieńst\^rtoMazimbu
w okolicy Mogorogoro w Tanzanii.  W Amerykańskimraporcie takźo
UNHCF`  0^Ąrsoki  KomisaTz d/s  Uchodźców ONZ)  oskarżony zostat
o  zmuszanie  czarnych   poludniowo-afrykańskich  dysydentów  do
wstąpienia do ANC lub też do  PAC (Panafrican Congress).

Nowe fakty o ANC ujrzav świado dzieł`rie. kiedy grupa 11  uchodź.
cÓw dotarta do Szwecji.  Jeden z nich,  Oria Mobote relacjoncwa} na
konterencji prasowej w sierpniu 1989: .W Angoli bije się niewinnych
ludzi... zawsze gdy taka akcja się zaczyna członkowie bezpieki ANC
wkłczają  swe  odtwarzacz}e  stereo,   by  nie  byk)  sb/chać  krzyków.
Widzialem,  jak  bb  ludzi  na śmierć.  lch  zwłoki  wleczone są  potem
do  dżungli  afrykańskl.ej  i  tam  palcme...  Nie  mów  się  przy  tym  ani
słowa, lecz każdy wie co się dzieje, włos jeźy się na głowie".

lnny  naoczny  świadek  Mkuhseli  Goxo  opowiadat  o  swym  are-
sztowaniu,  o tym  jak  bfto  go  kablem  elektrycznym.  Musiah to  być
„kara  dyscyplinarna"  za to.  że  odmówił wstania  po  wejściu  do  po-
mieszczenia  jakiegoś  wysokiego  rangą  urzędnika  ANC  Órawdo-
podobnie Oliver Tambo). Można było wyraźnie zobaczyć na plecach
Goxo  blizny  po  ranach.   Mowit  on  „ANC  znlszczyk)  moje  plecy!.

(korespondencja  prasowa,   2   program   szwedzkiej  tv,   9.08.89).
Grupie tej,  która dotarła do  Szwecji  różnymi  drogami,  udzielono w
listopadzie  1989  azylu  politycznego;  ciężko  ranny  Mkusheli  Goxo
zmarł jednakże w małcu  1990 r.  po szeregu  operacji  na skutek ran
zadanych mu  przez jego dręczycieli.

lnną  grupę,   tym  razem   16   uchodźców  odkr)ft  w  Tanzanii  w
styczniu  1 990 r„ następna, zbżona z czterech osób pojawiła się w
Kenii. Na podstawie nowych obliczeń zakhda się, że jeszcze ok. 500

2:ę3nTeę:ąętuujobwź:gnooLoed#jou;bd,azaucchh.o3Z;%#ówvó:#,dazęjś,T:Lłź
w  Quatro  ma  zostać wkrótce  zamknięty  z powodu  rosnąceg®za-
interesowania nim w świecie. Po zalegdizowaniu ANC w Afryce Pd.
na początku roku 1990 okazato się. że nawet Muzi Ngwenya, komen-
dant skrzydła ANC znanego pod  nazwą  Umkhonto We  Sizwe  byt
torturowany i głodzony, gdyż nie zgadzal się z polityką przywództwa
ANC.  W końcu zmart z wycieńczenia w Lusaka w Zambii,  po wielu
mie6iącach   odosobnienia  w  zambijskim   więzieniu   państwowym
ANC.

Wśród  tych.  którzy  zginęli  w  wiązieniach  ANC  byli  także:  szef
wojska Thami  Zulu  oraz  uznany  za  szpiega lhabo  Twda,  zamę-
czony w  obozier  kgnym  ANC  znanym  pod  nazwą „Sun  Cft)/'  tiako
parodia  centrum   rozrywki  w   Bophutatswana-lano   polożonym  w
okolicy  Lusaka  w  Zambii.  Wśród  tych,   ldórzy  powrócili  do  Afryki
Południowej  było  ośmiu  uchodźców-wspótzakiżycieli  późniejszego
komitetu.

Komitet
zaloźony by zmusić ANC do uwolnienia więźniów i zaprzestania

tor!ur.  nazwany został  Kom itetem  Koordynacyj nym  Powracających

;huucnhg°uić:aT#aRZEzC8Fn)ńy#'##:mFŁ°c*:ie:!nbź!orśowznjekż"Sig::
DakawawTanzaniipoprzewiezieniugotamzobozutorlurwQuatro.
Phungulwa został zastrzelony w czerwcu 1990 r. po wizycie w nowo
otwartym biu rze ANC w Umtata, w swojej ojczyźnie Transkei (Afryka
Pd.).  Celem  jego wizyty  wraz z  innym  członkiem  F`ECOC  F`odney
(Mwezi) Twala było poinformowanie tunkci.onariuszy ANC o obozio
w Quabo. Twala mówił, iż ok. godziny po tym bezowocnym spotkaniu
Phungulwa zastrzelony zostat z czeskiego pistoletu  maszynowego
przez mlodego człowieka,  którego  po  raz pier\^/szy zobaczyli oni w
biurze ANC F}ECOC pod przywództwem  Flodney Twala i Nicholasa
Dyasop dostarczał ciągle nowych informacji o osobach zaginionych
względn ie aiesztowanych oraz dysponował obfitą dokumentacją na
temat „agentomanii",  korupęii  i  przemocy w ANC.  Jego  raporty na
temat  traktowania  więźniów  opisują  tortury,  okrutne  mordy  i  naj-
wyższy  stopień  brutalności  .Szef  często  ustawiat  nas  w  jednym
rzędzie i sbzelaJ do nas. . opowiada Twala -„byliśmy męczeni i bicr.
Wszystko to Twala wyznał g"ecie .Citizen.  (17 maja 1990). Wę-
źniów,  lącznie  z  chorymi  przetrzymywano  w  rojących  się ocl  wszy
ubraniach, w warunkach uwłaczających  ludzkiej godności; rozpow-
Szechnione  byv takie  choroby  jak szkorbut  i  anemia.  F]ECOC jest
również  organizacją  udzielającą  pomocy   rodzinom   zaginionych
względnie zamordowanych przez ANC na uchodźstwio.

