Urodz»m się 3 mq|a. 1941 r.
w Warszawie. Ojci®c nalożal do
AJmii Krajowgj, jogo bracia
i siostm walozyli w paftyzaiitc®

PROGE" pmzmHNCEI

AK na l(i®l®czczyżn.r®. Mam

żonę, czwoi.o dziocl 1 trojo

%:l#:ąt3n:g:fiad,:FEg#flg:
nico Wrooławskioj. Ponadto
uprawialem zl®mi9, uczybm w
szkoJe, budowabm dom, hodował®m pszczoły, publikowałem

prac® dotyozące oohrony
Środowlsk&

#nj%a,rścyuyt:Qso#=*°Ww8#:.na
W sierpniu '68 prot®stowalem
przeoiwko lnw'aBrjł rLa Czecho-

słowaęję, w_ stycznlu '69 rozl-

g:F#d:?u:.FOEŁa:?ua',::#
bróniące

Stocznlowców

Wybrzeża.

,
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Czgstochowie i Krakowie wita-

lełn Papioża biab*zerwonym
transparentem: „Wała - Nlopod'Ogbść®'

Od jesi®ni '79 'prowadził®m
nlezależny mieslęcznik „Biulet}m Dolnośląskr. W t`m Bjul®tynio i na ulotkach w styczniu '80

potępiałem napaść sowiocką
na Afganistan. \Mosną teo wzywałem.do bojkotu wyboró`^/ do
Sojmu PRL
W §iorpniu '80 inspirowałom
1 wspomagalem st/-ajki wo Włocławiu. Bylem delegatom na
1 Krajowy Ziazd :Solidamości".

Ostrzegałem przed stan®m wojemym. Poclczas Ziazdu zostałem aresziowany 1 oskarżony za
wydrukowanie apolu do- żołnlerzy Sowi®ckioh 1 Posłanta

%o#&*ZM:Rk®ógo«śą:
#:łĘ%"p-o:aa.%#€goEE?z;
Pracy Europy wschodniej. ,
Od 13 gmdnia 1981 do cz®rwca
1982 w podziomiu ki®rowabm
-Z dnia na dzień' - pism®m'

NSZZ "Solldamość" Reg. blny
Śląsk.

W czerwcu '82 zawiązabm Solidamość walczącą. .
Po 6 latach ukrywania się
i pracy w podziomiu, w listopadzi® .87 zostabm uwięziony,
a w m_aju '88 d®portowany
z' kraju. Przy kolejn®j fali straj-

ków w sierpniu .88 wrócibm do
Polskl przoż zibloną gTanicę
i trwając w konspiraqjl wyraża-

łem sprzeeiw woboo ugody
ookrąglego stolu-.

-

%ś',#u'9z°zabu]ża#PskTmst#a
Wolności

w

Warszawi..

Fłównioż w lipcu `90 wsz®dł®m

do wtadz mlędzynaro.dowej
organizacjl antykom unistyozn®j
"Niepodległośó i DomokTaęia",

Prezydent Fąp na Uohodżst`^rle

odznaozyt mnl® w maju '88,
w Londynie, Kmyżom Ofic®r8kjm.

KORNEL MofmwlECKl

100 000 PODPISÓw
DLA

KONETA

MÓJ PROGRAM PREZYDENCKI

`

MOIM CELEM WOLNA I NIEPODLEGŁA, DEWIOKRA"CZNA I BÓGATA POLSKA
1 ÓBJĘCIE WŁJU)ZY

1. Zerwę z ciągłością PRL. Nie

Łre*3Ł=#sZp:#dg;n*=ć:
niętych przez komunistycme, rielegalne państwo.
2. Przywrócę zasadnicze artykuly

Konst*ucji Rzeczpospolitej Polski
zkwńetnia\1935r.

3. Rozriążę obecny Parlźment.
4. Powołam rzą9 tymczasowy; który
w ciągu 3 miesięcy ogłosi raport o
stanie państwa.

5. Zaproszę Prezydenta RP na
Uchodźstwie pana Ryszarda Kaczorowskiego do przekazania insygniów
władzy 11 Rzeczpospolitej, na sesji
inaugurac)ónej nowego Zgromad2enia
Narodowego.
,

11 POLITyKA WEmlĘ"ZNA

Ó miesięcy zarządzę nowe wybory
te7ytoriahe.
10. Ujednoficę normy prawne, cła
i przepisy talb by zbliżyć Polskę do

Euopyzachodniej.

5. Zapewnię ochronę socjalną
niepełnospra/wnym, przewlckle

111 GOSPODAFIKA

chorym, rodzinom wielodzietnym.
6. Ustanowię dobrowolne roboty

1. Zaniecham niszczą®go gospodarkę planu Balceroricża

V POLITYKA ZAGFłANICZNA

przedsiębiorstw.
3. Wycofam Pókkę 7. RWPG. Wy-

powńcm nierównopramc, długoterminowe umowy gospodarcze ze Związkiem Sorieckim.
4. Poprzez interwencriną politykę
państwa zapewnię opłacalność pro-

niłmmp#e#że:eśn:yń::erład==t

podmiotów gospodarczych .stwar2ają3. Doprowadzę do ńrawnego, cych dodatkowe sta.nowńska praqy, tak
politycznegoimateriahegorozliczcnia abyzmniejszyćbezrobocie.
7. Zagwarantuję korzystne, stabilne
prominentów komuflistycznych i
wmiki dla inwestyęii kapitalu zagracałej nomenklatury.
4. Zażądąm ujawniepia tajnych rifflego.
\ustaleń zawartyćh w Magdalence.
.
8. Zlikwiduję monopol banków
5. Unieważnię wszystkie ustawy państwowch.
z _okresu stanu wojennegJ, co m.in.
lv SPRAWY SPOŁECZNE

wohości i solidmości.

umożliri legalną działalność "Solidar-

6. Usunę z armii wyższych dowódców uzależnionyri od Moskwy. Skrócę
do 1 roku powszechną służbę wojskoVĘ.

7. Rozwiąźę Urząd Ochrony
PańsiwautworzonynabarieSB.
8. Rożbiję monopol telewizji rządowej.

9. Zapewnię faktycmą samorządność. U§tanorię wybieralność wojewo

7. Popra-.rię w.arunki ekologiczne

obniżenie podatków, zniesienie i?:;:he,wmo.Tnęgancah:ai::,=eśl#:
blokady wynagrodzeń i powiązanie poprzez pozostawienie na miejscu
wzrostu płac i stopy oprocento wania części podatków.
kredytów z efekbrmością produkcriną

duktii rolnej gospodarstwom chłopskiiii dbając o rozwój lokalnego zapleUrzędu Prezydenta doprowadzę do ffl przetwórczego.
5. Doprowadzę do szybkiej, rieodpwohych, demwkratycznych, proporołatnej prywatyzadi popr2x)z wielowajonahychipowszechnychwborów.
2.Będęzajaknajszybszymuchwale- riantowy system akcjonariatu
pows2x3~chnego i pracoriczego.
6. Ustanowię ulri podatkowe dla

`

publime dla bczrobotnych.

2. Ożywię rync}k wewpętrzmy przez

1. W ciągu 3 mieśięcy od objecia

•ności"-80.

ulgi przy zaciąganiu ki`edytów na
własną działalność gospo;darczą, na
budowę domów i miesżkań.

1. Przekształćę sl źbę zdroriia
w oparciu o nowy, racionalny §ystem

powszechnych Ubezpieęzeń, co poprawi warunld zdrowotne społeczeństwa.
2. Zwiększę nakłady na naukę,
kulturę i oświatę, mjn. prz€z odpisy

1. Doprowadpę do wycofŁria wojsk
sowicckich i wystąpieria Polski z
Układu Wars2awskiego.
2. Uznam wybijające się na niepodległość narody Związku Sowieckiego.
Nawiąźę z nimi stosunki dyplómatyczne.\

3. Podpiszę z Niemcami, z niepodległą Ukraina, Białorusią i Litwą
traktaty gwarantujące obecne granice
i zapewniające prawa mniejszościom
narodowym oraz bezwńzowy przepływ
obywateŁ

4. Zażądam od Niemiec i Zriążhi
Sowieckiego odszkodowań za zagrabione mienie i niewolniczą pracę
Polakówwczasie11wojnyświatowej.
5. Zaćieśnię więzy z Polorią i polską

emigracją.
6. Przybliże Polskę do państw
demokratycznych. RożLuźnię zwńążki z

państwami o `)stroju dyktatorskim.

BĘDĘ UCZCIW"
I OI)POWIEDZIALNYM `
PREZYDENTEM
3 paździemika 1990

podatkowe dla sponsorów.
3. Obetnę kominy emerytalne
uzależniając wysokość emęr}mir i rent

jedynie `od wysłuri lat, wykształceria,
2ajmowanego
stanowńska oraz (w

dówiprezydentówmiastwgłosowaniu.

pr###nta'bsF#yn?.Ł#JŁ-

powszećhnym. Zlilmńduję rejony, jako
bastiony nowej biurokracji. W ciągu

źszych, średnich i zawodowych stworzę
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Alchemia bógactwa

Ł##::mż;;:n##;-

i wschodniej pozwalają mieć
nadzieję, że w niezb)n dalekiej
przyszłóści ludzie, będą tam
mogli żyć w dobrobycie,

.x::#,%k!:l'*n:a:łBa:J*;
Ęffnte?eatęźrwóe7joeiśiiżąmsiif,pj
być uwieńczone sukcesem, konieczne jest cx}trzeżenie przed
iluzjami-

Mianowicie gospodarka
rynkowa nie jcst jednoznaczna
z dobrobytem, a zwłaszcza z wolnością i pokojem. Kraje
środkcwej i wschodniej Europy
mogą pozcBtać`biedne - podob-

Z::źaknTcażeknrngńĘ!EdEL#jhE
mjmo wprowadzenri gcBpodarki rynkowej; w niektórych społeczeństwach może się rie udać
ośiągnięcie staiiu socjalnego
zrównoważenia. S{ąd też cxstre

różnice gospodarcze i spolecz-,
ne mogły się jeszcze długo
utrzymać w Europie. I wtedy
nawet najczyśtsze demokrac].e
moglyby ulec pokusie przerzucenia na innych swych wewnętrznych czy zewnę{rznych
napięć.

