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Dzi� przyk³ad dzia³ania
propagandy poprzez tzw.
"prasê katolick¹". Otó¿
Jan Dobraczyñski, sk¹d
in¹d prezes krajowego
PRON, napisa³ komentarz
w "S³owie Powszechnym",
organie PAX, z 21.I.br.
Jak przysta³o na "pisa-
rza katolickiego" zaape-
lowa³ w nim o zakaz
przerywania ci¹¿y, gêsto
przy tym cytuj¹c kard.
Wyszyñskiego. Ale ofia-
rowawszy w ten sposób
Panu Bogu �wieczkê, zo-
stawia równie¿ i diab³u
ogarek, niewielki, ale
jednak. Otó¿ pisze jakby
mimochodem: "Czêsto siê
mówi, ¿e lata 1980 - 1981
by³y latami wielkiej na-
dziei. A jednak liczba
narodzonych w latach
1981 - 1982 nie mówi o

Znowu import?
-----------
W Szczecinie wyst¹pi³y
k³opoty ze skupem maku-
latury. Wstrzymano go na
kilka tygodni, bo brak³o
miejsca w sk³adach. Pew-
nie wkrótce Polska za-
cznie znowu sprowadzaæ
stare gazety z Austrii za
dewizy.
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PODATEK OD GRYPY - NOWE ZWI¥ZKI CHC¥ SIÊ WYKAZAÆ
   Sejm przyj¹³ kolejn¹ ustawê antypracownicz¹. Za
pierwsze 3 dni choroby lub opieki nad dzieckiem
pracownik dostanie tylko po³owê wynagrodzenia
/chyba, ¿e chodzi o chorobê zawodow¹, wypadek przy
pracy, ci¹¿ê, albo zwolnienie trwa ponad 30 dni/.
Je¿eli wiêc kto� zarabia 10 tys. i zachoruje przy-
padkiem na grypê, to "ludowe" i "robotnicze" pañstwo
uka¿e go zaraz dodatkowo - swoistym podatkiem w
wysoko�ci 600 z³otych!
   Niektórzy s¹dz¹, ¿e ta drakoñska ustawa zosta³a
przygotowana celowo. Oto bowiem nowe zwi¹zki zawo-
dowe przygotowuj¹ rzekomo spontaniczn¹ akcjê prote-
stu przeciwko tej ustawie, konkretnie za� chc¹ wy-
st¹piæ o wyjêcie spod jej dzia³ania pracowników,
którzy maj¹ 10-letni¹ ci¹g³o�æ pracy, a wiêc ludzi
nie ca³kiem m³odych, czê�ciej choruj¹cych. Byæ mo¿e
jest to akcja z góry zaplanowana: brzydka w³adza
wydaje z³¹ ustawê, a teraz dobre zwi¹zki wezm¹ w
obronê robotników, poka¿¹ swoj¹ si³ê, zaanga¿owanie
i skuteczno�æ.
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NIE DAJ SOBIE ROBIÆ WODY Z MÓZGU!

sile tych nadziei. Nie
znam liczb i nie mogê
powiedzieæ, ¿e tak jest
naprawdê�". Krótko mó-
wi¹c pan D. chce zasuge-
rowaæ nieu�wiadomionemu
czytelnikowi, ¿e lata
legalnego dzia³ania "So-
lidarno�ci" to okres
wszystkich nieszczê�æ
narodu polskiego z ro-
sn¹cym przerywaniem
ci¹¿y w³¹cznie. Nic mu
przy tym nie przeszkadza
nieznajomo�æ liczb. Dia-
belski ogarek ju¿ siê
�wieci, chocia¿ w³a�nie
liczby mówi¹ ca³kiem co
innego. Mianowicie w
ostatnich latach przy-
rost naturalny gwa³tow-
nie wzrós³. I có¿ z tego,
¿e pan D. modli siê pod
figur¹, gdy ma diab³a za
skór¹?

NAGRODY JURZYKOWSKIEGO
W Nowym Jorku wrêczo-

no po raz 19. coroczne
nagrody dla 10 wybitnych
polskich twórców i na-
ukowców. S¹ to nagrody
polsko-amerykañskiej
fundacji im Alfreda Ju-
rzykowskiego, pioniera
przemys³u samochodowego,
który po II wojnie �wia-
towej wyrós³ na �wiato-
wego potentata finanso-
wego.
   Uroczysto�æ rozpocz¹³
swym przemówieniem Sta-
nis³aw Barañczak , poeta
i pisarz prowadz¹cy ka-
tedrê polonistyki im.
Jurzykowskiego w Uni-
wersytecie w Bostonie.
   Sze�æ nagród otrzymali
uczeni i arty�ci w Pol-
sce: Zbigniew Jan CIE-
SIELSKI - matematyk,
Juliusz BARDACH - histo-
ryk, Maria Renata MAY-
ENOWA - teoretyk litera-
tury, Magdalena ABAKA-
NOWICZ - plastyk, Tade-
usz KANTOR - twórca te-
atru Cricot 2, Jan ZA-
CHWATOWICZ - historyk
architektury polskiej.
Pozosta³e 4 nagrody
otrzymali przebywaj¹cy
za granic¹: Kazimierz
BRANDYS - pisarz, autor
"Miesiêcy", wyk³adowca
wspó³czesnej literatury
polskiej na Uniwersyte-
cie Columbia w N. Yorku,
Jan BENULET - profesor
farmakologii ze Szwajca-
rii, Zygmunt PIOTROWSKI
- psycholog z USA, An-
drzej BIELECKI - histo-
ryk z Australii.
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OPINIE� OPINIE�
O "Ku�nicy"
   - Rozwi¹zanie Klubu
Ku¿nica przez w³adze
partii jest dla mnie
drugim w ¿yciu takim
wstrz¹sem - powiedzia³
Tad. Ho³uj - szef Klubu,
pisarz, wiêzieñ O�wiêci-
mia, uczciwy komunista.
- Pierwszym by³o rozwi¹-
zanie w 1938 r. KPP przez
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DODATEK NIEZALE¯NY
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Komintern.
CZY WIECIE, ¯E�
...cela wiêzienna odpo-

wiadaj¹ca normom miêdzy-
narodowym ma 10 m kw. na
wiê�nia, czyli wiêcej ni¿
norma mieszkaniowa w
PRL?
...w ub. r. ju¿ 5 ksi¹¿ek

przypad³o na statystycz-
nego Polaka. A uchwa³a
IX Zjazdu PZPR postulo-
wa³a 6-7 ksi¹¿ek na ³eb-
ka. Có¿, czekamy...
...molo sopockie rozpada

siê, ale wci¹¿ jest naj-
d³u¿szym molem drewnia-
nym Europy?
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ZA£ATW SE SAM!
   Któ¿ z nas �mie ma-
rzyæ, ¿eby na przyk³ad:
- listonosz przyniós³
nam do domu nie tylko
list, ale i paczkê?
- szklarz naprawi³ nam

szybê na miejscu w miesz-
kaniu zamiast ¿eby�my
nosili ramê do punktu?
- na ró¿nych drzwiach
zamiast wywieszek "Nie
wchodziæ bez wezwania!",
"Wchodziæ pojedynczo!",
pojawi³ siê napis: "�mia-
³o wchod� bez pukania"?
   itd. itd. rozejrzyj siê
dooko³a. Ile jest jeszcze
nierozwi¹zywalnych przez
realny socjalizm proble-
mów? Nie zauwa¿amy ich
zajêci od lat budowaniem
lepszego ustroju. Pomó¿
nam je odkryæ, napisz
krótk¹ notatkê na ten
temat, podaj j¹ przez
kolportera. Wykorzystamy
to w rubryce - ZA£ATW SE
SAM!
- - - - - - - - - - - - -

GRA TYLKO DLA DOROS£YCH!
T Y P U J E M Y!
   Nasza zabawa w przeci-
wieñstwie do Totka nic
nie kosztuje, a mo¿e daæ

sporo osobistej satysfak-
cji, tak trudnej dzi� do
osi¹gniêcia na innym
polu. Odpowiedz sam so-
bie, ewentualnie w gro-
nie znajomych, na poni¿-
sze pytania, a potem -
czekaj a¿ samo ¿ycie -
przyniesie trafne roz-
wi¹zanie.
- kiedy znowu braknie

proszków i myd³a - za
tydzieñ? za miesi¹c? za
rok? za dwa?
- w którym roku Jaru-

zelski dostanie awans na
marsza³ka - 1983? 1984?
1985? nigdy?
- czy wybory do rad i

Sejmu odbêd¹ siê zgodnie
z Konstytucj¹ w roku
przysz³ym - tak? nie?
- czy Papie¿ przyjedzie

w czerwcu do Polski -
tak? nie?
- kiedy sprawisz sobie

nowe buty? -w tym mie-
si¹cu? kwartale? roku?
w tym wieku?
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TADEUSZA KONWICKIEGO "WSCHODY I ZACHODY KSIÊ¯YCA"

   Nowa wspó³czesna powie�æ Konwickiego "Wschody i zachody ksiê¿yca" ukaza³a
siê w kraju nak³adem podziemnego wydawnictwa KR¥G w Warszawie z dat¹ 1982 r.
Stron 180, cena 270 z³. Zamiast recenzji publikujemy ma³y fragment ksi¹¿ki:
   "Diabli mnie pokusili ¿ebym kupi³ "Czerwony Sztandar", gazetê wychodz¹c¹ po
polsku w Wilnie. Najtañszy zakup na terenie PRL. Jeden egzemplarz tego surre-
alistycznego szmat³awca kosztuje tylko 30 groszy.
   Kupi³em dwa numery, poszed³em do domu, leg³em w mojej ny¿y na tapczanie i
zacz¹³em czytaæ od deski do deski. Czytam tê potworn¹ gazetê od deski do deski,
bo inaczej nie potrafiê. Jestem masochist¹. Jestem zidiocia³ym masochist¹.
Chryste Panie, có¿ to za lektura. Jaki� niesamowity barbarzyñski jêzyk, kom-
pletnie zrusyfikowany i zarazem dziwacznie prawos³awny jak stare teksty cer-
kiewne, w których nie wolno by³o poprawiæ nawet b³êdu ortograficznego. Osza-
la³y wolapik enkawudzisty, któremu kazano pisaæ i wydawaæ gazetê po polsku, a
on nawet nie wie, kto rzuci³ ten rozkaz i w jakim celu. Matko Boska Ostrobram-
ska, ten repertuar kin, te programy telewizyjne, to bogate ¿ycie ko³chozowe, te
nowinki z jakich� fabryk drzewnych i metalowych, te dziêkczynne antyfony pod
adresem w³adzy radzieckiej, te tasiemcowe has³a pierwszomajowe. Ja siê zabijê
którego� dnia przy czytaniu. A autorzy. Nazwiska rosyjskie, litewskie, i z
rzadka, jak na okrasê, polskie. Do gazety polskiej pisz¹ Rosjanie i Litwini,
choæ maj¹ swoje czasopisma. Dlaczego je zaniedbuj¹ na korzy�æ polskiej gazetki?
W periodyku litewskim pewnie pisz¹ Rosjanie i Polacy, a w ¿ydowskim Tatarzy i
Koreañczycy przy pomocy Rosjan. Co za wspania³y internacjonalizm. Co za konse-
kwencja w wynarodawianiu tych dogorywaj¹cych grup etnicznych. W �rodku Eu-
ropy. Na oczach ca³ego �wiata. W obliczu ONZ, Papie¿a i Pana Boga. To, co hitle-
rowcy robili z organizmami biologicznymi wiê�niów, tu siê robi z dusz¹ tego
czy owego narodu. Eksperymenty medyczne i psychologiczne. Wielki dom wariatów
dla nerwowo chorych narodów. Gigantyczne wiêzienie dla oszala³ych nacji."
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"�bry³¹ wêgla za� polskie sumienie�"
C Z Y M    P £ A C I M Y    Z A   W Ê G I E L ?

W roku 1982 - okresie stanu wojennego - wydobyto w Polsce znacznie wiêcej wê-
gla kamiennego ni¿ w roku 1981 - "okresie szaleñstw ekstremy". Fakt ten propa-
ganda wykorzystuje jak mo¿e, przy ka¿dej okazji. Nikt nie mówi jednak, jaka jest
cena tego "sukcesu"? Odpowied� mo¿na uj¹æ w piêciu punktach. Oto one:

1. Przymus pracy.
   Przede wszystkim
zwiêkszono czas pracy
górnikom. Za³ogi zmili-
taryzowanych kopalñ
zmuszono do pracy w so-
boty, czêsto tak¿e w nie-
dziele. To prawda, ¿e
p³aci siê za te dni wyso-
ko, w niektórych kopal-

niach 3 razy wiêcej ni¿
wynosi normalne wyna-
grodzenie, ale czêsto s¹
to pieni¹dze bez pokry-
cia, w tzw. masie towaro-
wej.
2. Zastraszanie kadry
   Górnicy kpi¹ z tego
systemu, widz¹c, ¿e praca
w dwa dni - sobotê i nie-
dzielê - daje im wiêcej
ni¿ praca w pozosta³e dni
robocze tygodnia. Takich
przywilejów p³acowych
nie ma ¿adna inna grupa
zawodowa, z wyj¹tkiem
wojska, milicji i apara-
tu. Nie tylko to dzia³a
demoralizuj¹co. Dla gór-
ników stworzono du¿¹
sieæ specjalnych sklepów,
honoruj¹cych wy³¹cznie
tzw. ksi¹¿eczki "G", na
które kopalnie wp³acaj¹
zarobki za soboty i nie-
dziele. W sklepach tych
górnicy-stachanowcy

mog¹ kupowaæ po oficjal-
nych cenach pralki, lo-
dówki, akumulatory, opo-
ny samochodowe itd. To
stwarza im mo¿liwo�æ
osi¹gania jeszcze wy-
¿szych dochodów - tym
razem poprzez spekulacjê,
do której ca³y ten system
przywilejów wrêcz prowo-
kuje.
3. Zastraszanie kadry
   W³adze wywieraj¹ na
kierownictwa kopalñ
ogromn¹ presjê, ¿eby
przekraczaæ plany wydo-
bycia. Stosowane s¹ gro�-
by zwolnienia z pracy,
oskar¿enia o sabota¿ itp.
W dodatku pracê trzeba
organizowaæ przy ogrom-
nych brakach w zaopa-
trzeniu górnictwa. Nie
ma np. obudów, opó�niaj¹
siê roboty przygotowaw-
cze. W efekcie

/c.d. na s. 2/

WRONA SZUKA KOZ£A
   Z pocz¹tkiem grudnia
82 dyrekcje zak³adów
pracy dosta³y dyrektywê:
wyp³acaæ ludziom co siê
da! Chodzi³o o swoiste
uspokojenie spo³eczeñ-
stwa przed rocznicami 13
i 17.XII.81, m.in. dlate-
go, bo WRONa zaplanowa-
³a sobie ju¿ dawno, ¿e
wtedy w³a�nie zniesie
stan wojenny. Pieni¹dze
wyp³acono, a teraz pod-
nosi siê wielki szum
oskar¿aj¹c zak³ady pra-
cy, ¿e post¹pi³y samo-
wolnie, wbrew reformie
gospodarczej, zwiêkszy³y
inflacjê, zrujnowa³y od
nowa rynek. Jest to ty-
powy przyk³ad skutków
Rêcznego Sterowania
Pañstwem. Kiedy to zawo-
dzi - winê zwala siê na
jakiego� koz³a ofiarne-
go. Tym razem nie mog³a
byæ nim "S". Szuka siê
wiêc tego koz³a we w³a-
snych szeregach. Sama
WRONa pozostaje nadal
�wiêt¹ krow¹. Ale tylko
do czasu�

"SOLIDARNO�Æ RODZINNA" CZYLI CO ROBIÆ DZI�?
    Powsta³a i ju¿ dzia³a  nowa forma oporu prze-
ciw totalitarnej w³adzy - "Solidarno�æ" Rodzinna".
Cz³onkowie tej samej rodziny spotykaj¹c siê z oka-
zji zwyk³ych uroczysto�ci - �wi¹t, imienin, urodzin
- postanawiaj¹ utworzyæ grupê "Solidarno�ci" i ro-
biæ to samo co wiele podziemnych grup zwi¹zkowych:
kolportowaæ w�ród siebie niezale¿n¹ prasê i wy-
dawnictwa, wymieniaæ wiadomo�ci, gromadziæ sk³adki
itd.
    Jedna z takich grup nawi¹za³a przez jednego ze
swoich cz³onków kontakt z "Solidarno�ci¹" zak³ado-
w¹, wp³aca jej swoje sk³adki a od niej otrzymuje
regularnie bibu³ê i ma obiecan¹ wyp³atê zasi³ków
zwi¹zkowych. W innym przypadku dziêki specjalnemu
"zjazdowi rodzinnemu" zorganizowanemu przez jedn¹
z grup, uda³o siê nawi¹zaæ kontakt miêdzy lud�mi,
którzy posiadaj¹ teksty warte opublikowania, a
niezale¿nym wydawnictwem, które takich tekstów
w³a�nie poszukiwa³o.
    Na pewno ta forma dzia³alno�ci spo³ecznej
n i e m o ¿ l i w a   do likwidacji przez totali-
tarn¹ w³adzê, przyczyni siê do umocnienia tak
potrzebnych nam dzisiaj spo³ecznych wiêzi miê-
dzy lud�mi. I stanie siê jednym z fundamentów
S P O £ E C Z E Ñ S T W A    P O D Z I E M N E G O.
=== Vmy! ===
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CZYM P£ACIMY ZA WÊGIEL?
/dokoñczenie ze str. 1/
dozór dopuszcza do naru-
szenia elementarnych
zasad techniki górniczej
i omijania prawide³ bez-
piecznej eksploatacji.
4. Rabunkowa gospodarka
   D¹¿enie do wykonania
planu za wszelk¹ cenê
prowadzi bezpo�rednio do
rabunkowej gospodarki
z³o¿ami na zasadzie "byle
do jutra". Wybiera siê
naj³atwiej dostêpne par-
tie z³ó¿, co czêsto unie-
mo¿liwia wybieranie par-
tii le¿¹cych bli¿ej gra-
nic obszarów górniczych.
Nie szanuje siê kolejno-
�ci wybierania pok³adów,
przez co traci siê nie-
które z nich. Publiczn¹
tajemnic¹ jest pozosta-
wianie grubych przystro-
powych ³at wêgla, co czê-
�ciowo sankcjonuj¹ dora�-
nie wydane przepisy. W
rezultacie mo¿na przewi-
dywaæ, ¿e zasoby kilku
ca³kiem nowych kopalñ
zostan¹ wybrane w ci¹gu
paru lat.
5. ¯ycie górników w nie-
bezpieczeñstwie
   Eksploatacjê prowadzi
siê w warunkach zagro¿e-
nia t¹paniami, nie prze-
strzegaj¹c np. niezbêd-
nych w takich warunkach
tzw. ograniczonych postê-
pów przodków eksploata-
cyjnych i przygotowaw-
czych. Brakuje czasu na
wymagane przepisami
przedsiêwziêcia profi-
laktyczne. Stosuje siê
rozrzedzon¹ obudowê wy-
robisk. Wszystko to do-
prowadzi³o do ogromnego
wzrostu liczby wypadków
- w tym i wypadków maso-
wych. Oficjalne statysty-
ki, nie og³aszane pu-
blicznie, obejmuj¹ 183
wypadki �miertelne w
samym roku 1982. Liczba
ta dotyczy tylko wypadków
zbiorowych, pod ziemi¹ i
ze skutkiem �miertelnym
pod ziemi¹. Nie wlicza siê

zatem ani �miertelnych
wypadków pojedynczych,
ani tych, w wyniku któ-
rych �mieræ nast¹pi³a w
szpitalu, ani wypadków
na powierzchni. Wielu
górników nie zdaje sobie
sprawy z tych zagro¿eñ.
Z drugiej strony czê�æ
górników chce zwolniæ
siê z pracy, na co nie
pozwala militaryzacja
kopalñ. Np. w kop. "Dymi-
trow", gdzie by³o kolejno
kilka katastrof, czeka
ju¿ 2.000 nieza³atwionych
podañ o zwolnienie.

x
    Tyle mówi¹ eksperci.
Od siebie za� dodajmy:
Przecie¿ najnowsza hi-
storia Polski uczy, ¿e za
kilka lat przeczytamy to
wszystko w oficjalnej
gazecie, która doda tyl-
ko, ¿e dzia³o siê tak na
skutek b³êdów ostatniej
ekipy, które nazwie siê
np. "odstêpstwami" czy
"przegiêciami s³usznej
linii partii"�

HABILITOWANY, ALE GO
NIE STAÆ
    Kierownik pewnego
zak³adu na UJ, doktor
habilitowany /czekaj¹cy
na etat docenta/ zarabia
13,5 tys. Poniewa¿ ma
niepracuj¹c¹ ¿onê i ma³e
dziecko dochód na ³ebka

w jego rodzinie jest ni¿-
sze od minimum i pani
docentowa bêdzie pobieraæ
zasi³ek 2400 z³. Jest to
sytuacja jedyna chyba
w �wiecie: pañstwo przy-
znaj¹c taki zasi³ek, po-
�rednio przyznaje, ¿e
op³aca wysoko kwalifiko-
wanego naukowca tak ni-
sko, ¿e nie jest on w sta-
nie utrzymaæ ¿ony i 1
dziecka.

POLITYKA W£ADZ WOBEC
TWÓRCÓW: OS£ABIÆ, PO-
DZIELIÆ, ZNISZCZYÆ
W ramach têpienia nieza-
le¿nych od pañstwa orga-
nizacji twórczych w³adza
nie chce dopu�ciæ do od-
bycia walnego zjazdu
Zwi¹zku  Polskich Arty-
stów Plastyków, zaplano-
wanego za kilka tygodni
w Krakowie. Zwi¹zek nie
mo¿e wynaj¹æ ¿adnej sali,
zarezerwowaæ miejsc w
hotelach itd. W³adze naj-
chêtniej rozbi³yby i ten
Zwi¹zek, który zachowa³
jeszcze jak¹ tak¹ samo-
rz¹dno�æ i niezale¿no�æ
od pañstwa. Podobno jest
ju¿ projekt podzia³u ZPAP
na ma³e, a wiêc s³abe
stowarzyszenia teryto-
rialne.

HAS£O DNIA:
Nowe zwi¹zki na Pow¹zki!

Z PRASY NIEZALE¯NEJ
W Gdañsku aresztowano
znan¹ ¿eglarkê Teresê
Remiszewsk¹. Zajmowa³a
siê ona pomoc¹ dla rodzin
w trudnej sytuacji mate-
rialnej. /"Zomorz¹dno�æ"
nr 41/

__  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __
Jednemu z pracowników
Kabla cofniêto przydzia³
na wczasy w zak³adowym
o�rodku wypoczynkowym w
Zakopanem w okresie fe-
rii zimowych. Pracownik
musia³ ust¹piæ emerytowi.
Bo emeryt by³ kiedy� I
sekretarzem KZ PZPR. /
"Kablowiec" nr 11/ Taki
jest sens przewodniej
roli partii.

Stanis³aw Baliñski:
"Polska podziemna"
/fragment/

Moj¹ ojczyzn¹ jest Polska Podziemna,
Walcz¹ca w mroku, samotna i ciemna,
Czy tam, czy tutaj, to jedno nas ³¹czy.
Nurt nie�miertelny, co we krwi siê s¹czy
I ka¿e sercu tak¹ moc natê¿yæ,
¯e wbrew rozumom musimy zwyciê¿yæ.

/"Krakus" nr 15/
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NR 3 - KRAKÓW, 15.III.83.

DODATEK NIEZALE¯NY

POLITYCZNIE OBOJÊTNI?
Dyrektor MPK, sekretarz
KZ i przewodnicz¹cy ZSMP
napisali wniosek o ³askê
dla 3 pracowników skaza-
nych za strajk z 13.12.81
na 2 do 4 lata. Pisz¹, ¿e
byli to pracownicy wzoro-
wi i "nie zajmowali siê
dzia³alno�ci¹ polityczn¹,
nie anga¿owali siê w
sprawy polityczne i
ustrojowe". Komunistom
zawsze chodzi³o rzekomo o
upolitycznienie klasy
robotniczej. Dzisiaj za�
brak takiego zaanga¿owa-
nia ma byæ okoliczno�ci¹
³agodz¹c¹�

Z PRASY NIEZALE¯NEJ
W PROTE�CIE przeciw ob-
ni¿eniu o 50% zasi³ków za
pierwsze 3 dni choroby
robotnicy zaczêli wycofy-
waæ swoje sk³adki na
NFOZ. /Kolejarz Ma³opol-
ski nr 4/
UKAZA£ SIÊ pierwszy z
niezale¿nych Zeszytów
Edukacji Narodowej zawie-
raj¹cy projekt programu
samokszta³cenia z: histo-
rii, literatury, psycholo-
gii, socjologii, ekonomii,
filozofii i wiedzy o reli-
gii oraz dokumenty "S" Na-
uczycielskiej i Rady Edu-
kacji Narodowej. Cena 50
z³. /Wola nr 4 Warszawa/
W BOCHNI zderzy³y siê
dwie milicyjne suki. Naj-
rozleglejszych obra¿eñ
cia³a dozna³a ¿ona kapi-
tana Kowalskiego /Kurie-
rek B - Bochnia/
ROK MIN¥£ A PARTIA wci¹¿
nie wie "O co walczymy,
dok¹d zmierzamy". /Na
stronie - nr 4/6 /

DZIEÑ JAK CODZIEÑ --- Do pokojowej nagrody Nobla
    '83 zg³oszono ju¿ Wa³êsê,

Michnika i Kuronia. --- Jugos³awia awansowa³a do
klubu krajów reglamentuj¹cych ¿ywno�æ. W Belgra-
dzie wprowadzono kartki na kawê, �rodki pior¹ce i
olej jadalny. W kolejce do klubu czeka jeszcze kil-
ka krajów realnego socjalizmu. --- Biura rad na-
rodowych przejmuj¹ obowi¹zki likwidowanych po
cichu komitetów FJN. --- Jeleniog. Z-dy We³ny
Czesankowej na 1 kg wyrobów zarabiaj¹ 82-83 z³,
natomiast pracownikowi p³aci siê 2 z³ za 1 kg. Ty-
le wynosi warto�æ dodatkowa, z której okrada pra-
cownika pañstwowy kapitalista. --- W KC na zebra-
niu partyjnych literatów opory uczestników przed
przyjêciem okre�lonej rezolucji prze³ama³ tow.
�wigoñ, odczytuj¹c list J. Szczepañskiego do H. Ja-
b³oñskiego. Po czym list okaza³ siê sfa³szowany.
--- Plastycy krakowscy formalnie przeg³osowan¹
uchwa³¹ wyprosili dziennikarzy ze swego zjazdu. Ci
ostatni byli nawet zadowoleni, bo nie musieli po-
tem "sprawozdawaæ" zbyt autentycznej jak na nasze
czasy dyskusji. --- Nowe wraca: po ostatnim wla-
nym zje�dzie spó³dzielñ przem. ludowego i arty-
stycznego w radzie Cepelii na 35 osób jest 31 pre-
zesów i wiceprezesów spó³dzielñ tj. ludzi z nomen-
klatury, a w radzie artystycznej nie ma ju¿ ¿adne-
go plastyka. --- W³adze musia³y obni¿yæ cenê 100
kg ziarna siewnego ze 100 kg ziarna zwyk³ego +
2000 z³ do 100 kg + 500 z³. Ch³opi zastosowali
spontaniczny bojkot ekonomiczny: nikt ziarna nie
kupowa³. --- Na ca³¹ bie¿¹c¹ 3-latkê przyznano
Krakowowi na inwestycje 30 mld z³. W tym samym
czasie na metro w W-wie pójdzie 8 mld. --- Na os.
Natolin w W-wie od miesiêcy stoi 50 pustych blo-
ków. Mieszkania s¹ niedostêpne i niszczej¹, bo w³a-
dze miasta nie u³o¿y³y dróg i chodników. ---
Urzêdnicy zaczêli obliczaæ podatek od sprzeda¿y
samochodów na podstawie wycinków prasowych na
temat notowañ gie³dowych. Prawo socjalistyczne
dzielimy wiêc odt¹d na ustawowe, powielaczowe i
gazetowe. --- W Instytucie Onkologii AM w Krako-
wie sekretarka dyrektora zarabia tyle co on sam,
a salowa zrówna³a siê poborami z z lekarzem maj¹-
cym II stopieñ specjalizacji. --- Cudzoziemiec za-
praszany przez rz¹d dostaje 1600 z³ diety tj. 4
�rednie dniówki. Polak jest wiêc we w³asnym kraju
traktowany przez komunistów jak tubylec przez
imperialistycznych kolonizatorów. --- PZU zli-
kwidowa³ ubezpieczenia na wypadek trzêsienia zie-
mi. Widaæ tak nadwerê¿y³y jego bud¿et wstrz¹sy
górnicze w Bytomiu. --- Liczba pasa¿erów LOT
zmala³a tak, ¿e zawieszono niektóre rejsy. ---
Meble poszukiwane przez m³ode ma³¿eñstwa stoj¹ w
sklepach zarezerwowane dla inwalidów wojennych,
którzy siê po nie wcale nie kwapi¹. --- Zmniejsza
siê liczba ajencyjnych restauracji i barów z powo-
du podniesienia podatków. Realny socjalizm nie
toleruje inicjatywy prywatnej pod ¿adn¹ postaci¹.
--- W przeciêtnym sklepie spo¿ywczym s¹ 2-3 ga-
tunki herbaty, w przeciêtnym Pewexie 10-15. ---
Na spotkanie z pos³ami na os. Widok w Krakowie
nie przyszed³ ¿aden "wyborca". W³adza gada³a wiêc
sama ze sob¹. --- My�li ludzi �rednich: po co nam
nowy zwi¹zek, je¿eli mamy ju¿ jeden - Radziecki?
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Nie daj sobie robiæ wody z mózgu!
C Z Y   G R U D N I O W Y   Z A M A C H   B Y £   K O N I E C Z N Y?

Junta pocz¹wszy od wczesnego rana 13 grudnia 81
za pomoc¹ wszystkich dostêpnych jej �rodków tr¹bi-
³a, ¿e zamach musia³ nast¹piæ. Tymczasem wyniki
badañ naukowych - �ci�lej ogólnopolskiej repre-
zentacyjnej ankiety przeprowadzonej w�ród 2 tys.
doros³ych Polaków z pocz¹tkiem grudnia 1981 przez
Instytut Filozofii i Socjologii PAN, obalaj¹ tezy
propagandy.

1. teza propagandy: kra-
jowi grozi³a anarchia.
Wyniki badañ: na pytanie
jaka w³adza jest potrzeb-
na Polsce, odpowiedzi
u³o¿y³y siê tak /tu i w
ca³ym tek�cie opuszczamy
procent wypowiedzi nie-
zdecydowanych/ w³adza
silnie scentralizowana z
kierownicz¹ rol¹ partii
14%, silnie scentral. bez
kier. roli - 19%, zdecen-
tralizowana z kier. rol¹
partii 11%, zdecentr. bez
kierowniczej roli 37%.
Wiêkszo�æ spo³eczeñstwa
by³a wiêc za w³adz¹ zde-
centralizowan¹ /48%/, bez
kierowniczej roli partii
/56%/ krócej: przeciwko
centralnej biurokracji
partyjnej. Ale to wcale
nie znaczy, ¿e grozi³a
anarchia.
Inne wyniki: co do form
protestu, to po³owa bada-
nych chcia³a strajków i
akcji plakatowych, ale
po³owa by³a przeciw.
Wiêkszo�æ odrzuci³a de-
monstracje i bojkot. Tyl-
ko 19% popiera³o okupa-
cjê budynków publicznych
/73% j¹ odrzuca³o/. Za
akcjami po³¹czonymi
zniszczeniem obiektów
lub przedmiotów wypowia-
da³ tylko siê u³amek
procenta. Natomiast 60%
chcia³o negocjacji. Czyli
spo³eczeñstwo by³o ca³-
kiem umiarkowane je¿eli
chodzi o formy protestu
przeciw w³adzy, b. dale-
kie od zanarchizowania,
sk³onne do zachowania
zasad prawa i regu³
uczciwej gry politycz-
nej. 

2. teza: "S" grozi³a prze-
kszta³ceniem siê w partiê
polityczn¹.
Wyniki: na pytanie czy
z "S" powinna wy³oniæ siê
nowa partia polityczna
tylko 7% badanych odpo-
wiedzia³o "zdecydowanie
tak", 13% "raczej tak", 31%
"raczej nie", 26% "zdecy-
dowanie nie". Czyli wiêk-
szo�æ nie chcia³a "S" jako
partii politycznej.
3. teza: w³adzy PZPR za-
gra¿a³a perspektywa po-
wstania nowych partii
Wyniki: czy powinny po-
wstaæ nowe partie? Tak -
odpowiedzia³o 25% bada-
nych, nie - 71%, przy
czym w�ród osób z wy-
kszta³ceniem najni¿szym
tylko 20% odpowiedzia³o
"tak", a w�ród osób z wy-
kszta³ceniem wy¿szym -
52%. Czyli wiêkszo�æ Po-
laków, w tym wiêkszo�æ
robotników i ch³opów
uwa¿a³a, ¿e nie nale¿y
tworzyæ nowych partii.
4. teza: ludzie maj¹ do�æ
"S".
Wyniki: w pe³ni akcepto-
wa³o "S" w r. 80 a¿ 90%
badanych, w 81 r. 70%.
Czyli zaufanie do "S"
spad³o, ale i tak mia³a
ona poparcie olbrzymiej
wiêkszo�ci spo³eczeñstwa.
5. teza: kierownictwo "S"
nie mia³o poparcia w
masach.
Wyniki: akceptacja "S"
odnosi³a siê w równym
stopniu do szczebla za-
k³adu, regionu i kraju.
Czyli wszystkie ogniwa

"S", w tym tak¿e KK cieszy-
³y siê jednakowym zaufa-
niem spo³ecznym.

6. teza: ekstrema opanowa³a
"S".

Wyniki: pogl¹dy cz³onków
i dzia³aczy S by³y takie
same jak ca³ego spo³eczeñ-
stwa. Ekstremalnym ultra-
lewicowym radykalizmem
wyró¿nia³a siê tylko jedna
grupa - funkcyjnych pra-
cowników zw. bran¿owych.

7. teza: za kryzys odpowia-
da "S".

Wyniki: na pytanie kto jest
odpowiedzialny za kryzys,
badani stwierdzili: rz¹d -
40%, "S" - 3%, obie strony -
40%.

8. teza: niepodleg³o�æ kra-
ju by³a zagro¿ona.

Wyniki: w 80 r. 48% by³o
o tym ca³kowicie lub czê-
�ciowo przekonanych; nie
widzia³o zagro¿enia 41%.
W grudniu 81 procent za-
niepokojonych wzrós³ do 53,
optymistów spad³ do 29.
Wyra�nie wiêc wzros³o za-
niepokojenie. Tylko ¿e
propaganda zagro¿enie
widzia³a w "S", a spo³e-
czeñstwo - w interwencji
z zewn¹trz.

9. Spo³eczeñstwo w pe³ni
zaakceptowa³o stan wojen-
ny.

Wyniki: badani negatywnie
oceniali: u¿ycie MO prze-
ciw demonstracjom /70%/,
wyroki s¹dów z tym zwi¹za-
ne /75%/, ograniczenie
dekretem swobód demokra-
tycznych /60%/. Czyli spo-
³eczeñstwo generalnie od-
rzuca³o przemoc w³adzy
jako �rodek rozwi¹zywania
problemów kraju. Tym bar-
dziej wiêc nie zaakcepto-
wa³o tej przemocy pó�niej.

+++
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NR 4 - KRAKÓW, 28.III.83.

DODATEK NIEZALE¯NY

Z PRASY NIEZALE¯NEJ
PRZYK£AD ROLI PARTII
w nowych zz: na 16 osób
zarz¹du i komisji rewiz.
zz przy Kablu jest 16
cz³onków PZPR. /Kablo-
wiec nr 12/
KIEDY I GDZIE na �wiecie
pracodawcom tak bardzo
zale¿a³o na zwi¹zkach
zawodowych jak dzisiaj
w Polsce? Jest olbrzymia
presja partii i admini-
stracji, aby do zz wpisy-
wali siê kierownicy
wszystkich szczebli. Bêd¹
to wiêc ZZ PKK - Praco-
dawców, Kierowników i
Kolaborantów. /"Jeste�my
- bêdziemy" WSK Kraków
nr 31/
WOBEC SZALONEGO powo-
dzenia /tak¿e u partyj-
nych/ monety z Papie¿em,
proponujemy przyst¹piæ
do bicia serii ze s³awny-
mi rodakami: na pocz¹tek
500 z³ z Pi³sudskim i 200
z³ z Kuroniem. /Kolejarz
Ma³opolski nr 4/

"NIE MA EPIDEMII GRYPY"
Tak zatytu³owa³a Gazeta
Krak. 12 marca informa-
cjê, ¿e w Krakowie noto-
wano dziennie po 5.000
zachorowañ, g³ównie na
grypê. PAP tak¿e zdemen-
towa³ oficjalnie pog³oski
o wybuchu epidemii.
Przypomnijmy wiêc, ¿e
oficjalne og³oszenie sta-
nu epidemii wymaga m.in.
podwy¿szenia stawek le-
karzom /na co w³adza nie
ma ochoty/, zarz¹dzenia
tzw. pogotowia lekowego
/na co w³adzy nie staæ/
itd. Wiêc ¿adnej epidemii
w Polsce byæ nie mo¿e.

CHOCIA¯ TO JESZCZE NIE BY£ PRIMA APRILIS�
�to jednak ju¿ w pi¹tek 18 marca "Gazeta Krakow-
ska" w "Koncercie ¿yczeñ" zamie�ci³a ku zgrozie
PZPR, której jest organem, taki anons:
    "Pan ADALBERT LEZURAJ - Kraków, ul. Warszaw-
ska 12/13: Z okazji urodzin spe³nienia wszystkich
marzeñ ¿yczy Mama Polcia i do³¹czaj¹ siê Leszkowie
z dzieæmi."
    Cenzurze wyja�niamy, ¿e Adalbert to po ³acinie
Wojciech, Lezuraj czytany wspak Jaruzel, a liczby
12 i 13 kojarz¹ siê z dat¹ ukochan¹ jak Polcia d³u-
ga i szeroka. Leszków rozszyfrowaæ potrafi nawet
sam redaktor "Koncertu", niejaki Brunon Rajca, dla
którego do³¹czamy melodiê "Mam ochotê na chwilecz-
kê zapomnienia". P.S. Nak³ad tego wydania "Gazety"
wyniós³ 342.000 egzemplarzy.
DZIEÑ JAK CO DZIEÑ --- Polski Zwi¹zek Wêdkarski

     liczy ponad milion cz³onków,
czyli tyle samo co nowe zz. --- Pewien dzielnicowy
Spo³eczny Zespó³ d/s ZZ przyj¹³ w ci¹gu kilku mie-
siêcy dzia³alno�ci kilkunastu interesantów. Je�li
kilkunastu podzieliæ przez kilka, to wypadnie
mniej wiêcej pó³ interesanta na tydzieñ. --- W
oficjalnych �rodkach przekazu pojawi³y siê ostat-
nio krótkie informacje o ³apówkarstwie funkcjona-
riuszy MO, przyk³adnie zreszt¹ ukaranych. Ostatni
raz polska prasa pozwala³a sobie na krytykê pra-
cowników wiadomego resortu w r. 1957, kiedy to Go-
mu³ka m�ci³ siê na tych, co jego samego trzymali w
pudle przez parê lat. Na razie nie wiadomo co zna-
cz¹ te niecodzienne sygna³y propagandowe. ---
Trzeci w ci¹gu ostatnich 6 miesiêcy polski samolot
dwup³atowy wyl¹dowa³ w Szwecji, po prostu na ja-
kiej� ³¹ce. Po raz pierwszy w historii ucieczek
powietrznych 12 uciekinierów, w tym 4 dzieci,
uprowadzi³o równie¿� psa, którego ¿al by³o zosta-
wiæ na ³asce komunistów. --- W niezale¿nym obiegu
pojawi³a siê bi¿uteria o nowych wzorach np. srebr-
na litera "S" lub orze³ z koron¹ na czarnym krzy-
¿yku. --- Gdañska organizacja partyjna zmniejszy-
³a siê od Sierpnia 80 do koñca 82 r. o 28 tys.
cz³onków tj. o 40%. --- Terenowe w³adze admini-
stracyjne szukaj¹ nowych pomieszczeñ dla Urzêdów
Skarbowych, które ca³kiem niedawno by³y po prostu
wydzia³ami finansowymi. Biurokracja jest jedyn¹
rzecz¹ w socjalizmie, która stale ro�nie bez wzglê-
du na stan pañstwa i jego gospodarki. --- Ca³e
stado cenzorów czyta³o tam i z powrotem bajkê dla
dzieci napisan¹ przez Dorotê Terakowsk¹ /¿onê
Szumowskiego, usuniêt¹ z partii i poprzedniej re-
dakcji po 13.12.81/. Bajka opowiada o z³ym smoku
ziej¹cym ogniem na Kraków. Gorliwcy wêszyli za
aluzjami politycznymi, a autorce chodzi³o po pro-
stu o ochronê �rodowiska. Na wszelki wypadek pro-
jektowany nak³ad bajki zmniejszono 3-krotnie. ---
M³odzie¿ masowo odp³ywa z dru¿yn harcerskich. Nic
dziwnego skoro ZHP straci³ resztki samorz¹dno�ci i
autentyczno�ci. --- 19 marca czyli w dzieñ imienin
Marsza³ka przed grobem Józefa Pi³sudskiego na
Wawelu w Krypcie Srebrnych Dzwonów zaci¹gnêli
warty harcerze przybyli z ca³ej Polski. --- c. d.

   na s. 2.
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DZIEÑ JAK CODZIEÑ /c.d. ze s. 1/ --- Przesta³ wycho
   dziæ miêdzynarodowy dodatek "¯ycia

Warszawy" pt. "¯ycie i �wiat" przygotowywany i pu-
blikowany przez redakcje 15 wielkich gazet ró¿nych
krajów. To jeszcze jeden dowód, jak bardzo w³adze
wojskowe pog³êbiaj¹ nasz¹ izolacjê od normalnego
�wiata. --- Z przemówienia gen. Kiszczaka w Sejmie
z 22 marca: w 82 r. w stosunku do 81 r. liczba rozwo-
dów wzros³a z 40 do 72 tys. Czy¿by wynik podzia³ów
politycznych w spo³eczeñstwie? --- My�leli�my, ¿e
handel niczym ju¿ nie potrafi nas zaskoczyæ. A jed-
nak. W sklepie przy ul. Stradom 15 sprzedaje siê
obok wina bez kartek tak¿e� telewizory na MM. ---
Na wystawach s¹ ju¿ artyku³y o 6-cyfrowej cenie np.
dywany po 120.360 z³. Kto, kiedy i gdzie zobaczy co�
w cenie 7-cyfrowej? --- Na jednej z plansz propa-
gandowych na Rondzie Grunwaldzkim jest du¿y czarny
napis "PZPR", pod nim ma³ymi bladymi literkami "ZSL"
i "SD" i znowu du¿ymi "PARTNERSTWO". �wiêta prawda:
partnerstwo miêdzy parti¹ a stronnictwami przypo-
mina bajkê o wilku, co to z³apa³ 2 zaj¹czki i mówi: a
teraz sobie WSPÓLNIE zjemy obiad. --- Pod ³uszcz¹-
cym siê lakierem na tabliczce z nazw¹ ul. Moniuszki
widaæ dawny napis: "ul. Beliniaków". Historii nie da
siê tak ³atwo wymazaæ.

ROBI¥ Z LUDZI WARIATÓW
ZSRR wycofa³ siê z miê-
dzynarodowego towarzy-
stwa psychiatrycznego,
które zainteresowa³o siê
ostatnio problemem nad-
u¿yæ ustawy psychia-
trycznej przez w³adze
radzieckie. Represjonuj¹
one dysydentów tj. obroñ-
ców praw cz³owieka czy
innych dzia³aczy nieza-
le¿nych o pogl¹dach od-
miennych od oficjalnych
w ten sposób, ¿e po prostu
zamykaj¹ ich w szpita-
lach dla psychicznie
chorych.

BEZ ¯ADNYCH PRAW
Pewien m³ody zadziorny
cz³owiek zaskar¿y³ w³a-
sn¹ spó³dzielniê o to, ¿e
przez wiele lat obraca
jego wk³adem mieszkanio-
wym /a wiêc odnosi ko-
rzy�ci/, a nie wywi¹zuje
siê natomiast ze swoich
zobowi¹zañ i nie daje mu
mieszkania. Sprawa za-
koñczy³a siê tym, ¿e
spó³dzielnia zwróci³a mu
wk³ad mieszkaniowy i
skre�li³a z listy cz³on-
ków. Znajomi uznali to za

zakoñczenie oczywiste.
To ostatnie zdanie jest
najbardziej przygnêbia-
j¹ce. Bo taki w³a�nie
wynik powinni�my uwa-
¿aæ za nienormalny, nie-
moralny i antyhumani-
tarny.

CZY ZNOWU ZERWIEMY
KONTAKT?

Miêdzynarodowa Organi-
zacja Pracy wszczê³a do-
chodzenie w sprawie po-
³o¿enia zwi¹zków zawodo-
wych w Polsce. Jest to
najwy¿sza sankcja, jak¹
mo¿e zastosowaæ ta orga-
nizacja wobec pañstwa
bêd¹cego jej cz³onkiem,
a nie przestrzegaj¹cego
konwencji MOP. W ci¹gu
64 lat swego istnienia
MOP prowadzi takie do-
chodzenie dopiero po raz
szósty. Mo¿na spodziewaæ
siê, ¿e Polska wycofa siê
wobec tego z tej organi-
zacji. By³oby to kolejne
ograniczenie naszych
kontaktów z normalnym
�wiatem.

£ASKA CZY KARA?
Czê�æ marynarzy, którzy

po 13.12.81 zeszli z pol-
skich statków w Kana-
dzie, chce teraz powróciæ
do kraju. W³adze polskie
nie stawiaj¹ im prze-
szkód. Jedynym warunkiem
jest pokrycie kosztów
podró¿y powrotnej pol-
skim  statkiem. Wynosi
to� tysi¹c dolarów.
Koszt mo¿e pokryæ rodzi-
na w kraju. Nie wiadomo
wiêc czy jest to ³aska czy
kara? W ka¿dym razie dla
socjalistycznego pañstwa
licz¹ siê przede wszyst-
kim dolary.

"W IMIENIU RZECZYPOSPO-
LITEJ"
    W Krakowie pojawi³y
siê pierwsze egzemplarze
ksi¹¿ki Stefana Korboñ-
skiego "W imieniu Rze-
czypospolitej", wydruko-
wanej w 1982 r. w pod-
ziemnym wydawnictwie
warszawskim KR¥G. Ksi¹¿-
ka napisana wkrótce po
wojnie dotyczy³a dziejów
polskiego ruchu oporu w
czasie okupacji niemiec-
kiej i pierwszych lat
okupacji sowieckiej. Li-
czy 200 stron, kosztuje
250 z³. Je¿eli chcesz po-
znaæ niezafa³szowan¹
historiê tych lat -
przeczytaj j¹ koniecznie!

OPINIE� OPINIE�
USTAWA bud¿etowa na 83
r. przewiduje prawie te
same wydatki na p³ace i
ogromny wzrost dochodów
bud¿etowych tj. wysokie
podwy¿ki cen przy zamro-
¿eniu p³ac. - Naukowiec,
finansista.
Wiele z moich nadziei na
lepsz¹ przysz³o�æ dla
kraju opiera siê na tym,
¿e komuni�ci to ludzie
przewa¿nie dwukrotnie
starsi ni¿ ja. - "Trzy-
dziestolatek".

CZY WIESZ, ¯E sekretarz
generalny KC KPZR Jurij
Andropow ma stopieñ ge-
nera³a armii od 1976 r.?
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DODATEK NIEZALE¯NY

DZIEÑ JAK CO DZIEÑ --- "Polacy powinni obecnie podj¹æ bar-
dziej stanowcz¹ walkê o swoje prawa, poniewa¿ dotychczasowe
próby porozumienia z w³adzami nie da³y ¿adnych wyników" -
o�wiadczy³ Lech Wa³êsa dziennikarzom, przyby³ym na proces
Anny Walentynowicz. --- Dekoracje ko�cielnych grobów wiel-
kopi¹tkowych mia³y wiele akcentów patriotycznych: or³y w ko-
ronie, znaki kotwicy, litery S, napis Alleluja podobny do
znaku "S" z chor¹giewk¹ Chrystusa Zmartwychwsta³ego docze-
pion¹ w znany sposób do litery L itd. --- Na zebraniach przed
zjazdem SD PRL dziennikarze powszechnie postuluj¹ powrót do
starej nazwy SDP oraz przeniesienie do nowego statutu tego
wszystkiego, co w statucie rozwi¹zanego SDP dobrze s³u¿y³o
interesom polskiego dziennikarstwa. --- Coraz czê�ciej prasa,
najwidoczniej celowo sterowana, atakuje firmy polonijne. Sy-
tuacja typowa: dopiero co zrobili�my krok do przodu zaprasza-
j¹c rodaków do inwestowania w kraju znêkanym kryzysem. Ale
realny socjalizm nawet tu¿ nad grobem odrzuca ten "obcy"
przeszczep. Bariera immunologiczna, tu - ideologiczna, jest
nie do pokonania. Lepiej z "honorem" zdychaæ. --- W³adze zno-
wu nie dotrzyma³y solennej obietnicy, ¿e w marcu wszyscy
renci�ci dostan¹ przeliczone emerytury. Sam krakowski ZUS
nie wyp³aci³ jednak 6 tys. podwy¿szonych rent rodzinnych, bo
biurokraci warszawscy nie zd¹¿yli przygotowaæ kompletu za-
rz¹dzeñ wykonawczych do nowej ustawy. --- Pierwsi lokatorzy
wprowadzaj¹ siê do wielkiego budynku na rogu ul. Koniewa
i Piastowskiej. Ka¿dy z nich nosi swój przydzia³ ju¿ 30 mie-
siêcy. Budynek sta³ pusty, bo brak by³o zagranicznego �rodka
ognioodpornego, potrzebnego do wyrobu p³ytek pod³ogowych, bez
których oddaæ gotowych mieszkañ nie sposób. --- Pilotem dru-
giego amerykañskiego samolotu kosmicznego Challenger, który
wystartowa³ 4.IV. jest 45-letni pu³kownik lotnictwa USA Karol
Bobko, wnuk polskiego emigranta. --- 47 pracowników radziec-
kich placówek dyplomatycznych otrzyma³o w drugi dzieñ �wi¹t
nakaz natychmiastowego opuszczenia Francji wraz z rodzinami.
Aerof³ot musia³ przys³aæ po nich specjaln¹ zaczarterowan¹
maszynê. Nasze przekaziory nie poda³y, ¿e wszyscy byli pos¹-
dzeni o aktywne szpiegostwo. Taki kolektywny wyrój szpiegów
nie ma precedensu w historii dyplomacji. --- Przy reklamacji
uszkodzonego pokrêt³a sklep wymienia nie pokrêt³o, ale ca³¹
zamra¿arkê, bo nie ma czê�ci zamiennych. Teraz ju¿ wiemy,
dlaczego nie ma i zamra¿arek. --- W nowym roku szkolnym
w wielu szko³ach braknie nauczycieli. Je�li do pracy nie
wróc¹ z emerytur ludzie starsi, trzeba bêdzie w wielu placów-
kach zatrudniæ po prostu maturzystów nie tylko z ogólniaków,
ale i techników. --- Na ka¿dego klienta za³atwionego pozy-
tywnie w aptece przypadaj¹ dwie osoby, które odchodz¹ spod
okienka z kwitkiem - z braku lekarstw.--- Gorszy od Polski
wska�nik umieralno�ci niemowl¹t maj¹ ju¿ tylko 3 kraje socja-
listyczne: Albania, Wêgry i Jugos³awia oraz kapitalistyczna
Portugalia. W latach 50-tych matka opuszcza³a szpital w 7-10
dni po po³ogu. Dzisiaj jest wypisywana nawet po 2 dniach. ---
Popiersie Pi³sudskiego, 12 cm wysoko�ci, gips poz³acany, kosz-
tuje w Sukiennicach 500 z³. ---

Z PRASY NIEZALE¯NEJ ---
Emilia Krakowska,x Eryk Li-
piñski i 20 innych cz³onków
PRON otrzyma³o wezwanie na
przes³uchanie do Pa³acu Mos-
towskich /Warszawska SB/. Po
kilku godzinach oczekiwania
zostali przeproszeni przez
speszonego funkcjonariusza.

By³a to kolejna taka akcja
"Niewidzialnej rêki", która
skrad³a wiêksz¹ ilo�æ
blankietów wezwañ z MO.
/Tyg. Mazowsze nr 45/

GRUPA KOLEGÓW zorganizo-
wa³a siê w celu utrzyma-
nia i kontynuowania idei
"S", podtrzymania nadziei,
niesienia pomocy ofiarom
"wronich lotów". Po³¹czenie
w jeden ³añcuch ludzi do-
brej woli podobnie my�l¹-
cych daje poczucie si³y,
pomaga ¿yæ w wiêzieniu i
na "wolno�ci", tworzy "kon-
spiracyjne struktury pod-
ziemne". Nazwali�my swoj¹
grupê SPINACZ, drwimy
sobie z WRONy, OKONów i
PRONów, w szczególnej po-
gardzie mamy nowych
zwi¹zkowców." /"Solidarno�æ
zwyciê¿y" nr 22/

Z DYSKUSJI O SAMORZ¥DZIE
SZKOLNYM: Nie wierzê w to,
¿eby mo¿na by³o uczciwie
dzia³aæ pod okiem nie-
uczciwego dyrektora i
grona pedagogicznego. Nie
pozostaje nam nic innego,
tylko dzia³alno�æ w pod-
ziemiu, i to nawet wtedy,
kiedy robimy co� najbar-
dziej niewinnego, ale sami.
Oni uwa¿aj¹ wszystko /co
bez ich kontroli/ za
kontrrewolucjê /tak jakby
ich p.. w sto³ek by³o rewo-
lucj¹/. /Promieni�ci nr
14-15/

GODNA PODZIWU jest wy-
trwa³o�æ uczniów w ignoro-
waniu dyrektorów i nau-
czycieli skompromitowa-
nych s³u¿alczo�ci¹ wobec
WRON i represjami w sto-
sunku do uczniów. Unika-
nie wszelkiego kontaktu,
odwracanie siê twarz¹ do
�ciany na widok dyrektora,
przechodzenie na drug¹
stronê ulicy, grobowa ci-
sza na lekcjach s³u¿alców
- wyprowadzaj¹ z równowa-
gi najbardziej pewnych sie-
bie lojalistów. /Solidar-
no�æ Nauczycielska nr 10/
---------
Przepraszamyx: oczywi�cie
EUGENIA KRASOWSKA!
---------------------
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G D Z I E  B Ê D Z I E M Y  M I E S Z K A Æ ?