Pewna grupa  z  Kenli.  w  skbd  której  wchodz]li  Amos  Maxongo,
Luvo  Mbengo,  Jacky  Mlefe,  Simla  Mloete  i  F`onnie  Massango  po-
twierdziła  swymi  relaciami  infromacje   RECOC.   Brytyjska  gazeta
.llie Sunday Correspondent" z 8.04.1990 opisata torturowanie Luvo
Mbengo  .stopionyml,  cieknącymi  torebkami  z  plastiku",  które  k}a.
dziono  mu  na  skórę,  co  powodowało  głębokie  oparzenia  i  plamy.
Amos Maxongo zostat w jednym z obozów w Anglii .przywiązaiiy do
drzewa, po czym bito go skórzanym pejczem.. Twieidzi on, iż fakt że
przeżył ten  obóz,  podczas  gdy  psetki  ludzl  stracHy  tam  życie.,  za-
wdzięcza  wyhącznie  szczęśa.u.  Grupa  opisywała  różne  praktyko-
wane  w  obozie  Quatro  rodzaje  tortur,  których  sami  jej  czlonkowie
doświadczyli  na wta§nej  skórze.  nchlebem  powszednim.  było  np.
zmuszanie więźniów do pobżenia się na podtodze 1 skakanie po nich
oficerów w ciężkich butach.  lnnym  rodzajem tortur byla tzw. „rzeź" -
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więźniowie  musleli patrzeć  na oficera,  który rzucal  im  w twarz  ka-
mienio.

Wzbranianio się mogb spowodować dodatkows chłostę.  Nazwą
.Kulukudu.  określano  torturę  polegającą  na  znmykaniu  więźniów
podczas mdnych do zniesienia upałów w metalowym kontenerzo.
Cbdziennośclą byto 2muszanie jeńców do wnoszenia whsnymi rę-
kami stomą skalną drogą pojemnlka z 1200 litrami wody. Nazywało
slę to ,stoot hom golyk. (wciągaj to w spokoju) od słów piosen ki, którą
|ońcy śpiewać musieli podczas wykonywania tej pracy.

Niektórych aresztowanych przewieziono potem do obozu central-
nego w Luanda, niektórych natomiast do obozu Mbarga w pd.-zach.
Ugandzie. Grupa, które| udab się uciec przed ANC, dotarła do Kenii,
została stamtąd jednak przetransportowana przez Zam bię do obozu
Dakawa w Tanzan ii. Tam prawdopodobnie włączono uciekinierów z
powrotem  do  ANC.  Pod  groźbą  kary  śmierci  zBbroniono  im  roz-
powszechniania wiadomości o obozie w Quabo.

Pod   koniec  sierpnia  1990  dotarły  nowe  informacje  o  sytuacji
panującej w obozach ANC. Wtedy to ANC uwolnił grupę 32 jeńców
z  Ug"dy.  ZostaJi  onl  aresztowani  pod  różnymi  pretekstam|  wię-
kszość z nich  przetransportowano  potem  z Angoli do  Ugandy,  po-
n iewaź przypuszczalnio obóz z Quatro zostat już zamknięty.

Wg  relacji jednego z członków grupy Alpheusa  Kheswa  rzeczą
powszechną  bylo  torturowanie  więźniów  w  obozach  za  pomocą
pejcza, żelaznych prętów. drutu kolczastego, czy też łańcuchów do
rowerów. W obozio QuatJo stat się on m. in. świadkiem pobicia przez
komandosów 44 rzekomych  południowoafrykańskich szpiegów. Nie
opubllkowano  nazwiska żadnego  z 32  uwolnioriych.  lecz wiadomo
że wśród nich znajdują się m. in. osoby uznane za zaginione, znane
Kcimftetowi  Praw  Cztowieka.  W  grupie  tej  znajdowal  się  również
Padick Dlongwana,  założyciel  Organizacji  Port  Elizabeth  CMc  or-
ganisation (PEPCO) w Atryce Pd. w 1983 r.

W roku 1986 został on aresztowany przez południowoatrykańską
pollc|ę,  a ponieważ wkrótco  potem  go zwolniono.  stab  się to  pod-
stawą do oskarźeń o zdradę.

Wbedy postanow» udać się do kwatery gtównej ANC w  Lusaka w
Zambii,  by tam  wyjaśnić tę kwestię.  Tam  jednak zostal przez ANC
aresztowany.

Tlortury i bicie
PrzDwioziono  go  do  Quatro,  a  potem  do  Ugandy.  Zanim  zostal

zwolniony do Afryki  Pd..  poddano go  brutalnym torturom  i chłoścle.
W  Ugandzie,  by zaprotestować  przeciwko  swemu  uwięzieniu  Dlo-
ngwana rozpocząt gtodówkę.

Historie  tych  dwóch  mężczyzn  sq  typowe  również  i  dla  innych
czlonków grupy fflanych Komitetowi. Wkrótce po przybyciu do Afryki
Pd.  zostali  oni  odwiezieni   przez  kilku  przywódców  ANC,  wśród
których znai.dowali się takze Vvinnie Mandela j Umhbonto We Sizwe.
Próbowali  oni  przekonać  niektórych,  z  grupy  do  nieinformowania
prasy o zajshlałych faktach.

Nie  wszyscy  jednak  zachowali  milczenie.  Wtedy  ANC  rozpow-
szechniło pogłoskę o chęci ponownego wstąpienia byłych areszto-
wanycti w swoje szeregi.  Bylo to oczywiste kłamstwo, jednak prasa
zachodnia  podchwycita  ten  temat.  W  rzeczywistości  zaś  Patrich
Dlongwana  wielokJotnie  informował  prasę  i  swoich  obawach.  żo
służba bezpieczeństwa ANC w Afryce  Pd.  moźe zorganizować na
niego zamach. Mpho Samuel Motiuoad i uniemożliwil ANC skłonienie

go  do milczenia,  a Alpheus  Kheswa wezwał do postawienia ANC
przed  sądem,  zanim  skaże  go` z  brutalne  czyny  Trybunał  Mię-
dzynałodo`^/y  w   Hadze.   Przywódca  tych,   którzy  nie  zgodzili  się
zachować milczenia zaapelował na jednej  z konferencji  prasowych
o  natychmiastowe  zaprzestanie  udzielania ANC  pomocy  między-
ngodowej.  Uznal  także  za  konieczne  stworzenio  prz  ONZ  nie-
zależnej  komisji,  która  miałaby  zająć sie wszys"mi  przypadkami
torturowania i mordowania dysydentów ANC.

lnnymskutkiemtegogłośnogosensacyjnegouwolnieniawięźniów
byla deklaJacja ANC z września  1991,  w  której  poinformowano,  iż
obecnio wszyscy wlęźniowie znajdują się na wolności i zaproszono
równocześnie  Czerwony  Krzyż  oraz  inne  organizacje  międzyna.
rodowe na inspekcję w obozach ANC. Zaraz potem Międzynarodowy
Komftet Praw  Człowieka  ztożiri wniosek  o  zezwolenie  na  lustrację
obozów przez 4®sobową grupę śledczą.

\Mnnie   Mandela,  żona  viceprzewodniczącego  ANC,   Nelsona
Mandeli stała się wraz ze swym „Football Club. częścią tej brutalnej
machiny  mordów,  torlur  i  chłost.  Jednym  zo  świadków  mających
zeznawać  przeciw  niej   przed   sądem  byt  Gabriel   Pelo  Megkwe.

