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Oświadczenie ugrupowań
niepodległościowych
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nadawałby się Smoleń lub
Laskowik. Efekt ten sam,
a byłoby śmieszniej.
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Autorzy projektu proponuj ą
od trzech do pięciu lat pozbawienia wolności za ten
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A co proponuje się ludziom
jak o alternatywę?
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Wojsko Polskie i JAKIE?
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CZYJĄ TO MATKĄ JEST NAIWNOŚĆ?
100 pytań do Janusza Onyszkiewicza.
Enucjacje przedstawicieli tego
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wiu, Koszalinie, Kołobrzegu,
Białogardzie, Pile, Krzyżu, Starogardzie, Szczecime i Szczecm-
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34 osoby w Shipsku, 1 1 w Toruniu i 5 w Miastku. Trzy osoby

suwerenności i granic to zdu-

prowadzącegłodówkęwPozna-

nriwDość. Dodajmy - naiwność:wżb,::;::ii,Ęioą;c::3oEa#pL;j;AISW

wzgiędow zas komuni acyJny

Portcentraln;iszczecinDąbie.
23 maja głódówkę kontynuują

krajów, ale są gwarantem ich
miewająca, po ponad 70 latach.doświadczeńzkomumzmem,

NRD stacjonować musi konty-ngentwojsksowieckich.Ze'k`ch

Od 22 bm wstrzymały ruch po-ciągitowarowcstacjiSzczecin

niu przerwały ją 21 wieczorem.Wśródstrajkujących2nalazło

się juz kilka osób, które musia-noprzewieśćdoszpitala.Rządwdalszymciąguniezdecydował

sięnapodjęciepoważnychriz-mów.Impastrwa.
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Chiński socjalizm
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Komunistj/czna Partia Chin
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studentami chińskimi. Doma~

o specyficznie chińskich ce-

gają się oni gwarancji, że wydarzenia pekińskie czy w Tbilisi nie powtórzą się nigdy
w Moskwie.
Do ich protestu przyłączyli

chach Taką dziwolągiadę serwują obecnie komuniści chińscy swojemu narodowi. Tymczasem, z przeprowadzortizj
w rocznicę masakry studentów no pl. Niebiańskiego Pokoju, wynika, że niccriłe 17%
studentów poparlo ioki pTo-
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SW Krzysztof Korczak
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wieckiego?

jnych. Ponad polowa respon-

naiiusza, obawiają się także

dzie sil w kmju?

ZSRR.
K.K.

Kupuj
Tygodnik

dentów oświadczyła, że pozo-

stanie w kraju, w tych warunkach, jest beznadziejne.
Powtórzenia chtńskiżgo sce-

ł%;|#wgwd:af:sg:gJ:"3.:;#j

się studemci z innych miast

gram. prawie y4 arLkieiowanychoświadczylo,żejestzde-

gustowana bezużytecznymi
szkoleniami
wojskowymi,
które nasilono po zdlawieniu
studenckich akcji protestacy-

rozmawia przedstawicieL

dowy ria znak solidarności ze

pragnie budować socjalizm

Solidarność

Walcząca

moskiewscy siudenci. Kilkudziesięciu z nich podjęło na
Uniwersytecie im. Łomonosowa 24-godzinny strajk głoi wolna może się właściwie rozwijać.
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Takich ludzi trzeba więcej.