Do postawienia takiego pytania sk³aniaj¹ zarówno fatalne wyniki roku ubieg³ego i jeszcze
gorsze perspektywy na najbli¿sz¹ przysz³o�æ, jak i sposób informowania spo³eczeñstwa o sta-
nie budownictwa mieszkaniowego przez publikatory rz¹dowe, utrudniaj¹ce zwyk³emu obywate-
lowi zorientowanie siê w skali kryzysu. A oto kilka podstawowych faktów, zaczerpniêtych z
najbardziej oficjalnych �róde³, tyle tylko ¿e mniej znanych.

szy? "¯ycie Gospodarcze" nr 4
podaje, ¿e w Centralnym Pla-
nie Rocznym na 83 r. zak³ada
siê przekazanie do u¿ytku w
budownictwie uspo³ecznionym
115 tys. mieszkañ tj. o 14 tys.
mniej ni¿ w r. 82. Przewiduje
siê natomiast oddanie o 40%
wiêcej mieszkañ w budownic-
twie indywidualnym /znów
jedynym ratunkiem ma byæ
inicjatywa prywatna?/. Cho-
cia¿ nie mo¿na wykluczyæ, ¿e
w³adze celowo zani¿aj¹ plan,
by go potem "efektownie"
przekroczyæ, to jednak, ogól-
nie rzecz bior¹c, nadzieje na
przekroczenie "otwartego"
planu s¹ niewielkie. Budow-
nictwo uspo³ecznione konsu-
mowa³o bowiem w 82 r. w zna-
czniej mierze dorobek lat
ubieg³ych. Oddaj¹c do u¿ytku
129 tys. mieszkañ, rozpoczê³y
roboty na obiektach o ³¹cz-
nej liczbie zaledwie 64,5 tys.
mieszkañ. Dla dope³nienia
obrazu warto przyjrzeæ siê
danym ilustruj¹cym stopieñ
zaspokojenia potrzeb miesz-
kaniowych w Polsce na szer-
szym tle /z artyku³u T. Gór-
nickiej w nr 6 ¯ycia Gosp./.
Za najbardziej syntetyczny
miernik stopnia zaspokojenia
potrzeb mieszkaniowych
przyjmuje siê powszechnie
wska�nik relacjonuj¹cy licz-
bê ludno�ci i liczbê miesz-
kañ. Z porównañ tego wska�-
nika widaæ, ¿e Polska pod
wzglêdem sytuacji mieszka-
niowej znajduje siê na jed-
nym z ostatnich miejsc w Eu-
ropie /je�li nie ostatnim/!
W r. 81 przypada³o u nas
na 1000 mieszkañców 277
mieszkañ. Podobny wska�nik
/278/1000/ mia³a jedynie
Jugos³awia, ale w r. 79
/brak nowszych danych/.
W innych, porównywalnych
z naszym, krajach, na 1000
mieszkañców przypada³o:
Wêgry 326 mieszkañ /dane

z 78 r./, Bu³garia 327, CSRS 361,
NRD 395 /w 79 r./. W Europie naj-
wy¿szy wska�nik ma Dania - 426.
O skutkach tego stanu rzeczy
wiedz¹ najlepiej sami zaintere-
sowani, czyli cz³onkowie /0,5
mln/ i kandydaci /1,4 mln osób
ze zgromadzonym pe³nym wk³a-
dem/ na cz³onków spó³dzielni
mieszkaniowych, którym przyj-
dzie czekaæ na mieszkanie ponad
20 lat.
Na koniec refleksja: problem
mieszkaniowy jest najlepszym
/obok wy¿ywienia/ przyk³adem
kompletnej nieudolno�ci "w³adzy
ludowej" rozwi¹zywania spraw
najwa¿niejszych z punktu wi-
dzenia zwyk³ych ludzi. Na ile
owa nieudolno�æ wynika z przy-
czyn obiektywnych, a na ile
stanowi konsekwencjê zasadni-
czej odrêbno�ci celów w³adzy i
spo³eczeñstwa, jest to ju¿ ca³-
kiem inny, znacznie szerszy
problem.

RÓWNI I RÓWNIEJSI

Prasa donios³a, ¿e bratnia NRD
przyjmie na wakacje 100 tys.
polskiej m³odzie¿y. Potem doda-
³a, cytujemy: "Przy rekrutacji
preferowane bêd¹, ze wzglêdów
oczywistych, dzieci robotnicze,
ch³opskie, wychowankowie domów
dziecka, wyró¿niaj¹cy siê w
dzia³alno�ci spo³ecznej aktywi-
�ci organizacji m³odzie¿owych".
Ze wzglêdów oczywistych nato-
miast nie bêdzie siê bra³o pod
uwagê takich czynników, jak
pogl¹dy polityczne rodziców,
ich partyjno�æ, przynale¿no�æ
rasowa oraz stosunek samych
dzieci do s³u¿by wojskowej.

PIÊÆ MIESIÊCY STANU WOJENNEGO
W MA£OPOLSCE tj. 120 stron
kroniki represji z okresu
sierpieñ-grudzieñ 82, pojawi³o
siê w podziemnym obiegu. M.in.
podano tam nazwisko mordercy
Bogdana W³osika: Andrzej Augu-
styn, kapitan SB.

Otó¿ w budownictwie uspo³ecz-
nionym w r. 82 oddano do u¿yt-
ku 129 tys. mieszkañ. Jest to o
11 tys. mniej ni¿ w r. 81, o 16
tys. mniej ni¿ zaklada³ plan i
prawie dok³adnie tyle co w
roku 66! £¹cznie z mieszkania-
mi zbudowanymi przez sektor
nieuspo³eczniony, w r. 82 od-
dano do u¿ytku 185 tys. miesz-
kañ, czyli prawie o 100 tys.
mniej, ni¿ w rekordowym roku
1978.
Na domiar z³ego, porównanie
pewnych liczb nakazuje
ostro¿no�æ w ocenie prawdzi-
wo�ci danych GUS. Wynik ten
bowiem - zgodnie z tradycj¹ -
osi¹gniêto "rzutem na ta�mê"
czyli w IV kwartale, kiedy
oddano 53 tys. mieszkañ, �ci-
�lej w grudniu, gdy oddano ich
a¿ 37 tys. /przy przeciêtnej
dla poprzednich 11 mies. Poni-
¿ej 8 tys./.
Powodów do sceptycyzmu do-
starczaj¹ równie¿ wcze�niejsze
wypowiedzi w³adz. Przyk³adowo,
jeszcze w listopadzie 82 wice-
minister Prokopiak twierdzi³,
¿e liczba oddanych w 82 r.
mieszkañ wyniesie 105-110 tys.
/Rzeczpospolita 15.XI.82/. Na
marginesie warto zaznaczyæ,
¿e w okresie gwa³townego
spadku produkcji przedsiê-
biorstwa budowlano-monta¿owe
/które jeszcze niedawno by³y
na progu bankructwa/ osi¹-
gnê³y w 82 r. zysk ponad 29
mld z³ /¯ycie Gosp. Nr 3/. Jest
to przyczynek do sposobu re-
alizacji reformy gospodarczej.
Inna ciekawostka: to samo
pismo pyta "co siê sta³o z
potencja³em przedsiêbiorstw
budowlanych" ocenianym jako
nieco wy¿szy ni¿ np. we Fran-
cji i CSRS. Czê�ciowej odpowie-
dzi udzieli³a "Rzeczpospolita"
/12-13.II.82/: fabryki domów
pracuj¹ na poziomie 40% pro-
jektowanej zdolno�ci produk-
cyjnej.
A perspektywy na rok najbli¿-
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DODATEK NIEZALE¯NYMINISTER UCHYLI£ USTAWÊ
Idiotyczna ustawa o 50-
procentowym zasi³ku za
pierwsze 3 dni choroby
zosta³a uchylona w sposób
nie znany w dziejach parla-
mentaryzmu �wiatowego /o
ile w PRL mo¿na jeszcze w
ogóle mówiæ o parlamenta-
ryzmie/. Mianowicie zgodnie
z postanowieniem ustawy
Minister Zdrowia i Op.
Spo³., a wiêc organ podleg³y
Sejmowi, og³osi³ listê cho-
rób, których ustawa ta nie
bêdzie dotyczyæ. Lista jest
d³uga i obejmuje dos³ownie
w s z y s t k i e   istniej¹-
ce na tym �wiecie choroby.
Dziêki temu ustawa przesta-
³a faktycznie dzia³aæ w
kilka tygodni po jej uro-
czystym uchwaleniu. Gdyby
wiêc teraz kto� was pyta³,
jak Sejm - najwy¿szy organ
w³adzy pañstwowej, najwy¿-
szy wyraziciel woli ludu
pracuj¹cego miast i wsi
urzeczywistnia suwerenne
prawa narodu - to przypo-
mnijcie mu w/w historyjkê�

PRL JAKO MECENAS SZTUKI

¯ycie Literackie opisuje
ostatnio udoskonalony przez
Ministra Kultury i Sztuki
system pomocy dla brzydkich
plastyków, którzy nawet nie
zapraszaj¹ przedstawicieli
resortu na zebrania i sami
chc¹ sob¹ rz¹dziæ w swoim
ZPAP-ie. W ubieg³ym roku
przyznano mianowicie 600
stypendiów twórczych na
³¹czn¹ kwotê blisko 400 mln
z³, na stypendia socjalne
wydatkowano 5 mln z³, a
ponadto "w najbli¿szym cza-
sie lista stypendiów z pe³n¹
dokumentacj¹, programem i
notk¹ biograficzn¹ opubli-
kowana zostanie w specjal-
nej ksi¹¿ce". Czytelnikowi
tej informacji, oszo³omione-
mu zapewne w pierwszej
chwili wspania³omy�lno�ci¹
ludowego pañstwa, radzimy
och³on¹æ i policzyæ. Dojdzie
wtedy do takich wniosków: 1.
stypendium twórcze wynosi
miesiêcznie nieco ponad
5.500 z³, 2. nic dziwnego, ¿e
w tej sytuacji potrzebne s¹
stypendia socjalne czyli po

prostu zasi³ki, 3. je�li w Pol-
sce ¿yje ok. 10 tys. plastyków,
to rocznie przypada �rednio
na jednego blisko 500 z³ ta-
kiej zapomogi, 4. nie mamy
zdrowia, ¿eby policzyæ ile
stypendiów i zapomóg mo¿na by
ufundowaæ za pieni¹dze, jakie
poch³onie ksi¹¿kowe wydanie
"list stypendystów z pe³n¹
dokumentacj¹�" itd., 5. Nie
jeste�my te¿ pewni, czy ca³o-
roczna pomoc pañstwa dla pol-
skiej plastyki starczy³aby na
zakup jednego milicyjnego
dzia³ka wodnego do rozprasza-
nia t³umu.

ZPAP "CZASOWO" ZAWIESZONY
Przewidywali�my to ju¿ kilka
tygodni temu. Po likwidacji
lub zawieszeniu niezale¿nych
stowarzyszeñ literatów, dzien-
nikarzy, aktorów i filmowców
WRONa "czasowo" zawiesi³a
dzielno�æ Zwi¹zku Polskich
Artystów Plastyków, odwieszo-
nego kilkana�cie miesiêcy
temu. Obie te sprzeczne ze sob¹
decyzje s¹ - jak usi³uje to
uzasadniæ PAP - przejawem
d¹¿enia w³adzy do zapewnienia
udzia³u plastyków w rozstrzy-
ganiu problemów tej grupy
twórców. Nie warto szukaæ
sensu w tym be³kocie. Widaæ
jasno, ¿e jest to raczej prze-
jaw schizofrenii w³adzy, cho-
rej ze strachu przed jak¹kol-
wiek my�l¹ twórcz¹.
W³adze zarzuca³y Zwi¹zkowi
Plastyków m.in. to, ¿e podejmo-
wa³ uchwa³y polityczne i np.
jesieni¹ 81 r. nada³ honorowe
cz³onkostwo ZPAP Stefanowi
Bratkowskiemu. Plastycy bro-
nili siê przed cofniêciem tej
uchwa³y, argumentuj¹c, ¿e
musieliby wówczas odebraæ
honorowe cz³onkostwo tak¿e
np. by³emu dzia³aczowi par-
tyjnemu i pañstwowemu, b.
ministrowi kultury Lucjanowi
Motyce. Ale wtedy nikt im z
tego powodu nie robi³ zarzutu
"politycznego"�

DZIEÑ JAK CO DZIEÑ ---
--- Echo Krakowa popisa³o
siê tytu³em "Przygotowania
do Kongresu PRON i wizyty
Papie¿a". Przepraszamy czy-
telników, ale zestawienie
tych dwóch faktów przypo-
mnia³o nam stare dosadne
porzekad³o: uczepi³o siê g�
okrêtu i mówi: p³yniemy.
--- Przez wiele lat nie
unowocze�niano w HiL sprzê-
tu. Zaledwie 1/10 urz¹dzeñ
Kombinatu liczy sobie poni-
¿ej 12 lat. Wiêkszo�æ z nich
ju¿ dawno siê zamortyzowa³a
i znajduje siê w op³akanym
stanie. Na niezbêdne remonty
potrzeba w najbli¿szych 3
latach 24 mld z³, do 1990 r.
przesz³o 80 mld. Pieni¹dze
s¹, ale mo¿liwo�ci przerobo-
we wynosz¹ tylko 1 mld rocz-
nie. Wynika z tego, ¿e Huta
wkrótce po prostu siê rozsy-
pie. ---Zjednoczeñ gospo-
darczych by³o przed reform¹
143. Po reformie i likwida-
cji zjednoczeñ powsta³y
zrzeszenia gospodarcze. Jest
ich mniej, bo 141. --- Sytu-
acja rzemie�lników gwa³tow-
nie siê pogarsza. Ale 17 kwie-
tnia br. po raz pierwszy w
historii uroczy�cie obcho-
dzono w kraju Dzieñ Rzemio-
s³a. Jednym s³owem urz¹dza-
my rzemios³u wystawny po-
grzeb. --- W dniu 11 kwiet-
nia Teatr TV nada³ sztukê
Strindberga, w której wyst¹-
pili m.in. Janusz K³osiñski,
Halina Kossobudzka i Stani-
s³aw Mikulski. Tytu³  sztuki
by³ adekwatny do obsady:
Biesiada widm.
--- O przesz³o 22% zmniej-
szy³a siê w ub. r. w ca³ej
gospodarce narodowej liczba
wyrobów ze znakiem jako�ci Q
i 1. Có¿, walka z "wrogiem
politycznym" w pierwszym
roku stanu wojennego nie
sprzyja³a walce o jako�æ
produkcji� --- W r. 82
kolej zamiast planowanych
3.376 nowych wagonów towa-
rowych otrzyma³a 2.027,
skasowa³a za� ponad 8.300
wyeksploatowanych. Dostawy
szyn wynios³y 77% pierwot-
nie planowanej ilo�ci. Dale-
ko w ten sposób zajedziemy?
---
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REFORMA KO£EM SIÊ TOCZY

WRN we Wroc³awiu podjê³a
uchwa³ê o wprowadzeniu 3-
stopniowej struktury w³adz
na terenie miasta, w miejsce
dotychczasowej struktury 2-
stopniowej. Utworzone wiêc
bêd¹ odrêbne terenowe organy
w³adzy pañstwowej: WRN, Miej-
ska Rada Narodowa i dzielni-
cowe rady. Ka¿dy stopieñ
bêdzie mia³ oczywi�cie "organ
wykonawczo-zarz¹dzaj¹cy".
Uzasadnienie: dalsze dosko-
nalenie modelu zarz¹dzania,
utworzenie sprawnej, sku-
tecznej w³adzy przedstawi-
cielskiej i wykonawczej, wyj-
�cie naprzeciw oczekiwaniom
spo³ecznym i potrzebom oby-
wateli. Dok³adnie tym samym
uzasadnia³ kilka lat temu
Gierek wprowadzenie 2-stop-
niowej struktury w miejsce
3-stopniowej�

KURS DOLARA W STOSUNKACH
PAÑSTWO-OBYWATEL

O tym, ile klient musi p³aciæ
za ka¿dego dolara "zawartego"
w niektórych towarach ofe-
rowanych mu przez handel
uspo³eczniony, mogli�my siê w
koñcu dowiedzieæ, porównuj¹c
dwie jak najbardziej oficjal-
ne informacje. Otó¿ od ostat-
niej podwy¿ki cen, czyli od 21
marca kilogram kawy kosztuje
3200 z³. Jest to dok³adnie o
100 z³ mniej ni¿ cena, po ja-
kiej chcia³a sprzedawaæ
sprowadzan¹ przez siebie ka-
wê firma polonijna Austro-
pol. Chcia³a, lecz nie mog³a,
gdy¿ - jak doniós³ Dziennik
Polski z 25.II Ministerstwo
Handlu Zagranicznego zaka-
za³o firmie importu kawy
i czekolady. Podobno powodem
tej decyzji by³ fakt, ¿e przy
sprzeda¿y kawy za 3300 z³ za
kg firma uzyskiwa³aby nad-
mierny zysk, osi¹gaj¹c za
1 dolar 500 z³. Przy okazji
warto zaznaczyæ, ¿e dokonane
równocze�nie z podwy¿k¹ ceny
zniesienie reglamentacji ka-
wy nie wynika wcale ze zrów-
nowa¿enia rynku, lecz - od-
wrotnie - z braku pokrycia
na przydzia³y kartkowe /mimo
wy¿szej ceny/. Tak wiêc kupu-

j¹cemu kawê na czarnym
rynku /oczywi�cie po znacz-
nie wy¿szej, ni¿ oficjalna
cenie/ pozostanie jedynie
satysfakcja, ¿e i tym razem
"kapitalista" z Austropolu
nie zarobi, a jak dobrze
pójdzie, to mo¿e nawet zban-
krutuje /bo w ca³y kawowy
interes zd¹¿y³ ju¿ - naiwny
- zainwestowaæ/.
I na marginesie jeszcze
jednak refleksja. Zgodnie
z "tradycj¹" ostatnia pod-
wy¿ka nast¹pi³a - jak na
ironiê - w momencie spadku
cen ropy naftowej i kawy na
rynkach �wiatowych.

Z PRASY NIEZALE¯NEJ

--- Ostatnio rz¹d po wni-
kliwych spo³ecznych konsul-
tacjach /gdzie i z kim, nie
bardzo wiadomo/ podwy¿szy³
ceny benzyny, kawy, papie-
rosów i alkoholu. Ale poza
t¹ czwórk¹ z dnia na dzieñ
dro¿ej¹ dziesi¹tki artyku-
³ów: skarpetki, odzie¿, buty,
lody, jarzyny, oran¿ada,
dos³ownie wszystko. Ale to
nie sprawa partii i rz¹du.
To brzydkie zak³ady i nie-
³adni dyrektorzy, których
trzeba zwolniæ. /"Jeste�my,
bêdziemy" WSK Kr., nr 32/
--- Z dyskusji nt. "Jak
zbojkotowaæ wybory, które
w koñcu musz¹ nadej�æ?" Nie
g³osowaæ to za ma³o, bo wy-
niki bêd¹ i tak sfa³szowane.
Lepiej zg³osiæ siê do punktu
wyborczego, pobraæ kartki do
g³osowania wraz z kopert¹,
ale do urny wrzucaæ puste
koperty i listy kandydatów
zabraæ ze sob¹. Nie oddane
karty do g³osowania mo¿na
pó�niej wykorzystaæ na pla-
katy i ulotki. /"Solidarno�æ
zwyciê¿y" nr 22/
--- Pracujecie razem w
brygadzie, na hali, na piê-
trze i doskonale znacie siê
wzajemnie. Niekiedy zajdzie
potrzeba dla którego� z was
/przypadek losowy, urodze-
nie dziecka, trudna sytu-
acja/. Przyjd�cie mu wtedy
z pomoc¹, sami zorganizujcie
w najbli¿szym gronie 1-razo-
w¹ sk³adkê w wysoko�ci

przewidzianej w statucie "S".
Nie twórzcie w tym celu od
razu du¿ej struktury, ¿eby
nie nara¿aæ ludzi. /Kurierek
B - Bochnia, nr 9/
--- Dyrekcja Kabla odda³a
lokal "S" nowym zz. Ich
pierwsz¹ czynno�ci¹ by³o
zdjêcie ze �ciany krzy¿a.
/Kablowiec nr 13/
--- Ostatnia wiadomo�æ:
tygodnik "Montinowiec" nr 50
na przekór informacjom prasy
gadzinowej zosta³ wydany.
Kolporta¿ rozpocz¹³ siê jed-
nak z kilkudniowym opó�nie-
niem. /Solidarno�æ zwyciê¿y
nr 25/
--- 23 lata temu - 27 kwiet-
nia 1960 r. robotnicy Nowej
Huty wyst¹pili zdecydowanie
w obronie krzy¿a przy skrzy-
¿owaniu ul. Majakowskiego i
¯eromskiego, który decyzj¹
w³adz mia³ zostaæ stamt¹d
usuniêty. Uczcijmy w tym
dniu pamiêæ walk, które przez
trzy dni prowadzili ze "swoj¹
w³adz¹" nasi ojcowie oraz
pamiêæ zamordowanych i ran-
nych w czasie masakruj¹cych
ataków bojówek SB - MO.
/Montinowiec nr 50 z 7.IV.83/
--- Najg³o�niejsz¹ akcj¹
lokaln¹ w roku 1981 w Skawi-
nie by³o wymalowanie na
kominie Elektrowni, w miej-
scu niedostêpnym, na wysoko-
�ci 60 metrów olbrzymiego
napisu "Solidarno�æ". Zamalo-
wanie wymaga³o 50 litrów
farby i 6 dni pracy specjal-
nej ekipy. /Wolny G³os nr 1,
Skawina, 11.IV.83/
--- Nawis inflacyjny zosta-
nie ca³kowicie zlikwidowany,
je�li w³adze zgodz¹ siê na
wydrukowanie banknotów 5.000
z³ z wizerunkiem Wa³êsy.
Kolekcjonerzy nie puszcz¹
ich w obieg. /"Sygna³" nr 48/
--- Przemian spo³ecznych,
przebudowy ustroju, rewolucji
- nie zrobi¹ "inni" ludzie,
tylko TY, czytelniku. Nie
bêdzie demokracji dopóki TY
nie u�wiadomisz sobie, ¿e
demokracja zaczyna siê od
CIEBIE i walka o ni¹, jej
obrona, nie jest zadaniem
"innych ludzi", tylko TWOIM.
/Kurierek B - Bochnia, nr 9/

++++
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DODATEK NIEZALE¯NY

PIERWSZY MAJA
FAKTY I REFLEKSJE

Kierownicy wszystkich budów
i remontów prowadzonych w
centrum miasta dostali bez-
wzglêdne polecenie wywiezie-
nia wszelkich rumowisk,
desek itp. przed 1 Maja. ¯eby
nie mieli w¹tpliwo�ci, dano
im tak¿e na ten cel samocho-
dy, których nigdy nie mo¿na
siê by³o doprosiæ. Szkoda, ¿e
takiego zmys³u przewidywania
i organizacji nie widaæ w
codziennym kierowaniu go-
spodark¹ narodow¹�
Program radiowy zacz¹³ siê
1-majowym rankiem od porcji
pie�ni "rewolucyjnych". Nie-
trudno by³o odró¿niæ w�ród
nich melodie z okresu pol-
skiego stalinizmu.
Od 8 rano TVP zaczê³a trans-
mitowaæ Moskwê. Widaæ by³o
olbrzymie transparenty i
kilometrowe has³a, potê¿ne
ruchome dekoracje, dziesi¹tki
tysiêcy sztucznych kwiatów,
lasy szturmówek, karykatury
straszliwego Wuja Sama i
portrety, portrety, portre-
ty� No có¿, przynajmniej ten
etap bizantyjskiego komuni-
zmu mamy w Polsce ju¿ za
sob¹. Pierwsze ¿yczenia miê-
dzynarodowe sk³ada³ z Moskwy
przedstawiciel ZZ CSRS. To
tak¿e znak czasu: pierwszym
by³ dotychczas zawsze dostoj-
nik z PRL. A kiedy patrzy siê
na rz¹d starców na tarasie
Mauzoleum Lenina, stale
wraca to samo od lat pytanie:
kto, u diab³a, produkuje ka-
pelusze dla Biura Politycz-
nego wielkiej KPZR?
Smutnawa jaka� by³a transmi-
sja TV z Warszawy. Jaruzelski
w�ród garstki u³o¿onych w
klasycznym "porz¹dku dzioba-
nia" dostojników i m³odych
ludzi na s³u¿bie sta³ na

samotnej w�ród zieleni skweru
trybunie na pl. Grzybowskim.
T³em by³a fasada bloku miesz-
kalnego, w którym ani jedno ok-
no nie by³o otwarte, gdzie nikt
nie sta³ na balkonie. W do�æ
rzadkim t³umku najwierniej-
szych, odsuniêtym odpowiednio
od trybunki, sta³ - frontem do
publiczno�ci a ty³em do o³tarza
- szpaler goryli. W zbli¿eniach
kamer powtarza³y siê trzy for-
macje demograficzne: starcy,
nieletnie dzieci i m³odzie¿ w
mundurach. Przy odczytywaniu
zdawkowego tekstu genera³owi
dr¿a³y rêce. Tak, tak ta "w³adza
ma stalowe nerwy".
Gazeta Krakowska tak zaczê³a
relacjê z wiecu na Rynku G³.:
P³yn¹ d�wiêki Mazurka D¹brow-
skiego. Uczestnicy wiecu wys³u-
chuj¹ transmitowanego przez
radio przemówienia�" Oczywiste
k³amstwo. Zgromadzeni mogli
jedno i drugie s³yszeæ najwy¿ej
"uszami duszy" jakby napisa³
poeta, bo w aparaturze nag³a-
�niaj¹cej co� zaniemog³o. W
zwi¹zku z tym ca³a ekipa ra-
diofoniczna zosta³a do rana
przetrzymana w areszcie pre-
wencyjno-dydaktycznym a jej
szef dyscyplinarnie zwolniony.
Sprawozdawca Gazety nie do-

strzeg³ te¿ przechodz¹cej
obrze¿em Rynku mimo ofi-
cjalnej manifestacji grupy
m³odzie¿y z has³ami "S".
Trzeba siê leczyæ, kolego
redaktorze, u laryngologa
i okulisty, bo to mo¿e staæ
siê chroniczne!
Ciê¿ka artyleria propagan-
dy re¿imowej: liczby. Od
razu stworzono i uczepiono
siê dwóch wielko�ci: 6,5 mln
uczestników oficjalnych
pochodów i 40.000 na mani-
festacjach niezale¿nych.
Oznacza³oby to, ¿e co 6-ty
Polak, bez wzglêdu na wiek,
stan zdrowia, zajêcie
/praca w ruchu ci¹g³ym na
przyk³ad/ popiera³ komu-
nistów na imprezie re¿imo-
wej. Oznacza³oby to te¿, ¿e
by³ tam obecny co najmniej
1 z ka¿dych twoich 5 krew-
nych i znajomych. Mo¿e kto�
obraca siê w�ród takich
ludzi. Ja nie. I moi krewni
i znajomi te¿ nie. Dalej
prasa krakowska poda³a
liczbê uczestników wiecu na
Rynku G³ównym - 70 tys.
Obliczenia przeprowadzone
na miejscu przez naszych
korespondentów mówi¹ o 7-10
tys. osób. Wynika³oby z te-

USTRZE¯ NAS OD NIENAWI�CI...

W dniu 19 marca na uroczysto�ci odpustowej w parafii �w.
Józefa w Podgórzu kazanie wyg³osi³ ks. Adolf Chojnacki -
proboszcz z Bie¿anowa Starego. W formie wezwañ uzupe³niaj¹-
cych znan¹ litaniê do �w. Józefa autor kazania dotkn¹³ pa-
l¹cych problemów wspó³czesnej sytuacji Polski i Polaków. Oto
kilka krótkich wyj¹tków:
"Nie pozwala siê naszej ziemi - by ¿ywi³a swoje dzieci. Pra-
cuj¹cy uczciwie maj¹ u nas twarde od pracy rêce, ponad miarê
umêczone i twarde od pracy ponad miarê, a mimo tej pracy jej
owoc taki mizerny. Te spracowane rêce trzeba niejednokrot-
nie jeszcze ¿ebraczym gestem do innych wyci¹gaæ po chleb. Ty
wiesz �wiêty Józefie jak to boli i jak wstyd z tego powodu
tak¿e. Jak¿e przejmuj¹ca jest skarga tych pracuj¹cych na
ziemi, na roli, tych trudz¹cych siê w jej g³êbiach, pracuj¹-
cych w fabrykach i jak¿e jest przejmuj¹ca skarga samej zie-
mi, która dawniej i swoich wy¿ywi³a i jeszcze obcych ¿ywiæ
pozwala³a�"
"Ustrze¿ nas, �wiêty Józefie, od nienawi�ci, bo nic co w nie-
nawi�ci poczête albo choæby tylko z nienawi�ci¹ - nie mo¿e
byæ dobre i daj ³askê przejrzenia zdrajcom Ojczyzny i naro-
du. �wiêty Józefie! I tu obecnym braciom od³¹czonym, na s³u¿-
bie dzi� bêd¹cym nastrój serca, tak, by bi³y w rytm naszych
polskich serc. Bracia! My naprawdê o to dla was Boga szcze-
rze prosimy, by�cie zaczêli czuæ tak ja my wszyscy, jak na-
ród. Pomimo najwiêkszych do�wiadczeñ, a nawet prze�ladowañ
"Nie rzucim Chryste �wi¹tyñ Twych, nie damy pogrze�æ wia-
ry�" Amen."
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go, ¿e propaganda przesadza
7-10 razy. Przyjmijmy, ¿e wy-
olbrzymia swoje osi¹gniêcia i
pomniejsza klêski tylko 5
razy. Wtedy, po korekcie, uro-
czysto�ci oficjalne nale¿a³oby
oceniæ w Polsce na 1,3 mln
osób, a demonstracje niezale¿-
ne na 200.000, co jest ju¿
ca³kiem inn¹ proporcj¹, cho-
cia¿ prawdopodobn¹. Ale wtedy
okazuje siê, ¿e liczba osób na
imprezach rz¹dowych, w�ród
których byli przecie¿ "partyj-
ni i bezpartyjni, wierz¹cy i
niewierz¹cy", jest o po³owê
ni¿sza od cz³onków partii,
których oficjalnie jest podob-
no w Polsce 2,3 mln. A to by
znaczy³o, ¿e przynamniej co
drugi cz³onek partii na po-
chód nie przyszed³? A fe�
Ale ju¿ tak na powa¿nie: dla-
czego mamy - jak chce rz¹d -
porównywaæ liczebno�æ ofi-
cjalnych pochodów z niezale¿-
nymi manifestacjami? Przecie¿
mo¿na uczestników imprez
komunistycznych porównaæ np.
z liczb¹ ludzi, którzy w tym
dniu - jak co niedzielê, a nie
tylko raz do roku - wys³ucha-
li mszy �wiêtej. A wtedy widaæ
bez ¿adnej propagandy, ¿e
kilkadziesi¹t milionów roda-
ków co tydzieñ manifestuje swe
przywi¹zanie do ca³kiem in-
nej, zupe³nie niekomunistycz-
nej ideologii�
W Warszawie t³umiono nieza-
le¿n¹ demonstracjê 1-majow¹
za pomoc¹ dzielnej milicji
konnej, która wyst¹pi³a w tej
roli po raz pierwszy. Teraz
ju¿ wiemy, po co p³k Przyma-
nowski dopomina³ siê  o reha-
bilitacjê i odtworzenie przy-
najmniej jednej jednostki
polskiej jazdy i kawalerii. W
pierwszym dniu maja hospita-
lizowano w Krakowie 20 de-
monstrantów i 14 funkcjona-
riuszy MO, w tym 1 oficera z
ciê¿kim uszkodzeniem czaszki.
Opatrzono 68 milicjantów z
l¿ejszymi obra¿eniami. M.in.
zdarza³y siê wypadki samooka-
leczeñ. S¹ to dane z raportu
MO. Nie ma natomiast ¿adnych
danych, ani z Krakowa ani z
innych miast, na temat liczby
rannych po obu stronach,
zatrzymanych i skazanych.
Zawsze te dane publikowano,

tym razem propaganda nabra³a
wody w usta. Widocznie zo-
rientowa³a siê, ¿e liczby te
dowodz¹ rozleg³o�ci i masowo-
�ci niezale¿nych wyst¹pieñ.
Teraz wiêc re¿im stwarza wra-
¿enie, ¿e nic siê nie sta³o,
niczego nie by³o, spokój, ³ad i
porz¹dek trwa, podziemia nie
ma, wszyscy s¹ z nami. Bo ina-
czej trzeba by przyznaæ - to
co wie ka¿de dziecko: ¿e pó³-
tora roku po wojskowym zama-
chu stanu partia i WRONa  nie
tylko nie rz¹dz¹ krajem, ale
nawet nie mog¹ utrzymaæ po-
rz¹dku na ulicach.
Ryszard Smagur - kolejn¹
�mierteln¹ ofiar¹ Nowej Huty.
Nawet w obliczu �mierci pro-
kurator nie powstrzyma³ siê -
na wszelki wypadek - od szka-
lowania pamiêci zmar³ego.
W komunikacie o jego �mierci
przemycono wiadomo�æ o tym,
jakoby Smagur przebywa³ w za-
k³adach karnych. Z podanych
dat wynika jednak, ¿e by³
wtedy nieletnim, a danych
o karalno�ci nieletnich nie
wolno ujawniaæ publicznie.
Zreszt¹ czy tak czy tak -
skazanie ju¿ uleg³o zatarciu.
Cenzura wstrzyma³a publikacjê
nekrologu, który ukaza³ siê w
Dzienniku dopiero na kilka
godzin przed pogrzebem. Ka¿dy
chwyt, nawet najbardziej pod-
³y, to dla komunistów po pro-
stu metoda walki klasowej.
Tak¿e 3 Maja Kraków by³ wi-
downi¹ pochodu, który wieczo-
rem przeszed³ spod Wawelu ul.
Stradom i Dietla na Grzegórz-
ki. Tu do pó�nej nocy ZOMO
atakowa³o grupê demonstran-
tów broni¹cych siê na mo�cie
kolejowym ko³o Hali Targowej.
Grupê uratowa³ nadje¿d¿aj¹cy
poci¹g, który zatrzyma³ siê
i uwióz³ j¹ poza zasiêg og³u-
pia³ego ZOMO. Ta scena soli-
darno�ci godna jest uwiecz-
nienia w kolejnym filmie
Wajdy!

POWTÓRKA Z HISTORII
Mno¿¹ siê ataki propagandy na
Wa³êsê. Primadonn¹ jednego
sezonu w teatrze marionetek
nazwa³a go Trybuna Ludu.
Pisze o nim pogardliwie jako o
"pewnym gdañskim monterze-
elektryku, który nie przeczy-

ta³ w ¿yciu nawet jednej
ksi¹¿ki. Dlaczego wiêc tej
mizernej postaci po�wiêca
pó³ swojej wielkiej kolum-
ny? Poza tym Trybuna porów-
nuje Wa³êsê do Gandhiego
"tyle ¿e nie z koz¹, ale z
balonem bimbru". Darujmy
sobie uwagi o dobrych oby-
czajach dziennikarskich i
kulturze politycznej komu-
nistów. Przypomnijmy nato-
miast, ¿e Gandhi - mimo ¿e
by³ tylko prostym Hindusem
- skutecznie i kompletnie
rozbi³ wielkie brytyjskie
imperium kolonialne, nad
którym s³oñce nie zachodzi-
³o. A historia czasem lubi
siê powtarzaæ.

DZIEÑ JAK CO DZIEÑ --- Lech
Wa³êsa wróci³ do swojej pra-
cy w stoczni. Czy zrobi³ to
którykolwiek z prominentów
PZPR? --- W wyniku wojsko-
wej kontroli zdjêto ze stano-
wisk wojewodê i wicewojewodê
zamojskiego. Widaæ genera³
musi od czasu do czasu przy-
³o¿yæ i w³asnym ludziom, by
utrzymaæ ³ad i porz¹dek w
szeregach chwiej¹cej siê
dyktatury. "Trzeba wiele
po�wiêciæ, ¿eby wszystko
ocaliæ�" --- Fa³szywki
ulotek i pism podziemnych SB
produkuje od dawna. Ostatnio
nadano te¿ fa³szyw¹ audycjê
radia "S" w W-wie odwo³uj¹c¹
niezale¿ne manifestacje 1-
majowe. --- Przed �wiêtem
pracy zabrak³o w sklepach
herbaty. Po �wiêcie pracy
wprowadzono znowu sprzeda¿
benzyny w wyznaczone dni.
Jednym s³owem ¿yje nam siê
coraz lepiej. --- Nie uda³o
siê radzieckiemu Sojuzowi
T-8 po³¹czyæ ze stacj¹ orbi-
taln¹ Salut-7. 3 kosmonautów
po 2 dobach bezskutecznych
manewrów musia³o wróciæ na
ziemiê. --- Tak jak Gomu³ka
po 56 r. tak i Jaruzelski
zezwoli³ na konkurs Miss
Polonia. Do jury typujemy
wiêc Dobraczyñskiego, Urba-
na i Mikulskiego. ¯eby dogo-
niæ Zachód brak nam jeszcze
kasyna gry w Sopocie i spó³-
dzielczych domów publicz-
nych. --- Poza tym normalka
tj. normalizacja.
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DODATEK NIEZALE¯NY

DZIEÑ JAK CO DZIEÑ

Z REGIONU --- Na 1 numer Ty-
godnika Powszechnego przypada
�rednio 10 ingerencji cenzu-
ry. Podobna sytuacja jest w
pi�mie Niewidomy Spó³dzielca,
gdzie pracuje wielu �wietnych
dziennikarzy usuniêtych z
macierzystych redakcji za
niezale¿ne pogl¹dy. --- MO
skonfiskowa³a worek pieniêdzy
zebranych na cmentarzu grê-
ba³owskim podczas pogrzebu
Smagura. Hieny te¿ musz¹ z
czego� ¿yæ� --- Laureaci
Festiwalu Piosenki Studenc-
kiej w Krakowie zagrozili
bojkotem je�li ich wystêp bê-
dzie rejestrowany przeze TVP.
Gro�ba odnios³a skutek. ---
Po likwidacji niebezpiecznego
dla partii partyjnego klubu
Ku�nica pod kierownictwem T.
Ho³uja stworzono w tym samym
lokalu bezpieczny dla partii
partyjny klub Krakowska Ku�-
nica po kierunkiem T. Ho³uja.
--- Odby³o siê pierwsze po
pó³rocznej przerwie plenum KK
Stronnictwa Demokratycznego.
Przerwa nast¹pi³a po zawie-
szeniu w prawach cz³onka SD
przez w³adze Stronnictwa
przewodnicz¹cego KK prof.
Janowskiego za g³osowanie w
sejmie przeciw delegalizacji
"S". --- Doc. Wielgosz usuniê-
ty z inicjatywy "S" ze stano-
wiska dyrektora Instytutu
Nauk Spo³ecznych AGH i mia-
nowany kierownikiem O�rodka
Kszta³cenia PZPR przy ul.
Garbarskiej, zosta³ wreszcie
i stamt¹d usuniêty. Powód ten
sam: wykorzystywanie stanowi-
ska dla osi¹gniêcia prywat-
nych korzy�ci. Docent jest
jeszcze przewodnicz¹cym kra-
kowskiego TPPR. --- Wyja-
�niamy, ¿e wszelkie ma³e li-
terki na niektórych monetach
s¹ tzw. znakami menniczymi i
nie wybija ich podziemna "S". -
-- Po kilku dniach niepraw-

dopodobnego zamêtu pod sta-
cjami benzynowymi zniesiono
w woj. krakowskim, tarnowskim
i nowos¹deckim "kalendarz
tankowania". Gospodarkê mamy
poza tym ca³kiem stabiln¹. --
- Trzech cz³onków Senatu
wstrzyma³o siê w tajnym g³o-
sowaniu nad przyznaniem
Janowi Paw³owi II doktoratu
honoris causa UJ od g³osu.
Podejrzewa siê o to mgr Koza-
neckiego /I sekr. KU PZPR/,
dr Podrazê /ZSL/, ale kim jest
ten trzeci? --- Winietê
"Montinowca" - literê V z
liter¹ S w �rodku symbolizu-
j¹ce zwyciêsk¹ "Solidarno�æ"
wydrukowa³ Dziennik Polski
pisz¹c o likwidacji tego¿
pisma, a tak¿e "Hutnika".
Redaktorowi Tensecie dziêku-
jemy za propagowanie tych
symboli i informujemy, ¿e tak
Montinowiec jak i Hutnik
maj¹ siê dobrze. --- Jeszcze
o 1 Maju. W Skawinie na ofi-
cjalnej uroczysto�ci najwiêk-
sz¹ zorganizowan¹ grup¹
by³a� orkiestra. Tam¿e w
jednej ze szkó³ podstawowych
na akademii 1-majowej kto�
wypu�ci³ na �rodek sali 3
¿ywe ¿aby. --- Pewien pry-
watny przedsiêbiorca osta-
tecznie zrezygnowa³ z budowy
myjni samochodowej w Nowej
Hucie. Powód: manifestanci
3-krotnie rozebrali mu zgro-
madzony ju¿ materia³ budow-
lany na "amunicjê" w star-
ciach z ZOMO.

Z KRAJU --- Jak za dawnych
dobrych lat Bieruta, Gomu³ki
i Gierka dzienniki wieczorne
zaczynaj¹ siê od s³ów: "I se-
kretarz KC PZPR�" Czujemy
siê coraz normalniej. ---
Wcze�niej ni¿ przewidywa³a
ustawa przyst¹piono do mon-
towania centralnych w³adz
wronich zz. Bo to by³ w³a�nie
g³ówny cel "odrodzonego ruchu
zwi¹zkowego": stworzyæ nowe
stanowiska, zaszczyty, przy-
wileje oraz now¹ "demokra-
tyczn¹" fasadê dla dyktatury
partii. --- Jaruzelski syste-
matycznie sk³ada kolejne
niezapowiedziane wizyty - a
to na budowie a to w drukar-
ni. Taki styl wizyt wynika
nie z charakteru genera³a,
ale z charakteru polskiej

klasy robotniczej - mo-
g³aby ona odpowiednio
przygotowaæ "przyjêcie"
go�cia. --- Urban nie-
zmiennie powtarza, ¿e
"pewien elektryk z Gdañ-
ska, obywatel" Wa³êsa jest
tylko prywatn¹ sob¹. Skoro
tak jest rzeczywi�cie, to
dlaczego WRONa tak bardzo
boi siê spotkania tej
"prywatnej osoby" z papie-
¿em? --- �limaczy siê
postêpowanie przed sejmow¹
komisj¹ odpowiedzialno�ci
konstytucyjnej, gdzie za-
koñczono przes³uchiwanie
Jaroszewicza i Szydlaka.
Fina³ zapowiada siê na
pó�ne lata 90-te. --- W³a-
dze "S" okre�li³y zgon ma-
turzysty Grzegorza Prze-
myka jako brutalny mord z
premedytacj¹ dokonany
przez milicjê. Ciekawe czy
chocia¿ tym razem znajd¹
siê prawdziwi sprawcy
morderstwa, skoro nawet
sam PRON wyst¹pi³ o ucz-
ciwe �ledztwo? --- Pod-
wy¿szono cenê z³ota o 50%.
Mówi¹c pro�ciej: wczoraj-
sza z³otówka warta jest
ju¿ tylko 66 groszy. ---
Nawet oficjalne wypowie-
dzi w³adz wskazuj¹ na to,
¿e uchwalona przez Sejm
ju¿ w stanie wojennym
Karta Nauczyciela prak-
tycznie nie wejdzie w ¿y-
cie. ---"Mamy wreszcie
³agry w³asne" - najpó�niej
w lipcu na ¯u³awach roz-
poczn¹ pracê grupy uro-
dzonych w niedzielê. Pod
to pojêcie ³atwo bêdzie
podci¹gn¹æ równie¿ "ele-
ment" polityczny. --- Ko-
lejny wojskowy obejmuje
wysokie stanowisko w ad-
ministracji pañstwowej.
Genera³ premier mianowa³
wojewod¹ siedleckim pu³-
kownika pilota. Obaj s¹
cz³onkami PZPR. --- W no-
cy z 8 na 9 maja Rafineria
Gdañska spowodowa³a nie-
zwykle gro�ne zatrucie
powietrza. W Trójmie�cie
wybuch³a panika. ---
W publicznej dyskusji
zorganizowanej w ko�ciele
�w. Ducha w Toruniu wzi¹³
udzia³ Stefan Bratkowski.
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--- Srebrne 500-z³otówki "Dar
M³odzie¿y" w³adze sprzedaj¹ po
5 tys. z³. Oto prawdziwa skala
inflacji. --- W woj. sieradz-
kim postanowiono po³o¿yæ kres
gadulstwu. Wojewoda ustali³,
¿e jedynym dniem konferencji
i narad bêdzie czwartek. Nie-
jaki Jaroszewicz by³ mniej
bezwzglêdny - za jego panowa-
nia mo¿na by³o bredziæ tak¿e
w poniedzia³ki. --- Znaczn¹
wiêkszo�ci¹ g³osów kongres
PRON uzna³ dorobek FJN za
trwa³¹ warto�æ, do której
bêdzie nawi¹zywa³. --- W 400-
osobowej Radzie Krajowej PRON
wiêkszo�æ, bo 205 osób to
cz³onkowie PZPR, SZL i SD. PAX
ma tam 30 reprezentantów. -
Kongres PRON nie wspomnia³ o
amnestii dla wiê�niów poli-
tycznych, mimo ¿e ten temat
by³ wielokrotnie poruszany w
tzw. kampanii przedkongreso-
wej. Rz¹d odrzuci³ apele pa-
pie¿a i Episkopatu w tej spra-
wie. --- Liczba cz³onków ru-
chu PRON przekroczy³a 450
tys. osób - pisze prasa. Nie-
d³ugo siê dowiemy, ¿e jest ich
ju¿ 45 milionów. --- Olbrzymi
rozg³os nada³a propaganda
drugiej "transmisji z podzie-
mia" - która okaza³a siê pod-
s³uchan¹ przez wiadome s³u¿by
prywatn¹ rozmow¹ dwóch pañ.
W USA próba pods³uchu zakoñ-
czy³a siê nie tak dawno upad-
kiem prezydenta. W PRL Jaru-
zelskiego jest to normalna
metoda zbierania materia³u
dziennikarskiego. --- Z no-
tatki pt. "Ucieczka 4 prze-
stêpców w Siedlcach" dowiadu-
jemy siê, ¿e stra¿nik zastrze-
li³ kolejnego wiê�nia. O samo-
bójstwie Jaruzelskiego dowie-
my siê z notatki pt. "Komuni-
kat". --- W³adze odebra³y A.
Wajdzie kierownictwo Zespo³u
Filmowego X i natychmiast
zapewni³y, ¿e ma on w kraju
wszelkie mo¿liwo�ci twórcze.
Oczywi�cie je�li kupi sobie
prywatn¹ kamerê i ta�mê i
bêdzie j¹ sam klei³. ---
Wszystko wskazuje, ¿e ZPAP po
odwieszeniu bêdzie rozbity na
kilka s³abych zwi¹zków bran-
¿owych: malarzy, rze�biarzy,
wnêtrzarzy itd.  --- Powstaje
nowy ZASP - re¿imowy zwi¹zek
aktorów pod dowództwem 81-
letniego Henryka Szletyñskie-

go. Ju¿ Boy pisywa³, ¿e "pa-
rali¿ postêpowy najzacniej-
sze trafia g³owy". --- Ak-
torkê Halinê Kossobudzk¹,
dzia³aczkê PRON spotka³a
w teatrze "manifestacja dez-
aprobaty czê�ci publiczno�ci
zachowuj¹cej siê skandalicz-
nie". --- W gorzowskim Sti-
lonie na 8,5 tys. pracowników
w wyborach do samorz¹du
wziê³o udzia³ nieca³e 2 tys.
tj. 23% uprawnionych. Sa-
morz¹d wiêc - zgodnie z
przepisami - nie powsta³.
Sprawa jest jasna - pseudo-
demokracja robotników nie
interesuje. --- W 82 r. emi-
sja pieni¹dza w Polsce by³a
wy¿sza o 65% w stosunku do
stanu z pocz¹tku roku. Na
83 r. oficjalnie przewiduje
siê wzrost emisji o 17%. Mo¿-
na s¹dziæ, ¿e ta pozycja pla-
nu zostanie przekroczona
jako jedna z nielicznych.
--- Obrazek z Katowic: za-
mra¿arka na wystawie i
kartka "Realizacja zapisów
ze stycznia 1981 dla Siemia-
nowic". Niech nikt nie opo-
wiada, ¿e w³adza nie dotrzy-
muje obietnic! --- Czo³owy
d³ugoletni aparatczyk Kazi-
mierz Barcikowski, kiedy�
I sekretarz KK PZPR, obecnie
sekretarz KC uleg³ atakowi
serca.
ZE �WIATA --- "Nowoje Wre-
mia" napad³y na "Politykê"
Rakowskiego, wkrótce potem
brzydko o nas pisa³ "Komu-
nist". WRONa przestaje siê
podobaæ wielkiemu bratu, bo
jest za� ³agodna dla w³asne-
go spo³eczeñstwa! --- W Ber-
linie Wsch. mia³a miejsce
krótka manifestacja pokojo-
wa, od razu zlikwidowana
przez milicjê ludow¹. W kra-
jach realnego socjalizmu
walczyæ o pokój mo¿e tylko
uzbrojone po zêby pañstwo.

---
WSZYSTKO JEDNO CO, BYLE BEZ
NAZWISKA
Fiasko wysi³ków na polu spo-
³eczno-gospodarczym WRONa
usi³uje nadrobiæ propagan-
d¹. W³a�nie jeste�my �wiad-
kami nowej, zmasowanej kam-
panii, która umniejsza zna-
czenie niezale¿nych demon-
stracji 1-majowych i spotka-
nia Wa³êsy z przywódcami

innych "przedwojennych"
central zwi¹zkowych, szka-
luje Wa³êsê i doradców "S",
napada na ksiê¿y. W kampa-
nii wypowiadaj¹ siê: w
Expresie Wieczornym - "r",
Rzeczpospolitej "Obserwator",
w G³osie Nowej Huty - "Re-
daktor", w Przegl¹dzie Tygo-
dniowym "KS", w Gaz. Krakow-
skiej "WM" i "AD", w Trybunie
Ludu "Roch", w ¯o³nierzu
Wolno�ci "EB" itd. Nie wia-
domo co tu bardziej podzi-
wiaæ - skromno�æ czy troskê
o dobre imiê, w³asne oczywi-
�cie, czy te¿ dalekowzrocz-
no�æ polityczn¹ /a nu¿
przyjdzie odszczekaæ/. Pe³ne
nazwiska figuruj¹ tylko na
specjalnych listach p³ac i
wykazach tzw. nagród publi-
cystycznych.

Z PRASY NIEZALE¯NEJ
--- Komisja Kubiaka zosta³a
powo³ana na IX Zje�dzie
PZPR w lipcu 1981 r.
W uchwale zjazdowej /pkt.
10/ stoi na ten temat: "Ko-
misja ta powinna niezw³ocz-
nie rozpocz¹æ pracê i w
ci¹gu roku przedstawiæ do
publicznej wiadomo�ci za-
równo fakty jak i wynikaj¹-
ce z nich wnioski dla partii
i pañstwa, by tego rodzaju
tragedia nie powtórzy³a siê
nigdy wiêcej". Mój Bo¿e! Jak
to wszystko ³adnie siê po-
wtarza! W 1956 r. powo³ano
komisjê Gierka dla wyja-
�nienia genezy wydarzeñ
poznañskich, kilkana�cie
lat pó�niej komisja Szydlaka
mia³a badaæ przyczyny tra-
gedii Grudnia 70, teraz
zespo³owi Kubiaka zalecono
to samo wobec Sierpnia 80 i
poprzednich "miesiêcy". Za
ka¿dym razem by³y zapewnie-
nia, ¿e wyniki prac bêd¹
opublikowane. Tym razem
bêdzie a w³a�ciwie ju¿ jest
podobnie, bo niby raporcik
istnieje, ale jakby nie ist-
nia³, gdy¿ opublikowany nie
zosta³. /"My�li Nieinterno-
wane" nr 6/

HAS£A WCI¥¯ AKTUALNE:
Wst¹p do ZOMO - wyjdziesz na
ludzi!

Gazem - do socjalizmu!
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DODATEK NIEZALE¯NY

APEL MATURZYSTÓW

W skromnej ulotce uczniowie
klas czwartych krakowskich
szkó³ �rednich, czyli tego-
roczni maturzy�ci, w porozu-
mienie z KK Niezale¿nego
Zwi¹zku M³odzie¿y zwracaj¹
siê do swych m³odszych kole-
gów. Apeluj¹, by nie zapomi-
nali o idea³ach Sierpnia
1980 r., sprzeciwiali siê -
dostêpnymi im �rodkami -
panuj¹cemu w Polsce bezpra-
wiu, nie dali siê podporz¹d-
kowaæ interesom obcej nam
w³adzy. "G³ówn¹ wasz¹ broni¹
- pisz¹ - bêdzie niezale¿na
edukacja. Twórzcie ko³a samo-
kszta³ceniowe /�/, nie zapo-
minajcie o obchodzeniu wa¿-
nych rocznic. Pamiêtajcie o
tych, którzy w imiê sprawie-
dliwo�ci po�wiêcili swoje
¿ycie, i o tych, którzy bez-
prawnie s¹ wiêzieni. Od nas
wszystkich, od naszej postawy
zale¿y los przysz³ej Polski".

