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'|]ljszc:Zt3inie  Pragnąi-

l`,\,ić\,  ` ,' :jj-Ść do pieniędzy.  Nie
`i`ir.     w    tym     nic     złego.

•\`wł;ściJi:'ieś;'jj-w;ejś
dol-'rego.     Oznacza     to
l]r>v;iem,  że chciałbyś robić
rzet..zy,  za  które  inni  ludzie
są {iotowi płació pieniqdze.
Tc)  dobrze  dla  ciebie.  To
róvinież dobrze dla nich.

K:`r]     llcss,`     Kłii)il(`li/ni     tH:i

(l`i/`.i.    Jol{    d`'r,,s,,`ć    i    `,".'    .`i'`

;,,,tL,,,    Whl``n.Eo    t<'``'.

Wojna w Laosie

Laort  jest  krajem,  w  którym
ł t\/`ła wojna.  Z liczącej 4  miliony

i)\lności   wyemigrowalo   500
`ysięcy osób  70-cio tysięczny

)n(yngeni Żolnierzy wie(nam-
` \ich,  próbuje  zwalczyć  party-
'  `ntkę   laotańską    Partyzancl

ie   zdobyli   znacznych   te-
'(oHÓw,   działają   glównie   na

jithidniu   i   w   centrum   kraju.
',i)iócz  Żołnisrzy  znajduje  się

im   okolo   10   tysięcy   "do-
\tlców"  wietnamskich   pracu-
icych   glównie   w    poljcji
\/ili`ycznoj.    Kraj   pokryty   jest

-,iecią   "obozów   reedukacyj-

tiych",   w   których   poddawani
`leczeniu"  wykonują   katorżni-

czą  pracę  za  minimalne  racje
ZywIOściowe   i   Są   rliszczenl

i)sychicznie   (podaje   się   im
śroc]kl   psychoiropowe)     Ci,
klórzy przeżyją taki obóz nie są

już      normalnymi      ludźmi
W lutym tego roku na obszarze
zaiętym   przez   partyzantów
wojsko wietnamskie zbombai.-
(towalo   wiele   miast   i   wsi.
Okolo  2   tys    osób   zginęlo,
3  tys    zostalo   rannych,   a   15
tys.   stracilo  c]ach   nad  głową.
Ntszczenie  kraju,  mordowanie
ludności  cywHnej  trwa  nac!al.

Przed  aiT`basadą  laotańską
w   Warszawie   trwa   protest
studen`Ów          laotańskich
z   Polski,   ZSRS,   Czechoslo-
wacii  o!az  z  Francji -centrum
ich  emigracjj.  Od  26.07.  około
30   osób   rozpoczęlo   glo-
clówkę. Zasacf nicze Źądania to:
opuszczenie   Laosu   przez
woiska   wietnamskie,   umoźli-
wienie   dzialalności   wolnym
związkom       zawodowym,
pizeprowadzenie   wolnych
wyborów,   przyjazd   przedsta-
wiclela   rządu   laotańskiego
w celu  pocljęcia rozmów,

Strajk  glodowy  jest  bez(er-
„1,,10Wy

Wykradani.e
nie-
podległości

Co robić?
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Zebranie   Zalożyclelskio   Parili   Wolności

CZEKAJĄC  NA  TRĄBĘ
ARCHANIÓŁA

ROMUALD   LAZAFIOWICZ

Dwie   i   pól   strony   najnow-
szego     7/90)      numeru

gdańskiego            miesięcznika"Poza   Ukladem"   zajmuje   re-

dakcyina   krytyka   Parm   Wol-
ności   i   kierownictwa   Solidar-
ności   Walczącej,   F}zecz   nosi
tytuł:  "Powstaia Pania Wolnoś-
ci",   a  napisana  zostala  z  po-
zycji rozgoryczonej słuszności
i   nie2lomności.  Teza  jest  pro-
sta  (wręcz  prostacka):  Kornel
Morawiecki  został,  wraz  z  kie-
rownictwem  Solidamości Wal-

czącej,  skorumpowany  j  zdra-
dził demokratycznie  nastawio-
nych  czlonków  SW,  tworząc
'`konstruktywną"   partję  1  "wpi.-

sując   się  w   uklad".   Wiele  tu

pomówień,       kategorycznych
ocen   )   oskarżeń,   fałszywych
etykiet,      pochopnych     wnio-
sków     i     zadziwiającej     logiki
wywodów. Cytując np. progra-
mową   deklarację   PW   o   za-
warciu  ze  związkami  zawodo-
wymi       umo\^/y       o       pokoju
spo)ecznym       do       wolnych

wyborów,  autorzy ni z tego,  ni
z   owego   zapylują:   po     co
MorEwieckiemu         niepokoje
spoleczne      po      wygra\nych
`^orbo/ac^    ?   Przy      pomocy
takich metod każdemu można
przypisać  dowolny   pógląd  -
wyborny sposób polemizowa-
nia.

Tekst zaczyna się  następu-
}ąco..  Soljdarność   Walczą:ca
przekształcila  się  w  Partię
Wolnośc.i.   Wprawdzie  Kornel
Moi:awiecki  zapewnia,  że  PW



to  odrębna  organizacja  i  SW
pozostaje  taka,  jak  była,  ale
jest to pokrętne tlumaczienie.

Nie  wladomo,   co  jest  tym
"pokrętnym  tłumaczeniem"

Oest tu konkretne stwierdzenie,
z  którym  można  się  zgodzić
lub  nie  -  nie  ma  Żadnego
ttumaczenia),   ^ie   nie   cze-
plajmy się stylu.  Nikt z kierow-
nictwa   SW,   łąt;znie   z   jej
przewodniczącym,  nle  stwier-
dzał, Że organizacja pozostaje
taka,   jak   byla.    1   slusznie.
Dlaczego   miataby   być  taka
sama? W nowych warunkach,
po powstaniu  partii, zmieni s'ię
pewnie  jej   zakres   działania,
być może czasowo zmaleje jej
znaczenie.  Na  pewno  jednak
będzie   istniała,    jeśli   taka
będzie  wola  jej   członków,
i  bęclzle dzialała niejawnie.

Kolejne    zdanie    tekstu
zawiera   pozornie   prawdziwą
implikację:  PW/. SW /ączy un/.a

personalna,  gdyż  Morawiecki
zakładajqc  partię  z  szetostwa
SW   nie   zrezygnowal.  TEik.
Kornel  faktycznle   nie  zrezyg-
nował,   nie  dlatego  jednak,   iż

iest  tak  pazerny  na  władzę,  a
cllatego,   Że   kiercjwnictwo  SW
uznało  takie   rozwiązanie   za

jkorzystniejsze   dla   obu
or_ganizacji.    Stwierdzenie
redakcji "PU",  Że k/erowr]ł.cMło
SW  niemal w całości  przeszlo
do   PW,   jest  konsekwencją
przyjęcia tezy  o  likwidacji  SW.
Mkt   nie   "przechodził"   i,   o   ile
wiem.  nikt  z  SW  nie  występo-
wal,  tym   bardziei  zaś   kierow-
nictwo "n   ;mal w całości".  Być
moze  jednak  autorzy  artykulu
są lepiej  ode  mnie  poinformo-
wani.   Decyzja   o   powolaniu

%Zn€uęywpaann:!;#Ószecrz°,koę
nków   i   sympatyków   Organi-
żacji,

Nie  byla pocljęta jednooso-
bowo,   a       przeciwnie       -
w   sposób   demokratyczny.
Odbywśły się liczne spotkania,
dyskusje.       F}ozmawlano,
spierano   się.   Nasi   krytycy
z   "PU"   twierclzą   jednak,   Że

:y,';3,:,('S."'%:'kapJ3iewsł:a#
razie,  czego się  bali,  Kornela?
Plutonu egzekucyjnego?

Konsultacja   byla   na  t.yle
szeroka,   Że  objęla   również

jednego z  niewielu  sprawiedli-
wych   (zdaniem   redakcii)   ~
Andrzeja   Gwiazdę.   który   do
SW  nie  należy.  Byi  przeciwny,

ale  większość  indagowanych
opowiedziala  się  za  utworze-
niem   partii   i   tak   się   stalo.
Fiedakcja  '`PU"  ma  za  zle,  Że

postąpiorio    zgodnie    ze
zdaniem   większości,   a   nie
Gwiazdy (a więc '`niedemokra-
tycznie"l).     Według     niej,
rozłamu  dokonal  szol.  Sam
jeden.  Nie  ma w  ogóle  mowy
o   kimkolwiek,   kto   by   ten
"rozłam"   poparl.   Redakcja

gremialnl®   natomlast   drze
szaty  nad  losem  tych,  którzy
byli  przeciwni tworzeniu  partii,
i  tylko   w   nich   dostrzega
eweri\ualr`ą  frakcję  demo-
k/avczną.  Zadziwiające  po-
jęcie  o  demokrac|i!  Martwi  się

redakcja   tymi,   którzy   nie
wstępując  do  nowej  panii,  nie
chcą jej  przeszkadzać.  Uważa
\o za u)egarie mitowi jedności
i   lojalności   wobec   szefa  .i

powołując   się   na  sytuację
w      NSZZ      "Solidarność",
wy`ia§nla..    Kiedy   rozlamu
dokona  szef  -  Unie  przeszka-
dzaó"  oznacza  podporządko-
wanie   się   nieakceptowanej
linii  politycznej   lub  zgodę  na
eliminację   bez  ujawnienia
różnic i podania rzeczywisvch
powoc/Ów.   Pomieszanie  z
poplątaniem.      Dlaczego,
u   licha,   wszyscy   mają   być
jednego   zdania!   Dlaczego
przesiąknięta  etosem  demok,
ratycznym  redakcja  uważa,  Że
mniejszości   ma  się   podpo-
rządkować   większość?!    Nikt
z SW nikogo nie  eliminuje,  nikt
nikogo do niczego nie zmusza.
Kto  chce,  może  nądal  dzlalać
w   SW,   kto   chce  -   w   Partil
Wolnoścj. a komu to odpowia-
da -w jednej  i  drugiej  organi-
zacji.   Mkt  tu   nie  zawlaszcza
idei i sztandarów  Oak uczynio-
no w "Solidarności").  Otwarliś.

my   przed   naszym   ruchem
(SW,  kluby  WS,   MFio)   r`ową
sferę dzialania. wchodzimy  na

nowe  obszary,   poszerzamy
nasze        instrumentarium
i zakres oddzialywania, zdoby-
wamy   nowych   ludzi.   Caty
odmalowany    przez    "PU"
wielkimi   słowami   dramalyzm
sytuacji opany jest na fikcji.

Oprócz kilku znanych osób,
które  znalazly  się  w  PW  -
stwierdzają nasi krytycy -brak
w SW  nazwisk, wokól których
mogliby się skupić czfonkowie
nie akcaptujący przeksztalce-
nia organizacji w partię. F`adia,
ale SW nigdy nie organizowała
się  wokól  znanych   osób,
a wokół  idei.  Wszystkie znane
osoby z SW (lącznie z Korne-
lem)  "wyrobily  sobie"  nazwis-

Romuald Lazarowicz:

"SW nigdy nie

organizowała się
wokół znanych  osób

tylko wokół idei  "

ka   wlaśnie   poprzez   dzialal-
ność. W zadziwiający sposób.
podczas  omawiania  persona-
liów,   redakcja   "PU"   komple-
mentuje  Andrzeja   Kolodzieja:
Przed    wyborami    do    rad

.narodowych      zdołał      on
skutecznie    przeszkodzić
powołaniu   konstruktywnei
koalicji z udziałem SW.