Należy zapobiec takiemu
iozwojo"ń wypadków. Pomcx:`t
nicze jest tu uwzględnienie

!&sEpo:;i:kigwz;:oewkE:oir3!Łjy;

#ałr?Sznę?iae,Wrć#ąĘiaał#Ę
w dosłownym' znaczeniu,
`hymagającą nie 9]ko właściw_ ych warunków klimatycznych,
ale ponadto i troskliwej opieki.
Tak więc nie `iprstarcza usunię-,

#kp"rzeszmkmgńaTłeeś#gfEUE;E

każdego z mch z osobna, a t!m

warun_ęk szybkiego wzrostu
dobrodytu materialnego. Nie
jest jednak warunkiem wystarczająqrm. Można `bowiem już
gołym okiem zobaczyć, że

;!,t`j'.:.,:`:.t€l::`,:k:T?;:``;J,,`:`,:n:i:.?li;!t;
rodzaju stop, służąqy w tej czy

BĘDĄWOLNE
Czesław hffiłasz udzielił
niedawno wyriadu litewskiemu tygodnikowi "Atgiriii-

E%#di##:en)riYĘg
\bałtyckie będą wohe".' ,Oto
ciekaftszę
wypowiedzi

wśród wspÓ]not zorganizowa-

nych na zasadzie gospodarki
rynkowej istnieje, obok szeregu

!n;ne::pś?::aĘży®:g.T;:ns|żig
element scentralizowanej

#g.Żn#:h,p;#,a*el:i:#;
#*]E*#:%#1?kyiĘ,iĘ:

gFÓĘsfz;rĘUElandę:eżjsżryac!z::

dącymi, jak wiadomo, bez *::#r#j.aEyało#;*nnoaośk.
wyjątku krajami gospQdarki
rynkowej , występują `większe
różnice w poziomie dobrobytu
zujące się na grimcie gQspodarkj rynkowej wzrastają niezawodnie w siłę gospodarczą.
Soę]alna gospoda[ka rynkostosującym dotąd system wa jest wprawdzie Podstawą,
centralnie sterowanej_ gospoale nie jest bynajmniej jeąqm
darki planmej.
czymikiem dobrotDr(u. MentalRÓżnice w poziomie dobro- ność, religia, doświadczenie
bytu społeczeństw zorganjzohistoryczne,L etos praęy, solldaf wanych na podsta`hńe gospodarność spoleczna itp. stanowią
ki rynkowej jedynie w niewielŹródła imych wpływow,
kim stopniu znajdują wytłuma- których nie sposób jest dokładczenie we wpływie takich
nie zmierzyć, a które deqndują
czynników, jak warunki ` klima- o osiągrięciu sukcesu. ,
tyczne, położenie geograficme,
Szczęgólne
. sukcesy
historia tyćh kr`ajów, itp. w dziedzinie gmpodaki odnios-

sTu`,neże?&ąg±ęcjs#ąorĘ::

EążŁĘięmr%,=eĘą:R#g_:E+±

Oczywźścić odgrywają' one
określoną rolę, ale m`e wy]aśnia-

ją, dlaczego dotychczas w niewielkim stopniu zdołano złagodzić istome różnice W poziodwóch stwierdzeń:
mie dobroby[u poszczegółnych
Q{ÓŹ, po pierwsze, gospo
darka rynkowa nie jesi dziką regionów Wspólnoty Eurorośliną, która rośnie zawszę pęjskiej i to mimo trawająqrch

!Ę:igz,i&i8o#:Jn:e.Jis:ż.:`

Inne wpływy.są .niemal tak
samo ważne. Zidentyfikou/anie

Cz.Mi:1osza=..ornylka Litwi-

nów polega na qa.ą iż rie

:%'si2::ici"#j,sc##
tycz7.ie iiastawionęj do Lj^^ą/.

T#łfficż##
r%#%::%#hp%8%
są ortodoksyjne, koi`nuriis-

qczm i prorwski"skie...
Wydaje mi się, że ldzie
zamieszkujący`'
i _mówiący po

Litwę
polsku,

powinni zgodzić się z myślą,'

iż nie są oni odłamem
Polski. Są miejscowi, ićh
przeszłość historyczna to
Wielkie Eśięstwo Litewskje,
nie zaś przeszłość Polski.
-T}rm się_ F}mrinni`szczycić_ i

tyć patriotafni swego kraju,
ajeżelimówi'ąpopolsku-to
ś;wietnie. Mąj stryieczrąi bTaf
- poeta Osku Miłośz_ pćsaL

%sr#::&:r:y.nE#wJ#:z:łtźgś

w jęą)ku ftar.cuskirr. lecz był
picrwszym przedseawicielem:
Polski we Francji. Cały`

;::o:łoREśs#?xiF;:a:pź.;no:?

%j;enm9'móeś#j%aź_bdk°k„#.
tewsku matego też bqdzo-

J#EeE#:ifieYglłakgg: wygn:zĘ#-c:eT"!cłsighpŁEeęł:;i
"Neue Zurcher Zeit`mg"

ż%S#apz°znwa°dw°dwuwi#

różnice w poziomie dcN;hodó`hr

W%ekc°;dpo°'s%Cyółp::!;iąsjkąi%h

na tak niewielkim obszarze jak
RFN, raczej się zwiększają niż
zmniejszź]ją.

`,Hc#%#riyw%#%:.
Z#i:Łp&z#cżęźńt,furĘĆ:,g=

zm;jduje takie właśnie stano-

##wąi`ęż#e#oZ:#c:<

pęjską od imych wysoko roz`ri-

ład#g°o§g:Ł%?rć2gg:,P%ę
tychc`zas nie osiągnięto tak

iTi;:*:\`:.t;i'#`.,`:TŁE;.iR,::i::.rF:::

#?dgasc?i5gue]:ErLpy°dkT°ÓbLm±efyjś§
byl zdolny zamieriać wsz)ctko
w zło(o, tak cj, k(órzy mają
"merkantylistyczną predyspo-

%ĘÓcrz8#sgk°kriłgmo%#k*ri*go. Co jedr\ok ważne -w to,
że nie kształcili w \sobie\

uczucia patriobmmu wobQc

Ł„._

nować, musi być aktywnie
kształtowana. Doprowadzenie

w EWG. Postępom y jednej

rynkcwego ładu g"priręzego

dziedzinie towarzyszy regres

do s[anu pełnego' rozwoju
`|hrymaga ogromnego wysilku
jednostek, społeczeństwa i
państwa. `A przy tym -po
qrugie - nie jest bynajmniej

w ipnej. W sumie rezultag są
mizeme. Wzajemny stosunek

::=ż:,:hriil;śktśi#L#:n::

:ż;ych8°ksr#:rcgze!oFk%:ZsekęęL-

Ł°;esnt%S;:]dYkłrzty#S##:

damiają sobie dążenia

nia i rozwijania materi"alnej
egzystęncji i działanie oparte
niezmiennie na kryterium op-

żrgfi:j%##p?;#:-

łacalności.

sprzeczność można nazwać,

pewne, czy nawet doprmdzo-

ns do rozkwitu gospodarka
rynkowa zapewni ogółowi
niejako automatycznie dobrotD" To co jest tu niewątpliwe,

silni, są silfli i dzisiaj, a słabsl są
nadal ślabi.

Ł::ź;ob#;:j:Inv°ź:ŁP?akdój

DZ[_ERN[K+łggo

Popieram niepodk!głoś-

ciowe dążenia Litwinów.
Wydaje ri się, że polityq/
USA również dobrze uś`ińa-

Gorbaczowa.

Tę

ł&°ń3bźMśaMC.9°dnią -

.

' Siła gospodarcza kraju, jego

`#ge;d::n§re;ą:3tąŁ;iyś:k:g:kł:
" 1ś i` 28

EWG uległ nieznacznej
zmianie od `czasu utworzenia
wspólnoty. Ci, co damiej tyli

zygę", zamieniają wszystko w

Melrihard MIEGEL
Oi^or jst dy"or.m lr"utu Oogpo-

(ppr. m podst .Kumr.. PAF) OD

darkl,` Społeczeństm w Bonn. ARykuł
druku|emy za .Pnoflr nr 7/1 090.)

gospdarczego społeczetistwa.
,T`
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"SOLIDARNOŚĆ"i 80 o sobie i sytuacji w kraju
Ohccmł syiu{`cię w. kraju ch`ir:`kicił`/,ujc
nicżwyklc iiapięcic. Jcst ono `ix`wtdou,anc

?%'*mftuuni#ywcfn;' ;:&°uŁcehk'gufflmśnd#g :g°cĘ:gŁm? łaĘJ t?źrFo°AE:r;Z[UaT=';t;

z jediicj s{rony Th`lit)iką r7;}du w d/.icdćime
ekonomii i ustawodawsiwa ora'z l po_l_iiyk:}
inform`iqyjną, z drugicj Źaś sirtmy vv.mka
oi]o 7, jcdi]o7.esnego r(izp`idu więks?~ości

:Tt;€,nTco:;grtćmsop;r,aEęęTŁę[ęzśn:mśzjt3;:`*żz*ua,a:ło=gjoój,:sntEedśamłoebL:,g,ck

:%t;:`,%łv!§:)`,akT3;t%r&C;Jd°nr;`Z:!ttk:u`;c°jł;dda::

dcmokracji i Pluralizmu politycznęgo oraz ` istnienie nlezależnego, demokratycźiiego

demc)kracji..`Solidarno{ść"-80 nic zamierza
mieszać się do tcx:{ącego się między nimi
sporu, ani tcż t)rać w nim udzialu. Nie

niebezpieczeństwem. Dlatego "Solidarność" - 80 jest przez nie tak zaciekle
zuinlczana i nTisą/dzana, a jej rejestmcja

mir!(Jwal.

