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KAMPANIA WYB0R CZA

KORNELA
6 sierpnia - Świdnica - spot-

kanic z mieszkańcami

PROGRAM WYBORCZY
KORNELA MORAWIECKIEGO

s sierpnia - Rzeszów - spot-

kanie z mieszkańcami

1.Usunąćgen.Jaruzels'kiegozpełnionychprzezeńpublicznychfunk-

9 sierpnia - Kraków - spotkanie z mieszkańcami
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15 sierpnia -udział w obchodach zwycięskiej bitwy nad bolszewikami w 1920 roku - War-
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17sierpnia-Wałbrzych-spotkanie z mieszkańcami
Jeś]i popierasz jego kandydaturę,jesteśjegosympatykiemLul)
chce§z nim zostać wesprz]i Kor-

nela wplacając zadekląrowaDą
i)rzez siel)ie kwotę m `konto:

KORNEL MORAWIECKl
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do kogo?
ako szczery sympatyk
Solidamości Walczącej

J

od czasu stanu wojen-

;#i::%łjo;dsffgŁii

nego po dziś, szczegól-

nie ceniąc jej dalekowzroczny program, zdecydowanie daleki od jakiejkolwiek kolaboraęii z komuniz-

ELatkm:ew#3d#*Ł#mdore
przekonanie.
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mi i narodami bałtyckimi

Podczas wiecu w Mast:ioie
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Dążenie do wejścia w zie-

ia. że rie potrzeba jej dodat-

w ukraińskim środowisku.

dnoczoną Europę... Tylko

kowo uzasadniać.
W marcu br. powstał Wy-

łłeug:Sp#§z:dEir%F=Fr%:i gi9ęmYbT°ę°gaŁ4:E*o%:
nie w krótkim czasie zdominarodów.

Aleteraznieihńemcomyśleć.

które po paru latach uporawszy się ze swymi yewnętrznymi problemami rozpoczną ekspansję polityczną
i ekonomiczną. Ta ekspan-

Litwa, Łotwa i Estonia od
dawna łączą swe wysiłki
w celu odzyskania niepod-
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#ź8śEe;r]g'a;ecpfoptfłiikot
sił §ię gwarantem nienaruszalności ustroju Rzeczpospolitej a król, sejm i senat
dla własnych korzyści to za-

aprobowab. Odtąd zaczęła

lityczną i odsunął od ruHzych
gramic Rosję , by nigdy już nie
mogła zagrozić ani nam. ani
Euroi)ie i światu. Nasz stqsu:

nek do kunktatorskijej polityki zagranicznej T.Mazowiec-
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Miejsce Polski jest w Ęu-

między tymi mocarstwami.

W przekonaniu t)m umac-
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NAGRODA

rzaka.
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R

-

ok 198566. Dyrek-

tarze nie przywrócili do pra-

tor Zespohi Szkół
Ekonomicznych nr
4wwarszarieośwri-

cy. Dziś głośno się mówi

wano zaufanego człowieka,
pułkownika - POLITRU-

wony prominent - kurator
Polański - zasłużony w „wojnie jaruzelskiej" otrzymał
od „naszej" władzy nagrodę
placówkę
w
RFN.
A p.Niezabitowska mó`wi:
nie ma ludzi. ]ak to się "a.P
Są i to jacy? Pani rzecznik
najwidoczriej pomyliła się
-powinnaraczejnampowiedzieć,ktotujestwewłasnym
domu. 0 pardon, wyrzucona z pracy nauczycielka za

KA. Rok 1989 - wszędzie

wiemą służbę „Solidamoś-

słychać: /esfćJś7n)/ wć] wJas-

ci" też otrzymała nagrodę.

dczył: nće z4frwdhi.€

przewodniczqcej „Solidamości".

Pomimo ofiamości rielu osób łą-

Nie pomogły odwołania
do kuratora Polańskiego
:;;ii.:`.,::.,..',.`..`::.:,:.;.`::,i,::,i.:::.`.:::;';:,..:.`.`.::.,l:..i.::::,:`;.:,.;ł:::::r:.:.:.,;:.:

rie do przyjęcia uważamy sytuację,

Na zdjęciu Pi(iir Mui(hr=uk

- milczał, a czy mógł odwołać swoje polecenie? Na
miejsce
przewodniczącej

ŁaŁboyrż*:`Snśgotdapokryćmatka

„Solidamości"

%##rFwg%z%p6%i!;;oL::n::#`p#b:„#'i'i::!"!`#;,u,Pn°,Z,')#a

APEL

Wszysikie datki poiwierdzone zos[aiią n' Tygodiiiku SW

Zapraszamy wszystkich, którym drogie są
ideały wo|ności i solidamości na Mszę św.

W intencji zamordowanego w 1982 roku

PIOTRA MAJCHRZAKA
Piotr Majchrzak miał 191at. Zabito go za
to, że nosił przypiętą plakietkę Solidarności.

zaangażo-

nymdomu,niestój,nieczekaj Jest żebrakiem proszącym
- po7%óż. Komu? W maju w innej szkole o parę godzin
lekcyjnych, by dorobić do
1989 wydano ustawę o przynauczycielskiej
wróceniu do pricy. Usiło- nędznej ,
emerytury. Władzy należy
wałam z niej skorzystać.
W grudniu sprawę przywró- się speęjalny pokłon za to, że

ceria mnie do pracy rozpatrywali pezetpeerowcy: kurator Polański, wizytator Fitipiak i mianowany dyrektorem szkoły za zasłuri ob.
Tulik - były pracownik SB.

Msza Św. odprawiona zostanie 31 sierpnia
o godzinie 17.00 w Kościele pod wezwaniem
Najświętszego Zbawiciela przy ul. Fredry

Oczywiście sprawę załatwiQ'-

w Poznaniu.

pedagog. 0 negatywnym załatwieniu mojej spra,wy zawiadomiłam Ministerstwo

Po Mszy Św. nastąpi odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej.

uczclTMv pAnflĘĆ ploTRA.
SOLIDARNOŚĆ WALCZĄCA
PARTIA WOLNOŚCI

omisja

K

Rewizyjna

NSZZ „S" Redonu
Dolny Śląsk wystosowała 30 maja br.

pismo do Komisji
Krajowej NSZZ „S" oraz
Krajowej Komisji Rewizyjnej NSZZ „S", w którym
kwestionuje przedstawione
11 Zjazdowi „S" rozliczema
finansowe i domaga się
otrzymania rozliczenia rma-

20.-26.08.1990 ROK IX

no negatywnie. Nie należy

#9Kć;łs:3zE+ej::mphohżL:f;

Oświaty i Wychowania, ale
ludzie zajmujący się oświatą

i wychowaniem nie odpowiedzieli. Bo i co to za problem, że kogoś tam czerwoni

89, 90 aż do 11 Zjazdu, z wy- lutach obcych, Redonowi
Dolny Śląsk
szK)zególnieniem:

4/ wykaz sprzętu przekaL; kwoj wpływów złotów-

Z::sek8° Re8lono" Doiny

kowych i odrębnic w walu-

nagradza czerwoną nomenklaturę, za to, że na wychowawców mlodzieźy polstiej
wybrala Ludzi o najwyżsżycŁi
kwalifikaęjach - politruków
i ubeków, za to, że nauczycie-

lki pracujące do niedawna
w egzekutywie wojewódzkiej i KC partii wróciły do
pracy.Zatowszystkonależy
się Wam Panowie kremlowskie podziękowanie, bo naród swoje złożył 27 maja.
Mć)`hh się - nie będzie roz/z.czfl7!(.o - być może -, ale
coraz częściej też słychać

okrzyk 7.4RGO W'JCA .