DZIEÑ JAK CO DZIEÑ

Z REGIONU --- Nasilenie
wojny propagandowej znajduje
swe odbicie na murach Mias-
teczka Studenckiego. Nowe
napisy pojawiaj¹ siê na
jezdniach, alejkach i nawet
wysoko na �cianach Babilonu
i Kapitolu. Du¿ym wysi³kiem
w³a�ciwych s³u¿b s¹ one za-
malowywane, có¿ kiedy poja-
wiaj¹ siê znowu. --- Z "No-
wodworka" czyli I LO w Kra-
kowie usuniêto dyrektora za
"niesubordynacjê" /oczywi�-
cie polityczn¹/ m³odzie¿y.
Zwolniono tak¿e dyrektora
jednej ze szkó³ w Chrzano-
wie, gdy¿ wzi¹³ udzia³ w spot-
kaniu z kard. Macharskim.
Mo¿e tym przypadkiem zaj¹³by
siê nowy Zwi¹zek Nauczyciel-
stwa Polskiego? --- Wielki
ha³as podnios³a krakowska
prasa o to, ¿e w ub. r. nie
wybudowano tylu mieszkañ,

ile planowano. Ale i w I
kwartale br. oddano w Krako-
wie tylko 606 mieszkañ za-
miast 769. No wiêc drgnê³o
co� w mieszkaniówce, czy
dalej spadamy? --- Nowy
rodzaj broszki: malutka pla-
kietka mosiê¿na z wygrawero-
wanymi na niej drobniutkimi
literkami tekstem ca³ej pio-
senki "¯eby Polska�"

Z KRAJU --- Dzi� mija do-
k³adnie pó³tora roku od wpro-
wadzenia stanu wojennego w
Polsce. Haniebna data 13 gru-
dnia 81 pozostanie na zawsze
w pamiêci pokoleñ Polaków. -
-- W Hucie Katowice zakoñ-
czy³ dzia³anie komisaryczny
Komitet Zak³adowy PZPR, na-
rzucony 13.12.81 i towarzysze
hutnicy czo³owego zak³adu
przemys³owego kraju mogli
wreszcie sami wybraæ sobie
w³adze PZPR. Ma siê to zaufa-
nie do do³ów partyjnych i
klasy robotniczej, co? ---
Jedno z wezwañ Wa³êsy na MO,
które trwaj¹ systematycznie,
uniemo¿liwi³o mu wziêcie
udzia³u w religijnej piel-
grzymce do Piekar �l¹skich.
--- 19 maja odby³ siê w wiê-
zieniu �lub Janusza Onysz-
kiewicza, rzecznika prasowe-
go "S", z wnuczk¹ marsza³ka
Józefa Pi³sudskiego Joann¹
Jaraczewsk¹. �lub by³ od
dawna planowany na ten
dzieñ. --- Sygnalizowali�my
nie tak dawno, ¿e w³adze chc¹
rozbiæ oporny Zwi¹zek Pol-
skich Artystów Plastyków na
wiele ma³ych zwi¹zków bran-
¿owych. I rzeczywi�cie: "gru-
pa twórców z ca³ego kraju"
wyst¹pi³a z projektem utwo-
rzenia rozbijackiego Stowa-
rzyszenia Artystów Rze�bia-
rzy. --- Zarz¹d GKS Olimpia
w Poznaniu wyspecjalizowa³
siê w wyrzucaniu Fibaka z
tego klubu. Ostatnio zrobi³
to, gdy¿ Fibak "w sposób nie-
prawdziwy i oszczerczy oceni³
sytuacjê polityczn¹ w Polsce",
tzn. po prostu o�wiadczy³
publicznie, ¿e nie wróci do
kraju, dopóki bêdzie trwa³
stan wojenny. Olimpia ju¿
kiedy� wyrzuci³a go, gdy na
w³asn¹ rêkê i za swoje pie-
ni¹dze pojecha³ pokazaæ za
granic¹ co potrafi, bez zgody

klubu. Za jaki� czas znowu
go bêd¹ przepraszaæ� ---
Warszawa wprowadzi³a "ste-
rowan¹" sprzeda¿ poprzez
wytypowane zak³ady pracy
czyli po prostu przeklête
przez polskie spo³eczeñstwo
talony. Na razie w 44 sto-
³ecznych fabrykach rozda-
waæ siê bêdzie wybrañcom
nie tylko dywany, ale tak¿e
meble, lodówki, pralki,
radia i magnetofony. Ot,
normalizacja, chocia¿ mia³o
nie byæ powrotu do czasów
sprzed Sierpnia. --- Pierw-
szy zjazd SD PRL wybra³
"nowe" w³adze, niewiele
odbiegaj¹ce sk³adem perso-
nalnym od "tymczasowych".
Mo¿na to by³o przewidzieæ.
Tym, którzy "spontanicznie"
i "z pobudek ideowych" zli-
kwidowali SDP, by za³o¿yæ
propartyjny SD PRL, zale¿a-
³o przecie¿ nie na idea³ach,
ale na stanowiskach, które
objêli "na sta³e". --- Ston-
ka atakuje wszystko co zie-
lone. Winne s¹ nie tylko
anomalie pogodowe, ale tak-
¿e ekstrema, Hupka, Czaja i
CIA. Mniej zacietrzewieni
próbuj¹ wskazywaæ, ¿e klê-
skê mo¿na by³o przewidzieæ
i staraæ siê jej unikn¹æ.
A mo¿e by tak problem oddaæ
w rêce naszego dzielnego
ZOMO, które a¿ rwie siê,
¿eby t³uc wszystko, co siê
rusza? --- Ze wzglêdów osz-
czêdno�ciowych zaprzestano
sprowadzaæ z zagranicy
esperal, �rodek wszywany
raz na pó³ roku pod skórê
na³ogowym alkoholikom.
Porcja esperalu z prywatne-
go importu kosztuje 10 tys.
z³, liczba wracaj¹cych do
na³ogu ro�nie wiêc gwa³to-
wnie. --- Kredyty MM nie
zostan¹ prawdopodobnie
przywrócone do koñca roku.
Brak towarów. --- Na ka¿de
10 sprzedawanych telewizo-
rów kolorowych przypada 28
czekaj¹cych na naprawê.
Mo¿e wiêc lepiej nie zwiêk-
szaæ produkcji? --- Mamy
najni¿sz¹ w Europie - poza
Albani¹ - liczbê miejsc
kinowych na tysi¹c miesz-
kañców. --- W 1 gramie
polskiego mleka znajduj¹
siê miliony bakterii. Normy
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w krajach rozwiniêtych do-
puszczaj¹ 50 tysiêcy.---
ZE �WIATA --- Miêdzynarodowa
Organizacja Pracy postanowi³a
wszcz¹æ �ledztwo w sprawie
naruszania Konwencji na temat
swobód zwi¹zkowych w Polsce.
Wniosek przyjêto 44 g³osami
przeciwko 6, przy 5 wstrzymu-
j¹cych siê. W ten sposób Polska
znalaz³a siê w�ród takich
krajów jak Portugalia Salaza-
ra, Grecja czarnych pu³kowni-
ków, Chile Pinocheta, w sto-
sunku do których MOP kiedy�
prowadzi³a takie �ledztwo.
Polska wskutek nie p³acenia
sk³adek na MOP straci³a ju¿
przedtem prawo g³osu na jej
sesjach ogólnych. --- BBC:
Radziecka cierpliwo�æ dla
Polski wyczerpuje siê. Moskwa
boi siê umocnienia elementów
umiarkowanych w polskim KC
oraz wyp³ywu wizyty Papie¿a.
--- Wa³êsa nie skorzysta³ z
zaproszenia do wyg³oszenia
przemówienia na zakoñczenie
roku akademickiego na Uni-
wersytecie Harvarda w St.
Zjednoczonych. Nades³a³ tylko
obszerny list, który zosta³
odczytany na uroczysto�ci i
wyja�ni³, ¿e obawia siê, ¿e
w³adze mog³yby mu zamkn¹æ
powrót do Polski. --- Przed
placówkami dyplomatycznymi
PRL na Zachodzie mno¿¹ siê
wpadki demonstracyjnych g³o-
dówek emigrantów z Polski.
W³adze w kraju nie chc¹ bowiem
zezwalaæ na wyjazdy z Polski
cz³onków ich rodzin. W �wietle
aktu koñcowego KBWE jest to
dzia³anie bezprawne. --- Naj-
wy¿sze w³adze partyjno-pañ-
stwowe w Zwi¹zku Radzieckim
pospieszy³y z kondolencjami po
wypadku statku spacerowego na
rzece Moskwie, o czym nasza
prasa donios³a tylko pó³gêb-
kiem. Gest w³adz by³ uzasad-
niony, liczba ofiar �miertel-
nych wynios³a co najmniej 150.
Statek zawadzi³ górnym pok³a-
dem, na którym akurat odbywa-
³a siê projekcja filmu, o przê-
s³o mostu.
Z WSZECH�WIATA --- Dzi� 13
czerwca, amerykañska stacja
automatyczna Pioneer 10 wy-
s³ana 11 lat temu dla zbadania
Jowisza, przekroczy³a orbitê
planety Neptun i znalaz³a siê
jako pierwszy w historii
obiekt bêd¹cy dzie³em r¹k

ludzkich poza uk³adem s³o-
necznym. Stacja mia³a dzia³aæ
21 miesiêcy, ale jest nadal w
doskona³ym stanie i funkcjo-
nuje normalnie. Najbli¿sz¹
gwiazdê powinna spotkaæ za
850 tys. lat. Ju¿ dawno nie
s³yszeli�my o ¿adnych ra-
dzieckich "pierwszych" osi¹-
gniêciach kosmicznych, w
okó³ których tak wiele szumu
robiono w latach 60-tych.

---
KABARET MAGISTRA SALWY

Tegoroczne nagrody m. Krako-
wa "za wybitne osi¹gniêcia w
upowszechnianiu kultury"
przypominaj¹ numer z kiep-
skiego kabaretu. W�ród lau-
reatów znalaz³ siê bowiem
Brunon Rajca, autor obsesyj-
nych porno-politycznych
donosów z Gazety Krakowskiej,
protegowany przez takich
m.in. tytanów intelektu jak
I Sekretarz KK PZPR dr Gaje-
wicz, prezydent /tylko mgr/
Salwa czy wiceprezydent dr
Barbara Guzik. Kabaretowe
by³o te¿ posiedzenie jury.
Nawet tam kto� nie wytrzyma³
i stêkn¹³: je�li Rajca, to
dlaczego np. nie taki Miecu-
gow? Logika tego argumentu
by³a nieodparta, wobec tego
zaraz za Rajc¹ umieszczono
na li�cie laureatów tak¿e
Miecugowa, Bogu ducha win-
nego, poczciwego satyryka,
�redniego lotu.

DOWÓD NIE WPROST

Radio poda³o w jednym z
g³ównych dzienników, ¿e wg
paryskiego Le Figaro koñcowe
przemówienie Jaruzelskiego
na ostatnim XII plenum KC
dowodzi, i¿ genera³ dzier¿y
ster w Polsce tak pewn¹ rêk¹,
jak nigdy. Dziwne, ¿e takiego
prostego zdania nie umia³
u³o¿yæ ¿aden z kilku tysiêcy
dziennikarzy - cz³onków SD
PRL, tylko trzeba by³o cyto-
waæ szmat³awca z wrednego
kraju kapitalistycznego.
Jeszcze bardziej podejrzanie
brzmi zwrot: "jak nigdy".
Mo¿na to interpretowaæ tylko
w ten sposób, ¿e kto� mu ten
ster chcia³ czy chce z rêki
wyrwaæ. Oj, co� ta nasza woj-
skowo-partyjna dyktatura na
monolit nie wygl¹da�

---

Z PRASY NIEZALE¯NEJ

--- Olbrzymia manife-
stacja, jak¹ sta³ siê
pogrzeb zamordowanego
przez Milicjê warszaws-
k¹ ucznia Grzegorza
Przemyka, przebieg³a w
ca³kowitym spokoju.
Wszyscy mogli siê prze-
konaæ, ¿e gdy ZOMO i
"si³y porz¹dku" nie in-
terweniuj¹, to nie ma
¿adnych zamieszek /
"Jeste�my - bêdziemy"
WSK Kraków nr 38/

--- W ostatnich miesi¹-
cach zaczê³o dochodziæ
do narastaj¹cej wyprze-
da¿y stada podstawowego
hodowli, ograniczenia
zakupu nawozów sztucz-
nych, czy korzystania z
chemicznej ochrony ro-
�lin. Zmala³ drastycznie
obrót zwierzêtami ho-
dowlanymi i materia³ami
siewnymi. Rolnicy ogra-
niczyli inwestycje in-
wentarskie. Opustosza³y
tysi¹ce stanowisk w
niedawno budowanych
chlewniach i kurnikach.
/"Solidarno�æ Rolników"
nr 4/8/

--- Jak podaje Tygodnik
Powszechny czê�æ ulicy
Wroniej w W-wie prze-
mianowano na ul. Stefa-
na Kard. Wyszyñskiego.
Mo¿e i w Krakowie uda-
³oby siê przemianowaæ
czê�æ ul. Manifestu
Lipcowego na ul. Józefa
Pi³sudskiego? Móg³by to
byæ wstêp do porozumie-
nia narodowego� /"Sy-
gna³" nr 49/

--- Na ustne polecenie
prezesa RSW Prasa nie
zaznacza siê ingerencji
cenzury w ¿adnym z pism
RSW /z wyj¹tkiem "Twór-
czo�ci"/. G³ówny Urz¹d
bije jak rutynowany
policjant - nie pozosta-
wiaj¹c �ladów. /"Soli-
darno�æ Walcz¹ca" Wro-
c³aw nr 20/

MY�L CZ£OWIEKA �RED-
NIEGO: Reakcja w³adz na
front ODMOWY - front
OBMOWY.
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OBRAZKI Z OKÊCIA

Dopiero w 10 minucie z przy-
lotu papie¿a Jana Paw³a II
na drug¹ pielgrzymkê do
ojczystego kraju kamerzysta
I krajowego programu TVP
/na zagranicê szed³ zupe³nie
inny program/ pokaza³, ¿e
Ojca �wiêtego witaj¹ tak¿e
zwykli ludzie. By³o to zbli-
¿enie kilkunastu g³ówek
dziewcz¹t, ubranych na ludo-
wo. Wcze�niej zapoznawano nas
z pustym krajobrazem lotni-
ska, pejza¿em hangarów i
magazynów oraz kompani¹
honorow¹ LWP w ró¿nych ujê-
ciach. Przez wiêkszo�æ czasu
spiker bohatersko milcza³, bo
oficjalny tekst, poza który
nie móg³ wyj�æ, by³ równie
sztywny, co krótki. Ale w³a-
�nie dziêki temu milczeniu
da³o siê czasem us³yszeæ co� z
dalszej odleg³o�ci, spoza
urzêdowego protoko³u. Np. w
pewnej chwili Wojty³a witaj¹c
kolejnego biskupa powiedzia³
po prostu: Cze�æ, sami znajo-
mi! S³ychaæ te¿ by³o z ust
samego   szefa protoko³u, ¿e
ZSRR by³ reprezentowany
tylko przez charge d�affa-
ires. Nieistniej¹ca publicz-
no�æ odnalaz³a siê jednak na
fonii. �piewano sto lat i
oazow¹ piosenkê "Pe³ni mocy,
wdziêczno�ci i chwa³y", wzno-
szono okrzyki: Gdañsk wolny!
Ojcze ratuj nas! Gdañsk pomo-
¿e! Trzymajmy siê! Przemówie-
nie powitalne Jab³oñskiego
przyjêto z pe³nym uszanowa-
nia milczeniem. S³owa Pryma-
sa zakoñczy³y siê oklaskami.
Natomiast wyst¹pienie Papie-
¿a przerywane by³o brawami
wielokrotnie, mi.in. po s³o-
wach "Uwa¿amy, ¿e powinni�my
byæ z narodem w tym donio-
s³ym a zarazem trudnym mo-
mencie dziejów Ojczyzny", "Sam

nie mogê odwiedziæ chorych,
uwiêzionych i cierpi¹cych,
ale proszê, aby duchem byli
blisko mnie", "Przybywam do
ca³ej mojej Ojczyzny, do
wszystkich Polaków".

DZIEÑ JAK CO DZIEÑ

Z REGIONU--- Coraz wiêcej
okien i domów jest ju¿ udeko-
rowanych symbolami papieski-
mi. Wiele samochodów je�dzi z
bia³o-¿ó³tymi chor¹giewkami
i plakietkami. Widaæ je tak¿e
w wielu sklepach i oknach
budynków pañstwowych. Kolej-
ki ustawiaj¹ siê po nie w
ko�cio³ach. Solidarno�æ za-
apelowa³a o dekorowanie tak-
¿e stanowisk pracy. Ka¿dy
mo¿e siê wiêc na w³asne oczy
przekonaæ, jaki procent spo-
³eczeñstwa demonstruje sympa-
tie zupe³nie inne ni¿ ludowa
w³adza. --- Na �rodê 22 bm.
przygotowane jest zorganizo-
wane przej�cie t³umów z B³oñ
pod ko�ció³ w Mistrzejowicach.
--- Wizytê Papie¿a uczci³o
krakowskie pismo podziemne
"My�li Nieinternowane" spe-
cjaln¹ 24-stronicow¹ edycj¹
/nr 7, cena 50 z³/. Numer jest
ewenementem wydawniczym,
wydrukowany jest bowiem
technik¹ offsetow¹ w 5 kolo-
rach: ¿ó³tym, niebieskim,
czerwonym, fioletowym i czar-
nym oraz zawiera dwustroni-
cowe ilustracje. --- W nie-
których szko³ach Krakowa i
województwa traktuje siê �ro-
dê 22 bm. jako dzieñ normal-
nych zajêæ. --- Trwa nowa
seria wezwañ rezerwistów do
ZOMO, na stosunkowo krótkie
okresy s³u¿by. Prawdopodobnie
chodzi o wzmocnienie tych si³
na czas wizyty. --- Tydzieñ
temu z wiêzienia na Montelu-
pich wywieziono ok. 100 osób.
Robi siê miejsce pod �wie¿y
transport wiê�niów. Na pewno
nie bêd¹ to tureccy zamachow-
cy. --- Tu i ówdzie przeci¹-
gaj¹ przez miasto kawalkady
pojazdów milicyjnych, jak za
najlepszych dni stanu wojen-
nego. Typowy komentarz obser-
wuj¹cych to robotników: bêd¹
broniæ Papie¿a  przed n a m i.
--- Miejska Biblioteka Pu-
bliczna zosta³a zamkniêta, a
pracownicy urlopowani. Jej
budynek s¹siaduje z Kuri¹,

wiêc bardzo wygodnie bêdzie
z okien fotografowaæ twa-
rze osób manifestuj¹cych
tam¿e. --- Dziesi¹tki osi-
nobusów przedsiêbiorstw
krakowskich - Budostalu,
Montinu, PRK-9 itd. - od-
dano do dyspozycji MO. Lu-
dzie pracy bêd¹ szli ogl¹-
daæ Papie¿a na piechotê,
podczas gdy ZOMO bêdzie siê
woziæ   n a s z y m i   sa-
mochodami. --- Solidarno�æ
WSK Kraków przygotowa³a
ozdobne koperty z piecz¹t-
kami. "Znaczek" przedstawia
herb Papie¿a, "stempel" jego
g³owê i odpowiedni napis,
inn¹ pieczêæ - or³a, napis
"S" i "datê" - 551 dzieñ.
Tyle dni up³ynê³o ju¿ od
13.12.81. --- Krakowski LOT
bez ¿enady wystawi³ w
oknie na Basztowej ogromne
powiêkszenie tekstu, jaki
papie¿ wpisa³ do jego ksiê-
gi pami¹tkowej w czerwcu
1979 r. Reklama jest d�wi-
gni¹, dolar nie cuchnie,
¿erowaæ mo¿na i na Ojcu
�wiêtym, bo pañstwu wszyst-
ko wolno.
Z KRAJU --- Pierwsze pie-
sze pielgrzymki do Czêsto-
chowy wyruszy³y ju¿ przed-
wczoraj. --- Bujak o�wiad-
czy³, ¿e bêdzie wita³ Papie-
¿a w t³umie wiernych. ---
Od dwóch dni Wa³êsie towa-
rzyszy bez przerwy 3 cywil-
nych ubeków, którzy powie-
dzieli, ¿e robi¹ to dla jego
w³asnego bezpieczeñstwa.
Jest to faktyczny areszt
domowy. Wa³êsa wybiera siê
w pi¹tek do Warszawy, ale
ubecy zapowiedzieli, ¿e nie
wyjedzie z Gdañska. Przypo-
minamy, ¿e gen. Bejm dopie-
ro co zaklina³ siê na kon-
ferencji prasowej, ¿e "swo-
boda poruszania siê ¿adne-
go obywatela nie bêdzie
naruszona." --- Oczekuje
siê, ¿e na spotkaniu z Ja-
ruzelskim Papie¿ wyrazi
pragnienie spotkania siê
z Wa³ês¹. --- Papie¿ nie
zgodzi³ siê, aby przejazd
z Okêcia do Warszawy odbyæ
z Jaruzelskim. � Papie¿ ma
spotkaæ siê z matk¹ Grzego-
rza Przemyka. --- Podziem-
ne radio "S" w W-wie nada³o
przedwczoraj specjaln¹
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audycjê. W imieniu kierow-
nictwa "S" Bujak wyrazi³
rado�æ z przyjazdu Papie¿a
do kraju. Audycjê zag³uszono
g³o�n¹ muzyk¹ po 5 minu-
tach. --- Niezwykle silne
�rodki ostro¿no�ci podjête
przez w³adze przewy¿szaj¹
wszystko, co robiono dotych-
czas w innych krajach. Po-
wo³ano do dodatkowej s³u¿by
100 tys. ludzi na s³u¿bê po
12 godzin dziennie. Wszystko
to ma utrudniæ kontakt
Papie¿a z t³umami i obrzy-
dziæ mu ca³¹ pielgrzymkê.
Czy Papie¿owi uda siê poko-
naæ SB i MO? --- Harcerze
wje¿d¿aj¹c do Czêstochowy
³aduj¹ mundury do plecaków,
bo ZHP udaje, ¿e wizyty Pa-
pie¿a nie ma. --- W samej
Czêstochowie zabroniono
harcerzom zorganizowaæ
miasteczko namiotowe.
--- PAP poda³a, ¿e wizytê ma
obs³ugiwaæ 800 dziennikarzy
krajowych, ale wydaje siê to
mocno przesadzone. Zgodnie
bowiem z wyra�na dyrektyw¹,
dzienniki partyjne maj¹
dawaæ tylko serwis PAP i
komentarz tzw. centralnych,
¿adnych za� w³asnych mate-
ria³ów. Inne dzienniki mog¹
mieæ informacje w³asne, ale
komentarz tak¿e tylko cen-
tralny. O wszystkim decyduje
jak zwykle Wydzia³ Prasy
KC. A mo¿e do tej liczby
wliczono tak¿e ca³¹ cenzurê?
--- W przeddzieñ przyjazdu
Papie¿a DTV po�wiêci³ mu
mniej uwagi, ni¿ wizycie
trzech mnichów buddyjskich
w O�wiêcimiu. Jak wiadomo,
w Polsce wszystkie wyznania
s¹ równe wobec prawa. ---
Wczoraj po DTV pokazano
æwiczenia zomowców, zapewne
w ramach zastraszania ter-
rorystów z Czerwonych Bry-
gad. Ch³opcy a¿ rwali siê do
czynu, a dowodz¹cy nimi
instruktor zapewni³, ¿e
czuj¹ siê jak nadludzie.
Kiedy� taki osobnik nazywa³
siê pro�ciej: Ubermensch.
--- Z okazji wizyty w³¹czo-
no 20 stopieñ zag³uszania.
--- Prymas Glemp wspomnia³
o projekcie trzeciej piel-
grzymki Papie¿a do Polski.
Oby to ju¿ by³a wolna Pol-
ska.

ZE �WIATA --- Papie¿ zaprosi³
do Czêstochowy przewodnicz¹-
cych episkopatów z krajów
Europy Wschodniej. --- BBC:
odmowa zgody na spotkanie z
Papie¿em wzmacnia tylko mit
Wa³êsy. --- Kard. Król z USA:
Wizyta przyczyni siê do pod-
niesienia ducha narodu pol-
skiego. --- Czechos³owacja
wstrzyma³a wydawanie wiz
tranzytowych dla osób jad¹-
cych do Polski. Wg zwyczajów
panuj¹cych w pañstwach komu-
nistycznych oznacza to otwar-
t¹ dezaprobatê wobec w³adz
innego pañstwa. --- O Wojtyle
mówi siê w �wiatowej prasie
rozmaicie, np. jako o papie¿u
mi³o�ci, nadziei, wiary, z
dalekiego kraju, Papie¿u-
Polaku, Papie¿u, do którego
mówiono Lolek. Czy po tej wi-
zycie zyska jaki� nowy przy-
domek? --- Ohydne radio Wol-
na Europa na czas wizyty
Papie¿a ca³kowicie zdemonto-
wa³o swój normalny program,
który nie bêdzie siê trzyma³
¿adnych ram czasowych. Dzien-
niki radiowe  i inne sta³e po-
zycje bêd¹ dostosowane do prze-
biegu podró¿y Jana Paw³a II.
Z wielu spotkañ i uroczysto�ci
bêd¹ podawane relacje bezpo-
�rednio. Nie pro�ciej by³oby
transmitowaæ to wszystko
przez Warszawê I a nie przez
Monachium? --- Bu³garia
akredytowa³a dwóch korespon-
dentów do obs³ugi wizyty Pa-
pie¿a. Drugi bêdzie os³ania³
pierwszego ogniem maszynowym.
--- A oto fragmenty wczoraj-
szej prognozy pogody Polskiego
Radia nad Europ¹ Wschodni¹:
zalega ni¿, Polskê obejmuje
uk³ad znad Bia³orusi, naj-
ch³odniejsz¹ stolic¹ Europy
by³a Praga. ---

Z PRASY NIEZALE¯NEJ
Nie dajmy siê zwie�æ zapowie-
dzianym ograniczeniom bileto-
wym, plotkom o zablokowanych
drogach, obietnicom telewizyj-
nych transmisji. Nikt nie ma
prawa zabroniæ nam tego spo-
tkania. Trzeba nam opu�ciæ
nasze domy i zak³ady pracy,
swoje wsie i miasta i i�æ,
jechaæ, pielgrzymowaæ za Ja-
nem Paw³em II. Nie obawiajmy
siê niewygody, zatrzymañ,
szykan i represji. Ojciec �w.

z odwag¹ i ufno�ci¹ przy-
bywa do swojej Ojczyzny.
Odwzajemnijmy mu podobn¹
odwag¹. /Solidarno�æ Wal-
cz¹ca, Wroc³aw nr 20/50/

Z LISTU EPISKOPATU
"Biskupi wyra¿aj¹ przeko-
nanie, ¿e w wyniku uzgod-
nieñ wszyscy wierni pra-
gn¹cy wzi¹æ udzia³ w spo-
tkaniu z Ojcem �w. bêd¹
mogli to uczyniæ nie tylko
bez przeszkód, lecz w wa-
runkach godnych tak do-
nios³ego wydarzenia. Ocze-
kujemy przeto, ¿e w³adze
administracyjne, zak³ady
pracy i szko³y umo¿liwi¹
swym pracownikom oraz
m³odzie¿y i dzieciom
uczestnictwo w modlitwach
i wszystkich spotkaniach
z g³ow¹ Ko�cio³a. Episkopat
Polski wzywa spo³eczno�æ
wierz¹c¹ do jak najlicz-
niejszego udzia³u w uro-
czysto�ciach pod przewod-
nictwem Ojca �wiêtego."
/Jasna Góra 3-4.V.83/

Z ¯YCIA POLSKIEGO PAPIE¯A

Jako wikary w parafii �w.
Floriana w Krakowie Karol
Wojty³a w r. 1950 uczestni-
czy³, modl¹c siê milcz¹co w
akcie wmurowania puszki z
dokumentacj¹ Teatru Rapso-
dycznego w fundament osi
pod scen¹ obrotow¹ buduj¹-
cego siê wówczas obiektu
przy ul. Bohaterów Stalin-
gradu 21 - dzisiaj Teatru
Kameralnego. Obecny by³
ca³y zespó³ Teatru i robot-
nicy pracuj¹cy na budowie.
Oficjalne po�wiêcenie by³o
w tamtych czasach niemo¿-
liwe.

MY�L CZ£OWIEKA �REDNIEGO

Przez wiele lat walczono o
rozdzia³ Ko�cio³a od pañ-
stwa. Ko�ció³ jednak tak
silnie zwi¹za³ siê z naro-
dem, ¿e dzi� mamy pe³ny
rozdzia³ narodu od pañstwa.

PODOBNO� PODOBNO�

Koszta renowacji zadepta-
nych B³oñ pokrywane przez
Kuriê maj¹ wynie�æ 11 mln.

Nr zamkniêto 17.6 g. 0.40
     ----
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OBRAZ Z BELWEDERU

Ten moment bêdzie cytowany
przez �wiatowe podrêczniki
dziennikarstwa telewizyjne-
go: jak przeprowadziæ na ¿ywo
transmisjê niezwykle wa¿nego
wydarzenia i� nie pokazaæ
nic?! Otó¿ tak, jak to zrobi³a
TVP wczoraj, punktualnie o
godzinie 10.00. Najpierw
pokazano fronton Belwederu
i bramê wej�ciow¹, potem
nadje¿d¿aj¹cy sznur limuzyn,
Ojca �wiêtego wysiadaj¹cego
z samochodu i w tym momencie
kilku barczystych panów
zas³oni³o dostojn¹ osobê pod-
chodz¹c¹ w³a�nie do Jab³oñ-
skiego. Gdzie� tam mign¹³
jeszcze mundur generalski,
ale ju¿ kamera zatoczy³a ³uk
o 180 stopni pokazuj¹c ogl¹-
dan¹ dopiero co bramê. Potem
tak samo spokojnie wróci³a
i� Ju¿ po wszystkim, jak by
powiedzia³a m³oda lekarka
z kabaretu "TU 60-tka". Go-
�cie w³a�nie znikali w
drzwiach i nikt siê ju¿ nie
dowie, czy polski papie¿ po-
da³ rêkê "polskiemu" genera-
³owi czy nie. Przechodz¹c do
Sali Pompejañskiej Jan Pawe³
II szed³ pierwszy, jako go�æ,
za nim Jab³oñski, jako gospo-
darz, Jaruzelski z drugiej
strony, nieco z ty³u. Papie¿
rozmawia³ z Jab³oñskim i
ca³y czas patrzy³ tylko na
niego. Jedynie raz, przez
krótki moment, spojrza³ na
genera³a, ale natychmiast
znowu odwróci³ g³owê.
Jaruzelski zacz¹³ czytaæ
swoje przemówienie bardzo
szybko, podczas gdy papie¿
sta³ z pochylon¹ g³ow¹ i
patrzy³ w ziemiê. Potem przez
kilkana�cie minut kamera
pokazywa³a mówi¹c¹ g³owê
genera³a w du¿ym zbli¿eniu.

Dziêki temu mo¿na by³o do-
k³adnie widzieæ, ¿e I Sekre-
tarz KC PZPR, premier, mini-
ster Obrony Narodowej PRL
gen. armii itd. by³ nies³y-
chanie spiêty i wyra�nie
zdenerwowany. Kilka razy
zawiod³a go dykcja, zwykle u
niego staranna i wyrazy
stawa³y siê niezrozumia³e.
Prze³yka³ �linê, brew drga³a
mu  lekko w nerwowym tiku.
Kartki dr¿a³y mu w rêce,
wiêc po d³u¿szej chwili kame-
rzysta wykadrowa³ odpowied-
nio obraz, ale pod koniec
znowu by³o je widaæ. Mniej
wiêcej w po³owie tekstu opa-
nowa³ siê i zacz¹³ czytaæ
wolniej. Ca³e swoje wyst¹pie-
nie kierowa³ do Papie¿a
zwracaj¹c siê do nie go per
Wasza �wiêtobliwo�æ. Jan
Pawe³ II mówi³ jak zwykle
spokojnie, zdecydowanie, do-
bitnie. Rozpocz¹³ wprawdzie
od "Szanowny Panie Generale",
ale potem ca³a wypowied� by³a
ju¿ skierowana jakby ponad
nim, jakby do ca³ego narodu.
Mimo ¿e papie¿ jest tylko
trzy lata starszy od Jaru-
zelskiego, wygl¹da³ jak oj-
ciec surowo karc¹cy rozzu-
chwalonego syna, który nie
jest pewny, jak siê ma zacho-
waæ. A oto reakcje przypadko-
wych osób:
- Twarz Jaruzelskiego koja-
rzy³a siê ze scen¹ z "Danto-
na" Wajdy, kiedy to Robe-
spierre dr¿¹cy ze strachu,
spocony, przykrywa siê prze-
�cierad³em, bo wie, ¿e koniec
terroru i dyktatury ju¿
blisko, ¿e ziemia usuwa mu
siê spod nóg�
- Kiedy   g e n e r a ³  mówi
o pokoju, to nie mo¿e to nie
brzmieæ fa³szywie, a napier-
�nik zbroi, jaki da³ papie¿o-
wi, nijak nie kojarzy siê z
rozbrojeniem.
- To wygl¹da³o na spowied�,
bo Jaruzelski bi³ siê w pier-
si. Ale nie ¿a³owa³ za grze-
chy, nie obieca³ poprawy, to i
rozgrzeszenia nie dosta³.
    Grupa osób obserwuj¹ca
transmisjê 3 razy wybuchnê³a
zgodnym �miechem, gdy Jaru-
zelski mówi³, ¿e: 1/ w³adza
jest krytyczna wobec siebie,
2/ Podhale jest enklaw¹ do-
brobytu stworzonego przez

PRL, 3/ w Polsce nie karze
siê za przekonania. Weso-
³o�æ wywo³a³ tak¿e obraz
Jana Chrzciciela, który
wrêcza³ papie¿, bo kto�
rzuci³ uwagê, ¿e diab³u i
chrzest nie pomo¿e�

DZIEÑ JAK CO DZIEÑ

Z REGIONU --- W czasie
transmisji powitalnej na
Okêciu na ulicach i placach
krakowskich osiedli zrobi³o
siê pusto. Nie je�dzi³y sa-
mochody, nie widaæ by³o
przechodniów. --- Wczoraj
rano ko³o hotelu asystenc-
kiego przy ul. Tokarskiego,
od strony ul. Koniewa usta-
wiono krzy¿, ju¿ po raz dru-
gi na Miasteczku Studenc-
kim w ci¹gu ostatnich dni.
I znowu, tym razem nie w
nocy, ale wieczorem, spec-
jalna ekipa za pomoc¹ d�wi-
gu krzy¿ usunê³a i wywioz³a
pod eskort¹ MO. --- Si³y
bezpieczeñstwa w Krakowie
maj¹ liczyæ w dniach pobytu
papie¿a 13 tys. ludzi, z
czego w Miasteczku Studenc-
kim bêdzie zakwaterowanych
5 tys., wg innych �róde³ 9
tys. Starczy chyba, aby daæ
odpór nie tylko Turkom, ale
nawet Bu³garom. --- W Te-
lewizyjnej Kronice Krakow-
skiej zobaczyli�my w czwar-
tek komendanta Woj. Stra¿y
Po¿arnej. Mówi³ jak  to
stra¿acy przygotowuj¹ siê
do wizyty papie¿a� spraw-
dzaj¹c strychy, piwnice,
mieszkania pod wzglêdem
bezpieczeñstwa ppo¿. Ale
na tej samej zasadzie
GOPR powinien og³osiæ
alarm lawinowy, spó³ki
wodne mog³yby dostaæ nakaz
umacniania wa³ów a dozorcy
- str¹cania sopli z dachów.
Akcja "Papie¿ bezpieczny"
jak i np. niedawna "Akcja
Posesja" ma te same dwa
cele: bli¿szy wêszyæ za pod-
ziemiem, dalszy - totalnie
zastraszyæ spo³eczeñstwo.
---
Z KRAJU --- W czasie prze-
jazdu Papie¿a z lotniska na
Stare Miasto w Warszawie
wszêdzie by³y widoczne sym-
bole "S". Na Kolumnie Zyg-
munta i na Ko�ciele �w.
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Anny wisia³y transparenty
"Witamy Ciê Ojcze Solidarno-
�ci!" i "Naród wita Ciê w
Solidarno�ci" T³umy na tra-
sie wznosi³y okrzyki proso-
lidarno�ciowe, ludzie poka-
zywali znak zwyciêstwa. ---
W homilii w katedrze �w.
Jana, po�wiêconej prymasowi
Wyszyñskiemu Papie¿ wyra�-
nie opowiedzia³ siê po stro-
nie narodu, mówi¹c, ¿e stoi
pod krzy¿em z wszystkimi,
którzy s¹ zawiedzeni, uwiê-
zieni, skrzywdzeni i którzy
cierpi¹. Oklaskami przyjêto
jego stwierdzenie na temat
tego, ¿e Opatrzno�æ oszczê-
dzi³a prymasowi Wyszyñskiemu
smutnych do�wiadczeñ grudnia
81. --- 16.6 po mszy wieczor-
nej w katedrze �w. Jana i
przyje�dzie Papie¿a do pa³acu
arcybiskupiego, uformowa³
siê tysiêczny pochód zmie-
rzaj¹cy, jak zwykle, w stronê
"bia³ego domku". Ludzie mieli
znaczki "S", krzyczeli: "Uwol-
niæ wiê�niów", "Lech Wa³êsa",
"Papie¿ z nami". Silne od-
dzia³y ZOMO zatrzyma³y jed-
nak t³um i po wezwaniu lu-
dzie rozeszli siê. Niektórzy
wo³ali: "ZOMO do pracy!" i
"Spotkamy siê jutro!" Inny
pochód przeszed³ w kierunku
pa³acu prymasowskiego, ale
po zatrzymaniu równie¿ roz-
szed³ siê spokojnie. Na uli-
cach panowa³ nastrój wolno-
�ci, skandowano "Demokracja",
"Solidarno�æ", "Zbyszek Bu-
jak", "Amnestia". O zaburze-
niach na St. Mie�cie poin-
formowa³ w czwartek ostatni
dziennik TV, spó�niony o 10
minut: "Tylko dziêki zdecydo-
wanej postawie milicji nie
dosz³o do staræ". Nic nie
mówiono ju¿ na ten temat
w dziennikach nocnych ani
porannych. --- W pi¹tek o
2.00 w nocy dziennik Polskie-
go Radia nie zawiera³ ani
s³owa na temat Papie¿a. ---
Stoj¹cy bez przerwy pod
mieszkaniem Wa³êsy milicjan-
ci odprowadzaj¹ go tak¿e do
pracy. Kiedy w czwartek Wa-
³êsa ze swoj¹ ¿on¹ chcia³
odjechaæ spod Stoczni swoj¹
Nysk¹, do samochodu zaczêli
wciskaæ siê ubole. By³a przy
tym ekipa TV amerykañskiej,
dziêki czemu ca³y �wiat móg³

potem us³yszeæ skrajnie roz-
w�cieczony g³os Wa³êsy: Zo-
staw nas cz³owieku, odczep siê
gnoju! Po krótkiej utarczce
uda³o mu siê wyrzuciæ ich z
auta, którym pojecha³ do ks.
Jankowskiego. Plebanie na-
tychmiast otoczy³y si³y "po-
rz¹dku." --- Jednak Wa³êsa
spotka siê z Papie¿em! Bêdzie
mu towarzyszy³a eskorta MO.
Urban o�wiadczy³, ¿e spotka-
nie bêdzie mia³o charakter
prywatny. Ale w³adza i tak
ju¿ wcze�niej, niepotrzebnie,
sama nada³a ca³ej sprawie
charakter polityczny. Wa³êsa
zamierza wraz z rodzin¹ byæ w
niedzielê w Czêstochowie. ---
Wczoraj w ko�ciele OO Kapucy-
nów, gdzie znajduje siê serce
Jana III Sobieskiego, Papie¿
spotka³ siê z matk¹ Grzegorza
Przemyka - Barbar¹ Sadowsk¹
i Tadeuszem Mazowieckim,
swoim osobistym przyjacielem,
redaktorem Tygodnika Soli-
darno�æ. --- We mszy �wiêtej
na Stadionie Dziesiêciolecia
wziê³o udzia³ ok. miliona
osób. "S" zamanifestowa³a
swoj¹ obecno�æ chor¹giewkami
i okrzykami na cze�æ Papie¿a
i Wa³êsy. Kilkudziesiêciome-
trowy  transparent "Ojcze
�wiêty kochamy Ciê - inter-
nowani" zmusi³ kamerzystów do
specjalnych ujêæ, a milicjê do
robienia fotografii. By³y te¿
transparenty studenckie. Jan
Pawe³ II powiedzia³ m. in.:
"Otrzyma³em w ostatnich mie-
si¹cach wiele listów, w tym
równie¿ i od internowanych.
S¹ one nieraz buduj¹cym �wia-
dectwem /.../ wewnêtrznych
zwyciêstw." W�ród tradycyj-
nych darów z³o¿onych Papie-
¿owi znalaz³a siê m. in. mo-
siê¿na Pieta Gdañska od
stoczniowców Trójmiasta,
lampka górnicza z Zag³êbia,
sêkacz - tradycyjne ciasto
litewskie, kilim z Matk¹
Bosk¹ z ³ódzkiej fabryki
dywanów i ró¿aniec z bursz-
tynami od diecezji warszaw-
skiej. Pod koniec mszy Papie¿
pozdrowi³ m.in. wiernych z
diecezji gdañskiej, co wywo³a-
³o oklaski i okrzyki. Po b³o-
gos³awieñstwie zebrani zain-
tonowali "Bo¿e co� Polskê."
W tym miejscu zakoñczy³a siê
transmisja radiowa. Spiker

zdenerwowanym g³osem za-
rz¹dzi³, ¿e s³u¿ba sprawoz-
dawcza ³¹czy siê ze studiem
i przezornie wyciszono os-
tatnie s³owa pie�ni. Tymcza-
sem na stadionie wzniós³ siê
las r¹k z liter¹ "V". "Id�cie
do domów i uca³ujcie swoje
dzieci" - zakoñczy³ Ojciec
�wiêty swoje spotkanie z
wiernymi Mazowsza. --- Do
25 bm. Jasn¹ Górê odwiedzi
1,5 - 2 mln przybyszów. Na
1 mieszkañca Czêstochowy
przypadnie 5-6 pielgrzy-
mów. ---
ZE �WIATA --- Polska znowu
wróci³a na czo³ówki �wiato-
wej prasy. Wystarczy w³¹czyæ
jak¹kolwiek stacjê radiow¹,
byle nie wschodnioeuropej-
sk¹ ¿eby us³yszeæ odmieniane
we wszystkich jêzykach s³o-
wa: Wojty³a, Polska, Wa³êsa,
Solidarno�æ. Tylko my udaje-
my, ¿e jest ca³kiem normal-
nie, a nasi najmilsi s¹sie-
dzi, ¿e jest normalniej ni¿
zwykle. --- W ZSRR o wizy-
cie Papie¿a poinformowa³a
tylko prasa sto³eczna. ---
BBC: Zwi¹zek Radziecki jest
bardzo zaniepokojony wizyt¹.
--- Czeskie pismo "Svoboda"
ostro zaatakowa³o Papie¿a. -
-- Ani wieczorem 16 bm. ani
rano 17 bm. radio Moskwa w
programie dla zagranicy
/angielskim i francuskim/
nie poda³o ¿adnej wiadomo�ci
o Papie¿u. --- Wszystkie
dzienniki paryskie zamie-
�ci³y materia³y sprawozdaw-
cze z wizyty na I stronie.
Wyj¹tkiem jest komunistycz-
ny L�Humanite, który po�wiê-
ci³ temu wydarzeniu� siód-
m¹ stronê. --- G³os Amery-
ki: Zachodnie �rodki prze-
kazu podkre�laj¹, ¿e w³adze
polskie zosta³y zaskoczone
tym, ¿e papie¿ mówi otwarcie
o sprawach k³opotliwych dla
rz¹du, jak internowani,
wiêzieni, wolno�æ dla zwi¹z-
ków zawodowych.

MY�LI CZ£OWIEKA �REDNIEGO

W³adze nie dekoruj¹ miasta
wiêc zrobiê to sam i mo¿e
nawet lepiej� --- O³tarz
j u ¿  stoi. A przed 22 lip-
ca zawsze jeszcze w nocy
przybijaj¹ deski na trybu-
nie� ---     Nr zamkniêto

18.6.83 godz. 0.53
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D Z I E N N I K   N I E -
Z A L E ¯ N Y   W Y D A N Y
NAK£ADEM "DNIA" - PISMA AKA-
DEMICKIEJ KOMISJI POROZU-
MIEWAWCZEJ NSZZ SOLIDARNO�Æ
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OBRAZKI Z TRASY WARSZAWA -
NIEPOKALANÓW - CZÊSTOCHOWA

Wczoraj rano Papie¿ zmieni³
sw¹ trasê, by pod pomnikiem
bohaterów Getta zmówiæ cich¹
modlitwê. Wiadomo�æ o wyj�ciu
poza oficjalny program obie-
g³a stolicê lotem b³yskawicy.
Warszawiacy t³umnie przybyli
na teren Getta i zgotowali
Papie¿owi burzliw¹ owacjê.
Nastêpnie Ojciec �wiêty uda³
siê na Pawiak, gdzie minut¹
ciszy uczci³ pamiêæ pomordo-
wanych.

Od �mierci potê¿niejsza jest
mi³o�æ - powiedzia³ Jan Pa-
we³ II w Niepokalanowie w
swej homilii ku czci �w. Mak-
symiliana Kolbego - A to
znaczy tak¿e: nie daj siê
zwyciê¿yæ z³u, ale z³o dobrem
zwyciê¿aj! Zwracaj¹c siê do
ch³opów, szczególnie tych,
którzy wspólnie z Ko�cio³em
pracuj¹ nad odnow¹ polskiej
wsi, mówi³ o godno�ci rolnika
i jego pracy, a potem przypo-
mnia³ s³owa Witosa: "Ch³op
zachowa³ w najgorszych chwi-
lach przywi¹zanie do ziemi,
religiê i narodowo�æ. Te trzy
warto�ci da³y podstawê do
stworzenia pañstwa. Gdzie
ch³op stan¹³, tam siê podsta-
wa przysz³ego odrodzenia
osta³a".

Do Czêstochowy helikopter
papieski wystartowa³ ze sta-
dionu Polonii. Po przylocie
papie¿ pozdrawiaj¹c grupê ze
Szczecina nawi¹za³ bezpo-
�rednio "S" wspominaj¹c Sier-
pieñ 80.

"Maryjo jeste�my m³odzi -
Ju¿ dzisiaj zale¿y
Od polskiej m³odzie¿y
Nastêpne tysi¹c lat�"

- �piewa³o kilkaset tysiêcy

m³odych ludzi zebranych
wczoraj pó�nym wieczorem na
b³oniach czêstochowskich pod
Jasn¹ Gór¹. Ich reprezentant
powiedzia³ Papie¿owi - Ka¿dy
chcia³by tu podej�æ do Ciebie
i powiedzieæ SUM TOTUS TUUS
- JESTEM CA£Y TWÓJ. W imie-
niu pó³milionowej rzeszy
polskiej m³odzie¿y akademic-
kiej studenci KUL wrêczyli
Janowi Paw³owi II drewnian¹
rze�bê Chrystusa i krzy¿
zrobiony z chleba. M³odzi
robotnicy Szczecina przynie-
�li ró¿aniec z bursztynu,
m³ode siostry zakonne w³a-
snorêcznie haftowany ornat.
W�ród kolejnych grup szcze-
gólnie gor¹co oklaskiwano
m³odzie¿ z oazowego ruchu
�wiat³o-¯ycie - popularyzo-
wanego - jak podkre�li³ pro-
wadz¹cy spotkanie - nie tyl-
ko dziêki �rodkom masowego
przekazu /aluzja wywo³a³a
natychmiast wybuch �miechu/,
a tak¿e m³odzie¿ harcersk¹.
Uczestnicy spotkania zapew-
nili Papie¿a, ¿e nie lêkaj¹
siê trudu, ofiar i wyrzeczeñ,
by przeciwstawiæ siê wszyst-
kiemu co uw³acza ludzkiej
godno�ci, co poni¿a obyczaj-
no�æ, co co zagra¿a egzysten-
cji cz³owieka i dobru wspól-
nemu.
- Chcia³em was o co� zapytaæ
- rozpocz¹³ swoje wyst¹pienie
papie¿ - Czy cz³owiek z Rzy-
mu, dzisiaj na Jasnej Górze
ma prawo zabraæ g³os? Wielki
wrzask rado�ci, okrzyki,
�piew. - Wiêc mam prawo, czy
nie mam prawa? - udaj¹c
zniecierpliwienie ponownie
pyta Papie¿. W odpowiedzi
m³odzie¿ skanduje "Bli¿ej
nas!" Papie¿ podchodzi do
bariery i mówi: Dlaczego nie
mówicie wyra�niej? A po
chwili: Jakie macie jeszcze
¿yczenia? - PRZYJEDÌ ZNOWU!
- Dopiero przyjecha³em -
dziwi siê Ojciec �wiêty. I tak
na po³y ¿artobliwy, na po³y
powa¿ny dialog rozpocz¹³
homiliê, wielokrotnie prze-
rywan¹ entuzjastycznymi
oklaskami i okrzykami sym-
patii. Dwa s³owa stanowi³y
jej kanwê - "mi³o�æ" i "czuwa-
nie". - Moi drodzy przyjacie-
le - mówi³ Papie¿ - do was
nale¿y po³o¿yæ zdecydowan¹

zaporê tym wadom spo³ecznym,
których tu nie bêdê nazywa³
po imieniu, ale o których
sami doskonale wiecie. Mu-
sicie od siebie wymagaæ,
nawet gdyby inni od was nie
wymagali. Do�wiadczenia
historyczne mówi¹, ile kosz-
towa³a ca³y naród okresowa
demoralizacja. Dzisiaj, kie-
dy zmagamy siê o przysz³y
kszta³t naszego ¿ycia spo-
³ecznego, pamiêtajcie, ¿e ten
kszta³t zale¿y od tego, jaki
bêdzie cz³owiek. A wiêc -
czuwajcie. Czuwam - to zna-
czy mi³o�æ bli�niego, to
znaczy podstawowa miêdzy-
ludzka solidarno�æ. Wobec
Matki Jasnogórskiej pragnê
podziêkowaæ za wszystkie
dowody tej solidarno�ci,
jakie dali moi rodacy, w tym
równie¿ m³odzie¿ polska w
trudnym okresie niedawnych
miesiêcy. Nie³atwo by³oby mi
tutaj wymieniaæ wszystkie
formy tej troski, jak¹ oto-
czone by³y osoby internowa-
nych, uwiêzionych, zwalnia-
nych z pracy, a tak¿e ich
rodziny. Wiecie o tym lepiej
ode mnie. Niech to dobro,
które siê wyzwoli³o w tylu
miejscach, na tyle sposobów,
nie ustaje na ziemi pol-
skiej. Niech stale potwier-
dza owo "czuwam" z Apelu
Jasnogórskiego.  Czuwam to
znaczy tak¿e czujê siê odpo-
wiedzialny za to wielkie
wspólne dziedzictwo, któremu
na imiê Polska. Nie pra-
gniemy takiej Polski, która
by nas nic nie kosztowa³a,
natomiast czuwajmy przy
wszystkim, co stanowi auten-
tyczne dziedzictwo pokoleñ,
staraj¹c siê wzbogaciæ to
dziedzictwo. Moi m³odzi
przyjaciele, pragnê wam na
koniec powiedzieæ, ¿e wiem o
waszych cierpieniach, o
waszej trudnej m³odo�ci, o
poczuciu krzywdy i poni¿e-
nia, o jak¿e czêsto odczuwa-
nym braku perspektyw na
przysz³o�æ. Matko Jasnogór-
ska, przyjmij dzisiejszego
wieczoru ten apel polskiej
m³odzie¿y wespó³ z Papie¿em-
Polakiem i pomó¿ nam trwaæ
w nadziei.
I znowu okrzyki "Niech ¿yje
Papie¿" i odpowied� Ojca
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�wiêtego: "Muszê siê odwza-
jemniæ i zawo³aæ NIECH ¯YJE
M£ODZIE¯!", oklaski, okrzyki.
Rado�æ wywo³uj¹ pozdrowienia
Papie¿a "dla tych grup, które
siê nie ujawni³y przez z³o¿e-
nie darów, ale które s¹ obec-
ne w tej waszej wielkiej
wspólnocie. I znów tak jak
cztery lata temu na Ska³ce
las uniesionych w górê krzy-
¿y - "Niech w tym krzy¿u
bêdzie wasza m¹dro�æ i wasza
si³a przez Maryjê Pani¹ Ja-
snogórsk¹. Amen."

DZIEÑ JAK CO DZIEÑ

Z REGIONU --- Wczoraj od
rana do popo³udnia prze-
je¿d¿a³y przez Kraków liczne
autobusy wioz¹ce m³odzie¿ do
Czêstochowy. Wszystkie przy-
strojone flagami, napisami i
nalepkami maryjnymi i pa-
pieskimi. --- D³ugie kolejki
ustawiaj¹ siê przed konfesjo-
na³ami w krakowskich ko-
�cio³ach. --- Wczoraj od
rana - wszêdzie - w sklepach,
u fryzjera, w aptece - ludzie
s³uchali transmisji z Niepo-
kalanowa. Nawet pacjenci w
przychodni mieli ze sob¹
radia tranzystorowe. ---
Ulica Pomorska ko³o SB na
pl. Wolno�ci zastawiona jest
osinobusami ZOMO po obu
stronach. Zapowiedziano tak-
¿e zamkniêcie s¹siedniej ul.
Józefitów, co znaczy, ¿e si³y
MO jeszcze bêd¹ wzmocnione.
--- Ch³opcy na Mogilskiej
znowu chodz¹ w he³mach. ---
Seriê 6 znaczków o nominale
50 z³ ka¿dy wyda³a poczta "S".
Wymiary 48x32 mm. Kolory:
czer., pomar., br¹z., szary,
nieb., ziel. Technika: praw-
dopodobnie offset.  Na znacz-
ku twarz Jana Paw³a II, na-
pis II wizyta w Polsce 16 VI.
1983 r. oraz: Poczta Solidar-
no�æ /charakterystyczny
kszta³t liter/. --- Na pyta-
nie ankiety "Tygodnika Po-
wszechnego" czego siê pan
spodziewa po przyje�dzie
Papie¿a? Wa³êsa odpowiedzia³
krótko "niech tylko przyje-
dzie". Cenzura nie zezwoli³a
na druk odpowiedzi na ankie-
tê w ogóle. --- Papie¿ w
czasie obecnej wizyty w Pol-
sce u�miecha siê rzadko.

Z KRAJU --- Gdañsk jest
udekorowany przez mieszkañ-
ców tak samo jak miasta
odwiedzane przez Papie¿a.
W�ród dekoracji s¹ napisy
"CZEKAMY". --- Jednym z
darów przygotowanych dla
Papie¿a  w Katowicach jest
zestaw dzie³ sztuki stworzo-
nych podczas stanu wojenne-
go. --- Dopiero wczoraj
wieczór pokazano w DTV,
bardzo krótko, nieruchome
zdjêcie, na którym Papie¿
podaje rêkê Jaruzelskiemu
na stopniach Belwederu.
Scena zosta³a tak ujêta, ¿e
genera³ stoi wy¿ej ni¿ Pa-
pie¿. Có¿, TVP od dawna s³y-
nie ze swych manier, ma³o
maj¹cych wspólnego ze �wia-
tem cywilizowanym. --- Pol-
skie Radio nadal nie przej-
muje siê Papie¿em. Wczorajszy
g³ówny dziennik wieczorny
w progr. I poda³ wiadomo�æ
z Niepokalanowa dopiero na
3 pozycji. Po informacji o
zlocie ziomkostwa "�l¹zaków"
w RFN i laurce na temat
uk³adu o przyja�ni PRL - WRL.
--- Do transmisji uroczy-
sto�ci papieskich Polskie
Radio - z pe³n¹ premedytacj¹
- stosuje specjalne mikrofo-
ny kierunkowe, które �wiet-
nie przekazuj¹ d�wiêk od
o³tarza, ale t³umi¹ wszelkie
d�wiêki z dalszego planu.
St¹d nie s³ychaæ reakcji
t³umu i zapadaj¹ d³ugie
chwile ciszy, bo spikerowi
zakazano tak¿e mówiæ cokol-
wiek od siebie. To tak jakby
na meczu pi³karskim trans-
mitowaæ tylko gwizdki sê-
dziego. Mimo to nie uda³o siê
jednak ocenzurowaæ gigan-
tycznej owacji m³odzie¿y dla
Jana Paw³a II w Czêstocho-
wie, okrzyków, "Sto lat" i
ca³ego festiwalu pie�ni i
m³odzie¿owych piosenek reli-
gijnych. --- Jak zawsze
wtedy, gdy w³adza nie wie co
mówiæ, lub nie chce nic po-
wiedzieæ, tak i teraz ma³o
jest w �rodkach masowego
przekazu w³asnych komenta-
rzy. Za to gêsto cytuje siê
g³osy prasy zagranicznej,
a to szwedzkiej, a to wêgier-
skiej, a nawet - có¿ za bez-
stronno�æ! - amerykañskiej.
Có¿ kiedy g³osy te zawsze -

co za zbieg okoliczno�ci! -
powtarzaj¹ wy�wiechtane tezy
propagandy partyjno-wojskowej.
--- W³adze woj. katowickiego
przygotowuj¹c "zabezpieczenie
Papie¿a" zupe³nie serio rozwa-
¿a³y projekty: 1/ budowy na
lotnisku, gdzie odbêdzie siê
msza Papie¿a, systemu wie¿y-
czek stra¿niczych - by ³atwiej
obserwowaæ t³um oraz 2/ po-
dzielenia wiernych na 50-
osobowe oddzia³y bezwzglêdnie
podporz¹dkowane wyznaczonym
dowódcom, odpowiedzialnych za
ka¿dego cz³onka grupy. Taki
chwilowy Konzentrationslager
/ros.: ³agier/. Widaæ duch tow.
Grudnia nie mo¿e opu�ciæ Gór-
nego �l¹ska.