/,<1.ęrQ},ony bpolcc7nyml protcs[aml
rf ą(t intcnsyw-nle ingeru|e w poll[yczne
sF ii'; [/,mierzfijąc do vio/,tw()rzcnia szerokicj

i§jł!;:uak'łi[i;=iaR#j*łłFg;uoi?;,digżng
oraz umacniać zdobyty już zakres,-_

_ -----

i.:o;-§|cśi(;?;:T::nł;::j?i;!,::;3ndgiei:,Eij:::gi ;g??Tjo-żżajjii?#c#?:i
się tak z dvh] powodów.
Pierwszyh jest doświadcz.ct)ie z iat
80@1, iż nie może istnieć tlemokratyczny,
autentyczny i samorządny związek 7awodowy w państw]e niedemokratycznym, we

EśgjEd_Goe#{:§08;&uTeętś:*O#ż]S,k::

NOWA UMOWA
SPOL.ECZNA
•`Solidamość"- 80 w Żądaniu N,owej

`-__-__:---_-:-_

go?j:%j;S#cuhdź:e3ł*gd*yud=nT(fk:c;i:
nie d"hcwuje wiemości swemu sta[utowi,

Uni°Uz:rrijłar=jś?Ęgj?e§]#n*mn.

SZzźr:a|=ź%ga:Za:rżdź'inu:J;Sc'r:::::Ę:i;,:

k#Łł;:c:[:jn*o%m#ł%E#ft:;E

właDg:uoTrradcTaujjąe:tgop,:,oug,ęr:%u±ą%:.„

Politycmej, a zarazem Pafia lransm?yj nego

jgaó#d,ja#::*m#E:e#n#tmpaósmm.

;yoctĘFyygń#:,cT#łłe::ot&Ę;e&rorę,:lE:Ę

LEa:i,P*gk;#m:Sg?fi"źn##;:5,eĘj:m:ż
"stronę społeczną".

nd#sŁa,tnźod3%%śz;:nęr:gEĘrz,:#t;teeTLa,
zatem ciał o nieokrcślonym charakterze,
bez statutu i bez programu. Popiera on
rzi!d nominahie, aŁakujac mektóre poc.zynania. Obie te formacje, deklariiiąc

gś:Yj:i?:%%S,g%;edi:j8ktrgascółr:,`svta;tś*

J#akk#:(eNTeypE#Ceznjćm=t_ą°zdhaem:

- Uznanie usta`h/y o związkach zawo-

zawodowm ludzi praęy, kiedy upomna się

;;:.gEgpTał,eąjsfęeoTek5&c{,złę;oj3Eófogsroobżłę:
tt`Ści, aniże,`i wokół problemów oraz

programów, tworząc 7,alążki autorytamego
i,ys[emu typu w.odzowskiego, w kŁórym
władza jest sprawowana przez dekrety
i podporządkowanc organy pr>edgtawici`eł
kie oraz przez manipulowanie opinią

z::t:gąoien:;t,łooJaiTląmggmłmEj.,Ęipergeó

' o wolnoś6 ekonomiczną ix)przez `irprowa-`

dowych z 1982 ,r. za nieważną cx] samego

#y#oUw::;3hpep'rnz%7repa8gkc;ękpoT:ZenRc?[`

g:%j:oTFnĘ%Ąnże§%pajĘ:,Ło*aor`j:g;pemk=: MOP nr 87 i 98.
miczm s[anowi o rzeczyuristej wolności politycznej.

_
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tó;_SnTouĘ:n;,3og:,,eemn:edg,#wy[cEukarFfg;,
drobnej wytwórczości, przetwórstwa i usl ug

w mieścm i na ri
- Osądzenia winnych za -masakry

i)ragnle stworzyć barierę dla zagrożeń

ms sANDRA ]EST populARNA?

gi,:#m,`ot:,:;Tgi.#L-u::::4or,.:lzn#i
:wżł:P:o#tócź3ngśg:,i:nro:Ś?rzwwigzsi5#
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i!cefi#;#Śnfgz;egż?neĘ:a*#Egąga:;ir;miac:

krzywd.
- Zwrócenia "Caritas" Kościolowi

Katoliekiemu w PoŁsce.

Jakie wnioski można by vyciągnąć cĘ/t<"ąc przedstawioną poui/żej korcspondencję?

- Dokonania szypkiego podziału
majątku RSW Trasa Fbiążka Ruch", ]ak

T:żĘ##]aŁ:ź:!s#:ł#;!:gzs:,#k(:at"ste:;:°J:knę:'mb*:i:hm8%ffi*Łjst :#a:żm#?,d?!.!:::e?ę=fe;:;*i:ź:pźdpłF:
;'?TTC*e*aei.nebibiigtekiwojskcMemogązamawiać.(P_Ęmariają)pubiikacjewydawane

LiD-e.
- Odwołania obęcnego kierownicŁwa
Radia i Telewizji oraz ustanowienia w jak
naikrótszym czasie w pełni plu-ralistycznego

::eł###gi§imiĘT&§ngg#g%Ę;d#:;;8iĘi#dłł:eg=::gĘ:gnśr:,:=t

społecznego r`adzom nad funkcjonowa.
niem tych ważnych dla roz".oju spo!eczefistwa środków przeka'/.u.
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PALESTYNA-KRAJ NIECHCIANY ' '.
-

Częśćl

1. Co to jest P`alestyna?

:ił:Ęo*p%`*:whaeł%ra:S#Cphe.jęwż#dg::

Od u'ielu lai Bliski Wschód, ważny
strategicznie rejon na styku

Ło#u;%:e?źr;fezmĘj:tovrćigię2j;e,T|aJ

konAff,ji'tóAwfrz5:ojjnĘ:E°,Pyp'o:Ftyę8:;Sckhę

g;eaoE,:d::ł:źF:gĘ?,:żT:,#:o#rz€Łg:??u*%:
%ź:Łm"ł;gaopoptuusć:Fuj;ę#rzgeegrł#eo==g

sĘ,:g;##:reE:lĘ:#ea.p,emiona

izraelskie pod wodzą Jozuego wkrcxzyły na
te ziemie, przejęły starą. używaną przez
autochtonów nazwę Kanaan. Z czasem
tcreny na południu, przylegające do Pustyni Negew, mhrzczorio od imienia jedRęgo
z plemioi] hebrajskich - Judeą. Po rozpa-dzie picrwotnęgo królestwa (933 r. p.n.e.)

nic, wszelki ślad `po nich zaginął. W 587
roku p.n.e. cios spadł na królestwo połud-

niowe - Judeę; Babilończycy zdobyli
Jerozolimę, zniszczyli świątynię Salomona

i` uprowadzili tysiące jeńców. Rozpoczęła
się słynna "niewola babilońska". Po restauracji państwa za czasó`hr perskich Achememdów, a szczegó]nie podczas rządóur rodz]-

g:ż#;iiTcaisg%niugn`#a:Feab#e#szyu):
?%duzasff#:]łtyyz(gm7gdriu:.ąe.#Ęg#źnę}

Z:#;kĘrńŁŹFia#ni%EL[%.gżżargkj:Zn?ee.:
Pa#dktĘJiąidĘ;La:żsmBł:rs#Pabźyźydówna

państwo pótmcnc, ot3ejmujące Samarię

wygnaniu krajem proroków, Ziemią Obiecaną i odebraną, na której jej prawowici

tęzę;##zmwśańpcoh'żZE2:t`gm#oeęLenrię

synowie są w mniejszości. Powrót do tej
krainy mógł nastąpić tylko pod wodzą

Mesjasza, króla żydowskiego, mającego

i`3o;;Ęzaa:#;i'L:,n:e:p:ęźpsotg:o::ńnd::owF:sisztł::
chodpie wybrzeże kraju. Już pc> rozprosze-

niu Zydów przyjął się termin lzrael na
określer,ie narodu wybranego oraz Palestyny - `jego ojczyzny. Ten stan nazewnictwa
utrzymał się do 1948 r.