HaHna GRYNAGmL

panujący nam nadal dygni-

nsowego KKW za cały okres tach obcych
3/ kwot przekazanych
jej istrienia Qvałęsa powołał
jawną KKW na miejsce taj- w jakiejkolwiek formie, złonej TKK), tj. lata 1987, 88, tówkowychiodrębniewwa-

:a°c#cL;c°hdrębnie\\waiu
` 2'kwot wydatków złotów-

wśród nauczycieli, że czer-

ści

Biura

Solidamości

w Brukseli, które ze względu
na brak czasu nie zostało
zaprezentowane na Zjeździe, a pĘ2ozniej dziwnym
zbiedem okoliczności nie
znalazło się w materiałach
pozjazdowych.

Mija trzcri riesiąc od wystosowaria tego pisma a od-

Autorzy pisma proszą też

o?płołdLąĘłs€ działalno-

powiedzi brak. Z pewnością
nie będzie jej rigdy.

telników wścieka już

nieustanne wylicz\a-

nie wad refomy gosCo wrażliwszych
czypodarczej wicepremiera Nomen... o, pardon
- Balcerowicza. A zatem: sięgające już ok. 500 tysięcy
bezrobocie,
katastrofalna
recesja, totalny spadek po-

żomu życia obywateli. .. Oto
najbardziej spektakulame
i naitragiczmejsze przejawy

mi, w dwa lata po Traktacie
Ryskim - kończącym wojnę
polsko-sowiecką
®roszę
zwrócić uwagę na zbieżności) i w około 5 lat po odzys-

kaniu niepodległości - pre-

mierem polskiego rządu został Władysław Grabski. Zastał on gospodarkę kraju
w stanie katastrofalnego
rozkładu: szalała' inflacja,
szerzyło się bezrobocie, po-

``działalności ekipy Mazowie-

głębiała

ćkiego. Takich tragi-komicznych „prezencików" postkQmunistycznej władzy, wy-

podstawowych gałęzi przemysłu, szczególnie kolejnict-

się

deficytowość

nikających z braku konkretnego programu i politycznej

dobrze są nam znane te ob-

wa ale i roLnictwa... Jakże

prostytucji jest mw/fwm. Trudno je.driak wymagać klaro-

jawy kryzysu. I co na to
Grabski? Otóż licząc się z faktem, iż dalsze zabiegi

wnej' i otwartej polityki soc-

oszczędnościowe

kosztem

6. Utworzy] nowy Bank
Polski pod kontrolą państwa.
W ten właśnie sposób po-

czciwy Grabski wyprowadził przedwojenną gospodarkę „na\prostą". Podobną
taktykę i stratedę działań
zastosował Konrad Adenauer, kiedy tuż po drugiej
wojnie stanął przed zadaniem szybkiego uzdrowienia

gospodarki

RFN

(skutek

- jak widać - był niezły).

W tym riejscu trzeba jednak zadać podstawowe pytanie: czy reforma w stylu
Grabskiego lub Adenauera

riałaby rację bytu tu i teraz?
Otóż z pewnością nie. Trudno bowiem przykładać ja-

kiekolwiek standardy euro-

jalnej, r.olniczej, czy też pry- społeczeństwa są drogą dowatyzacyjnej od rządu po- nikąd, zadziałał następują-

pejskie, nawet te trącąc€ myszką z pierwszej połowy wieku, do państwa o takim sta-

grążonego "po #§zł7" z byłą

tusie, jak nasze!

CO:

Bo

oto

Na zdsęciu: WŁad)islaw Grabski premier 11

Rzeczpospolitej. huórca polskkj, zlotiwki

Partii Wolności Komel Mo-

rawiecki. Zakłada ona poprawę polskiego przemysłu
w oparciu o gospodarkę zjednoczonych Niemiec przy

jednoczesnym rozwoju akcjonariatu pracowniczego jąko podstawowej formy włas-

PLAN NOMENKLATUROWICZA
PZPR - ceną tego kompromisu jest niezdecydowarie,

dziej deficytowych przedsię-

śpiertelne dla naszego społeczeństwa i gospodarki.

biorstw państwowych - glównie `inwestoiom zagranicz-

W obnczu tych faktów,
oczywistym jest postulat natychmiastowego przeprowadzenia wolnych wyborów,
które zmiotłyby posttotalitame układy panujące w naszym kraju i przede wszystkim, doprowadziłyby do
stworzenia społecznej plat-

fomiy poparcia dla radykalnych, zdecydowanych i prze-

1. Sprzedal część najbar-

Dym. W rękach paiństwa po-

zostawił jednak
podstawowe

jnstytucje

OLol€jnictwo,

pocztę...)

2. Oglosi] stopę opodatkowania na poziomie stwarzającym mniej korzystne warunki
wielkim kapitalistom Oyb to

jedmk podatki od dochodów,
a nie od obrotów).

jrzystych zmian, odbywających się jak najmniejszym
kosztem §połecznym. Tak

organizacji adnrinistracji i)a-

więc rośnie w naszym naro-

ństwowej.

9zie tęsknota za trzeźwym
i konkretnym Planem wy-

t)iurokratyczne spowodowal

jścia z owej fatalnej matnii.. .
Na szczęście historia Pol-

ski zna już podobne przedsięwzięcia. W 1923 roku, tuż

po wyborze nowego prezydenta, Stanisława Wojciechowskiego, w bhsko rok po
zakończeni u
konfliktów
przygranicznygh z Niemca-

3. Dokonal zasadDiczej re-

Tępiąc

odrucl)y

jej UsprawDierie i Potariebie.

4. Zaciągnął za granicą
pożyczkę, ubezpieczoną majątkiem państwowym.

5. Przeprowadzil rielką
refomę walutową, wymieDiająct»zwartościowąmarkę

polską na złotego (1 dolaT
-5,18 zlp).