ZE �WIATA --- Kard. John Król
o�wiadczy³, ¿e wizyta Papie¿a
ma byæ ho³dem z³o¿onym MB
Czêstochowskiej, która jest
symbolem ducha i niez³omno�ci
narodu polskiego. --- Prasa
japoñska: Wiara katolicka w
Polsce by³a ostoj¹ przeciwko
okupacji hitlerowskiej, a dzi�
- przeciw sowieckiej. --- G³os
Ameryki: Papie¿ nie da³ siê
wt³oczyæ w ramy wizyty wyzna-
czone przez rz¹d. Chodzi o jej
meritum. Zamierzona insceni-
zacja nie wysz³a. Zmusza to
rz¹d do dzia³añ dora�nych i
nerwowych np.  sk³adania do-
datkowych o�wiadczeñ / jak
Urban o spotkaniu Papie¿a
Wa³ês¹/. --- Washington Post:
Wizyta Papie¿a jest istotnym
sprawdzianem intencji re¿imu.
--- Liberation:  Rozmowa w
4 oczy miêdzy Jaruzelskim a
Papie¿em zapowiada³a siê na
tak pe³n¹ napiêcia, ¿e dla
roz³adowania atmosfery w³¹-
czono do niej Glempa i Jab³oñ-
skiego. --- Moskiewska Prawda
opublikowa³a artyku³ mówi¹cy,
¿e obecna pielgrzymka Papie¿a
mo¿e staæ siê dla opozycji
�ród³em tej si³y moralnej,
która po poprzedniej wizycie
przyczyni³a siê do wydarzeñ
Sierpnia 80. --- Radio Wolna
Europa: W³adzy nie mo¿na do-
godziæ. Gdy Wa³êsa chce wyst¹-
piæ publicznie to jest dla niej
osob¹ prywatn¹, gdy chce pry-
watnie rozmawiaæ z papie¿em -
jest osob¹ publiczn¹�

Nr zamkniêto 19.6. g. 0.35
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S£OWA JANA PAW£A II Z JASNEJ
GÓRY NA 600-LECIE OBRAZU
M.B. CZÊSTOCHOWSKIEJ 19
CZERWCA 1983 /fragmenty/:

�jasnogórska ewangelizacja
wolno�ci ma jeszcze inny
wymiar. Jest to wymiar wol-
no�ci narodu, wymiar wolnej
ojczyzny, której przywrócona
zosta³a godno�æ suwerennego
pañstwa. Naród jest prawdzi-
wie wolny, gdy mo¿e kszta³to-
waæ siê jako wspólnota okre-
�lana przez jedno�æ kultury,
jêzyka, historii. Pañstwo jest
istotnie suwerenne, je�li
rz¹dzi spo³eczeñstwem i za-
razem s³u¿y dobru wspólnego
spo³eczeñstwa /na tle coraz
g³o�niejszych oklasków/ i
je�li pozwala narodowi re-
alizowaæ w³a�ciw¹ mu podmio-
towo�æ, w³a�ciw¹ mu to¿sa-
mo�æ./Owacja./ Moi drodzy,
tak jak swego czasu kard.
Wyszyñski, tak i ja was pro-
szê, a¿eby�cie s³uchali moich
s³ów, my�leli wspólnie ze
mn¹, ale - o ile mo¿no�ci -
nie przerywali mi. Bêdzie to
mo¿e po¿yteczniejsze dla re-
ligijnego owocu naszego spo-
tkania. - To poci¹ga za sob¹
m.in. stwarzanie odpowiednich
warunków rozwoju w zakresie
kultury, ekonomii i innych
dziedzin ¿ycia spo³ecznej
wspólnoty. Suwerenno�æ pañ-
stwa jest g³êboko zwi¹zana z
jego zdolno�ci¹  promowania
wolno�ci narodu, czyli stwa-
rzania warunków, które mu
pozwol¹ wyraziæ ca³¹ swoj¹
w³asn¹ to¿samo�æ historyczn¹
i kulturaln¹, to znaczy po-
zwol¹ mu byæ suwerennym
przez pañstwo. /To/ elemen-
tarne prawdy porz¹dku mo-
ralnego� Podczas poprzedniej
pielgrzymki do Ojczyzny po-

wiedzia³em z Jasnej Góry, ¿e
tutaj zawsze byli�my wolni. O
Jasn¹ Górê te¿ opiera³a siê
nadzieja narodu oraz wytrwa-
³e d¹¿enie do odzyskania
niepodleg³o�ci wyra¿ane w
tych s³owach "Przed Twe o³ta-
rze zanosim b³aganie: Ojczy-
znê woln¹ racz nam wróciæ
Panie." Tutaj te¿ nauczyli�my
siê tej podstawowej prawdy o
wolno�ci narodu  - naród
ginie, gdy nie naprawia swo-
jego ducha; naród ro�nie, gdy
duch jego coraz bardziej siê
oczyszcza. Tego ¿adne si³y
zewnêtrzne nie zdo³aj¹ znisz-
czyæ. Mamy bardzo trudne
po³o¿enie geopolityczne. Mamy
bardzo trudne dzieje, zw³asz-
cza na przestrzeni ostatnich
stuleci. Bolesne do�wiadcze-
nia historii wyostrzy³y na-
sz¹ wra¿liwo�æ w zakresie
podstawowych praw cz³owieka
i praw narodu, zw³aszcza
prawa do wolno�ci, suweren-
nego bytu, do poszanowania
wolno�ci sumienia i religii,
praw ludzkiej pracy. Mamy
te¿ ró¿ne ludzkie s³abo�ci,
wady, grzechy i to grzechy
ciê¿kie, o których musimy
pamiêtaæ. Ale mamy Matkê.
Jest to Matka troskliwa,
wymagaj¹ca, ale i wspomaga-
j¹ca. Matka Chrystusa, który
mówi: Nie jeste� ju¿ niewol-
nikiem, lecz wolnym. Matka
Chrystusa, którego chcemy
zaprosiæ do dalszych dziejów
Polski. Chcemy zaprosiæ
Chrystusa przez Maryjê do
dalszych dziejów w nasz¹
przysz³o�æ, przede wszystkim
te najbli¿sz¹� a potem  i
dalsz¹� O Maryjo, przecie¿
Ty wiesz o wszystkim, czego
nam brak, o wszystkim co nas
boli, Ty znasz nasze cierpie-
nia, nasze przewinienia i na-
sze d¹¿enia� Pomó¿ nam
przej�æ z Ewangeli¹ w sercu
poprzez nasze trudne dzi� w
tê przysz³o�æ, w któr¹ zapro-
sili�my Chrystusa - Ksiêcia
Pokoju. /Przed modlitw¹ na
Anio³ Pañski:/ Pragnê w spo-
sób szczególny zjednoczyæ siê
z tymi, którzy w mojej Ojczy�-
nie wykonuj¹ wielorak¹ pracê
umys³ow¹. My�lê o nauczycie-
lach i wychowawcach ró¿nych
szkó³ - od przedszkoli poczy-
naj¹c a na wy¿szych uczel-
niach koñcz¹c, my�lê o lu-

dziach pracuj¹cych w biu-
rach, urzêdach, w przemy�le
i handlu, o lekarzach, o
ca³ym zró¿nicowanym perso-
nelu s³u¿by zdrowia, o pra-
cownikach wedle ró¿nych
funkcji specjalistycznych,
jakie spe³niaj¹, o in¿ynie-
rach ró¿nych dziedzin, o
twórcach kultury i narodo-
wej sztuki, o tych, którzy tê
kulturê krzewi¹, my�lê o
ludziach pióra, o tych ró¿-
nych zawodach a zarazem
powo³aniach, które s³u¿¹
wspólnemu dobru spo³eczeñ-
stwa, kszta³tuj¹c  ró¿ne
dziedziny narodowej kultury.
Oby praca ludzkich umys³ów
wielorako ukierunkowana
s³u¿y³a na ziemi polskiej
umacnianiu siê prawdy i
poszerzaniu obszaru dobra
w naszej Ojczy�nie.

OBRAZKI Z CZÊTOCHOWY

Ju¿ na 4 godziny przed so-
botnim spotkaniem Papie¿a z
m³odzie¿¹ trudno by³o dostaæ
siê na plac przed klasztorem.
Ludzie szczelnie wype³nili
tak¿e park za placem i
wszystkie pobliskie ulice i
aleje. Ko³o po³udnia w t³u-
mach oczekuj¹cej m³odzie¿y
pojawi³y siê plansze z na-
zwami miejscowo�ci ca³ej
Polski od Przemy�la i Luba-
czowa po Szczecin, oraz
transparenty "S" przyjmowane
powszechnymi brawami.
Pierwszym by³ napis "Zwyciê-
¿ymy" pisany charaktery-
stycznym pismem,  z chor¹-
giewk¹. Po nim zjawi³y siê:
"S walczy", "S ¿yje", "Solidar-
ni z Tob¹", " Przewod� w mi-
³o�ci ku niepodleg³o�ci -
KPN", "Nie oddamy mowy, wia-
ry� - NSZ", "S - Pabianice",
"Witamy Wa³êsê", "Stoczniowcy
z Gdañska z Papie¿em - Soli-
darno�æ", "Narodowa S z Pa-
pie¿em". Najlepiej zorganizo-
wane i najbardziej rzucaj¹ce
siê w oczy by³y grupy z
Gdañska. Po uroczysto�ci
kilka godzin trwa³o rozcho-
dzenie siê t³umów. Potem, ju¿
w mie�cie, ok. 23.00 uformo-
wa³ siê pochód, który pod¹¿a³
w stronê Jasnej Góry. By³y
okrzyki "Polska to my", by³y
gwizdy na widok milicji w
mundurach wyj�ciowych, ale
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z pa³kami, która tworzy³a
formalne szpalery. Deszcz
jednak ostudzi³ w porê na-
stroje i pochód siê rozszed³.
--- W niedzielê rano na
Jasnej Górze, gdy przed o³ta-
rzem pojawi³ siê Ojciec �wiê-
ty, t³umy d³ugo skandowa³y.
"Niech - ¿yje - nam! Niech -
¿yje - nam!" Stary, chrze�ci-
jañski symbol wiary i na-
dziei - kotwica zwieñczona
krzy¿em - umieszczony nad
o³tarzem nabra³ dzisiaj no-
wego znaczenia, przez analo-
giê do znaku Polski Walcz¹-
cej z okupantem i symbolu
Solidarno�ci Walcz¹cej dzi-
siaj. Na placu przed klaszto-
rem by³o mnóstwo flag "S".
T³umy s³ucha³y s³ów Papie¿a
w tak wielkim skupieniu, ¿e
s³ychaæ by³o æwierkanie
ptaków. Ma³y wróbel sfrun¹³
w pewnej chwili na stopnie
o³tarza, a potem przez d³u¿-
szy czas lata³ sobie spokoj-
nie nad papieskim tronem. W
modlitwie powszechnej modlo-
no siê m.in., aby narody s³o-
wiañskie i pobratymcze, spo-
krewnione duchowo równie¿
mi³o�ci¹ do MB. Jasnogór-
skiej, przez swoje �wiadectwo
Ewangelii na dzisiejszej
drodze krzy¿owej zjedna³y
duchowe moce dla �wiata ce-
lem budowania jedno�ci i
pokoju, modlono siê za
wszystkich m³odych Polaków,
którzy w ostatnich latach
podjêli ogromny trud odno-
wienia sprawiedliwo�ci spo-
³ecznej i ducha narodu w
prawdzie i wolno�ci, aby
do�wiadczaj¹c, jak trudne
jest zwyciêstwo dobra, nigdy
nie utracili nadziei i trwa-
li solidarnie w ³¹czno�ci z
Maryj¹ Jasnogórsk¹, Matk¹ i
Królow¹ Polski, modlono siê
za chorych, cierpi¹cych i
udrêczonych z powodu zmagañ
z mi³o�ci do Ojczyzny, o
umacnianie nadziei, ¿e osta-
teczne zwyciêstwo nale¿y
zawsze do mi³o�ci. W�ród da-
rów dla Ojca �w. znalaz³y siê
np. wizerunek MB Jasnogór-
skiej z tysiêcy ziaren zbo¿a
i nasion od diecezji czêsto-
chowskiej, olbrzymi wazon
kryszta³owy od diecezji prze-
myskiej, z³oty pier�cieñ

ufundowany przez Polskie Tow.
Historyczne w USA a wrêczony
przez przeora klasztoru z ame-
rykañskiej Czêstochowy oraz
kielich ze srebra i bursztynu
od ludzi morza z diecezji gdañ-
skiej i pelpliñskiej. W tym
kielichu - powiedzia³ prowa-
dz¹cy ceremoniê przynosz¹ swoje
cierpienia i zmagania ze
wszystkimi ¿ywio³ami, a tak¿e
nadziejê, która jest rozpiêta
na trzech krzy¿ach wspieraj¹-
cych czaszê kielicha. Delegacja
gdañska, podobnie jak na Sta-
dionie Dziesiêciolecia w War-
szawie, przyjêta zosta³a d³ugo-
trwa³¹ owacj¹. - Pod koniec
transmisji mszy z Jasnej Góry
realizatorów zaskoczy³a pie�ñ
"Bo¿e co� Polskê" i las r¹k
wznoszonych w górê w znaku
zwyciêstwa.  Prêdko w³¹czono
planszê "INTERWIDIENIJA", mimo
¿e do planowego fina³u trans-
misji zosta³o jeszcze 50 minut.
Wczoraj po po³udniu  szosa
Olkusz - Kraków by³a dos³ownie
zapchana wracaj¹cymi z Czêsto-
chowy samochodami. Zwraca³y
uwagê bardzo liczne grupy
m³odzie¿y na rowerach. --- W
przemówieniu wieczornym na
Jasnej Górze Papie¿ skrytyko-
wa³ stosowanie przemocy wobec
m³odzie¿y i mówi³, ¿e nale¿y j¹
strzec przed pobiciem. "Ko�ció³
powinien s³u¿yæ wolno�ci jed-
nostki i wolno�ci narodu" -
powiedzia³.

DZIEÑ JAK CO DZIEÑ

Z REGIONU --- Rozesz³a siê
wiadomo�æ, ¿e w³adze bezpie-
czeñstwa wykry³y w³a�nie ko-
lejn¹ podziemn¹ drukarniê, na-
le¿¹c¹ do wydawnictwa "Krzy¿
Nowohucki". A wiêc si³y "ochra-
niaj¹ce Papie¿a" nie pró¿nuj¹.
--- Niektórzy dozorcy �ród-
mie�cia dostali od dzielnico-
wych polecenie, aby natych-
miast dorêczyli listy lokato-
rów wraz z miejscem pracy.
Po co? --- Podobno na B³o-
niach znalezio-no ulotki
g³osz¹ce, i¿ Papie¿-Polak zo-
stanie zamordowany w swojej
ojczy�nie przez Polaka. Niewi-
dzialna rêka SB dzia³a! I zno-
wu pytanie: po co? ---
Do Krakowa przyjechaæ ma bli-
sko 2200 dziennikarzy, o kil-
kuset wiêcej ni¿ pierwotnie

oczekiwano. --- Pracow-
nikom zatrudnionym przy
obs³udze centrum praso-
wego w Cracovii i kinie
Kijów dano do podpisu
specjalne zobowi¹zanie, ¿e
w razie zauwa¿enia pod-
czas pracy jakichkolwiek
materia³ów nielegalnych
powiadomi¹ o tym natych-
miast kogo trzeba. To SB
ma ju¿ za ma³o w³asnych
donosicieli? --- Specjal-
ny poci¹g dla pielgrzy-
mów z Krakowa do Czêsto-
chowy odjecha³ udekoro-
wany  w ca³o�ci portre-
tami Papie¿a, kwiatami i
chor¹giewkami. By³ a¿
¿ó³ty od flag ko�ciel-
nych. ---
Z KRAJU --- Zakaz ogl¹-
dania transmisji telewi-
zyjnych z pobytu Papie¿a
sta³ siê powodem strajku
g³odowego wiê�niów poli-
tycznych w W-wie. Podobne
akcje protestacyjne pod-
jêto równie¿ w innych
wiêzieniach w kraju. ---
Na pro�bê Episkopatu
cofniêto decyzjê wydale-
nia 3 cz³onków ekipy
francuskiej TV, którzy
rzekomo filmowali budy-
nek komendy MO. ---
W trakcie demonstracji
na St. Mie�cie w W-wie w
dniu przylotu Papie¿a
ludzie odnie�li wra¿enie,
¿e milicjanci solidaryzu-
j¹ siê z t³umem. Który� z
nich t³umaczy³ ³agodnie:
Proszê siê rozej�æ, jutro
mamy spotkaæ siê na
mszy� --- Ostatnie wia-
domo�ci Polskiego Radia
o 1 w nocy, a wiêc w 2 go-
dziny po spotkaniu pa-
pie¿a z m³odzie¿¹ nie
zawiera³y ani s³owa o
jego pielgrzymce. By³y za
to wiadomo�ci o konfe-
rencji w Belgradzie,
strefach bezatomowych
/Bukareszt/, zamieszkach
w Berlinie Zach., bombie
w Irlandii itp.  ---
ZE �WIATA --- Wa³êsa
spotka siê z papie¿em w
�rodê lub czwartek w
Krakowie.
---
Nr zamkniêto 19.6 g. 23.25
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S£OWA JANA PAW£A II /fragm./

APEL JASNOGÓRSKI 19.06:
Trudno jest mówiæ g³o�no o
sprawach trudnych, wiêc
tylko Ciê proszê za wszystki-
mi tymi, którzy cierpi¹�
Matko Jasnogórska, ocal
dziedzictwo tych trudnych
ostatnich lat, zw³aszcza od
Sierpnia 80� Spraw, aby na
nowo podjêty zosta³ dialog�
POZNAÑ 20.06: �od pocz¹tku
Ko�ció³ na tej ziemi piastow-
skiej zwi¹za³ siê z Rzymem. I
st¹d te¿ kultura polska po-
siada znamiona nade wszystko
zachodnioeuropejskie /okla-
ski/. Oto co powiedzia³ kard.
Wyszyñski 2.IV.81 do przed-
stawicieli Solidarno�ci Wiej-
skiej /oklaski/ - "Je¿eli
ziemia jest poro�niêta traw¹,
to najostrzejsze wichry nie
wywiej¹ jej ³atwo, ale je¿eli
ziemia bêdzie pustkowiem,
wtedy ³atwo j¹ zawojowaæ".
Wyznanie piotrowe "Ty� jest
Chrystus" wyrazi³o siê w
dziejach Poznania poprzez
budowê Pomnika Naj�w. Serca
Jezusowego. Pomnik ten jako
wyraz dziêkczynienia za
odzyskanie niepodleg³o�ci
zosta³ zniszczony przez na-
je�d�cê w czasie II wojny
�wiatowej. Dzi� na tym miej-
scu stanê³y dwa krzy¿e na
pami¹tkê ofiar z 1956 r.
/oklaski/. Z ró¿nych motywów,
ze wzglêdu na dawniejsz¹ i
bli¿sz¹ przesz³o�æ to miejsce
czczone jest przez spo³eczeñ-
stwo, pragnê wiêc i ja rów-
nie¿ uklêkn¹æ w duchu na
tym miejscu i z³o¿yæ cze�æ.
/oklaski/
KATOWICE 20.06: Je¿eli ca³¹
dziedzin¹ pracy nie rz¹dzi
w³a�ciwy ³ad moralny, na
miejsce sprawiedliwo�ci
wkrada siê krzywda, a na

miejsce mi³o�ci - nienawi�æ.
Ca³y �wiat �ledzi³ i nadal
�ledzi z przejêciem wydarze-
nia, jakie mia³y miejsce w
Polsce od Sierpnia 80. W
wydarzeniach tych chodzi³o
przede wszystkim o sam mo-
ralny ³ad zwi¹zany z prac¹
ludzk¹ a nie tylko o podwy¿-
szenie zap³aty za ni¹ /okla-
ski/. Uderzy³o, ¿e wydarzenia
te by³y wolne od gwa³tów, ¿e
nikt nie poniós³ przez nie
�mierci ani ran /oklaski/.
Wreszcie, nosi³y na sobie wy-
ra�ne znamiê religijne
/oklaski/. Godno�æ pracy
winna byæ uszanowana bez
wzglêdu na to, jak¹ pracê
cz³owiek wykonuje /oklaski/.
Obowi¹zkowi pracy odpowiada-
j¹ te¿ uprawnienia cz³owieka
pracy. Nale¿y je ujmowaæ w
szerokim kontek�cie praw
cz³owieka. Sprawiedliwo�æ
spo³eczna polega na poszano-
waniu i urzeczywistnianiu
praw cz³owieka w stosunku do
wszystkich cz³onków danego
spo³eczeñstwa /oklaski/. Jest
to przede wszystkim prawo do
nale¿ytej zap³aty, sprawie-
dliwej czyli takiej, która
starczy równie¿ na utrzyma-
nie rodziny /oklaski/. £¹czy
siê z tym równie¿ sprawa
zwi¹zków zawodowych /okla-
ski/. Nie tylko pracowników
przemys³u. Istniej¹ wiêc
zwi¹zki rolników, pracowni-
ków umys³owych. S¹ one wy-
k³adnikiem walki o sprawie-
dliwo�æ, o s³uszne uprawnie-
nia ludzi pracy wedle po-
szczególnych zawodów /okla-
ski/. W podobnym duchu wypo-
wiedzia³em siê ju¿ w styczniu
81 w czasie audiencji udzie-
lonej w Watykanie delegacji
"Solidarno�ci" /oklaski/,
której towarzyszy³ równie¿
delegat rz¹du polskiego.
Prawo zrzeszania siê ludzi
nie jest nadane przez kogo�,
bo to jest w³asne prawo wro-
dzone /oklaski/. Dlatego
pañstwo nam tego prawa nie
nadaje. Ono ma tylko obowi¹-
zek je ochraniaæ /oklaski/.
Sprawa tocz¹ca siê w Polsce
posiada g³êboki sens moralny.
Nie mo¿e ona byæ rozwi¹zana
inaczej, jak na drodze praw-
dziwego dialogu w³adzy ze
spo³eczeñstwem /oklaski/.

Cz³owiek pracuj¹cy jest nie
tylko narzêdziem produkcji,
ale wspó³podmiotem /oklaski/.
Gotów jest i na wyrzeczenia,
gdy tylko czuje siê prawdzi-
wym gospodarzem i ma wp³yw
na sprawiedliwy podzia³ tego,
co zdo³ano razem wytworzyæ
/oklaski/. Cz³owiek nie jest
w stanie pracowaæ, gdy nie
widzi sensu pracy. I dlatego
gor¹co prosimy Matkê Spra-
wiedliwo�ci Spo³ecznej, a¿eby
pracy wszystkich ludzi w
Polsce przywróci³a sens
/oklaski/. Wspomnijmy jeszcze
wszystkich zmar³ych ludzi
pracy� tych, którzy zginêli
niedawno w tragicznych wy-
darzeniach, wszystkich�
/Oklaski/. Nas, którzy ¿yje-
my, czeka wielki moralny
wysi³ek wprowadzenia w ¿ycie
polskiej sprawiedliwo�ci i
mi³o�ci spo³ecznej. Na ten
wysi³ek i trud - szczê�æ
Bo¿e! /T³umy: Daj Panie Bo¿e!
/ - owacja.

OBRAZKI Z PIELGRZYMKI
--- Helikopter z Czêstochowy
wystartowa³ wczoraj ju¿ przed
8 rano. --- W Poznaniu w�ród
delegacji wrêczaj¹cych dary
byli m. in. powstaniec wiel-
kopolski /wrêcza³ Krzy¿
Powstañczy/, ¿o³nierz wrze-
�nia 39 /medal Armii Poznañ/,
górnik z Konina, del. diece-
zji koszaliñsko-ko³obrzeskiej
/gobelin "Madonny z  ³ezk¹"/,
m³ody budowlaniec /poz³acana
kielnia/, naukowiec /program
dni skupienia dla zak³adów
pracy/, artysta /plakat sce-
niczny/, robotnik /serce ze
srebra/ i rolniczka z boch-
nem chleba. --- Po mszy Pa-
pie¿ uda³ siê pod pomnik
Poleg³ych w 56 r., gdzie z³o-
¿y³ im ho³d. --- Nie tai³
wzruszenia na spotkaniu w
Katowicach najstarszy chyba
z polskich biskupów ks. Her-
bert Bednorz. Jeszcze niedaw-
no mówi³ na Ska³ce, ¿e wizyta
Jana Paw³a II w Katowicach
to jego ¿yciowe pragnienie.
--- Na lotnisku w Muchowcu
modlono siê "niech w naszym
kraju zapanuje sprawiedli-
wo�æ i mi³o�æ" i "Górników
chroñ przed wszelkim z³em,
b¹d� z nimi w przodkach i
filarach, w opiece miej hut-
niczy trud, b¹d� w ka¿dym
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biurze i warsztacie. Rolnikom
wypro� dobry plon, m³odzie¿y
pomoc daj w nauce." --- Dary
dla Papie¿a: górnicza czapka
generalska, zbiór medali z
wizerunkiem Jana Paw³a II od
naukowca z U�, od harcerzy
makieta pomnika harcerzy,
który ma stan¹æ w Katowicach
/i ci¹gle jako� nie mo¿e!/. ---

DZIEÑ JAK CO DZIEÑ

Z REGIONU --- W �rodê 22 b.m.
pracownicy I zmiany HiL maj¹
wyj�æ spod Kombinatu do Mi-
strzejowic w manifestacyjnym
pochodzie. Podobno w³adze zwró-
ci³y siê do Papie¿a, aby zaape-
lowa³ o odwo³anie tego, bo bêd¹
zmuszone interweniowaæ. ---
Od wczoraj za³oga WSK Kraków
przyst¹pi³a do pracy w czy-
stych ubraniach, z odznakami
religijnymi /M. Boska, Papie¿,
krzy¿yki/. Dzi� robotnicy maj¹
od�wiêtnie przystroiæ swoje
warsztaty. --- Ogl¹dali�my
jeden, przypadkowy blok. Na 70
mieszkañ tylko 3, a wiêc mniej
ni¿ 5 proc. mia³o nie udekoro-
wane okna. --- Obecna dekora-
cja miasta jest dok³adn¹ od-
wrotno�ci¹ 1-majowej. Wtedy
ubrano tylko obiekty publicz-
ne, w tej chwili - prawie wy-
³¹cznie domy prywatne. ---
Obraz z ulicy: ciê¿ki PKS z
Poznania jedzie powiewaj¹c
ogromn¹ bia³o-czerwon¹ flag¹.
Niby drobiazg, ale socjolog
powiedzia³by: naród znowu od-
zyskuje swoj¹ to¿samo�æ. ---
Dla wywo³ania niepokoju spo-
³ecznego /bo po co innego?/
za¿¹dano od uczniów podpisa-
nych przez rodziców o�wiadczeñ,
¿e bior¹ na siebie pe³n¹ odpo-
wiedzialno�æ za swoje dzieci w
dniach pobytu Papie¿a w mie-
�cie. A w inne dni to kto niby
odpowiada za dzieci? ZOMO? SB?
PZPR? --- W³adze krakowskich
uczelni zabiegaj¹ o zwolnienie
na przyjazd Papie¿a studentów
aresztowanych 10 bm. ¯onê jed-
nego z nich zwolniono z pracy
w Prokuraturze. Na proces
czeka 19 studentów. Rozprawy
wyznaczono na 21 i 29 bm. ---
UD Krowodrza bêdzie w �rodê
pracowa³. Ku chwale ojczyzny,
tow. Pu³kowniku Bielski! ---
Wczoraj cenzura wstrzyma³a
gotowy ju¿ nr Aury z Papie¿em

z dzieckiem na ok³adce. Numer
zwolniono dopiero po d³ugich
rozmowach w KK PZPR. ---
Podczas szkolenia obs³ugi
dziennikarzy zagranicznych
wyk³adowcy wykazali brak
wiadomo�ci np. z zakresu re-
ligii. Szkolonych pouczano
natomiast stale, ¿e maj¹ bez-
wzglêdnie pilnowaæ, by dzien-
nikarze za wszystko z czego
korzystaj¹ p³acili. T³umacze
bêd¹ wiêc np. mierzyæ d³ugo�ci
ta�m perforowanych nadanych
za granicê. --- 8 najwiêk-
szych agencji �wiatowych wy-
kupi³o Centrum Prasowym w
Cracovii tzw. sztywne telefony
oraz teleksy "na wy³¹czno�æ"
to znaczy aparaty oddane tyl-
ko do ich wy³¹cznego u¿ytku
i czynne 24 godz. na dobê. ---
300 telefonów prywatnych w
okolicy kina Kijów i Cracovii
wy³¹czono, gdy¿ inaczej nasze
centrale nie wytrzyma³yby
przewidywanego obci¹¿enia
linii. --- Z kó³ partyjnych:
Gajewicz zapowiedzia³ rozpê-
dzenie wiêkszych skupisk
ludzi po zmroku tzn. po godz.
21. --- Do Miasteczka Stu-
denckiego wprowadzili siê
pierwsi umundurowani lokato-
rzy, jeszcze w bia³ych czap-
kach drogówki. Sto³ówka jest
ju¿ zarezerwowana tylko dla
nich. --- Od ub. tygodnia
koszary wojskowe w Niepo³omi-
cach zajê³o ZOMO. --- Na ul.
Reymonta utworzono zgrupowa-
nie MO: ca³a ulica pe³na bud
i gazików. --- Na s³upach ba-
lustrady dziel¹cej sektory na
B³oniach przytwierdzono ³a-
weczki na wys. 50-70 cm, chyba
dla "pilnowaczy". --- MO szu-
ka w prywatnych samochodach
kanistrów z benzyn¹, ¿eby kto�
nie podpali³ Papie¿a. ---
Z KRAJU --- W Niepokoalano-
wie w�ród t³umu by³o mnóstwo
transparentów "S". --- Do
Czêstochowy przyby³o 36 samo-
chodów z Pomorza z b. interno-
wanymi. W Bydgoszczy mieli
spotkaæ Wa³êsê, ale Lech pozo-
sta³ w Gdañsku. --- W sobotê
w Czêstochowie wyszed³ spe-
cjalny pochód na powitanie
Wa³êsy, ale ten jeszcze nie
przyby³. Sensacjê w Czêstocho-
wie wywo³a³a spora grupa
m³odzie¿y wêgierskiej w bar-

wach narodowych. Ludzie
zrobili im przej�cie a¿ do
o³tarza - nie rozumiej¹ nic,
niech siê przynajmniej na-
patrz¹! W t³umie byli rów-
nie¿ S³owacy i Czesi. Jak
dostali siê do Polski, skoro
mamy granice zamkniête? ---
W czasie pochodu m³odzie¿y
pod Jasn¹ Górê m³odzi krzy-
czeli: Rzuæcie pa³y - chod�-
cie z nami, rzuæcie pa³y -
przebaczymy! Machali rêkami
do m³odych ludzi z ZOMO,
wielu z nich odpowiada³o
znakiem V. --- Na konferen-
cji Episkopatu na Jasnej
Górze Papie¿ podkre�li³
prawo Ko�cio³a do wypowia-
dania siê na temat zz i po-
wiedzia³, ¿e nauka Ko�cio³a
wymaga solidarno�ci w�ród
robotników z robotnikami.
--- Podczas Apelu Jasnogór-
skiego Papie¿ ofiarowa³ jako
wotum dziêkczynne prze-
strzelony pas sutanny pod-
czas zamachu 13.5.81. ---
Papie¿ mia³ te¿ pozostawiæ w
klasztorze na pami¹tkê swej
wizyty laskê pastersk¹, któ-
rej u¿ywa³ do tej pory. ---
Po uroczysto�ciach poznañ-
skich uformowa³ siê pochód
zmierzaj¹cy pod Pomnik Pole-
g³ych w 56 r. Milicja roz-
proszy³a manifestacjê. ---
MO ma nowe urz¹dzenia ³¹cz-
no�ciowe ze s³uchawkami
uszach. --- W wojsku ostre
pogotowie. Wstrzymano
wszystkie przepustki. ---
Urban uwa¿a, ¿e s³u¿ba ko-
�cielna powinna likwidowaæ
manifestacje na rzecz "S",
konfiskowaæ transparenty
i flagi itd. ---
ZE �WIATA --- Daily Express:
Wizyta jest miar¹ tego, jak
spo³eczeñstwo prze³ama³o opór
w³adzy. Po 40 latach walki z
chrze�cijañstwem, Polska jest
najbardziej chrze�cijañskim
krajem na �wiecie. ---
W CSRS Rude Pravo nie do-
strzega wcale wizyty, ale z
pomniejszych czeskich mediów
na Papie¿a sypi¹ siê gromy. -
-- BBC: G³ównym celem Papie-
¿a jest wzmocnienie autory-
tetu Ko�cio³a w Polsce. ---
HAS£O DNIA: DO-BRA-CZYÑ-SKI
do SPO-WIE-DZI!
Nr zamkniêto 20.6 godz.0.04
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JEGO S£OWA ¯YWE DO DZISIAJ

"Pro�my Boga o to, a¿eby na
o³tarze weszli konspiratorzy,
cz³onkowie ruchu podziemne-
go, skoro w naszej historii
wypad³o nam do wolno�ci
przez podziemia siê przebi-
jaæ. Pro�my o to, ¿eby wszyscy
konspiratorzy, bohaterowie
podziemia znale�li w nich
swoich patronów , ¿eby stali
siê oni rzecznikami sprawy
wolno�ci cz³owieka i wolno�ci
narodów - sprawy ludzkiej,
ale równocze�nie jak¿e bardzo
chrze�cijañskiej, jak bardzo
ewangelicznej, jak bardzo Bo-
¿ej..." - z kazania ks. bpa Woj-
ty³y 12.5.63 przy wmurowaniu
tablicy O. Rafa³a Kalinow-
skiego i br. Alberta Chmie-
lowskiego powstañców 1963
roku w ko�ciele oo. Karmeli-
tów Kr. ul. Rakowicka.

"Dlaczego robotnicy w Nowej
Hucie obronili krzy¿? Bo oni
najlepiej wiedz¹, ¿e wielkiej
pracy, wielkiego wysi³ku i
trudu cz³owieka, narodu, spo-
³eczeñstwa, nie mo¿na podej-
mowaæ bez Krzy¿a" - kard.
Wojty³a 15.9.74.r. w klaszto-
rze w Mogile.
"...chocia¿ bardzo potrzebuje-
my ko�cio³ów z kamienia, z
betonu i ceg³y, to przecie¿ te
ko�cio³y z materia³u martwe-
go powstaj¹ dlatego, ¿e s¹ lu-
dzie ¿ywi, i ¿e oni te ko�cio-
³y buduj¹. To oni stanowi¹
wymowny fakt spo³eczny, któ-
remu nie mo¿na siê opieraæ i
przeciwstawiaæ."
- kard. Wojty³a 11.10.73 r. w
Podgórzu-£agiewnikach.

Z TRASY DOLNY �L¥SK - KRA-
KÓW
Jan Pawe³ II powiedzia³ we
Wroc³awiu, ¿e prawda i mi³o�æ
s¹ wa¿ne w wymiarze ca³ego
narodu i w wymiarze poszcze-
gólnych �rodowisk, zw³aszcza
wychowawczych jak szko³a czy
uniwersytet. Jak to wa¿ne dla
wszystkich, którzy tworz¹
kulturê narodow¹, dla �rodo-
wisk artystycznych, litera-
tury, teatru, muzyki, plasty-
ki - tworzyæ w prawdzie i
mi³o�ci. Ca³y naród Polski
musi ¿yæ we wzajemnym zaufa-
niu a to zaufanie opiera siê
na  p r a w d z i e. /Okla-
ski/ Przede wszystkim od zau-
fania zbudowanego na p r a w-
d z i e  zale¿y przysz³o�æ Oj-
czyzny. /Oklaski/ Jest tutaj
we Wroc³awiu, na Dolnym �l¹-
sku, w ca³ej Polsce ogromie
wielu ludzi, którzy ³akn¹ i
pragn¹ sprawiedliwo�ci /ok-
laski/. Wszystkim wam przyno-
szê solidarno�æ moj¹ i Ko�cio-
³a /oklaski/. To ³aknienie i
pragnienie sprawiedliwo�ci uja-
wni³o siê w sposób szczególny
w ci¹gu ostatnich lat. Prag-
nê bardzo potwierdziæ to ³ak-
nienie, które p³ynie z poczu-
cia godno�ci ludzkiej i pra-
cy, mi³o�ci Ojczyzny oraz z
solidarno�ci czyli poczucia
wspólnego dobra. Chcia³bym
równocze�nie to s³uszne prag-
nienie sprawiedliwo�ci uwol-
niæ i uchroniæ przed wszyst-

kimi krzywdz¹cymi zarzutami
i pomówieniami, sk¹dkolwiek
by one p³ynê³y /oklaski/. Nie
mo¿na tego niszczyæ ani t³u-
miæ. Nie mo¿na tego zaniedbaæ.
/Oklaski/ Wspominam wszyst-
kich, którzy tu polegli w
czasie II wojny �wiatowej,
wszystkich, którzy zginêli
w wydarzeniach ostatnich lat
/oklaski/. Naród polski wy-
znaje z wiar¹, nadziej¹ i mi-
³o�ci¹: B³ogos³awieni, którzy
³akn¹ i pragn¹ sprawiedliwo-
�ci, albowiem b ê d ¹  na s y c e-
n i !  A m en !  /Owacja/.
W�ród delegacji sk³adaj¹cych
dary Papie¿owi na Górze �w. An-
ny znale�li siê tak¿e przedsta-
wiciele polskich Cyganów.

Jan Pawe³ II wyl¹dowa³ w
Krakowie wczoraj ok. 20.30 i
przejecha³ mikrobusem do Ku-
rii. Po obu stronach trasy co
4 metry stali milicjanci, twa-
rz¹ do t³umu. Przed mikrobu-
sem jecha³y dwa samochody pe³-
ne gotowych do skoku umundu-
rowanych komandosów w czar-
nych beretach, za mikrobusem
- jeszcze jeden. Kwiaty poda-
wane przez ludzi klerycy k³ad-
li bukietami na asfalcie. ok.
22.30 Papie¿ krótko przemówi³
z okna Kurii do t³umów. Lu-
dzie d³ugo wiwatowali, �pie-
wali "Sto lat" i "Niech ¿yje
nam", a¿ w oknie ukaza³ siê
kilkakrotnie kard. Macharski,
zapewniaj¹c, ¿e Papie¿  bêdzie
¿y³, je¿eli tylko siê wy�pi.

DZIEÑ JAK CO DZIEÑ

Z REGIONU --- W udekorowa-
nych oknach s¹ i symbole ma³o
religijne: litery V, znak PW,
napisy Polska, flagi narodowe.
--- W niektórych krakowskich
instytucjach dekoracje przy-
gotowane przez pracowników
likwidowane s¹ noc¹ przez
niewidzialn¹ rêkê zbli¿on¹ do
okre�lonych s³u¿b. --- Pewna
pani w hotelu asystenckim
przy ul. Tokarskiego wziê³a
siê do spisywania udekorowa-
nych okien, co tak rozpiekli³o
mieszkañców, ¿e na z³o�æ swoje
okna udekorowali nawet ate-
i�ci. --- Wiele budynków
Miasteczka Studenckiego, w
tym wie¿owiec Kapitol, zosta³o
w ostatnich dniach pomalowane

DZIENNIK NIEZALE¯NY WYDANY
NAK£ADEM "DNIA" - PISMA AKA-
DEMICKIEJ KOMISJI POROZU-
MIEWAWCZEJ NSZZ SOLIDARNO�Æ
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bia³¹ farb¹, ¿eby usun¹æ ze
�cian �lady napisów antyso-
cjalistycznych.
--- W nocy z 20/21.06 w wielu
punktach miasta np. na Baszto-
wej �ci¹gniêto oficjalne deko-
racje, zwi¹zane zreszt¹ z Dnia-
mi Krakowa. Czy¿by w³adza
pogniewa³a siê na Papie¿a do
tego stopnia? --- Radio prze-
¿ywa renesans. Nie trzeba mieæ
w³asnego odbiornika, wystarczy
przej�æ siê ulic¹, by pos³uchaæ
z okien - w dzieñ transmisji
Polskiego Radia wieczorem
bezpo�rednich sprawozdañ G³osu
Ameryki. Homilie s¹ wys³uchi-
wane tak¿e przez wielu pracu-
j¹cych w przedsiêbiorstwach i
instytucjach. --- Od kilku dni
t³umy Krakowian wêdrowa³y na
B³onia, by ogl¹daæ zbudowany
ju¿ o³tarz. Wczoraj zawêdrowa³a
na B³onia nawet grupa ma³ych
dzieci, fachowo obja�niona
przez przedszkolankê. ---
Wiele osób przyjecha³o ju¿ do
Krakowa, ¿eby spotkaæ siê tu z
Papie¿em. Nawet wielu miesz-
kañców Nowej Huty nocuje u
swoich znajomych w mie�cie, aby
potem jak najszybciej dostaæ siê
na B³onia. --- Grupy m³odych
pielgrzymów ju¿ wczoraj ok.
17.00 przygotowywa³y siê do
spêdzenia nocy na B³oniach.
Niektórzy rozbijali namioty.
--- Niezrozumia³y manewr MO
/zamkniêcie ul. Puszkina/
na godzinê przed przylotem
Papie¿a, spowodowa³ kolosalne
zamieszanie ko³o stadionu
p³ywackiego Cracovii. Roz¿alony
t³um skandowa³ "pu�æcie nas na
B³onia", ale bez skutku. ---
Mimo obstawy MO na trasie
przejazdu do Kurii ludzie
witali Papie¿a znakiem V. ---
W kilku punktach MO "pilnowa-
³a" witaj¹cych Papie¿a ludzi. -
-- Poszczególne parafie nowo-
huckie zapowiada³y na dzi�
rano zbiorowy przemarsz na
B³onia. --- AGH zapowiedzia³o
zbiorowy pochód z B³oñ do Mi-
strzejowic. --- 20 bm. wieczór
aresztowano Tad. Pikulickiego
dziennikarza Gaz. Krakowskiej ,
obecnie w³a�ciciela zak³adu
naprawy zapalniczek Iskra. W
domu za³o¿ono kocio³, który
funkcjonowa³ do wtorku rano.

Przymkniêto 8 osób. Bezpo�red-
nim powodem by³o prawdopodob-
nie wystawienie w oknie miesz-
kania karykatury Jaruzelskie-
go. --- W Centrum Prasowym
wizyty Papie¿a brak jest tek-
stów jego homilii, mo¿na nato-
miast dostaæ ¿yciorys prezy-
denta miasta. --- Dziennikarzy
ostrze¿ono, ¿e w Krakowie nie
wolno im siê poruszaæ indywi-
dualnie i bêd¹ wszêdzie prze-
wo¿eni specjalnymi autobusami.
Musz¹ siê liczyæ z kontrol¹
kamer i aparatów fot. nawet ju¿
na samym miejscu mszy papie-
skiej. Dlatego radzi im siê ofi-
cjalnie ³adowaæ b³ony i filmy
do aparatów dopiero w ostatniej
chwili. Wszystko niby w imiê
"bezpieczeñstwa Papie¿a", a na-
prawdê, ¿eby dziennikarzom
utrudniæ jakiekolwiek zbiera-
nie materia³ów poza miejscem
oficjalnych uroczysto�ci. ---
Wa³êsa otrzyma³ 3-dniowe zwol-
nienie z pracy na spotkanie z
Papie¿em, co najprawdopodobniej
odbêdzie siê w Krakowie. ---
A mo¿e w klasztorze w Czernej,
bo tam, na grób o. Kalinowskie-
go ma siê podobno udaæ Jan Pa-
we³ II jutro.--- Wiadomo�æ nie
sprawdzona: w³adze rozwi¹za³y
ZPAP i plastycy maj¹ w tej
sprawie wystosowaæ petycjê do
Papie¿a. --- ¯ycie Literackie
tak anonsuje tre�æ swojego nu-
meru z 19.6: "Jan Pawe³ II w
kraju. Stalin w Krakowie. Si-
korski w Londynie. Camorra w
Neapolu. Science Fiction w
Polsce!". To ostatnie wyja�nia
wszystko. --- Go�cie radzieccy
przebywaj¹cy w Krakowie otrzy-
mali polecenie opuszczenia
miasta na czas wizyty i zamel-
dowania siê w ambasadzie ZSRR.
--- W rejonach podmiejskich
zaobserwowano wiêksze grupy
zomowców opalaj¹cych siê - za
przeproszeniem - w gaciach.
--- Ukaza³ siê kolejny pod-
ziemny rarytas filatelistycz-
ny: 4-znaczkowy blok papieski
wyd. przez Pocztê Polow¹ N.
Huta, ok. 16 x 11 cm, 200 z³,
nak³ad po 300 szt. w kolorach:
granat, popiel, be¿ i srebrny.
Na 3 znaczkach symbole i herb
papieski, na czwartym popier-
sie Jana Paw³a II. Wydana te¿

zosta³a okoliczno�ciowa koper-
ta, ze znaczkiem z kard. Wy-
szyñskim oraz rys. Papie¿a
wyci¹gaj¹cego rêce do r¹k wy-
ci¹gaj¹cych siê do Papie¿a zza
krat. --- Przed samochodem
papieskim w W-wie jecha³y dwa
inne sprawdzaj¹ce t³um czujni-
kami wygl¹daj¹cymi na kamery.
--- Na stadionie 10-lecia
czê�æ sektora I wydzielono dla
Gdañska. Przyszli pielgrzym-
kami, parafiami lub dzielni-
cami, nios¹c transparenty, wi-
tani brawami i znakami V. M³o-
dy roze�miany ch³opak niós³
popiersie... Pi³sudskiego. Kto�
krzycza³ "Jest Anna!" /prawdopo-
dobnie Walentynowicz/. Okrzyki
Warszawa wita Gdañsk! Gdañsk
wita Warszawê! Kiedy wjecha³
Papie¿ nagle rozwinê³y siê
transparenty z napisem "S".
--- Wg wiarygodnych �róde³
rozpoczêto prawne przygotowa-
nia do amnestii, prawdopodob-
nie na 22.VII. Brak informacji
o ew. przygotowaniach admini-
stracyjnych i organizacyjnych.
Mo¿e to byæ krok "na wszelki
wypadek", rodzaj przygotowania
do ew. uelastycznienia kursu
po najbli¿szym plenum KC, w za-
le¿no�ci od wyniku wewnêtrznej
rozgrywki personalnej.
--- Obowi¹zuje dyrektywa: we
wszystkich oficjalnych dru-
kach s³owo "papie¿" ma byæ pi-
sane przez ma³e "p" je¿eli cho-
dzi o Papie¿a Jana Paw³a II.
--- TV osi¹ga szczyty. Pokaza-
³a ju¿ g³upawego osobnika w
sutannie, wskazanego przez
s³u¿bê ko�cieln¹ milicji, bo
"zachowywa³ siê podejrzanie".
Potem donios³a, ¿e w Czêstocho-
wie by³o "zak³ócenie porz¹dku"
tj. kto� spad³ z drzewa i z³a-
ma³ gnat. Gdy wieje wiatr
historii pêtaki z DTV widz¹
tylko tyle. Inna rzecz, ¿e
trudno dostrzec wiêcej, je¿eli
ten wiatr wieje im w oczy.---

ZE �WIATA
--- BBC: Gdyby w³adze nie
pozwoli³y na wizytê wygl¹da³o-
by to na brak kontroli. Ale
chyba ju¿ teraz w¹tpi¹ czy by³
to dobry pomys³.

Nr zamkniêto 22.6 godz. 1.00
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DZIENNIK NIEZALE¯NY WYDANY
NAK£ADEM "DNIA" - PISMA AKA-
DEMICKIEJ KOMISJI POROZU-
MIEWAWCZEJ NSZZ SOLIDARNO�Æ
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DZIEÑ JAK CODZIEÑ --- ...a
raczej jak niewiele dni w
historii Krakowa i kraju...

PRZEDWCZORAJ W KRAKOWIE
--- Helikopter z Góry �w.
Anny spó�ni³ siê o ponad
godzinê. L¹dowisko na B³o-
niach otoczono �cis³ym kor-
donem. Milicjanci stoj¹ co
dwa metry przodem do pu-
bliczno�ci. Kolumna samo-
chodów zas³ania ludziom
widok, domagaj¹ siê wiêc
przesuniêcia samochodów.
S³u¿ba porz¹dkowa to robi.
Oklaski! Chyba po raz
pierwszy je dostali. Ale
skoro t³um mo¿e klaskaæ
milicji, to dlaczego wci¹¿
tak trudno siê porozumieæ?
M³odzie¿ siedzi na trawie i
�piewa, a¿ zjawia siê pierw-
szy helikopter. Ludzie ma-
chaj¹ zawziêcie, ale to tylko
wojsko i jacy� tajemniczy
ludzie z teczkami. Papie¿
l¹duje w szóstej maszynie,
w samym rogu B³oñ, daleko
od ludzi, w dodatku wysiada
z drugiej strony. Owacja,
bieganina, okrzyki: Papie¿
do nas! Ale odje¿d¿a szybko i
ma³o kto go w ogóle widzia³.
Z id¹cego stronê miasta
potoku ludzi spontanicznie
formuje siê pochód. S³ychaæ
pie�ni religijne i has³a:
Wytrwamy! Niech ¿yje Papie¿!
Papie¿ z nami! Solidarno�æ!
Zwyciê¿ymy! Chod�cie z nami!
Gêsty szpaler milicji patrzy
obojêtnie. Na ul. Smoleñsk
nag³e zatrzymanie, ludzie
klêkaj¹, modl¹ siê, �piewaj¹
Bo¿e co� Polskê, krzycz¹ "Po-
kojowa demonstracja!", a to
znaczy, ¿e Milicja zagradza
drogê. Bocznymi uliczkami
ludzie przeciekaj¹ wiêc po-
jedynczo pod Kuriê. Tu kard.
Macharski odmawia cz¹stkê

ró¿añca. W oknie pokazuje
siê papie¿. Owacja, "Sto lat".
- Przecie¿ siê nie starzejê
- mówi - podobno nawet
m³odo wygl¹dam. - "Jeste�
m³ody! Zostañ z nami" odpo-
wiada t³um. - Z poprzedni¹
wizyt¹ by³em bardzo m³ody,
mia³em kilka miesiêcy, teraz
jestem starszym papie¿em,
mam ju¿ 5 lat - gawêdzi
Papie¿. Ludzie siê �miej¹.
Potem po krótkim przemówie-
niu znowu "Zostañ z nami!"
Papie¿: "Przed czterema laty
robili�cie ze mn¹, co�cie
tylko chcieli, ale teraz nie
dam sob¹ krêciæ." Apel, b³o-
gos³awieñstwo, Papie¿ znika
i ju¿ trzeba siê rozej�æ.

�RODA --- Polskie Radio
powtarza w kó³ko: rzecznik
prasowy Papie¿a o�wiadczy³,
¿e mimo sugestii wrogich
o�rodków zachodnich wizyta
ma cel wy³¹cznie religijny.
--- Na godz. 8.00 wyznaczono
nadanie Janowi Paw³owi II
doktoratu honoris causa UJ.
Karol Wojty³a studiowa³ i
doktoryzowa³ siê na Uniwer-
sytecie, by³ te¿ ostatnim
docentem na zlikwidowanym
przez w³adze Wydziale Teo-
logicznym UJ. Decyzjê Senatu
UJ w sprawie doktoratu h.c.
dla Papie¿a popar³y Uniwer-
sytety Poznañski i Warszaw-
ski. Jan Pawe³ II jest trze-
cim Polakiem, który na UJ
otrzyma³ doktorat wszech
nauk - po Marii Curie-
Sk³odowskiej i Józefie Pi³-
sudskiM. Jest te¿ pierwszym
papie¿em, który przyj¹³
honorowe doktoraty uczel-
ni - KUL i UJ.
--- Go�cie zaproszeni do
Collegium Maius ju¿ od 6
rano ustawiali siê w kolej-
ce do dwukrotnej kontroli
dokumentów oraz zawarto�ci
teczek i torebek. Bez kolej-
ki i kontroli wesz³a jedynie
ha³a�liwa grupa mê¿czyzn,
wygl¹daj¹cych niezbyt na-
ukowo i natychmiast rozp³y-
nê³a siê w t³umie na dzie-
dziñcu.
--- Papie¿ spó�ni³ siê 20
minut t³umacz¹c siê siê
oczywi�cie� kwadransem
akademickim. Rektor Gierow-
ski witaj¹c Papie¿a powie-

dzia³, ¿e jest on prawdziwym
sumieniem �wiata, kiedy mówi,
¿e swoje racje uzasadniaæ
nale¿y s³owem i przyk³adem
nie za� przemoc¹ oraz, ¿e "na-
dajemy tê godno�æ na znak
naszej z Tob¹ jedno�ci". Z ko-
lei Jan Pawe³ II mówi¹c o
Uniwersytecie z czci¹ jako o
matce, powiedzia³: "Je�li pra-
gniecie, Magnificencjo, Czci-
godny Senacie, abym przyj¹³
doktorat h.c., to czyniê to,
chocia¿ regu³y mojego urzêdu
tego nie przewiduj¹, ale ponad
wszelkie regu³y urzêdu zawsze
przedk³ada³em pos³uszeñstwo
matce. Potem powo³uj¹c siê na
widniej¹cy na portalu napis
PLUS RATIO QUAM VIS /rozum
ponad si³ê/ ¿yczy³ Uniwersy-
tetowi, aby pozosta³ wierny
tej dewizie: "Niech twa obec-
no�æ ¿yciu Polski wspó³cze-
snej, s³u¿y zwyciêstwu tego, co
jest godne cz³owieka jako
istoty rozumnej." Po uroczy-
sto�ci studenci wrêczali Pa-
pie¿owi tradycyjn¹ czapkê
akademick¹. ---

NA B£ONIACH --- Milicji tyle,
¿e chyba na 1 osobê duchown¹
przypada ich ze stu. --- Lu-
dzie otwarcie nosz¹ plakietki
i chor¹giewki "S"; wiele jest
napisów z charakterystycznym
kszta³tem liter: Solidarno�æ
Poznañ, Solidarno�æ £ód�, So-
lidarno�æ �l¹sk Cieszyñski,
Bóg, Honor i Ojczyzna, portre-
ty Wa³êsy, tak¿e KPN, NZS i
wiele innych. --- Pojawia siê
grupa m³odzie¿y wêgierskiej z
transparentem "Niech ¿yje
przyja�ñ polsko-wêgierska."
Ludzie bija brawo --- Kto�
sprzedaje odznaki "Czêstochowa
83" stylizowane na znak "S".
Funkcjonariusz widz¹c tê od-
znakê pyta niespokojnie: Co to
jest? Odpowied�: Dopóki jest
Papie¿, to zostawcie to w spo-
koju. --- Najwiêcej transpa-
rentów i flag w sektorze aka-
demickim: Czuwamy z Tob¹ Ojcze
�wiêty - studenci z Miastecz-
ka, Kraków solidarny, Solidar-
ni z Tob¹-V, Jeste�my /w
kszta³cie "S"/, NZS, Solidar-
no�æ /tych plansz b. du¿o/, Daj
nam poczucie si³y i Polskê daj
nam ¿yw¹, Wytrwamy, Witaj
jutrzenko swobody, Solidarno�æ
z Papie¿em, Gdañsk - czuwamy,
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Gdañsk czeka, 3 jednakowe
flagi: "S ¿yje" - "S - walczy"
- "S zwyciê¿y". Na apel pro-
wadz¹cego transparenty s¹
zawijane, ¿eby nie zas³aniaæ
innym, ale w istotnym punk-
cie uroczysto�ci od razu po-
jawiaj¹ siê znowu. --- Po-
dobno w³adze kaza³y zlikwi-
dowaæ transparenty "Je�li
Bóg z nami, to kto przeciwko
nam?" --- "Pozdrawiam
m ó j   Kraków"  - powie-
dzia³ Papie¿ witaj¹c zebra-
nych i to wystarczy³o, ¿eby
1-5-milionowy t³um d³ugo
�piewa³ i wiwatowa³ na jego
cze�æ. Papie¿ mówi³: W Jezu-
sie Chrystusie cz³owiek
powo³any jest do zwyciêstwa.
Ka¿dy cz³owiek i ka¿dy
Polak. Od Chrystusa p³ynie
moc potê¿niejsza od ka¿dej
ludzkiej s³abo�ci, potê¿-
niejsza od przemocy. Proszê
was, aby�cie s³abo�ci, grze-
chy, wady nazywali po imie-
niu, aby�cie z nimi siê
zmagali, aby�cie nie pozwo-
lili siê poch³on¹æ fali
zobojêtnienia, upadku du-
cha. Dlatego patrzcie wci¹¿
w oczy Dobrego Pasterza
/oklaski/. "Z³a siê nie
ulêknê, bo Ty jeste� ze mn¹!"
/oklaski/. Powtarzam, co
powiedzia³em 4 lata temu
tutaj: musicie byæ mocni
moc¹ wiary, moc¹ nadziei,
która przynosi pe³n¹ rado�æ
¿ycia, moc¹ mi³o�ci, która
jest potê¿niejsza ni¿
�mieræ. Naród jako szcze-
gólna wspólnota ludzi jest
równie¿ wezwany do zwyciê-
stwa - moc¹ wiary, nadziei
i mi³o�ci /oklaski/. Do zwy-
ciêstwa moc¹ prawdy, wolno-
�ci i sprawiedliwo�ci! /ok-
laski/. Jezu Chryste, Paste-
rzu ludzi i ludów, proszê
Ciê o takie zwyciêstwo! /ok-
laski/. Jezu Chryste, Dobry
Pasterzy, polecam Ci trudne
dzi� i jutro mojego narodu.
Polecam Ci jego przysz³o�æ!
/Oklaski/ --- W�ród darów
dla Papie¿a znalaz³ siê
tak¿e od "zak³adów pracy
Ma³opolski" obraz namalo-
wany w "Za³ê¿u". Studenci
wrêczyli dokumentacjê "Bia-
³ego marszu" zorganizowa-
nego w Krakowie po zamachu
na Papie¿a w maju 1981 r.