Qdbudować państwo i` wskrzesić 'potęgę
Zydów. Tak uważały środowiska religijne.

semicki wyparl Zydów i Aramejćzyków,
a takźe bizantyiskich Greków. Palestyna,
mimo iź wielokrotnie zmieniała władców,

nych. Tecxlor Herzl w.swojej praęy Der Jwpodsta\hy organizaę]i narodcrwego paiistwa
Zydów, które' zakończyłoby okres źycia

Wś'kaśrzłeóż::tj°;°T3;#ołksjęś*°:*j
Organi2acji Syjónistycznej skupili się

Łaaję:n::aś;rz,ymn.a%ś,ęriekwó:#]!ua:;ę.

przeciwnicy dotychczas funkcjonujących
jazdów krzyżowców, Seldżuków, Mongoł- programów przetrwania "narodu wyt)raneÓw, Turków Osmańskich, nie zmieniły tego go", ludzie odrzu\cający ortodoksję relistanu rzeczy, Arabowie przejęli termin gijną, kul[urę jidisz bądź asymilację. Eliezer
"Palęstyna", chociaż nie uznawali siebie za

Ben Jehuda opracował na nowo hebrajski,

PalesDric7yków; była to tylko nazwa ziemi,
c.zęści islamskiego imperium. RÓwnież

Zoy8Zi#i8irezgii§Ł%:ef.1Taniezachowan
Sytuacja uległa zmianie dopie'ro. w 1948

Ł%:ń;'Ł:h:ewdLże::?:.:#}m?żaĘg°e:w?:y%;
gtjgłdaysę:nn:e*Ę#ł33jełńodf#udpna#Trą
abskiej tych ziem. Arabowie palestyńscy
zaczęli się określać mi?nem Palestyńczy-

ków. Na jednej ziemi nardzily się dwie

Z;Sj:;P:amgżn#vł;#a]:Z#nęycnh#ś,:TĘ
lzraelem; a siebje - Izraęlczykami; Arabowie zaś w konfrontaę]i z Zydan)i odkryli, że

są odrębnym narodem, podgmri4 w wiel-

##gS##aa?Stią.Taknarod7jł„!ę
2. Źródla konfliktu

`

iestyoTT:r*::UipuE.:ówęŁłzłiąaT#bńłi3wĘfę`
15 - 28 pAŻI)zlERr`uK l99o

gjł#8łek%łaj:eł:;#yacńhs,bgeł.ÓŁ°,ęjeź°pa#

Mizrachi ~ jedynej siły ortodo,ksyjnej,

popierającej syjonizm -/ ukierunkowano
dzialania na budowę państwa w Palestynie.
Syjoniści, wśród których najsilniejsze

wpływy miała lewica (zwłaszcza partia
Poale Syjon),- przygotowywali kadry
ni`ezbędne do funkcjonowania kraju. Szkglili rolników, uczyli hebrajskiego, zakładali

w,spólnoty

gospodarcz.o-?olityczne

(kibuce), organizowali emigrację.
+
Osadnicy żydouccy przybywali do Palestyny falami. Większość z nich prży)echała
w pięciu wie]kjch rzutach, z`a(anych al%mi.
Pierwsza aliya miała miejsce w 1882 roku

(z Rumunij, Rosji i Jemenu)f druga -

iz#łti:O:;#2Rg{wJ(;z_:i];;:#?e:::ę:c:%p;9::8:ei;
Zy`dów, niedobiiki hitlerowskiego
"ostatecznego rozwiązania". Ta emigracja

Odmienny pogląd narodził się w XIX
w]eku na fgli Ówczesnego ożywiema ideL narodowych, a nawet jawnie nacjonalistyc2L-

densiaai (PańJstwo ZydQwskie) `wylożyl

wj[łTj€3ŁraobkŁj;:.Ra#;meŁ%ęć;e;yT,:ad.

zaawansowane rozmowy z Brytyjczykami
o umiejscowieniu go w Ugandzic. Brano
też pod uwagę puszczę Ameryki Pol udnio-

dotąd język śriętych ksiąg i liturgii. Sy]oniś-

ci rezygnując z ,języków diaspopr, w t)m

?a#EaŁł[?';::Ęa;:Pkyg#?lz:d:z:,ł,##:
wieków mieszkali Arabcwie - Beduini,
wieśniaęy i ludność miejska. Początkowo

obie narodowości współżyły pokojowo,
przyqysze Ósiedlali się głównie na `pustkowiach, starczało miejsca dla wszysikich.
Brytyjczycy sprawujący protektorat nad
Palestyną również odnosili się przychy]nie
do emigran{Ów. Koleine aliye zaludniały
tereny całego krajo Zydami, byli już na
wybrzeżu, budowali swoje miasta - Petach
Tikwę w 1878 roku, Tel Awiw w 1909 zasi.edLali Ga]ileę; Samarię, rQsla nowa, żydowska część Jerozolimy. Arabowie zaczęli

Ę#*€,dsopmżu!,ąą?Eocię..E?oęic::

głóumie jidisz, pouńcźJi do Źródel historii óbszary pozornie jałowej ziemi, warstwy
narodu, do mowy proroków i króIÓw' izrael- biedne i Średniozamożne odczuwały narasskich, Chcieli być narodem jak ime, upra- tającą przewagę przybyszów. Sie]anka
wiać rolę, mieć armię i raz na zawsze skończyła się raz na zawsze, przemówila
nienawiśćibroń-2źczęłyjięd:LesĘ:5żi-cH
zerwać z,żydowskjm get[em.
Początkowo syjoniści pragnęli utworzyć

państwo w dowolnym miejscu

t-OnojuŻ
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JÓZEF ŁOBODOWSKI
z miadomości " pt."Worek
Judaszów".
Szkic Jana BielaSowicza

Szkicem Jana Bi€latowicza

przypomiruunyczytehikom
TSWix}stoćzniułego

dni]ałjerny dz}ęki upTzejrnoś-

nied~(18.04.1988)JózSp

ci Dyrektora Biblioteki Polskiej w Lon4ynie dr ZdzisławaJagpdzińskiego.
Jan Obszyński

Łobodowskiegp~w)bioiega

puyipTozajkQęmigudi.
AiJ{c!raponaddwudzicsiqtek

książekwydanychjeszm

sam jedon Lck3-i.

w młynie Lobodowskiego
sypie sję nie tylko pszenna
mąka, ale i otręby i czarne
ziarnka kąkolu. Niestety, sami

Glosl się pogląd, Źe dzieło literackie, aby bylo wałtościcwe,

pisarze pzeważmg nk} tylko nk]

ńiusl

długo

s`^q/ch dziel, ale jak czule matk`

i w mozoie Qioracy pisai:]poiire

największą milością otacząją

powstawać

są zdolni do krytyanęj ooorv

dzieci kalekio. Więc

JÓźof
Lobodowski
opuścil Londyn, gdzie
bawil dwa miesiące, i
słuchaczy swych liczrvch
recitalów poetyckich.
Źegnany szczególnie cwacyjnie przez mieszkańców
Domu PBarzy.
lstnieje rodzaj prozy
zwany "powieśclą-rzeką".
Szukając określenla dla
twórczości LOŁx)dowskie-

Criwojną)wkrąu
i (glóri) m emigracji.
Wtiłpm~ikaTozstośni
pdbkiej radia madydśeg+
znakomik2g}`autom

loncyńskich "iądombści",

"Orła Białegp", WĘ"tica.

Polstieg}" i paryskrij
``Kidauy. ZasłużoneĘp
tłumacza m.in. Sołźeniq7na,
T;erca, Siebierbiakowej, poedi

np.lobodowski
dumny jest ze swych
frasz®k politycz_nych.
RÓźne się przykleja
etykietki do poezji

Lobd"kiego: a to,
że jóst Postą "re"fflsowym" albo "szkow
ukraińskiej",

ObokJózefiaMackiewicza,

dowski nie czeka nłgdy m

jed"zsoznajbcuidziej

poetycką wenę,

bowiom poótą tacińskim.

lecz

CÓŹ to znaczy?
Pojąć to mogą tylko ci,
którzy' czylali poetów

wylewa z siebie strofy

mpmjednamych"

dzień po dniu,

potitycznie emigrmĘów
'

MłodyJiPAL(1937),
``Ridtiuy" ( 1961),

huzfistdęg. (1967)
ZriqzkuPisarzyRbHkidim
Obczyźnie(1967),.

Chdkmkźej ( 1971),
K3emaszu EstQżki Bobkięj
SPK w Szwqjcańi ( 1975).
Pisarzadotychczaswyuętegp

isk-esomząpoi"ierie.
przezpolimLkówod"ki
kunumlnei".

Ostamiowkraju,ukazały

niemal

godzina po godzinie,
w rozmowie, w czasie uiu-

"mskich altx) poetów
łacińskich, a więc
wkx3kich, francuskk)h i

bionych
opowiadań
i zmyśleń, a zwlaszcza

hiszpańskich. Poezja
łacińska
posiada
ogromny
ars®nal
kc"enqi i środków literacklcłi. z których

przy zastawionym stole;

p.st w więz].eniach, pst jako jedyny pcN3taLŻowerz

- na spopielalych biwa-

kach wrześniowych, _ pisal
wiersze, eposy, liryki, dramaty,
fraszki, satyry, kasydy i gazele,
tłumaczy z rosyjsk-iego,
ukraińskiego, gruzińskiego,

manu diuma aQ nocłurpa). Nie
jest to j®dnak roguła, lecz
wyjątek. Znaczna większość
wybitrvch poetów i prozajków
tworzy wiele i w pośpiechu. Tak

włoskiego, hiszpańskiego, jakby w ich piersl mieścil się
pisze prozą powieści, esejo, razpalorv krmec, którego żff
pamflety, paszkwile i arb/kiiv trzeba jak najczęściej \^/ydy-

się dwa wybory wieTs2y

dziennikarskie. Po przyjeździe

chać. Poza tym zdolności pi-

JÓzef a Łobodowskiego (wd.
RW KUL i W9d. Lubelskie)
oraz. wdany jeszcze w

do Londy'nu wydrukowal

sarskie to nie zlote monety,

uloikę, jaltpy blk* \^riz)^owy, na

któro można ukryć w o.kin®j
skrzyni. Talem wietrzeje jak sól,

ąrugim obiew vvbóT publicysyki z "Orła Białego"