CÓŹ    to     ma     w     ogóie
zl,EICZ:yć:P

Jaka  koalicja?   Z   kim?   Kto
taką   koalicję   proponowat?
Komu  Andrzej   przeszkodzil?
Przede   wszystkim   warto
przypomnieć,   ze   w   SW   nie
było jednolitego,  w  skali  kraju,
stanowiska  w  sprawie  udziału
Organizacji  w  tych  wyborach.
Decyzje   podejmowano   na
szczeblu   lokalnym  i   byly  one
rózne   -   część   oddzialów
uczestniczyla   w   wyborach,
inna   część   nie.    Nikomu   nie

narzucano  zdania.  Absurdem
jest mówienie o "przeszkodze-
niu  w  powolaniu  konstruktyw-
nej       koallcJi  J   wyborczej
z   udziałem   SW"   w   sytuacji,
kiedy   część   SW   w   ogóle
w wyborach nie uczestniczy,  a
Orga.nizacia jako całość nawet
nie  rozważa  pomyslu  tworze- najwaźniejszych   sprew

:,;i:E:o|§c!e:e:z;.ru!##,,ó3,i
z  jednej  strony  grom  rias  za
rzekomo wodzowski charakter

3;gaażn;z::,ń,a:iedrdTg'edozj:,el
manego   gestu   narzucenia
swej woli  członkom SW przez
Andrzeja.  Na szczęście i tamte
gromy  i  to  uznanie  dotyczą
jaeuęoyr3Le,eskfsę:ya:,gęabks::ń

Morawł.eok/. - czytamy dalej
-wyl(azał się brakiem politycz-
nego doświadczenia liczqc na
to, Że SW będzie stanowić jego
odwody,  gdy  załamie się
konstruktywna  polityka.   (...)
takie   kunktatorstwo   r.ie   ma
szans.   Zasadniczej  wolty,
wykorzystują!cej siłę i autory{et
niezależnej     organizacji.
można  dokonaó  tylko  raz.
Przekonal  się  o  tym   Lech
Wałęsa.  który  teraz  bezsku-
tecznie  próbuje  odwołaó  się
do mas.

Autorom  tych  stwierdzeń
brak   wyobraźni,   lubią   sobie
szufladkować       osoby       i
sytuacje.   Na   nieznane  sobie
wydarzenia   nakladają,   wraz
z    całym    bagażem    ocen
i   antecedensów,   poręczną
kalkę   znanej   sytuacji.   Że
niezbyt   pasuje,   Że   się   nie
zgadza?   A   któżby   się   tym
przejmował,   kiedy   dzięki   tej
uproszczonej  technice   tak
latwo  i  zgrabnie  tłumaczy  się
świat. Zastosowanie tej techni-
ki daje jeszcze jedną korzyść -
można       niepostrzeżenie
z  jednego   obiektu   na   inny
przenieść  niechęci  i  uprzedze-
nia. A więc tu -Walęsa robi źle
i  potępjamy  go,   przyrównuje-
my  Morawieckiego do Walęsy
-i mamy wynik: nalezy po(ępić

Morawieckiego.   Gotowe
Manewr  ten  -  świadomie   lub
nie   -   zastosowano   w   tym
(ekście  kilkakrotnie.

Partla   Wolności   działając

jawnie   i   oficjalnie   staje   się,
zdaniem     autorów,    paft/.ą
konstruktyw.ną  .i   wpisuje   się
w   uA./aćJ.   Swiadożyć   o   tym
ma.ią     najważniejsze   cele
i   zasady   Ukonstruktywizmu''.
zawarte   w   programie   PW
(wewnętrzni`e   sprzecznym
ł. ufop//nym) . deklaracja współ-
uczestnictwaw`rozwiązywaniu
wraz z obozem    niepodległo -
ściowm   i   solic!arnościowym

kraLu`'
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zawarcie     ze     związkami
zawodowymi umowy o pokoju
spolecznym   do   wolnych
wyborów, -udzial w przyszlych,
wolnych wyborach;  wlączenie
Polski       do       gospodarki
europejskiej.   To  wszystko,
zdaniem  redakcji  "PU",  godne
potępienia  przejawy   "konst-
ruktywizmu".  Przypomnijmy  -
zamiast  komentarza  -  termi-
nem   tym  określano   porozu-
mienle     ("konstruktywne"
właśnie)    z    komunisiami.
F`Óżne  rzeczy   można  nam
przypisywać,  ale z  pewnością
nie to.

Kiedy  ogloszą  wybory  -
pisze     redakci.a     "PU"     -
oczywiście wolne,  bo iakżeby
inaczej, okaże się, Że nawróci-
li    się    wszyscy    i    Kornel
Morawiecki  przegra  w  wolnej
konkurencji   z  tymi,   ktć)rym
KGB          zrobi          reklamę
bohaterskich      patriotów
i genialnych polityków.

Można,   rzecz  jasna,  stać
z  boku  i  przyglądać się,  jak  ci
"którym  KGB  zrobi  reklamę",

zgarniają  wszystko  -  bez
oporu   z   naszej   strony.   My
jednak   uważamy,   że   jeśli
spełnione   zostanie   pewne
minimum  uczciwości  (wiaśnie
rzeczywiście  wcune  wybory),
nie   wolno   uchylać   się   od
aktywnej walki, od prób wywal-
czenia  tego  co  w  zasięgu
naszych możliwości. Zapewne
jeszcze   nieraz   przegramy.

Czyż   jednak    mialoby   to
decydować  o  wycofaniu   się
z   walki,   w   której   można
uzyskać  choć  część  stawki   i
chociaż trochę  przybliżyć  cel,
do  którego  dążymy?   Moźe
redakcja "PU" uważa za cnotę
pozostawanie za wszelką cenę
poza   wszelkimi      u    k-
t  a  d  a  m  i      i  branie  udzialu

`Vlko  w  grach  o  stuprocento-
wej   pewności  wygranej   tiest

23:j8:hs;#:8;j:,koę;`%;:::
który  się  czeka  w  zachwycie
nad  własną  czystością  i   nie-
zlomnością.  moźe  się  okazać
trąbą  archanielską,  zwolującą
na Sąd Ostateczny.

W końcowej części anykulu
redakcyjnego  zawarto   mniej
więcej   poprawną   diagnozę
sytuacji spoleczeńst\^ta (naród
oszukany przez elity, które wy-
łoniw ,się w 1980 roku, dezin-
formowany   i   sp,ychany  w
nęc/zę),    ale   opatrzono   ją
tezami zdumiewającymi -jeśli
traktować je poważnie:

Teraz  bez  pomocy  ZSFIFl
i  współpracy  z  komunistami
nie    możemy    wróció    do
własności  prywatnej  i  demok~
racii.   Flozwói   prywatnego
sektora  gospodarki  musimy
zdcząć  od  nędzy,  masowego
bezrobocia, upadku rol nich^ia.
przemyslu,   nauki,   kultury,
budciwmictwa  mieszkaniowe-
go, opieki zdrowotnej  i  socjal-
ne/..   Można   uważać,   że   to

ironia,   z  tekstu  jednak  to  nie
wynika.

Jaką     drogę   .-     poza
tkwieniem   "poza   ukladem"   ~
proponuje redakcja w miejsce
krytykowanej   przezeń   drogi
obranej   przez  Partię  Wolnoś-
ci?  Wspomniano  o  ty"  to
samoorganizacia       spo\e-
czeństwa,   prowadząca   do
ruchu  masowego.  Sz.ar\se  na
odtworzenle  tego  ruchu  mają
nawet. male   grupy,   które
zachowaly   sję  z   rozbitego
ruchu oporu - o `ile nie wygra
haslo   Ukomuno   wróón   .i   jeś|i
spoleczeństwo  uwierzy,  Że
wolność jest w zasięgu ręki.

Zgodzić  się  trzeba  co  do
znaczenia   samoorganizacji
spolecznej   -  jej   potrzeby
i celowości nie neguje ani SW,
ani   PW.   Przeciwnie,     nasze
nadzieje wiąźemy z aktywnoś-
cią ludzi, ale masowy, oddolny
i   niejawny   ruch   oporu   jest
możliwy   tylko   w   skrajnych
sytuacjach   (typu   powstania,
wojny,   stanu   wojennego).
W  obecnej  zaś  sytuacji,   o  ile
nie   dojdzie   do  zbiorowego
buntu  o  podlożu  ekonomicz-
nym,   nadzieje   na   budowę
''społeczeństwa   niezależne-

go"  są  uludą,   podczas  gdy
istnieją realne szanse na zakty-
wizowanie  w   mądry  sposób
ludzi   do   jawnej   dzialalności

politycznej,    do    jawnego
przeciwstawiania  się   "układo-

*

#'rii:ewmoTnomś:T.    chce  slużyć
lstnieje,   jak  sądzę,   pewna

analogia   między   naszym
sposobem   myślenia   a   ro-
zumowaniem  tych,   co  wraz
z  Pilsudskim  stawali  do  walki
o  wolną   Polskę   w   ramach
obcych  przecież sil zbrojnych.
Nie czekali na idealną sytuację
-  walczyli,   gdy  widzieli  możli-

wości     walki   i   do   nich   do-
stosowując   metody.    Nie
rezygnowali   jednak   również
z  walki  podziemnej:   budowali
tajną    POW.    My   -   Partia
Wolności   -   uznaliśmy,   że
obecnie możIwe Ćst dzialanie
jawne (glówny zarzut naszych
krytyków  z  ''Poza  Ukladem"),
zachowujemy jednak  odwody
w   postaci   niejawnęj   SW.
Drogę,    jaką    wybraliśmy,
można  uważać  za  błędną,
można  się  z  nią  nie  zgadzać,
ale  jest  po  prostu  zniewagą
przyp[sywanie nam zdrady czy
korupcji.  Nie zrezygnowaliśmy
z  żadnego  z  naszych  celów,
w   niczym   nie   naruszyliśmy
wyznawanych  zasad.   Posze-
rzyliśmy jedynie pole dzialania,
wzbogaciliśmy nasze środki i -

jak   się   wydaje  -   zwiększyli
wlasną  skuteczność.   ldziemy    t
ku   niepodległości,   ku   Polsce    ,
suwerennej  i  gospodarnej,  ku    i
wolnej       od       komunizmu    '
Europie.

18 sierpnia odbyło się we Wrocławiu
zebranie  Zespołu  Organizacyjnego
Partii  Wolności.  Wzięło  w  nim  udział
ol(.100 przedstawicie]i PW.i zapros7.o-
nych  gości.  Na  spotkaniu  ostatecznie
zamknięto skład Zcsi)olu Organizacyj-
nego, który do I Zjazdu Krajowego
pełni  rolę  Rady  PW  i  wybrano
Komisję  Rewizyjną.  Omówiono
do[ychczasowy  przebieg  organi7.o-
wania się PW i kampanii prezyden-
ck-iej   Kornela  Morawieckiego.
Z  dotychczasowych  doświadczeń
wiadomo, źe PW często rozwija się
dynamiczniej     w     mnicjszych
ośrodkach,  a wszędzie barierą jcst
szczupłość  środków  technic7.nych  i
rinansowch.

Na  spotkaniu  potwieidziła  się
koniecznośćzbudowaniasztabuwybor-
czego, w skład którego wejść powjnni,

oprócz   ludzi  o  doświadczeniach
organizacyjnych,  fąchowcy  od  socjo-
iechniki. W miarę możliwości podobne
sztaby  wyborcze  mają  być  iw()r7.one
równieź   w   ośrodkach    rcgional-
nych.Teryiorialnie  PW  obejmie  kilka-

do  przygotowania  Zjazdu  (9-11  listo-

pada  br.).  Stworzone  zostaną  m.in.
zespoly programowe (w Warszawiejuż
działają)  do  przygotowania  poprawek
do Statuiu i Programu.