Przy sk³adaniu darów pad³y
n. im. nazwy Ukrainy i Wil-
na. --- Do komunii przyst¹-
pi³y setki tysiêcy ludzi. ---
Przy koñcowym Bo¿e co� Pol-
skê podniós³ siê w górê mi-
lion r¹k w znaku V. ---
Po mszy przy o³tarzu by³o do
odebrania 9-miesiêczne
dziecko. Spiker poszukiwa³
te¿ arcybiskupa Pary¿a, któ-
ry siê gdzie� zapodzia³ i
apelowa³ o informacjê o nim
do ka¿dego, kto ma w zasiêgu
wzroku jakiego� kardyna³a. -
-- Funkcjonariusze te¿ lu-
dzie - popalali ukradkiem
papierosy, inni jedli po kry-
jomu lody� --- BBC obliczy-
³o, ¿e na B³oniach by³o 1-2
mln ludzi, G³os Ameryki osza-
cowa³ ich liczbê na przesz³o
2,5 mln. Nawet je¿eli s¹ to
dane przesadzone, to i tak
ludzi by³o trochê wiêcej ni¿
1 maja na Rynku G³ównym�
--- Po mszy uformowa³ siê
siê kilkunastotysiêczny po-
chód, który szed³ wraz z rze-
sz¹ ludzi wracaj¹cych z B³oñ,
powiewaj¹c flagami i trans-
parentami "S", skanduj¹c
"Solidarno�æ! Solidarno�æ!".
Nad pochodem kr¹¿y³ helikop-
ter wzywaj¹c do rozej�cia siê.
Ulicê Manifestu Lipc., gdzie
formowa³a siê demonstracja,
oddzieli³ natychmiast od
Kurii podwójny szpaler MO.
Ulice Zwierzyniecka i Stra-
szewskiego zastawione by³y
kolumnami milicyjnych pojaz-
dów. --- O godz. 13 Wa³êsa
wylecia³ z Gdañska na spo-
tkanie z Papie¿em. Tak¹ wia-
domo�æ rozpowszechnia³
wkrótce potem dziennikarz
japoñski. --- Po po³udniu
Ojciec �w. odwiedzi³ grób
rodziców na Cmentarzu Rako-
wieckim. --- Ok. godz. 15
kilkoma trasami przejecha³y
przez miasto olbrzymie ko-
lumny milicyjne kieruj¹c siê
na Hutê. Kiedy� Stalin pyta³,
ile papie¿ ma dywizji? Dzi�
mo¿na spytaæ: ilu dywizji
trzeba przeciwko Papie¿owi?
---
MISTRZEJOWICE --- Wzd³u¿
ca³ej drogi do N. Huty sta³y
szpalery ludzi. --- Tu¿
przed przybyciem Papie¿a
dosz³a do Mistrzejowic kil-
kusetosobowa grupa z Krako-

wa z transparentami "S". ---
Uroczysto�æ na B³oniach zaczê-
³a siê 5 min. wcze�niej, w Mi-
strzejowicach o 15 min. Mo¿na
by³o s¹dziæ, ¿e papie¿ chce
wygospodarowaæ czas na spotka-
nie z Wa³ês¹. A to chodzi³o o
Jaruzelskiego! --- "Niech
cz³owiek wspó³czesnej cywiliza-
cji przemys³owej - powiedzia³
Papie¿ w Mistrzejowicach -
odnajdzie Ewangelii pracy
siebie, swoj¹ godno�æ, swoje
prawa. ¯yczê wam te¿ owego
pokoju, którego tak bardzo
pragnie ca³a Polska. Ufam, ¿e
to ¿yczenie - pokój tobie Pol-
sko - spe³ni siê. Je¿eli Pols-
ka z Papie¿em, to i Papie¿ z
Polsk¹! --- Po odje�dzie Papie-
¿a odby³ siê rodzaj apelu pole-
g³ych. Wymieniono nazwiska,
wiele nazwisk i po ka¿dym:
"Pom�cimy!�" --- W kaplicy
Matki Boskiej w Mistrzejowi-
cach widnieje napis: Matko,
ocal sierpieñ! ---
WIECZOREM --- Telewizyjna
Kronika Krak. poda³a wiado-
mo�æ o mszy na B³oniach na
ostatnim miejscu, a g³ówne
wydanie DTV na trzecim. Poin-
formowano te¿, ¿e na propozycjê
Ko�cio³a jeszcze dzi� w Krako-
wie Papie¿ ma spotkaæ siê z
Jaruzelskim. --- Wiadomo�æ tê
sygnalizowano ju¿ przedwczoraj
w po³udnie nieoficjalnymi
kana³ami, ale jako ma³o praw-
dopodobn¹. W Krakowie ma byæ
te¿ Wa³êsa. Czy¿by szykowa³o
siê spotkanie wielkiej trójki?
--- Pó�nym wieczorem �wiatowe
agencje poda³y, ¿e spotkanie
siê odby³o, trwa³o 40 min.
I ¿adnego komunikatu nie og³o-
szono. --- Z wywiadu Wa³êsy
dla w³oskiego tygodnika Epoca.
- O Jaruzelskim: Nie znam go
do�æ dobrze. Od dawna go nie
widzia³em� O zmianach w Pol-
sce: To tylko kwestia czasu i
kosztów. - Jakich kosztów? -
pyta reporter. - Ma³ych i
wielkich: ³¹cznie z krwi¹. -
Pana krwi¹? - Byæ mo¿e. ---
G³os Ameryki: W³adze przywio-
z³y do Krakowa Lecha Wa³êsê. -
-- Pog³oska: Papie¿ przed³u¿y
wizytê o 1 dzieñ. ---
MY�L CZ£OWIEKA �REDNIEGO:
Chyba nigdy w historii PRL nie
by³o tylu naraz sprawnych
autobusów, co teraz, gdy trzeba
ich dla pielgrzymów�
- Nr zamkniêto 23.6 godz. 1.00.
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DZIENNIK NIEZALE¯NY WYDANY
NAK£ADEM "DNIA" - PISMA AKA-
DEMICKIEJ KOMISJI POROZU-
MIEWAWCZEJ NSZZ SOLIDARNO�Æ
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�RODA 22 CZERWCA --- Po
powitaniu Papie¿a we wtorek
wieczór na B³oniach i pod
Kuri¹ wielu ludzi zajê³o ju¿
sobie w nocy miejsca blisko
o³tarza. Przez ca³¹ noc ci¹-
gnê³y te¿ na B³onia nowe
grupy, a rano t³umy sz³y ju¿
nieprzerwanie z wielu kie-
runków, wszystkimi ulicami,
przez ca³e miasto. Podobnie
wielkiego zgromadzenia nie
by³o w historii Krakowa. --
- Wielu ludzi dotar³o na
B³onia ju¿ po przybyciu
Papie¿a, gdy¿ organizatorzy
do�æ wcze�nie zablokowali al.
3 Maja i trzeba by³o obcho-
dziæ ca³y stadion. Tylko
niektóre wiekowe babcie
odwa¿a³y siê pokonywaæ zapo-
ry i ogrodzenia, oklaskiwane
za to przez t³umy ludzi. ---
Na B³oniach rozrzucono ma-
leñkie ulotki "S" podaj¹ce
informacjê o marszu do Mi-
strzejowic i ha�le do skan-
dowania "Ojcze - ratuj!" ---
Od spo³eczno�ci AGH Papie¿
otrzyma³ srebrne serce wy-
sadzane kamieniami pó³szla-
chetnymi tworz¹cymi kontur
Polski, z wygrawerowanym
napisem: "Czyñcie sobie zie-
miê poddan¹ a nie zniewolo-
n¹". --- Kiedy milicjanci
fotografowali t³um, ludzie
¿artowali: Kto jeszcze nie ma
zdjêcia na Mogilskiej, niech
poprawi krawat i zrobi
przyjemny wyraz twarzy! ---
Przed po³udniem rozesz³a siê
pog³oska, ¿e Papie¿ spotka
siê z Wa³ês¹ na Kalatówkach.
--- Dziennikarze zagra-
niczni skar¿¹ siê, ¿e nie-
które nagrania ich wywiadów
przeprowadzonych telefo-
nicznie s¹ zak³ócane. Za-
miast rozmowy na ta�mie
nagrana jest muzyka. ---
Przed Kuri¹ jaka� zakonnica

wrêczy³a milicjantowi krzy-
¿yk, ró¿aniec i adres para-
fii, w której móg³by siê
wyspowiadaæ. Milicjant
wszystko to przyj¹³ i scho-
wa³. --- Polski Klub Ekolo-
giczny z³o¿y³ Ojcu �w. list
wyrazami ho³du, przekazuj¹c
równocze�nie program swojego
dzia³ania. --- Wej�cia do
10-piêtrowych bloków wokó³
ko�cio³a w Mistrzejowicach
by³y pozamykane. Na dachach
stali ludzie w mundurach.
W pewnej odleg³o�ci od t³umu
sta³o te¿ kilku milicjantów
z psami. --- Po mszy ludzie
podchodzili do papieskiego
fotela, dotykali go, niektó-
rzy nawet ca³owali. ---
Kiedy t³umy zaczê³y siê
rozchodziæ, ksi¹dz, jak to
jest w zwyczaju w N. Hucie,
prosi³ o porz¹dek, aby siê
co� komu� "broñ Bo¿e" nie
sta³o. Mimo to grupa przyby-
³a z Krakowa wróci³a do
miasta w zwartym szyku. Inna
du¿a grupa przesz³a podobno
ko³o Arki, gdzie inny ksi¹dz
wzywa³ do spokoju, i potem
dosz³a a¿ na Wawel. Jeszcze
inna du¿a grupa zosta³a
zatrzymana w drodze do Kra-
kowa w rejonie Centrum Fia-
ta, gdzie dosz³o do starcia.
Ludzi zaczêto biæ pa³kami i
³adowaæ do suk, ale interwe-
niowali ksiê¿a, a pochód
rozproszy³ siê. --- Oto nie-
które z hase³ z pochodu do i
z Mistrzejowic: Papie¿ z nami
- my z Papie¿em, Idziemy do
Papie¿a, Nie ma wolno�ci bez
Solidarno�ci, Koniec wojny,
Wolno�æ dla wiê�niów poli-
tycznych, Kraków z Gdañ-
skiem, Kraków i Warszawa to
wspólna sprawa, Pozdrowienia
dla podziemia, Polska to MY,
Tu jest twój syn /to pod
adresem ZOMO/. --- Kiedy
milicjant z drogówki pokaza³
znak V, zaraz znalaz³ siê
dla niego bukiet kwiatów�
--- Po po³udniu w Centrum
Prasowym chaos i konsterna-
cja: tu demonstruj¹ w N. Hu-
cie, tu przylatuje Jaruzel-
ski, brak jakichkolwiek
komunikatów, za to og³asza
siê, ¿e wyjazd Papie¿a mo¿e
byæ, a nawet na pewno bêdzie
od³o¿ony na pi¹tek. ---
Dziwne to by³o spotkanie:

ciep³a letnia noc, du¿y ksiê-
¿yc, Wawel otoczony t³umami
ludzi i kohortami MO. Jedne
kordony broni³y Polakom do-
stêpu do Polaka-Papie¿a, od-
cina³y go od narodu, którego
sta³ siê przywódc¹. Inne kor-
dony broni³y przed tym samym
narodem cz³owieka, który na-
zwa³ siê jego przywódc¹, cho-
cia¿ naród mu tego przywódz-
twa odmówi³. Nie czêsto histo-
ria kontrastuje tak jaskraw¹
ludzk¹ wielko�æ i ludzk¹ ma-
³o�æ. --- Pó�nym wieczorem
Papie¿ powróci³ do Kurii i
prawie natychmiast pojawi³
siê w oknie. �piewa³ i rozma-
wia³ z m³odzie¿¹, potem udzie-
li³ b³ogos³awieñstwa i znik³,
ale ludzie czekali. Ko³o pó³-
nocy do okna podszed³ kard.
Macharski. M³odzie¿ krzycza-
³a: Wypu�æ Papie¿a! Po jakim�
czasie Ojciec �w. zjawi³ siê
jeszcze raz i zaproponowa³
odmówienie "Anio³ Pañski",
zaznaczaj¹c, ¿e nie pamiêta,
aby kiedykolwiek odmawia³ go
o tej porze. A cztery lata
temu? - krzyczeli ludzie.---

CZWARTEK 23 CZERWCA --- ¯a-
³osne doprawdy, ¿e w Gazecie
Krakowskiej sprawozdanie z
pobytu Papie¿a w Krakowie
sygnowane jest nie "obs³uga
w³asna", ale "Warszawa, PAP".
--- Urban: Spotkanie Papie¿a
z Jaruzelskim w 4 oczy trwa³o
ponad 1,5 godz. i nie by³o
wcze�niej przewidywane. ---
Polskie Radio stwierdzi³o
rano z wyra�n¹ ulg¹, ¿e wczo-
raj o godz. 24 zakoñczy³a siê
oficjalna czê�æ wizyty Papie-
¿a. --- Z porannego przegl¹du
prasy: Zaburzenia w W-wie i
Czêstochowie opó�ni¹ zniesie-
nie stanu wojennego. --- Ale
ju¿ w g³osach korespondentów
PR cytuj¹cych prasê zagra-
niczn¹ brzmi¹ tony pojednaw-
cze. Czy¿by genera³ dosta³
jednak na Wawelu rozgrzesze-
nie? --- Niezale¿nie od sezo-
nowej dyplomacji u�miechów
wobec Ko�cio³a, re¿im robi
swoje. Rozesz³y siê pog³oski
o przewidzianym za kilka dni
rozwi¹zaniu Zwi¹zku Litera-
tów Polskich. --- Cenzura
pociê³a bezlito�nie najnowszy
numer Tygodnika Powszechnego.
Oszczêdzono tylko homilie
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papie¿a. Drukarze mówi¹, ¿e z
wyciêtych materia³ów mo¿na
by z³o¿yæ ca³y drugi numer.
--- O rana znów t³umy pod
Kuri¹ i triumfalny przejazd
Papie¿a w�ród entuzjazmu,
okrzyków i �piewu. Dok¹d
odjecha³? --- Przed popo³u-
dniem Papie¿ spotka³ siê z
Wa³ês¹, podobno w Dolinie
Chocho³owskiej w Tatrach,
przy nadzwyczaj ostrych
�rodkach bezpieczeñstwa. ---
Polskie Radio g. 16.40: Mówi
siê, ¿e Papie¿ uda³ siê przed
po³udniem w kierunku tak
umi³owanych przez siebie
Tatr. --- Transmisjê radiow¹
i tv rozpoczêto punktualnie,
ale helikopter nie nadlaty-
wa³. Spikerzy, którym nie
wolno by³o wyj�æ poza z góry
okre�lony tekst konferan-
sjerki, skupili wiêc ca³¹ sw¹
uwagê na samolocie papie-
skim, pastwi¹c siê bezlito-
�nie nad ró¿nymi szczegó³ami
technicznymi Bogu ducha
winnej maszyny. Spiker tele-
wizyjny po kilkakrotnym
"Powróæmy jeszcze raz do
samolotu" zrezygnowa³ i na
10 min. po³¹czy³ siê ze stu-
diem. Radiowiec  trzyma³ siê
dzielnie, ale gdyby Papie¿
spó�ni³ siê jeszcze trochê,
doszed³by niew¹tpliwie do
opisu rur wydechowych sil-
nika. --- Oj-cze do nas! -
skandowa³y grupy na lotni-
sku. Po kolei, po kolei -
uspokaja³ Papie¿. "Zaprasza-
my za 3 lata! Zapraszamy jak
najszybciej!" - krzyczeli
ludzie. --- Kilku tysiêcy
osób, które przyby³y do Ba-
lic, nie wpuszczono nawet w
pobli¿e lotniska. Ludzie
obsadzili wiêc wzgórze przy
sosie do Zabierzowa, powie-
waj¹c flagami "S" i skandu-
j¹c: "Gdzie jest Papie¿ tam
jest wolno�æ" i "Przyjed� do
nas". W TV tego t³umu nie
pokazano, chocia¿ kamera
wielokrotnie �lizga³a siê
bezmy�lnie po wzgórzach
okalaj¹cych Balice. ---
Kard. Glemp na po¿egnanie:
My�limy ju¿ o nastêpnym
spotkaniu. Nie odmówisz
naszej pro�bie w przysz³o�ci.
--- Jan Pawe³ II: "Mog³em w
dniu dzisiejszym spojrzeæ z
bliska na Tatry i odetchn¹æ

powietrzem mej m³odo�ci." -
"¯egnaj¹c siê z Krakowem, ¿y-
czê aby raz jeszcze dobro oka-
za³o siê na ziemi polskiej
potê¿niejsze od z³a  i odnio-
s³o zwyciêstwo." --- Tym ra-
zem Jab³oñski na pró¿no cze-
ka³ na poca³unek po¿egnalny,
wspinaj¹c siê na palce. Jego
�wi¹tobliwo�æ nie okaza³a siê
tak ³askawa, jak 4 lata temu.
Papie¿ ¿yczy³ mu krótko zdro-
wia, potem po prostu powie-
dzia³: Pochwalony Jezus
Chrystus, moje uszanowanie,
do widzenia i wszed³ do samo-
lotu. --- Samolot zatoczy³
du¿y ³uk nad miastem, co
widzia³y tysi¹ce Krakowian.
A mo¿e im siê to tylko zdawa-
³o� --- Na poci¹gu odje¿-
d¿aj¹cym po po³udniu z dwor-
ca Kraków-G³ówny du¿y trans-
parent GDAÑSK pisany "soli-
dark¹" z chor¹giewk¹. Stoj¹cy
przy poci¹gu klaszcz¹ i owa-
cja ta przesuwa siê po pero-
nie za odje¿d¿aj¹cymi wago-
nami. --- Wa³êsa powiedzia³,
oczywi�cie jakiemu� dzienni-
karzowi zagranicznemu, bo z
krajowych nikt o to nie
�mia³ zapytaæ, ¿e rozmowa z
Papie¿em by³a najdonio�lej-
szym dniem jego ¿ycia. ---
Dziennikarz belgijski akre-
dytowany na czas wizyty zos-
ta³ wydalony z Polski za ob-
razê Jaruzelskiego, bo napi-
sa³, ¿e to jest Rosjanin prze-
brany za Polaka. --- Ju¿
wczoraj wieczorem mo¿na by³o
kupiæ pod ko�cio³em Domini-
kanów powielony komplet homi-
lii Papie¿a z II pielgrzymki
do Polski. Mimo zakoñczenia wi-
zyty ludzie nie likwiduj¹ de-
koracji domów i okien. Wielu
nosi plakietki z napisem Jan
Pawe³ II, kre�lonym "solidar-
k¹", z chor¹giewk¹. ---

ZE �WIATA --- Wszystkie
agencje �wiatowe szeroko
komentuj¹ zakoñczon¹ wizytê.
Wszystkie z wyj¹tkiem jed-
nej� --- BBC: Dla komuni-
stów wszystkie cytaty Papie¿a
z Pisma �w. by³y aluzjami
politycznymi. --- Prasa
krajów socjalistycznych in-
formuje o wizycie nader
skromnie. W dniu spotkania
Papie¿a z Jaruzelskim w W-
wie radio Moskwa nie poda³o
o tym informacji, wspomnia³o

tylko, ¿e prasa zachodnia
spekuluje czy Papie¿ spotka
siê z Wa³ês¹. Rumuñska
Scintea da³a na ten temat 8
linijek.  Bu³garskie Robot-
niczesko De³o w 20-wierszo-
wej notatce poda³o tylko
trasê pielgrzymki. --- BBC:
Naród polski pokaza³ swoj¹
solidarno�æ na �wiatowych
ekranach telewizyjnych.---
Prawda: Nieliczne grupki
wiernych wita³y Papie¿a.
--- Zdjêcie z Czêstochowy z
prasy zachodniej: funkcjo-
nariusz prosi ksiêdza z
magnetofonem, ¿eby zszed³ z
dachu samochodu milicyjne-
go. --- Ku ogólnemu rozcza-
rowaniu nie przyby³ do
Polski Jan Lipavsky, wierny
korespondent Rudeho Prava,
od lat roz�mieszaj¹cy nas
swoimi k³amstwami o naszym
kraju. CSRS nie akredytowa-
³a zreszt¹ ¿adnego kore-
spondenta na czas wizyty.
--- RFI: Wizyta papieska
wzmocni autorytet Ko�cio³a
w Polsce, a tak¿e byæ mo¿e
zwiêkszy w aparacie w³adzy
przewagê elementów umiar-
kowanych nad twardog³owymi.
--- BBC: Gdyby na piel-
grzymkê w³adze nie pozwoli-
³y, sprawi³oby to wra¿enie
braku kontroli. Ale chyba
ju¿ teraz Moskwa i Warszawa
maj¹ w¹tpliwo�ci, czy to by³
dobry pomys³. ---

OD NAS - DO WAS

Papie¿ wróci³ do Watykanu,
Wa³êsa do Gdañska, piel-
grzymi do domów. My wszyscy
wracamy do naszego trudnego
dzi�. Ale bogatsi o tych
osiem dni wspólnej rado�ci
i wolno�ci. Solidarniejsi.
Bogatsi w mi³o�æ, nadziejê
i wiarê. Tak¿e w wiarê, ¿e
ZWYCIÊ¯YMY.

Wszystkim, którzy pomogli w
redakcji i edycji ostatnich
o�miu numerów Ma³ej Polski,
codziennie towarzysz¹cej
drugiej pielgrzymce Jana
Paw³a II do Ojczyzny - ser-
decznie dziêkujemy. Liczymy
na Was tak¿e i jutro!

M A £ A
P O L S K A

Nr zamkniêto 23.6. godz. 24.00.
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ZIARNO NADZIEI I WIARY

Chocia¿ druga pielgrzymka Ojca �wiêtego do Ojczyzny jest
ju¿ za nami, mówi o niej ca³a Polska, ca³y �wiat. Tylko pra-
sa oficjalna wraca do tematu niechêtnie, a je�li ju¿, to
pisze o s³u¿bach sanitarnych, organizacji ruchu drogowego,
zaopatrzeniu w napoje ch³odz¹ce, lub powtarza w kó³ko to
samo od grudnia 81 r. tezy partyjnej propagandy. �lizga siê
wiêc po peryferiach wielkiego religijnego i patriotycznego
prze¿ycia narodu, który nie da³ siê ca³kiem pogr¹¿yæ w
ja³owym marazmie narzuconym przez wojskow¹ dyktaturê.
Który ju¿ wie, i to na pewno, ¿e ka¿dy dzieñ codzienny mo¿e
byæ - i bêdzie w niepodleg³ej Polsce - tak samo radosny i
swobodny, jak te osiem dni spêdzonych wspólnie z Janem
Paw³em II.

Jeste�my - bêdziemy!
Jutro nasze!
Koniec wojny!
Kraków i Warszawa to wspólna

sprawa!
Kraków solidarny
Kraków z Gdañskiem!
Kraków z Warszaw¹!
Ksiê¿a z nami!
Lech Wa³êsa!
Ma³opolska!
Manifestacja pokojowa!
Mazowsze!
Mówcie prawdê!
My kochamy Ciebie!
Naród jest panem i w³adc¹

swego losu!
Narodowa Solidarno�æ z Pa-

pie¿em
Nie bij brata!
Nie lêkajcie siê�
Nie mamy broni!
Nie ma wolno�ci bez solidar-

no�ci!
Nie oddamy mowy, wiary
Niepodleg³o�æ!
Nie zabijaj za pieni¹dze!
Niech ¿yje Papie¿!
Niech ¿yje Prymas!
Nowe zwi¹zki - na Pow¹zki!
NZS!
Ojcze do nas!
Ojcze ratuj!
Ojcze ratuj - giniemy
Ojcze ratuj nas!
Ojcze �wiêty - kochamy Ciê -

Internowani
Pan da si³ê swojemu ludowi
Papie¿ do nas!
Papie¿ z nami!
Papie¿ z nami my z Papie¿em
Pokojowa demonstracja!
Polska nasza!
Polska to my!
Pozdrowienia dla podziemia!
Pozdrowienia od podziemia!

Przewod� Lechu!
Przewod� w mi³o�ci ku niepod-

leg³o�ci!
Przyjed� znowu!
Robotnicy i studenci!
Ryszard Smagur - pamiêtamy!
Rzuæcie pa³y - chod�cie z

nami!
Rzuæcie pa³y - przebaczamy!
Rzuæcie pa³y - przebaczymy!
Solidarni!
Solidarni z Papie¿em!
Solidarni z Tob¹!
Solidarni z Tob¹ zwyciê¿ymy!
Solidarno�æ!
Solidarno�æ walczy!
Solidarno�æ z Papie¿em!
Solidarno�æ zwyciê¿y!
Solidarno�æ ¿yje!
Solidarny naród wita!
Spotkamy siê jutro! /do ZOMO/
Stoczniowcy Gdañska z Papie¿em
Trzymamy siê!
Tu jest Polska!
Tu wolna Polska!
Uchroñ nas od nienawi�ci!
Uwolniæ politycznych!
Witaj jutrzenka swobody!
Witamy Ojcze Solidarno�ci!
W³adek Hardek!
W mi³o�ci prowad� nas do wol-
Wojsko to koszar!        /no�ci!
Wojsko z nami!
Wolna Polska!
Wolna szko³a!
Wolne wybory!
Wolno�æ wiê�niom politycznym!
Wszyscy razem!
Wytrwamy!
Zbyszek Bujak!
ZOMO do pracy!
ZOMO na stonkê!
Zostañ z nami!
Zwolniæ politycznych!
Zwyciêstwo nasze!
ZWYCIÊ¯YMY!    ---

POLSKA TO MY! CHODÌCIE Z NAMI! --- Klimat wspania³ego tygodnia papieskiego w Polsce naj-
lepiej oddaj¹ has³a malowane na transparentach i okrzyki wznoszone przez t³umy. Oto ich
wybór, oczywi�cie niepe³ny, ale �wietnie oddaj¹cy atmosferê czerwca 83, specyficzny skrótowy
zapis nastrojów i pogl¹dów Polaków:
Amnestia!
Bez prowokacji!
B³ogos³awieni, którzy cierpi¹

prze�ladowania dla spra-
wiedliwo�ci�.

B³ogos³aw Matko naszej Oj-
czy�nie

Bogdan W³osik - pamiêtamy!
Bóg, Honor i Ojczyzna
Ca³a Polska idzie z nami
Chcemy Lecha - nie Wojcie-

cha!
Chcemy s³u¿yæ Bogu i Ojczy�-

nie!
Chod�cie z nami!
Chod�cie z nami do Papie¿a!
Chod�cie z nami - dzi� nie

bij¹!
Chod�my szybciej - nie zd¹¿y-

my!
Czuwamy z Tob¹ Ojcze �wiêty
Daj nam poczucie si³y i Pol-

skê daj nam ¿yw¹�
Demokracja!
Demonstracja pokojowa!
Demonstracja pokojowa - z

Mistrzejowic do Krakowa!
Dobraczyñski do spowiedzi!
Duszpasterstwo robotników
Frasyniuk!
Gdañsk!
Gdañsk czeka!
Gdañsk - czuwamy!
Gdañsk wita Warszawê!
Gdañsk wolny!
Gdzie jest Papie¿ tam jest

wolno�æ!
Grzegorz Przemyk - pamiêta-

my!
Idziemy do Papie¿a!
Jak wam nie wstyd! /to pod

budynkiem PAP w W-wie/
Jeste�my!
Jeste� Piotrem naszych cza-

sów!
Ka¿dy Polak idzie z nami!

  WYD.: PAP - POLOWE ARCHIWUM
PRASOWE, KRAKÓW, MA£OPOLSKA

NASZA DEWIZA:
PLUS RATIO QUAM VIS

RACZEJ ROZUMEM NI¯ SI£¥
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O PIELGRZYMCE -
        - PO PIELGRZYMCE

--- Gdy w drodze do Warsza-
wy dziennikarz towarzysz¹cy
Papie¿owi w odrzutowcu Ali-
talii spyta³, co czuje, wra-
caj¹c do Ojczyzny, ten odpar³
jednym angielskim s³owem:
"myself" - czujê siê sob¹.

Warszawa --- Mieszkañcy
stolicy twierdz¹, ¿e do ich
miasta przyjecha³o witaæ
Papie¿a 4 razy tyle ludzi,
co w 1979 r. Warszawa by³a
tak zapchana t³umami, ¿e
trudno by³o przecisn¹æ siê
chodnikami. --- Podczas
transmisji z powitania na
Okêciu w telewizji mign¹³
transparent pisany "soli-
dark¹" - Witaj Ojcze �wiêty
- Aktorzy. --- Kiedy do-
stojny Go�æ zbli¿y³ siê do
szpaleru oczekuj¹cych, z
t³umu za nim da³ siê s³yszeæ
okrzyk: Ojcze �wiêty, pob³o-
gos³aw dziennikarzy! ---
Reporterzy TVP tylko czyha-
li na chwilê przywitania
siê Papie¿a z  Dobraczyñ-
skim, by móc uwieczniæ bodaj
te parê konwencjonalnych
zdañ, jakie Papie¿ zwykle
mówi witaj¹c ka¿dego dostoj-
nika, i transmitowaæ je
potem jako dowód poparcia
Watykanu dla PRON. Nieste-
ty. Kiedy czo³owy "partyjny
katolik" run¹³ na kolana,
¿eby uca³owaæ pier�cieñ,
Papie¿ odwróci³ g³owê, roz-
pocz¹³ rozmowê z kolejnym w
szeregu dostojnikiem i spo-
kojnie wytrzyma³ ten krótki
moment, po którym - zgodnie
z etykiet¹ - Dobraczyñski
musia³ pu�ciæ jego d³oñ.
Scena zosta³a zarejestrowa-
na, ale jej potem nie powta-
rzano. --- Specjalne samo-
chody grupy komandosów
eskortuj¹cych Papie¿a mia³y
naoko³o wbudowany szeroki
stopieñ, na którym komando-
si stali twarz¹ do t³umu i
samochodu papieskiego.
Ubrani byli w ciemnostalowe
mundury polowe, takie¿ be-
rety oraz w czarne skórzane
rêkawiczki. Ka¿dy mia³ przy
sobie polow¹ radiostacjê, u

prawego boku za pasem pisto-
let wyci¹gniêty z kabury z
olbrzymi¹ drewnian¹ kolb¹,
z lewej - kajdanki. Wiêkszo�æ
nosi³a ciemne okulary. ---
W czasie mszy na Stadionie
Dziesiêciolecia wiêkszo�æ
obstawy milicyjnej podczas
Podniesienia przyk³adnie
klêka³a. Ale inni byli bez
przerwy zajêci fotografowa-
niem grup, które przyby³y
z transparentami. --- Sektor
aktorów. Przed nabo¿eñstwem
odbywa siê misterium maryjne
w ich przygotowaniu. S¹
m. in. Zapasiewicz, Szczepkow-
ski, Kolberger, Komorowska,
Nehrebecki. S¹ tu równie¿ L.
Kydryñski z ¿on¹ H. Kunick¹
--- W pobli¿u sektora akto-
rów grupa pielgrzymów z
Wilna witana przez Papie¿a.
Prawdopodobnie przeszli
przez "zielon¹ granicê". ---
Harcerzy ca³e mnóstwo, w
rozmaitych mundurach. Przed
wjazdem Papie¿a na stadion
próbowali uk³adaæ kwiaty w
kszta³t litery V. Prawdopo-
dobnie interweniowa³y s³u¿by
porz¹dkowe i ostatecznie
pojawi³a siê u³o¿ona z kwia-
tów lilijka i napis "Witamy".
--- Podczas mszy rozdano 200
tys. komunikantów, dzielo-
nych na czworo, co znaczy, ¿e
800.000 ludzi przyjê³o komu-
niê �w.
--- Ogromn¹ demonstracja na
Krakowskim Przedmie�ciu w
dniu przyjazdu Papie¿a TVP
skwitowa³a krótko: ma³e
grupki próbowa³y zak³óciæ
spokój, t³um siê nie przy³¹-
czy³, grupki siê rozesz³y.
--- Po wyje�dzie Papie¿a
stolica wróci³a do "stanu
normalnego". Zomo i ROMO
choæ w nieco mniejszej licz-
bie pojawi³o siê we wszyst-
kich newralgicznych punk-
tach miasta. Spo³eczeñstwo
spodziewa siê natychmiast po
wyje�dzie papie¿a zaostrzenia
sytuacji i kursu obecnej
ekipy, która bêdzie chcia³a
wykazaæ Wielkiemu Bratu, ¿e
panuje nad spo³eczeñstwem i
w³asnym betonowym aparatem.
Spodziewaæ siê trzeba szcze-
gólnie ostrych ataków na

inteligencjê.

CZÊSTOCHOWA --- Nale¿y przy-
znaæ w³adzom miasta znakomite
przygotowanie organizacyjne
na przyjêcie pielgrzymów
/1 mln w sobotê, 2 mln w nie-
dzielê/. Sklepy nawet z cu-
kierkami by³y otwarte do
24.00, ludziom nie robiono
trudno�ci w rozbijaniu namio-
tów na trawnikach, a mili-
cjanci /nie ZOMO!/ byli wyj¹t-
kowo grzeczni. Zapewniono
równie¿ miejsca dla samocho-
dów po umiarkowanej cenie /
100 z³ za dobê/. A wiêc jak
w³adza ludowa chce, to umie i
mo¿e? --- Niezwykle serdecz-
nie przyjmowali m³odych piel-
grzymów sami mieszkañcy mia-
sta. Wiele osób prywatnie, za
darmo nocowa³o kilkuosobowe
grupy w swoich mieszkaniach,
nie szczêdz¹c im herbaty i
po�cieli itp. --- W czasie
wielogodzinnego oczekiwania
przez m³odzie¿ na przybycie
Papie¿a, na murach Jasnej
Góry w tzw. "programie war-
szawskim" wyst¹pili aktorzy ze
stolicy, m.in. Maja Komorowska
i Halina £abonarska. ---
Harcerze u³o¿yli z kwiatów na
trawie du¿¹ lilijkê z napisem
"Czuwamy" a na niej literê V.
--- I w Warszawie i potem w
Czêstochowie pojawi³a siê
grupa m³odzie¿y ze znanego
warszawskiego gimnazjum z
transparentem: "Rejtan" pisa-
nym "solidark¹". --- Na spo-
tkaniu z m³odzie¿¹ do Papie¿a,
siedz¹cego w czerwonych sza-
tach i bia³ej czapce podbieg³o
w pewnej chwili ma³e dziecko,
ubrane na bia³o w czerwonej
czapce. Papie¿ wzi¹³ dziecko
na kolana i rozmawia³ krótko
z jego matk¹, która chwilê
pó�niej podesz³a, ¿eby zabraæ
dziecko. Partyjny teleks do
KC informowa³ z Czêstochowy,
¿e m³odzie¿ 30 razy przerywa-
³a jego homiliê oklaskami i
owacjami. ---

POZNAÑ --- MO zaatakowa³a
demonstracjê, jaka nast¹-
pi³a po spotkaniu z Papie-
¿em. Zatrzymano kilkana�cie
osób. ---    ---
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KATOWICE --- Na lotnisko
na Muchowcu najbardziej
niecierpliwi pielgrzymi
przybyli ju¿ na 2 dni przed
Papie¿em. W terenie otacza-
j¹cym sektory pojawi³y siê
ich namioty. --- Podobno
dopiero ksiê¿a zdo³ali
ukrêciæ ³eb pomys³owi w³adz
katowickich, w wiêkszo�ci
samych genera³ów, ¿eby na
lotnisku nie budowaæ stra¿-
niczych wie¿yczek obserwa-
cyjnych. --- MO odbiera³a
pielgrzymom nie tylko bu-
telki i no¿e, ale tak¿e fla-
gi papieskie, za pomoc¹
których - jak wiadomo -
mo¿na dokonaæ zamachu na
Ojca �w. Nawet jednak i w
tym dzia³aniu widaæ by³o
typowo socjalistyczny ba³a-
gan: niektóre sektory by³y
bowiem pe³ne flag� "Soli-
darno�ci". --- Funkcjona-
riusze SB wystêpowali z
plakietkami "S³u¿ba porz¹d-
kowa". --- Jan Pawe³ II
�wietnie nawi¹zywa³ kontakt
z t³umem. Kiedy ludzie wita-
li go okrzykami "Niech ¿yje
Papie¿", powiedzia³ weso³o,
zupe³nie rozlu�niony: ¯yjê i
bêdê mówi³. Potem po kolejnej
fali oklasków, doda³ jeszcze:
¿yjê i bêdê mówi³, je�li mi
pozwolicie. Ile¿ to lat od-
uczano nas od takich ludz-
kich, prostych rozmów?
KRAKÓW --- Od poniedzia³-
ku, a wiêc na dwa dni przed
msz¹ B³oniach we wszystkich
komitetach partyjnych wpro-
wadzono ju¿ ca³odobowe dy¿u-
ry specjalne. PO CO? ---
Przed wizyt¹ papiesk¹ emi-
sariuszki z Zarz¹du Sp. Fala
przynosi³y do wszystkich
zak³adów fryzjerskich zobo-
wi¹zanie do podpisania, ¿e
nie bêdzie siê dekorowa³o
okien. Dopuszczono tylko
flagi. Przed 1 Maja rozdano
zobowi¹zania, ¿e bêdzie siê
okna dekorowaæ. --- Sklepy
prywatne by³y znacznie
czê�ciej dekorowana ni¿
pañstwowe. W jednym z tych
ostatnich u³o¿ono krzy¿ z
pojemników na butelki. ---
Ka¿dy wita³ Papie¿a, jak
potrafi³ i móg³. Na p³ocie

przy ul. S³awkowskiej przez
jaki� czas wisia³ kolorowy
plakacik "RO NZS wita Papie-
¿a". W oknach Starego Teatru
przy pl. Sczepañskim urz¹dzo-
no ze smakiem ma³¹ ekspozycjê
fotografii przedstawiaj¹cych
sceny ze spotkania z Papie¿em
aktorów tego teatru w 1979 r.
--- W ko�cio³ach sprzedawa-
ne s¹ pami¹tkowe koperty.
Jedna z wizerunkiem Papie¿a
i napisem: 16-23.6.83 Przyby-
wam do was jako syn tej zie-
mi, tego narodu. Druga z
widokiem Czêstochowy, MB
Jasnogórsk¹, datami 1382-1982
i napisem: 600 lat. --- "Nasz
Ojciec, nasz Brat - Jan Pawe³
II" - te parê s³ów na odznace,
jak¹ mo¿na by³o kupiæ w pa-
rafiach, �wietnie oddaje nasz
stosunek do Papie¿a. ---
W jednym z sektorów na B³o-
niach korespondent Ma³ej
Polski doliczy³ siê 20 flag
bia³o-czerwonych z ró¿nymi
napisami na bia³ym polu
/g³ównie "Solidarno�æ"/. Fla-
gi te by³y przed i po manife-
stacji tak zwijane, ¿e wygl¹-
da³y jak zwyk³e flagi naro-
dowe. --- Wiele grup soli-
darno�ciowych je�dzi³o za
Papie¿em po ca³ej Polsce
bior¹c udzia³ we wszystkich
uroczysto�ciach. Widaæ je
by³o równie¿ na B³oniach.

MISTRZEJOWICE --- Wed³ug
RFI po po�wiêceniu ko�cio³a
Papie¿ od�piewa³ razem z
lud�mi "Bo¿e co� Polskê"
trzymaj¹c rêce w górze w
ge�cie V. --- Czê�æ manife-
stantów wracaj¹c z Misztrze-
jowic do Krakowa zosta³a
zatrzymana przez kordon
ZOMO. Niektórzy funkcjona-
riusze ¿¹dali od ludzi zdjê-
cia odznak "CZÊSTOCHOWA 83"
pisanych "solidark¹". Kiedy
jednak us³yszeli, ¿e to od-
znaki po�wiêcone i ¿e "rêce
wam uschn¹", jak je rusz¹ -
dali spokój. Liczebno�æ po-
chodu z Mistrzejowic do Kra-
kowa ocenia siê - jak zwy-
kle - bardzo rozmaicie.
Najwy¿sze szacunki podaj¹
40 tys. ---
WAWEL --- Po uroczystym

zakoñczeniu Synodu Papie¿
odwiedzi³ chorych ksiê¿y,
z którymi kiedy� wspó³praco-
wa³. Jego samochód czeka³ w
pobli¿u, ale kiedy wyszed³,
natychmiast zjawi³ siê czarny
mercedes, którym Papie¿ prze-
jecha³ niewielk¹ odleg³o�æ do
budynku, gdzie czeka³ ju¿ na
niego Jaruzelski. ---
TATRY --- Remont schroniska
w dol. Chocho³owskiej zapla-
nowany by³ na kilka lat, ale
na spotkanie Papie¿a z Wa³ês¹
przygotowano je w ci¹gu kilku
tygodni. ---
BALICE --- Kiedy kard. Glemp
na lotnisku dziêkowa³ mili-
cji, w�ród t³umu rozleg³y siê
gwizdy, które s³ychaæ by³o
nawet w TV. ---
OPINIE Z KRAJU --- �Hisz-
pañski papamobile? Rany Bo-
skie, co za klatka! ---�Przed
przyjazdem Papie¿ mia³ 2 pro-
blemy: jak spotkaæ Wa³êsê i
jak do³o¿yæ czerwonym. Pierw-
sze za³atwi³ od rêki, drugie
za³atwi³ stopniowo. --- Na
spotkaniu z m³odzie¿¹ mia³
niezwykle trudne zadanie. W
dzisiejszej atmosferze ka¿de
nieostro¿ne s³owo mog³o wywo-
³aæ nieobliczalne skutki.
Jednak i tym razem poradzi³
sobie �wietnie, wrêcz genial-
nie. ---� Dzieñ m³odzie¿y w
Czêstochowie to wielka klêska
komunizmu. Milion m³odych
ludzi dobrowolnie zje¿d¿aj¹-
cych siê z ca³ej Polski dla
ujrzenia, uczczenia i wys³u-
chania Papie¿a musia³ byæ dla
komunistów strasznym ciosem.
Nie trzeba ju¿ do nich strze-
laæ, ¿eby padali�
--- I Papie¿ i t³umy nie
reaguj¹ tak spontanicznie,
jak 4 lata temu. Ale ta wizyta
jest bardziej dojrza³a, ludzie
bardziej prze¿ywaj¹ j¹ we-
wnêtrznie, a wiêc jej wp³yw
mo¿e byæ jeszcze wiêkszy.
--- Mówi milicjant: zaraz
po odlocie Papie¿a Huta siê
ruszy i bêdzie biæ milicjê.
--- Inna opinia: skoñczy
siê wizyta, a wtedy dokrê-
c¹ �rubê. Ju¿ siê na to za-
nosi i ju¿ to wszyscy zapo-
wiadaj¹ w oficjalnych prze-
mówieniach. ---
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--- Komuni�ci jeszcze gorzko
po¿a³uj¹, ¿e wpu�cili papie-
¿a� --- W ko³ach dzienni-
karskich mówi siê, ¿e sytu-
acja jest gro�na. Jaruzelski
przegra³ plebiscyt w naro-
dzie i nie dosta³ rozgrzesze-
nia u Papie¿a. Ton komunika-
tów �wiadczy o tym, ¿e zdania
by³y rozbie¿ne. Strona ko-
�cielna nie da³a ¿adnego
komunikatu o spotkaniu z
Jaruzelskim i zawziêcie mil-
czy na ten temat. Depesza z
samolotu na przyk³ad by³a
adresowana tylko do Jab³oñ-
skiego. ---
OPINIE Z ZAGRANICY --- BBC
protestuj¹c przeciwko nie
udzieleniu akredytacji przez
w³adze polskie dwóm swoim
sta³ym korespondentom, nie
wys³a³a do Polski swojej eki-
py telewizyjnej i korzysta³a
tylko z obrazu TV amerykañ-
skiej. --- W prasie zachod-
niej ukaza³a siê masa foto-
reporta¿y z wizyty Papie¿a w
Polsce. A u nas co? ---
Znakomicie wrêcz relacjono-
wa³a wizytê TV amerykañska.
Systematycznie, kilka razy w
ci¹gu dnia nadawa³a krótkie
programy filmowe opatrzone
komentarzem. ---

ROZUMIEMY SIÊ BEZ S£ÓW�

Rozumieli�my siê doskonale,
mimo ¿e nie wszystkie s³owa
mog³y podczas oficjalnej
wizyty pa�æ z ust Papie¿a.
Oto niektóre z papieskich
"dwuznaczno�ci", jak je na-
zwa³y re¿imowe przekaziory.
"Przyjecha³em do mego naro-
du �" - mówi³ Papie¿ i wszy-
scy wiedzieli�my, ¿e nie
przyjecha³ do "naszego" rz¹-
du. Dwukrotnie przynajmniej
wspomnia³, ¿e Polska uzyska-
³a wolno�æ w wyniku zakoñ-
czenia I /a nie II/ wojny
�wiatowej. A wiêc rok 1945
nie przyniós³ nam wolno�ci�
A kiedy pozdrawia³ wszyst-
kich rodaków "od pó³nocy na
po³udnie, od zachodu do
wschodu" - to w tym nieco-
dziennym porz¹dku stron
�wiata ka¿dy odkrywa³ chêæ
pozdrowienia na pierwszym
miejscu kolebki "Solidarno-
�ci" - Gdañska, do którego
nie pozwolono mu jechaæ.

W Czêstochowie za� pozdrowi³
"ró¿ne grupy, które tu nie
ujawni³y siê", a wiêc tak¿e
wszystkich tych, którzy w
podziemiu pracuj¹ i walcz¹
o now¹ Samorz¹dn¹ Polskê.

NIE Z NAMI TAKIE NUMERY,
Brunner!

Wyj¹tkowo obrzydliw¹ rolê
odegra³y w czasie papieskiej
wizyty polskie mass media.
Nigdy nie grzeszy³y umiarem
ani taktem, tym razem jed-
nak pokaza³y nam ca³y swój
arsena³ metod zak³amuj¹cych
rzeczywisto�æ wyj¹tkowo
wyra�nie. Oto kilka przy-
k³adowych sposobów postêpo-
wania propagandy, który
ka¿dy móg³ sam ³atwo zaob-
serwowaæ.

--- 1. Pokazaæ jak najmniej,
a je¿eli ju¿ nie da siê ina-
czej, to przede wszystkim
wydarzenia oficjalne. TVP w
transmisjach z uroczysto�ci
pokazywa³a jeszcze mniej
ujêæ t³umów ni¿ 4 lata temu.
Byæ mo¿e trudno by³oby zna-
le�æ tak¹ grupê ludzi, gdzie
by nie by³o jakiego� "anty-
socjalistycznego" transpa-
rentu lub planszy.

---2. Utrudniæ odbiór in-
formacji. Transmisje uro-
czysto�ci emitowane przez
nadajnik TV Gdañsk by³y np.
wyj¹tkowo z³ej jako�ci.
Znawcy twierdz¹, ¿e powodem
zak³óceñ nie by³o pojawienie
siê okresowych plam na
s³oñcu.

--- 3. Zniechêciæ do udzia³u
w uroczysto�ciach. Np. TV
rzuci³a has³o: uwaga na
z³odziei! Sens jest jasny:
sied� w domu, pilnuj dobytku
zamiast ogl¹daæ Papie¿a.

--- 4. Utopiæ istotê wyda-
rzeñ w powodzi nieistotnych
szczegó³ów. Np. Polskie Ra-
dio w podsumowaniu dnia
19.06. poda³o tylko, ilu
osobom udzielono pomocy
lekarskiej, ile razy inter-
weniowa³o pogotowie, ile
osób trafi³o do szpitala.
Historyczne dni swego kraju
mo¿na widzieæ i tak� Poza
tym: czy kto� mówi³ i pisa³
tak kiedy� np. o uroczysto-

�ciach 1 Maja?