PZPR-owska nomenklatura
tworząca f ikcyjne ożywierie
ekonomiczne na podstawie
zagrabionego mienia, pseudodemokratyczn:y parla:i'nen:i
stojąęy na straży „sojuszy"
i wreszcie prezydent-zbrod-

niarz, powodują iż na razie
rie jest u nas możliwa klasyczna zmiana systemowa. Państwo o takich cechach nie
budzi zaufaria ani za granicą, ani we własnym kraju - to
oczywiste. Poza tym, samo
funkcjonowanie pozostałości totalitamego systemu bez
radykalnych zmian pogłębia
jeszcze niewydolność gospo-

darki. Warto w tym miejscu
wspomnieć o altematywnych programach sanacj.i
polskicj gospodarki. Luźno

sfomowany
centro-prawicy

blok
proponuje

przekształcenia zrierzające
ku maksymalnej prywatyzacji w oparciu o kapitał rodzimy i liberalistyczną politykę
rządu. Ciekawą koncepcję
ekonomiczną zaprezentował
na Zjeźdżie Założycielskim

ności i przy zachowaniu do-

tacji dla rolnictwa. Cał)m
sensem tego programu-jest
zrzucenie kosztów refomy
z barków społeczeństwa na
państwo. Jak wiadomo akcjoniriat pracowniczy to forma własności, która jesf po-

ważnym składnikiem nawet
tak liberalistycznych syste-.

mów, jak usA (10%). Oczywiście oba te programy bio-

rą za podstawę system pełnej
demokraęji parlamentamej.
A zatem po dziewięciomiesięcznej ciąży ekipy Ma-

zowieckiego

wadałoby,

żebyśmy doczekali się doro-

dnego bobasa, wszyscy są

już zmęczeni oczekiwaniem
w poczekalni położniczej.
Na razie -jak inówi Kisiel
- Zamiast prywatyzacji mamy recesyjną dziurę `w postiotalitarnej gospodc[ice. .

A więc, Panie Nomenklaturowicz, larum grają!

Piotr BAREŁKOWSKI

TYGODNIK SOLIDARNOŚĆ WALCZĄCA NR 250

-.9,-,-.

..,gęłB#;a#%]ff%#a%%%f§%#az§f:fsS~:s%ze,_a%ąak##j##u:"#:ffkcdaeaz#o:w#eyoc#hbuwnp:k;%%;ą#bfftfd§esszz%oddff,
łącźnie ze stai;owiskj;m Miniśtra Obrofly Narodowej.

WOJSK0
WALCZY 0 ZMIANY
%E;ge;:zn::t.i:a:r:t:ż:a=j;a;r;:Ęi:r:k;j8;łi:ae;EC{J:';jjdop#ijj;d::zii.':a:t{i
"Dzialalność

kierownict-

:i;nkaomń.itż;e,8p5:ownęyrizrE#:

!;:i]g:S:jrgih;uęę:ne}!`h:[gkę?,a?Ę:

Ło|r?ig`ns|Z#mg5c;źka:Ezelgoc#

Wojsko i)ragme odzystać unacony szacunek , jakim Polacy iradycyjnlę darzyli źolnierzy

i Komorowskim. Ę=Panowie
ministrowie nie bardzo orien-

mówią o nim .lficerowie wie-

tcuhj#°ost###amTekzr#:

g,siż:ĘłghE:.!i::,*pOźF:: gE!ę:i*pfiEi:::?aE#Ęz:

Eii;z:e;p:żci|:,#f;:iiF.|Ełsł:
Ęę:?głe:mśsig|gEa::o::giga!

:3ą:c.#ase:,;=?f;irefkw:oigi
L Szyrhtinderski.

Przybył iia

Wybrzeże i w rozmowie
z oficerami obiecał spotka-

;:ózEi:!ąo:i#iErieE
Wojska Polskiego.
::,---:-:-:.----``--`_----

#y#i;##:iz:!idą;o:ieĘ•styŁis±ŁeF9Z93S:8łk#d§ołałymzsę

;ieotł§ku3°#|gżsJC87:śeiizt?ge#:

ŁrŁ obrony narodowej , .mar-

r%ŁTorśż#oajEnz:g;eowfiź::

gałeknat::jmu.PrpeoĘ:#ę:5

rŁłyźa;;:;:i::;;i!t:ł;z;:i:;;

nie, że do 15 marca zostanie

ŁTśyiEwź;ire:3?Tw:a:łdE3E ggo=d#uEto*iiĘ,ątietuć:oi:

z wojska, a większość z nich

awansowano na personalnych.

;i;:!:':;;iłł;;;"r;3,;i;;ł:jj;;;;::j;,
Ł:Tic:E§foi#aciię;iĘ:oo;d53śgi!
2fi:%°*śnuś:gąoj#k,:a:=Po%1:Syąi[ega!

bz#żeB:ołrsĘ:a#:łnżć%ąrc#
kiem i marszałkiem senatu

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

!;!głg;i;;;iji!ii:z;w;ĘO;iirioi
zmiany w wojsku.

kopącdyaisźłamjłgka:d;°osT;eiE3:
czeniu nie wspomniano, lecz
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Cą.

Mchal KOZAK

i'#azr?)ti"m59,25-27maja

Narody Azji Centralnej przez wieki wa_lczyły wspólnie przeciw obcym najeźdźcom. Wspólnp tworzyły kultur.ę

pełnąw;ajerinychzwiqzkówiwplywów.Żyływtychsamychorgarizmachpqństwowych,wt_ycpsamychrriastaęh.
Obecnie sytuacja jest podobna, od 43% ludmości w Kirgiżji do 65% w Turkmemti jęst pof hodze_nia miejsco.węgo,
resztatońarodysąsiednieiRosjanie.JeśliwAzjicentralnejistniejewrogośćwobecjdkiegośnaiodu,totegowlaśnie.

22-23.06 w Alma-Acie odbyły się rozmowy między nieformalnymi organizacjami Azji Centralnej. Idea tych
rozmów,pojawilasięzarazpowybuchukonfliktwuzbecko-kirgizkiego.Jejautoramibylynie_zależner_±fhynarodów.
uczestni;zdcych
-;;;;;t;;;;;l'i
-przedstańiciele`
w konf likcie,
ruchów
rozmowy
.wolno-ś;iow;ch
odbyły się na
z neuiralnym
Uzbeki-std,m,
terytorium
-Kirgizji,(Kazac.hstan).
Ęazachstam W_
i T?dż.ykS.tanu.
r?.zTgwach
Z Turkmśni{,-gdzie ruch narodowy dopieTo kiełkuje , a aparat partyjny ścłśle kontroluje syiuację, rtie było nikogo.

SERGEI SKRIPNIKOW
Czlonek kierownictwa partii
„Związek `Demokratyczny"
R. Remza - Co dzieje się
teraz w Rosji?. Wybrano Jel-

iz:SąriŁ:e#g::=OnFoeridrirkaij:
racjęNiepodleglości,wszyscy

są tym zacliwyceni, czy Wy
także?

Sergei Skripnikow - Od
maja rozpoczął się proces
tworzenia wieloparty].nego
systemu. Ja bym nazwał go
` raczej pseudodemokratycz-

nowskiego, który znany jest
też ze swych związków
z KGB.