Ostatnio stwierdzono. iż przebywa w Zam bii jako więzleń ANC! Jest
to  jeden  z  dowodó\^/  na  ciąglość  funkcjonowania  systemu   bez-
pieczeństwaANC.atakżonato.żeżya.ekrytykującychprzywództwo
ANC  jak  wcześniej  znajduje  się  w  zagrożeniu.  Natomiast  Vvlnnje
Mandela,  pomimo  oUzymania  wyroku  skazując®go,  na  początku
lipca 1990 wybrana zostala do .Egzekuty`^y Narodowej" ANC.

NaJeży zauważyć,  iź także po  legdlzacjl ANC seria morderczych
czystek na jego szczycie nie ustała. Jak na przykbd szef wydziatu
ANC John Wdbhena,  zasłużony funkęionariusz zw.  zawodowych  1
organizator  strajku  kierowców  autubusowych  w  1983  r.  Vusumzi
Msauli, jeden  z ważniejszych czlonkćw Zjednoczonego  Frontu  De-
mokratycznego  oraz  Ndikho  Myifte  zostali  wraz  z  innymi  zasłu-
żonymi   aktywistami   ANC  zastrzeleni   przez   samych   swych
.A"ellzysq .

Konsekwentna polityka
dezinfromacji

. Jednakże o wszystkich tych mordach prawie się nio wspomina.
Konsekwentna  polftyka  infomacjj  groźby  kierowano  pod  adresem
kośa.ołów  oraz  partii  i  organizacji  politycznych  sprawiv,  lż  każde
krytyczne słowo na temat ANC  lub też przeciwko polkyce bojkotu  i
sankcji  wobec  Afryki   Pd.   stać  się  może   przyczyną  oczemień   i
odsądzania od  czci i wiary, a częstokroó takźe o wiele ostrzojszych
konsekwencji.   W  taki   oto  sposób  druga  sbona  „manii   Mandoli.
pozostaje w ukryciu. Na zewnątrz widoczne są tylko kolorowe plakaty
ANC.  modne plakietki.  koncert)/ rockowe z zyskiem rządu milionów
dolarów,  radośni  politycy j łatwowierni  duchowni.

Me mówi się natomiast o bólu, śmierci i cierpieniu związanym już
na state z nuwą ANC.

Zestawmy więc fakty:
• setki ludzi zaginęv do dzisiaj w obozach ANC w Angoli, Zambii,

Tanzanii  i  prawodopodobnie  w  Ugandzie.  Uczba  żyjących,  którzy
ciągle jeszcze tam przebywają wynosi ok. 500 osób.

Potwierdziv się doniesienia o torturach stosowanych w tych obo-
zach;  prawdopodobnie  mają  one  miejsce  do  dzisiaj.  Obozy te są
ciągle jeszcze dla inspekcji z zewnątrz zamknięte. ANC do września
1991   r.  nie  ustosunkowal  się  do  żadnego  z  opisywanych  faktów.
Międzynarodowy  Komitet  Praw  Czhowieka  ma  nadzieję,  że  jego
wniosekopozwolenienawizytęwobozachimiejscachodosobnienia
ANC  zostanie  rozpatrzony  pozytywnie.  Flównocześnie  żąda  uwol.
nienia  wszystkich  znanych  mu  osób,  wyjaśnień  na  temat  losów
pomordowanych oraz w porozumieniu z odpowied niml rządaml bez-
warunkoweg o otwara.a następujących  obozów dla kompetenmych
inspekcji z zewnątrz:

-Quatro.  oddalone o  13 km od  Quibaz]. w pn.  Ango[i  (wg  relacji
obóz jest już zlikwidowany, okolica ta musi jednak zostać zbadana)

• Panga w Rio Dande (pn. Angola)
-obóz Viana ®n. Angola)
-obozy Cubandula i  Malanje ( na pd. od Quiba)d-Angola)

(wg relacji ANC ostatnie trzy obozy zostaĄ/ już takźe zamknięte)
• obóz Carlpmde na granicy zambijskoangolskiej
• obozy Masimbu i Dakawa na pd. od  Morogoro w pd.  Tanzanii
-obóz Mharara,  na pd.  -zach. od  Kampala Ód.  Uganda)
-cele tortur „Fąc" zmajdujące się dokładnie tam.  gdzje wcześniej

rezydowala komendantura rewolucyjna ANC -500 metrów od Biura
UNCHAF` w Lusaka (Zambia)

• „College Wolności" w Tanzanii

Na  zakończenie  dodać  należy  iż  nadal  istnieją wszystkie  obozy
karno  oraz obozy  pracy  przymusowej  w  Lusaka  (Zambia)  i  w  Lu-
andzie (Angola).

Przywódctwo  ANC  podać  musi  wszystkie  nazwiska  osób  wiQ-
zionych i przetrzymywanych w zakhadach karnych w Angoli, Taruanii
i  Zambii.  Umożliwić  ndeży  również  bezwarunkowo  swobodny  do-
stęp do jeńców.

Robert CHAh4BBRS
/przedru k za: Menschenrechte, septem ber/oktober 1991 /

czytaj ł pcipłera]
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NELSON MANDELA NAJNOWSZYM MESJASZEM
.Me  wierzcie  książętom"  -  poucza  nas  księga  Psalmów.  A my

właśnio  zamlerzamy  odrzucić  tę,  mądrą  radę.  kiedy  będzi.emy fe-
tować najnowszogo markslst`^/skiego Mesjasza. Nelson Mandela
będzie miał pracę na Brodway'u, spotka się z prezydentem Bushem,
będzie przemawist do  Kongresu  . są to zaszczyty jakich nigdy nie
dctąpff Aleksander Sotożenicyn.

Skąd  my  to  znamy?  Kiedy  Fidel  Casfto,  bohater  rowolucji  ku-
bańskioj  przybyl  przod  laty do  Nowego Yorku,  przed  jego  hotelem
odbywaĄ/sięcalonocnemodl.rtwy.Wlatachsześćdziesiątychstuden.
ci wywie6zali  plakaty z  podobiznami  Che  Guevary i  .Wuja  Ho  Ge.
orgo'a Washingtona swego kraju",  Daniel  Or!ega w swych ręcznio
robionych okularach byl ulubieńcem  Hollywood.

Dzisiaj  kiedy  każdy z wyżej wymienlonych  okazal się krwswym
oszustem, nasl politycy i nasza prasa potykają się o siebie wzajem-
nio, żeby dotknqć kraju sukni wielkiego Mandeli. Mandela moźe być
dzielnymbojownikiemwalczącymzapartheidemzaś27latwięzienia
nadalo mu pozycję i godność jaką mab który przywódca afrykański
moźe slę wykazać,  natomiast jego  działalność w przeszk)ści  i jego
obecmesojusze,mogątylkozaniepokoićwolnychludzlaniewypełnić
ich nabożną czcią.