"ltre-

sowcem"
itp.,co
wszystko oczywiście
njc nie znaczy. JÓzst
Ł.obodowski
jest

go
można by ją n&wać
"poezją-rzeką".
Lobo

ukraiństięj i hispaństią.

lmaeatanogćjd:Nagody

Kazimierz WierzyńskL. PQza nim

wszyscy r&em \^rzlęci poeci
emigracyjni nie pjsza tyie, oo

którym wyliczył 16 gotowych
do druku kslążek. Drugie tyle

prze"czal. Wywlózl z Loncb/nu kontrakty na z górą pót

pi.`Kassandrajestniepopularna® (wyd. L.Zondka Poznań). Niebawem, za
z:godą pani Stefanli Kossowskiej - ostatniej redaktotki

tuziria 'rrnów.
Jeś:. +wet p`rzyjąć, Źe

"Wiadomości", ukaże się `

na zamiary, w lobodowskim

w Poz]'ianiu kolejna książka
Łobodowstiegp, obszemy
wybórjegofelietonów
.

udorza niepożyta Żywotność,
zarómmo biologiczną jal( unn/slowa. Na emgracjl dorównuje
mu wydajnością tylko jedyny

w r.zmachu wydawniczym
poen/ |est tylko porowa prawdy,
a polc)wa famaz|l i mieizenla st

jesti se go nłe uzywa. .
AJe w przecMmym biegynie
czyha niebezp.ieczeńst\^ro gadulstwa i ple\^q/. Nie ominą go
Lobodowskl. Potomność nie
ma odwagi właściwej oceny
dziel wybnnych pisarzy. Jeśli

najwa2niejszymi są: podpk}raL
nió rzeczowników epitetaml,
konkitma me{afcx.a i nieuórzmiona dowolność bud`owy
zdania. Prcx=ę przecz)^ać jakL
koMek z `h^rc»Ó`hr Lobooo`^ckiego: będzls tam mnóstwo

przymiotników, ęo zdanie to
przenośnia
zaczerpnięta

z natvy liJb Ą/cia gospcdarskiego.

Nio na tym jednak kończy
się łacH.ńskość Poezji. Poezia ła
cińska jest wytworem określor`ej psychiki f określonego
k!imału. Jakiekoh^riek prcwadzi-

ljbyśm/ poszukwmią zawsze
na spodzie kultuTy łacińskiej
znajd?iemy chrześcijaf.:!wo

coś wyszło spod pk5ra M.ickieWcza lub Norwida, miisi być
arcydziełem. `lest tc` fałsż
oczywisty. Nawet najwięksi

z ca{yT\ ;9gc systemem
wan-ć;" qtyczn,'ch i estetycz-.

poeci i prozacy pozostawili p

zawszg pod spodem znaidzje

r`/ch ! ic'<ikokt " byłt`v Pr`k
na `as.ąll7`ię tej !wórczości,

sobie izoczy bez wartości. Otóż
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`

się optymizm, radość Ę/cia, wczesną twórczość. Groza n>
wiam w czlowk*a.
`
wolucji nie dotańa do mlodego

Dlatego też JÓzof lobodowskl, umeczorq/ w hodości
stqpo\^/ą i Fxjstynną melodyką
poezji rosyjskiej 1 kaukazkiej
i zbumowary przech^r dziedzict-

umystu, przeciwnie mogąc
pomagać matce dziecinnym
spMem, np. sprzódażą papierosów huląącym maiynaizom,
mały Lobodowski nabrał

wu krwi, wróc.R latwo i szczęśli-

sympatii dla tych ludzi ulicy,

wie do swojej mack}rzystęi polskiej Laciny.. Ttneż doszukiwanie się w jego twórczości
"wplywów wschodnich" jest

zupelną omylką. W Lobodowskim nie ma ani śladu

cywilizacji stepowej, jost co
ną?^ę'żęj ciekawość jeJ egzob/ki. J3ś}! zaś wpĄnhq/ rosyjskie, to

tyll(o te, których ród jest również
z łaciny O'uszl{ln, Lemomow).
Uv\rielbiajab poezię rosyjską czy

posladających

przecież

odruchy serca, aczkoLwiek
\A/yrażąjące s.i ę raczej osoblL
wie. Np. pierszą &klmkę wódki
wyp» dżiesięcioletni JÓzio jako

premQ za sprawne dostarczenie papieiosów m statek.
Dłuższy czas spędz» lobodowskl z matką 1
w Jejsku nad
Azowskim, gdzio
wsłuchać w czar

sioętrami
Morzem
mógl sję
Kaukazu,

arabską nlo zdajomy sobie w języki i poezję KbzakQ`A/ kubzwyczajnie sprawy, że ,urzeka ańsklch, Tatarów, Gruzlnów
nas w nictl wlaśnie to, co jest ła- i Omian.
cińskie.
Przez Szepetówkę rodzina
Po tym, co się rzeklo nie Lobodowskicn (bez ojca, który w roku 1934 w Warszawie, p)
dzjw, iż lobodowski z taką zmart w czasie rewoiucjD repat- dwu numerach zlikwidował
riowala się do Polski i osiadła sam redaktor ria skutek pnełołatwością pGylgnął do ęwojej
mu ductiowego, jaki w nim
drugiej ojczyzny, Hiszpanli, od roku 1922 w Lublinie. Od
która jest nąbardzti konserwa- wczesnej mlodości treścią wÓ€ za§zedl.
Duży wpyw na osob"aść
Życia Józefa Lobodowskiego
tywnym z krajów \łacińskich.
lobodowskiego wywarla
W HŚzpanii łacińsk,i styr Źycia stała się poezja. Wszys!ko inmD
jest prawie nieodmienny od
stulecl. Lorca np. jest arcyty-

traktował na pól serk). J"cze

slużba wojskowa w podcho-

jako uczeń wyaal wlasnym nakładem dwa tomy wierszy, z

pierwszy proces sądowy i rele-

rążówce w FIÓwnem, któTej nie
ukończyl z pchModu podejrzeń.
iż w mundurze prcwadżi dzialalność polftyczną Z dumą mówi
dziś Lobodowski, że okres

nym pryrhftywie Andaluzji. Otóż

gację poety z gimnźEjum. Dziś

pozbawienia go zaszczytu

i lobodowski nie jest poetą
"współczesnym", lecz poetą

dojrzaly pisarz §pogląda na shłżŁn/ wojsltowęj miną| wlaśnie
` 1 września 1939 roku, tak lż
tame lata poblażIwie i tlumaczy, Że tematyka rewolucyjna mógl sta`^rić się na mobirizację
jego wczesnej twórczości Pyła w 21 pulku piechoty w Warsza-

pem konserwatyzmu ibeyjskieJ
go; śvriał nc"rpczesrv, ameD;kański przejmuje go lękiem,
a szczęście upatruje w tradycyj-

naszej, Proniąoęi się w Granądzie i w Rzyme i w Paryżu kut(u-

któryGh jeden pL"O czerwcmej

krwi" pociągnął za sobą

po prostu repliką k)ktury wspólZresztą kultura polska nie
czesnych poetów europeSk.ich.
ma, jak dotąd, poetów `Wspól®ośnlejszy wyrok zafascwal
Lobodowski w roku 1933,
czesnycrr. Jeśli są takie
wiersze, to tylko jako naślado skazany na długig miesiące
więziem] w Lublink3 a łagodnie
wania.
Aby dać prosty dcwód na lapotral(towany w kasacji
cińskość (zwałią też klasyqyzw Warszawie. Sprawy sądcwe
i areszty będą odtąd towarzymem
lub
humaaizmom)
Lobodowskiego, wystarzy szyć twórczości lobodowskieodeslać czytelnjka do jego
go przoz kilka lat. GIÓwną
londyńskiej ulotki. Zapowiada
przycz}/rĘ kolizji z prawem byv
czasopisma marksislowsk ie.
w niej poeta m.in. takie tomy:
V lacjńskiej.

"Hellada sc)rDÓska", 1^Ą/prawa

wie.

W roku 1932 wyszedl tcmik

Lobodowskiego pt."W Jprzdzień', 8konfiskowany. Nazywa-

"Wladomości".

"Myśli Polskiej" i "Bjuletynu

PolskolJkraińskiłego"; Redagowat przez pewien czas ty-

gcdrił 'wobńu w iicku.
Któż się rie wzruszal liryką

wześniową JÓzefa lobodo`^o
kiego? Db żolnierzy `riersze to,
pisane na Fx)p.riel.stach wrześ.

niowych, byly pbrwszyml
kroplami balsamu po klęsce.
Tomik <'Z dymem pożarów",

wydany

przez

Samuela

zawierający to wiersze, jos(
biab/m krukiem, choć pcw"en
mióć dzięs®ki wydań. Jesi to
bo`hri`em najpiekniejsza i nąhhznioś!ęisza liryka pokska plęmas-

tolocia, od dni klęski aź po

teTackich": qGorzkie porachun-

kawałerii, bral udzial w walkach

ki" i "Uzurpatorzy wolności".

pod Wiśniczem, Lańcutem,
Krakowem i Bolóchow®m.