Czyol)awiasięPanziednoczeniaNie-

Jniec?
Niemiec lekceważyć nie wolno. Mamy doświadczeria historyczne. Ale
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Kto jest czyim
dłużnikiem?
Utworzona w Radzie Ministrów Republiki Litwy specjalna komisja przygotowuje
dla Gorbaczowa rachunek
strat jakie poniosła repubcywilizowanego świata.
Kreml, .mimo to, z niespoty- lika w wymku radzieckiej
Bezsensowność

lat.

rze!ża:e::g[:ęz::%;o:oŁ:g:iigż8:r:a:
#f#:aqg:cp:#zp;:f::gaóąócr:,ds%ż::

moskiews-

kiej argumentacji uzasadniającej możliwą inwazję Litwy jest oczywista dla całego
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kanym uporem argumentuje

agresji w 1940 r. Pierwsze

i uzasadnia. Jedną z najż)o-

punkty

Solidarności w 1981 roku. Co Pan

]Pn°ywi#fa'tg;;,e,nc';trmbg::Zoecriełt%f:

w4Źn!`ćJ/.sz)/cĄ

by przęiść w ręce memieckie.

jest niewyobrażalne wręcz
zadłużenie Litwy wobec Sowietów. Okazuje się jednak,
że i druga strona ma coś na
ten temat do powiedzenia.

m.in. zagrabione (bagatela!)
i.oiiad 4 tony zlota, grabieź
dóbr kultury, nacj onalizację

o tym sądzi?

Taąe;:#yŁaonłŁgdeczE:Tng:g:yt[::

Jaką clicialby Pan hdzieć PoLskę.
jakiego ustToju je§t Pm zwolennikiem?
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tez

Moskwy

wykazu ` obejmują

wkładów bankowych, konfiskatę wyrobów jubilerskich\itd.

gar:Sdtra°ŁTe#::zł:#k??zayćjecdan*

w jakim chcieli komuniści. Z Wałęsy

{aEpśFa%ynś::,:ewdcoze;:#ęacEł:
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Mnm zamiar sięgnąć do
klasyka antyki]murizri'i:u , Józefia Mackiewicza. W 1957
roku twierdzil on, że wszystkie te rzeczy, o które się
najczęściej oskarża komunizm i które się poda:je jdko
/.Ć.go i.sfo/€, "to wszystko już

było! Ani masowe mordy,
ani obozy koncentracyjne,
ani rządy policyjne, ani system totalitamej monopartii,
nie stanowi wyłączności komunistycznej".
Przć'j/adowanie

inaczej

Dzisiaj , kiedy się czyta te

i)ierwotnego znaczenia.

Fenomen ten występuje stowa, to trudno wprost uwierzyć, że zostaly napisame
pod rozmaitą postacią. Czasami chodzi tylko o zamące- iirzeszło 30 lat term. To przenie słowa, czasem o nadanie cież m naszych oczach. nd
'\-` przestrzeni niewielu miesięcy
mu wręcz odwrotnego sensu. Charakterystyczne jest, stwierdzono z trybmy of icjalnćJ/., "że miliardy słów, wyże to zdegradowanie mowy
ludzkiej, czyli głównego wy- głoszonych w ciągu dziesiątraziciela kultury, do rzeczy ków lat, w najwyższych aepolityczanych,
bez
wartości,, występuje ropagach
w literaturze, w teatrze,
w`epoce po
Zjeździe partii
i „destalinizacji", w sposób w szkołach, na uniwersyte-

jjsz3zkere:łaerdz±ejŁłEła:S:Z]łnĘ

myślących

przeciwników
politycznych
oraz forma tych prześlado-

tach, na wiecach itd. nie ma-

ją żadnego pokrycia w rżeNigdy bowi\em z taką wyrazistością nie stwierdzono do-

czywistości, ale zwalniąią od
odpowiedzialności, wskutek

Fenomen komunizmu
wań w Sowietach, nie zawsze
przelicytowwje
demokracje
zachodnie.