Kontrowersje  wywołała  sprawa
zaproszenia na Zjazd Lecha Wałęsy.
Większość       uczestników   byra

pr7,eciwna  argumentując, żc symbo-
Ii7_u.ie on w tej chwili nie au[en{yczny
ruch  zawodowy,  lecz  raczej  kolabo-
racje z komunistami i "okrągły stół".

Na zcbraniu wskazano na potrze-
bę  tworzenia  koalicji  wyborczych.
Mogą  być  one  zawiązyw`ne  z  tymi
organizacjami, którc nic brary udzia-
łu   w   obradach  "okrąglego siołu",

ich  celem  jest  w  pełni  suwerenna,
niepodległa Polska i goto\`,'e są poprzeć
kandydaturę  Kornela  Morawieckiego
napre7.ydentaRP.

naście  rcgi()n(')w,  których   ilość,  zasięg
i ]iderzy wyłonić się mają do l Krajowc-

go Zjazdu.
Członkowie  Zespołu  Organizacyj-

negc z Wrocławia  zobowiązani zos{ali
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KF]ZYSZTOF   BF]ZECHCZYN

Wkażdym spoleczeństwienoźna wyodrębnlć sferę
autonomii  obywatelskiej  (wol-
ności    wewnętrzneD     i     sferę
dzialań    publicznych    podda-
nych    regulacji    władzy.    Kraj
niepodlegly    to   .taki    kraj,    w
którym decyzje podemowane
przez wladzę nie są ogranicza-
ne lub narzucane przez kogoś
z zewnątrz. Kraj podbny to takl,
w   którym   wszystkie   decyzje
rodzimej  władzy  są  kontroki-
wane przez wtadzę z zewnątrz.
Najczęściej _wiąźe  się  to  z  wy-
eiiminowaniem   rodzimej   wla-
dzy  i  zastąpieniem  jej  władzą
okupantów.    Natomiast   sytu-
ację,   w   której   część   decyzji

poclejmowana jest przez rodzi-
mą  wladzę  w  sposób  samo-
cizielny,    a   część    narzucona

iest  z  zewnątrz  charakteryzuje
kraj  uzależniony.  Można  więc
sobje wyobrazić kraj zewnętrz-
nie  suwerenny  a  wewnętrznie

w   którym   sfera
autonomii obywatelskiej ulegla
likwidacji,    bądź    poważnemu
ograniczeniu. Można teź sobie
wyobrazlć kraj z niesuwerenną.
zewnętrznie       wladzą       lecz
wewnętrznie  wolny,   z   rozbu-
dowaną       sferą       autonomii
obywatelskiej.      Dążenie      do
niepodleglości nie musi wcale

prowadzić     do     zwiększonej
wolności  obywatelskiej.   Nato-
miast   rozszerzanie   woiności
obywatelskiej  zawsze   prowa-
dzi do ograniczenia zewnętrz-

nej domlnacji czyli do uzyska-
nia niepodleglości.

mozża:eż;?ęścć8%k;:rdez,Sa:;
przez dwa parametry:

-  intensywności  panowania

(kraj podbity czy uzależniony)
-    zakregu    panowania

(zewnętrznej dominacji  podle.

:Óaw:,,gggz,j:gzjj::g3ggokŁ5rzky
i  ku'tury).

Pod  względem   intensyw-
ności panowania status Polski,
ewoluowal od kraju podbitego
do   uzaleźnionego.   W  latach
194445 bezpośrednie funkćje
władcze na ziemiach  polskich

pełnlła   Armia   Czerwona   i
NKWD.  Później,  po powstaniu
narodowo  polskiej  struktury
trój-wladzy,   stala  obecność
sowleckich       "doradców"
z marszałkiem F`okossowskim
na  czele,   nadawala   Polsce
nadal   status   wewnętrznej
prowincjl         sowieckiego
lmperium. W roku 1956 Polska
uzyskala pozycję kraju uzaleź-
nionego,          w          którym
suwerenność rodzimej wladzy
sukcesywnie  się  zwiększala
pod    wplywem    rewolucji
ludowych  w  1970,1976  i  1980
roku.   Pod  względem  zakresu
panowania   rozpatrywanie
zale2ności   Polski   od   ZSRS
w  ramach   modelu  wyzysku
kolonialnego  jest   nie\rafne
Status  Polski  w  obozle  socja-
listycznym   był   gorszy   niz
status  kolonii  w  XIX wiecznym
kapitalizmie.               Kolome
wykorzystywane   byly   tylkc)
ekonomicznie,   natomias(
każdy   uzależniony   od   ZSFis
kraj  socjalistyczny  (dokladnjej
mówiąc   lokalna  trój-wladza,
a  za  jej   pośrednictwem   cale
spoieczeństwo)  jest zniewaia-
ny   politycznie,   wyzyskiwany
ekonomicznie  i  lndoktrynowa-
ny duchowo.

Piorestrojka     w     ZSF`S
i oficjalne potępienie ``doklryny
Breżniewa"   znacznie   posze-
rzylo sferę swobody kierowni-
czych          ekip          państw
socjallstycznych.   Wydawało-
by się, Że przemiany w naszym
kraju  zapoczątkowane  przez
obrady   "okrąglego   stołu",
którego  zwieńczeniem  stalo
się   powołanie   "naszego"
rządu     stworzy     wyraźny

przełom   we   wzajemnych
stosunkach.   Mestety,   nic
takiego   nle   zaszło,   zamiast

proklamacji    niepodleglości
mamy      do      czynienia      z
nieśmialym   jej   wykradaniem.
Żądanie   wycofania   wojsk
sowieckich    zastępujemy
domaganiem  się ogranic=enia
lch  liczebności.  Zamiast zrewi-
dować  swój   udzial  w   FiwpG
i Ukladzie Warszawsklm  nadal

Orzcł z koroną to polski symbol niepodległości,

jednakżŁ` l)ez zasadnic`z.v{`h  dec}'zji politycznych
pozostż`jŁ`     t   `\  1  L(i     s}'mbolem.

tkwlm}J  w  mędzynarodowych
strukturach   ograniczających
naszą Suwsrenność Polltyczną
i   gospodarczą,   a   żąclanie
usunięcia   pomnika   Lenina   -

przywódcy  kraju,  który w  1920
roku   najechat   na   Polskę   -

potraktowane   było   przez"nasz" -rząd  jako...prowokacja

antysowiecka!
Aby   to   zrozumieć   nałeźy

głębiej  wniknąć  w  spoleczr`y
sens  przemian  symbollzowa-
nych  porozumieniami  "okrąg-
lego   stołu".   Wprowadzenie
stanu wojennego w  1981  roku
nie  zdolało  rozbić  rodzącego
się  niezależnego spoleczeńst-
wa.  Kształtujace się w  podzie-
miu elity  polityczne,  spycha,iąc
na      marglnes      rac]ykalne
ugrupowania i organizacie.  clą,
Ży!y do dialogu i porozume"a
z  elitą  klasy  trój-panującej   Ta
zgoda  na  kompromis  zwycię-
Żyła  na  przelomie  198811989
roku,      kiedy     to     system
ponownie stanąl  przed groźbą
masowych protestów. Porozu-
mjenie z  elitą opozycji  pozwo-
lilo              unlknąć              tego
niebezpieczeństwa,  w  zamian
za   co   nastąpiło   wessanie
niezależnych  elit  społecznych
w    {ryby    systemu.     Fuzja
dotychczasowej   opozycji
z  aparatem  wladzy  spowodo-

wa)a   przemiany   instytucjonal-
ne    Oclkąd  centra  decyzyjne
przeniosly   się   z   komitetów
partyjnych     do     urzędów
ac]mlnlstTacjl    Państwowej,
rozbudowana  struktura  partyj-
na  dublująca  struktury  państ-
wowe   okazała   się  zbędna
Nastąpil    też    ostateczny
rozklad   marksistowsko-leni-
nowskiei   ideologii   uwiarygad-
njającej   system  trój~wladzy
Obecnle   funkcję   ideologii

przejęla   eklektyczna   utopia
solidarnościowego ruchu spo-
łeczriego  z  tezami  o  "naszym
wspólnym   domu"   `i  Unaszym"
rzac!zie`Komu       zatem       za[eży

w   odnowionym   systemie
wlacizy   na   utrzymaniu   Polski
w  s(anie zalezności  czy  pólza-
lezności  od  ZSRS?  Nie  zaleźy

na  tym  części  aparatu  wlac]zy
wywodzącej   się   z   okresu
komunistycznego  panowania,
a   piastującej   nadal   kluczowe
stanowiska    w    apństwie
Decyduje o tym  ich przeszłość
osobista. personalne powiąza-
nia   itd.    itp.    Wsrzystko   zaś

przesądza ich interes klasowy:
rac]zieckie  czolgi  zawsze  byly
argumentem       używanym
w  minionych  konfliktach  spo-
łecznych,   obecnie   zaś   są
argumentem  w  przetargach  z
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solidarnościową    częścią
aparatu        wlaclzy.        Syc/'e
człowiekiem              Moskwy
zapewnia   nieusuwalność   ze
stanowiska,  co  oplacane  jest
utrzymywaniem          Polski
w   stanie   pólzależności   od
ZSRS   Dobra  wola  czy  czyste
intencje   solidarnościowej
części  aparatu  władzy  nie  są
mocnym           argumentem
w.sporach   z   postkomunis-
tyczną            nomenkla{urą.
Argumentem   skutecznym
bylaby   masowa   piesja  spo-
Ieczna     Ta   zaś   powoduie
?.awsze   ożywienie   spoleczne
)   niebezpleczeństwo   wylama-
"a  się  społeczeństwa  spod
kuiateli   "konsiruktywnei"   elity
•,pozycjl.

Tak więc mamy to cc> mamy.
A    poniewaź   każclej   wlaclzy
ł.alezy,    bądź   co   bądź   na

i-)oszerzaniu   sfery   swobody
wykradamy    niepodleglość
Tilast  ją  całkowicie  odzyskać.
Trachy tymczasem his(orycz-
ią     szansę     pokojowego
wybicia  się   na  niepodleglość.
\Jie  wiemy   wszak,   co   moze

vvdarzyć się jeszcze w  ZSF`S
Wielka Smuta  nie  będzie trwać
`łiecznie,   a   kraj   tak   zasobny

w  potencjal  luclzk;  i  gospodar-
``;zy   bardzo   szybko   może

oclzyskać   sily   przywracaiąc
utracone wplywy.

KOMUNIKAT

Ze  żródeł  zbliżonych  do
F}ządu  Fąp  na  Uchodżstwie
dowiadujemy  się,   Że  pan
Prezydent  Ryszard   Kaczo-
rowski   wyraził  zaintereso-
wariie   propozycjami   Par{ii
Wolności   zawartymi   w  jej
Programie.   Pan   Prezydent

poinformował  o  gotowości
objęcia    urzędu    Głowy
Państwa    Polskiego   do
czasu  wolnych,  powszech-
nych  wyborów   parlamen-
tamych 1  prezydenckich.