Tom pt.HF]azmonm z ojcz}rznąp
(1935)

byt w

twórczości

dzień dżisiejszy. lobodov`6ki
b» się w skłądzie 10 brygady

Z czarną brygadą przekraczal
też granicę węgierską i tylko
trzy tygodnie zdołał spędzlć
w obozie w Topolsy nad Bala-

padl za redakęji Lobodcwskie-

z najwybitniejszych tomików

tonom, skąd przez zieloną

go po dwu miesiącach, topóf

poetyckich clwudziestolecia

grank* przeb» ski do Frarql

niepodległcści.
konfiskdy trzykrcmk} iśmierc«
JÓzef Ł.obodowski urodzil
Tom następny "Demonom
się w Poiwiszkach ziem! su- ` miesięcznik lfterackoiomycznocy"
(t936)
przniósł
walskq, w roku. 1 909. Osiem la!
Lobodowskiemu nagrodę
spędzff jako dziecko w Flo§il, na
z mlesięcznikiem "Tvbuna", Młodych Polskiej_ Akademji
Ukrai.nie i Kaukazk3. Te wczesne
lata wywarw wplyw na jęgo weszcie "Dźwigary", zalożone • ljteratury. _

%t:Bk##adbsi:,?wn%`
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do

"Skamandra",
"Pionu",
"Marchofta, "Drogr, "l®men}r,

jąp rzecz po lmienlu, aż do roku
1935 JÓzef lobodowski, byl
komunislą Zem/al z komunżmem ogłaszając d\hra glośne
artykuł}/ w "/iadomościach b

;c#a#s=,#eę.m::;

***-

giównie w Warszawle pisując
wiele

Tyszkiewicza w Nicei (1941),

lobodowskiego narodzinami
Konrala. Byla io poezja na
do Kolchky`", "Dytyramty patetyczne". Wirgiliusz, Owjdiusz, Żyv`rot jętek. "Kurier Lubelski" \ miarę polską i tacińską, jeden
Tibullus".

Lata bezpośrednlo poprzę-

dzające wojnę spędzil poeta

Na zamówienie min&erstwa
informacjl oprmowal książkę
o kampanii wrześniową ale mL

n&er rie umial go wymcwać
z tragikomjcznej przygody,
która kosztowala poetę kilką

miesięcy f rancuskiego więzienia. Poszło o to, Że Lobodowski w zaciemnionym
Paryżu ś\^riec« zapalLti, próbując

w zaułku Montmartre`u odczytać poprzez mroki naz\^rę ulicy.

Przyaresztowai go patrol
Żandamerii, a na nieszczęście

skie" (1m stron), kilkaset arty-

kulów na tematy polskie
w prasie hiszpańskiq, przetłumaczyl mnóstwo umrorów Polskich na hlstpański, tłumaczył

przy aresztowarym znaleziono

Lobodowski w pok;kim progra-

ulotki w języku ukraińskim, jakie

`mie radia Madryt, przetlumaczyl
szereg utworów l`iteratury
hiszpański©j na język polski

miav być rzucane z samo+otów
nad Polską. Ttumacz Francu-

sTAL"VvmAŁ
\ROZELE ...

zbiór dokumentó\^r katyńskich.
Powieść
po
hiszpańsku
spoczyv`ra w rękopisie. Pracuje

z.om ulotki ukraińskie!...

wiadał mi o tej "operacji", to

Politycznego KC PZPR do

mówił, jak lubianka potrafiła
zręcznie wprowadzić w błąd

badaria procesów sądowycn

opinię publiczną i w c€Óle cały

Brura
Gdyw
w skladzie
1960 r. komisji
pr,accMrałam

(m.in. 6 dramatów Lope de
Vegi, Tiso de Moliny, Cfldero- lat trzydżestych, mwam ok&ję
badać archwa padyjne, rozmadowski, na przekór historii, we ną Jcse Sorillo, Garcia LorkD,
wiać z wieloma ludźmi.' M,iii.
napisał owych 16 ksiąźek,
wrżeśriiu 1940 r. i udał sję do
P.Bogojawleński, glówny po-`
wymienionych
w
ulotce
c`bozu dla demobitizowaiT)ti żoł.mocnik M.Szwernika, który
londyńskiej. Współpracuje stale
nierzy polskich w Daylus koło
przewoclniczyl komisji Biura
Montpamer, Prcwadził tam akąię z tygodnikiem "Mundo". W
Polwcznego, zakomunikowal
mi co następuje:
kumralną, m.in. redagując riele- miesięczniku ministerstwa
W Katyniu wszyscy wzjęci do
handlu zamieścil piękny panegżlny miesięczmk "Wrócipiy"
niewoli
oficerowie polscy,
giryk o winach hiszpańskich.`
(ukazałosię6numerówpjsma).
Szczególnie inteną/\^/qe studia zostali rozstrzelanL na polooenię
Wyprawa przez g`ranicę
Stalina jeszcze przed Wojną
hiszpańską, w sierpniu 1941 r., prowadził Lobodowski r`ad
zaqecydowała o -rosach zagadnieniam'i Ameryki Lacińs- z Niemcami. Gdy Niemcy
Wolność -odzyskal Łobo-

Lobodowskiego na dalsze lałą

kiej i zamierza im w przysztości

zagamęli -Kat}.ń, zbroc!ria ta

aż po Ć]ziś dzień. Aresztowany

poświęcić szczególną uwagę.
Jedyny
tomik
wierszy

zostala wykryta, ale łzącl sCL

Łrjzś:gis;P;j:ź%hj:P;dFZ,`!u'eę
ras, gdzie opano\^/al doskonale

::?n#Task|.=i:mur,gw:sts#

wiecl(i przypisał.ją Niemcom.

Po
wyzwoleniu
obwodu
smoleńskiego spod okupacji
niemieckiej sporządzono plan

ńmie tamych lat wspominać

(uModiitwa za wojnę", 1946),
wydany niestety niedbale i źle
maiący na celu udćMrodnien.ie,
roz,prowadzony.
lstnieje `że zbrodn.i w. Katyriu dokonaJi
wszakże 'szansa, że z zapowie- miercwcy.
Właśnie wtedy powołano
dzianych 16 tomów Óoety
komk5ję pod przewodnict\^/em
ukaże się choć kilka. WaJlo mu
Ów€zesnego
w tym dopomóc,. gdyź nasze SzweTni-ka,

bez rozczulenia.
Trybunał wojskowy zwolnil

wysc"y, a w nich jćs! iedyna

język i nauczył s.ię nieźle

Hiszpanii, a zwlaszcza ludu
hiszpańskiego. Mało komu
trafia się taka gratka. Ponwśleć:

półtora roku w hiszpańskim
więz.ieniul Ł.obodowski nlć

polskiego poetę z więzienia
i pozwom mu osąść w Madłcie. Od tei pory JÓzef Lobą
dowski jest ambasadorem Oak
wększość dobTych ambasadorów, honorowym) wymiany
kufturalnej polskohiszpańskiej.
Napisat po hiszpańsku dwie
książki o sprawach polsl(ich:
`'Por nuestra y vuestra liberta"

Źródla

lacińskie

mocno

nadzieja na dalsą/ nasz Żyw"
kuftmalrv.

/

Więc wznosżę na po-

przewodniczącego Prezydium
Rady Najwższej F`FSF`R. Do
komĘi dla zbadania tej zbrcx]ni
weszli: .metropoma, naukowcy,
pisarze. A!e zanim komisja

myślność Józefa Lobodows-

#+eoch&agi##:iż#i;#

kiego jego ulub.onym i pachnącym zjdami Valdepenas.
Jan Bielatowicz

z lubianki. Ekshumowali oni
zwloki, załadowali do skrzyń
i przywieźli do Moskwy do
lnsty}mu Medycyny Sądowej.

::Tc#3tdozjzócnł#jłuLeaęrcę;
m'iejsc® wlożono niemieckie,

(300 stron) i `' meratury` slcwiań-

świaż. Myślę jednakże, Że żyją

jeszcze niektóczy pracovmicy '
NK\^/D, którzy uczestniczyli

w tej akcji, a także prac"łn."
l r:st}ĄiL*.u h:1ec?,'cyny Sądowej.

` Na zakończenie cticę pcr
rwiedzieć, co następuje: aby
rc]zbiór Polski w myśl paktu

z Niemcami przeszedl gladko
i bez incydemów, Po!ska Pama
Komunistyczna nie sprz%Wna
się' irwazji wojsk .scMrieckich na
terytorium Polski, Stalin zaś

zażądał, ah/ ogłoszmo ją jako
partią prowokatorów i szpie+
gów. Jeszcze wcześniej
wszyscy czlonkowie KC `KPP
z Leńskim-Leszczyńskim na
czele zostali wezwani do
Moskwy pod pretgkstem
narady, ujęci już na lotnisku i
rozstrzelani'
bez
sądu
i śledztwa.