Drugim dowodem konstruowania opozy.cji wydaje
się, z naszego pui)ktu widzenia, pojawieme się Demokratycznej Partii Rosji na
czele z Trawkinem. Sądzimy, że tworzone jest to od-

górnie i nie chodzi tu o Trawkina, ktćry był i jest w Prenym, ponieważ nie ma społe- zydium XIX Kcmferencji
i
występował
cznej ba-zy dla pojawienia się Partyjnej
wielu partii politycznych. w grudniu, twierdząc że wiePojawiają się dziesiątki ma- rzy bardziej Gorbaczowowi
łych grup, które nazywają niż Afanasjewowi. To skład
się partiami, chociaż nie za- głównych organów partii do
sługują na tę nazwę. Je§t to których weszli byli komuniodgómie sterowam polity- ści z nomeklatury. KC
ka partii (KPZR), która ma KPZR i pracownicy KC
naceluwmiejscejednontego KPZR, w jednej chwili prze'kształcili się oni z komunisfrontu sił demokratycznych
doprowadzić do małostko- tów w antykomunistów.
wych sporów dziesiątek Przykładem potwierdzającym nasze przypuszczenla
grup politycznych.

Są to odgómie tworzone
sąpartie-marionetkinaprzykład Partia Liberalno-Demokratyczna z Wilnowskim
i Żelenowskim na czele. Partia ta ma około 50 członków,
ale program „Wriemia" dał
im od razu 6 minut swego
czasu, dziennik telewizyjny
„Nowostii" zaraz po wiadomości o wyjeździę Gorbaczowa i Szewardnddze ża

granicę infomuje o podróży
po Zachodniej Europie przewodnlczącllgo tej partii Żele-

jest też prasa. Pierwszy zjazd
partii był w. paździemiku.
Mimo, iż mieli pustą kasę,
zarejestrowano ich i utworzono konto bankowe, dano
im kredyt bankowy i w państwowym
wydawnictwie

„Młoda Grirardia" drukują

KPZR zakończyła się sukcesem, kićdy cała Rosja
w ekstazie przez 5 dni w telewizji obserwowała jak „lewy"
komunista walczył
z „prawym" o to, kto zostanie przywódcą Rosji. Zły
komunjstawalczyłzdobrym
komunistą. A to żadna róż-

i demokraty€zna, antyimpe-

nlca.

jące odejścia Gorbaczowa
i komunistów od władzy
rozbijane
są
przez
SPEC-NAZ brutalnie i błyskawicznie.

Co do deklara€ji suwerenności Rosji, to jest ona zapi-

sana w sowieckiej konstytucji od wielu lat. Jelcyn nie

zrobił ani jednego kroku dalej.

Proszę powiedzieć teraz co
nieco Ó Pana Partii, o „Związku Demokratycznym".

Partia ta działa na terenie
całego Związku Sowieckiego, od Władywostoku po
Odessę. Jest to najsilniejsza,

antykomunistyczna (nie tylko w słowach), niezależna

R.Remza - Jak powstala
idea

spotkania

skrzydła

kiTgizkiej

i uzbeckiej strony?

Bardzo często porównuje
s_ię komunizm do faszyzmu.

Najbardziej spektąkulama
manifestacja „ZD" odbyła
się 1 maja, kiedy to Gor-`
baczow musiał zejść z trybu-

ny na Placu Czerwonym.

''ZD" jest ideowo bardzo
bliska Solidamości Walczącej i Partii Wolności, mamy
takie same cele i tego samego
Wr08a.

nam

li

nieformalnych

po_kój,

wszyscy należymy do jednej

rodziny

ruchów

wszystkich sowieckich środ-

kowoaz]atyckich

Tolen Dikanbajew - Po-

turkoazjatyckiej

prawego

twy do niepodległości, żąda-

„KIRGISTAN".

móc opuszczającym tonący
statek byłym komunistom-.

i

festacje w obronie prawa Li-

Przewodniczący narodowego
i demokratycznego ruchu

trzebny jest

go

teśmy prześladowani. Mani-

TOLEN DIKANBAJEW

100 tysięcy egzemplarzy gazety. Państwo stara się po-

Widać, że stara gra Gorbaczowa na stworzenie lewe-

rialna siła polityczna. Liderem partii jest Waleria Nowodworska. Wydajemy gazetę „Swobodnoje słowo".
Mimo pierestrojki nadal jes-

republik

i Kazachstanu. Wszystkie

narody żyjące w tym rejoiiie
mają wiele pÓwodów do
zbliżenia. Jesteśmy braćmi

i dlatego wyszliśmy poza ra-

muzułmanami, mamy wspó-

my dwustronnych rozmów.

lną religię, mówimy turec-

Zaprosiliśmy przedstawicie-

dokończenie Twi siT. 7
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dokończenie ze str. 6

czyć

kim dialektem, mamy wspólną starożythą kulturę. Jeszcze raz podkreślam, wszyst-

lrim muzułmanom potrzebnyjestpokój,atocosięstało

powimo, być

lekcją

dla

wszystkich.

wszystkie

republiki

w federację Turkiestanu rola
islamu znacznie wzrosłaby,

jedną z głównych form konsolidaęji powinna być relida. Oczywiście nie może to

być islam taki jak w lraku
czy lranie. Jestem bardzo
ostrożny wobec fundamen-

W naszym rejonie tradyęji

talizmu ortodoksyjnego isla-

demokratycznych na razie

mu, dla nas może to być

niema,aletoniejestnajważ-

zabójcze. Propaguję ideę ru-

niejsze. Źródło wszystkich

chu Wachabitów - jest to

nieszczęść widzę w ogólnos-

zrefomowany islam, o wiele

Połecznej
dezorganizacji.
W Azji Centralnej mamy jeden z najniższych poziomów 1

życia całego ZSRS, dodajcie

wy aparat partyjno-rządowy, a będziecie mieć psten

obraz tego co u nas jest.
`Jakie widzi Pan drogi wyjścia z tej skomplikowanej

sytuaęii,którapowstalawrejonie AĘi Środkoweł?

Koniecznejest,forumparlamentów Azji .Środkowej

żewszystkotowramacl]Tur-

wiłem, że między nami jest

Szym rejonle świata rie mia-

nam iego nie przekazał. Potraktowałam to poważnie. U§iłowałam przy-

kracja?
Ja znów chcę wrócić do

bylamchybajedynymczłonkiemzarządu Regionu, który uniknąl aresz-

sowieckimi środkowoazjaty-

|owpa.E.eŁtue.n§:iośbaT,:#:.się

ckimi republikami. Czy nie

sytuacji"?
Natychmiastowe odtworzenie nowej, a dokładniej

Myślę, że niebagatelnym czymi-

kiem podtrzymującym istnienie Sowieckiego lmpenum jest obawa Zachodu przgd skutkami jego rozpadu.
To co podsuwa dziennikarzom aparat propagandowy KGB ma „urobić"światowąopiniępublicznąitym
samym

dać

możHWość

podjęcia

„właściwych" decyzji szefom państw
Znachodnich. Dzięki tej propagan-

dzie tak małą populamością cieszą
się na Zachodzie wschodnie iuchy
niepodległościowe. Odbija się to też

zać realne. Weźmy na przy-

to kotiiec Twej dzimości?