Sekretarz Biura
Gtównego  Partii Wolności

Zbigniew Jagiełło
22  sierpnia  1990

MOJ GŁOS

0  POLSKIEJ  POLITYCE
NIEPODLEGŁOŚCIOWEJ

WOJCIECH   MYŚLECKl

1.Historyczna szansa.
Rozpad zsRs jest już faktem

nieuchronnym.   N<ijprawdopo-
dobniej nic uda się Gorbaczowo-
wi   utrzymać  go   pocl   kontrolą,
niożiia   spod-/iew[ić   się   chćiosu

gospodarczego,   gwał!own}Jch
wydar/.cń,   a   nawet   dziiiłań
zbrojr)ych   iia   dużą   skalę.   W
takiej s)'tu<icji  nzistąpi pr7.csimę-
cie z.ichodnicj podsla\`ł stabili7a-
cyjncj      (w      {ym      ukłć`dów
wywi.iciowczych,   rozpoznll\`'T
czych i niilitari]ych) m wschód -

głównie  m tcr}rlorium  Polski.
l'owyżs7,c bęcl/.ic stanowić dhi

ms7:cgo   krtiju   7.zirówno   wit`Ikic
zagri)żenlc  .izik  i   mcpo\\'tarzalmi.

s.zansę    iiz\    nicpc)dlegtość,    :i

misiępme   inti`gr(`cję   z   Europi!
Z<ichoclmii

2.  Strategiczny dylemat.
I'i)lsk{i    nic    mci   źini    sil,    am

możliwości    nźi    sźmit>dziclne

rozv,łiązanic   probleniu   bc7pic-
czeńsi\\'a w prz},pi]dku  Łwał[ow-
ncgo   rozri.idu   ZSRS.   N€ilcźy
`\'ięc`   już   teraz   ro'ł,str'/.ygnąć.

o k()go mi leż}' się opr/.eć. Jcszc'/,e
clo   mcclć}u'na   odpowicctź   b}l{`

prosia   ~   m   ukłcid?.ic   NATO.
Obcciiie  -  ró\`'nolcglc  7.  ro-/,pć`-
dcm ZS RS -ioczy się poilskórii}'

proccs   rckonstrukcji   NATO.
Jcdnzi    niózliwość   stant)wi<i

Zjectnóczt)iie   Nicmcy    Prć)'   icl;
silc  gospociarczcj  i  d€mograric7.-
ncj,będti.i)nc7.cioliicilomrzuce-
ni<i    swi`j    dot]]inac.ii    innym

pcińslwoi]i, o ile  prr,cdtcm \`yeli-
minuje   się   /.   F.uropy   i)bci.ność
USA.   \V   wm   kicrunku   moźi`

pójść sojusz:  Nicmiec  /,  ro/piicla-

jącym   się   ZSRS   lub  ./.   Ro.s.ią.
Sł`ibością  tcj  konccpcji jcs[  -`ićik

na   rflzic   -   brćik   w   mcniiei`kich

ręktich   m`rzęilzi   sm`iegicziicgo
`v`rićidu,  do\`'od7.c`niii  i  Śro(lków

mszczeni€`.   ^lie"€itywnym
v`'ariamem   jest   skupienic   się

Europy 2żichodniej  i  Srodkowej

(w   tym   Polski)   wokół   USA.
Wyiiikającym   z   meg()   isiotn}rm
mtinkamc`ii[Crn  jcs{   utrzynici!iie
na  dlugie  laia  obcciit)ści  USA w

Europie.   Wbrcw   poioc7.n}"i
w}'obrażeniom         Po!a.ków,

politycy i społcczeństwa ztichod-
nie   trak(ują   tcn  drugi  wariam

j[`kopoważi]ez<igrożcnicswoich
imcrcsów.

Polltyqy polsqy mut\zą  slosull-
kov`Jo szybko ro'Żst rzygm.Ć, kióry
wżlrlan[   jest   cna   n.1s   lepszy.
U\`łźiżam,   że   ka-żcly   z   nich   n]a

swc)jc   dobre    i   złe   strony,
nźiiomiast    brak   7.d()Iności   do

ź`klywnL`j    1   s.1mocl.ł,lelncj   gry

\`'  i.vm  ukłii(lz`c  będzic  kaicistro-

fll.

3.  Kwestia
suwerenności.

Ro';p{id  polit}'c7.nych  i  idct)l(i-

gicł.n}'ch  imtylucTi   k()niiH`istycz-
iiych      nlc      oziiac'/ja      wcale

:iutormityc/.ncgo   powst:`ni{i

llowcgo   s}'stenlu   pt)lilyczllegu.

1'r.ł.c7.    kilkćicJ7.icsi:!t    I{ii     irwani{i

koniumzmu  \`).l``'orz}Jł  on  insty-

[uc.ionali]c   form}'   zar)c`\łmajzłcc

.|cgtt  lsll]lcnlc   Ilć`\\c[   i)o  '/.I11kmę-
ciu pariii  lcminowskic`i.  lnstyiucje

tc  luor7.Ż!  pŁlństwo preroga[}rułne

w  sfcrze  sirukiur  wtiiilzy,  s[i`nt)-

wicnia prawa orćiz w gospodii rcc.
Z{is(ępujć!oi]cmst)r[ucjcclcrnok-

rz`i}'cznc     i     republik<ińskie

chafcikiery.zu.iącc   isl()[ę   rozwi-

Illętych    p<1ństw    c}'wllizacjl

cur()pcjskicj,  miiomi€is[  struktu-

ryp.iństv.`aprodukii.ić`ccgt)z<istę-

pujź!                   runkcjoiiowanie
różnoposlziciowcgo   kźipittitu
będąccgo`/,\`.()rmkicmgospodtir-
kiw()hor}'nko\`'cj.

Kon[rćikt   "okr{!glcgo   s[olu"
spowodov.J€il,  ź,c  sily  opoz}.cy.ine

/,ćlnllzlsl    rcć\li/,o\\;lć    Program

7.mc``iciii`i    struktui-pćuistwa

prerog{ii}'\\ncgo   i   pr/.cprov,':`-
clzciii.i   rcu'01ucytDeg()   uwłci``/.-

czcnla   spolcc7,cń`st\\'a   Cclcm

uykrcoviJmiia  kapi[{il u  w  rękach

pryw:`inych,   ż',goclzHy   się    iići
``'L`jścic   W   CIotychc7.{i.S()v.)ł   ukl<id

u.iad'zy   sii`bilizując   gQ   swym
<1utor)rlctem   w  spolec7.eńsl\`.le.
Kryptoscx:jalislyc'/.neniu  plmiou'i
rcslruktury7L<1cjl    gospoclarkl

iowarzys7.y             ogólniki)w-}'
•i   p{isy\my  pl{in   po!L(yk]   imędzy-

narodowej  op{irty  o   midzieję

powstź`niżi   nowcj   równov,łagi
cufopcjskicj   poprzcz  zblizcnic

7.moderi]izowanego   ZSRS   z
ukł<idem   zachodnin]   (izw.-
koinqydencja  wschód-zachód).
W ile tcgo planu kryią się wielkic
ktjncepcjc  globali?,mu   brefcro-
w{inc   przez   !iberalne   kola

polit}'cznc   USA   oraz   lcwicę
curopcjską.   Z  takich  założcń
w}'iiika       iiickonsckwentna

poli[}Jka   w   podp()rządkowaniu
sobic   r.asadnicz}łch   siruk[ur

p:iństu'a   (np.   wojska),   pr`litykii
o.`łani.ima  był}'ch kć`dr  k.  muiiis-

`ycćn}ych  orw  iiii`;.aim\)\\`  me  się

konstrukc.i:t  suv`crŁ`nnc.T  piilłt)'ki

p{)I``kiej .  T_ cv'ic{)w{'  kręgi nh{ę`8o
esttiblishnicniu  u'lŁid4'  u\`'tiąiiją
kreowmiie   mcpocllc`glo``ci{)*t;j

pc)liiyki  polskici  zći  <in.ichi `
i    cicmnotę    poiit.yczm!:*~T.{i

pt)li[yk!`   v,ypTzcdazy   intcre_sÓw

polskich   na`rzccz   nigli``tego
ukladu   paneuropcjskicgo  mia-
łab}t  u?asadniciiic  w  prz}`padku
rcź`1nych   mo7jliwości    przcjści{i`

ŹS: RS jako calości do gospodar-
ki wolnorynkowci  (lub iiincj, al.e
W  mlarę  Spr{1Wllcj)  i  z:`siąr` jm
koi)ium7.muuslrojcmpt)/1jawio.
ii}im  agrcsji  i  impcrializmii.  Taki

proccs  jest  w  Świcile  zzichodzą-
cych   v`J   ZSRS   zdarzcń   mało

pr€iu'dopoclob!iy.  Komccznc jesi
wit.c  przepro`\.€id7.cnic  islolncgo

pr.;clomu   m   r)olskicj   scenic
poliLycznŁ`i.Wrcini.ichtcgoprzc-~
iomu nalezy:

Źl/    ro'7.blć    1    ll|av`nll`    Ukićtri
`.okr€!głcg()  stołu"

b/ odsun`!c iri wł.iclły krypict-
socjalisiycznc   kręgi   lcwłcy
kć`(olickicj  i  lewxqy  kiickie]        \,1

C/ dokoiiH 3 Szybkic8o Poli[ycz-
nego i mor{\     cgo rozrź`c:hunku'z
eliiai]ii  komunistycznymi,  celem
nieobciąźenia Życia polityczr)ęgo
iym problemem

d/ natychniicist podporządko-
u/ać  wojsko  władzom  państwo-
\+tym   wyłonionyn]   na   mocy
suv.łerennej  dcqyzji` społeczcń.`[.
u'€`,  przcprt)wadzić jc'dnorazową
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Ltowną  czystkę  personalną
zapewnić       polityczne,

maierialne  i  psychologiczne
warunki pelnienia przez polskie
wojskoswoichp)wimości

e/  szybko  sprywatyzować
gospodarkć  poprzez  damowe
czyteżkreqytcmneprzekazanie
akęii w ręce społeczeństwa,  bez
względu na ujemne konsekwen-
ęie takiego r-ązahia

f/    wystąpić    z    Układu
Warszawskiego,  oglosić  suwe-
rennądoktrynęot)romąipoqjąć
rozmo`hy z NAT0 lub USA na
(emat włączenia Polski w obszar
mili[amych interesów Zachodu

g/  podjąć  czynną  politykę
popierania powstawania niepod-
ległych państw na terenie rozpa-
dającego się ZSRS.

Taką      po]itykę      mogą
prowadzić  tylko  polityęy  samo-
dzielni, mająęy za sobą poparcie
spo!eczetistwa,  którzy  nie  są
uwikłani  w  tajne  knowania  z

` komunistam'i.

HAZARD   A  WAŻNY
INTEF]ES ` SPOŁ.ECZNY

Projekt   ustawy   o   gracm
losowych   i   totalizatorach
zawiera  ańykuł  11   brzmiący:

można  odmówió  ze
względu  na'ważny  interes
pahstwa  lub  ważny  lnteres
społec%ny,  w  ym  przypadku
decyzja nie  wymaga   uzasa  -
dnieniafaktycznego.
Nad  ustawą o  hazardzie  u-

nosi się więc stęchw zapaszek
mLowskiego  ustawodawst-
Wa.

POLSKA - NOWE
ELDOF]ADO

Gry h&ardowe są na calym
Śwjecie znakom.ny m interesem
i jakolakić podlegają wysokie-

::°npaęjdeąk8go:?!UuS!ę8:ji::;
ciągle   inaczej.   Powstaie
w   początkach   br.   Kasyno
Wrockiw zostalo zwolnione na
{rzy   lata   (!)   od   podatków.
W  ciągu  trzech  pierwszych
miesięcy  funkcjonowania
Kasyna  zysk  wyniósl   okoto
1    mln    DM,    któ`re    zarobit
zachodnioniemecki   udziało-
wiec.  Skarb  polski  nie  dostał
ani feniga.