--- 5. Pomniejszyæ znacze-
nie pielgrzymki. W dniach
wizyty dzienniki radiowe
zaczyna³y siê - raczej nie-
zwykle - od wiadomo�ci ze
�wiata. "Papie¿", jako wia-
domo�æ krajowa, spada³ wiêc
niejako "naturalnie" na
dalsze miejsce. Np. 21.6
o godz. 1.00 w nocy wiado-
mo�æ o Papie¿u spad³a w ten
sposób na szóst¹ pozycjê, a o
godz. 8.00 by³a wiadomo�ci¹
- a¿ trudno uwierzyæ -
ostatni¹.
--- 6. Nie nazywaæ rzeczy
po imieniu, mówiæ sztucznym
oficjalnym jêzykiem, w któ-
rym gubi siê w³a�ciwy sens.
Oto jak cudacznie Urban -
�wietny przecie¿ ¿urnali-
sta - uj¹³ nastrój spotka-
nia Papie¿a z t³umem: "Mia-
³y miejsce fakty wywo³ania
stanu podniecenia o poli-
tycznym podtek�cie".
--- 7. Udawaæ obiektywizm,
cytowaæ inne �ród³a, rzeko-
mo niezale¿ne, lub tak
dobrane, ¿e popieraj¹ tezê
re¿imu. Oto w komentarzu
z Rzymu w programie PR
Wasilewski mówi, co siê
dzieje w Warszawie. Zwa¿cie:
stamt¹d mówi o tym, co siê
dzieje tutaj! I co mówi:
W Warszawie panuje du¿e
zaniepokojenie z powodu
przemówieñ papieskich; Ur-
ban przypomnia³ w³adzom
ko�cielnym ich zobowi¹za-
nie, ¿e wyst¹pienia Papie¿a
nie bêd¹ mia³y charakteru
politycznego. Z Budapesztu
os³awiony Samitowski ka-
bluje jeszcze wyra�niej:
Wêgrom nie s¹ obce próby
wykorzystywania Ko�cio³a do
celów politycznych; pamiê-
taj¹, jak tragiczne ¿niwo
zebrali ci, którzy w 1956 r.
siali wiatr�

Po tylu, tylu latach gorz-
kich do�wiadczeñ z propa-
gand¹ komunistyczn¹ - nie
z nami takie numery, Brun-
ner!
---     ---
Numer zamkniêto w dniu
3 lipca 1983 r.
---     ---
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WYD.: PAP - POLOWE ARCHIWUM
PRASOWE, KRAKÓW, MA£OPOLSKA

NASZA DEWIZA:
PLUS RATIO QUAM VIS

RACZEJ ROZUMEM NI¯ SI£¥
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      PISMO NIEZALE¯NE

DZIEÑ JAK CO DZIEÑ
Z KRAKOWA --- Telewizja i
prasa jak ognia unika³y
fotografii i obrazów, na
których by³oby widaæ t³umy
ludzi witaj¹cych wszêdzie
Papie¿a. Zezwolono tylko
"Tygodnikowi Powszechnemu"
na publikacjê panoramicznego
zdjêcia B³oñ, pokrytych mo-
rzem g³ów ludzkich. Ale i tu
zadzia³a³ cenzor. Otó¿ ten
fragment, na którym by³o
widaæ budy milicyjne stoj¹ce
ko³o Cracovii, kazano wyci¹æ.
Redakcja us³ucha³a, ale w to
miejsce z wyra�n¹ z³o�liwo-
�ci¹ wstawi³a fragment inne-
go t³umu - pod parasolami. -
-- Prawdziw¹ panikê w Nowej
Hucie wywo³a³ gwa³towny opad
gryz¹cego py³u z Kombinatu
na osiedla mieszkalne. Tylko
"Krakowska" by³a ³askawa
odnotowaæ ten fakt kilkoma
wierszami druku w swoim
"Raptularzu" tj. rubryce
przeznaczonej na interwen-
cyjne duperelki. --- Coraz
trudniej na posiedzeniach
ró¿nego typu - sesjach rad,
zebraniach spó³dzielni czy
organizacji uzyskaæ quorum
obecnych. Zniechêcenie do
pracy spo³ecznej, tak obecnie
ja³owej, powoduje, ¿e zdarzaj¹
siê przypadki odraczania
zebrañ, bo brak wymaganej
przepisami liczby osób do
podjêcia uchwa³.
--- Prasa donios³a, ¿e wice-
prezydent Krakowa wrêczy³
przedstawicielowi MO spe-
cjalny adres z podziêkowa-
niem dla wszystkich funkcjo-

nariuszy MSW, którzy "swoj¹
prac¹ przyczynili siê do
sprawnego i godnego prze-
biegu wizyty Papie¿a". Cze-
kamy na podobny gest pod
adresem ko�cielnych s³u¿b
porz¹dkowych. --- Mo¿e jesz-
cze uda siê komu� nabyæ na
stoiskach ko�cielnych ksi¹¿-
kê ks. M. Maliñskiego o Ja-
nie Pawle II pt. "Najchêtniej
gra³ na bramce". Wyd. SS
Loretanek W-wa 1983. ---
Widziano napisy kred¹ na
murach: 22 lipca koniec
wojny. To chyba malowa³o
ORMO z PRON-owcami, bo czuæ
w tym tê sam¹ rêkê, która
�mia³o pisa³a kiedy� na
murach Kurii "Zdrajcy". ---
Jak donios³a "Krakowska", za
o�mieszaj¹ce lub nielicuj¹ce
z godno�ci¹ cz³owieka uznali
ostatnio swe nazwiska m.in.
osobnicy: Ba³wan, Buc, B�dzi-
kot, Cipcia, Dupak, Sierota i
Szmaciarz. Ciekawe, ¿e tak¿e
na przyk³ad: Major oraz
Wrona.
---
Z KRAJU --- Wa³êsa ³owi
ryby w Soko³owie Podlaskim,
spêdzaj¹c tam wakacje wraz z
rodzin¹. Tymczasem dyrekcja
Stoczni zarzuci³a mu samo-
wolny wyjazd na urlop. Wa³ê-
sa zaklina siê, ¿e ma �wiad-
ków na to, ¿e urlop by³
uzgodniony z jego majstrem.
Wakacje w sierpniu nie
urz¹dzaj¹ go, bo chce braæ
udzia³ w obchodach zwi¹za-
nych z trzeci¹ rocznic¹
powstania "S". --- Wa³êsa
zapowiedzia³, ¿e wkrótce
spotka siê znowu z przywód-
cami podziemia. --- Tadeusz
Jedynak - przewodnicz¹cy
RKW Regionu �l¹sko-D¹brow-
skiego wszed³ w sk³ad Tym-
czasowej Komisji Koordyna-
cyjnej "S". Natomiast Regio-
nalny Komitet Strajkowy
Dolny �l¹sk bêdzie odt¹d
reprezentowany w TKR przez
jego nowego przewodnicz¹cego
ps. "Witold". --- Jeden z
czo³owych uwiêzionych dzia-
³aczy "S" Andrzej Gwiazda
zosta³ przeniesiony z wiê-
zienia do szpitala. Podobno
jego stan zdrowia poprawi³

siê. --- Og³oszono kolejny,
równie niejasny, jak poprzed-
nio, komunikat o �ledztwie w
sprawie �mierci Grzegorza
Przemyka. Nie wiadomo po co
s¹ te komunikaty. Przecie¿ i
tak znamy wynik �ledztwa:
sprawcy nie uda³o siê usta-
liæ. --- Przed³u¿a siê proces
"konserwacji" napisów zdjêtych
z pomników ofiar Grudnia w
Gdañsku i Gdyni. Na oddanie
do "konserwacji" ca³ych po-
mników jeszcze siê w³adze nie
o�mieli³y. --- W 4 dni po
wyje�dzie Papie¿a prymas
Glemp otrzyma³ list od Jaru-
zelskiego, ¿e zgadza siê na
ustanowienie pod kontrol¹
Episkopatu funduszu w wyso-
ko�ci 2 mld dolarów do zain-
westowania w prywatnym rol-
nictwie. Pieni¹dze pochodziæ
bêd¹ g³ównie od Episkopatów
RFN i USA. Szczegó³y tego
przedsiêwziêcia omawiaj¹
obszernie polskojêzyczne roz-
g³o�nie na Zachodzie. Tylko
rz¹dowe media milcz¹ na ten
temat. A przecie¿ zawsze tyle
tr¹bi³y o wadze rolnictwa i
gospodarki ¿ywno�ciowej dla
narodu. Czy¿by chodzi³o za-
wsze o rz¹dowe rolnictwo
tylko? I tylko o wy¿ywienie
rz¹du? --- W czerwcu wys³ano
z RFN do Polski 95.000 paczek,
w I pó³roczu br. - prawie
milion. Nasza prasa zauwa¿y³a
tylko tych kilka, w których
by³y jakie� antypolskie ulot-
ki lub kamienie. Nie wyklu-
czone zreszt¹, ¿e wysy³a³y je
grupy zbli¿one do terrorystów
z Berna. A propos, dlaczego
nasza propaganda tam kom-
pletnie zapomnia³a o tym
temacie? --- Za parê dni Sejm
ma m.in. rozpatrywaæ zmiany w
Konstytucji. Czy mo¿e wreszcie
zagwarantowana bêdzie ch³o-
pom prywatna w³asno�æ ich
ziemi? A mo¿e tylko wykre�li
siê z tekstu zw³oki FJN? ---
22.07 spodziewane jest znie-
sienie stanu wojennego. Co
stanie siê z WRON¹? Chyba
ulegnie samolikwidacji? ---
Jak to uj¹³ londyñski Sunday
Times, "PRON pisze do WRON o
zniesienie stanu wojennego."
Dlaczego robi  to dopiero
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teraz? Czeka³ na rozkaz? ---
Mija kolejny termin przesu-
wanego ju¿ wielokrotnie ple-
num "ideologicznego" KC. Po-
dobno g³ówn¹ tego przyczyn¹
jest teraz przed³u¿aj¹ca siê
choroba Barcikowskiego. ---
"Gdyby nie dzia³ania ze-
wnêtrzne, np. amerykañskie
sankcje i ich skutki - powie-
dzia³ Urban - to ca³kowite
zniesienie stanu wojennego
by³oby mo¿liwe du¿o wcze-
�niej". Za jaki� czas dowiemy
siê po prostu, ¿e stan wojenny
wprowadzono na skutek wypo-
wiedzenia nam wojny przez
USA. --- Prezesem Naczelnej
Rady £owieckiej zosta³ w
miejsce osoby cywilnej gene-
ra³ brygady WP, czy nawet MO.
Pe³zaj¹ca junta d¹¿y najwy-
ra�niej do opanowania wszyst-
kich stanowisk nomenklaturo-
wych w kraju. Czy na czele
Ligi Kobiet te¿ stanie jaki�
genera³? --- Nieprawdopodob-
ne, a jednak: Polskie Towa-
rzystwo Archeologiczne i
Numizmatyczne wybi³o w serii
"Powstania polskie" medal z
podobizn¹ pierwszego mar-
sza³ka Polski Józefa Pi³sud-
skiego. Awers medalu przed-
stawia jego twarz i napis
"Niepodleg³o�æ Polski -
11.XI.1918", natomiast rewers
- datê 6 sierpnia 1914 r. /a
wiêc datê wymarszu I Kadrowej
z Krakowa/ i rysunek masze-
ruj¹cej kolumny legionistów.
--- Jednym z nielicznych
czasopism polskich, które na
swej ok³adce zamie�ci³y zdjê-
cie Papie¿a jest s³ynny ju¿
"Niewidomy Spó³dzielca". Cen-
zura widaæ odpu�ci³a, bo czy-
telnicy tego pisma i tak w
koñcu ma³o co widz¹� ---
Powsta³a nowa organizacja
"twórców" - Stowarzyszenie
Grafików Projektantów. Cze-
kamy na stowarzyszenie Mala-
rzy Scen z Historii LWP, Sto-
warzyszenie Rze�biarzy Po-
piersi Wojskowych oraz Stowa-
rzyszenie Scenografów Akade-
mijnych. --- Przed³u¿ono o 2
miesi¹ce agoniê Zwi¹zku Lite-
ratów Polskich. Czemu nale¿y
zawdziêczaæ tê ³askê w³adzy -
nie wiadomo. ZLP jest ostatnim
zwi¹zkiem twórczym, który nie
zosta³ poddany kontroli w³adz

po 13 grudnia. Podporz¹dko-
wano ju¿ lub zlikwidowano
m.in. niezale¿ne: SDP, ZPAP,
ZASP i Stow. Filmowców Pol-
skich. --- Niespodziewanie
zlikwidowano drugie pro-
gramy RTV. Na szklanym
ekranie mamy teraz prawie
wy³¹cznie teleferie, powtór-
ki pradawnych meczów pi³-
karskich i transmisje uro-
czysto�ci oficjalnych. Prze-
b¹kuje siê za to o zwiêksze-
niu op³at za RTV. 400 osób,
podobno ma³o u¿ytecznych,
wyrzucono z pracy w telewi-
zji. Nie uda³o nam siê ni-
gdzie przeczytaæ, ¿eby pro-
blemem tym zaj¹³ siê jaki�
zz, niezale¿ny i samorz¹dny,
albo np. SD PRL... --- Dziêki
decyzji Ministra Budownic-
twa w domach mieszkalnych
bêd¹ mniejsze okna, ¿eby
zaoszczêdziæ ciep³o do
ogrzewania mieszkañ. ¯e-
gnajcie sny o szklanych
domach ¯eromskiego! W epoce
socjalizmu zmilitaryzowane-
go wystarcz¹ bunkry z otwo-
rami na strzelnice! --- Jak
twierdz¹ znawcy przedmiotu
z NOT, w Polsce nieczynny
jest co trzeci zak³ad pro-
dukcyjny, co trzecia linia
technologiczna i co trzecia
maszyna. --- Ministerstwo
Finansów zapowiada zmianê
ustawy sejmowej sprzed zale-
dwie roku, dotycz¹cej opodat-
kowania firm polonijnych,
które ma byæ podwy¿szone.
Jak wiêc mo¿na marzyæ o sta-
bilizacji tych firm, o ich
zaufaniu do za³o¿eñ gospo-
darki, je�li zmieniaj¹ siê
one co kilka miesiêcy? ---
Podwy¿szono ceny ryb mors-
kich �rednio o 30%. Dop³aty
z bud¿etu i tak bêd¹ wynosi-
³y jeszcze 50%. Po kwietnio-
wej podwy¿ce cen biletów lot-
niczych wprowadza siê obec-
nie sezonowe dop³aty 200-
-300 z³. Zdro¿a³a sól. Gdyby
kto� s³ysza³, ¿e gdzie� ceny
drgnê³y w dó³, to prosimy
daæ znaæ! --- PRON ma ju¿
swój w³asny znaczek, który
jako ¿ywo przypomina styli-
zowany patriotycznie fallus
/po polsku: pr¹cie/. Nie wie-
my, jak to siê sta³o, ale
projektantem znaczka jest

niejaki GOROL, jeden z
inicjatorów pierwszego
rozbijackiego minizwi¹zku
plastyków - Zwi¹zku Arty-
stów Rze�biarzy. ---

ZE �WIATA --- Ca³a prasa
�wiatowa spekuluje na
temat pog³osek o mo¿liwo-
�ci wizyty Jana Paw³a II
na Litwie w roku przy-
sz³ym, w 500-lecie �mierci
�w. Kazimierza - patrona
Litwy. Watykan ani nie
potwierdzi³, ani nie za-
przeczy³ tej wiadomo�ci.
--- Zwi¹zek Radziecki i
Bu³garia odrzuci³y z obu-
rzeniem oskar¿enie Alego
Agcy, jakoby agenci s³u¿b
wywiadów tych krajów za-
mieszani byli w zamach na
¿ycie Papie¿a w dniu 13
maja 81 r. - Prasa re¿imo-
wa z lubo�ci¹ rozwa³kowuje
fakt ukazania siê w Osser-
vatore Romano w dniu 25.6.
br. artyku³u z-cy redakto-
ra naczelnego ks. Virgilio
Levi sugeruj¹cego koniecz-
no�æ zej�cia ze sceny poli-
tycznej Wa³êsy w zamian za
zniesienie stanu wojennego
w Polsce, co zosta³o rzeko-
mo uzgodnione miêdzy Pa-
pie¿em a Jaruzelskim.
Mniej uwagi po�wiêca siê
temu, i¿ ks. Levi natych-
miast potem "z³o¿y³ rezy-
gnacjê", co jest faktem bez
precedensu w historii
Watykanu. Inaczej mówi¹c
otrzyma³ dymisjê, co wska-
zuje, ¿e pogl¹d Papie¿a jest
inny. --- Polska zawiesi³a
swe kontakty z Miêdzyna-
rodow¹ Organizacj¹ Pracy
po wszczêciu przez ni¹
oficjalnego �ledztwa
w sprawie sytuacji zwi¹z-
ków zawodowych w Polsce.
Coraz bardziej oddalamy
siê od normalnego �wiata...
--- Proroczo pisa³ bezi-
mienny poeta 20 grudnia
1981: "Wypnij na Kremlu
pier� po medale naród
dziêkuje ci generale."
W 60-t¹ rocznicê urodzin
Jaruzelski zosta³ obsypa-
ny na Kremlu odznaczenia-
mi "bratnich krajów", choæ
jego polityka jest dla
nich wci¹¿ "za miêkka".
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Poza radzieckim Orderem
Lenina dosta³ jeszcze m.in.
bu³garski Order Dymitrowa
i wietnamski Order Z³otej
Gwiazdy. Tak wiêc za jednym
zamachem liczba baretek
genera³a wzros³a z 10 do 12
czy 13 rzêdów i wkrótce do-
równa najsêdziwszym mar-
sza³kom radzieckim. ---
Wg londyñskiego Observera
Andropow nie jest zdrowy, ale
w dalszym ci¹gu jest u steru.
--- Niezwyk³ym wydarzeniem
w radzieckiej dyplomacji jest
zmiana szeregu ambasadorów
w krajach socjalistycznych.
Od czasu doj�cia do w³adzy
Andropowa zasz³o wiêcej
zmian na stanowiskach amba-
sadorów, ni¿ przez ostatnich
10 lat ¿ycia Bre¿niewa. Po
ambasadorze radzieckim w
NRD, który pe³ni³ sw¹ funk-
cjê od 20 lat, odwo³ano do-
tychczasowych ambasadorów
w Polsce /Aristowa/ i Bu³ga-
rii. Interpretuje siê to jako
d¹¿enie Andropowa do zazna-
czenia swojego autorytetu
w stosunku do reszty krajów
bloku radzieckiego. ---
Trzej ¿o³nierze radzieccy
zostali rozstrzelani a ponad
40 aresztowano pod zarzutem
przemytu futer i japoñskiego
sprzêtu elektronicznego w
trumnach ¿o³nierzy radziec-
kich poleg³ych w Afganista-
nie. --- Szef partii w Le-
ningradzie tow. Romanow nie
umie wyja�niæ, jak to siê
sta³o, ¿e zastawa sto³owa
wypo¿yczona na wesele jego
córki z Ermita¿u wróci³a do
muzeum w znacznie uszczu-
plonym stanie. Ach, ten dys-
kretny urok bur¿uazji... ---
W³adimir Bolszakow w ksi¹-
¿eczce "Wyprawa krzy¿owa
przeciw socjalizmowi", wyd.
AP Nowosti, Moskwa 83, 103
strony, w jêz. polskim, bu³-
garskim, czeskim, niemiec-
kim, s³owackim i wêgierskim
/ciekawe - nie rosyjskim!/
cytuje wypowied� przedstawi-
ciela polskiego kontrwywia-
du: Najwiêksze sukcesy
osi¹gnê³a "Solidarno�æ" w
ekstremizmie, anarchii i
spychaniu Polski na skraj
przepa�ci. By³o to w znacznej

mierze wynikiem dzia³alno-
�ci s³u¿b specjalnych USA
i nie tylko tych s³u¿b. -
Dobrze wiedzieæ, jak nas
widz¹ i pisz¹ nasi przyja-
ciele... --- Co� ze sportu:
Rumunia nie bêdzie repre-
zentowana w Pucharze Zdo-
bywców Pucharów w pi³ce
no¿nej, bo fina³ Pucharu
Rumunii wyznaczono na
6 lipca a termin zg³oszeñ
do PZP min¹³ 30 czerwca.
Biurokraci z Rumuñskiego
Zwi¹zku Pi³karskiego prze-
gapili ten szczegó³. Sk¹d my
to znamy? ---

Z PRASY NIEZALE¯NEJ

--- Wybranie A. Kozuba -
przewodnicz¹cego Rady Naro-
dowej m. Krakowa w sk³ad
Egzekutywy KK PZPR jest
sprzeczne ze statutem partii
i uchwa³¹ miejskiej konfe-
rencji PZPR, które wyra�nie
mówi¹, ¿e cz³onkiem w³adz
mo¿e byæ tylko delegat na
konferencjê, a Kozub takim
delegatem nie by³. /Kablo-
wiec nr 15/

--- "S" w Kablu podnios³a
zasi³ek z tytu³u urodzenia
dziecka do 3 tys. z³.

--- Z dniem 1 wrze�nia ma
ulec likwidacji klinika
geriatrii Miejskiego Szpi-
tala Chirurgii Urazowej w
W-wie. Kierownik tej pla-
cówki, �wiatowej s³awy hema-
tolog-immunolog doc. Zofia
Kuratowska straci pracê.
Wronie w³adze wol¹ zlikwi-
dowaæ tê placówkê, ni¿ po-
zwoliæ, by na jej czele sta³a
osoba, która równocze�nie
prowadzi sekcjê lekarsk¹
Prymasowskiego Komitetu
Pomocy. Nieprawdopodobne,
a jednak prawdziwe. /wg
Biul. Dyskusyjno-Informa-
cyjnego nr 11 wyd. dla s³.
zdrowia/.

--- Usuniêcie przez w³adze
prof. Szczeklika ze stanowi-
ska prorektora AM w Krako-
wie i ukaranie go wysok¹
grzywn¹ przez kolegium za
udzia³ w niezale¿nej mani-
festacji majowej, budzi pro-
testy �rodowisk akademic-

kich. Rada G³ówna Nauki i
Szkolnictwa Wy¿szego /kiero-
wana przez rektora PK prof.
Ciesielskiego/ stwierdzi³a
w pi�mie do Min. Zdrowia, ¿e
decyzja ta jest "w �wietle
prawa niewa¿na". Wydzia³ Pra-
wa i Administracji UJ w pi�-
mie do gen. Kiszczaka stwier-
dzi³ z kolei drastyczne naru-
szenie prawa przez kolegium
Kraków-�ródmie�cie. /wg Biu-
letynu jak wy¿ej, nr 12/.

USTRÓJ NIE TOLERUJE ¯ADNEGO
pluralizmu

Po Sierpniu 80 ruch g³êbokiej
odnowy obj¹³ wszystkie odcin-
ki ¿ycia spo³ecznego w Polsce.
M.in. grupa dzia³aczy tury-
stycznych wyst¹pi³a z wnio-
skiem reaktywowania Polskie-
go Towarzystwa Tatrzañskiego,
które w latach stalinowskich
po³¹czono przymusowo z ówcze-
snym Polskim Towarzystwem
Krajoznawczym, tworz¹c z nich
scentralizowane i zbiurokra-
tyzowane PTTK, które z bie-
giem lat wyrodzi³o siê w
wielkie nieruchawe przedsiê-
biorstwo, maj¹ce niewiele
wspólnego z ¿yw¹ organizacj¹
spo³eczn¹. Inicjatorzy z³o¿yli
do w³adz wniosek o rejestracjê
PTT, ale zabiegi te przerwa³
wojskowy zamach stanu z
13.12.81 r. Po zawieszeniu
stanu wojennego wniosek z³o-
¿ono ponownie, ale uzyskano
odmowê. Uzasadnienie: Cele
dzia³ania mo¿e równie dobrze
wype³niaæ istniej¹ce ju¿ PTTK
i LOP, w zwi¹zku z czym przy-
datno�æ nowego towarzystwa
by³aby ¿adna. Inicjatorzy
z³o¿yli odwo³anie od tej de-
cyzji, ale szanse jego za³a-
twienia s¹ znikome. Ustrój
socjalistyczny boi siê plura-
lizmu nawet w szeregach tu-
rystów!

UCZ SIÊ WOJTEK!

Którego� dnia o 19.45 DTV
biada³, ¿e EWG nie mo¿e siê
dogadaæ z Wielk¹ Brytani¹.
O 20.05 BBC poda³o, ¿e porozu-
mienie osi¹gniêto. Jak widaæ
imperiali�ci za³atwiaj¹ te
sprawy w ci¹gu kwadransa.
---
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SCENARIUSZ NIECO INNY, ALE
EFEKT TEN SAM: ZLIKWIDOWANO
KOLEJNE STOWARZYSZENIE

Kiedy w Belwederze Jaruzelski
b¹ka³ przed Papie¿em frazesy
o porozumieniu narodowym,
jego ludzie po cichu dorzynali
Zwi¹zek Polskich Artystów
Plastyków. Mimo karnego za-
wieszenia Zwi¹zku i odwo³ania
jego wyznaczonego ju¿ Walnego
Zjazdu, Zarz¹d G³ówny ZPAP,
wspierany przez olbrzymi¹
wiêkszo�æ plastyków, nie
chcia³ siê poddawaæ. Warunki
stawiane przez w³adze by³y
zreszt¹ nie do przyjêcia dla
uczciwych ludzi. W³adze ¿¹da³y
bowiem od Zarz¹du G³ównego:
1. odwo³ania uchwa³ walnych
zebrañ okrêgów ZPAP z okresu
od 1980 do 1983 r.,
2. przedstawienia na Walnym
Zje�dzie przez Zarz¹d G³ówny
proponowanych kandydatów do
ZG /nowego/ bez dodawania
kandydatów z sali,
3. wycofania sprawozdania na
Walny Zjazd, krytykuj¹cego
mocno Ministerstwo Kultury
i Sztuki i opracowanie nowego
sprawozdania przez zespó³ z
udzia³em 2 przedstawicieli ZG
i 2 z Ministerstwa.
ZG nie przyj¹³ tych warunków
i wyda³ tym na siebie wyrok.
Pismo o rozwi¹zaniu Zwi¹zku
dosz³o do ZG ZPAP 20 czerwca,
tj. w dniu kiedy Papie¿ dopie-
ro odwiedza³ Poznañ. Dlatego
prawdopodobnie przesuniêto
opublikowanie tego faktu w
prasie a¿ na 24.6.
Nie licz¹c strat spo³ecznych,
niewymiernych przecie¿ i
strat, jakie poniesie w zwi¹z-
ku z tym kultura narodowa,
skutki tej decyzji ju¿ odczuwa
krakowskie �rodowisko pla-
styczne. Np. nie mia³ kto do-
pilnowaæ, aby plastycy otrzy-
mali 14 pracowni w nowych
blokach i lokale te przesz³y
bezpowrotnie w rêce innych

lata w Krakowie wystawê.
Je�li za� ta impreza za rok
nie odbêdzie siê, to ju¿ na
zawsze wypadnie z miêdzyna-
rodowego kalendarza.
Rozmaici karierowicze roz-
poczêli walkê o sto³ki w
nowym stowarzyszeniu pla-
styków, zanim jeszcze ZPAP
zosta³ oficjalnie dobity. Np.
I walny zjazd skleconego na
prêdce, rozbijackiego Zwi¹z-
ku Artystów Rze�biarzy
wybra³ prezesem W. Frycza.
By³ on poprzednio wielolet-
nim, prawie etatowym prze-
wodnicz¹cym Sekcji Rze�by
ZPAP, ale tylko do Sierpnia
80 r. Teraz wróci³ na po-
przednio utracony fotel.
Charakterystyczne, ¿e zaraz
te¿ o�wiadczy³ w wywiadzie
dla prasy, ¿e jedna z uchwa³
zjazdu jego zwi¹zku mówi o
d¹¿eniu do federacji stowa-
rzyszeñ innych dyscyplin
plastycznych. To znaczy, ¿e
wkrótce bêdzie to samo, co
by³o, tylko pod inn¹ nazw¹.
Nie, jednak niezupe³nie to
samo: "Przywileje bêd¹ takie
same, jakie mieli cz³onkowie
ZPAP. Nie zamierzamy jednak
pobieraæ procentów od hono-
rariów autorskich, tak jak
to by³o w ZPAP - na cele
inwestycyjne. Ministerstwo
przeznaczy na cele zwi¹zko-
we specjalne  d o t a c j e ".
/podkr. nasze - MP/ To zna-
czy, ¿e nowy zwi¹zek kupuje
sobie ludzi pieniêdzmi da-
nymi mu na ten cel przez
Ministerstwo...

...W PRAWDZIWIE WOLNEJ POL-
  SCE

Krokodyle ³zy wylewaj¹ par-
tyjne przekaziory nad pus-
tym sarkofagiem gen. Sikor-
skiego, czekaj¹cym na Wawe-
lu na jego prochy od 1981 r.
Przez tyle lat by³a to
sprawa dla komunistów
obojêtna, wiêcej - wstydli-
wie przemilczana. Teraz
za� nagle w 40 lat po
�mierci genera³a w³adze
symuluj¹ �wiête oburzenie
postêpowaniem rz¹du bry-
tyjskiego, który nie ze

zwala na ekshumacjê. To zna-
czy wype³nia tylko skrupulat-
nie ostatni¹ wolê Sikorskiego,
który chcia³ byæ pochowany -
jak sam pisa³ - W PRAWDZIWIE
WOLNEJ POLSCE...

NIECH G£ÓWKUJ¥
PERSPEKTYWY w komentarzu o
wizycie Papie¿a ubolewaj¹ nad
"szerz¹c¹ siê mod¹ na rozca-
pierzone palce", czyli gestem
"szczególnie niestosownym, gdy
towarzyszy s³owom przeinacza-
nego refrenu Bo¿e co� Polskê".
"Kto niby i dlaczego jest zwy-
ciêzc¹? - pyta g³upkowato
redaktor tygodnika politycz-
no-informacyjnego - "i nad
kim?" My wiemy, ale mu nie
powiemy. Niech sam g³ówkuje

BEZ £ASKI!
Zwiêkszenie nak³adów prasy
katolickiej i "katolickiej" w
zwi¹zku z wizyt¹ Papie¿a nie
jest ¿adn¹ ³ask¹ w³adzy jak to
usi³owa³ przedstawiæ Urban.
Redakcje bêd¹ musia³y wygo-
spodarowaæ papier zu¿yty na
ten cel ze swej rocznej puli,
która pozosta³a nie zwiêkszo-
na. ¯adn¹ ³ask¹ nie by³o te¿
nadawanie przez PRiTV "ob-
szernych" programów z piel-
grzymki. Po pierwsze mog³oby
ich byæ wiêcej, po drugie sz³y
na mniej popularnych i mniej
dostêpnych kana³ach, po trze-
cie wreszcie, gdyby nie by³o
ich w krajowych programach,
to ca³a Polska s³ucha³aby
transmisji wy³¹cznie z zagra-
nicy /która dawa³a ich du¿o
wiêcej od nas/. A takie s³u-
chanie zagranicy mog³oby
wielu obywatelom wej�æ w na-
wyk!

PASUJE JAK ULA£
Cytat z M.F. Rakowskiego
/"Polityka" 9.07.br/: "Prawdzi-
wy dzia³acz... to cz³owiek o
specyficznych cechach i walo-
rach... Musi umieæ, gdy trzeba,
przeciwstawiæ siê wiêkszo�ci".
Pasuje jak ula³ do autora: ma
specyficzne cechy i walory
oraz od lat przeciwstawia siê
wiêkszo�ci narodu. I to zawsze
gdy trzeba!

   ---

ludzi, którzy akurat lokali
tego typu zapewne tak bardzo
nie potrzebuj¹. Inna konsekwen-
cja: plastycy prawdopodobnie
zbojkotuj¹ przysz³oroczne Bien-
nale Grafiki - s³ynn¹, miêdzy-
narodow¹, odbywaj¹c¹ siê co dwa
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DZIEÑ
JAK CO DZIEÑ
Z  R E G I O N U
--- Sonda¿e opinii aktywu
partyjnego na szczeblu dzie-
lnicowym w Krakowie wykaza-
³y, ¿e ma on za z³e Jaruzels-
kiemu to, ¿e 1/ trz¹s³ siê prze-
mawiaj¹c do Papie¿a, 2/ "pó³
rz¹du" klêka³o i ca³owa³o
Papie¿a w rêkê /tu wyja�nie-
nie: aktyw myli³ oczywi�cie
"rz¹d" z dzia³aczami katolic-
kimi, którzy byli w grupie
oficjalnych osób/.
--- W Lokomotywowni P³aszów
po raz kolejny rozdzielono
partiê srebrnych tysi¹cz³o-
tówek  z Papie¿em. W komisji,
która dzieli³a monety, naj-
wiêcej do gadania mieli par-
tyjni i wroniozwi¹zkowcy i
ich aktywowi przypad³a te¿
lwia czê�æ monet. Kiedy cho-
dzi o tak atrakcyjny towar,
nie liczy siê ideologia i
pogl¹dy polityczne...
--- Nie wiemy, jaki jest
oficjalny stan stosunków
Ko�cio³a i Pañstwa oraz Wa-
tykanu i PRL-u. W Krakowie
- bez zmian: w numerze Tygo-
dnika Powszechnego z 24.7
by³o 11 ingerencji cenzury,
w numerze z dat¹ 31.7 - 10,
a wiêc w normie zgodnej z
okresem stanu wojennego.
--- Machejek cytuje £opatkê:
Papie¿a wita³o 6.650 tys.
osób, a 1 maja swoj¹ wspól-
notê z realnym socjalizmem
manifestowa³o 6,5 mln ludzi.
Tak¿e Urban o�wiadczy³ ofi-
cjalnie "Go³ym okiem widaæ,
¿e wp³ywy podziemia s¹ zna-
cznie ograniczone, co po-

twierdzi³o siê m.in. 1
maja a tak¿e w czasie
wizyty Papie¿a." Nam
to nasuwa jeden wnio-
sek: niech Machejek z
Urbanem urz¹dz¹ przy-
sz³oroczny wiec 1-
majowy na B³oniach.
Wtedy zobaczymy...

WYD.: PAP - POLOWE ARCHIWUM
PRASOWE, KRAKÓW, MA£OPOLSKA

NASZA DEWIZA:
PLUS RATIO QUAM VIS

RACZEJ ROZUMEM NI¯ SI£¥
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     PISMO NIEZALE¯NE

--- W nielegalnym
obiegu kr¹¿y wiele
zdjêæ z wizyty papie¿a
w Krakowie. Ceny: kil-
kadziesi¹t - sto z³.
--- Bardzo ma³o samo-
chodów zagranicznych
odwiedza tego lata
Kraków. Równie¿ nie-

O ZNIESIENIU STANU WOJENNEGO POWIEDZIELI
I napisali:
WA£ÊSA: Nawet stan wojenny by³ lepszy ani¿eli
nowy re¿im, który formalnie odbiera spo³e-
czeñstwu wiele z osi¹gniêæ zawartych w Poro-
zumieniach Gdañskich '80. To chwyt propagan-
dowy, który w niewielkim stopniu przyczyni
siê do rozwi¹zania problemów spo³ecznych i
gospodarczych Polski. To wszystko s¹ pozory i
fikcja.
TYMCZASOWA KOMISJA KOORDYNACYJNA "S": For-
malne odwo³anie stanu wojennego bez likwida-
cji wprowadzonego pod jego os³on¹ ustawodaw-
stwa uniemo¿liwiaj¹cego wszelk¹ niezale¿n¹
inicjatywê i dzia³ania spo³eczne a gwarantu-
j¹cego w³adzy uprawnienia stanu wojennego
jest tylko gestem bez powa¿nego znaczenia
politycznego.
LE MONDE: ...to niczego nie zmieni, poniewa¿
w³adza rozporz¹dza nadal ca³ym arsena³em
�rodków represyjnych. Dzieñ 31 sierpnia -
3. rocznica powstania "S" - stanie siê spraw-
dzianem realnego stanu normalizacji.
DAILY MAIL: Rygory stanu wojennego zast¹pio-
no nowymi restrykcjami.
MORNING STAR /organ komunistów Anglii/:
Zast¹piono przepisy stanu wojennego ustawami
o wyj¹tkowym charakterze, na mocy których
"S" pozostaje zdelegalizowana. Niemniej d¹-
¿enia do autentycznego ruchu zwi¹zkowego
nie znikn¹.
WASHINGTON POST: Warszawska ulica wykaza³a
niewielkie zainteresowanie sesj¹ sejmow¹,
która uchyli³a stan wojenny. Wydarzenie to
wywar³o niewielki wp³yw na przeciêtnego Po-
laka i jest traktowane przez wiêkszo�æ miesz-
kañców Polski bez specjalnego entuzjazmu.
BBC: ...po³¹czenie lepszej wersji gomu³kowsz-
czyzny z odrobin¹ bonapartyzmu.
/Nowojorski, polonijny/ "NOWY DZIENNIK":
Konstytucyjne utrwalenie narzêdzi represji
wobec spo³eczeñstwa �le wró¿y Polsce. Prote-
stów i fermentu w kraju nie uspokoi siê ma-
newrowaniem Konstytucj¹.
THE ECONOMIST: Formalne zniesienie stanu
wojennego nie bêdzie oznaczaæ prawdziwej li-
beralizacji. Wprost przeciwnie: gen. Jaruzel-
ski zapewni w³adzy dodatkowe uprawnienia i
Polska przejdzie ze stanu wojennego w stan
normalnego... kryzysu.
NEW YORK TIMES: Jaruzelski odwo³uje stan
wojenny, ale nie proponuje narodowi uczciwego
pokoju.
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wiele samochodów urlo-
powych jedzie na po³u-
dnie.
--- Po �mierci prof.
Marka Sobolewskiego jego
rodzinê odwiedzili dwaj
smutni w sprawie arty-
ku³u do prasy podziemnej
podpisanego nazwiskiem
Profesora. Po stwierdze-
niu, ¿e go nie zastali,
oswiadczyli: "I tak siê
nam nie wymknie".
---
Z  K R A J U
W sk³ad TKK "S" weszli:
Tadeusz Jedynak - prze-
wodnicz¹cy RKW Regionu
�lasko-D¹browskiego
oraz przewodnicz¹cy Re-
gionalnego Komitetu
Strajkowego Dolny �l¹sk
ps. Witold.
--- W jednej z ostatnich
audycji podziemne Radio
"S" w W-wie zaapelowa³o
o zwolnienie z wiêzienia
chorego Jacka Kuronia.
--- Podobno ma byæ wy-
dany numer podziemnego
Tygodnika Mazowsze w
jêz. angielskim, dla za-
granicy. Nawet jako po-
mys³ warto to odnotowaæ.
--- Dyrekcja stoczni
Gdañskiej o�wiadczy³a, ¿e
nie bêdzie wyci¹ga³a kon-
sekwencji w stosunku do
Wa³êsy, który wzi¹³ urlop
bez jej zgody. Nie chc¹
robiæ "prywatnemu" Wa³ê-
sie dodatkowej reklamy...
--- Ko�ció³ organizuje
we wrze�niu dwie wielkie
pielgrzymki do Czêsto-
chowy: 4.9 dla rolników
a 18.9 dla robotników.
--- Sza³ legislacyjny!
Przepraszamy Czytelni-
ków ale redakcja Ma³ej
Polski po prostu zgubi³a
siê w lawinie ustaw,
które Sejm produkuje w
tempie i z uporem godnym
naprawdê lepszej sprawy.
Erupcja legislacyjna
nast¹pi³a w okolicach
22.VII wieñcz¹c zej�cie
ze sceny politycznej FJN
i WRONy. Po szczegó³y
odsy³amy do prasy ofi-

cjalnej, nam bowiem
wydaje siê, ¿e nic siê
nie zmieni³o.
--- Pogubili�my siê
tak¿e w zasadach
"amnestii". Widzimy
tylko, ¿e jak siê w³a-
dza na kogo� uwziê³a,
to go i tak nie wypu-
�ci.
--- Nacisk Episkopatu
spowodowa³, ¿e rz¹d
zrezygnowa³ z wprowa-
dzenia w ¿ycie przepisu
o powo³ywaniu rekru-
tów do MO i ZOMO.
--- SB sfa³szowa³a
audycjê Radia "S", t¹
drog¹ nawo³uj¹c do
ujawniania siê dzia³a-
czy podziemia. Fakt, ¿e
w³adza posuwa siê do
takich kroków, �wiad-
czy, jak bardzo czuje
siê wci¹¿ niepewna i
jak obawia siê praw-
dziwego Radia "S".
--- Bujak powiedzia³,
¿e zarówno on sam, jak
i inni przywódcy "S"
powinni nadal pozostaæ
w podziemiu do czasu
og³oszenia ca³kowitej
amnestii dla wszyst-
kich uwiêzionych i
prze�ladowanych za
dzia³alno�æ polityczn¹.
--- W wyniku "amne-
stii" wolno�æ uzyskali
m.in. tacy czo³owi dzia-
³acze "S", jak Bronis³aw
Geremek, Zofia Roma-
szewska, Janusz Onysz-
kiewicz. Ten ostatni po
powrocie do mieszkania
znalaz³ w suficie pod-
s³uch SB i zapowie-
dzia³, ¿e we�mie udzia³
w obchodach 3. rocznicy
powstania "S".
--- Po zniesieniu sta-
nu wojennego robotnicy
zaczêli masowo opusz-
czaæ du¿e zak³ady.
--- MY�L CZ£OWIEKA
�REDNIEGO: Je¿eli te-
raz wpisano do Konsty-
tucji "stan wyj¹tkowy"
na wypadek wewnêtrz-
nego zagro¿enia ustro-
ju, to jest to najlepszy

dowód, ¿e wprowadzenie
stanu  w o j e n n e g o
13.12.81 by³o z poprzed-
ni¹ Konstytucj¹ nie-
zgodne...
--- Komisja Sejmowa
postanowi³a przekazaæ
do Trybuna³u Stanu
tylko sprawy Jarosze-
wicza i Wrzaszczyka, a
zrezygnowaæ z procesu
Babiucha, Gierka, Pyki
i Szydlaka. Tak wiêc
rozliczenie poprzednie-
go okresu sprowadzi siê
do symbolicznego uka-
rania 2 panów i to na-
wet nie tych najwa¿-
niejszych.
--- Dzienniki gdzie�
na dole drugich stron
przynios³y komunikat
PAP: W wieku 51 lat
zmar³ Jerzy £ukasze-
wicz, b. aktywny dzia-
³acz ruchu m³odzie¿o-
wego, b. cz³onek Biura
Politycznego, sekre-
tarz KC PZPR. - Tylko
tyle o twórcy gierkow-
skiej propagandy suk-
cesu, z której wzorów
bez przerwy przecie¿
czerpiemy pe³n¹ gar-
�ci¹...
--- Bez specjalnej pom-
py odby³ siê pogrzeb
FJN. Pomimo w¹tpli-
wych i kwestionowa-
nych oficjalnie zas³ug
instytucji, deszcz or-
derów spad³ na jego
aktywistów. Ale ju¿
dawno wiemy, ¿e g³ów-
n¹ zas³ugê odznacza-
nych prominentów sta-
nowi ich d³ugowiecz-
no�æ, a do dekorowania
dobra jest ka¿da oka-
zja.
--- Jak by³o do prze-
widzenia, �ledztwo w
sprawie �mierci Prze-
myka utknê³o na mar-
twym punkcie. Poza ko-
lejnymi, coraz bardziej
mêtnymi komunikatami,
¿e interes w tej spra-
wie maj¹ jakie� ciemne
si³y - nic nowego.
--- PAP doniós³, ¿e
przeprowadzono ju¿
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szkolenie 3,5 tys. akty-
wistów nowych zwi¹zków.
Ile i kto za to p³aci³,
skoro nowe zwi¹zki ma-
j¹ na razie ze sk³adek
w³asnych tyle, co kot
nap³aka³? Co wiêcej:
"W przysz³o�ci formy
szkolenia bêd¹ roz-
szerzone i urozmaico-
ne" - obiecuje PAP. Zno-
wu pytanie: kto bêdzie
p³aci³ za te uciechy
aktywu?
--- Drastycznie pod-
niesiono op³aty skarbo-
we, np. przy kupnie sa-
mochodu, gdzie wynosz¹
one nawet 25 % ceny. Ma
to niby "ukróciæ speku-
lacjê", ale wiadomo, ¿e
¿aden prawdziwy speku-
lant nie obedrze tak
dok³adnie obywatela PRL
ze skóry, jak samo pañ-
stwo.
--- Od 1 lipca obowi¹-
zuj¹ nowe ceny skupu
p³odów rolnych. ¯eby siê
jednak ch³opom nie po-
przewraca³o w g³owach i
rolnictwo indywidualne
przypadkiem nie wróci³o
do równowagi, tego sa-
mego dnia podniesiono, i
to odpowiednio ceny
ci¹gników, maszyn itp.
--- Z ³aski w³adzy do-
stajemy, tzn. kupujemy
w sierpniu pó³ kilo
cukru ponad kartki. Nie
posiadamy siê ze szczê-
�cia w naszym realso-
cjalizmie!
--- Dopiero pocz¹tek,
a ju¿ siê opó�nia budowa
metra w Warszawie.

przywódca bawarskiej
CSU by³ spontanicznie i
entuzjastycznie witany
przez t³umy mieszkañców
NRD w czasie swojej pry-
watnej wizyty tam¿e. Ok.
150 osób czeka³o na nie-
go pod hotelem w Dre�-
nie. Jak na kraj komu-
nistyczny, nieugiêcie
wierny ideologii obozu,
by³o to zjawisko do�æ
zaskakuj¹ce.
--- Frankfurter Allge-
meine Zeitung komentuje:
Zapowied�, ¿e Jaruzelski
z³o¿y tekê ministra
obrony mo¿e �wiadczyæ o
tym, ¿e przygotowuje siê
do objêcia nowego urzêdu
Prezydenta PRL.
--- W mie�cie Wo³go-
doñsk w ZSRR nast¹pi³a
awaria reaktora w budo-
wanych tam zak³adach
Atommasz, czyli w jednej
z 15 ju¿ istniej¹cych
radzieckich elektrowni
atomowych. Moskiewska
Prawda poda³a ogólniko-
wo, ¿e uszkodzone s¹ nie
tylko same zak³ady, ale
równie¿ budowane wokó³
nich bloki mieszkalne.
--- Po spotkaniu przy-
wódcy Francuskiej Par-
tii Komunistycznej Mar-
chais z Andropowem TASS
og³osi³ oficjalny komu-
nikat stwierdzaj¹cy pe³-
n¹ zgodno�æ pogl¹dów.
FPK natychmiast z³o¿y³a
protest, gdy¿ komunikat
wypacza³ jej stanowisko
w sprawie eurorakiet.
TASS przypisa³ tê "po-
my³kê" nadgorliwo�ci
pracownika agencji i
komunikat wycofa³.
--- Urban zagrozi³ Sta-
nom Zjednoczonym, ¿e za-
¿¹da zwrotu odszkodowa-
nia za straty /12 mld
dolarów!/, jakie PRL po-
nios³a w zwi¹zku z sank-
cjami gospodarczymi Za-
chodu. Czy¿by chcia³
skierowaæ sprawê do
Miêdzynarodowego Trybu-
na³u Sprawiedliwo�ci w
Hadze? Mo¿e, pytanie
tylko, czy mamy jeszcze

tyle dolarów, ¿eby op³a-
ciæ wszczêcie postêpowa-
nia? Nawiasem mówi¹c:
sk¹d te straty, je¿eli
przez ostatnie pó³tora
roku wmawiano nam, ¿e
sankcje nie maj¹ ¿adnego
znaczenia dla naszej
gospodarki?
--- Ze wzglêdu na ci¹-
g³e ataki afgañskich
partyzantów antykomu-
nistycznych dwukrotnie
ju¿ w ci¹gu miesi¹ca
zamkniêto dla ruchu
g³ówn¹ drogê z Kabulu
na pó³noc do ZSRR.

RUCH  JEDNOKIERUNKOWY
D³ugie, ciep³e dni
sprzyjaj¹ wycieczkom i
ucieczkom. Lato� obro-
dzi³o w tej dziedzinie
jak nigdy:
- Kapitan trawlera pol-
skiego, który zawin¹³ na
duñsk¹ wyspê Bornholm,
zwróci³ siê tam o azyl
polityczny.
- Podczas rejsu szkole-
niowego po Ba³tyku w
pobli¿u wschodniego wy-
brze¿a Szwecji z pol-
skiego jachtu wyskoczy³
do morza pewien 30-let-
ni in¿ynier z Bytomia i
wp³aw przeby³ dziel¹ce
go od brzegu 600 metrów.
Kapitan jachtu strzela³
do p³yn¹cego z pistoletu
sygna³owego usi³uj¹c
udaremniæ ucieczkê. Zo-
sta³ za to zatrzymany
przez w³adze szwedzkie.
Zbieg³y Polak zamierza
prosiæ o azyl polit. w
Australii.
- ¯ona i córka attache
rolnego ambasady PRL w
Kopenhadze poprosi³y o
azyl polityczny.
- Obywatel NRD usi³owa³
staranowaæ ciê¿arówk¹
mur berliñski. Samochód
staranowa³ dwa rzêdy
zapór drewnianych, ale
rozbi³ siê na trzeciej -
betonowej. Uciekiniera
aresztowano.
--- �wietna skrzypaczka
radziecka, 23-letnia

Z E  � W I A T A
--- Prezydent Kuby Do-
rticos pope³ni³ samobój-
stwo. PAP poda³ tê wia-
domo�æ dopiero tydzieñ
/!/ pó�niej. Jak zwykle
w takich przypadkach
propaganda komuni-
styczna spu�ci³a "zas³o-
nê mi³osierdzia", i poza
tym krótkim komunika-
tem nic wiêcej nie prze-
ciek³o.
--- Franz Joseph Strauss
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laureatka ubieg³orocz-
nego konkursu Czajkow-
skiego - Mu³owa wraz ze
swym akompaniatorem
przerwa³a swe koncerty
w Helsinkach i zniknê³a
z hotelu. Autostopem
odbyli oboje podró¿ na
pó³noc Finlandii, tam
przekroczyli granicê
szwedzk¹, dostali siê do
Sztokholmu i poprosili
w ambasadzie amerykañ-
skiej o azyl.
--- Kr¹¿ownik mary-
narki wojennej USA
uratowa³ na wodach Za-
toki Tajlandzkiej 262
Wietnamczyków, którzy -
jak tysi¹ce ich wspó³-
rodaków wcze�niej -
uciekali z w³asnego
kraju przez morze na
du¿ej ³odzi. Uciekinie-
rów takich nazywaj¹
"boat-people" - lud�mi z
³odzi.
--- Na trasie z Moskwy
do Tallina dwaj porywa-
cze usi³owali uprowa-
dziæ samolot za granicê.
Jeden zosta³ jednak za-
bity, drugiego areszto-
wano. W cywilizowanym
�wiecie na ogó³ wykonu-
je siê ¿¹dania porywa-
czy - dla bezpieczeñsta
pasa¿erów. W krajach
socjalistycznych regu-
³¹ jest próba ich unie-
szkodliwienia. Dlate-
go te¿ porwania w kra-
jach socjalistycznych
koñcz¹ siê czêsto kata-
strof¹.
--- 12 obywateli cze-
chos³owackich z biura
turystycznego w Pradze
oddali³o siê od oficjal-
nej grupy podczas wizy-
ty w RFN i poprosi³o o
azyl. W tydzieñ pó�niej
kolejna grupa 12 Cze-
chos³owaków odbywaj¹ca
wycieczkê turystyczn¹
organizowan¹ przez to
samo biuro po Bawarii
tak¿e wybra³a wolno�æ.
Proponujemy now¹ nazwê
dla Biura: Escape-
Tourist.
--- 2 m³odych obywateli

NRD zbieg³o do RFN z
terytorium Czechos³owa-
cji /gdzie nie ma tak
rozbudowanych, jak w
NRD urz¹dzeñ nadgra-
nicznych/.
- Z ostatniej chwili: 4
m³odych cz³onków za³ogi
polskiego statku han-
dlowego wyskoczy³o za
burtê, kiedy statek
przep³ywa³ w rejonie
Kana³u Kiloñskiego, a
nastêpnie poprosi³o o
azyl w RFN.
Co ³¹czy te wszystkie
eskapady? Jeden zgodny
kierunek ruchu: ze
wschodu na zachód, jak
najdalej od realnego
socjalizmu...

OSTRZEGAMY!
Militarystyczna psycho-
za siêga szczytów absur-
du: "Powstaje system
wczesnego ostrzegania
przed zak³óceniami go-
spodarczymi" - donosi
prasa. J¹drem "systemu"
bêdzie kolejny "Zespó³
Roboczy Wczesnego Os-
trzegania przed Zak³ó-
ceniami Przebiegu Pro-
cesów Gospodarczych
przy Komisji Planowania
Rady Ministrów Polskiej
Rzeczpospolitej Ludowej".
W jego sk³ad wchodziæ
bêd¹ przedstawiciele
najrozmaitszych cen-
tralnych instytucji w
tym m.in. Dy¿urnego
Sztabu Operacyjnego
Rz¹du. A wiêc znowu bêd¹
posiedzenia i Komisje,
materia³y i koordynacje,
decyzje, konsultacje,
uzgodnienia i przede
wszystkim nowe etaty.
W�ród tego wszystkiego
nikt nie us³yszy dzwon-
ka alarmowego, który
przecie¿ powinien siê
odezwaæ natychmiast, jak
tylko system siê uru-
chomi. Zwiastuj¹c nie-
uchronne zbli¿anie siê
kolejnego Czerwca, Pa�-
dziernika, Grudnia czy
Sierpnia...

---

ROZMOWA KONTROLOWANA
W s³uchawkach nie
s³ychaæ ju¿ natrêtnego
"rozmowa kontrolowa-
na" ale krasnoludki
nie �pi¹. Kiedy 22.6 po
po³udniu pewien pan
zadzwoni³ do pewnej
pani i w trakcie nor-
malnej pogawêdki za-
pyta³, gdzie Papie¿ ma
spotkaæ siê z Jaruzel-
skim, krasnoludek na-
tychmiast rozmowê
przerwa³. To przyk³ad
jednego z takich dro-
biazgów w naszym ¿y-
ciu, który  dedykujemy
tym ludziom w kraju i
za granic¹, co s¹dz¹,
¿e ju¿ jest u nas "le-
piej" i "normalnie".
Przypomnijmy Mro¿ka:
W tym kraju nic nie
jest normalne ani le-
galne od wrze�nia
1939 roku.

CUDOWNE ROZMNO¯ENIE
MINISTERSTW
Z Ministerstwa Admi-
nistracji, Gospodarki
Terenowej i Ochrony
�rodowiska ostatni
Sejm stworzy³ dwie
jednostki: Minister-
stwo Administracji i
Gospodarki Prze-
strzennej oraz Urz¹d
Ochrony �rodowiska i
Gospodarki Wodnej,
którym bêdzie kiero-
wa³ osobny minister.
Tyle szumu propagan-
dowego robi³ niedawno
p. premier J., zmniej-
szaj¹c liczbê mini-
sterstw, a teraz, po
cichu, bez szumu, zno-
wu zaczyna je rozmna-
¿aæ? Zwa¿my, ¿e ka¿de
z dwóch nowych mini-
sterstw nosi ju¿ w sa-
mej nazwie zarodki
kolejnych podzia³ów.
Ach, ten dyskretny
urok socjalistycznej
teki ministerialnej...

HAS£O DNIA: PRON
DobrAczyñc¹ narodu...

---
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WYD.: PAP - POLOWE ARCHIWUM
PRASOWE, KRAKÓW, MA£OPOLSKA

NASZA DEWIZA:
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     PISMO NIEZALE¯NEA JEDNAK PARTYJNE!
"Czy to prawda, ¿e ma byæ obowi¹zkowa
przynale¿no�æ cz³onków partii do zwi¹zków
zawodowych?" - zapytali Rakowskiego m³o-
dzi hunwejbini z PZPR, spêdzeni do s³ynnej
z I Zjazdu "S" gdañskiej Olivii.
Rakowski: Milion cz³onków partii stoi,
patrzy i czeka. Kto jak kto, ale w³a�nie
cz³onkowie partii powinni do tych zwi¹z-
ków wej�æ. Jest polecenie partyjne, ¿eby do
zwi¹zków wstêpowaæ, ale nie mo¿na tego
nazwaæ dyrygowaniem czy komenderowaniem,
tylko spe³nianiem statutowych obowi¹zków.
Nie nasze zmartwienie jak rozró¿niæ "po-
lecenie", "komenderowanie", "dyrygowanie"
i "spe³nianie obowi¹zków". Tym zajm¹ siê w
przysz³o�ci komuni�ci rozmna¿aj¹cy swoj¹
ideologiê w wyznaczonym przez Mariana
Jurczyka sektorze Samorz¹dnej Rzeczpospo-
litej. Wiemy natomiast jedno i to oficjal-
nie. Nowe zwi¹zki bêd¹ jednak partyjne.
Dlaczego? To jasne.
Przecie¿ wed³ug oficjalnych danych par-
tia liczy³a przed Sierpniem 80 - 3,1 mln
a pod koniec 81 r. 2,7 mln. Je¿eli z tego
1 mln cz³onków PZPR jeszcze nie nale¿y do
nowych zz, to znaczy, ¿e nale¿y ich ju¿
1,7 mln. Nowe zwi¹zki wg PAP licz¹ ju¿
3 mln cz³onków. PZPR-owcy stanowi¹ wiêc
w nich wiêcej ni¿ po³owê. Je�li zapisz¹ siê
wszyscy - stanowiæ bêd¹ 2/3.
   O obowi¹zku nale¿enia cz³onków partii
do nowych zz napisa³a ju¿ te¿ Trybuna
Ludu, cytuj¹c fragment punktu 35 statutu
PZPR na temat "wysokiej rangi zadañ i
obowi¹zków cz³onków partii dzia³aj¹cych w
ruchu zwi¹zkowym" oraz tego, ¿e "zadaniem
cz³onków partii jest upowszechnianie
w�ród zwi¹zkowców polityki partii". Cen-
tralny organ pomin¹³ jednak przy tym od-
powied� na najistotniejsze pytanie: który
to punkt statutu pozwala którejkolwiek
w³adzy w partii nakazywaæ cz³onkom zapi-
sywanie siê do zwi¹zków?