ścichcązmienićznaczeniesłowanie-

Rok temu w Upcu zaGzęłąm interesować się współpracą z niepod1egłościowymi
organizaq.ari
w Zwiążku Sowieckim.. W marcu br.

podległość. Wszystkie republiki bę-

kład chanat Kakandy, on
przetrwał przeszło 300 lat.
Idea Turkiestanu żyje w na-

rodach i ruch Basmaczy,

razem z niefomalnymi ru-

wo-wyzwoleńczym ruchem

chmiwystąpiłoduchowień-

dla odrodzenia Turkiestanu.
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przedstarić sytuację w Sowietich
w kilm slowach. Czy moghbyś jedmlLprzedstawićnaszymCzytelnikom
swoją ocełię sytuacji m Wschodzie?

„konspiry" wyszlaś z podriemia. Czy

niczym imym jak narodo-

schowane. Gdyby zjedn,o-

Robiłam wszystko co składało się na
codzienną pracę w podz]emiu, od
redagowama, druku i koLportażu bibuły po organizowanie struktu naj-

lakom mieszkającym na terenie
ZSRSposylamypodręcriikidonauki języka, literaturę rehSjną,
Zdaję sol)ie sprawę, że tnidno jest

pierw „S", potem SW.
7.07.1990 po dziewięciu

zdanie, to byłoby tak: jeśliby

wej, dlptego było ono jakby

§ię nie zaprzestałam dzialalności.

cymi o mepodległość narodami. Po-

jest
niemożliwe.
Lecz
w przyszłości może się oka-

ry nazwanej Turkiestanem

gólnym okrucieństwem, był

w rękach władzy państwo-

racji. Aby uriknąć aresztowania
używalam kilkunastu pseudonimów
i kilku dowodów osobistych. Mieszkama, w których p[zez ten czas przebywałamtrzebabychybaliczyćwsetkach. Przez cały okres ukrywania

pomost między emigracją a walczą-

negatywnie na ich sile wewnątrz samego lmperium. Jest tragedią. że
teraz gdy został zachwiany systćm
komunistyczny, kiedy pierestrojka
zbiera niechciane owoce. nie wykorzystujesiętejszansy.Terazkomuni-

chce Pan znać moje osobiste

wieństwo jest marionetką

czym Prokuratury Generahęj rozpo€zęłam swą działalność w konspi-

zmjdziecie się w „litewskiej

który zniszczono ze szcze-

łoby tylu ofiar, lecz ducho-

gotować strajk w Bytomiu, ale koledzy nie wierzyli w to ostrzeżenie.
Udałam się więc do swego pieszkania, o którym SB wiedziało, że jest
niezamieszkałe. Rankiem ] 3 grudnia

tematu Tukiestam. Już 70
]at istnieją granice riędzy

bardzo niewiele różnic. Jeśli

stwo, to z pewnością nie by-

kich. Organizujemy pomoc sprzętową, prowadzimy szkolenia, pomaśamy w nawiązywamu kontaktów
z Zachodem. StaTamy się wytworzyć

J.Cbmielowska. W sobotę i2.12.

cst#"ś:tyał;;#oĘ#:ś#yabd;

kiestanu?

Tak, koniecmie. Już mó-

uDihąć?

demokracja, dlaczego w na-

wowo-terytorialnej struktu-

Czy chce Pai] powiedzieć,

si, Ukrainy, Gruzji, Amenii, Azerbejdżanu. Rosji i Tatarów Kryms-

większość

1981 do siedziby regionu przy.jechał

odtworzeme dawnej państ-

tów, wspólny rynek itd.

::żiŁinL=#y|,eŁo,%o,Fdi.::

13.12.1981

pu!kownikLWP.Ostrzegał,żewszy-

wie tego Związek Środko-

Parlamen-

dzialaczy

ztńązkowych zostala aiesztowaiia.
W jski Bposób udalo Ci stę tego

ńcu istnieje chrześcijańska

i Kazachstanu, a w następst-

.woazjatyckich

cujemy z radykalrie antykomunis-

Rozmowa z
Jadwigą Cl)mielowską

bardziej tolerancyjny. W ko-

łaby istnieć islamska demo-

jeszcze do tego marionetko-

=s,fff#ź

Na zakończerie chciałbym

Jodać, że tukmeńskie naro-

dy Azji Centralnej i Kaząchstanu są częścią świata mu-

zułmańskiego.

latach

powstał Wydriał Wschodni SW. Zajmujemy się pomocą organizaqom
i partiom mepodległośc]owym na

podziękować t}m wszystkjm, dzięki
któTym przetrwalam tyle lat w pod-

wschód od Bugu. Nie zaporinamy
też o mieszkających tani Polakach.
WielokTotnie mówiłam, że wyjdę
z podriemia dopiero w wohej Po-

ziemiu.Tym`rszystkim,Łtórzyudriem mi schronienia wptLszczając nmie

lscć. Wolnej Polski jeszcze nie ma,

rodziny. Tym, którzy w `t€j sytuacji

ale uwazam, że teraz skuteczniej mo-

ponog]iDriDormalnieżyć.Imękjtym
ludziom moghm czuć się woliia ita
śkmwku wolności, którym się ze imą
dziem. Nie robiLi tego dla żadp`ch

gę działać na powierzchni. Musimy
zdać sobie sprawę z tego, że Polska

będzie wolna dopierg wtedy, gdy
rozpadBie §ię lmperium Sowieckie.
Trzebawięczrobićwszystko,abymu
w' tym dopomóc.
Czy mopbyś donadniej powiedziećmczympolegadzia)alnośćWy-

dzialii Wschodriego?

Dziękuję za rozmowę.

dą wkrótce .,niepodlegle" w granicach ZSRS. Takie są założenia pierestrojki.
Korzystają€ z okazji chcialabym

Jak juz wspomnialam, współpra-

pod swój dacli, mając świadomość, że

narażają w Óen sposól) stebie i swoje

korzyści, nie liczyli m światia jupite-

rów i blssk cliwabr po msż)m zwycięst`iii€. Jedni przez skromix)ść, inni

wTęcz tego żądając m zawsze pozos-

taną monimowi.

IM WszysTml DZIĘKujĘ!
@rzegląd Jastrzębski nr 4)

rzedstawiam kilka uwag

P

natematprzcjściawpańst-

wachkomumstycmychod
gospodarkisodalistycznęi

bdćżgp#,Pd#pt##z: `

cznej'
pama tego nader skomplikowa-

nego zagadnieria. Jasnyh jest,
żeteoretycmierzeczbiorąc,można stworzyć warunki do go8-'

podarki rynkowę] w komuniz-

#t;-k?:LinpŁpr::t:app#.E*:Najpierw trzeba produkować

Ł;%ki#,ka.i*an.?hcze,ś.t3;pź:J
wytwarzać towar, który swą jakości'ą musi odpowiadać 'stńn-

dardom

międzynarodowym.