I tutaj Józef Mackiewicz
przytacza cdy szereg bardzo
malo zncmych fdktów ...,]eżćhi
się przypomni, że ciała Mussóliniego i jego
towarzyszy wisiały przez
kilka dni pod bokiem kardynała katolickiego na Piazza Loretto w Mediolanie,
powieszone za nogi, jak
zwierzęta
ubite
wjatkach...Jeżel]sięprzypomni, żę poeta wszechświato-

tychczas z trybuny oficjalnej, że miliardy słów, wygłoszone w ciągu dziesiątków lat, w najwyższych aeropagach politycznych, w literaturze, teatrze itd. nie tylko nie mają żadnego pokry-

swego masowego charakter`i..."/Wydaje się, że. ta deiirecjacjastowa-jegounicestwienie - sięgnęła swcgo apo-

cia

się po raz pierwszy. I zawsze
obserwującym ten feiłLjinćn
wydaje się , że ju.ż dalej w tym
zakłamaniu, w tym unicest-

w

rzeczywlstości,

ale

zwalniają od odpowiedzialności, wskutek swego maso-

wego charakteru. Zarówno
w samym Związku Radzieckim, jak i w państwach satelickich, w tak zwanym narodowym komunizmie, premierzy, miristrowie, urzędwej sławy, Ezra Pound, po- nicy, pisarze, naukowcy itd. ,
o ile nie zostali utrąceri ze
sadzony był w roku 1945
względów personalnych, poprzez` Amerykanów do klatki po gorylu..„ że 85 let-

zostali na swych stanowis-

niego pisarza, Knuta Hamsuna, jednego z największych pisarzy na kuli ziemskiej, wpakowano do domu

kach, mimo iż lata całe mó-

wariatów... jeżeli uświado-

Zresżtą w tych samych słowach i tym samym tonem.
To admiristrowanie z góry
sensem słów przybrało rozmiary nie notowanej w dzie-

mimy sobie cyfry, tak mało
znane szerokiej opinii, jak te,
że (wg Margaret Bovert)
w roku 1946 aresztowano we
Francji, w okresie czystki,
przeszło pół miliona ludzi
z oskarżeniem o zdradę, od-

wili i pisali to, co dzisiaj jest
zakazane, byle dzisiaj mówili i pisali, to cojest nakazane.

jach żonglerki"...

geurn, że już dalej zajść w tym

kierunku niepodobna. Parniętajmy jednak , że to rie zda:rza

wiertiu mowy ludzkiej posunąć się rie można...

Gdzje się podzial komunizm? Komuniści zamienili
się w bylych komuflistów, doznali cudownej przemiany

z Szawlów m Pawlów. Jvag/e
znaleźliśmy się we wlasnym
domu. Nie ruszyliśmy się

z miejsca, a nagle nie wiadomo skąd, z jakiegoś domu,
który nie byl wlasnym, znaleźliśmy się we wlasnym domu.

We własnym 'suwerennym,
niepodleglym pańsiwie. I nawet dokładnie nie wiadomo

jak i kiedy .
(frag.) Jerzy PRZYSTAWA

było się 160 tysięcy procesów, a źródła amerykańskie
obliczają, że 100 tysięcy Fra-

ncuzów padło ofiarą wyzwolenia, to znaczy więcej, niż
Francja utraciła na polach
bitew i w obozach jeniecklch.

Co imego wyróżnia komunizm jako fenomen jedyny w dziejach świata.

Tym fcnomenem jest odeL
l)ranie ludzkim slowom ich
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Znajdziesz ią u nas
Poszukujemy kolporterów
KORZYSTNE WARUNKI

Granicę polską przekroczył jako zbieg, chociaż legitymującysiępaszportem;nie
wie, czy kiedykolwiek zobaczy żonę i dwie córeczki,

które pozostały po tamtej
stronie. Jest człowiekiem odważnym, czego dowiódł wielokrotnie. Zanim zdecy'dował się na emlgrację, przez
Wiele lat usiłował samotnie

#:Fr:dszx;j,eJSprka.Tfe::nlc::

PierwszywPolscedramatczlowiekaubiegającego się o azyl polityczny w naszym kraju.

Obywatel radziecki - Wasyl Stecyk, odkrywa
kuli`sy radzieckiej... mafii!

Niezależnej
Organizacji
Praw Człowieka.