DZIEÑ JAK CO DZIEÑ

Z  K R A J U
--- Media oficjalne
wiele miejsca po-
�wiêci³y rocznicy
Powstania Warszaw-
skiego. Kiedy� ta
sama w³adza ludowa
traktowa³a Powsta-
nie jako temat tabu.
Dzisiaj w³¹czy³a je
do swego kanonu
propagandowego. Ale
oczywi�cie ani jedno
s³owo nie pad³o na
temat tego, ¿e w

lipcu 1944 r. do-
wództwo wojsk ra-
dzieckich najpierw
wzywa³o do powsta-
nia, a pó�niej
wstrzyma³o z preme-
dytacj¹ wszelk¹ ak-
cjê, pozwalaj¹c, by
Niemcy Warszawê
spalili. Przypomnij-
my te¿, ¿e istnia³y
ju¿ wtedy w³adze
"Polski Lubelskiej",
ale nie wypowie-
dzia³y siê ani jed-
nym zdaniem na ów
tak wa¿ny dla naro-

du temat...
--- Podziemna "S" wzywa do
2-godzinnego bojkotu �rodków
masowej komunikacji w dniu
31 sierpnia po po³udniu. Wa³ê-
sa okre�li³ tê akcjê jako "zbyt
³agodn¹".
--- Dalej nic nowego o wyni-
kach �ledztwa w sprawie zabój-
stwa Przemyka. Oficjalne ko-
mentarze podkre�laj¹ "skompli-
kowany charakter �ledztwa".
--- Prezydent Chorzowa prze-
znaczy³ stacjê CPN, zbudowan¹
specjalnie dla u¿ytkowników
trasy E-22, do obs³ugi wy³¹cz-
nie taksówek i pojazdów uprzy-
wilejowanych. Po prostu wsty-
dzi³ siê kolejek, jakie tworzy-
³y siê tam zawsze pod koniec
miesi¹ca i kwarta³u.
--- Krajowy port lotniczy na
Okêciu w W-wie nie ma z mia-
stem sta³ego po³¹czenia auto-
busowego. Klienci LOT korzy-
staæ musz¹ z autobusów miej-
skich. Oto miernik nowoczesno-
�ci realsocjalizmu.
--- Reforma idzie niby pe³n¹
par¹, a potem nagle PAP dono-
si: Rada Ministrów zakaza³a od
1.8 do 31.12 podwy¿ek cen umow-
nych wyrobów zaopatrzeniowych
i inwestycyjnych produkowa-
nych przez jednostki gospodar-
ki uspo³ecznionej... Czyli jak
zawsze: krok naprzód, dwa kro-
ki w ty³.
Z E  � W I A T A
--- W Chile /pamiêtacie: fa-
szystowska dyktatura junty
Pinocheta/ S¹d Najwy¿szy
orzek³ w zwi¹zku z ostatni¹
seri¹ demonstracji antyrz¹do-
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wych, ¿e kolporta¿ ulo-
tek oraz udzia³ w poko-
jowej demonstracji nie
stanowi¹ przestêpstwa.
W zwi¹zku z tym zwol-
niono tysi¹ce areszto-
wanych.
--- Obszerny raport pt.
"Wilczym �ladem" opubli-
kowa³y wspólnie w for-
mie broszury radziecka
"Litieraturnaja Gazieta"
i bu³garski "Literatu-
ren Front". Broszura
stwierdza, ¿e za zama-
chem na Papie¿a z
13.V.81 r. kryj¹ siê oso-
by i s³u¿by specjalne
inspiruj¹ce i organizu-
j¹ce kampaniê antybu³-
garsk¹ i antysocjali-
styczn¹. Autorem broszu-
ry jest znany radziecki
publicysta - no men
omen - Andronow.
--- W³adze w radzieckim
Krasnodarsku wezwa³y
obywateli, ¿eby - najle-
piej na zwyk³ych kart-
kach pocztowych - in-
formowali je o tych oso-
bach, których sprawowa-
nie nasuwa jakiekolwiek
w¹tpliwo�ci. Chodzi np. o
niew³a�ciwe wype³nianie
o�wiadczeñ podatkowych,
niep³acenie alimentów,
bicie dzieci lub upija-
nie siê. O zachowaniach
bardziej niebezpiecznych
dla socjalistycznego
pañstwa apel oglêdnie
nie wspomina.
--- Wg danych Amnesty
International /Miêdzy-
narodowa Amnestia/ w
Zwi¹zku Radzieckim oko-
³o tysi¹ca dysydentów
/opozycjonistów/ w³adze
zamknê³y w zak³adach
psychiatrycznych, trak-
tuj¹c ich jako umys³owo
chorych.

PRZED I PO PIELGRZYMCE
Przed wizyt¹ Papie¿a w
Polsce Tygodnik Po-
wszechny przeprowadzi³
ankietê w�ród wielu wy-
bitnych ludzi, którzy
odpowiadali na pytanie,

czego oczekuj¹ po piel-
grzymce Ojca �w. Cenzu-
ra nie zezwoli³a na
opublikowanie wyników
ankiety. Dlatego dopie-
ro dzisiaj mo¿emy - i
to na podstawie audycji
BBC - przytoczyæ jedn¹
z wypowiedzi. Jej autor,
Wojciech Lamentowicz,
znany politolog powie-
dzia³: Papie¿ przypomni
publicznie rzeczywisty
sens godno�ci i wolno-
�ci, z tej wizyty zosta-
nie nam co� trwa³ego, z
czego wyro�nie w przy-
sz³o�ci pe³niejszy
kszta³t demokracji.

SOCJALISTYCZNY BYZNES
- TE¯ DOBRY!
Horrendalne op³aty
inkasowa³y nasze w³a-
dze od zagranicznych
dziennikarzy za wszel-
kie us³ugi, z jakich
musieli korzystaæ w
czasie wizyty Papie¿a.
Sama akredytacja kosz-
towa³a 20 dolarów /po
kursie czarnorynkowym
500 z³/dol. = 10.000 z³/,
dostêp do telefonów i
teleksów 70 dol. /35
tys. z³/, dojazdy na
lotnisko 50 dol.
/25.000 z³/, przejazdy
autobusami 220 dol.
/110.000 z³/, dzieñ pra-
cy niedo�wiadczonego
t³umacza 90 dol. /45.000
z³/.
Przypatrzmy siê bli¿ej
tej ostatniej pozycji.
T³umacz, zreszt¹ czêsto
o bardzo marnych kwa-
lifikacjach jak na
standardy �wiatowe,
otrzymywa³ za dniówkê
ok. 2.000 z³. Pañstwo
zarabia³o wiêc na
1 t³umaczu dziennie
ok. 43.000 z³, nic przy
tym - poza samym po-
�rednictwem w ten in-
teres nie inwestuj¹c.
Inaczej mówi¹c, war-
to�æ dodatkowa zagra-
biana przez socjali-
stycznego kapitalis-

tê - pañstwo ludowe -
wynosi³a 96 procent.
Je�li wiêc PRL pono-
si³a w zwi¹zku z piel-
grzymk¹ jakie� koszty,
to mia³a z czego je
p³aciæ.

CO� DLA HOBBYSTÓW
Oto dalsze ciekawostki
filatelistyczne z pod-
ziemia, które dotar³y do
redakcji: kolejne pa-
mi¹tkowe koperty z dni
papieskiej wizyty:
1/ Na kopercie twarz �w.
Maksymiliana Kolbego z
podpisem "PATRON POLS-
KICH WIÊÌNIÓW POLITYCZ-
NYCH", znaczek w kol. cy-
nobru z herbami Krako-
wa i Gdañska, Pomnikiem
Poleg³ych Stoczniowców,
znakiem "S" i napisem
"POCZTA KRAKÓW 4 Z£".
2/ Koperta z tym samym
znaczkiem w kol. jasno-
br¹zowym, ale na koper-
cie postaæ Papie¿a z
podpisem: "1983 JAN PA-
WE£ II W POLSCE" /S³owa
"Jan Pawe³ II" pisane
solidark¹/.
3/ Koperta z Papie¿em,
ale inny znaczek w kol.
czerwono-br¹zowym, ze
stylizowanym god³em
narodowym i napisem
"POLSKIE OR£Y. POCZTA
KRAKÓW. 3 GR" /?/.
Wszystkie koperty s¹
opieczêtowane stemplami:
a/ okr¹g³ym z herbem
Krakowa otoczonym na-
pisem "JEDNO�CI¥ SILNI
- SOLIDARNO�Æ" i b/ po-
d³u¿nym "SOLIDARNO�Æ.
POCZTA PODZIEMNA". Tusz
fioletowy.
Prawdopodobnie nie s¹ to
komplety. Koperty
sprzedawano - wg ró¿-
nych relacji - w cenie
od 25 do 200 z³/szt.

SEJMOWA ARYTMETYKA
Sejm jest wyra�nie zmê-
czony przed³u¿on¹ ka-
dencj¹. W g³osowaniu nad
poprawkami do Konsty-
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tucji, a wiêc chyba
do�æ wa¿nym, wziê³o
udzia³ tylko 80 proc.
pos³ów. Na jednym z
nastêpnych posiedzeñ
nad jak¹� ma³o znacz¹-
c¹ poprawk¹ g³osowa³o
ju¿ tylko 211 pos³ów, a
wiêc zaledwie 46 %
sk³adu Sejmu! Wielu
pos³ów g³osowa³o tak¿e
przeciw, lub powstrzy-
ma³o siê od g³osu przy
ostatniej serii ustaw
- od 5 do 47 pos³ów, co
przy kworum 211 pos³ów
dawa³oby 22 % tych, co
nie g³osowali za usta-
w¹! Rzecz niebywa³a w
parlamencie socjali-
stycznym i zrozumia³a
jedynie w �wietle tego,
¿e rekord sprzeciwów
zwi¹zany by³ z ustaw¹
o podatku wyrównaw-
czym, który bêdzie do-
tyka³ tak¿e samych
obywateli pos³ów.

TECHNIKA NA S£U¯BIE
Naprzeciw wej�cia do
ko�cio³a Jezuitów przy
ul. Kopernika wysoko
na poro�niêtej winem
�cianie umieszczono
ma³¹ kamerê telewizyj-
n¹. Oto do czego s³u¿y
rozwiniêta technika w
kraju nie bardzo roz-
winiêtego socjalizmu.

POD DOBROWOLNYM
PRZYMUSEM
Stworzone przez w³adze
po 13 grudnia nowe
zwi¹zki i stowarzysze-
nia cierpi¹ na chro-
niczny brak poparcia
w swoich �rodowiskach.
Inaczej mówi¹c maj¹
ci¹gle za ma³o cz³on-
ków. Dlatego te¿ chwy-
taj¹ siê najrozmait-
szych sposobów, ¿eby
zwiêkszyæ ich liczbê.
Kusz¹ czym mog¹. Oto
kilka przyk³adów.
Wronie zwi¹zki w Lo-
komotywowni P³aszów
og³osi³y na pocz¹tku
lutego, ¿e zalicz¹ sta¿

zwi¹zkowy tym, którzy
zapisz¹ siê do niego do
30 marca. Poniewa¿ nie
da³o to efektu, z koñcem
kwietnia przed³u¿y³y
pierwotny termin jeszcze
o ca³y kwarta³.
Stowarzyszenie Dzienni-
karzy PRL wys³a³o
wszystkim cz³onkom roz-
wi¹zanego SDP zawiado-
mienia, ¿e mog¹ bez
utraty sta¿u i nawet bez
zapisywania siê do SD
PRL - korzystaæ z tzw.
funduszu po�miertnego
/wyp³acanego rodzinie
po �mierci dziennika-
rza/ je¿eli tylko bêd¹
na ten fundusz wp³acaæ
sk³adki. By³oby to co�
w rodzaju "niepe³nego"
cz³onkowstwa i znakomi-
cie mog³oby poprawiæ
statystykê SD PRL. Mó-
wi¹c nawiasem sk³adki
p³acone przez tych czê-
�ciowo stowarzyszonych
dziennikarzy mia³yby
byæ - nie wiadomo dla-
czego - 2 razy wy¿sze od
normalnych.
W TELPODZIE wywieszono
plakat: Je�li nie zapi-
szesz siê do zz, to stra-
cisz: ci¹g³o�æ przyna-
le¿no�ci zwi¹zkowej,
mo¿liwo�æ zwrotu kosztów
za dojazd na wczasy,
mo¿liwo�æ uczestniczenia
w imprezach zwi¹zko-
wych. U do³u kto� dopi-
sa³, nieortograficznie,
ale szczerze: A GUWNO!
Gdzie indziej dzia³ so-
cjalny daje do zrozumie-
nia swojej pracownicy,
w zaawansowanej ci¹¿y,
¿e jedyn¹ drog¹ do zdo-
bycia pieluszek dla
dziecka jest zapisanie
siê do nowych zz. Rze-
czywi�cie, zaraz po z³o-
¿eniu deklaracji, kobie-
ta otrzymuje wyprawkê
niemowlêc¹, niemo¿liw¹
do zdobycia ¿adnym in-
nym, normalnym sposo-
bem.
Mo¿na tak zdobywaæ
cz³onków, ale nie pre-
sti¿...

PIERWSZY RAPORT KUBIAKA
W Anglii zosta³ w³a�nie
opublikowany tzw. I Ra-
port Kubiaka - czyli
dokument bêd¹cy wyni-
kiem pracy specjalnej
komisji powo³anej przez
IX Nadzwyczajny Zjazd
PZPR w r. 1981 dla wy�-
wietlenia przyczyn tzw.
kryzysów w Polsce. Jest
to ju¿ znamiê naszych
czasów, ¿e wa¿ne doku-
menty partyjne i pañ-
stwowe szybciej publiko-
wane s¹ na Zachodzie ni¿
w kraju. Raport ten m.in.
ujawnia - wbrew specjal-
nie preparowanym pog³o-
skom opartym na wypo-
wiedziach Gierka w
szczeciñskiej Stoczni -
¿e gen. Jaruzelski ani
¿aden inny czo³owy funk-
cjonariusz partyjny nie
sprzeciwia³ siê u¿yciu
broni wobec robotników
w Grudniu 70. Raport, o
którym mowa, dlatego na-
zywa siê "pierwszym", ¿e
KC kilka miesiêcy temu
postanowi³o, ¿eby go
przed opublikowaniem
"uzupe³niæ", co trwa po
dzi� dzieñ.

PIJANA WALUTA
Oficjalna dewaluacja
z³otówki wobec dolara
nie wp³ynê³a na zmianê
kursu tego ostatniego na
naszym czarnym rynku.
Prawa tego rynku s¹
twarde. Tu o kursie do-
lara decyduje prawie
wy³¹cznie kurs alkoholu.
Wiadomo nie od dzisiaj,
¿e z³otówka jest pijan¹
walut¹...

MY�L CZ£OWIEKA �RED-
NIEGO: Jaruzelski powie-
dzia³ na naradzie akty-
wu "Trzeba oszczêdzaæ i
z³otówki i miliony". Ja
wola³bym oszczêdzaæ mi-
liony. Tylko nie mam z
czego.
---   ---
LOT = Linia Obs³ugi
Tempelhof... ---
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Z DRUKÓW NIEZALE¯NYCH
W ostatnim okresie do-
tar³y do naszej redak-
cji:
"SPISANE BÊD¥ CZYNY I
ROZMOWY..." - ksi¹¿kowe
wydanie /Krakowskiego
Tow. Wydawniczego/ wy-
wiadów z lud�mi zwi¹za-
nymi w ró¿ny sposób z
polskim ¿yciem politycz-
nym. S¹ to rozmowy prze-
prowadzone w latach
1979 - 1981 z W³adys³a-
wem Bieñkowskim, Edwar-
dem Lipiñskim, Edwardem
Osóbk¹-Morawskim, Jac-
kiem Kuroniem, Mieczy-
s³awem Gilem, Miros³a-
wem Chojeckim i innymi.
Teksty powsta³e w zupe³-
nie innej sytuacji, w
ca³kiem odmiennych wa-
runkach z perspektywy
dnia dzisiejszego na-
bra³y swoistego waloru,
dokumentuj¹ historiê
dni, które dane by³o nam
prze¿yæ. Lektura ³atwa,
a jednak zmuszaj¹ca do
g³êbokiej refleksji.
Warto przeczytaæ! 95
stron, cena 220 z³.
"DZIESIÊÆ MIESIÊCY STA-
NU WOJENNEGO Cz. 1" -
broszurka wydana przez
Bibliotekê Ma³opolsk¹.
Druk offset., 70 s., for-
mat A-6. Zawiera infor-
macje, dokumenty i ana-
lizy z terenu regionu z
r. 1982. Cena 120 z³.
Opracowanie ma charak-
ter �ród³owy.
"LUD ZWYCIÊ¯Y" /pe³ny
tytu³: Veni, vidi, dixi,
populus vincet! Przyby-
³em, ujrza³em, rzek³em,
lud zwyciê¿y. Jan Pawe³
II w Polsce./ - wybór z
homilii papieskich w
czasie II pielgrzymki do
Polski. 16 s., form. A-6,
druk offset., wyd.: "LI-
BERTAS" - z zalecenia
Rady Wydawniczej "S"
Ma³opolska. Cena 50 z³.
"CD" nr 5/7/ z 17.6. Pi-
sze: Pracownik MPK Sta-

nis³aw Dyl¹g skazany na
4 lata wiêzienia za
dzia³alno�æ zwi¹zkow¹ i
"u³askawiony" jest na
wolno�ci, ale bez pracy,
do której nigdzie nie
chc¹ go przyj¹æ. Oto ko-
lejny dowód co znacz¹
s³owa genera³a i przy-
rzeczenia dawane spo³e-
czeñstwu przez komuni-
stów.
"DZIEÑ 569" z 4.7.
"HUTNIK" nr 20/60. Frag-
ment artyku³u Andrzeja
"Czy warto konspirowaæ?":
Silne i kompetentne or-
ganizacje niezale¿ne, a
wiêc de facto opozycja
pozaparlamentarna, sta-
nowi¹ niezbêdny czynnik
systemu dla przetrwania
czekaj¹cego nas okresu
przej�ciowego do spo³e-
czeñstwa pokomunistycz-
nego.
"JESTE�MY - BÊDZIEMY"
pismo WSK Kraków nr 40 i
41.
"KOLEJARZ MA£OPOLSKI"
nr 8 z 14.VI. Pismo dono-
si, ¿e fundusz na kielich
i patenê dla Ojca �w. od
kolejarzy zebrano drog¹
sprzeda¿y specjalnie wy-
drukowanych cegie³ek,
które rozesz³y siê b³y-
skawicznie.
"KRONIKA MA£OPOLSKA" z
4.VII. Czytamy wniej
m.in.: Tatry powita³y
Papie¿a flag¹ na krzy¿u
na Giewoncie, du¿ym bia-
³ym krzy¿em ustawionym
na Kopieñcu. Setki Za-
kopiañczyków wymachi-
wa³o flagami stoj¹c na
dachach budynków, gdy
Papie¿ l¹dowa³ w Ko�-
cielisku. Stamt¹d prze-
jecha³ samochodem do
Polany Huciska i dalej
bryk¹ poprzedzan¹ przez
2 pytacy /banderia kon-
na/ na Pol. Chocho³ows-
k¹. Wojsko specjalnie
ubija³o drogê a nastêp-
nie wraz z milicj¹ sta-
nowi³o publiczno�æ w

trakcie mszy �w. w ka-
pliczce na Pol. Chocho-
³owskiej /ok. stu ciê¿a-
rówek/.
"OBSERWATOR WOJENNY"
numery od 21 do 24 /z
5.VII/. Informuje np., ¿e
w okresie stanu woj.
uczestnicy manifestacji
otrzymywali na ogó³ w
kolegiach grzywny do 20
tys. z³. Po 1 maja zaczê-
to stawiaæ manifestan-
tów przed s¹dem w try-
bie dora�nym za zniewa-
¿enie funkcjonariuszy i
organów pañstwowych, co
grozi dwoma latami wiê-
zienia i grzywn¹ do
100.000 z³.
Inny fragment: Ojciec
�w. przyj¹³ zupe³nie
prywatnego elektromon-
tera ze Stoczni Gdañ-
skiej. Ten najbardziej
prywatny z ludzi w Pol-
sce zosta³ przewieziony
z Gdañska przez zupe³-
nie prywatn¹ firmê lot-
nicz¹ "Si³y Powietrzne
LWP" pod opiek¹ nie-
mniej prywatnej firmy
"Biuro Ochrony Rz¹du".
Za "OBSERWATOREM
WIELKOPOLSKIM" nr 68
pismo informuje te¿, jak
przygotowywa³a siê do
pobytu Ojca �w. w Pozna-
niu Miejscowa TV.
Transmisja mia³a byæ
opó�niona o kilka mi-
nut, aby umo¿liwiæ ma-
nipulacjê obrazem.
Przygotowano wstawki z
poprzedniej wizyty,
zw³aszcza z bezzêbnymi
staruszkami, zakonnica-
mi itp.
"SYGNA£" nr nr 55, 56,
56a, 57 z okresu od
20.6-20.7.
"13 GRUDNIA" nr 6/21, z
14.6. Na ok³adce unosz¹
siê nad Polsk¹ - anio³
z twarz¹ Jana Paw³a II
z rêk¹ w ge�cie V i
wrona w czarnych oku-
larach z pa³k¹ milicyj-
n¹ w ³apie.

---
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PISMO NIEZALE¯NE

GOR¥CY FINA£ SIERPNIA 83
Wypadki tocz¹ siê tak szybko,
¿e kiedy ten numer MP dotrze
do Was, sytuacja w kraju mo¿e
byæ ju¿ zupe³nie inna. Uwaga
ca³ej Polski skupi³a siê znów
na Gdañsku.
13.8 w ko�ciele parafialnym
Wa³êsy - �w. Brygidy ks. Po-
pie³uszko wyg³osi³ bardzo bo-
jowe kazanie. Zniesienie
prawa wojennego i ograniczo-
n¹ amnestiê nazwa³ mydleniem
oczu; ca³y ten manewr by³ wg
niego zdjêciem kajdan z r¹k i
jednocze�nie na³o¿eniem jesz-
cze cia�niejszych wiêzów w
ludzkie serca i umys³y. Przy-
bywaj¹cego do ko�cio³a Wa³êsê
wierni przywitali entuzja-
stycznie.
14.8 pó�nym wieczorem w Gdañ-
sku zomowcy rozpêdzili po-
chód, jaki przeszed³ po mszy
w ko�ciele �w. Brygidy pod
Pomnik Poleg³ych Stoczniow-
ców. Wojewoda gdañski odby³
rozmowê z biskupem Kaczmar-
kiem skar¿¹c siê na ks. Jan-
kowskiego za jego kazanie
wzywaj¹ce do niezaprzestawa-
nia walki  o prawa cz³owieka
i robotnika.
Tajny Komitet "S" w Stoczni
Gdañskiej wezwa³ w³adze do
podjêcia rozmów z Lechem Wa-
³ês¹ do 22 sierpnia pod gro�-
b¹ rozpoczêcia od 23 sierpnia
do 31 sierpnia strajku pole-
gaj¹cego na zwolnieniu tempa
pracy. Natomiast do 31.8 nie
powinno siê podejmowaæ ¿ad-
nych protestów, które by
mog³y wywo³aæ reakcjê w³adz
i jakie� sankcje. Wa³êsa po-

wiedzia³, ¿e nie przypuszcza,
aby rozmowy siê rozpoczê³y,
bo jest realist¹.
Zbigniew Bujak wezwa³ do
poparcia apelu Tajnego Komi-
tetu "S" o zwolnienie pracy.
W³adze odpowiedzia³y wprowa-
dzeniem w praktyce stanu wy-
j¹tkowego w woj. gdañskim do
15 wrze�nia, co zosta³o uzna-
ne za dowód nerwowo�ci w³adz.
Ca³e miast zosta³o gêsto ob-
stawione si³ami bezpieczeñ-
stwa, które dosta³y polecenie
zapewnienia spokoju i konty-
nuacji pracy w sposób jak
najbardziej stanowczy. Kole-
gia maj¹ dzia³aæ w trybie
przyspieszonym przeciwko
uczestnikom nielegalnych
zgromadzeñ oraz osobom wyko-
rzystuj¹cym miejsca kultu do
ich organizowania.
Do stoczni przyby³ I Sekretarz
KW w Gdañsku i przyrzek³ jej
pracownikom lepsze warunki
pracy i wy¿sze p³ace.
�rodki masowego przekazu w
Polsce nasili³y kampaniê osz-
czerstw przeciw Wa³êsie.
22.8 ponad tysi¹c osób zgro-
madzi³o siê w Stoczni oczeku-
j¹c na przemówienie Wa³êsy i
przemarsz pod Pomnik Poleg-
³ych Stoczniowców. Wa³êsa od-
wo³a³ jednak zamierzone prze-
mówienie z obawy przed aresz-
towaniem. Mimo to pod pomni-
kiem odby³a siê pokojowa de-
monstracja z udzia³em kilku-
set osób. Milicja by³a s³abo
widoczna. Wa³êsa wyszed³ ze
Stoczni boczn¹ bram¹ nie
mówi¹c nic i rozdaj¹c jedynie
napisane na maszynie zaprze-
czenie oskar¿eniom wysuwanym
przez prasê. Rz¹d odmówi³
rozmów z Wa³ês¹ i 23. 8 strajk
w³oski w Stoczni rozpocz¹³
siê. Doniesienia z tego dnia
mówi³y, ¿e apele o zwolnienie
pracy spotka³y siê z ograni-
czonym odzewem. Niektórzy
pracownicy odnie�li siê z
wahaniem do wezwañ. Polskie
Radio powo³uj¹c siê na agen-
cje zachodnie okre�li³o próby
strajku jako zdecydowanie
nieudane.
Mimo tych zapewnieñ reakcje
w³adz by³y nadal nerwowe.
Radio zaczê³o zapewniaæ, tak
jak wielokrotnie to robi³o w

Sierpniu 80, ¿e "w kraju
trwa normalna wytê¿ona
praca" oraz "odnotowu-
je siê wysokie tempo pra-
cy". Stoczniê odwiedzi³
Urban i zapowiedziano przy-
jazd Rakowskiego. Przyjazd
Urbana uznano za kolejny
dowód tego, ¿e przedstawi-
ciele w³adz rozumiej¹ tyl-
ko jêzyk nacisków spo³ecz-
nych.
Ulotka podziemnej "S" we-
zwa³a do przed³u¿enia
strajku w³oskiego do 15.9
tj. do dnia wyga�niêcia w
Gdañsku nadzwyczajnych za-
rz¹dzeñ porz¹dkowych. "S"
wezwa³a tak¿e do bojkotu
oficjalnej prasy w dniu
31.8.
Polskie radio okre�li³o
próby zwolnienia pracy ja-
ko "strajk bumelancki".
Podziemne radio "S" w Gdañ-
sku wezwa³o robotników do
kontynuowania strajku. Ra-
dio "S" w Warszawie nada-
³o wezwanie Bujaka do po-
parcia akcji protestu w
dniu 31.8.
Ustawodawstwo wyj¹tkowe
zosta³o rozszerzone na woj.
elbl¹skie.
Rakowski po przybyciu do
Stoczni Gdañskiej zosta³
powitany gwizdami i napi-
sami "Solidarno�æ". Spra-
wozdanie ze spotkania z
Rakowskim podajemy osobno.
Wa³êsa wys³a³ list do wo-
jewody gdañskiego informu-
j¹c go, ¿e zamierza z³o-
¿yæ wieniec w dniu 31. 8
pod Pomnikiem Poleg³ych
Stoczniowców.
Kolejnym dowodem niepewno-
�ci w³adzy by³o zwo³anie
do Katowic zlotu wronio-
zwi¹zkowców, na które przy-
by³ sam genera³. Wyg³osi³
tu 2-godzinne przemówie-
nie-gawêdê, nie czytane z
kartki, które w radiu zo-
sta³o odpowiednio przyciê-
te. By³o to powolne, nud-
ne glêdzenie nie zawiera-
j¹ce ¿adnych nowych my�li.
Okre�li³ w nim "S" jako
krzycz¹cy i gwi¿d¿¹cy
margines oszukany i wy-
prowadzony na manowce
przez grupê ekstremy.
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Obieca³ m.in. wprowadziæ
studia zaoczne dla "przoduj¹-
cych robotników" i zerowe
kursy przygotowawcze na
studia dla wybranych przez
zz kandydatów spo�ród m³o-
dzie¿y robotniczej i ch³op-
skiej a wiêc powrót do jednej
z koszmarnych praktyk lat
stalinowskich.
W sobotê 27.8 na odprawie wo-
jewodów w W-wie gen. Oliwa
stwierdzi³, ¿e "jednym z naj-
wa¿niejszych zadañ jest
p e ³ n a  normalizacja ¿ycia
w kraju". Czy¿by jeszcze do
tej pe³nej normalizacji cze-
go� brakowa³o?
PAP poda³ komunikat o kolej-
nych aresztowaniach za kol-
porta¿ ulotek i udzia³ w
organizacjach niezale¿nych.
Dzieje siê tak zawsze przed
dniami, w których spodziewa-
ne s¹ masowe demonstracje.
NASZ KOMENTARZ:
Min¹³ wyznaczony przez "S"
termin podjêcia przez rz¹d
rozmów z Wa³es¹ i nie wygl¹-
da na to, ¿eby rz¹d chcia³ je
podj¹æ. Tym razem jako tech-
nikê nacisku na w³adze przy-
jêto trudny do rozbicia tzw.
strajk w³oski. Trudny tak¿e
do oceny w naszych warun-
kach, gdy tempo pracy jest i
tak niezwykle niskie. Strajk
ma mieæ charakter krocz¹cy
tzn. rozszerzaæ siê stopniowo.
Najwiêkszym jednak niebez-
pieczeñstwem przy tym typie
strajku jest fakt, ¿e w³adzy
czyli partii bynajmniej na
stanie gospodarki polskiej
nie zale¿y, podobnie jak nie
zale¿y im na poziomie ¿ycia
obywateli. Partia mo¿e uznaæ
zgodnie ze znanym has³em
genera³a, ¿e mo¿na po�wiêciæ
wszystko, tzn. w tym przypad-
ku ekonomikê, ¿eby wszystko
ocaliæ - czyli w³adzê dla
siebie. Strajk bêdzie wiêc
ignorowany i przeci¹gany na
wszelkie mo¿liwie sposoby.
Zmniejszenie produkcji nie
uderzy komunistów, bo oni i
tak siê wy¿ywi¹. W³adza lu-
dowa naprawdê boi siê tylko
otwartych manifestacji i
protestów. Nie dlatego, ¿e
mobilizuj¹ one opiniê spo³e-
czn¹ w kraju i za granic¹.

Ale dlatego, ¿e przeszkadzaj¹
w spokojnym �nie kilku panom
w Moskwie.

  "MP"

"UJAWNIENIE SIÊ" W£ADYS£AWA
H A R D K A
W³adys³aw Hardek - cz³onek
TKK "S" i przewodnicz¹cy RKW
Ma³opolska ujawni³ siê i
wyst¹pi³ w TV wzywaj¹c swo-
ich kolegów z podziemia do
zaprzestania dzia³alno�ci
konspiracyjnej. Po 24-go-
dzinnym przes³uchaniu zosta³
nastêpnie zwolniony przez
Prokuraturê w Krakowie.
Opinia publiczna na ogó³
sceptycznie zareagowa³a na
to wyst¹pienie. S¹ w¹tpliwo-
�ci, czy Hardek sam poprosi³
o amnestiê, czy te¿ zosta³
wcze�niej aresztowany i za
cenê wolno�ci zgodzi³ siê na
wystêp w TV. Trudno uwierzyæ
w dobrowolno�æ decyzji o
ujawnieniu siê, skoro zaled-
wie miesi¹c temu Hardek
podpisa³ o�wiadczenie TKK
potêpiaj¹ce sytuacjê po znie-
sieniu stanu wojennego a w
dniu podjêcia decyzji o ujaw-
nieniu siê - 22 sierpnia -
podpisa³ inne o�wiadczenie
TKK popieraj¹ce strajk w³o-
ski oraz protestuj¹ce prze-
ciwko oczernianiu Wa³êsy i
rozwi¹zaniu ZLP.
Wskazywa³oby to na areszto-
wanie Hardka i wymuszenie
na nim o�wiadczenia dla TV.
Gdyby wyst¹pi³ dobrowolnie
przed kamer¹, to po  cz³owie-
ku tego formatu mo¿na by siê
spodziewaæ innego zachowania
i innych argumentów. Hardek
wygl¹da³ nieswojo i podczas
czytania o�wiadczenia nie
patrzy³ w kamerê.
Wa³êsa powiedzia³, ¿e Hardek
musia³ byæ ujêty przez w³adze
i zmuszony  do wyst¹pienia w
TV. O�wiadczenie zosta³o
sformu³owane w jêzyku ofi-
cjalnym. Poza tym nie by³o
chyba zbiegiem okoliczno�ci,
¿e Hardek wyst¹pi³ w TV w
pierwszym dniu zwolnionej
pracy w Gdañsku.
Dzia³acze "S" okre�lili wia-
domo�æ o ujawnieniu siê Har-
dka jako powa¿ny cios. Bujak
okaza³ oczywi�cie zdziwienie

decyzj¹ Hardka i to ju¿
budzi w¹tpliwo�æ na temat
oficjalnej wersji. Do ostat-
niej chwili Hardek uczest-
niczy³ w pracy TKK i nic
nie wskazywa³o na to, ¿e
chce oddaæ siê w rêce w³adz.
Bujak stwierdzi³, ¿e nie
zna okoliczno�ci ujawnie-
nia siê, ale niezale¿nie
od tego "S" bêdzie w sta-
nie wype³niæ lukê perso-
naln¹, tak jak robi³a to w
przesz³o�ci; kto� powinien
zaj¹æ i zajmie miejsce
Hardka.
Ju¿ na drugi dzieñ rano,
a wiêc dziwnie szybko,
"z kó³ dobrze poinformowa-
nych" rozesz³y siê w Kra-
kowie pog³oski, ¿e Hardek
zosta³ namówiony do swej
decyzji przez Ko�ció³. Wia-
domo�æ ta na kilometr
pachnie plotk¹ sfabrykowa-
n¹ w SB. Wkrótce potem "z
kó³ zbli¿onych do milicji"
dosz³y wiadomo�ci, ¿e Har-
dek zosta³ aresztowany ju¿
wiele dni wcze�niej "gdzie�
w Polsce", podczas intymnej
wizyty u jakiej� kobiety.
Równie¿ takie widomo�ci
kr¹¿y³y zawsze po areszto-
waniu innych czo³owych
dzia³aczy "S" i niew¹tpli-
wie s¹ fabrykowane celowo
przez same w³adze dla
oczernienia tych ludzi w
opinii spo³ecznej.
Powstaje pytanie tak¿e,
dlaczego Hardek by³ prze-
s³uchiwany przez 24 go-
dziny a nastêpnie "zwolnio-
ny" je�li nie by³ areszto-
wany, ale sam siê zg³osi³
na MO?
26.8. pojawi³y siê ulotki
zaprzeczaj¹ce twierdzeniom
w³adz, jakoby Hardek sam
poprosi³ o amnestiê.
NASZ KOMENTARZ:
Zanim po "zdradzie": Hardka
rzucisz w niego kamieniem,
zanim machniesz rêk¹ na
ca³¹ podziemn¹ robotê,
pomy�l:
--- W³adys³aw Hardek nie
jest pierwsz¹ ofiar¹ tota-
litarnego systemu, który
nie ¿artuje ze swoimi prze-
ciwnikami i nie przebiera
w �rodkach, siêgaj¹c dzi� do
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metod bardziej nowoczesnych
od prymitywnego postêpowania
NKWD czy Gestapo,
--- naród nie sk³ada³ siê
nigdy i nie sk³ada z samych
bohaterów i mêczenników, a
walka z komunizmem, która
nie skoñczy siê jutro o 10
rano, bo tak siê nam podoba,
nie sk³ada siê z samych zwy-
ciêstw, takich jak Sierpieñ
80, tegoroczny 1 Maja w N.
Hucie czy pielgrzymka Papie-
¿a do kraju,
--- to Hardek, a nie kto
inny prowadzi³ ma³opolsk¹ "S"
po 13 grudnia, to on mobili-
zowa³ hutników w HiL do
comiesiêcznych demonstracji
protestacyjnych, organizowa³
obchody 1-majowe, to pod jego
kierownictwem "S" w regionie
mozolnie budowa³a swe struk-
tury i sieci informacyjne,
wita³a Papie¿a w czerwcu,
podtrzymywa³a w naszym
regionie ma³opolskim
n a d z i e j ê,
--- to Hardek zrezygnowa³
ze swego prywatnego ¿ycia
dla Twojej przysz³o�ci - a
gdzie Ty wtedy by³e�, bra-
cie? Je�li zrobi³e� wiêcej
ni¿ on, masz prawo go potê-
piæ�
Nie wiemy co doprowadzi³o go
przed kamerê telewizyjn¹. Ale
za to, co dla nas, dla Polski
ju¿ zrobi³, o czym wiemy,
D z i ê k u j e m y   C i,
W³adys³awie Hardek.
Je�li chcemy budowaæ w na-
szym kraju demokracjê, czy
dzisiaj, czy jutro w erze
postkomunizmu, to musimy
przygotowaæ siê na wysi³ek
d³ugotrwa³y. Na d³ug¹ wal-
kê, w której bêd¹ zwyciês-
twa, ale i pora¿ki. Bo
fakt, ¿e walczymy o s³usz-
n¹ sprawê, nie oznacza, ¿e
zaraz zdobêdziemy to, cze-
go chcemy, tylko dlatego,
¿e to jest s³uszne. Lub ¿e
obejdzie siê bez ofiar. ¯e
otrzymamy to samo z siebie.
Jeden z nas uby³. Bo takie
s¹ prawa walki. I ¿ycia.
A to znaczy, ¿e musi nas byæ
wiêcej i musimy lepiej praco-
waæ. Taki jest nasz wniosek z
tej sprawy. "MP"

MECZ RAKOWSKI - WA£ÊSA

25.8 w Stoczni Gdañskiej od-
by³o siê spotkanie wicepre-
miera Rakowskiego z grup¹
kilkuset robotników. W�ród
obecnych i zabieraj¹cych g³os
by³ i Wa³êsa, który mówi³ ok.
10 minut. By³o to jego naj-
d³u¿sze i najbardziej stanow-
cze wyst¹pienie od 13 grudnia
81. Dwugodzinne przemówienie
Rakowskiego, w którym atako-
wa³ "S" spotka³o siê z wielo-
krotnymi burzliwymi prote-
stami sali, tak ¿e mo¿na
przypuszczaæ, ¿e to kto� z
przeciwników pana wicepre-
miera po prostu go "wypu�ci³"
do Gdañska, ¿eby go skompro-
mitowaæ. TV pokaza³a tylko
kilka migawek z sali, ale -
ciekawe! - w tym Wa³êsê sie-
dz¹cego w odleg³o�ci kilku-
nastu metrów od Rakowskiego.
Natomiast Polskie Radio, ale
dopiero po 48 godzinach,
nada³o przesz³o 2-godzinne
sprawozdanie ze spotkania.
Wyciêto wprawdzie ró¿ne
fragmenty, ale pozostawiono
rozmaite reakcje sali -
okrzyki, protesty, gwizdy,
�miech i  docinki. Czy¿by
kto� z radia chcia³ Rakow-
skiemu podsun¹æ �winiê pusz-
czaj¹c to wszystko w eter?
Zebranie odby³o siê przy
drzwiach zamkniêtych, bez
udzia³u prasy zagranicznej.
Po spotkaniu Rakowski wy-
mkn¹³ siê ze Stoczni tylnym
wyj�ciem, natomiast Wa³êsê
robotnicy na ramionach po-
nie�li pod Pomnik Poleg³ych
Stoczniowców, gdzie 2 tys.
zgromadzonych ludzi wspólnie
od�piewa³o Hymn i Bo¿e co�
Polskê. Urban o�wiadczy³, ¿e
w konfrontacji miêdzy Wa³ês¹
a Rakowskim wicepremier
odniós³ zwyciêstwo. Os¹d�cie
sami. Oto próbki z wyst¹pie-
nia RAKOWSKIEGO:
"Wszystkie podstawowe zapisy
Porozumieñ Gdañskich zosta³y
zrealizowane." /�miech, krzy-
ki, protesty/ "Solidarno�æ
sta³a siê niestety si³¹ nisz-
cz¹c¹ historyczne zdobycze
Polski Ludowej /�miech/
"Ja równie¿, podobnie jak

miliony Polaków liczy³em na
Solidarno�æ /�miech, okrzy-
ki: do�æ tej demagogii!/. "19
marca 81 prowokacja zorga-
nizowana przez Rulewskie-
go"/�miech/. "�mno¿y³y siê
akty wandalizmu w stosunku
do pomników ¿o³nierzy ra-
dzieckich" /okrzyki: Kto?
Kto?/. /Do kogo� z sali:/
"G³upiec tylko tak mo¿e
mówiæ". "Kapitali�ci dawali
pieni¹dze na Solidarno�æ
/okrzyki: A kto daje pieni¹-
dze na te zwi¹zki?/. /Do
kogo� z sali:/ "Ja jeszcze z
panem bruderszaftu nie
pi³em. Wiêc proszê do mnie
nie stosowaæ tej formy per
ty" /�miech/. "Stan wojenny
zosta³ wprowadzony po to,
aby Polska by³a  Polsk¹"
/protesty, gwizdy/. "A pozy-
cja kraju na �wiecie nie
zale¿y od waszych krzyków
ale od gospodarki" /prote-
sty, gwizdy/. "Ani od waszych
gwizdów" /protesty, okrzyki/
. "Nie wy tworzycie pêpek
Polski. /Do kogo� z sali:/
"To s¹ �mieszne argumenty po
prostu, ¿a³osne argumenty"
/�miech, krzyki/. "Pan Wa³ê-
sa mówi: ja je /propozycje
zwolnionej pracy/ tylko po-
par³em. A wiêc jednego ¿ó³-
wia ju¿ mamy na sali."
/Do Wa³êsy:/ "Nareszcie mo-
¿emy porozmawiaæ jak doktor
z doktorem." /Do Wa³êsy:/
"A co siê tyczy rozs¹dku, to
ja osobi�cie uwa¿am, ¿e pan
go nie przejawia, tak. Ja
nie powiem, ¿e pañskie wypo-
wiedzi �wiadczy³y o rozs¹d-
ku". "Jestem daleki od tego,
¿eby przekre�laæ dorobek
10-lecia /1971-80/ i bêdê
pazurami broni³ jego osi¹-
gniêæ." "Nie mam powodu, ¿eby
przed wami, demagogami i
krzykaczami siê obna¿aæ. Bez
was zbudujemy lepszy socja-
lizm" /protesty, okrzyki/.
"Co to w ogóle za gadanie!"
"Nie ma powrotu do Solidar-
no�ci", "Nie bêdzie siadania
do sto³u, bo nie ma z kim",
"Otó¿ to, panie Lechu"�
Polskie Radio poda³o rów-
nie¿ kilkuminutowy frag-
ment wyst¹pienia Wa³êsy nie
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podaj¹c jednak jego nazwiska!
Wa³êsa powiedzia³ m.in., ¿e
propozycje rozwi¹zania
wszystkich kontrowersyjnych
problemów by³y z³o¿one przed
13 grudnia 81, ale nikt z
nich nie chcia³ skorzystaæ.
Nie zgodzono siê te¿ na powo-
³anie komisji mieszanej dla
rozwi¹zania problemów straj-
kowych. Mogliby�my przez
ca³¹ noc wyliczaæ pretensje
ze strony rz¹dowej. Trzy lata
temu po raz pierwszy i jak na
razie ostatni rozmawiali�my
jak Polak z Polakiem. Tak siê
dobrze zapowiada³o� Ze stro-
ny "S" by³y b³êdy, ale ze
strony rz¹dowej by³y jeszcze
wiêksze. Nie dano nam mo¿li-
wo�ci obrony i publicznego
wyt³umaczenia siê. Nic nie
mo¿na by³o bez gro�by za³a-
twiæ. Rozwi¹zali�cie nas i
posy³acie na nas czo³gi i
pa³ki. W Sierpniu naszym
has³em by³o - socjalizm tak,
ale metody i drogi, które
wybrali�cie - nie! Nie chcemy
burzyæ socjalizmu, nie chcemy
przej¹æ w³adzy, nie podwa¿amy
sojuszy. Chcemy, by�cie usie-
dli z nami do sto³u, pogadali
o b³êdach. Wspólnie znajdzie-
my rozwi¹zanie i zabezpie-
czymy siê przed dalszymi
wypaczeniami. Dla lepszej
przysz³o�ci naszej ojczyzny.
Nie bójcie siê wreszcie nas.
Nie ma tu takich spraw, by
przy dobrej woli nie znalaz³y
siê rozwi¹zania kompromiso-
we. Przestañmy wreszcie na
jednej szachownicy graæ i w
szachy i w warcaby. Wspólnie
musimy znale�æ mo¿liwe i
rozs¹dne rozwi¹zania. I pu-
�æmy wreszcie tych biedaków,
którzy siedz¹ w wiêzieniach.
To nie s¹ przeciwnicy socja-
lizmu, to s¹ przeciwnicy
metod. Przywróæmy ludzi do
pracy. Pogadajmy przy stole,
a nie przekonujmy siê czo³-
gami i pa³kami. Nie obra¿aj-
cie siê, usi¹d�cie do sto³u,
pogadajmy jak Polak z Pola-
kiem i wspólnie znajd�my
drogê do lepszej przysz³o�ci
naszej ojczyzny. /Oklaski/
---

DZIEÑ JAK CO DZIEÑ

Z REGIONU
--- TKK zaapelowa³a o
uczczenie 3 rocznicy powsta-
nia "S" 31.8 manifestacyjnym
bojkotem �rodków komunika-
cji miejskiej w godz. 14-16
oraz zorganizowaniem obcho-
dów stosownie do w³asnych
do�wiadczeñ i tradycji. For-
m¹ tak¹ dla Krakowa , jak
pisze "Hutnik" jest marsz od
bramy g³ównej Kombinatu
HiL i msza �w. w intencji "S".
--- Program obchodów �wiê-
ta "S" w Krakowie przewidu-
je:
30.8 o godz. 17 sk³adanie
kwiatów na grobach ofiar
stanu wojennego.
31.8 o godz. 12 - minuta
milczenia w zak³adach pra-
cy, w godz. 14-16 bojkot
komunikacji miejskiej i
spacer po Rynku G³., w Nowej
Hucie przemarsz od Kombina-
tu do Arki, godz. 16 - nabo-
¿eñstwo w Ko�ciele Mariac-
kim, po nim ok. 17.00 zgro-
madzenie pod pomnikiem
Mickiewicza i od�piewanie
Hymnu narodowego.
--- Uczestnicy tegorocznej
"krakowskiej" pielgrzymki
na Jasn¹ Górê wspominaj¹ j¹
jako niezwykle udana pod
ka¿dym, wzglêdem. Wziê³a w
niej udzia³ du¿a grupa W³o-
chów i Niemców z RFN, którzy
byli po prostu zszokowani
�wietn¹ organizacj¹, jak i
atmosfer¹ na trasie, zw³asz-
cza nies³ychanie go�cinnym
i przychylnym przyjêciem ze
strony ludno�ci wiejskiej.
Ksiê¿a kieruj¹cy grupami
pielgrzymki nosili czapecz-
ki z napisem "Solidarno�æ",
ca³y czas dzia³a³a tak¿e
polowa drukarenka stemplu-
j¹ca koszulki uczestników
napisami "S", "Kraków" i
"Czêstochowa", drukowanymi
"solidark¹".
--- 24.8 na pl. �w. Piotra w
Rzymie Papie¿ szczególnie
serdecznie powita³ piel-
grzymki piesze z Politech-
niki Krakowskiej i Mistrze-
jowic.

Z KRAJU
--- Jaruzelski rozwi¹za³ ZLP.
W³adze Zwi¹zku Literatów Pol-
skich nie ugiê³y siê przed
naciskiem w³adz, nie da³y siê
jej podporz¹dkowaæ i Zwi¹zek o
wielkich tradycjach, którego
powstaniu patronowa³ zaraz po
I Wojnie �wiatowej jeszcze Ste-
fan ¯eromski, zosta³ rozwi¹za-
ny jako ostatni z niezale¿nych
polskich zwi¹zków twórczych.
Równocze�nie rozwi¹zano Polski
Oddzia³ Pen-Clubu - miêdzyna-
rodowej organizacji pisarzy -
który istnia³ od 1925 r. To
si³owe poci¹gniêcie zastosowa-
ne przez re¿im dowodzi tylko
jego politycznej s³abo�ci i
kompletnego oderwania siê od
d¹¿eñ spo³eczeñstwa.
--- Grupa us³u¿nych literatów
partyjnych ju¿ organizuje
nowy, uleg³y w³adzy, zwi¹zek.
Przyjmie on zapewne nazwê
Stowarzyszenie Literatów w PRL
czy co� w tym gu�cie.
--- W FSO na ¯eraniu odby³ siê
13.8 pó³godzinny strajk ok. 300
robotników z powodu niew³a�ci-
wych wyp³at urlopowych. Dy-
rekcja zareagowa³a natych-
miast spe³niaj¹c ¿¹dania
strajkuj¹cych.
--- Wa³êsa wypowiedzia³ siê
przeciwko zniesieniu sankcji
gospodarczych Zachodu wobec
Polski.
--- 40-tysiêczna pielgrzymka
"warszawska" do Czêstochowy,
podobnie jak niewiele mniej
liczne pielgrzymki z innych
miast nie zosta³y zauwa¿one
przez TVP, która jednak syste-
matycznie �ledzi³a marsz 300
kobiet szwedzkich w obronie
pokoju.
--- Konferencja Episkopatu
Polski wyrazi³a ubolewanie, i¿
w³adze nie wykorzysta³y szansy
pojednania narodowego jakie po-
wsta³y w zwi¹zki z wizyt¹ Pa-
pie¿a. Ograniczenie swobód oby-
watelskich przez nowe przepisy
prawne przyjête w sejmie wzbu-
dzi³y spo³eczny niepokój. Nadal
otwarte pozostaje zagadnienie
pluralizmu zwi¹zkowego. Wa³êsa
w specjalnym o�wiadczeniu
popar³ stanowisko Episkopatu.
---     ---
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WYD.: PAP - POLOWE ARCHIWUM
PRASOWE, KRAKÓW, MA£OPOLSKA
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PISMO NIEZALE¯NE

POTWIERDZAMY WP£ATY: Dr Taxi
1000, Kom. Zak³adowa Kopalni
Soli w Wieliczce 7400. Przele-
wamy je na PAP - Polowe Ar-
chiwum Prasowe, które jest
niezale¿n¹ spó³k¹ akcyjn¹ wy-
daj¹c¹ niecenzurowane pisma.
Za wasze pieni¹dze kupimy pa-
pier, farby, maszyny, op³acimy
ludzi itd. Je�li PAP przyniesie
dochód, bo jego pisma s¹ sprze-
dawane, zysk zostanie rozdzie-
lony miêdzy udzia³owców tzn.
tych, którzy finansowo wsparli
wydawnictwo. Czê�æ zysków
przypadaj¹cych z tytu³u Wa-
szych wp³at bêdzie przekazana
na cele zwi¹zkowe.

DZIEÑ JAK CO   DZIEÑ
Z REGIONU
--- Kilkana�cie tysiêcy ludzi
¿egna³o przed Ko�cio³em Ma-
riackim obraz Matki Boskiej
Czêstochowskiej wznosz¹c w
górê palce w znaku V.
--- Kard. Macharski w homilii
wyg³oszonej w Czêstochowie
powiedzia³, ¿e wydarzenia
ostatnich dni stanowi¹ za-
przeczenie idea³ów Sierpnia 80
i zaapelowa³ o realizacjê Po-
rozumieñ Sierpniowych.
--- Pielgrzymka m³odzie¿y z
Politechniki Krakowskiej i
Mistrzejowic za�piewa³a Papie-
¿owi na pl. �w. Piotra w Rzy-
mie: Dzisiaj do Papie¿a ca³a
Polska zmierza, Tobie Ojcze
�wiêty swoj¹ przysz³o�æ powie-
rza. Pielgrzymka przesz³a
trasê pieszo, jedynie przez
Czechos³owacjê nakazano jej
przejechaæ autobusami.
--- Do pi¹tku 2.9 rano brak
by³o      /c.d. na s. 2/ ---

DZIEÑ SOLIDARNO�CI
      W TRZECI¥ ROCZNICÊ POROZUMIEÑ GDAÑSKICH

Przed dniem 31.8 podziemna "S" wzmog³a akcjê ulotow¹
i radiow¹, wzywaj¹c do bojkotu komunikacji, pokojo-
wych manifestacji i zwolnienia tempa pracy. W wielu
punktach Krakowa na murach pojawi³y siê nowe znaki
"S" walcz¹cej i litery V /np. na Sukiennicach/.
W³adze ze swej strony zdecydowane by³y udaremniæ
wszelkie przejawy oporu spo³ecznego, zapowiedzia³y
surowe kary za udzia³ w demonstracjach. Odmówiono
Wa³êsie zezwolenia na prowadzenie jakiejkolwiek uro-
czysto�ci pod Stoczni¹. Wszczêto kampaniê propagandow¹
maj¹c¹ pomniejszyæ znaczenie spodziewanych demonstra-
cji, staraj¹c siê z góry przedstawiæ je jako wybryki
elementów chuligañskich. Wykorzystano w tym celu m.
in. sprawozdanie ze spotkania Rakowskiego z robotnika-
mi w Stoczni Gdañskiej, wielokrotnie transmituj¹c w
RiTV wielogodzinne sprawozdanie /zreszt¹ okrojone w
najlepszym wypadku do ok. 3 godzin, podczas gdy impreza
trwa³a ca³e 5,5/. Media uparcie wmawia³y odbiorcom, ¿e
ca³y naród chce tylko powrotu do zwyk³ej, "codziennej
rzeczywisto�ci".
W przeddzieñ 31.8. w N. Hucie zaczê³a siê normalna de-
monstracja si³y MO: pojawi³y siê kolumny suk, skotów
i sikawek oraz patrole. W rejonie pl. Wolno�ci w Kra-
kowie skoncentrowano wojskowe pojazdy WOP, które
mia³o ubezpieczaæ operacje milicji w mie�cie. Poli-
tyka w³adz zmierzaj¹ca do zastraszenia spo³eczeñstwa
i zlokalizowania konfliktu na terenie Gdañska jednak
nie wypali³a.
W wielu miastach /wg BBC w 9 miastach/ dosz³o 31.8 do
organizowania bojkotu komunikacji, podchodów i mani-
festacji. Tak by³o w N. Hucie, Krakowie, Gdañsku, War-
szawie, Lubinie, Poznaniu i Czêstochowie. Co najmniej w
N. Hucie, Wroc³awiu i W-wie dosz³o do straæ z milicj¹.
--- NOWA HUTA. O godz. 14 pod bram¹ Kombinatu uformo-
wa³ siê pochód /radio zachodnie mówi o 10 tys. ludzi -
DTV o kilkuset/, który ruszy³ na pl. Centralny.
Tramwaje z pasa¿erami obrzucono kamieniami. Na wyso-
ko�ci Zalewu dosz³o do starcia z ZOMO. Si³y "porz¹dku"
u¿y³y gazu i zabarwionej wody. Podobno wielu zomowców
zosta³o skutecznie poturbowanych przez przygotowanych
do starcia demonstrantów. Pochód rozproszono, potem
dosz³o jeszcze do pojedynczych bójek. Czê�æ demonstran-
tów skierowa³a siê do Arki, ale zosta³a rozproszona po
raz drugi. Starcia trwa³y ³¹cznie ponad 3 godziny. Nie
ró¿ni³y siê niczym od zaj�æ z okresu stanu wojennego.
Obra¿enia odnios³o podobno ok. 100 osób cywilnych. Woj.
Urz¹d Spraw Wewnêtrznych czyli po prostu KW MO prze-
prosi³a dzieñ pó�niej ob³udnie w "Gazecie" mieszkañców
Huty "za dolegliwo�ci" wynik³e z zastosowania gazów.
--- KRAKÓW. Po zakoñczeniu pracy wielu ludzi, np.
widoczna grupa pracowników Biprostalu, przesz³a na
Rynek G³., gdzie na p³ycie Ko�ciuszki od rana u³o¿ony
by³ z kwiatów krzy¿ i litera V. Tu te¿ przez ca³e popo-
³udnie na przemian to interweniowa³a MO likwiduj¹c
krzy¿, to zbiera³y siê grupy ludzi �piewaj¹c i wnosz¹c
okrzyki. Na milicjê krzyczano "MPO! MPO!" gdy zabiera³a
kwiaty i znicze, na ¿o³nierzy - "Wojsko z nami - Pola-
kami!". Zapowiedziana msza w Ko�ciele Mariackim nie
odby³a siê, gdy¿ nikt jej nie zamówi³! T³um wiêc po
krótkiej modlitwie                            /c.d.na s. 2/
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Z REGIONU /c.d. ze str. 1/
wiadomo�ci o zwolnieniu W.
Hardka do domu.
--- W jednej ze szkó³ kra-
kowskich �rednia podwy¿ka
pensji nauczycielskich wy-
nios³a 1200 z³ zamiast przy-
rzeczonych w Karcie Nau-
czyciela 2000 z³. W innych
szko³ach zapewne to samo.
--- Rozesz³y siê pog³oski, ¿e
podro¿ej¹ meble. Bez pog³osek
wszystko powoli dro¿eje.
--- Od wielu numerów "Prze-
krój" ukazuje siê tylko w 2
kolorach - niebieskim i cze-

rwonym, bo brak ¿ó³tej farby.
Z tego te¿ powodu nie drukuje
siê wydawnictw dla dzieci.
--- W ostatni¹ niedzielê waka-

i wychowawcom wielu si³
i wytrwa³o�ci w ich
ciê¿kiej pracy, w strze-
¿eniu godno�ci swego
zawodu, w postêpowaniu
zawsze zgodnym z poczu-
ciem odpowiedzialno�ci
za wychowanie m³odego
pokolenia Polaków na
ludzi uczciwych i m¹-
drych. Pamiêtajcie, ¿e
widmo kr¹¿y nad komuni-
zmem - widmo spo³eczeñ-
stwa o�wieconego. Jego
losy s¹ w Waszych rê-
kach!
--- Jak wynika z tytu³u
w "Gazecie Krakowskiej"
460 tys. nauczycieli
bêdzie uczyæ 6 mln dzieci
i m³odzie¿y, czyli 1 na-
uczyciel bêdzie uczy³
�rednio 13 uczniów. Po-
ka¿cie mi tak¹ szko³ê!
--- Dziatki otrzyma³y
w³a�nie �wie¿ego
"�wierszczyka" z tytu³em
"¯egnaj szko³o -  witaj-
cie wakacje!" W realnym
socjalizmie dobrze jest
od ma³ego wiedzieæ co to
jest "po�lizg".
--- 1 wrze�nia minê³a
4 rocznica powstania
Konfederacji Polski
Niepodleg³ej /KPN/.