:hyomdizą:SyecTHwek%amństowda:8cj°iś=
zmu, tak jak w Polsce a jeszcze
bardziej w ZSRS, który przynaj-

=f3jdgieoŁÓT;kĘgood,:ę.gffE:
je, sprawy przedstawiają się zgoła .inaczej - można rzec w odwrotnym porządku. Wprowa4za się wolną grę cen na rynku,
2aprzestając óofinansowywania
niektóry,ch najbariziej podsta-

a`,C

i ,.RozwU są iylko drobny h;del i niekióre ustugi. co absoluinle Lnh wzbogaca kraju . nn zwiększa dochodu mrodowego "

SOCJALISTYCZNA PRODUKCJA
- KAPITALISTYCZNY RYNHK

woyych dla konsumenta artykułów. W ten sposób rynek staje

ź:#jek§;ómĘi,bayy;Pc°ź=:c#
stalinowskich i poststalinows-

gię kapitalistyczny, podczaĘ gdy
iirodukcja przemyslowa pozosta-

§:3źegddęębg:a:tł=g#E:ąłir%ig;;

które usługi, oo absolutnie ni`e

i:aót.E,f.Zan:`::#ę:Ę::hg:o3?i:

js:ęn:y#o"jśg:łTL:Łełoj"±,;:

interes, nie omieszkał czerpać

ETmbhoogd#nŁrs]Łuotenj3.zw;ęksm
W ZSRS przez cały _czas istrienia władzy sowieckiej wydo-

:|ża,e:tłkncł;T:?ę,:r|#aJ#t3m:eś:
nych okresacii drzewo pochodząoe z wyrębu lasów, było źródłem olbrzymich dochodów
dzięki póhiewolniczej metodzie

g;yźotba#e:n::aśŁyec3ra:;,g#;

zżagĘi=:ł.a.Fp.a#.-Łęamg#s:

obniżać ceny wielu artykułów,
dostosowując je do możliwości

Ę3.:rum%:.p:#=y;Łn:8:
wydobycie surowców w Sowietach i stawki w wielkich zakładachpracysąnadalsoę]alistyczne, a rynek przerabia się na

rsot*g,tm;eo#ofine;p%ła;
musząpłacićprzeciętnizjadacze
cbleba.

E*Z?:.L^:ari:ysc#uazcĘgapo]?ks;:
'choćnieporównywalnazSowie:ami, bo tam komunizm si.ę reformuje a u nas od komunizmu
się odchodzi, nasuwą pewne
anaLogie.

0 Polsce niektórzy 2agraniczni i krajouri dziemikarze powiadają z ubolewaniem, że choć

Ł°ascph°dp:fszk°a-#pSEwgyggżłarełi°nr;
post-KDL-owskie kraje, pozostaje polityczme daleko w tyle.

ffidgęg#:jseo;oskzaĘłe±kc3as,ały;:

ggc,ą,?:#;:gc:mśo:ta#m#T3:
wać fasadowo, ale uznać je za
bardzo gnintownie zmieniające
oblicze kraju to wówczas rzecz

iLCwhdę:fiTłandseofi#°8CAhjś::aa±

ff%::sgo:ci#ęĘeagf:?

3ZZ!imoostYgloE;wpnŁ:iE:twe:eć

ibł:83łcchhika?rTii#°ńioanąó#

w dofinansov,ywaniu i regulowaniu cen rynkowych pomagał
ZSRS, co mu się mimo wydatkówopłacalo,poniewazdochód
wypompowany z PRL-u przekraczał wielokrotnie wielkość

zasilków. Chodzilo tu zresztą
o zachowanie PZPR, która była
instrumentem w utTzyina u

i[%Iiąagd:z:°:;i::e°ż§{o;Ę%użi:
skończyły się obecnie, mimo
trwającej nadal integracji gospodarczej z ZSRS. W ten spo-

§SbodndaoEŁ:.:L*radsięMĘ:isa+\

T#E3Ł#+sfhMPź8*óe?ńłkŁ9Ś

iy:::ł;iki:;;łed#:;gp#it:
złudzeniami niż w gospodarce.

:k°żj=jjeE;amYedłrpź#+iżź

Zdaje się, że Ludzie^ radzieccy

żnego bytu państwowego. Leszek Balcerowicz me może ko-

BORzfaEeto±Łpźejri3gyp23#ń

ĘołEży3rE:ag#Ęa!i#:
malnie, bo w eksporcie dewizo-

dofinansowywali. Pytanie z czego?
Sowiety eksploatując Polskę
bardziej niż jąk]kolwiek inny
kraj satelicki z natury rzeczy

Gorbaczow zrobił niezły interes.

Bżeczywistość jest taka, że

;:Ż;ncahnnggrsp#:Wb;;:Wp5::

Foi AFSW

:anej:;j:Taychza8rm:+CbE:8;::
Polaków. Ponieważ jedmk za-

:ęd3:nę:3§e:ó#:tsg,ogt:zr:j
nle mogą się oprz]eć nawet przy

śz*a*,2:onp.nt:EzyJ;a,riiest;i,ej:

s;:i::bźipgzĘcnieEp?iEjt;g;b#;i:
g;ejŁkła=?o,wcazćegn:emLe:tżeet.yrikt

ł;:fgaJd::kębg:[igRźękEOŁh;3Ęj§

g.t#g#;#estĘ#r::
:rsatoTtiT:CebĘb#.CżwP°stzn%#

ł:?ź:jj:E!1lii:ęothicŁliieita;;:

nii;e;:p:idi:hgf'!łiź:diang:

=:s:.zś3g:yect%r:g3Fżbtojcat

nego rodzaju serwitutem świad-

ż#grad&;hk°tg:azłs?m*łłaeww°*:

nia dla Polaków mogą być jedy-

#g:TmprH=zwbł=%okż=om*:

rzie:2Ckpńndłe##°wzaLWuębęi:e

:Łełe°r:ł;t,nj%kztaó8rryacnjcp:[ysckhaŁ:

gŁó;o,stk%urj&j3fał;5:;gEą;

canej ludności. Obecnie władza
sowiecka jest z tego serwitutu
zwolniona i cały zysk z praktykowanej nadal półniewolni-

(odkrytymi w latach pięćdzie-

Ł%Śt]ynctj::eB:jęsś:doobc`#zTi::

sabTao;occzhuoc:3bpya,cj:łnetą=szuą:ą,:j

czej pracy, która wciąż istnieje

siątych) nie było godnych
wzmianki surowców. Z tej przyczyhy władze komunistyGzne
w PRL-u me posiadaly mozli-

i=

ndusz Walutowy ze swoimi pożyczkami Jest tojuz bezceremonialnc oszukiwanie Polaków,

sameJ .

Zbigniew BYRSKI
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STEROWANA

jesteśmy świadkami

stopniowegorozkładu
komunizmu. System
0d jesieni 1989 roku
upada,codotegonie
ma wątpliwości, jednak niezwykleistotnejestrozstrzygnięcie, czy mamy do czynienia z upadkiem spontanicznym czy sterowa`nym.

AGONIA ?

Minął już okres euforii po
wyzwoleniu
się
Euiopy
Wschodniej, nadszedł cząs
na refleksję. Zmuszają do
niej szczególnie niepokojące
sygnały docierające do opinii

publicznej.