Nelson Mandela nlgdy nle był wlęźnfem polityczny" pojmano
go  z  materiałami  wybuchowymi  użytymi  do  sabotażu.  W  swojej
dzialalności  stosował talQ/kę  terroru.  Jego  towarzysze  z  Afrykań-
skiego  Kongresu  Nałodowego  .  co  sam  przyznaje  -  torturowali  i
mordowali  swych  whsnych  ludzi  na  wygnaniu.  Jego  najbardziej
zaufana  osoba  -  żona  \Mnnie  -  jest  kobietą  nienawistną  której
sprawało  radość .naszyjnikowanie wrogów"  ANC -  polegato to  na
paleniu żywcem kolaborantów po uprzednim założeniu im na szyję i
podpalen[u  opony wypełnionej  benzyną,  często  najpierw  obcinano
ofiarom ręce. ,Z pomocą naszych „naszy|nlków" wyz`^/ollmy ten
krar powiedziala matka rewolucji w 1966 roku, w tym samym roku.
w  którym  nazwała  Moskwę  „nosicielem  pochodnl  w5zystkich
riaszycł`  nadzlel".  Ostatnio ta urocza osóbka była zamieszana w
sprawę pobicia 14 letniogo chłopca w jej willi w czasie gdy Mandela
przobywał w więzieniu.

Fąada  ANC  utrzymuje  ścisłe  związki  z  szefem  Komunistycznej
Partii Afryki Połud niowej Joom Slovo. którego Mandela naz\^/ał .jed-
nym z naszych największych paftiotów".

Po wyjściu z więzienia Mandela Powiedział: „Krzepl na§zo Serca
lakt, żo sojusz z komunlstaml jest tal( mocny ]ak dawnlej".

Kogo  uwielbia  Mandela?  Podczas  podróży  zagranicznych  wy-
różnia trzy osoby: Arafata,  Khadafiego i Casfto.

„Przez wszystkie lata spędzone w wlęz]-eiiiu KL]ba byta moim
natchnlonlem, a towarzysz Fidel Castro dodawał ml s». Jedna
|est  dzledz]na,  w  której  Kuba  `^/yrasta  ponad  inne  kra|e:  w
um»owaniu praw czhowleka 1 wolności".

0  organiacji wyzwolenia  Palestyny  i Aratacie:  dJesteśmy w tych
samych okopach i wdczymy z tym samym wrogiem: z bliźniaczymi
r®żimamiwTelAwiwieiPretorii,zapartheidem,rasizmem,kołon.ializ-
mem   i  neo   -   kolonidizmem'   wyklepał  jak   paa.erz.   KJedy  Zydzi
zaprotostowali  z  miejsca  odpalił:  „Jeśli  prswda  wyeliminuje  silną
apoteczność żydowską w  Południowej A(ryce, to  można tylko  ubo-
lewać".

W Afryce przywódcy z sojuszami i ideami podobnymi do Nelsona
Mandeli  wszędzio  wpędzili  swoje  naiody  w  otchłań  ciemności   1
śmierci.  Nikrumah w Ghanie.  Nyerere w Tanzanii.  Mengftsu  Etiopii,
Kaunda w Zambii,  Mugabe w  Zimbabwe.  Amin  w  Ugandzie.  i  inni
przeistoczyli  czamy  kontynent  w  ooś.   co  historyk  Paul  Johnson
nazwa) ,Królestwem upodlenia'. Jakie są g ospodarcze zami erzenia
Mandeli?  „Podstawowym] zatożenlami  ANC są:  nac|onalizacja
kopalń lnstylucji Finamo`^/ycli monopoli przomyslowych. Jest
nle do  pomyśl®nla  ażebyśmy  kledyko[wiek  zmien!ll  naszą po-
lrtykę..-powiedzlałwkwiehiutegoroku.Jesttozpewnościąprzepis
na zrujnowanie Afryki Potudniowej i wyg nanie bialej mniejszoścl

Pewien  Południowy Afrykańczyk,  wielbiciel  Mandeli,  powiedzlal
mi:  .Faktem jest.  że w  Południowej Afry® potrzebujemy 50%  real-
nego wzrostu. żeby zapewnić praoę dla 4.000.000 czarnych co roku
powiększających  naszą  armię  pracy.  Jeśli  banki  będą  zmacjona-
l.Lzowane  nie  będzie koniecznych inwestycji,  a ponieważ nie mamy
zabezpieczenia, nasi czarni zaczną głodować".

Naszą podwójną moralność demonstruiemy w ten sposób, że na
reformistyczny rząd  F.W. de  Klerka nakładamy sankcję jakich nigdy
nie  nabżylibyśmy  na  nędzne  dyktatury,  których  pełno m potudnie
od Sahary.

Simon Barber korespondent Bussiness Day w Afryce Południowej
pisze,  że  na  ostatniej  konferencji  CIA,  podsekr®tarz  stanu  Henry
Cohen  oświadczył,  że  polftyka  Stanów  Zjednoczonych  będzie  po.
legać  m  .przechyle.  w  stronę  ANC.  A  oto  opinia  Barbera  o  ad-
ministracji   Busha:   „Doktadnie   pozbawiona   kręgosłupa  zasad,
dalekowzroczności. a nawet podstawowej intel igencji, tudzleż umie.
ję`ności analizowania". Jeżeli sokretarz stanu James Baker postaw
na  Mandelę to  prezydent  Bush  popem taką  samą  pomy«ę jaką
popetnit stawiając na Deng-Xjaopinga i  Michaita Gorbaczowa.

Podobnie jak Gorbaczow 1 Deng , Mandela pouzebuje nas bardziej
niź  my  jego.  Jeśli  zamierza  on  przewodniczyć  marksistowsRi6mu
wywtaszczaniu  to  powinniśmy  powiedzieć,  że  amerykańskie drzwi
staną  otworem  przed   biavmi  uchodźcami -z  Afryki   Południowej,
natomiast zostanie zamknięta amerykańska  kiesa  pomocy  zagra.
nicznej.   Myślę,  że  już  sfinansowaliśmy  nasze  ostatnie   rewolucje
marksistowskie  i  subsydiowdiśmy  ostatnie  socjdistyczne  pucze.
Kjedy  spojrzymy  na  Kanadę.  gdzie  francuskoięzyczni  i  anglo|ę-
zyczni ludzie od wieków żyją obok siebie a dziś budno im zachować
jedność  to  nie  można  patrzeć  z  optymizmem  w  przyszłość  Afryki
Południowej.  nawet przy maksimum  ludzi dobrej woli.  ludzi Xhozas
i Zulu,  Burów 1  Brytyjczyków trudno będzie zachowaó spokój.  ldee,
jakim  hotduje  Nelson  Mandela całkowicie to  uniemożliwiają A.  Ge-
orge Bush w Białym Domu powinien zamknąć drzwi za sobą i swoim
gościem i otwarcie mu to powedzieć.