W wielu miastach Polskl po-
wstaly  kasyna.  Co  z tego  ma
Skarb Państ\^/a - Pozostawia-
my domyślności Czy`elników.

WOLNOŚĆ  POLSKI ,
WOLNOŚĆ  NIEMIEC

GOTTHOLD   RHODE

TMe wszystkich dyslaisj ach na temat
riemiecko-polskiego porozumienia
cąipojednaniaczęstozapominasięi
o tym - lub spycha się to świadomie

na drugi pla]'. - że okres cechujących
sięwrogościąniemieckD-polskich

sporów jest nader krótki, mianowicie
liczy około stu lat.

Owo   stulecie.  w   którym   dominują
wrogość   i   walka,  to  zaledwje  dziesiąta
część  tysląclecia,   w   którym   Niemcy
i Polacy znacznie dłużej i znacznie częściej
Żyli ze sobą w pokoju, po sąsiedzku, niż we
wrogości lub niezgodzie.  Datą pierwszego
nie.miecko-polsklego  spotkania  jest  rok
963. Utrwalonaprzez niemieckiego kronika-
rza  Widukinda   z  Corvey,   data  ta  jest
zarazem  pierwszą  pewną  datą  w  historii
Polski, która jako państwo pojawiła się kilka
lub co  najwyżej  kilkadziesiąt  lat wcześniej,
`.prawdopodobnle   około  950   roku.   Jeśli
weźmie  się  pod  uwagę,  że  za  początek
mstorii Niemiec przyjmuje się zazwyczaj rok

%9n(re±%kacIEraenn%kńas'k!88:;Tstt2t::eksj:
oczywste. iż oba państwa są jako członko-
wie  europejskiej   rodziny  ludów   niemal
rówieśnikami.

Można  przytoczyć  liczne  przyklady  kontak-
tów  i  współpracy   między  obu   państwam
w sterze stosunków dynastycznych, gospodar-
czych  i  polftycznych,  w  sferze  kultLiry  i  sztuki.
1 nawet jeś» strona niemiecka byla tu częściej niż
Polska stroną dającą, nie stanowi to powodu do
szczególnej dumy. W Niemczecri bowiem życie
gospodamze  i  kulturalne  rozwinęlo  się  już  za
czasów  Rzyman  i   Franków,   na  dlugo  przed
pojawieniem   się   wlaściwej   państwowości
niemieckiej,  wobec  tego  przękazywać  mc]Żna
bylo dalej to,  czego nauczono się od Flzymia'n.

Obraz młodego państwa po!skiego, które
stawia  Żacięty  opór  Cesarstwu  Rzymskie-
mu   Narodu   Niemieckiego  i  toczy  z   nim
wojny, znacznie się zmieni, gdy przypatr?y-
my się, jak długo te wojny trwały i przeciw-
stawimy im liczne przypadki wchodzenia w
koligacje.   Podjęta  w  1157  roku  wyprawa
wojenna  cesarza  Fryderyka  Barbarossy,
która  zmusiła   księcia   Bolesława  lv  do
przywrócenia  dziedzictwa  powinowatemu
cesarza  i  do  uznania  zależności  lenniczej
odNiemiec,byłaostatniąwyprawąwojenną
do  Polski  króIÓw  niemieckich,  a  zarazem
ostatnią  wo ną   Flzeszy Niemieckie

przeciwko  Polsce  -aż  do  roku   1939.
Późniejsze uwikłania się w wojny dotyczyły
po  stronie  niemieckiej   jedynie  zakonu
niemieckiego w Prusach, a później Marchii
Brandenburskiej, ale i one były krótkotrwa-
łe. NiemieckcLpolska granica stanowiła od
1157  roku  aż  do  rozbiorów  Polski  jedną
z   najbardziej   stabilnych   i   spokojnycłi
granic w Europie. Stwarzanie obrazu walk
granicznych i bez`^/zględnego odseparo-
wania  się  od  siebie  Polaków i  Niemców
nie  ma  nic  wspólnego  z  prawdą  histo-
ryczną.   Historiografia  po  obu  stronach,
niestety, wiele tu nagrzeszyła, ponad miarę
obszernie  traktując   nieliczne   lata   starć
wojennych   i   szeroko   przedstawiając
wojenne  wyprawy  i  bitwy,  a  zaniedbując
o  wiele  dłuższe  okresy  pokoju,   iibogie
w spektakularne wydarzenia.

.Najwybitniejsi       królowie       polscy
z  panującej  do  1370  roku dynastii  Piastów
mieli  za  Źony  Niemki  z  najznaczniejszych
niemieckich  domów.  W  przypadku  króIÓw
z dynastil Jagiellonów, jak i króIÓw elekcyj-
nych,  regułą były małżeństwa z księżnicz-
kami   z  rodu   Habsburgów,   natomiast
wyjątkiem   małżeństwa  z  Włoszkami  lub
Francuzkami. Od czasu podziału wyznanio-
wego i ustanowienia zasady,  że króI  Polski
musi   być   katolikiem,   nie   wchodziło
w  rachubę  koligacenie  się  z  panującymi
domami północnych Niemiec. Elćktor saski
Fryderyk    August    1    musiał    przyjąć
katolicyzm,   by   móc   zostać  wybranym
w  1697  roku jako August  11  na  króla  Polski.
Bądź   co   bądź   z  dziesięciu  elekcyjnych
królów polskich dwaj,  on i jego syn Aiigust
111,  byli  nie  tylko  Niemcami ale  i  kurfirstami

(ksiąźętami   udzielnymi  w  dawnej   Rzeszy
Niemieckiej,   którzy  mieli   prawo  uczestni-
czenia  w  wyborze  cesarza  -  przyp.  red.).
Epoka  saska,  trwająca  blisko  siedemdzie-
siąt  lat,  od   1697  do  1764  roku,  zostawiła
widoczne  ślady  przede  wszystkim  w  sto-
łecznym   i   rezydencjonalnym   mieście
Warszawie.

W starszej historiografii polskiej,  mającej
wyraźne  zabarwienie   narodowe,   epoka
saska  nie cieszy się dobrą opinią,  jako  że
charakteryzowała  się  niepowodzeniami
w   polityce  zagranicznej,   a  wojskom
polskim nie przyniosła Żadnych zwycięstw.
Ale  szlachta,  jedyna  warstwa  określająca
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Życie polityczne kraju, zażywała w tej
epoce   dobrobytu   i   chwaliła   ją
w rubasznym wieszyku: Zs kró/a Sasa
jedz, pij 1 popuszczaj pasa.

Ostatniohistorycypolscystarająsię
o brzywrócenle do czci króla Augusta
111,   który  dotychczas   przedstawiany
był jąk®władca zbyt pasywny.

Przeniósłszy Jsię  jednym  skokiem
w wiek XIX, wypadnie nam stwierdzić,
Że Łódź, która w okresle od 1821  roku
do pierwszej wojny światowej z małej
mieściny  wyrosła   na   najwększy
ośrodek  przemysłu  włóklenniczego

robotników,  którzy  stali  się  poważną
częścią   ludności   Gelsenkirchen,
Herne  i  Wanne-Eickel   i  założyli  tam
liczne  stowarzyszenia.   Sugestia,   by
oba  te  zjawl§ka  potraktować  równo-
'ker8'j:cwh,P;g,raa2moą:hj:3U;ZaTnś32Wr%Ę:

w zaleceniach  dotyczących  podręcz-
ników  szkolnych,  do  dziś  nie  została
wprowadzona w Życie.

Pracowitość,   dokładność,   zmysł
organizacyjny  i  wynikające  stąd
sukcesy  Niemców oczywiście  często
spotykały się z ujemną oceną polskich
sąsiadów.` Wprawdzie  zwykło   się

Pólnocr`o -zachodiile granlce Polskl za panowarila
Sasów.

w  Europie  Wschodniej,  zawdzięczała

3%€jzsoz#:rśo,#ł,WpP:3rannj,aeT;ezcekćT
następnie   niemieckim   przedsiębior-
com  ~  Grohmannom,   Scheiblerom,
Geyerom  i  wreszcie  polskim  robotni-
kom i  inżynierom. Także tu  mamy do
czynienia   z   efektami  wspólnego
wysiłku,   których   jedna   lub   druga
strona   nie   byłaby  w  stanie  sama
osiągnąć.   Z  drugiej  strony  szybki

LośzYi%zb?gł3gźfał:t;sr,gc;i;.Psykł,gi

KIEDY  ZOSTANIE
USUNIĘTY?

Relikty  PRL-owskiej  przeszłości
nadal   znajdują się w  każdym
niemal  mieście.  We   Wrocławiu
taką pozostałością   jest   pomn[k
"Utrwalaczy  władzy  ludowej"

zwany  poi)ulamie  UB-liskiem.

mówić  "dokładny  jak  Niemiec"
albo,   Źć   "Niemiec  jest   jak
wierzba:   gdzie  go  posadzisz,
tam się  przyjmie" a porównując
oba  narody:  "Od  Niemców  ucz
się   rozsądku,  .od   Polaków
cnoty",   jednakże   na   ogót
zauważa  się   ujemne  strony
pracowitości  i  pilności,  takie  jak
sknerstwo, sobkostwo. ciasnota
pojęć.  Można  wszakże  znaleźć
pociechę w tym,  Że  przysłowia
i  porzekadta ukazują zazwyczaj
w  niekorzyśtnym  świetle  cechy
innych  narodów,  a  wywyższają
własny.      Spokrewnieni      z
Polakami  Czesi,  a  także  przez
długi   czas   ściśle   z   Polakami
związani   Litwini   wypadają
w polskich  przysłowiach o wiele
gorzej   niż   niemieccy  sąsiedzi,
nad   l(tórymi   Polak  czuje  swą

przewagę w fantazji, w sposobie życia,
w  pobożności,  w tym,  co wydaje  mu
się   bardziej   istotne   niż   pracowitość
i  sukcesy  gospodarcze,  bo  przez  to
Życieniezyskujejeszczegodnejsiebie
wartości.

Gotlhold  Rhode,   ziiany  zmchodnionicmiecki
ltl§loryk   specjol]zujQcy   się   w   §ło§tinkach

polsk-nlen`iecklch   zmflTl   m   poczi!łl(u   br.
Przybczone d`iże l.mgmenły aTlykulu ulm7"ły
się po Jego śm]ercl we "Fmnkfurtcr AllgeT...l-
ne ZeJ'tlng")

LIST CZYTELNIKOW

Redakcja SW
Main   3ó  lai,   żonę,   dwójkę  dziec

Niedawn.o  wóciliśiny  z zagranicy.  Z przei.i]-
żeniem   stwierdzamy,   iż   Żeby   móc   Żyć
i tolerować obecny rząd bzeba być wariaiem
i nie zdawać sobie sprawy z dramatu jalęj, się
teraz wydarzyl.

Jest  dla  mnie  rzeczą  oczy\`>istib  że  ol)ecni
liidzie  "wladzy",  (ci  nowi)  są  groźniejsi  od
komuristów. Ansażowac  Kościól w poliykę
to  gra nie  fair.  Dla nich  Kościót  petni rolę
narzędzia,dziękikióremuchcąpozyslcaćcalą
rzeszę  wliernycl..  Kolnunislom  srworzyli  azyl
ochromy.   Gdzie  tu  jesi   sprawiedliwość?
Orzeł  im  inieć  koronę,  a  Jąmzd!ki  fotel
pi.ezydenia.  Jak  inożna  chTonić  bandytów?
Praw.o karne nndal jesi ylko po to, aby temu
szarakowi  do  dupy  nakopać  za  byle  co.
Prawdziwych  przestępcćrw   nie  obowiąziije.
Rząd taki inoże tyllco zasłustwać na pogardę.
Wszyscyci,kióizypowskakjwalinateiaborev
nie   zesziriacili   się  -  oni  jitż  szinata]ri  liyli

przedtem;  miisieli  być,   ylko  niki  tego  nie
v`iidział  i nie rozsĘfirował.