Najnowszą

clav Havel. (Jeszcze przed

lskicli „konsultantów" w` ze-

„aksamitną rewolucją" czechosłowacka prasa nagle zainteresowała się Havelem,

szłorocznym zamachu stanu
nie pozostawiają chyba cie-

co w nieco innym świetle

stawia jego późniejszą prezydenturę -przyp.red.)
1

Tyle ujawniono. Czyjed-

sensacją było niewątpliwie i nak na, pewno prezydentura
ujawnienie roli KGB i czechosłowackiej StB w przep- |g:;::t'e,zs:,yec:3st:|:Fs:ar:oT
\ wią dalszego ciągu planu
rowadzeniu „aksamitnej rel.KGB? Czy Moskwa i StB
wolucji". Nie jedyną i nie
zainicjowały
„rewolucję",
ostatnią. Nie sposób udowoby zatrzymać się w pół drodnić istnienia sprecyzowane-

go planu „rozpadu" systemu komunistycznego, można tylko wskazać na szereg
faktów potwierdzających tę
hipotezę.

Żatrzymajmy się przy
Czechosłowaęji. W ujawnionej wersji wydarzenia przedstawiają się następująco:
sprowokowana i manipulowana demonstracja 17 listo-

pada 1989 roku zakończyła
się brutaLnym atakiem policji; jeden student poniósł
śmierć - jak głosiła plotka

puszczona przez StB; naras-

tająca po t)m wydarzeniu
fala protestów doprowadziła do zmian w rządzie. 24
listopada ustąpili Milos Jakes, cżłonkowie całego Biu-

ra Politycznego i hezydium
KC. Według planu KGB
miał ich zastąpić Zdcnek
Mlynar - jako pierwszy sekretarz, Aleksander lnibczek
J jako prezydent i Adamec
- premier. Po strajku generalnym 27 listopada Adamec
zrezygnował i w tym momencie zawalił się misterny scenariusz unicestwienia „betonu" czechoslowackieg`o i za-

stąpienia go „refomatorami". Na scenę wkroczył Va-
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gi?

0 Rumunii wiadomo dużo mniej. Po pierwsze - obalenie Ceausescu było przewrotem wojskowym. Regulame siły `zbrojne w drugim
dniu demonstracji w Bukareszcie podjęły zorganizowane działania antyrządo-

nia wątpliwości co do rzeczywistego chargkteru rumuńskiej
„rewolucji"
- przyp.red.)

0 Polsce nie można powiedzieć już prawie nic poza

tym, że „okrągły stół" zainicjowało MSW. Podobnie
w wypadku innych państw.
Nieistnienie dowodów czy
znaczących
poszlak
nie

oznacza jednak braku inic-

jest, iż lon lliescu to szkolny
przy) aciel Gorbaczowa. a'ojawiające się w prasie informacje.o konsultacjach obecJ

nych przywódców Rumurii
z KGB, a nawet przypuszczeniadotycząceudziałupo:

parowany jego następca -re-

fomator,wwypadkugdyby
„ojciec pierestrojki" musiał
odejść? Dlaczego niepodległość państw nadbałtyckich

realizuj ą

spreparowane

przez KGB fronty ludowe,
w tym Sajudis, a nie np.
antykomunistyczna
l.iga

akuat eks-komunistka Pru-

mierem w Wilnie musi być

większej całości - ciąg dal-

nskiene,
członek

szy" zamieszczonym obecnie w Tygodniku „S" Ziemi

funkq.onariusz KGB Misiu-

Łódzkiej twierdzi, że całość

konis?

przemian w Euopie Wschodniej była organizowana
gulacji Kryzysów w Euopie
Wschodniej nazywany Komitetem Łukianowa. Przed-

ści przekazywano powstańcom, by ułatwić koordynację ich działań. Ciekawostką

wa czy raczej zmyślnie spre-

(J.Staniszkis w wyridzie
zatytułowanym „Fragmenty

przez Komitet do Spraw Re+

dzy za tajne kontakty ze
Związkiem Sowieckim. Podczas walk radiostacje Securitatebyłypodshicmwanezterytorium Węgier, wiadomo-

Wątpliwościipytanżamożna mnożyć. Jaka jest rola
Jelcyna: oponent Gorbaczo-

Wolności Litwy? Czy pre-

dzić. Robił to Komitet Frontu Ocalenia Narodowego,
zawiązał się na długo przed
i.ewolucją. Nie ma dowodów
na udział KGB w zamachu,
są tylko poszlaki. Generał
Militaru - wojskowy dowódca rebelii - został w czasach
Ceausescu odsunięty od wła-

ści?

jującej roli radzieckich i rodzimych służb specjalnych.

we. Ktoś musiał nimi dowo-

który do dziś zaprzecza, że

ne, faktem jest, że w Bulgarii
nadal rządzą komuniści,
w Rumunii post-komunistyczny Front Ocalenia Narodowego, a w Polsce koalicja
z udziałem komunistów. Żadne z tych państw nie kwestionuje swojego udziału
w Rlh7PG i Układzie Warszawskim. Zbieg okoliczno-

stawicielem Polski w tym
Komitecie jest „szara emnecja
okrągłego
stołu"
• tow.Gdula - przyp. red.)

Depa7itament
Obrony
Stanów
Zjednoczonych
udostępnił dziennikarzom
w marcu 1990 roku Łzw.ra-

port Petersena, odzwierciedlający radziecką wizję przyszłej Europy. Polska, Ruinunia i Bułgaria nie wchodzą
w nim do żadnej z międzynarodowych wspólnot gos-

podarczo-politycznych (w
przcciwieństwie do Wętier,
Czechosłowacji i pań§tw bałtyckich) i pozostają w strefie kontroli sowieckiej. Trudno powiedzieć, na ile plany
Moskwysąibędąrealizowa-

wicępremierem
politbiura KPL

- Ozolas,` a szefem MSW

Nie chodzi tu o to, by
rzucać podejrzenia i udowadniać rzeczy, których na razie dowieść nie można.

Gdy zbliżał się upadek 111
Rzeszy, Himmler zainicjował generalną przebudowę

państwa, zatrzymał eksterminacjężydów,anawetplanował utworzenie z nich sił
pom.ocniczych SS. NiemQżliwe? Tak jednak było, choć

niało kto o tym wie,. Krok
Himmlera nie powstrzymał
armii sojuszniczych.

U graric ZSRS nie stoją
żadne wrogie wojska, tutaj
reforma systemu poprzez
zlikwidowrie jego zewnętrznych przejawów ma spore
szanse powodzeria.
Warto o tym pomyśleć.
Ostrożności nigdy za wiele.