Patrick J. BUCHANAN
Aiiykuł ukazat się w dniu przyjazdu Mandeli do USA

WOKOŁ KSIĄZKI
"VIA BANK I FOZZ"

Od  blisko  roku  trwa Śledztwo  w  sprawie  Funduszu  Obsługi  Za-
dłużenia Zagranicznego.  Mimo  deklaracji  kolejno  urzędujących  mi-
ni§trów sprawiedliwości, że sprawę będą starali się doprowadzić do

ś:;g:ftmajcmh:ao,:ł:tntcokpó,łeEyodź2tinaT:,bds#:Łej3fsetrgdst#::ea:,:
daleka  od  pełnego  uświadomienia  przez  Polaków,  a fakty,  ludzie  i
wielkości rzeczywistych strat ponie§ionych przez Skarb Państwa n ie
zostav w pełni ujawnione.

Ostatnio  ukazata  się nakładem  "Antyku"  -  prywatnego  wydaw.
nictwa Marcina Dybowskiego, książka "Via Bank i FOZZ. 0 rabunku
finansów  Polski".   Ksiąźka,   o  której  telewizyjne   'Wiadomości"   (za

prezesuryzblgniewaFąomaszewskiego)powiedziav,żejesttorzecz,
której wszyscy się boją.

Autorami są dwai fizycy:  Miroshw Dakowski i Jerzy Przystawa -
ludzie,  którzy  rok temu, 2  czerwca 1991  roku, w gabinecie ministra
sprawiedliwości  F`P Wi`esława  Chrzanowskiego  zlożyli  ofięjalne  po-
wiadomienie o przestępstwie wraz ze zgromadzonymi dokumentami
i  materiałami,  z  których  wynikalo,  że  "na  leren/.G  f7zeczypospo//te/
Polskiej  i  poza  jej  granicami  dzjahją zorganizawane  grupy  prze-
stępcze  dokonujące  systematycznej  grabieży  pi_enią[dza,  w _szcze-
gólnciści  dewiz  wymienialnych,   na  szkodę  I'aństwa  Pplskiego:  a-także  innych  podmiotów  gospodarczych  -  krąiowych  i  zagranicz-

nych".
Dakowski  i  Przystawa  swą  książkę zadedykowali:  Lechowi  Wa-

łęsie,  Tadeuszowi  Mazowieckiemu,  Janowi  K.  Bielockiemu,  Janowi
F. C»szewsklemu oraz wszys"m tym, "którzy wiedżieli, ale milczeli",
a \akżR  Vm  .którzy  nie  wiedzieli,  chociaż  ich  obowiązki_em  bylo
M'ćdz/.oćP.TraktująjąjakoichzobowiązaniewobecMchahFdzman-
na,  inspektora  NIK.  który  calą  rzecz  odkryt,   4ćz/ow/.Gka  o  w/.e/k/m
umyśle  i  wielkiej  wyobraźni,  którego  serce  nie  w)nrzymało _wi9c}ku
Polski bez]cz]elnie i bezkamie grabionej pod bokiem wszystkjch na-
szycharystokratówducha,naocaachmNczącejibezsilnejir\teli_g_fpęji
po/st/.e/  (Michat  Fal2man  zmarł  na  zawat  serca  w  wieku  38  lat,
osierocając pięcio ro dzieco.
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'Vm  Bank  i  FOZZ"  jest  kslążką  nle  tyle  o  samym   Funduszu

Obsługi, ilo o z|awlsku długu polskiego 1 łabunku finansów państwa.
Autorom nie chodzi o jakąś kolejną aferę, n ie o to, ile wycieklo z polski
mllionów czy miliardów dolarów, a o to, że w ogóle wyciekto! Starają
się ukazać mechanizmy owego zaplanowanego i zorganizowanego
- ich zdanjem -systemu wypvwu pieniędzy z Polski.

Pokazują - przedstawiając liczne dokumenty,  materiav i  notatkj
służbow®  Michah  Falzmanna  -  że  w  państwowej  kasio  nie  ma
księgowoścl!  Nle wiadomo: komu, i]e, za co.

Jodną z)e swoich notatek shżbowych  Falzrnann zatytulowal:  dw
sprawieźródelutratypleniędzy,wwyskośc[okolci46mldUSD,przez
społeczeństwo polskie w ramach tz`^i.zadłużenia zagaranic=nego..
Notatka ta znczynała się od stwierdzenia:  °W/ałach  793gL-7997 na
terytorlum polskjm dzialają organlzaę|e związane z finansowanlem
woiska, slużb  specjalnych i gospodarkj,  kłóra im służy. Wynikiem
dziahmia  tych  organLzaęii  są  mstępqące  efekty:  1)  rielokrotne
zapłacenie zaciągn.ięoich w imieniu Polski dlugów, 2) rozbicie statys-
tyki pańslwa 1  staĄ/styki finansów państwa, 3)  korupęia  1 kradzież
przy obsłudze wyżej wymieniond gospodarkr. Do \akiiego wriiosku
Falzmann doszedt na podstawie zdobytych dowodów i materiatów
w trakcio dochodzenia,  jakie  przeprowadzit w  Ministerstwie  Finan-
sÓw, w Narodowym Banku Polskim, Banku Handlowym S.A., Banku
PKO S.A., w FOZZ 1 firmach z nim powiązanych (Universal,  Budimex
czy  ElpoD,  a  także  m  podstawie  dziesiątek  rozmów  z  `^/ysokimi
iirzędnikami finansowymi  państwa.  poczynając od  prezesów  NBP
czy  BH,  poprzez dyrektorów  departamentu  w  Ministerstwie  Finan-
Sów,  po  księgowych i pracowników UOP.  Duża część tej dokumen-
tacji została zamieszczona w książce.

Michd  Fa]zmann  zdawal  sobio  doskonale  sprawę,  że  sam,  w
pojedynkę,  zdziałać  moźo  niewiele.  Próbowal  więc  o  swoich  od-
kryciach  alarmować,  gdzie się dalo  i szukaó sojuszników.  Próby to
kończyĄ/  się  przewaźnie  niepowodzeniem.  Jednym  z  nielicznych,
którzy zaangażowali się po jego stronie, był Miroslaw Dakowski. Tak
oto opisuje on swoje perypetig z dotarciem z materiałami i dokumen-
tami,  które  odkryl  Falzmann  do  wtadz  i  elit  politycznych  Rzeczy-
poepol;fteS; aft3edy dostałem dokumenty świadczące o rmiejszym czy
większyni rabunku finansów Polski,  pobiegłem do ludzi, z klóryml
wspólnie walczy«śmy w podzierriiu (.. .) Jedną z pierwszych osób, do,
kłórych sR zwrócNem był Andrzej Urbański, z którym blisko wspól-
praoowa«śmy  w  okresie  podziemia.  Wiedziałem,  że  ma  on  bez-
pośrednie kontal®/ z J. Kaczyńskim i z grupą PC. Reakcia Andrzejabrmftub#:i#g',92'st,rcy#=::,%eybyb:#st°b%g::#§.t°w:e%y
po  raz  pierwsz:y zorientowałem  się,  że  działacze  pol.ftyczni  nie  in-
teresują sQ sprawami merytorycznymi, że są zajęci jakimjś  swoimi
rozgrywkami, a sprawy rrwrytoryczne trzeba dla nich formułowaó na
t\riekrótko,żebymoglisięznimizapoznaćwciąguminuvczydwóch.
Było  to  doświadc=enie  smutne,  de  potwierdzone  przez  całe  na-
8tępn® miesiąoe walki o zapoznanie z tą spreiwą tzw. władzy (...)\.