Już po paru dniach funk-

Sj::sa,#;:Ziumg%jgd°e::'acTph;
kilku najściach, przeszuka-

:haycł±ieŁ°błęu'Wmy8źf8n:#i
wsiada w pociąg, i szczęś-

liwie nie zatrzymany, przekracza granicę.

stawlać czoła czemuś, na Co
znajduje tylko jedno okreś-

I tu rozpoczyna slę na]-

;e3Ę'emraófiż:.as:#;:Łn.ajnTej

g.]Te:'jżzłŁk:w°e:b::łd:łL:ł

-żeruj ącej na zdrowej tkance
zasobnych

społeczeństw.

#.sJ;e#riy_kwj,%ŁewmFgŁso%

Mafia w ZSRR, to krwiobieg
systemu - na jej czele stoją
członkowie
mjwyższych

wiedzą o nim wszyscy, od
najwyższych władz po szeregowe orgaw)/, w ciągu kilku
miesięcy nie następuje żadna

wladz - i'ządu, partii, KGB...

Swoimi mackami sięga
wszędzie, ma swoich ludzi
wmilicji(gdziewasylstecyk

;::#:PpO:ba}tty:Cez%oŁ01:tni%%§
nieprześladuje,niewysiedla,

Ł°djdkadżłee"SŁąero€:łccżężj

nie uzyskał też żadnego konkretnego statusu, pracy, da-

3:z.eh:s;ęrboi3:srtaT|rzeT,wuyrGĘ:
ka piętno na życiu każdej
komórki społecznej, sprawiając, że funkcjonuje ona
w sposób chory, zdegenerowany, eliminując ,wszystko,
co nie podporządkowuje się
mafijnym regułom gry. ,

I tak, pracownicy słuzby
kryminalnej w Geniczewsku
nad morzem Azowskiin mają swój udział w wielkich

Człowiek

kontra
mafia
rżenia, ale wkrótce grzężnie,

:f::2,?Pkrtyóbr;yc.h#knksq#yaż kdoymfs;asEroanTro,TLąac:ayj:;j
- chce składać 7iorma/nći rćz-

KC K pzR . Niepokomy szef

porty,zgodniezeswoiyiifbowj.ęzkami., musi prędzej czy

Łaon%arżst,rnafji3i:ngęće-.yTji

później zmenić tak pracę,

sądu -` nie ma możliwości

J*kk;o::ełj:8edezamiteasłzukragp;2i
nym w Nowotroicku na

!jLg":sgn:y:c#;.;:ed;#ł;:ii

F%r:afła:n;]z,g±TŁefacgłaeł;9:8:;:rf:Ek::

:ł%?%;:;coy„Ęs„uz.:łz*j.:2łźząEąu[i

cowników wielu wydziałów
w przedsiębiorstwie, dyrek-

od dyrekcji jego zwolnienia.

wej oraz miejskiej instancji

-dłzeb#!alno#S&Prrtz%:pżą%
partyjnej. Prowadzi szeroką

::Łg%łg:j%zhajnabrkź5ad=;:€
tów z kombinatu.
Dochodzenie, wszczęte

powiedzialność kamą osób,

piastuj ących wysokie stanowiska państwowe, wmnych
prześladowania
obywateli
za krytykę). Nie był zdziwio-

stępowanla.

Coraz bardziej zaszczuty,
nie czujący się już bezpiecz-

ŁłanćżjaatvTPTa3t#3adpoops:g:

czyn takiego stanu rzec?.