Czlowiekprawegocharakieruniezeszinaci
się. Takiego nie przekiipią pieniądze  i s[ano-
wisko,  bo on rozwnie,  Że musiałby sprzed{ić
s\\ioje  siimienie  i  tym  samym stać  sĄ narzę-
dziein   do   wiycieronia  podłogi.   Prawych
i dobrycl. ludzi jes[ mtiło.

Rząd w danyin k].ajii jesi iaki na ile hidzie
imi pozwalf lj ą

Odcinain  się  od  wszys{kicł.  liidzi,  kió:rz)i

popierają:rza.d.  Zawsu  zos[anę  z  tymi,  po
kióry(h  sn.onie  leży pi.av..dn,  nawet gdy  będq
osamoinieni w s\^!ym działaniu.

Z poważaniein i smcunkiein
ll.Machnik
Oliwa

POSTSOWECKI EROTYZM

Jedną z pierwszych decyzji  nowej rady
w Tomaszowie Mazowieckim bylo rozpra-
wienie   się   z   pomnikiem   wdzięczności
Armii   Sowieckiej.   Ponieważ  zosiał   on
zbudowany    z    plyt   wykradzionych
z  żydowskiego  cmentarza,  nie wypadało
go po prostu zburzyć, a kosztorys rozbiór-
ki   byl   zbyt   wysoki   jak   na`  możliwości
mlasta.

W rezultacie podjęto dzlałanla polowicz-
ne.  Po Ścięciu gwiazdy z czubka zwężają-
cego    się    ku    górze,    olbr:}'mlego
postument.  tudzież  zeszlifr waniu  znajdu-
jących   się  na  nim  sierpów  i   mlotów  -
pomnik  uzyskal  zupelnie  nowy,  falliczny
charakter.

Proponujemy   radnym  z  Tomaszowa
nawiązanie  kontaktów z  Międzynarodową
lnlcjatywą Erotyczną z Siedzibą w Pradze.

(k.j.)
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Przewodnik ant komunist

cO  ROBIĆ?
JOSHUA   MUFIAVCHIK

Najważniejszy wybór polftyczny  naszej
epoki  to  wybór  między   rewolucjami

1776   i   1917   roku.   Pierwsza   rozszerzyla

granice  ludzkiej  wolności,  pomyslowości
i   wytwórczości,   choć   kladą   sĘ   na   niej
cieniem  niewolnictwo  i  raslzm.   Skazy  te
starto i świadczy to wymownie o charakte-
rze     systemu.     F`asizm,     dyskryminacja
a nawet riiewolnictwo w niczym n{e wyróż-
niają Amerykl §pośród innych spoleczeńs-
tw. WyTÓżnia ją natomiast z\^/ycięstwo nad
rasizmem. akt zbiorowego sumienia,  które
dręczylo  nas. tak  mocno,  że  przeszliśmy
do    ery    pozytywnego    dzialania.    Gdzle
w      historii      można      znaleźć      podc)bny
r)recedens?  Gclzie  jeszcze  moźna  sobie

wyobrazić dominującą Wększość tawory-
zującą        ekonomicznie         upośledzoną
i   politycznie   slabą   mniejszość   rasową,
żeby  odkupić dawne  niesprawedliwości?
Druga   rewolucja,   której  70-lecie  obcho-
dzono   w   Moskwe,   rozpoczęla   się   od
najbardziej    katastrófalnego   w    dziejach
eksperymentu       polltycznego.       Je.dyne
granice,  jakie  po 70  latach  rozszerzyla to

ar)ice tyranli,  okrucieństwa  i  maśowych
ńiordów -Jednak jeśli chodzi o rozsze;za-
n!e  się,  odniosła  sukces  nie  mniejszy  niż
demokracja.  Dziś więcej  niż trzecia  część
ludności Żyje w każdym z tych dwu  ustro-

jów.
Co   zatem   robić.   żeby   plerwsza

rewolucja  przeżyla  drugą?  Po  pierwsze.
musimy  naszemu  politycznemu  myśleniu
przywrócić kategorię  "komunisty". (...)

Michail Gorbnczowjest dobiy dln Ameryki?
W)'d.ije  §ię,  że  wlaściwie  każdy  i)oza  mn+
tak  tiważi`.  Oczywiście  przesadzflm,  8le nie
t{ik bsrdzo. W końcu poza godn}'m  odnoto-
wani<i  w}'jłtkiem   llenry'ego  Kissingera,
triidiio   znaleźć   choćby  jedn`  wybitną
osol)istość, któi.:` by nie glosila tych znsrrze.
Żeń, że Gorbaczow jest blogosławieństwem
iiie tylko dla swego nai.od`i, ale i dla nns...że
ZSRS  wsl{az`ije  drogę  do  lepszego  społe-
czeństwfl   i   bardziej   pokojowego   świ.ita.

(Norinan   Podlioreiz  "New  York  Posi",
20.10.1987)

Termin  "komunista"  znikl z wypowiedzi

politycznych   nie  tylko  w  oc]niesieniu  do
własnego  podwórka.   ale   i   od  czasów
wojny  w  Wietnamie  -  w  odnie`sieniu  do
reszty   świata.   Sandinistyczny   Front
Wyzwolenia  Narodowego  w  okresie  swej
dlugotrwalej  walki  o  władzę  rzadko  kiedy

nazywany   byl   komunistycznym,   a   dziś

prawie się tego określenja  nie  używa.
Tak  samo  jest  z  FMLN  w  Salwadorze

1  wieloma  ruchami  partyzanckimi,  lącznie
z Ludowo-Demokratyczną Partią Afganis-
tanu,  nazwaną  kiedyś  przez  "Washlngton
Post"  partią  "reformy  rolnej".  Cofamy  się

przed  nazwaniem  komunistyczną  grupy,
która   sama  siebie  tak   nie  określa,   ale
przecież   unikają  tego  często   nawet
komuniści będący u wladzy.

Z 18 rządzących partii komunistycznych
(nie  licząc  "karagui)  tylko  s  nazywa  się
komunistycznymi.  lnne  mają  nazwy  takie

jak Polska Ziednoczona Partia F`obotnicza
(obecnie   SdF`P   i   Uscl   ,-przyp  ied  ),
Kampuczańska    F}ewoiucyina    Partići
Ludowa   itp    Krótko   mówląc.   komunizm

jest  przyszlością,   która   nie  chce  ujawiić
swego  imienia.

Nzi   prze,itrzeni   osti`tnich   czterech   st`ileci
mdzjejfl  n<i  iitopię  i  mbożTiy szi`c`inek  dl:i
rewol`icji   głęboko  wpisnły   się  w  d`icha   i

t)sycl"   kiilttiry   zachodniej.   Utopie
przynosz`rozcznrow.ini.i,  i.cwol`icje się  nie
iid.iją,  a  przecież  ten  szabJOTi  ltierze  górę.
Naszn   znchodniż`   cy``łilizi`cj{i   (l)r[mi   moja
tezn)   tif{)rmowal.i   się   przez   całe  wieki
utopijnej   nźidziei   i   rewohicyjnej   wiary.

(Mel`iin J. Lasky, "Encoiinler", Iiw 1988)

Poza tym, Że musimy przywrócić naszej
mowie  nazwę  tego,   z  czym  walczymy,
powinniśmy z nową energlą mówić o tym,
o co Waiczymy,  mianowicie 0 demokrac|ęL
Jeśli mówimy o niej nle dość. to częśclowo
dlatego,  Że  uważamy  demc)kracię  za  coŚ
naturalnego,    a   częśclowo   dlatego,   Źe
wydaje slę  nam  ona  ioeaiem  zbyt  ograni-
czonym 1 przyziemnym,  nie zasługuiącym
na   §pecialne   zachwyty    W   dodatku
relatywizm   kultiiralny   nie   pozwala   nam

glośno mówić,  Że nasza droga jest najlep-
sza,   a   cynizm   sprawia,   że   jesteśmy
sceptyczni wobec ewentualnych dokonań
krajów slabiej  rozwiniętych.

Blędem jest jednak traktowanie demok-
racji  jako  czegoś   zagwarantowanego
z  góry.  Jest  ona  wyjątkiem,  a  nie  regułą
w biegu  spraw tego  Świata 1 zdarzylo się,
że   demokracje   upadaly   przez  to,   Że
szukały   poparcia   ludu,   jak   na   przyklad

::gź:#%jwźeagTdaer=fhj:,ggśoćwŁn:;śk:#yż
Każda  utopia  obiecuje  doskonalość,  czy!i
coś,   czego   dać   nie   może,   często

natomiast sprowadza   potworności
Demokracja  obiecuje  i   dai.e  tylko  to,   źe
składa   los   ludzi   w   ich   wlasne   ręce,
z  szansą  na  sukces  i  §zczęście.  1  to jest
wszystko   czego   można   oczekiwać  od
systemu politycznego.

\\'t`Ż} `( kt) i)rztLmiwiii za tym, że człowiek XX
``iek`i   jesŁ   [7i)lit.vcznym    neiirot}'kiem„.

Nc\irt>t} k ti}  kt()ś,  kto  inii  z:il)Lirzony  kontal{t

{  rzecz}wistt)ścił  i  k(t#o  sąpy  op{.r{e  s+nie
n;i  f.iiL`t:`(`h`  lecz  nii  pi-{`gnieni{`ch  i  na lęknch.

Fźtktów,   ktćirc   nic   p:isiijł  do   teg?   świata

pmgnień  i  ]ęków,  i)<icjen.  nie dop`iszczfl  do
śwj{`d()mości:   są  cenzt]rowiine   i   stajł  się
tłtimi()nymi   komi)leksnmi...   polityczny
neLLrot)rk   nosi  w  glowie  pr]/wźitną żel.izn+
k`,rtynę.

(Ai.ihur   K()esile).,   "Encoi.nier",   lisiopiid
1953_)

Me   powinniśmy   też   cofać   się`  przed

powiedzeniem,  Że  nasza  droga,   c;emok-
racja,   jest   istotnie   najlepsza.   Nie  jest  to
arogancja z naszej strony,  gdyż nie nasza
to  zasluga.  Nie  my  stworzyliśmy  demok-
rację  amerykańską:  korzystamy  z  niej  po

prostu  1  nie jest arogancją  zyczyć podob-
nego   szczęścia   imym   narodom.   Nie
pc)winniśmy   równiez   cynicznie   podcho-
dzić   do   perspektyw   demokracji   ~   po
pierwsze   dlatego,   źe   choć   stopniowo,
przecieź rozszerza się,  po drugie dlatego,
że nasza własna demokracja opiera się na
załoźeniu,   że  w  s  z  y  s  c  y  ludzie  mają
prawa,   któr©   mogą   się   urzeczywistnić
jedynie w ustroju demokratycznym.

A  wreszcie  musimy  walczyć  o  maksy-
malną  tolerancję  w  obozie  demokratycz-
nym.     FIÓżnice     między     liberalami
a  konserwatystami,  między  zwolennikami
wo!riego  rynku,   państwa  opiekuńczego  i
socja!demokratami     są    minimalne
w  porównaniu  z  tytaniczną  walką  -  tak!
manichejską    walką    -    demokracji
z  komunizmem.   Dyskutując  w  kwestiach
spornych   powinniśmy   pamiętać   o  tym
i  mieć  poczucie  skali.