Sam,  albo  razem  z  Falzmannem,  Dakowski  próbowat  zaalar-
mować wszystkie,  wydawałoby  się najbardziej  kompetenhe  1  od-
powlednio sfory,  mające wpływ na polską rzeczywistość.  Starał się
zainterosować  tą  sprawą  swojego  szefa,  ministra  Jerzego  Eys-
montta, różnymi drogami informowal o niej Antoniego Macierewicza
1  ministra Chrzanowskiego,  a także swoich  kolegów  O.ak pisze  Da-
kowski  gorzko:   Gx-p/z}y.ac/.óO  w  Sejmie  i  Senacie,  w  prezydium
"starego" i  "nowegob  OKP.  0 sprawie byh teź informowana hierar-

chia kościelna -w tym  prymas Glemp. Zadnej odpowiedzi nie było
.  W  maju  1991   roku  Dakowski  przygotowal  obszemiejszy  me-

morld pt.  -Czamo dz/.uy w finansach pańsłw8" z przeznaczeniem
dla pr®zyderih Wałęę:y.  "Jedyną osc)bą,  u któręi spotkaliśmy się z
rzelelnym  zainteresowaniem  bfl  minister Jerz:y  Grohman  w  Kan-
celarii  Prezydenta. Jego zainteresowanie było  na tyle szczere, że
pozwoliliśmy sobie wszystkie dokumenty  przekazywać kolejno  na
jego  ręce  do  Karwelarii  Prezydenta  mając  nadzięję,  że  wrekszcie
spowoduje to  zainteresowanie  vriadz  i  profesjonalistów.  Nie  wia-
domo jedriak,  cx}  z tego  wszystkiego  dotario  do  prezydenta i  c:zy
prezydent nasz memoriał przeczytał. Sądząc po tym, że ani Michał,
anl ja nie byliśmy proszeni o przedstawienie dowodów, a największs
°kn%##°n#eya:peiazn:r##aKuen%k#?'ac/het:,bst#°żsekg:ft%'an:e

przeczytar.
Sporo  miejsca  autorzy  "Ma  Bank  1   FOZZ"  poświęcili  nieprawi-

dłowościom w systemio bankowym PFILTF`P:  NBP, BH, PKO itp. Nie

mają oni wątpliwości.  że właśnie  poprzez ten  system  wiedzio wię.
kszość  `śc/.ćiźe* kmdz/.eżoi^o/ch ".  Nie mają wątpliwoścl, poniewaź -•iak p.vszą -  "miliarda dolarów  nie  da się »wyprowadzióa  na hulaj-

nodze, na rowerze, nawet w mercedesie; zapakowany do walkek w
banknotach dziesięciodolarowych i ustawiony wal.aka przy walhco
zająłby długość cikoło jedriego kilometra..

Jako odpowiedzidnych za "aferę FOZZU, ale także za bałagan w
księg owości państwa Dakowski i  Przystawa wym ieniają (powolując
się między innymi  na raport NIK przedstawlony w  paźdzjerniku ub.
roku  Sejmori  Fąp):  wicepremiera  Leszka  Balcerowicza  oraz  jego
poprzednika na stanowisku ministra finansów -Andrzeja Wróblew-
skiego,  podsekretarzy stanu  w  Ministerstwie  Finansów - Janusza
Sawickl'ego  i  Wojciecha  Misiąga,  byłego  wicepremiera Zdzisbwa
Sadowskieg®,  prezesa NBP Grzegorza Wóftowicza. Vwżej sięgać
ri® podobnal. nKiedy więc mówimy o »aferze FOzza, to nie dotyczy
onB żadnych taóemniczych aferzystów,  Iudzi nie wjadomo skąd, w
rodząiu Bagsika i Gąsjorowskiego, ale mówimy o ludziach, którym
wolna  już  i  nlepodległa  Polska,  już  z  wybranym  parlamentem  1
wybranym  prezydentem  -  powierzyła  pieczę  nad  majqtkiem  na-
rodowym,  nad  finansami  państwB  (...).  Aferzyści  tacy  jak  Bagsik
wykorzystuią okazję. Ludzie tacy jak minister Saw.nki czy M.istąg, czy
prezes  NBP  Wójtowicz  -  obojętnie  czy  działają  c®k)wo,  czy  też
nieświadomie-niezadbaliobezpieczeństwofinansowepaństi^ąa
więc ołworzyli hirlki Bagsikom and Co."

Autorzy  'Via  Bank  i  FOZZ"  przyznają w zal(ończeniu  książki, że
oddają ją  czytemkom  z  mieszanymi  uczuciami.  Zdecydowali  się
jednakwystawićpodpręgierzopiniipubłicznej,gdyżnicniewskazuje
na to, że prawda o FOZZ zostanie do końca wyświetlona, żB pytania.
które  pozostawil w  spadku  Michał  Falzmann  - doczekają  się od-
powiedzi..  F`aczej przeclwnie„.

Książka jest już w księgamiach.  Flola autorów w tej sprawlo jest
już -jak sami przyznają -w pewnym sensie zakończona. Od śmierci
Mchała  Falzmanna  stracili  oni  bowiem  dostęp  do  dokumentów  1
informacji.  U.czą jednak na to,  że trafi  ona do  możliwie szerokiego
kręgu  odbiorców,  że wywoła dyskusję,  że społeczeństwo wreszcie
zacznie się domagać wyjaśnienia sprawy FOZZ.