RÓwnoćześnie z Polską
Partia Kc`munistyczną zostały

zdelegalizowane należące do
niej jako sekcje i działające
równjeż w podziemiu Komunśtyczno Panie Zachcdnięi BialcL
rusl 1 Zachcx]nq Ukraw.
Na początl(u ft 60 jeźdz«am
w delegację do Mińska, aby

przeprowadzić dochodzerie
w sprawie zlikwidowania
w 1937 r. białoruskiego aktywu

2a;,yy,jyn:g3ejk:ę:aTźow+a,ą%
Komsomołu Zat,hcdnlej Bialorusi W.Orsthwą Fo»/iedzial mi

a do klgszeni wsadzono nie-

on, Że oca!3} j®dyni© dlalego,iż

mieck!e` gazety 1 Óieniądze.

w czasic` represji siedzial
W Poiskm Więzierlilj, naiomiast

Następnię trupy odwieziono
z po.wrotem, zakopano i
us{awiono na tym miejscu

oznak~ia.
iBŁ°oT::j:ńśkęmsŁWveńnś±%
przybyla do Katynia, znowu
wygrzebano tru`py i ustalono, Że
egzekucji dokpnali Niemcy,
gdyż kule są niemieckie, jak też
gazety i pieniądze. W tej
sprawie sporządzono i oouH}kowaro protokół, którv pcx]pisali wszyscy znani cztonkcMrie

jggc ciężarr``? żona zostaia
gresztcwarm i rozstrzelana tuż
po poroclzie. Nie wiem, czy
W.Orechwa żyje teraz, ale
wJ sviłym czasie napisal on
ncłatki o represjach 1937 r. na
Białorusi Zachociniej, które

zape`Ą/m można byłoby odnal`eźć i opjbllkowaj.
/^IQ r`oda!awl. ęti-:' ^ - =rD`.ncn^okt.h`
r{

`trtkml KP7f^ oćt ls18 r. 7ano`o`^/aj

2.-,iż# ..,- '

`--dr.Ł>,".\ ,---- '

komisji.

Kieą/ P. Bogojawk;ński opo-
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Z]EDNOCZONĘNIEMcy_KONIEcłAŁri!
iej gocJrrym zaufania pamerem
m "drodze do Europy.` W Vm

f.`.. ija;ct`łittiniha o rjómocy

przestala !stnioć Niemiecka
Rep'ublika Demokiatyczna.

łsztuczny twór

zdaniu zawiera się opietnica

państwowy

pomocy w naszych wysHkach,

narzucony Europie przez _stali-

maiąqch na celu zimegrowa-

nowski. Związek

Sowieck!

nie r`aszego kraju ze zjedncr

i stanowiący przez -minione 45
lri za{;nodnje rubierzć komunis-

czo.ną Europą` Ta bardzo
ważłia crieTta zostala, jak dcAąd,

tycznego mperium. NF`D byla

odrzucona

postrzegana przez kolejnych
wladców sowieckich ńko teren
slużący do przeprowadKenia

T. Mazowiecklego zapatrzone-

przez

rząd

akcjj mająqych na c©tu destabili-zację
ęlemokratycznych

specjalriie dziwić. Pojednanie

go bardziej na Moskv`m niż na

Zachód, co zcesztą nie moż®

i dobre stosunki ze zjedT"o

pa,ństw Eiiropy Zacriodniej, nymi Niemcami pozostają
a w dalszej kolejnoścl lch
jednym z najpilniejszych zadań
w polityce zagranicznej, jaki
podboju Była w związku z tym

będziemialdorozwiązanńnąd
\ę/ybrany po przeprowadzmiu
wolnycn wyborów parlmerttsrnych.

miejscem kc>ncemracji orbfzy-

miego arsenalu mi+itarnego,
szkolenia {errorysIÓw i pEepr®

wadzą"a wielkich operacji

RedaŁcja

szpiegcwłskicn Jedncx3ześnie
bylo nie c]o pomyślenia wyzwcL .
lenie

się

Fragmem ośwladczenia
rządu Reptibllkl Federalne]

jakiegokolwiek

państwa wschodnioeuropeiskiego spod dominacji so`h/iek-

Nlemle`c zlożonego przez

klei przy ijtrzymarnu poc]zialu

Helmuta Kohla 21 czeTca
1990 r. w BLindestagu.
Po czterdziestu latach bolesnego podziału, stoimy teraz

na d.Wa państwa niemieckie.
lstniat w;ęc -nierozerwalny
zwązeF: między zjeclnoczeniem
Niem`iec. jako państwa demok~

w opłiczu spełnienia sk? nadz.e`i

stworzenia clla mlodego pokolen'ia obu naszych narodów
przyszlości w warunkach
pokqu i powszechnęi wolności, Naród polski pcwvinien \riedzieć, ŻB: wolne i ziednoczono

Przede vGzystkim

spog)ądamy rówrież m mlode
pokolenie Polaków,, które dziś
zamieszkuje Pomorza, śląsk
i inne tereny i wolamy do nich:

ratycznego powiązanego ze
wspólnotą
europejską,

ludzi Żyjącycn w Niemczsth, co
do zjednoczenia i uzyskania

a nk3podleglością Polski. Dziś

Njemcy.są zjednoczone Są

wolnoścl przez wszystkich
Niemców. Zawarcie ukladu

również-czlonkiem EWG
i NATC) i przez tó'cz`ęścią

państwwego twołzącego uiić
walutową, gospodarczą i

Europy". W związku z tym nie

Eufopy! Zo zjednoczeniem
Niemiec lączy się obecn`ie

mQże być poddawany wątpli-

stansa csiągnęcia ostatećzne-

zintegrowanej Europy Zachcd-

socjalną oraz
rezolucja
dotycząca granicy mędzy

wości przebi®g granic, ni-e

go 1 trwalego pojednania z
narodem polskim. Cza§ dojrzal

przyszłyml zjednoczonymi

wówczas, kiedy będą one
bezdyskusyjno, stracą 5wój

clo tego... {Musimy to...

Niemcam a Polską są decydującymi krokami ku pEywróconiu ,państwowej jedności

dzielący charakteT. Granicom

Kam.il NOMd stwerdzil w XIX

Choemy nadać ncMre, _zorientcL

Niemjec... Momcy, które
zjednoczą slę w wolności,

wane na prą/sztość znaczeriie

Zjednoczenie Memk)c ma
również wymiar q`orslny. Wolne
= narody europejsk.ie nie mogą

nigdy nie będą zagrożeriem.
iecz węcz przeciwnie ~ stanowić będą zysk dla-Europy

lecz do idei otwartych dróg
i wzajemnego obcowania

stuleciu Na!ód sklada slę nle
tyLko z tegó, co go od lnnych
odróżnla, Iecz także z tego,
co go z ]nnyml łączy.

w warunkach wc,irioścL.

. i nie mąją prawa odmawiać narodówi niemieckiemu Źycia \^/e

i naszych partnerów. Na niemieckiej ziemi rodzić s€ będą

Dzisiaj tereny po tamtej
stronie Odry i Nysy stały się`

wspólnycn grani"h.

idee

strorml qczyswmi dla rodzin

C)nowane ponizęi- fragmerQ/
oświadczonia` rządu RFN,
oprócz gwaran_cjl. dla polskiej

Chce'my

łiiej. Naleźy się z tego aeszyć,

poniewa2 Jym samym legł
w gruzy janański porządek na

:Ę:okb°k?kno::,C::Stł#:an]t:
ale\ pfzede wszystkim daje

cgmmną szansę.

p'okoju

tg

i

wolności!

szczególnie

podkreślić wlaśoie wÓwczas,

porozumienia.i pojednania!

:=%-,c#,,##O#mmż= Choemy wołnej i zjednoćzoflej
fania pamerem na "drodze do

można icn przesuwać. Tylko

- nie nawiązujące do #zialu,

` następująco:...i^a/ne

i ziednocżone Niemcy chcą

wnikającycn z przeszlości -

naprzód, ku przyszbści następ.
flych pokoleń. Będzie to pTzys.

być dcibryrri są;siadem Polskl.

podjąć się wielkieg_o zadania

złość w warunkach pokoju

ona
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polski pcxsta i myślicie[ Cyprian

Kupuj

'

polskich w drugim i trzecim pcL
kol®niu. My Niemcy nie

kjedy chodzl o nasze s{osunki
z
s`ąsiadami...
Fazem
z narodem polskim musimy w pełni świadomi obciążeń

granlcy żachodmej, zawierają
waźną ofettę pomyczną. Brzm

Chcemy pokoju, cticemy

chcemyŁ Py stab na nowo wypominać sobkg wojnę i nędzę,
krew-i śmierć.. Spoglądamy
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Pod ręcznlki historii nauczyly cale pokcL
lenia Polaków pairzeć modzieje śMata, jak

Bizonii (strefa okupacyjm amerykańska

na ciąg nłeprzerwanych procesów.
Jednostkl zostały zredukowane do roli

EmaJ.da_

i bTytyjska) profesora ekonomii Ludw©a `

się towarami do łej pory sk.rzęt\nie
"magazynowanyml". Przedsiębiorc`y
zaczeli .ubiegać się o kroQ)ft irw`restycy"

T[adycja

ekonomii `

llberalnej

i oczyv`riście otrzymy\^raff go bez kk)potd:

Rząd zaczą v\q/coĄn^rać się z gospodarld.
nazistcMrskim, który w,sensio gospodar- Erhard pisal po wielu latach: ...wr.ó/ka
czym był po prostu smjalżmem. WokóI szansa tia^rib w umlqęmoścl powiązanba
Waftera Euckena, profesora ekonomii poll~ ' reforTw pienięznęj z takimi poczynaniarii ,
tycżnej na uniwersytecie we Fryburgu, któie przyniosłyby zasłużony kóhi`eo
skup»a sÓ grupa uczonych: okonomistó`hr, pańs"ic}wej gqspodarki i położw kres\
prawników, msioryków 1 filozofów. Uważali, nierazsądnym dą;ż®niom cto wpróń^iadżie+
Że roia pańsł`^ra powima pgraniczyć się nia jej w pizyszbści.
LŁ
Bardzo trafnle okreśłono PrioĄłlety
do stworzenia ram d[a sprawiBdliwej
konkurencjl rynkowej. Warunkiem jej
gospodarcze. Państwo poprzez pomykó
stoscwania ni*iej stopy prQcentcMrej.Óq`
funkcjonowani.a jest wolność. Wolność
kred}MJ popieralo te dziedzirv prcdukcji,
wytxDru w zakresie konsumpcj| wolność
które zaspokajaly elementarne potrzeĘj
wybom zawodu 1 miejsca pracy. wolność
działalności gospodarczej, wolność ludnoścl: przemysł spozywczy, tekstylny,

w Niemcz«h nie wi)gasb nawet w okresie

#nye&?Ó?i=jhw+kj°ędwzywspn?mT#i=
to natuTa!nie prawdą. Polftykę prowadzą
konkretnl ludz.ie, którzy w młodości byli.