(Konfronmcje nr 9)
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Po prawie 23 latach

d7;,°o#%ź;Sł#ę3'&S#s'ką
i lzraelem. Przy tej okazji
warto przypomnieć;, że Polska
komuni swczna popierala
niegdyś silnie plany
sworzenia lzrael a. Jeszcze
wcześniej 11 Rzeczpospolita
wspomagała organizacie

JAK
RZECZPOSPOLITA

WSPIERAŁA  żYDÓW
JAN  F.LEWANDOWSKI

w   połowie  września   1939  roL\i,
Dowództwu    CLbrony    Warsza
wy.   Warto  też  wspomnicc,   żc
kierownic,y  "lrgunu"  znLijdov,'a!i
się       nieraz       pod       wr)ły\^rem

polskiej      tradycji      legic)nowej,
w. której    widzieli    wskazówkę

syjonisvczne, a sW zbrojne
I#€ee##p':#sczynapcnzense!koien,

przez polskich of icerów

sZKOLENIE   ..HAGAr`n/"

Jeśli  ta   polityka   11   Rzeczpospolitej

#ę:erws:3ełz'SLet#erauskcazk#je:::i°#j
tylko       pozornie.       Wynikała       ona
wszakże    ze    zrozumienia    potrzeby
jakiegoś        ludzkiego        rozwązania
kwestii   żydowskiej,   której  znaczenle
narastato.  Wystarczy  powiedzieć,  że
Żydzl  stanowili  prawe  10%  ludności
Polski,   a   w   dodatku   zamieszkiwali
głównie    w    miastach    centralnej     i

##gs;,=jyg3Łśsck,ejr%jjga:t,;nęgrboyTo.
pracy,   a  w  spoteczeństwie   polskim
narastały      postawy      antysemickie,
wyrastające  na  podłożu  ekonomicz-
nej  konkw.encji.  Stąd  władze  państ-

g;dwóewb#oi3#eorecso°:fg,ęgeamjgtraakcż8
te   organizacje   syjonistyczne,    które
zmierzały   do   szybkiego   stworzenia
państwa żydowskiego w Palestynie.

Należy  tu  wymienić  przede  wszy-

StzkiTwt°owdwązim?eri#:Łęotysńyjęi:jsty

#:!:i:łięigab:?y3ń6sk,r°sk#orzzynła8gi:
nlzację   młodzieźową   "Bejtar",   która
przygotowywała kadry dla przyszłego
państwa  Żydowskiego.   Działała  ona
głównie     na     terenie     Polski.      Już
w  latach  1931-34  młodzież  "Bejtaru"
uczestniczyła  w  tajnych  ćwiczenLach
z zakresu przysposobienia wojskowe-
go    w     Zlelonce     koło     Warszawy.
Jednak   po   interwencji   Anglii,   która
miata wiele  problemów z  żydowskiml
bojowcami   w   Palestynie,   ćwiczenia
zostały przerwane.

Me  zmieniło to  zasadniczej  posta-
wy  Polski  wobec  kwestil  żydowskiej.
W latach trzydziestych minister spraw
zagranicznych  JÓzef  Beck  parokrot-

2i,?dówponraui::LEir;,bLeaTodóewTi3:?ł:jj
jąc   uzyskać   (z   mamymi   skutkaml)
zgodę  Anglików  na  wpuszczenie  do
Palestyny większej  liczby imigrantów.

Właśnie medy w Ministerstwie  Spraw
Zagranicznych   narodziły  się  egzoty-
czne pomysły osadnictwa żydowskie-
go na  Madagaskarze,  które  nie miały
szansy  realizacji.  Jedynym obszarem
dla Żydowskiej emigracji pozostawałą
Pa'estyna.

B()JOWCY   "IRGUNU"

Daleko idące projekty Żabotyńskie-
go,    zal(ładające    imigrację    aż    750
tysięcy Żydów polskich do Palestyny,
okazały   się   zupełnie   nierealrie,   gdy
sprzeciwili    się     im    Anglicy,     którzy
chcieli   uniknąć   konfliktu   z   Arabami.
W   efekcie  władze   polskie   pomogły
mu  w  zorganizowaniu  imigracji  niele-

galnej,  jak  również  wspomogły  jego
organizację   finansowo   i   wojskowo.
W    papierach    MSZ    zachowały.   się
pokwitowania       Żabotyńskiego       na
ponad  200  tysięcy złgtych,  traktowa-
ne   przez   niego  jako  coś  w   rodzaju
poźyczki    honorowej,     zwrotnej     po
utworzeniu państwa żydowskiego.

Ze  wspomnień  dyrektora  departa-
mentu    konsularnego   MSZ,   Wiktora
Tomira   Drymmera,    opublikowanych
na    łamach     "Zeszytów     Historycz-
nych".     wiemy    iź     niedługo     przed
wybuchem wojny w polskich jednost-
kach    wojskowych    w    Andrychowie
i     w     Rembertowie     zorganizowano
tajne   kursy   wojskowe   zarówno   dla

#;°udn?)Weźw,gzragnaenj'Z:Cjża#ę}Sńks°kT;:
jak i dla bojowców z .`Hagany"  podle-
gającej        Agencji        Syjonistycznej.
Ponadto  władze  wojskowe  pomogły
"lrgunowi"    W    zorganizowaniu    jego

własnych    kursów    w    Zofiówce    na
Wołyniu   i  w   Poddębiu   pod   Łodzią.
W sumie wyszkolono  kilkuset  instruk-
torów.  którzy odegrali  później ogrom-
ną rolę w zorganizowaniu armii  izrael-
skiej.

Z   Polsk'i   szty  do   Palestyny  także
transporty  z  bronią  i amunicją,  a  naj-
większy  z  nich  (5  tysięcy  karabinów)
miał być odprawiony przez  przedsta-
wicieli          "Hagany"          tuż          przed

#.uct,eaTsp:ęjuny.ŻyT`iiksz.ęzeę:ęgf

dla   żydowskiej   drogi   niepod-
legtościowej.       Armię       lzraela
stworzyli          później          istotnie
żołnierze    tajnych    organizacji
•`lrgun"    i    "Hagana",   w   czym

dostrzec         można         pewne
podobieństwo do  polskich Legionów.
które  powiedli  w  pole  dawni  bojowcy
z Organizacji Bojowej PPS.

.  KAPRAL    BEGIN         `   -

Jednak  największą  rolę  w  powsta-
niu    ał.mii    izraelskiej    odegrali    Żydo-
wscy  żołnierze  i  podoficerowie,   któ-
rzy  wyszli  z  ZSF`S  z  Armią  Andersa.
Z  chwilą,   gdy  2   Korpus  znalazł  się
w   1943   roku   na   terenie   Palestyny,
ponad trzy tysiące Żydów zdezertero-
wało, a tylko około tysiąca pozostało
w   polskich   szeregach.   Te   ucieczki
byty  tym   łatwiejsze,   że   gen.Anders
zdecydował,   by   nie   ścigać  dezerte-
rów.    Wielu    z    nich    zasilito    szeregi
żydowskich     organizacji     zbrojnych,
które       sposobiły      się       do      walki
z Arabami.

Na   cze'le   tajnego   "lrgunu"   stan
wtedy      trzydziestoletni      Menachem
Begin.     kapral     5    dy\^/izji     piechoty,

późniejszy   premier   lzraela  w   latach
siedemdziesiątych    i   osiemdziesiąty-
ch.     Jednak     sam     Begin     nie     był
bynajmniej dezer[erem,  jak to  podają
niektórzy      polscy      autorzy.    `.Jego
wyjście  z  wojska   nastąpiło  zupełnie
legalnie   po   interwencji   Dawida   Ben
Guriona    (póżniejszego    pierwszego
premiera  lzraela)  u  generata  Michata
Karaszewicz-Tokarzewskiego.

Nie będzie zatem przesadne stwier-
dzenie,  że  armia  izraelska,   powstała
formalnie  w  maju  1948  roku  na  bazie
konspiracyjnej  "Hagany",  rekrutowała

ź`;dó#  pśrsakę3#,e'a  wTi;[Z,ęej  Sf%eśrrś€
przeszło      przeszkolenie      w      armii
polskiej.

KURSY   W  B()LKOWIE

Także   po   wojnie   PRL   razem   ze
Stalinem   poparła   postulaty  utworze-
nia państwa żydowskiego i głosowała
w  1947  roku  za  uchwatą  ONZ  o  po-
dziale  Palestyny,  która  otwierała  dro-
gę    do    powstania    lzraela.    W    rok
później   Polska  uznała  od   razu   rząd
lzraela  w  nocie  ministra  spraw zagra-
nicznych  Zygmunta  Modzelewskiego
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do   ministra   Moshe   Shertoka   z   16
maja  1948  roku.  Jesienlą  tego  roku
otwarto  poselstwo lzraela w Warsza-
w]e,    a   |ego    późniejszym    posłem
został lsrael  Barzlles, wywodzący się
zresztą    z    Nisza\^/y    na '  Kujawach.
W   tych    plerwszych   latach    powo-
jen nych dzkiłały rozmafte organizacje
sy]onistyczne,  które zupełnie swobo-
dnie  zblerały  pieniądze  1  werbowały
ochotnlków do aHagany".

Jak  przed  wojną,  tak  równleż  po
wojnie  szkolono  żydowsklch  bojow-
cÓw.       Szkdenla       odbywały       się
w   obozie   w   Bolkowie   na   Dolnym
Śląsku.  Wladomo,  Źe w październlku
1948  roku  szkoliło  slę w  nim  ponad
2500  Źydów,  a  wlelu  wyjechało  do
lzraela  nleco  wcześnie|,   gdy  rozpo-

ę:rs;st3WgL#oZw:ęraBa.me!śz%Sukffijg
tysięcy Qchotników  udających się do
.armii lzraelskiej.        _

Przez   wlele   lat   stosunki    między
Polską    a     lzraelem     układały     się
dobrze.  Nie  zmąciły  lch  ani  wspom-
nienia  pogromu  kieleckiego  w  1946
roku,     anl   -przykre     doświadczenia
polskie  z  aparatem  bezpieczeństwa,
w  którym  tak  znaczną  rolę  odegrali
Żydzi  -  komuniści.  Za  wcześnlejszą
pomoc  lzrael  rewanżował  się  pople-
ranlem  granicy  na  Odrze  i  Nysle Łu-
źycklej   na  arenie  międzynarodowej,
co  miało  swoje  znaczenie.  1  dopiero
zerwanie    stosunków    dyplomatycz-
nych    w    1967    roku,    jak    również
późniejsza    kampania    antysemicka,
wprowadzwy   n[epotrzebne   zaognie-
nie.  Jest dzisiaj  rzeczą oczywistą.  Że
na     tym     zenwanlu,     wymuszonym
w    lstocie    przez    interesy    Mośkwy,
Polska    nic    nie    zyskała,    a    wiele
straclła.

"Polski       Przewod\nik",11.06.1990,

(:Zay«c::ÓdeyY,:da
16      siorpnla      Solidarność

Walcząca  zonganizowala   ko-

#jąJ3#fmpRwedpuoznęadnę#
Temat  -  ten  sam  co  miesiąc
\##EAMC3śF8gDNEjYEjś.WoJE-

Ponioważ    poprzednie    pi-

;gsk##:#je::8a#e:
:##a:%do##nitęJ:'o#Ę
na to  stanowjsko - zdecydo-

gyakn:nis:jęszgFrołizem  na  ra-

OKRĄGŁY  STÓŁ -
POCZĄTEK  KOŃCA

TADEUSZ  CZECH

Układ  "okrągłego  stołu"  po
roku bezawaryjnego funkcjo-
nowania zaczął szwankować.
Pojawiły się spory na pieczo-
łowńcie  budowanym gmachu
solidarnościowo-komunisty
czmego     sojuszu     na     rzecz
ratowania ojczyzny.