Tymczasem wśród elit po litycznych F`zeczypospolitej oraz w środ-
kach  przekazu  trwa  wiele  mówiące  milczenie.  0  książoe  się  nie
dyskutuje,   nie komentuje, nie podei.muje rzeczowej polemiki. Ajeśli

już, to w stylu,  jaki  zaprezentował na lamach  'Gazety Wyborczej"
Waldemar  Kumór.  Jak  pisze  on  w  swojej  ''recenzii"  pt.  "Afera  po-
mówień'', główną informacją,  któłą udato mu się wybwió z książki,
ies:* konsta^acja.. że  "nieszczęście Polski nie polega na jej położeniu
geograficznym,Iec=natym,żecisobysprawującerządywjejjmieniu
reprezenłu/.ą  obca  /ac/.ę sianŁ/.  Cytat  ten,  jak  zresztą  wszystkie
pozostałe przytoczone przez Kumora,  pochodzi z wstępu  Pod wy-

§SWcC#:#fśb:reemw#ęepr:3ró,n'±j:e'c=:ĘEanftn!:ji3śyńj:!%Zob#:oas:;:
raniczył całą lektiłrę książki.  Pisze on:  4Szkoda, źe a(ftq/ k5/'lążk/.
nie zdecydowali  się na napisanie krweiwej  powieści  serBacyinęi w
stykuLudlumaczyForsytha.Ę3yM)ywiększypożytekipewniewiększy
sŁ/kces AomGmy/.ny".  Ja  specjalnie  temu  się  nie  dziwię.  Skoro  Da-
kowski i Przystawa sporo miejsca w książ® poświęmją manipulac-
jom   "Gazety  Wyborczej"  w  sprawie  FOZZ,  skoro  piszą,  że  jest
istotne,  abyśmy wiedzieli, kto, jakie ruchy polityczne, były za tuszo-
waniem sprawy oraz czy byv również ugrupowania, które dążyv do
jej  ujawnienia -czyż można się dziwić podobnym enuncjacjom?

Stanisław SAUĆ
Mirosław  Dakowski,  Jerzy Płzystawa:  "Via Bsnk i

FOZZ.  0  rabunku  finansów  państwa".  Wydawnictwo  "Antyk",  Ko-
morów 1992, str. 252

Rodaku!  Popleraj  polską  prasę  na
Wschodzlel,

dwutygodnik

„ZNADWILII"
Prenumerata  w   Polsce.   Floczna  -'160.000  zt,;   półroczna

80.000  zt,;  kwartalna  40.000  zl.  Wptat  naleźy  dokonywać  na
konto 1094-271, Bank Spóklzielczy w Piszu, Towarzystwo Przy-
jaciół Grodna 1 Wilna ze wskazaniem„dla Znad Vvilli"
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Od kilku  lat, powyższo dwa hasta w dużym stopniu zdominowaty
opinię  publiczną.  Pierestrojkę  różni  ludzie  różnie  traktowa]i,  jedni
cieszyli  się,  że  coś  się  odmienia  .  chwalili  dobrą  wolę  władców
łGemla. lecz przecież dla jej oceny brakuje zastanowienia. dlaczego
i jak to się stało? Wydaje się, że dziś dla kazdego już jest jasne, że
przemiany pierestrojkowe nie miah/ na celu odstąpienie od dalszego
zniewalania naTodów,  odstąpienie  od szerzenia komunizmu  na ca-
tym  świecie,  lecz  żo  ta  forma  morderczego  panówania  nie  zdab
egzaminu,  a  pochwalić  się  może  jedynie  zbrodniami,   bowiem  w

i#oejyRs9rsć{d%To°.r#h:d°nfe:,-7c°hrnj,"#ś#:Umdu?'łem'igdą;,kŁafjgóaY
nistanu, Abisynii i innych. ..

Rządzący moskiewscy za odstąpien ie od dotychczasowego zbro.
dniczego  prooederu  -  osadzenie  w  gułagach,  więzieniach  niewin-
nych  ludzi.,  wyniszczeniu  cavch  narodów  -  za  samo  ogłoszenie
PIEF`ESTF}OJKl zostali powszechnie chwaleni. Maho tego, bo by ten
potwomy twór  -  F`osja,  ZSF`F`,  „Wspólnota  Mepodlegvch  Państw",
raz na zawszo nie rozpadl się, jest troskliwie wzmacniany material-
nie, finansowo, tech nologiczn ie , przyczym największy wys'Lłek w tym
klerunku  czynl  rząd  USA,  klerowany  przez  prozydenta  G.  Busha  i
Sekretarza  Stanu  Bakera  którzy  niemal  mniej troszczą się o  stan
gospodarki wtasnego państwa niź Moskwy. ..

Polacy  również  zostali  wmanipulowarii  w  pierestrojkę  przez ge-
nealogicznego  Jaruzelskiego,  zwykłych  KJszczaka.   Fiakowskiego,
Urbana.  Cioska itp. „

Jaki wypływa stąd wniosek dla Polaków i dla Polski? Sytuacja jaką
stworzono w  naszej  Ojczyźnie jest więcej  niż  krytyczna i  to z winy
jawnie dziabjących przestępców z ruso-ko muny oraz agentów wro-
glch  sit.  W  pozorach  niemal  normalnego  życia  toczy  się  zażarta
walka,  w  której  stronami  są:  obezwtadnione  spoleczeństwo,  nie-
śmialo wspierane pam.ami wolnościowymi, z drugiej zaś strony prze-
inaczona   (nie   odmieniona)   ruso-komuna,   wspierana  faktycznie
przoz rzekomych  patriotów,  którzy  przez dziesiątki  lat dla niej  pra-
oowali.  Są to Mazowiecki, Welowieyski,  Geremek,  Kuroń.  Michnik,
Balcerowicz, Skubiszewski, Stelmachowski i wielu innych.

Do  grupy  anty-niepodległościowej  należą  również  setki  tysięcy
aktywistów  partyjnych.  zajmujących  stanowiska  sekretarzy,  czlon-
ków politbiura, K.C. członkowie sejmów, wyżsi funkcjonariusze shJż-
by państwowej,  gospodarczej, shłźby zagranicznej. wyżsi dowódcy
wojskowi;   do   nich   musimy  zaliczyć,   bo  być  może  obrazHi  się  za

pominięcie  -  różni  sekretarze,  ministrowie,  szefowie  UB,  MO,  wo-
jewodowie, prezydenci, prokuratorzy, sędziowie , naczelnicy więzieńt
lnfomacji wojskowej, a także bezpośredni agenci  NKWD-KGB.

1  ci wyżej wymienieni  przestępcy,  żyją,  przewaznie  w  Polsce,  w
bardzo  dobrych  waJunkach  i  kosztem  wymęczonego  społeczeń-
stwa!!!

Więc gdzie jersteście.  wy wszyscy,  którzy w  pokrętnych ordynac-
jach wyborczych , mimo wszystko , staliście się reprezentantami Pań-
stwa Polskiego?

Od 1990 roku nazywanego przez prezydenta F`P - Lecha Wałęsę
111  F`zeczpospolitą?  Dlaczego  okresu  od  1944-1990  roku  boicie  się

po  imieniu  nazwać  OKUPACJĄ?   Lub  wca]e  tego  okresu  nie  na-
zywacie,  niemaJ wyłączacie go z rzeczywistości  Polski, jakby naJód
wtedy nie istniał i znikło z mapy świata nasze terytorium?