Tadeusz CZECH

BOHATERowm

„NASZ PARLAMENT W AKCJI"

ZA

(24?07.i;[9eowĘ.}jndeiw,et5aa%Ęi:jj
się,żezewzględunawzrastającą
ilość zwolnień z pracy, okres

:dnTE%:ysą,raócwoj:Śszzo:::eęŁacdo;
1.5 miesiąca. Nie dotyczy to

#sik#|::#w:e%8i:!,i::n;:zn#

`-

-``

te8O prawo.

kaNficdeaka#S3żźi:P:bzymcJdą

Eyażga;:3-ffędĘF#g*SŁĘ;

poniysł jednego z senatorów, by

DOLARY
Chcesz łnieć order Polonia Restituta I Klasy?
Nic prostszego. Z gazetki

„konkuencyjnego. rządu
emigracyjnego" prć>zj;dć>-

nJo Sokolnickiego dowiesz się, że kosztuje on
tylko 580 dolarów. Jeśli

to za drogo, kup sobie
chociaż Złoty Krzyż Zasługi za jedyne 38 dolarów. Nie można narzekać

- to już prawie damo.
Jeślijednakniewystarczy

ci sam fakt posiadaria
i chciałbyś mieć przyzna-

żYCI0RYS AGENTA
Spoleczeństwo

NRD-owskie

#csuhTdźdg]:*LFg?r=jg;;Rż

±ScnĘt:irżfiĘdo:wdźeł#j%Ę°Pź
Schnv[ą, jednego z cz.o| lo-wyc-h polityków-.nowęi nie.mie`

`

..

ne czamo na biabm prawo do noszeria w klapie
tego, czy innego odznaczenia, znajdziesz we

„Free Poland" adres generała, do którego można
napisać i dowiedzieć się

o warunki, jakich trzeba
dopełmć,byzdobyćtakże
d y p 1 o m. Tenże generał
udzieli ci także informacji

.` `.

CKkóeż[apr*Włż+noad%łoeiiŁq8:ekE]=
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jak awansować. Nie każdy zapewne będzie mógł
zostać zarazem Ministrem Stanu i Kontradmirałem, jak Ks.Kanonik
Henryk Jankowski (Free
Poland 108Ą}9), ale zostać

łEFs#.j::%W*&katk=nve:ZEoii#

`--``---i-i`---

Czna.

#op5:ścńT?sdpe%#;i';SnTd:o!:!

emigracyjnym kapitanem
czy majorem to też gratka. Za kilkadziesiąt, może kilkanaście lat w praw-

i§ijn:;[aiĘ§e;;:g::U!#ijei§kc:id;ii#:;

Schnur - dr Ralf Schirmer.
Wszystko skończy]o §ię 5 mar-

dziwie wolnej Polsce będzie to powód do chwały...

Ca.

tna.
W -centrali zosta] przypisany

10

%:;żuĘTii;=:Tsigj:,łw:?ig!atiEain::

!°E:.mdd`=) ..Gazety" - Toronto- |

(k.a)
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Kwo#R%w%Z#!ahnJyw%ó%tpde%,;n#%,sp#%:,|#.ęwf2ef%ffpoui#ggr#!fć
chyba nie wymaga komentarza.

Warszawa,1990.07.19.

Wamzawa, dnia 17.Vn 1990 r.

\dm®mpa°m°tmpToqh'pd

Wa]szawa, dnia 199006-29

Stefm Nkribbwsnego

MARSZAŁEK`SEJMU

RZEczypospoLrTET

-::--`_:-`.-.---``...

POI,SKm

TELEFONOGRAM
godz.11.00

:o:#TE+E#LHfiów

mnńer
Tadem Mmwiecki
:.:;.;;.i:!,i,:.:,:::::;:;;::,;:.tj;:;..::,::;;;:;:.:,:!.:`,,;,:.,..:.;.,`.i:::..:,;;:,`":

MinisteT Jerzy /hbroziak
Wodpowiedzimlistzdnia13lipcabr.uprzęjmiekomunikuję,że
mój pogląd ogólny m obecność poslów wśród demonstrujących
chłopówwMinjstersturieRolmctwajcstnastępujący:moimzdaniem

-_ ---- _-;_

z 3:#sę#a *:Łgcm#

indymdualni poslorie mogą znajdować się wszędzie tam, gdzie
uważajądladobraspolecznegoswojąobecność2akonieczną.ma
merytoryma może być jednak w poszczególnych vrypadkach
źróżnicowma, w zależności od tego, czy posłowie starają się pomóc
w rozładowaniu konmktu, spełniając rolę mediatorów i pośredników, czy też go podsycać. W żadnym wypadku nie woho posłom
nawoływać do działań sprzecznych z prawem ani brać w nich
aktywnego udziah.

;,:.:iii.,.:.:,.;::.;,!,..,;.;;..,:::.;.:..i;,,..i::.,',,`..,.;:..,..:..i..,i`i,`:`........`.:

Moim zdaniem wyprowadzenie (wynoszenie?) poslów silą było
niewątpuwie naruszeniem ich metykalności osobistej. Jeżeli prawdą
:`.?:.T`

jest,
•rzR;riiń
że jeden
zawieszertie
z dowódców
przezgrupy
Marsza]ka
interweniującej
Sęjmu względem
powolywal
s posłóy
się na
prawfl o E""f.łecĄ9 pofe/skzm, to świadczyłoby o tym, iz przedstawicielć policji działali z pehą świadomością naruszania im-

%i:diFo#LP!ęmper3#:

muritetu.

śby.

W rzeczywistości w dniu 29.06.1990 po o`trzymariu od jednego

z posłów znajdujących się w Ministerstwie Rolnictwa telefonu
o syt"ji podjąłem natychmiastową próbę telefoniczmego porozumienia się z Premierem Mazowieckim i ministrem Jerzym Ambroziakiem. Nie zastawszy nikogo, po póŻ godziny, o godzinie 1 1 .00

wysłałendwajednobrzmiącetelefonogramydoPremieraMazowieckiegoiministraAmbroziaka,którewfotokopiizałączam.Wtelefonogramach tych wyraźnie przypomnialem o konieczności prze-

ffiri-żm#ńAoa#

-ripżg_

!j.i..:....,:.:.:!:,,.:;,:;::::.;..::.:,::.;.;.;i,..`..:.;i.,:;i,:.:,:.,:.:.::,:,.`.:....::`.:.:

•:..:.....i:.,,.,..::..,...,.:,...;.,.;;,:.,.:,,.:.,,:.:j,:..`.:-.,`:::'.:-';:,..:

kcMj:#saiTE#i;erEce:
DZIĘKUJEMY

Halina GRYNAGIEL

Stale pmko iolpołtsżD:

pozri .
1 .Klub ,.W i S.' ul. Góf" Wilda

strzegamanietykalnościposłówzestronypolicji,jakteż,przytoczylem opinię posłów o niepotrzebności interwencji policyjnej w ogóle.

106

gi.n;-ri#8:#W8Odz.12.00.|800

Do Ministra Spraw Wewnętrznych analoricznego telefonogramu
nie wysyłałem wiedząc, iż ewentuaha decyzja o interwencji nie
dokonała się bez wiedzy i przyzwolenia Premiera i URM.
Marszabk Sejmu
Mikołaj Kozakiewicz

: ----

Wroda,
1. Biimo mrtii Wohości,

:;:#k4Ę?ś,l[Ip:
listy.

żl#ĘffiŁo]#%:g"
FEE#.dćdomR#
w?Łpipś::.EE.
Poznań ul. Góma'Wilda 106
tel. 33JX„1
2. BiqTÓ Paffi Wohó6ci

*#8%k8&AW

EŁffH=#
Ząjęcu z płku>iy Urzędii Raq Mmi3móiii w Wqszawie 7.07.
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