wycho\^ywan'i w określony sposób; na
podstawie doświadczeń i studjów nabyli
określone poglądy. Gdy obejmują Wadzę,
starąią sie przelozyć je na język taktćMr po
mycznych.
Dzieje Niemiec po 11 *ojnie światowj

są znakomftym tego przył(ładem. W 1945
r. ` przegrav one wojnę, 2o min mężczyzn
znalazlo śię w niewoll,` 30% majątku

T
`

`` \

produkcyjnego legło_w gruzacr`. Doszedł

do tego syndrom moralnego i.ozkładu,

dysponowania własnością prywatną,

i;we:::ieRi:eństsknr%rŁ::,?tżys##:i=

wolnosć zawierania umów Demokraźyczny
lad polftyczny i pańsn^rowa gospodarka

w drodzB. PÓ części bezdomny zapelnia
dworce I(olejowe i pociagi. Żyje na €orach.
i
Wtysiącachrozmówchce udowodnićswe

-` ~

planowa wykluczają się wzajemn`ie.

Głównym przedmiotem polftyki pcwin.ien
być człowiek wolny i świadomy swej
odpowiedzialności. Jest on jednak
priiwo
do
Życia;
błądzj
po
drogach
przbsaL
łości i szuka r"dziel na jutro: Zawsze te
w stanie brąć na slebie odpcwiedzialność
same problerw numiją haród.. przegrana tylko wtedy, gdy może wybierać między
rio]na, granice strefowe, denaz}riikacja, wiełoma -możliwościami. Przeslanką
niemieokie dziewczyny, beznadziejna cdpowiedzialności jesL więc wolrv \Arybór.
pfzystość.

.

Państwo musi wykazywać także troskę

i budcn^rnictwo mieszkank)we. Burmistrzov\ńe znlszczonych miast niemieckjch twierdzili, że icn cx]budcwa zajmie 500 lat lśt

rie potrzeba Łyłoby tyle czasu, gdyŁy tym
zajmowało się państwo lub samorządy_;
Ade `budowę domów wzięli w s\^pie ięca
wlaściciele i mieszkańćy. Otm/mali bardzo

tanie kredyty. W pewnym mQmencie
stanowiły one 64% ogólnej sumy Óo-

życzek udzielanych przez pańsłwo., bo
końca lał 50Ąrch problem mieszkanicwy
przesial ismjeć.

Zliberal-zowano pol'ftykę fiskaŁną, uiząd
lnflacja,' głód, nieudolna ieglamentacja o obywateli, którzy nlo mogą sprostać
skarbowy
hie wk/aczal w momen`cie\
wymogom
konkurencji.
Ludzle
\starzy,
powodowały mśtawkę nastrojów. Ccmz
czę'ściej slyszalo się haslo uspoleczrienia cho7zy, dziecl, bezrobcmi winnl otrzymać uzyskania dochodu, ale dopk)ro w ,tćh}/li
podjęcia przez przeds]ęblor`cę dęcyżjl:
gospodarki. Żyskiwak> ono zwolennłków pomoc. Połączenie wolności gospódarczej z_ demokratycznym lad©m spc»ecz- T
nie tyJko wśród Ćprzywódcó`Ar panil socńtdemokrab/cznQi, ale także wśrEa chade- nym i z socjęiną rolą państwa tworzylo
\hrać halę produkcyjną nle Dac# podatku. ŃćnN gosz:ąpych zasady "chrześciiańskieW początkach> 1948 r. na obszaTze
go soc>/arzrriu". Mc przstivko temu nie
Bżonii prcx]uko\^rano 53% ,te9o, Co 1936,,
lanio różnych grup społecznych (np.
pracodawców i pracowników) w celu a w grudniu 100%. Po dwóch latach bilans
c6iągnięcla wzrostu dobrobytu. Wlaśnie
kiej Brytanii przez Panię Pracy. Na szczęście to nie ori, mieli pode|mować decyzję takie zasady organizacji spoloczeństwa
o przyszloścj Niemiec. Na]eżalo to do
podzielal Ludwig Erhard dyrektor Rady p5źhiejwynos#o4%.
Swe powojenne. siikcesy Memcy
ifokwestimcwanych zwycięzców - ofico- Gospodarczej, a nas{ępnie foderaln`rminL
storgospodan{i.
rów amerykańskich. Ci prości ludzie ni®rcL
20.06.1948 roł{u przeprowadz» refomę
zumieli subtelności europejskbgo scx)jalizktóTzy umożIwlll lm dzlalanie. W` 1948 roku
mu, ze zdziwieniem pytali dlaczego walutową każdy obywatel mógl wymien.k5
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państwo ma ząjmov\mć się produkcją nr}.
bielLzny, dlaczego decyz|a o cenj© pomL
dorów ma leżeć w gestii ministra roinictwa.
Poza tym uważall, że zabranie własnośęl
nazywa się złodzjejst\^rem, a nie wywlasz-

40 znąjd`ijących s® w obiegu marek na
nowe po kursie 1 :1. Wklady na ksiąźeQz-

oraz swoim ekonomistom_Nlemcy

kach a5zczędnościohrych wymleniano w `
stosunku 1 :15. NiewątplMe na tej operacjr
stracili drobńi ciulacze, al® zyskali kreąytobiorcy,ponieważdlugiPyvprzeltczan®tak
samo. Jednocześni® Efhard wbrew

ża\^/dzięcząią "cud gcx5podarczy". Wicx5ną
1948 r. gen. Lucius Clay powolal na stano-

wladzom okupacyjnym' oglosił koniec
reglamentacji towarów. Efekb) wjdoczne

wisko Dyrektora Rady Gospodarczęj

były\już na drugi dzień. Sklepy zapelnw

czeniem pizez lud. 1 wlaśnie tym ludzk)m

dwa pokonano'w wojnie kraje poszly

##mący%:#Past:'fĘ%;h±ebpomwpeycwh|:
zrmne. Jeżeli chcemy zostać "tygrysom
Europy", a nle Vlko jego cgonem,musimy`
zrobićtosamo.
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Do Fledakcji
"Śolidamość\Walcząffi"

Wbopr a tymzas"a kadencja prezydencka
Z u]gą 1 mdzięią świadoma rozpadu n=eL

propagandawmawląjącanam,iżurko`dyk"i-L
ra duetu, sklada|ącego slę z aroganckFeg-o
lk]era zwtązkomgo oizz wspólodpowiedzial-

:eng#am°#aŁ°W#łekhsz#yig:#e#:,
wem tegó są Ł»zczelm ocl tego Czasu `hoq

gospodarkl, część spoleczeństwa przyjęla
propozycję przekazania na okr® wyborów
stanowiska prezydema obecnemu Prezydem

pienla Lwalęsy, jak 1 krecl® matody zme`^/ole-

towi F]P na om©raęjl Panu Ryszardowi KaczcL
rowskiemu. Byłopy to rękojmią iż wybory bedą

modzieży obowlązku naukl n3l©ll państwowe|

będą z ludzi o czystych rękach, \^n/solto k\^ralffikov\/anych, o wysokim moi'ałe. Wiara społecz-

eóBktóv`/ lch wladży (fflworyzcM/ąnie pzEemoś-

na w tak usmowiony nąd pzwoli. na pcdnit>

gangstereslde spólkj m.).Na tych warunkach

nia społeczeństwa poprzez nędzę prz®z
obecnego premlera Jub wymuszani®, na

(moje pokolem} juź rąz lo przdylo). Panowle
niesfałszo\^rane, demokratyczne, a wybrany ci zapomlnają, lż Polaka nie zlamle slę za
prezydem, Sejm, Senat oraz rząd skladać się pomocą terroru, a społeczeństwo ma dość
ci, zezwlerzęconla, grabiaży, -wchodzonia w

sien'e kraju z upadku, przez llkv\ridaffi złodzlej- żadenwzględnerozumny,aprzeck}wszystklm
stwa, malwersacjl, przekupsmra 1 grableży uczc.rwy czlcMłk!k nie Fx5|dzie gosri. (..)

dokonywane| obecn® przez starą 1 nową
nomenklaluTę. Każay z ,obecrych (rządzących
- przyp. rćd.) łącznLe z gospodaBrm ®rezydentom Jaruelsklm - przyp. rĘ ` igst ztnn
skomprom:iowany by reprezemować społe-

c;zE,"O_
! tak po kilku dniacn rozązczekala slę

1 jeszcze łedno p)nanie: dlaczego w Poznaniu do czasu przemianowania MO na pseudcL
policjęilośćpTywanychsamcx3hodówfunkcjcr
nariuszy blokująca prą/!egle ulice cx] słrony ul.
KÓchancwskiego ulegla baTdzo `Amcx3znemu
zwiększmiu? _
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DZIĘł(UJEMY
SW Londyn 100Ł + 100
USD (na kampanię Korńela);
MaFek Sikorski 500 tys. zl na
kampanię prezydencką Kome.
la.
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