Co  Prezydencie  RP,  Sejmie, .Senacie,  Najwyższa  lzbo  Kontroli
Państwa  czynicie,  by  zbrodnie  ludobójstwa  dokonane  na  polskim
społeczeństwie,  z  okresu  1944-1990  roku,  właściwie  celowo  prze-
milczane i ukrywane - zostay ujawnione,  osądzone a zbrodniarze

R°Edsn+eRŚŁ%|tT::nr%dkar:;sęęzyN:#%WśąńuśeET%S#:AWTSAk:R:Ej
World  Order?

Z daleka obserwując  nasz  Kraj widaó jak tam toczy się zaźarta
walka, by zbrodniarzy nie karać,  przewodzą temu  Mazowiecki, Wie-

lowieyski, którzy w sierpniu 1980 roku zosta]i wysłani przezbezpiekę
do strajkujących w Gdańsku, by tam narzucili kierunek obrad zgodny
z  życzeniami  Jaruzelskiego   -   Kiszczaka.   Przed   udaniem  się  do
Gdańska  Mazowiecki  i  \Melowieyski  zglosili  się  do   Prymasa.   ks.
\^Ą/szyńskiego  informująę  Go,  że „wbdza  (MSW-przyp.  MG)  prosi,
by  udali  się  do  strajkuiących  i  służyli  im  radą..  Ks.   Prymas  od-
powiedzial,  „jeżeli  was  władza  prosi  o  taką  ustugę,  to  czyńcie  jak
wam  wasze  sumienie  nakazuje".  1  „sumienie"  kazalo  im  lea.eć  do
Gdańska,   natychmiast  zameldowali  się  u  sekretarza  PZPF`-Fisz-
bacha, następnie u wojewody Kołodziejskiego i wreszcie udali się do
suajkujących  pracowników  w  Stoczni.   Mazowieckl  później  przez
Jaruzelskiegomianowanypremierem,któremuodwdzięczytsię„gru-
bą  krechą",  zaś Wielowieyski  został vice-marszałkiem.  Węc co  za
Polska powstała? Niby już niepodległa? Marszałek J. Piłsudski wotał:
.strzeżcie się agentów" a tymczasem agenci, którzy narzucili się jako
„doradcy", a jakim,i byli to wiadomo, dziś oni i wlelu innych nazywają
się SOLIDAF`NOSCIOWCAMl,  lecz  nie  wiadomo  z  kim  onl  się so-
lidaryzują,  bo że nie ze społeczeństwem to wiadomo!

Dygresja osobista:  mnie dla odmiany nie  poz`^/olono wyjechać z
Wa/szawy  i  dwukrohie,  gdy  już  miałem  jechać  do  Gdańska:are-
sztowano, odstawiono do Pałacu  Mostowskich  i tam wręcz oświad-
czor`o, że do Gdańska nie wolno mi jechać i W"szawy opuszczać.
Cav czas,  gdzieś od  16  sierpnia pilnowano  mnie  przed  moim  mie-
szkaniem, w nocy, w odlegbści 4 motrów od drz\^ri wejścowych stał
ubecki   samochód.   pilnując  żebym   nocą  nie  wymknął  się  z  do-
mii„.Jednym  słowem  „władza"  wiedziała,  kto dla ich  zamiarów  byt
przychylny.-

Warunki   prawne,   polityczne  i  gospodarcze  wytworzone   przez
ruso-komunę,  plus  Mazowiecki łącznie z Balcerowiczem,  Sachsem
i  Bieleckim  spowodowav  niebywały  kryzys  ekonomiczny,  gospo-
darczy,  moralny, na skutek czego młody Polak nie widząc dla siebie
warunków życia,  bo  nie należal do sit\^ry czy nomenklatury,  uciekal
za  granicę.  Bo  nie  godził  się  z  urzędowo  stworzonym  burdelem.
olbrzymią siecią ztodziei  i  bandytów,  gdzi.e  bezkarnie  działają szaj-
ki-mafie międzynarodowe; gdzie by normalnie żyć, to nie tylko trzeba
się łokciami rozpychać ale te łokcie trzeba mieó wzmocnione ostiymi
ostrogarni.   Ponieważ  nie  wszystkich  było  stać  na  taką  postawę
i...łapówki, więc wielu wpadto w apatię, tak znaną z obozów zagłady,
irni zaś. jeszcze nje zupełnie otępiali, by żyć normalnie, wyjeżdżają
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zaledwie ponad 38 milionów. Ubytek ponad półtora miliona dowodzi,
że  straciliśmy,  może  nawet  bezpcwrotnie,  bo  nie  widać  szans  po-
wrotu  dla  wielu  -  bardzo  wartościowych  ludzi,  wśród  nich  zndazło
się  ponad  sto  tysięcy  z  wyższym  wyksztalceniem,  wykazującym
wiele inwencji , przedsiębiorczości. Uciekli czy wyjeżdżali przewaźnie
ludzie   mtodzi,   gdyż   nie   godzili   się  z  bezprawiem   i   dowolnością

postępowania  różnych  ferzystów.  Ta  młodzieź  szukała  dla siebie  i
często dla swoich rodzin normalnego życia, ludzi cywilizowanych.

Ponad 3.000 Polaków, głównie nowoprzybyłych wykłada na ame-
rykańskich  uniwersytetach.  wiele  tysięcy  pracuje w  różnych  lnsty-
tutach, lub nawet pozakładai swoje businessy...To są skutki polskiej
„pierestrojki,  restizowanej  przez  Jaruzelskiego,   Kłszczaka.  Mazo-
wieckiego,  Balcerowicza,   Bieleckiego  i  pomniejszych  złoczyńców.
Zaś bełkot na temat przechodzenia do kapitalizmu  (w czyje rę®?),
uczenia  się  demokracji,  ma  zagłuszyć  narzekania  ludzi  pokrzyw-
dzonych,  zniszczonych,  jakby za  karę.  że nie chcieli  komunizmu.„
Jak  długo  Polacy  będą  usłużnie  wcielali  w  życie  Polski  dyrektyw
międzynarodowych  sit,  wroglch  naszgmu  społeczeństwu  -  Między-
narodo\^/y  Fundusz Walutowy,  Bank Swiatowy?

Czy  nie  czas  wielki  zabraó  się  do  uporządkowania  spraw  wew-
nętrznych,  w  oparciu  o  polski  plan  i  przepisy  prawne,  rea]izowane
polskimi  rękami?

Pospieszmy  się  z  uporządkowaniem  naszego  krai.u,  zanim  nie
zostanie  narzucony  światu  i  nam  New  World  Order,  uzgodniony
pomiędzy prezydentem  USA G.  Bushem i Gorbaczowem...

Marian GOŁĘBIEWSKI
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