§;gE:,:az::::,łę:Ęoał:3n:;:a:s:::

3:#krgo°t:Pa°pdr%rJł'pHTjeesczhaa:
wienia dyrektora naczelnenia samochodem, po raz
go, Czerichin.a, w stan oska-

%;t3pćłoę;zae.czi:#i?Sp`fz#
nie.

baczowa list, w którym nie

iłjii;j;łfiiij:ąaijb;:zii:p;i.

gź:::cJiog#raęami=Jdąź[g:ł

Ostatni akord nierównej
walki to oskarżenie, wniesione przez Wasyla Stecyka
przeciwko Michaiłowi Gorbaczowowi
(w
oparciu
o
przepisy
konstytuę]i
ZSRR, które przewiduj ą od-

nie nawet we wkmym miewanych, przez łapówkarst-

przekonani o dramatyzme

cflęFznua#ća*::s#caz;ź=

ga;;r:3Z::l;ej.tJ;:agl!Z;e!śłd?jtoiT:yii

produktów jako wbrako-

to życzliwi ludzie, nie Ę

drugi - podczas spaceru
dmioletnią córeczką.

ny, gdy przyjmujący go urzędnik odmówił wszczęcia po-

Cisił:j:ó:Zc:łeog:k%rw°kzuarkałtaudr::

:#oiei;!g;iji:iJ;:źałiłĘSsi

szkaniu,
Wasyl
Stecyk
chwyta się ostatniej moźliwości - emigracji. Wybiera
Polskę, gdyż słyszał, że

w tym kraju udało się przezwyciężyć komunizm. Początkowo jego starania są
bezskuteczne, jednak otrzymuje paszport po przedsta-

TYGODNIK

Cywilizowana Euoi)a nie
po raz pierwszy odmawia
przyjęcia do wiadomości, że

za miedzą rozpoczyna się inDy świat - świat totalitaryz-

=j,.g|o.bjicekk,!grteg:zsEj;?F:
ile europejskie okaże się p.olskiespoleczeństwo,zeswoimi

lt,;',:,`:.t`.,i,`:`,,',.i,`,:i`,`::',:,,`,:::;:,,',':`,,;:`:i:;`Ę

leży dalszy los człowieka, dla
którego aktualrie nie ma ani
odwrotu ani iprpektyw. M.

"SoHdarność Wal-

cząca" organizuje pomoc dla rodziny Wasyla Stecyka. Grupa
Zakladowa
MPK
„Bez pardonu" przekazała 100 rubli.
WALCZĄCA NR 238

Proces gwałciciela

polekinomWpoisc.eLwpro-sieoskarżonesątakżewiePolki, tóreudziela-s dyściepom cy.Spra- toczysię,przy wiachzamkniętychpótrwaok łotygodria.ej stopierwszypi.zy-że zkswzy wkepd8%Styro#eęrowadz nychzPolski,czpierwszynat kąalę.pAPmon polu,-_-: -_ _ -_ i# :;i łi:yioł:

Przed sądem w Saeffle w Szwecji. Po przybyciu dz•:_- - - - - - - _-:_- _:- - - -:-_- -:_- ; ał=3aew*es;=z;yi:gĘ°osrżtga::ł;Łł;8ś=i=§?Si`i:c;ę:łs:zfi#:eś§:zpolkamiprzezogłosze-wczasieorgi grożąc,żeieniawprasiepolskiejwwypadkunieposłusze-skomożliwościpracyństwawyślezdjęciaro-

f:gżś::tŁ%;ĘĘęF1%
#r#żz:=:b#nt;ębpiź:#aFGratulujemyawansu...

Wspieranie demokracji czy
kr_-: _- :-ZaJgił: #;ji:ł
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16 maja o godzinie 12
południe, spod ZR NSZZ

więnią im pra5:y y Sp9dzielniach lnwalidzkich. Niechcąbyćciężaremdlaspołe; -

Solidamość" w Poznaniu,

Z

„Wolni i Solidami",

Poznań, ul.qóma Wilda 106Ł.vłj:;gchri#ł2Sr'

[Ei±Sóeó!:8;z:erz?łagg?E:Ę!:

52414 Wrocław
•'!'-,i.'i.i_.iii:,,,`..'..,i,.'_.i:,i

nia w warszawie.
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