Dwa podstawowe czynniki  rozsadza-
jące obecny układ polityczny (o:

-niezadowolenie społ eczne
-rozłam w obozie solidarnościowym.

Pierwszy   jest   oczywistym   następst-
wem     gospodarczej      polityki     rządu.
Podstawowym     warunkiem     realizacji
niezwyk]e  drastycznego  planu  Balcero-
wicza było przyzwolenie szerokich rzesz
ludności,  a  co  najmniej  ich  polityczna
bierność. Rząd zapewnił ją sobie posłu-
gując się umiejętnie propagandą "prze-
łomu"+   Komunizm   upadł,   żyjemy   we
własnym  demokratycznym kraju,  budu-
jemy nową przyszłość. Ceną jest  czaso-
we  pogorszenie  sytuacji  gospodarczej,
a    szczególnie    po?,iomu    życia.    Tak
przedstawiają  się  podstawowe  tezy  tej
propagandy.

Trudno  wzbudzić  zaufanie  do  prób
reform   komunizmu   -   nawet   najdalej
idących    -    co    innego,    gdy    chodzi
o bi(dowg  własł]cgo  dowm  po  oddziele-
niu gn/bg kri€sA:g przeszlości.

Jak pokazało życie, tak  skonstruowanc
zabezpieczenie     starczyło     na     mniej
więcej   rok.   Propaganda   "przełomu"
przestała  spełniać  swoją  dotychczaso
wą funkcję  uspok,`jania społeczeństwa.
Dowiodły  tego   dotychczasowe   strajki
kolejarzy    i    rolników.    Rzeczyuństość
coraz wyrażniej  przcbija przez masku-
jącą  siatkę  telewizyinych  niedomórień
i  przeinaczeń.Zarodek  niezadowolenia
wmontowano juź od początku w funda-
menty układu.

Przełomu    nie    bylo,    zastąpiło    go
przepoczwarzenie  się  starego  systemu.
Prawda  ta  prędzej  czy później  musiała
dotrzeć do Świadomości zbiorowej.

Rząd   próbuje    rozwiązać   problem
poprzez  nie  naruszające  istoty  umowy
z     Magdalenki,     zmiany     personalne,
selektywne     uźywanie     si[y     (Mława)
i  niezbyt  przel(onujące obietnice złago-
dzenia restrykcji antyinflacyinych. Dzia-
łalność    [a    przynosi    raczej    mizerny
skutek.

W  takiej  sytuacji  uaktywnił  się  drugi
czynnik destabilizujący układ okrągłos-
torowy - podział w Solidarności.

Dotychczasowy,   mniej   lub   bardziej
zwarty  front   byłej   opozycji   konstruk-
tywnej    zaczął    się    kruszyć.    Obecna
polityka l.echa Walęsy i jego popleczni-
ków  zmierza   do   stc"pedowania   prób
monopolizacji  władzy  przez konkuren-

W  godzinach  od   12.00  do
13.00   organizatorzy   zabloko-
wall  głóvme  wejście   do   UW.
Wpuszczano przez nie |edynie
lnwalldów    i    osoby    starsze.
Najbardziej  przorażony  pikietą
SWb l .... Maciej          Muslat

(   czlowiek   Solidarności   i   dy-
rektor    Wudzialu     Organizacji
1  Kadr  w  UW),   który  usiłował
odwieść   zadym/.a/z)/    od    ich
Żądania, tłumacząc iż obecnie
jest          ono          `' niekorzystne
pO'ityczniep.

Wkrótce po pikiecie Maciej
Musiał udał się do Warsze{wy.
Po co? - pozostanie tajemni-
cąpoliszynela
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tów,    z   Bronisławem    Geremkiem   na
czcle. Jednym z dział wytoczonych w tej
walce jest "przyspieszenie", czyli odrzu-
cenie "okrągłego stolu".

Niektórzy       krytycy       kwestionują
autentyzm       rozłamu,       podkreślają
decydujące     znaczenle     rozgrywek
personalnych.    W    istocie    osobiste
ambicje   L.Wałęsy  odgrywają  nieba-
gatalną rolę w obecnej wojnie podjaz-
dowej.   Czy  |ednak   należy  zupełnie
negować wymiar ideowy konfliktu?

Solidarnościowy
monol it        zachował
jedność         i        zwartość
szeregów     dopóki     był
w    opozycji.    WÓwczas
uwikłany        w        walkę
z  komunistami   i  niesoli-
darnościowymi   grupami
oporu                 elimi nował
SPośród  swojego  grona  €,AE
wszystkich   kwestionują-
cych  politykę wyznaczo-
ną        przez        Wałęsę,        Geremka
i     Mazowieckiego.     Ten     trjumwirat,
a   jeszcze   Ściślej   tandem   Wałęsa   -
Geremek był gwarantem jedności.

Po  objęciu  władzy  sytuacja  uległa
zmianie.      Wałęsa      -      w      swoim
mniemaniu  inicjator "okrągłego stołu"
i       budowniczy      solidamościowego
rządu  -  znalazł  się  na  uboczu  Życia
politycznego.     F}osnąca     dominacja
Środowisk   związanych   z   rządem   i
prezydium      OKP      zagroziła      jego
pozycji.     Naturalną     koleją     rzeczy
Wałęsa  szukał  poparcia  w  siłach  nie
powiązanych   z   grupą   Geremek   -
Mazowiecki   -    Michnik.    Znalazł    ją.
Przewodniczący        NSZZ"S"        jako
pierwszy     zerwał     z     przymusową
jednością  1  chcą'c  czy  nie,  doprowa-
dził    do    polaryzacji    s»    w    obozie
sQlidarnościowym.   Walcząc  o  swoją
pozycję zdecydował się na demontaż
obecnego układu.

Tradycyjna   linia   Solidarnoścj   jest
teraz    kontynuowana    przez    grupę
rządową, chce ona na siłę zachować
j ed ność           poprzez           utrzymanie
ideowego       niedookreślenia       ruchu
obywatelskiego  i  przekształcenie  go
w   masową   "panię   Mazowieckiego"
(powstanie   F}OAD   -   przyp.red).   Na
drugim  biegunie  plasuje  się  Porozu-
mienie   Centrum   i   Wałęsa,   który  w
gruncie rzeczy przejął hasła opozycji
antykomumycznej.     Te     dwie'    siły
prąwdopodobnie  pójdą  do  wyborów
parlamenta.rnych  jako  antagonistycz-
ne  bloki  pomyczne.  Obie  dy§ponują
środkam l          material nymi,          siecią
powiązań międzynarodowych, ludźmi
o  dużym  autorytecie.  To  one  zdoml-
nują  polską  scenę  polityczną  nieza-

\       Wałęsa    swoją   antyko-
\\  munistyczną  i populistycz-
'\ ną  retoryką  zdobył  wielu

z\^/olenników.    Nienasyco-' na ambicja  przewodniczą-

leżnie     od     tego,     czy     ostatecznie
ukształtują się w  ruchy  o  określonym
obliczu ideowym czy też  nie.

W   takim   układzie   PSL   stanie   się
sojusznikiem do formowania  rządów,
a reszta partii i sił społecznych zajmie
stałe miejsce na uboczu.

Na  naszych  oczach  "okrągły  stół"
dożywa  swych dni,  kończą śię czasy
monopolu   sojuszu   komunistyczncL-
s.olidarnościowego.     Fąozłam     rokuje
pewne   nadzieje   na   demokratyzację

stosunków w Polsce,  o ile
--r,-T |   ok`ązę się on trwały.

cego   każe   mu   zapewne
wykorzystać    popularność
w       umocnieniu       swojej

_  _          pozycji            teraz,             jak
i   w   przyszłości   na   fotelu

prezydenta.
Znając        zmienność        poglądów

Wałęsy można spodziewać się odtrą-
bienia        obecnej        demokratycznej
krucjaty   zaraz    po    przejęciu    przez
niego władzy.  To  pierwsze z szeregu
zarysowujących         się         zagrożeń.
Drugim  jest   realna   grożba   zawarcia
nowego  porozumienia  co  do  podzia-
łu    rządów,    tym    razem    wewnątrz
Solidarności.     Trzecie     to     dyktatura
Wałęsy.   Zagrożenia   te   są   wpisane
w      każdy      potencjalny      porządek
zbudowany  w  efekcie  obecnej  walki
politycznej  w  obozie  "S"   i  trzeba  się
z  nimi  liczyć.

Jaki      będzie      pcLokrągłostołowy
układ  pokaże  przyszłośc,  Jedno  jest
jednak  pewne:   zdominują  go   starzy
bohaterowie,  choć  niekiedy z  nowymi
hasłami na ustach       .

KUP!  PRZECZYTAJ!
NIE POżAŁUJESZ!

Władysław Pobóg-Malinowski

"NAJNOWSZA    I.IISTORIA

POLITYCZNA POLSKI"
• w 3 tomach

do nabycia w księgarni

"DRUGI  OBIEG"

Biblioteka Wojewódzka
F}ynek 58 WFąocŁAW

CENA mzysTĘPNA

Na    przełomie    roku    Pisafiśmy
obszemie     o     wil[i     ówczesnego
wojewody  wrocławskiego  Jenusza
Owczarka.       Przypomnijmy,       że
odkupił  on  ją  od  Skarbu  Państwa
za symbollcznq kwotę ok..5 mln. zl,

#ogćswyngodsy»aź:Łm.Ęezę.Zyw"

KIEDY' BYŁY   WOJEWODA
STANIE    PRZED  SĄDEM?

FUNDUSZ  KORNELA

g;5p;o;TaóźnTk3rmapĘłi;gpo:%:;dg,c§E
wpłacając   dowo]ną      kwotę        na
konto:

KOF}NEL MORAWIECKl
konto złotówkowe
3.89206-533205-1704
konto dewizowe 1006250
BANK ZACHODNl
1  Oddział we Wrocławiu
F`ynek 9,  skr.pocztowa  1110
50-950 WF}OCŁAW

Stałe  i)Li,nkty koli)ortźiźu:
POZNAN

1.Klub  "Wolni  i  Solidarni",  ul.  Górna  Wilda
ł#ń8°cni-Apjvl2.°0-18.00tel.:33mgi

1.Biiiro  Pariii  Wolności,  ul.  Kotlarska  41,111

p., u. godz.  14.00-18.00 iel.:382-36
2.    Księgamia    "Drugi    Obieg"    "blioteka
Wojewodzka, Rynck 58, 50-116 Wroclaw
Koresi)ondencję  do  Redakcji  prosimy
kierowsć na odi.esy:
1.    K]ub    Polivczny    "Wolni    i    Solidami'r
Pr`ZNAŃ,  ul.  Góma  Wilda  106,  tel.:33DO-
9i.

2.Biuro   Partij   Wolności,   ul.   Kotlarska  41,
501)10 WROCŁAW.
Redakcja   zastrzega   sobie   prawo   do
ski"cania      i      zmjany      tylułó`ir      w
mdsyla nych materiałach.

Numei.            zamknięto         22.08.1990.
Wydflje   Ag.  Inr.  SW.  Oprac. gra,r.  res.
N@kład 7000 egz.
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