ZE �WIATA
--- Z okazji 31.8 Papie¿
okre�li³ Porozumienia
Gdañskie jako jedno z
najwa¿niejszych wydarzeñ
w niedawnej historii
Polski i modli³ siê o
pe³n¹ ich realizacjê a
Prezydent Reagan z³o¿y³
specjalne o�wiadczenie z
okazji 3. rocznicy po-
wstania "S".
--- Ca³y �wiat dos³ownie
trzêsie siê z oburzenia
po zestrzeleniu przez
my�liwce radzieckie
po³udniowokoreañskiego
samolotu pasa¿erskiego z
269 osobami na pok³adzie,
który pomy³kowo znalaz³
siê nad terytorium ZSRR
w rejonie Sachalina.
Mo¿e to wreszcie zmieni
pogl¹dy niektórych za-
chodnich pacyfistów�

    ---

�WIÊTO SOLIDARNO�CI /c.d. ze s. 1/
przeszed³ pod pomnik Mickiewicza, gdzie odby³a siê krótka
demonstracja zakoñczona Hymnem, Rot¹ i Bo¿e co� Polskê i
podniesieniem r¹k w górê w znaku V.
--- GDAÑSK. Oddzia³y ZOMO otoczy³y teren Stoczni. Na uli-
cach miasta by³o tyle milicji, jakby stan wojenny trwa³ na-
dal. Na oficjalne sk³adanie wieñców przez w³adze pod Pomni-
kiem Poleg³ych Stoczniowców przyby³o tylko ok. 30 osób, ³¹cz-
nie z fotoreporterami. Potem na czele  wielkiego pochodu
nadszed³ Wa³êsa. Milicja zablokowa³a drogê t³umowi, ale
przepu�ci³a Wa³êsê, który z kilkoma osobami w�ród okrzyków
"Solidarno�æ! Solidarno�æ!" z³o¿y³ pod Pomnikiem kwiaty. Po
mszy w ko�ciele �w. Brygidy mimo apelu ks. Jankowskiego o
rozej�cie siê, uformowa³ siê pochód zmierzaj¹cy w stronê
Stoczni, jednak po drodze zosta³ rozpêdzony przez MO.
--- LUBIN. Demonstranci obrzucili milicjê kamieniami i
bombami benzynowymi.
--- WARSZAWA. Po pierwszej zmianie robotnicy FSO ruszyli
w stronê St. Miasta. Odby³a siê tam krótka demonstracja.
Milicja zatrzyma³a i pobi³a wielu uczestników.
Oceny wyst¹pieñ z 31.8 s¹ jak zwykle sprzeczne. Najmniej
udany by³ chyba strajk w³oski, gdy¿ zwolnienie tempa pracy
jest w gospodarce socjalistycznej chyba w ogóle niemo¿liwe do
zauwa¿enia. Bojkot komunikacji mo¿na uznaæ za udany tylko
czê�ciowo. W³adze twierdz¹, ¿e go w ogóle nie by³o, "S" - ¿e
wielu ludzi sz³o z pracy piechot¹. Z naszych obserwacji wy-
nika, ¿e pasa¿erów w tramwajach by³o jakby nieco mniej, ale
trudno powiedzieæ, ¿eby fakt ten rzuca³ siê w oczy. Donie-
sienia z innych rejonów miasta s¹ rozmaite: jedni bojkot
widzieli na w³asne oczy, inni nie.
Oficjalne media otr¹bi³y totaln¹ klêskê podziemia, pisz¹c o
"niewielkiej czê�ci", która wysz³a na ulice, obojêtno�ci lub
oburzeniu, z jakimi spotka³y siê "grupy osób" i ich "nieudane
próby". DTV wieczorem 31.8 starym zwyczajem pokaza³ obrazki
"wytê¿onej i spokojnej pracy ca³ego narodu" i na marginesie
wspomnia³ tylko z zaj�ciach w N. Hucie. Pó�niej dopiero po-
woli inne �rodki przekazu zaczê³y b¹kaæ o niepokojach w
dalszych miastach. Przypomnijmy, ¿e tak¹ sam¹ taktykê k³am-
stwa i dezinformacji stosowa³y w³adze rok temu. Dopiero 16
wrze�nia przyzna³y oficjalnie, ¿e demonstracje mia³y miejsce
w 66 miejscowo�ciach i zabito w nich 5 osób. Natomiast Wa³êsa
oceniaj¹c 31.8 o�wiadczy³, ¿e �wiêto "S" to - bior¹c pod uwagê
koncentracjê olbrzymich si³ milicji i ZOMO - najwiêkszy
sukces "Solidarno�ci".

cji po po³udniu samochody
utworzy³y kilkukilometrowy
korek przy wje�dzie do Kra-
kowa od strony Wieliczki.
Mamy ju¿ wiêc wszystkie
klêski spo³eczeñstwa nowo-
czesnego, ale ¿adnego z jego
dobrodziejstw.

Z KRAJU
--- W pierwszym dniu roku
szkolnego "MA£A POLSKA" ¿y-
czy wszystkim nauczycielom
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JAK K£AMIE PROPAGANDA
Informacje naszej prasy o barbarzyñskiej
masakrze samolotu po³udniowokoreañskie-
go przez my�liwce radzieckie stanowi¹
klasyczny wrêcz przyk³ad, jak k³amie
komunistyczna propaganda. Oto kilka
cytatów z "Krakowskiej" ilustruj¹cych
pokrêtne ³amañce TASS-a i PAP-a, które
robi¹ wszystko, ¿eby tylko nie napisaæ
prostego zdania: radziecki my�liwiec
zestrzeli³ samolot pasa¿erski.
2.9: ZAGIN¥£ samolot. TV japoñska poda³a,
¿e na pok³adzie mog³a nast¹piæ eksplozja.
My�liwiec radziecki PRÓBOWA£ UDZIELIÆ
MU POMOCY. Samolot nie reagowa³ i KON-
TYNUOWA£ LOT.
3.9: Wzd³u¿ kursu jego lotu radziecki
my�liwiec ODDA£ OSTRZEGAWCZE STRZA£Y
pociskami �wietlnymi. Samolot KONTYNU-
OWA£ lot, po czym STRACONO GO Z POLA
OBSERWACJI. W³adze amerykañskie ucieka-
j¹ siê do brudnych insynuacji. W kierow-
niczych ko³ach Zw. Radzieckiego WYRA¯A
SIÊ UBOLEWANIE.
5.9: ...ZAGINIÊCIE samolotu...
6.9: Zachód stwarza wra¿enie, i¿ za kata-
strofê ponosi winê strona radziecka.
Pilot radziecki ZASTOSOWA£ �RODKI WIZU-
ALNE, manewry - ewolucje samolotem.
7.9: Reagan powtórzy³ swoje wcze�niejsze
twierdzenie jakoby ZSRR STR¥CI£ Z PRE-
MEDYTACJ¥ maszynê... My�liwiec przechwy-
tuj¹cy obrony przeciwlotniczej WYKONA£
ROZKAZ punktu dowodzenia O PRZERWANIU
TEGO LOTU. RZ¥D RADZIECKI WYRA¯A UBO-
LEWANIE.
   Sami oceñcie w jakim stopniu w tej
sprawie, a tak¿e i w ka¿dej innej, nasza
prasa zachowuje zasadê uczciwego dzien-
nikarstwa: pisaæ prawdê, ca³¹ prawdê i
tylko prawdê.

RAKOWSKI-SHOW
Wystêp Rakowskiego w Gdañsku by³ szero-
ko omawiany w kraju i za granic¹. Im-
preza ci¹gnê³a siê przesz³o 5 godzin, a
wstêpne gwizdy i okrzyki sali trwa³y
ca³e 30 minut, co starannie ukryto przed

polsk¹ opini¹ publiczn¹. Cytujemy kilka zdañ
na ten temat:
ADAM MICHNIK w wywiadzie udzielonym z wiê-
zienia cz³onkowi podziemnej "S": Oni umiej¹
tylko k³amaæ, ale robi¹ to nie�le.
G£OS AMERYKI: Rakowski powiedzia³, ¿e partia
przeprowadzi³a tak¹ samokrytykê, jak ¿adna
inna partia na �wiecie. Zapomnia³ dodaæ, ¿e z
tak g³êbokiej analizy nie wyci¹gnê³a ¿adnych
wniosków.
"DIE WELT": Zwyciêstwo Rakowskiego by³o efek-
towne, ale nad nieboszczykiem. Wa³êsa jednak
choæ martwy, zosta³ wyniesiony entuzjastycz-
nie na ramionach stoczniowców.
OPINIA CZ£OWIEKA �REDNIEGO: Rakowski wygra³
w brzydkim stylu, bi³ chaotycznie, rozpaczli-
wie, nerwowo, poni¿ej pasa. Moralnie zwyciê¿y³
Wa³êsa.
Prymas Glemp: ...inteligent obra¿a robot-
nika...
NASZA OPINIA: D³ugo debatowali�my w redakcji
co powiedzieæ naszym Czytelnikom na ten te-
mat. W koñcu postanowili�my stre�ciæ siê
w znanym 5-wyrazowym zdaniu: pies szczeka -
karawana idzie dalej.

MA£A POLSKA

DZIEÑ JAK CO DZIEÑ
ZE �WIATA
--- Kilkadziesi¹t
pañstw potêpi³o ZSRR
za zestrzelenie samo-
lotu pasa¿erskiego,
w tym Chiny, Jugos³a-
wia i... Rumunia.
--- Radziecka ekipa
poszukiwawcza odnala-
z³a i wydoby³a szcz¹t-
ki zestrzelonego samo-
lotu. Maj¹ one byæ
przekazane Japonii, bo
ZSRR nie utrzymuje
stosunków z Kore¹ P³d.
--- Zniesienie stanu
wojennego potraktowa-
li powa¿nie g³ównie
nasi s¹siedzi. W efek-
cie Jaruzelskiemu
z³o¿y³ wizytê pierw-
szy od 13.12.81 szef
pañstwa socjalistycz-
nego, Honecker z
NRD.
--- Wielki Brat nadal
jednak d¹sa siê na
Jaruzela. Zamiatin,
szef dzia³u w KC KPZR
powiedzia³ np., ¿e
papie¿ umocni³ opozy-
cjê w Polsce, niektórzy
ksiê¿a po wizycie Ojca
�w. nawo³ywali do
rebelii, "S" utrzy-

muje siê a Sierpieñ
80 by³ "zamieszkami
w rejonie Gdañska"
/a nie jak mówi na-
sza propaganda:
s³usznym protestem
przeciw wypaczeniom/.
Prasa polska nie
wspomnia³a o tej kry-
tyce.
--- W Senacie USA
zg³oszony zosta³ pro-
jekt ustawy o nada-
niu Wa³êsie honoro-
wego obywatelstwa
St. Zjednoczonych.
Jest to wyró¿nienie
b. rzadkie. Otrzy-
ma³ je np. Winston
Churchill.
--- W³a�nie minê³a
15. rocznica inwazji
Paktu Warszawskiego
na Czechos³owacjê w
sierpniu 68 roku
dokonana przez Armiê
Czerwon¹ wspieran¹
przez wojska PRL, WRL
i NRD. Inwazja po³o-
¿y³a kres tzw. Pra-
skiej Wio�nie tzn.
próbie wprowadzenia
przez Aleksandra
Dubczeka w Czechos³o-
wacji tzw. socjalizmu
z ludzk¹ twarz¹.
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Praga oskar¿y³a przy-
wódców W³oskiej Partii
Komunistycznej, ¿e w
swej ocenie skutków
inwazji na CSRS w 68 r.
przesz³a ca³kowicie na
stronê wrogów komuni-
zmu.
--- Opozycyjne ugru-
powanie czechos³owac-
kie KARTA 77 wystoso-
wa³o w zwi¹zku z rocz-
nic¹ inwazji apel o
wycofanie wszystkich
wojsk radzieckich z
CSRS.
--- Prymas Czechos³o-
wacji kardyna³ Toma�ek
zaprotestowa³ oficjal-
nie u w³adz przeciwko
dyskryminowaniu ludzi
wierz¹cych. Mimo swo-
ich 85 lat kardyna³
wystêpuje ostatnio b.
bojowo.
--- Radio Praga za-
przeczy³o, jakoby w
mie�cie Pisek w Cze-
chach odby³y siê anty-
radzieckie demonstra-
cje.
--- Dziennik W³PK
Lúnita skrytykowa³
represyjne ustawy
wprowadzone w PRL po
zniesieniu stanu wo-
jennego.
--- Zawodowy kolarz
czechos³owacki R. Hu-
tyra wraz ¿on¹ i 2
dzieci dokona³ brawu-
rowej ucieczki do Au-
strii balonem nape³-
nionym ciep³ym powie-
trzem. Balon uszy³ z
materia³u na p³aszcze
nieprzemakalne. Stra¿
graniczna wystrzeli³a
rakiety �wietlne, ale
nie mog³a go str¹ciæ,
gdy¿ lecia³ na wysoko-
�ci kilku tys. m. Prze-
lot trwa³ kilka godzin,
przygotowania - dwa
lata.
--- W maju i czerwcu
br. w³adze NRD pozba-
wi³y obywatelstwa ok.
30 dzia³aczy zakazane-
go ruchu pokojowego.
Niektórych deportowano
do RFN.

--- Milicja w Ber-
linie Wschodnim
rozproszy³a demon-
stracjê pokojow¹ 50
osób, które zamie-
rza³y utworzyæ ludz-
ki ³añcuch miêdzy
ambasadami ZSRR i
USA w samym centrum
miasta. Demonstranci
trzymali w rêkach
zapalone �wiece.
--- Dwóch wschod-
nioniemieckich
stra¿ników granicz-
nych w mundurach i
z broni¹ wspiê³o siê
na mur berliñski i
uciek³o do RFN.
Ucieczkê planowali
od roku.
--- 31 sierpnia
1935 r. Aleksiej
Stachanow, górnik
w Zag³êbiu Donieckim
14-krotnie przekro-
czy³ wyznaczon¹
normê wydobycia
wêgla rozpoczynaj¹c
masowy ruch wspó³-
zawodnictwa pracy,
który sta³ siê jesz-
cze jedn¹ form¹ wy-
korzystywania ro-
botników przez no-
menklaturê komuni-
styczn¹.
--- Icchak Szamir -
prawdopodobny na-
stêpca Begina na
urzêdzie premiera
Izraela - jest, po-
dobnie jak jego po-
przednik Warszawia-
kiem z urodzenia.

Z KRAJU
Na drugi dzieñ po
Rakowski-Show w
Gdañsku, przed bra-
m¹ Stoczni wita³o
Wa³êsê dwa tysi¹ce
ludzi.
--- D³ugi i zawi³y
komunikat o �ledz-
twie w sprawie za-
bójstwa Grzegorza
Przemyka obarcza
win¹ za jego �mier-
telne pobicie m.in.
2 milicjantów. A wiêc
"oszczercza i k³am-

liwa kampania, rozpê-
tana przez o�rodki
antysocjalistyczne w
kraju i za granic¹"
by³a jednak s³uszna.
--- Jab³oñski zosta³
przewodnicz¹cym Rady
Naczelnej ZBoWiD. Jest
to chyba sygna³ jego
odej�cia z Rady Pañ-
stwa. Chodz¹ plotki, ¿e
na górze zanosi siê na
zmiany. Jaruzelski
obejmie podobno urz¹d
Jab³oñskiego, odejdzie
paru ludzi z jego eki-
py, w tym Rakowski.
Kolejny sk³ad czo³ówki
ma byæ zbli¿ony do
osoby gen. Kiszczaka,
na I sekretarza typuje
siê Kocio³ka lub - z
mniejszymi szansami -
Rakowskiego. Po¿yjemy -
zobaczymy. Jak powie-
dzia³ Michnik: jemu
wszystko jedno, czy w
wiêzieniu trzyma go
"libera³" Jaruzelski,
czy beton-Olszowski.
--- Amnestia objê³a
kilka tys. osób. Jak
zwykle jednak, mimo
og³aszania cyfr, trudno
zorientowaæ siê, ilu
faktycznie wiê�niów
politycznych wypusz-
czono. W ka¿dym razie
jest to liczba o wiele
wiêksza ni¿ ta, do któ-
rej oficjalnie w³adze
siê przyznawa³y. Zniko-
ma jest natomiast licz-
ba ujawniaj¹cych siê
dzia³aczy "S".
--- Rada Pañstwa nie
objê³a amnesti¹ W. Fra-
syniuka, gdy¿ ten nie
zgodzi³ siê zeznawaæ na
procesie Kuronia i
towarzyszy.
--- Na pytanie senato-
ra Dodda z USA, czy to
prawda, ¿e Papie¿ naka-
za³ Wa³êsie ogranicze-
nie dzia³alno�ci, arcy-
biskup D¹browski odpo-
wiedzia³: Proszê pamiê-
taæ, ¿e to ks. Levi
straci³ posadê, nie
Wa³êsa...

--- Uroczy�cie
po¿egnano komisa-
rzy wojskowych.
Po¿egnalne spotka-
nia "sta³y siê
okazj¹ do wymiany
do�wiadczeñ", poda-
je prasa. Kto komu
jakie do�wiadcze-
nia przekazywa³ -
nie podano.
--- Z biedy te¿ s¹
po¿ytki. Wyj¹tkowo
miododajny rok 83
jest skutkiem bra-
ku chemicznych
�rodków ochrony
ro�lin. Po prostu
nikt nie wytru³
pszczó³.
--- Tworzenie
nowej organizacji
literatów po roz-
wi¹zaniu ZLP nie
idzie tak ³atwo,
jak stara siê to
przedstawiæ propa-
ganda. ZLP liczy³
1400 cz³onków,
podczas gdy akces
do "socjalistyczne-
go" zwi¹zku pisa-
rzy zg³osi³o na
razie 300 osób, w
wiêkszo�ci nikomu
nieznanych, tak¿e
nieliteratów. Do
Krakowa zjecha³
wiêc sam tow. Na-
wrocki - kierow-
nik Wydz. Kultury
KC na werbunek
nowych ochotników.
Ich liczba w Kra-
kowie podskoczy³a
wiêc gwa³townie i
wynosi ju¿... 11 /na
140 cz³onków ZLP/.
W�ród nich jest
tylko 8 partyj-
nych, chocia¿ do
PZPR nale¿y 30
krakowskich pisa-
rzy. W Poznaniu do
nowego zwi¹zku
zg³osi³o siê tylko
4 literatów. Naj-
wiêcej takich ka-
rierowiczów jest
oczywi�cie w War-
szawie.

---
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POTWIERDZENIE WP£YWÓW NA
SPO£ECZNY FUNDUSZ PAP:
zysk ze sprzeda¿y codziennego
wydania "MP" w czasie wizyty
Ojca �w. 4.017 z³, ró¿ne mate-
ria³y drukarskie 790, spo-
³eczna praca drukarzy
- 5176 z³. Dziêkujemy!

KSI¥¯KA NA DZISIAJ
W podziemnym obiegu pojawi³a
siê niewielka broszurka W³a-
dimira Bukowskiego "Dusza
ludzka w komunizmie", wydana
przez Bibliotekê Przyjació³
Moskali. Autor prze¿y³ 34 lata
w ZSRR, z czego blisko 13 lat
przesiedzia³ - za swoj¹ opozy-
cyjn¹ dzia³alno�æ polityczn¹ -
w wiêzieniach, ³agrach i
"szpitalach" psychiatrycznych.
Jego rozwa¿ania o cz³owieku
zagubionym w bagnie spo³e-
czeñstwa socjalistycznego
czyta siê jednym tchem. A jego
receptê na postawê wobec tota-
litarnej rzeczywisto�ci warto
przyj¹æ za swoj¹:
"- Dlaczego ja mam to zrobiæ -
zapytuje ka¿dy cz³owiek w
t³umie - Ja sam nic nie mogê
zdzia³aæ.
I tacy s¹ zagubieni.
- Je¿eli ja tego nie zrobiê,
to kto inny siê za to we�mie?
- pyta cz³owiek przyparty do
muru.
I wszyscy s¹ ocaleni."

JAK ZE �WIÊTA NARODOWEGO
ZROBIÆ ODPUST
Ju¿ kilka dni przed wiedeñsk¹
rocznic¹ zgromadzono  w Kra-
kowie znaczne si³y MO. Nie po
to jednak, by trzymaæ porz¹dek
w Rynku G³ównym, gdzie by³a

g³ówna uroczysto�æ, lecz by
chroniæ genera³a, co ³aska-
wie zaszczyci³ nas swoj¹
umi³owan¹ przez lud posta-
ci¹.
Kondukt wiod¹cy Sadeckiego
w roli króla Jana, porówny-
wa³ potem specjalny wys³an-
nik "MP" do przejazdu I se-
kretarza KC, gdy¿ w ca³ym
orszaku nie by³o ¿adnego
akcentu religijnego - rzecz
dziwna jak na tryumfalny
wjazd pobo¿nego obroñcy
chrze�cijañstwa.
Publiczno�æ by³a liczna, ale
jaka� apatyczna. Ma³o by³o
spontanicznego entuzjazmu
dla re¿imu. Np. nasi kore-
spondenci odnotowali tylko
jedno okno udekorowane
piêknie haftowanym propor-
czykiem, na Podzamczu, z
nieca³kiem prorz¹dowym ha-
s³em: Bóg i Ojczyzna.
Na �rodku B³oñ, pod widoczn¹
z ka¿dego punktu czasz¹
spadochronu by³a jaka� ta-
jemnica wojskowa zas³oniêta
siatk¹ maskuj¹c¹. Wartownik
zdecydowanie odpêdza³ cie-
kawskich. Potem prasa donio-
s³a, ¿e by³a to... polowa re-
stauracja dla prominentów.
Nawet wiêc i na igrzyskach
dla plebsu s¹ równi i rów-
niejsi.
Poza skoczkami l¹duj¹cymi
niekoniecznie na murawie
B³oñ, najwiêksze wra¿enie
zrobi³y my�liwce ponadd�wiê-
kowe pêdz¹ce 50 metrów ponad
d³ugimi kolejkami, jakie
ustawia³y siê od rana do
wszystkich kiosków i stoisk.
Najd³u¿sze - po grochówkê z
kot³a, której starczy³o jed-

nak tylko dla czê�ci wy-
g³odzonego pospólstwa.
Potworny huk my�liwców,
salw honorowych i petard
wywo³a³ tu i ówdzie tzw.
mieszane uczucia. Starsze
osoby doznawa³y palpitacji,
dzieci spazmowa³y, tynk i
dachówki lecia³y z zabyt-
ków. Nasz przys³owiowy
cz³owiek �redni wyliczy³,
¿e koszt igrzysk wystar-
czy³by na blok mieszkalny
a przynajmniej na przed-
szkole im. Królowej Mary-
sieñki.
Karty wstêpu na paraden-
marsze na Stadionie Wis³y
/który¿ dyktator ich nie
kocha?/ rozdawano tylko
partyjnym. Czê�æ kart tra-
fi³a jednak do r¹k nie-
wiernych. Byæ mo¿e dlatego
oklaskiwano najg³o�niej
marynarzy, którzy na bo-
isku u³o¿yli siê w znak...
kotwicy. Pewien niedosyt
stworzy³ brak reprezenta-
cyjnej orkiestry ZOMO,
która mog³aby przecie¿ -
tak jak przy wielu innych
patriotycznych okazjach -
wyst¹piæ wal¹c pa³ami w
swe tarcze.
Tymczasem w ko�ciele oo.
Kapucynów odby³y siê, w
powadze i skupieniu, reli-
gijne obchody wiedeñskiej
wiktorii, która jak wiadomo
uratowa³a nie komunizm
przed ekstrem¹, ale euro-
pejskie chrze�cijañstwo
przed bezbo¿nym Wschodem.

HAS£O DNIA: Czytaj prasê
radzieck¹! Taka sama jak
polska a tañsza!      ---

NIE ZAPOMNIJMY WRZE�NIA!
Wrzesieñ 1939 roku mia³ dwie daty. Pierwsz¹ pamiêtaj¹ wszy-
scy. S³ysz¹ o niej dzieci w szkole, podaje j¹ prasa, m³óc¹
mówcy. W dniu 1 wrze�nia Hitler napad³ na Polskê. Ale jest
i druga data, o której milczy siê zawziêcie od prawie pó³
wieku, któr¹ podrêczniki historii spychaj¹ do krótkiego
przypisu, o której - je�li ju¿ nie mo¿na inaczej - mówi siê
pó³gêbkiem. To data 17 wrze�nia 1939 roku. W tym dniu Stalin
wbi³ napadniêtej Polsce nó¿ w plecy. Armia Czerwona prze-
kroczy³a wschodni¹ granicê Rzeczypospolitej. Dokona³ siê
czwarty rozbiór Polski. Hitlerowski faszyzm i stalinowski
bolszewizm poda³y sobie rêce.
NIE ZAPOMINAJMY WRZE�NIA! CA£EGO WRZE�NIA.

     "MP"

NR 25  �  19 WRZE�NIA  �  1983



ROK I  �  MA£A POLSKA
60

DZIEÑ JAK CODZIEÑ

Z REGIONU
--- Niezapowiadane msze
"trzynastki" u oo. Jezuitów
gromadz¹ ci¹gle sporo ludzi.
Kwietny krzy¿ na dziedziñcu
jest coraz piêkniejszy. 13 bm.
ko�ció³ dok³adnie obstawiono
ubolami w cywilu. Podpierali
mury, czytali gazety, sie-
dzieli w cywilnych samocho-
dach po 3-4 osoby. Zupe³nie
jak w kryminalnych seria-
lach. Po nabo¿eñstwie urz¹-
dzili ³apankê na wybrane
osoby.
--- W³adys³aw Hardek po
wymuszonej na nim przez
w³adze pro�bie o amnestiê
nie wróci³ do domu, ale
przebywa u przyjació³, po-
dobno w stanie ca³kowitego
za³amania psychicznego.
Wed³ug oficjalnych zapew-
nieñ woj. komendanta MO p³k
Trzybiñskiego, 15 bm. mia³
podj¹æ pracê w HiL, ale Gaze-
ta Krakowska ani 16. ani
17.9 jeszcze o tym nie donio-
s³a. Re¿im ma ró¿ne sposoby
koñczenia ludzi...
--- Mimo nacisków, nie tyl-
ko propagandowych, s¹ jesz-
cze instytucje, jak np. Miej-
ska Biblioteka Publiczna,
gdzie nie ma ani jednego wro-
niozwi¹zkowca. W majestacie
bezprawia przekazano wiêc
fundusze by³ych zwi¹zków
bibliotekarzy na rzecz KDK.
--- Egzekutywa PZPR w Poli-
technice Krakowskiej zreha-
bilitowa³a w pe³ni Stanis³a-
wa Starucha, uznaj¹c za
bezzasadne wszystkie zarzu-
ty, za które w okresie "S"
usuniêto go nie tylko z pra-
cy, ale i z partii. Staruch
zosta³ ponownie przyjêty do
PZPR.
--- Docent /marcowy/ Julian
Wielgosz usuniêty przez "S"
ze stanowiska dyrektora
Instytutu Nauk Spo³ecznych
AGH za "arogancjê w³adzy"
nie zdo³a³ siê tak¿e utrzy-
maæ na stanowisku dyrektora
Krak. O�rodka Badañ /?/ i
Kszta³cenia Ideologicznego
PZPR przy ul. Garbarskiej.
Na ostatnim plenum KK PZPR
podano wiêc oficjalnie, ¿e

docent odczu³ "potrzebê
skoncentrowania siê na
pracy naukowej", co znaczy,
¿e... przechodzi na AGH! Nowe
wraca!
--- W Nowej Hucie powsta³a
spó³dzielnia, która zrzesza
600 ludzi i ma wybudowaæ 90
domków dla cz³onków-za³o¿y-
cieli. Cz³onek-za³o¿yciel
musi byæ najpierw cz³onkiem
ZSMP.
--- W Krakowie przebywa³a
grupa 50 Amerykanów -
dzia³aczy ekumenicznych,
zaproszonych do naszego
miasta przez PRON. Kiedy
go�cie wyrazili chêæ odwie-
dzenia polskich rodzin,
zabrali ich z Cracovii do
swoich domów wspó³pracuj¹cy
z PRONem "dzia³acze katolic-
cy", dziêki którym Ameryka-
nie wywioz¹ do swego kraju
"prawdziw¹" wiedzê o Polsce.
--- Z koñcem wrze�nia na
Monteluppich otworzy swe
podwoje sklepik dla 500
klawiszy i 500 ludzi z MO
i SB. Bêdzie to jeden z
wielu tego typu lokali w
Polsce i jeden z kilkunas-
tu w Krakowie /patrz np.
ul. Mogilska/, gdzie stró-
¿e porz¹dku bêd¹ mogli ku-
powaæ np. po�ciel lub dy-
wany.
--- Na ul. 1 Maja wisi so-
bie nadal tabliczka Obwodo-
wego Komitetu FJN, chocia¿
u¿ywanie symboli organiza-
cji zlikwidowanych jest w
Polsce surowo przez "prawo"
zabronione.
--- Za swe wys³ugiwanie
siê w³adzy kabaret Rajcy
zostanie zamieniony w Te-
atr, dla którego miasto
urz¹dzi olbrzymim kosztem
nowe pomieszczenia pod
Wie¿¹ Ratuszow¹. Ju¿ wiemy
kiedy bezdomny od lat kra-
kowski Teatr Muzyczny
otrzyma swe w³asne lokum:
gdy Rajca zostanie dyrekto-
rem operetki.
--- W Krakowie rozpoczêto
sprzeda¿ pi¿amek dzieciêcych
bez gumki w spodenkach.
Signum temporis.
--- Miasto pe³ne jest napi-
sów za i przeciw Wi�le i
Cracovii. Jednak ¿aden pu-

blicysta nie piêtnuje tego
opaskudzania murów, co tak
gorliwie czyniono w prasie w
czasach "S".

Z KRAJU
--- Wg Bogdana Lisa w dniu
31.8 manifestowano przeciw
rz¹dowi w 19 o�rodkach miej-
skich. Prasa re¿imowa przy-
zna³a siê tylko do 7.
--- S³ynny obroñca dzia³a-
czy "S" i KOR mec. Si³a-No-
wicki zosta³ zmuszony przez
w³adze do wycofania siê z
praktyki adwokackiej z
chwil¹, gdy skoñczy³ 70 lat.
Podobno jest to jedyny adwo-
kat, do którego zasadê tê
zastosowano.
--- Adam Michnik oczekuj¹cy
na proces w wiêzieniu wraz z
grup¹ przywódców KOR i "S"
udzieli³ wywiadu jednemu z
podziemnych wydawnictw.
Stwierdzi³, ¿e wbrew swoim
poprzednim pogl¹dom, uwa¿a,
¿e dzia³alno�æ podziemnych
przywódców "S" jest koniecz-
na, gdy¿ stanowi ona symbol
oporu dla ca³ego narodu.
Przerwanie dzia³alno�ci
podziemnej równa³oby siê
kapitulacji.
--- Marsza³ek Kulikow z³o-
¿y³ wizytê Jab³oñskiemu, ale
- dziwne! - nie spotka³ siê z
Jaruzelskim.
--- Propaganda wzmog³a
ataki na ko�cielny ruch
oazowy. Natomiast Papie¿
serdecznie pozdrowi³ wszyst-
kich m³odych uczestników
tegorocznych oaz a tak¿e
wszystkie oazowe rodziny.
--- Podwy¿szono 2-4-krotnie
ceny 12 leków przeciwbólo-
wych i przeciwgrypowych
sprzedawanych bez recept.
--- Postêpuje dewaluacja
z³otówki. Ceny srebra w sku-
pie wzros³y o 50%, w wyro-
bach maj¹ skoczyæ o 30%.
--- Trwa pogoda dla bogaczy.
Mo¿na kupowaæ dywany chiñ-
skie po 500-700 tys. z³, lub
za zbli¿on¹ kwotê /150 tys.
z³ + 850 dolarów/ jechaæ na
wycieczkê do Bangkoku.

HAS£O MIESI¥CA: PKO - Twoim
bankiem! - Ale nie moim.

---
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PISMO NIEZALE¯NE

DZIEÑ JAK CODZIEÑ

Z REGIONU --- Przed tar-
nowsk¹ katedr¹, jak w tylu
innych miejscach w kraju,
u³o¿ony jest z kwiatów krzy¿
i znak Polski Walcz¹cej.
W kwiaty wetkniête s¹ ta-
bliczki i kartki z ró¿nymi
cytatami. Oto niektóre:
- Wolno�æ nie jest ulg¹ lecz
trudem wielko�ci - STAFF,
- Polaku pamiêtaj: sierpieñ
jest miesi¹cem udrêczonej
lecz ¿yj¹cej Solidarno�ci,
- Dekoruj¹c ten krzy¿ kwia-
tami popierasz tych co wal-
cz¹ o s³uszn¹ sprawê, naród
i pokój,
- S³owo "poddany" przeklête
byæ powinno w o�wieconych
narodach - Ko�ciuszko,
- Nie lêkaj siê - Jan Pawe³
II,
- Niewiara we w³asn¹ wol-
no�æ wystarcza, by upodlenie
sta³o siê pe³ne - L. Ko³a-
kowski,
- Podczas kryzysów - powta-
rzam - strze¿cie siê agen-
tów. Id�cie swoj¹ drog¹ s³u-
¿¹c jedynie Polsce, mi³uj¹c
tylko Polskê i nienawidz¹c
tych, co s³u¿¹ obcym - Pi³-
sudski.
--- Na AGH odby³y siê uro-
czysto�ci 50-lecia dzia³al-
no�ci naukowotechnicznej
in¿. Tadeusza Sendzimira,
�wiatowej s³awy specjalisty-
hutnika, od 36 lat pracuj¹-
cego w USA. Ku zdumieniu
obecnych uroczysto�æ za-
szczyci³ sam sekretarz amba-
sady ZSRR w Polsce. Chodzi³o
mu chyba nie tyle o kurtu-
azyjny gest, co o zdobycie
informacji na temat osi¹-

gniêæ amerykañskiego hut-
nictwa.
--- Prasa tryumfalnie
donios³a, ¿e Stowarzyszenie
Bibliotekarzy Polskich
zg³osi³o akces do PRONu.
Sami zainteresowani rów-
nie¿ dowiedzieli siê o tym
zaszczytnym fakcie - z
gazety. Po prostu po³owa
Zarz¹du G³ównego zadecydo-
wa³a za wszystkich. Kra-
kowscy bibliotekarze zaczê-
li t³umnie wypisywaæ siê
z SBP.
--- W Hucie w Kêtach wy-
buch³ krótki strajk na
pod³o¿u ekonomicznym. ¯¹-
dano podwy¿ek, gdy¿ �rednia
p³aca w zak³adzie wynosi 10
tys. z³, a s¹ i tacy, którzy
zarabiaj¹ po 6 tys. Strajk
zosta³ wkrótce przerwany,
ale rozmowy trwaj¹.
Z KRAJU --- Na 169. Konfe-
rencji Episkopatu biskupi
polscy zaprotestowali prze-
ciwko akcji usuwania krzy-
¿y ze szkó³ i zak³adów
pracy.
--- Wzrasta napiêcie miê-
dzy Ko�cio³em a pañstwem.
"Polityka" napisa³a, ¿e
o�rodki opozycyjne w Polsce
dzia³aj¹ w cieniu Ko�cio³a
i w³adze pañstwowe nie
mog¹ milczeæ wobec jego
negatywnego wp³ywu na
spo³eczeñstwo.
--- Z wielkim ha³asem
zapowiedziano telewizyjny
program o Wa³êsie opubli-
kowany potem w ca³ej pra-
sie partyjnej. W zamy�le
realizatorów mia³ on wyka-
zaæ, ¿e przywódca "S" sam
sobie zaprzecza, wzywa do
anarchii, mówi same g³up-
stwa itd. Tymczasem obej-
rzeli�my ca³kiem interesu-
j¹c¹ sk³adankê wyst¹pieñ
i cytatów tego najbardziej
prywatnego cz³owieka
w Polsce.
--- TKK "S" skrytykowa³a
W³adys³awa Hardka za wy-
st¹pienie w TV i wezwanie
innych dzia³aczy podziemia
do zaprzestania dzia³alno-
�ci. Stwierdzi³a równocze-
�nie, ¿e Hardek nie odda³
siê dobrowolnie w rêce
w³adz, lecz zosta³ areszto-

wany w drodze z Krakowa do
Pi³y.
--- W wywiadzie nadanym
dwukrotnie przez francusk¹
TV dzia³aj¹cy w podziemiu
Bogdan Lis stwierdzi³ m.in.
¿e TKK nie boi siê wykru-
szania siê ludzi. Je¿eli
zabraknie jednych, znajd¹
siê inni, którzy doprowadz¹
"S" do zwyciêstwa. TKK chce
rozszerzyæ swój sk³ad o
przedstawicieli nowych
regionów.
--- Dopiero co rozwi¹zano
Zwi¹zek Literatów Polskich
a ju¿ powstaje nowy zwi¹zek
o tej samej nazwie, w tym
samym sk³adzie - jak de-
klaruj¹ jego partyjni za³o-
¿yciele - tylko z nowymi,
s³u¿alczymi wobec rz¹du
w³adzami. Nikt ju¿ nawet
nie stara siê tworzyæ no-
wego zwi¹zku o nowej na-
zwie...
--- W czytankach z pol-
skiego dla VII klasy nie
ma ¿adnej pozycji na te-
mat... jêzyka polskiego. Jest
natomiast fragment "S³o-
piewni" Tuwima, w którym
nasz wielki poeta wychwala
- sk¹din¹d zupe³nie s³usz-
nie - piêkno jêzyka na-
szych przyjació³ Moskali.
--- Nowe zwi¹zki zaczynaj¹
siê skar¿yæ, ¿e nie s¹ do-
statecznie konsultowane
przez rz¹d. A czego innego
mog³y siê spodziewaæ po
komunistach?
--- Organizatorzy polonij-
nego festiwalu w Rzeszowie
og³osili wielki sukces
imprezy. Wiadomo jednak, ¿e
na 80 zaproszonych zespo-
³ów przyjecha³o tylko 30.
--- Kandydat na taksówka-
rza musi przynie�æ za-
�wiadczenie, ¿e nie figuru-
je w rejestrze skazanych.
Za³atwienie takiego pa-
pierka trwa dzisiaj 8 mie-
siêcy. Ostatnio musia³o w
rejestrze przybyæ wielu
nowych delikwentów...
--- Trwa proces rozmna¿a-
nia siê ministerstw przez
podzia³: zapowiedziano
powo³anie ministerstwa
techniki.
--- TVP po raz niewiadomo
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który rozpoczê³a emisjê
serialu "Czterej pancerni".
W propagandzie komuni-
stycznej naprawdê trudno
stworzyæ co� nowego.
--- Podczas sprawozdania
z jakiego� meczu ligowego
spiker radiowy ubolewa³, ¿e
"czê�æ" publiczno�ci �piewa
jakie� niestosowne piosenki.
Uwaga ta dotyczy³a oczywi-
�cie politycznej tre�ci
piosenki.
--- W sprzeda¿y pojawi³y
siê zapa³ki produkcji NRD.
Czy ju¿ z nasz¹ gospodark¹
jest a¿ tak �le, ¿e sami nie
umiemy wyprodukowaæ tylu
zapa³ek ile nam potrzeba?
--- Ju¿ z pocz¹tkiem maja
br. Instytut Wydawniczy ZZ
rozpocz¹³ druk legitymacji
dla wroniozwi¹zkowców. "S"
nie otrzyma³a zezwolenia na
taki druk mimo pó³tora-
rocznej dzia³alno�ci.
--- Z programu Polskiego
Radia: "Jedynymi terenami,
na których mo¿na produko-
waæ pe³nowarto�ciow¹ ¿yw-
no�æ, nie ska¿on¹ chemicz-
nie, s¹ dzi� w Polsce parki
narodowe. Czyni siê przygo-
towania do rozpoczêcia
takiej produkcji". Nie w¹t-
pimy, ¿e pe³nowarto�ciow¹
¿ywno�æ bêdzie konsumowa³a
klasa robotnicza ustami
swych przedstawicieli
w rz¹dzie.
--- Fotopocztówki w ma³ych
miastach przedstawiaj¹
wy³¹cznie nowe bloki miesz-
kalne, podobne do siebie jak
krople wody. Rzadko poja-
wiaj¹ siê obrazki zabytków,
nigdy - budowli ko�ciel-
nych. Towarzysz cenzuruj¹cy
pocztówki w³a�ciwie spe³nia
swe obowi¹zki.
--- Podobno dla wywrotowe-
go Gdañska nadawany jest
czasem specjalnie zmieniany
DTV. Nie sprawdzali�my!
--- Za kurs z Okêcia do
Lublina taksówkarz chcia³
150 dolarów. To ju¿ prawie
jak w Chicago.
ZE �WIATA --- Rada Bezpie-
czeñstwa przez 10 dni oma-
wia³a zestrzelenie koreañ-
skiego samolotu. Koñcowa
rezolucja wyra¿a³a ubole-

wanie z powodu incydentu.
ZSRR za³o¿y³ oczywi�cie
weto poparte jedynie przez
przedstawiciela PRL.
Wstrzyma³y siê od g³osu
Chiny, Gujana, Nikaragua i
Zimbabwe. Nie ustaj¹ prote-
sty i g³osy potêpienia ZSRR
na ca³ym �wiecie.
--- Na temat zestrzelenia
samolotu nie wypowiedzia³
siê ani s³owem Andropow.
Kto wiêc w³a�ciwie rz¹dzi
Zwi¹zkiem Radzieckim. Woj-
skowi?
--- Rumuñska Scintea
skrytykowa³a zestrzelenie.
Inaczej te¿ ni¿ ca³a pozo-
sta³a �wiatowa prasa komu-
nistyczna nie pisze, ¿e
samolot lecia³ z misj¹
szpiegowsk¹, ale ¿e siê
"zab³¹ka³".
--- Naczelny redaktor
moskiewskiej "Prawdy" Afa-
nasjew skrytykowa³ po�red-
nio w rozmowie z dzienni-
karzami zachodnimi opó�-
nione przyznanie siê ZSRR
do zestrzelenia samolotu.
Uj¹³ to mianowicie tak:
"Nie powiedzia³bym, ¿ebym
by³ bardzo zadowolony z
naszych pierwszych donie-
sieñ."
--- W Chile Pinochet zasy-
gnalizowa³ ostatnio goto-
wo�æ do ustêpstw. Zgodzi³
siê mianowicie na rozmowy
z przywódcami opozycji.
¯¹dania reform politycz-
nych posunê³y siê ju¿ bo-
wiem za daleko, aby mo¿na
by³o zd³awiæ je si³¹. Poko-
jowe manifestacje antyrz¹-
dowe trwaj¹ce od jakiego�
czasu ³atwo mog¹ przemie-
niæ siê w walkê zbrojn¹.
Pinochet zapowiedzia³ rów-
nie¿ powrót do cywilnych
rz¹dów demokratycznych,
chocia¿ dopiero po roku
1990.
--- Wa³êsê zg³oszono po-
wtórnie do pokojowej na-
grody Nobla. W tym roku
kandydatów jest 80.
--- Bogdan Lis w imieniu
podziemnej "S" przekaza³
pozdrowienia kongresowi
brytyjskich zw. zawodowych
/TUC/ wraz z podziêkowa-
niami za odmowê uznania

wronich zz.
--- Na spotkaniu Papie¿a
z dyplomatami podczas jego
ostatniej pielgrzymki do
Austrii nie by³o ambasadora
radzieckiego, czeskiego i
bu³garskiego, by³ natomiast
ambasador ChRL.
--- W Rumunii zaczê³a siê
czystka w �rodkach masowego
przekazu zmierzaj¹ca do
eliminowania ludzi zwi¹za-
nych z Zachodem, np. posia-
daj¹cych tam swoich krew-
nych.
--- Spo�ród 95 pasa¿erów
LOT-u, którzy przybyli do
Turynu na mecz pi³karski
Lechia Gdañsk - Juventus,
40 pozosta³o we W³oszech.
--- 12 osób, w tym kilkoro
dzieci uciek³o samolotem
AN-2 spod Zielonej Góry do
Berlina Zachodniego.
--- Pierwszy sekretarz
ambasady PRL w Kopenhadze
poprosi³ o azyl polityczny.
Jego rodzina zrobi³a to
kilka tygodni wcze�niej.
--- Pilot samolotu wojsko-
wego ChRL uciek³ z kraju:
przelecia³ nad Morzem ¯ó³-
tym i wyl¹dowa³ w Korei
Po³udniowej. Rz¹d ChRL
obieca³ nagrodê równ¹ 4,5
mln dolarów ka¿demu Chiñ-
czykowi, który spowoduje
zwrot samolotu.
--- Pisarz rumuñski Tudo-
ranu, autor 7 ksi¹¿ek, po-
prosi³ wraz z rodzin¹ o azyl
we Francji.
--- Dwóch mê¿czyzn i ciê-
¿arna kobieta uciekli ma³ym
samolotem z Rumunii. Prze-
lecieli nad Wêgrami i w
Austrii, 40 km za granic¹
obozu socjalistycznego o
ma³o co nie zawadzili o
wie¿ê ko�cieln¹ zanim pilo-
towi uda³o siê wyl¹dowaæ na
drodze.
--- Pewien Rumun przebywa-
j¹cy s³u¿bowo w Mozambiku
uda³ siê na wakacje nad
morze. Stamt¹d z ¿on¹ i
dwojgiem dzieci przep³yn¹³
15 km do brzegów RPA, gdzie
poprosi³ o azyl.

Z SENNIKA POLSKIEGO: Jaru-
zelski mia³ straszny sen:
przy�ni³a mu siê prawda...

---
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Trwa proces wynaradawia-
nia polskiej czê�ci Orawy.
W jej stolicy Jab³once
wprowadza siê znowu w li-
ceum jêzyk s³owacki jako
nadobowi¹zkowy i zajêcia te
ciesz¹ siê coraz wiêkszym
powodzeniem w�ród uczniów.
Masowo rozprowadzane
s¹ wydawnictwa w jêzyku
s³owackim, przygotowy-
wane przez Towarzystwo
Kulturalne Czechów i
S³owaków w Polsce. Po
drugiej stronie grani-
cy, w wielu wsiach,
ludzie wywodz¹cy siê z
Polski i po polsku mó-
wi¹cy nie s¹ objêci ¿ad-
n¹ tego typu akcj¹
"kulturaln¹" z naszej
strony, chocia¿ jest ona
np. szeroko prowadzona
na Zaolziu. Jedn¹ z
g³ównych przyczyn ci¹-
¿enia ludno�ci Orawy
ku S³owacczy�nie s¹
ró¿nice w poziomie
ekonomicznym - oczywi-
�cie na nasz¹ nieko-
rzy�æ. Ca³a masa ludzi
je�dzi do pracy na S³o-
wacjê i zarabia tam
olbrzymie, jak na nasze
warunki, kwoty.

ZZA KULIS BELWEDERU
Dopiero teraz dotar³a do nas wiado-
mo�æ o wydarzeniu z czerwca br., ale
za to z samego Belwederu. Otó¿ Ja-
b³oñski zaprosi³ tam grono dostojni-
ków z naszego miasta dla odbycia, tym
razem w W-wie, zebrania Komisji
Rewaloryzacji Zabytków w Krakowie,
któr¹ mê¿nie dowodzi³ i dowodzi,
przed, w trakcie i po stanie wojen-
nym. Sam fakt nie by³by godzien
wzmianki, gdyby nie to, ¿e na zebra-
niu nie by³o jednego z cz³onków ko-
misji, b. I sekretarza KW w Krakowie
Wita Drapicha.

Otó¿ Jab³oñski
poinformowa³ w
zwi¹zku z tym, ¿e
Drapicha niezna-
ni sprawcy w³a-
�nie brutalnie
pobili. To te¿ nic
dziwnego. Niezna-
ni osobnicy od
kilkudziesiêciu
lat bij¹ ró¿nych
ludzi w PRL i
akurat Jab³oñski
tym siê dotych-
czas najmniej
przejmowa³. Prof.
Jab³oñski, cz³o-
nek PAN, prze-
wodnicz¹cy Rady
Pañstwa pozwoli³
sobie jednak w
tym miejscu na
nieprawdopodobny
wprost komentarz:
"£atwo siê domy-
�liæ, kto to zro-
bi³. To ci, co
jutro oskar¿¹ o
to milicjê. To nie
pierwszy przypa-
dek tego rodzaju.

Dzia³acze na wyso-
kich stanowiskach
stale s¹ napasto-
wani." Mówi¹c ja-
�niej, Jab³oñski
sugerowa³, ¿e Dra-
picha pobi³a bojów-
ka ekstremy "S".
Zwa¿my, ¿e mówi to
cz³onek najwy¿-
szych w³adz, do
krêgu wysokich
dostojników szcze-
bla wojewódzkiego.
Mówi "swój" do "swo-
ich", nie na u¿ytek
szerokiej propa-
gandy. Je�li wiêc
�wiadomie k³ama³,
to jest to dowód, ¿e
pranie mózgów od-
bywa siê nie tylko
na dole, ale na
samych szczytach
hierarchii w³adzy.
Je�li mówi³ szcze-
rze, to znaczy, ¿e
mamy do czynienia
z debilem politycz-
nym. Trzeciej mo¿-
liwo�ci po prostu
byæ nie mo¿e. ---

ILE KOSZTUJE NAS WOJSKO?

Dane na temat zbrojeñ, wojska
i si³ bezpieczeñstwa traktowane
s¹ w ca³ym obozie socjalistycz-
nym, i oczywi�cie tak¿e w Polsce
jako �ci�le tajne. Tym niemniej
pewne wielko�ci specjali�ci
umiej¹ oszacowaæ na podstawie
informacji, których ukryæ nie
mo¿na. I tak Miêdzynarodowy
Instytut Badañ Strategicznych
w Londynie regularnie publikuje
sprawozdania na temat wydatków
wojskowych, uwa¿ane powszechnie
za szczególnie miarodajne

i obiektywne. Otó¿ we-
d³ug najnowszego wy-
dawnictwa tego Insty-
tutu w³adze polskie
wyda³y na zbrojenia
w 1975 r.  równowarto�æ
ponad 2 miliardów do-
larów, w 1980 r. wydat-
ki te wzros³y do ponad
5 mld dol., a w rok
pó�niej w 1981 r. do 5,5
mld. Przypomnijmy, ¿e
polskie d³ugi zagra-
niczne wynosz¹ 25-30
mld dol., a ca³y nie-
szczêsny nawis infla-
cyjny, którym bez prze-
rwy szykanuj¹ nas w³a-
dze, równa siê - w
przeliczeniu po real-
nym kursie - zaledwie
1 miliardowi dolarów...

NIC NOWEGO POD S£OÑCEM

Przeciêtne wynagro-
dzenia miesiêczne w
I pó³roczu br. wynio-
s³y o 32,1% wiêcej ni¿
w I pó³roczu 82 r.
W tym samym czasie
wydajno�æ pracy mie-
rzona warto�ci¹ pro-
dukcji sprzedanej na
1 zatrudnionego wzro-
s³a tylko o 9,4%. I co
tu mówiæ, ¿e odbijamy
siê od dna, ¿e likwi-
dujemy inflacjê, ¿e
co� drgnê³o. Dalej
widaæ ten sam trend,
nieunikniony w syste-
mie bez ekonomicznej
motywacji do dobrej
pracy i inicjatywy:
wynagrodzenia rosn¹
szybciej ni¿ wydajno�æ
pracy.              ---

JU¯ DZIECKIEM W KOLEBCE

Nie ma zabawy dzieciê-
cej z konkursem na
wystêp lub piosenkê,
¿eby jaki� maluch nie
wyrwa³ siê z wierszy-
kiem czy piosenk¹ poli-
tyczn¹. Jeden z ch³op-
ców za�piewa³ kiedy�: "A
w jesieni zamiast li�ci
bêd¹ wisieæ komuni�ci",
inny wyrecytowa³: "Nie
ma miêsa, nie ma sera,
powiesimy Jaruzela".
Spytani, kto ich tego
nauczy³, odpowiedzieli
zgodnie: "Starszaki".

DEFINICJA
W Lublinie ukuto dla
oficjalnych mediów
nazwê: �rodki masowego
ra¿enia przekazem...
           ---
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DZIEÑ JAK CO DZIEÑ

Z REGIONU
--- Fatalnie wygl¹-
da stan pog³owia
zwierz¹t gospodar-
skich w naszym woje-
wództwie. Sytuacja
pogorszy³a siê do
tego stopnia, ¿e na-
wet w planach na rok
1985 nie przewiduje
siê w tym zakresie
powrotu do stanu z r.
1982, nie mówi¹c ju¿ o
latach poprzednich.
Co wiêc w tej dzie-
dzinie wniós³ nowego
stan wojenny i jego
wszystkie reformy?
--- Wykonanie planu
budownictwa mieszka-
niowego w woj. miej-
skim krakowskim za I
pó³rocze br. wynios³o
tylko 80 proc. A
przecie¿ plany by³y
ju¿ tak nisko usta-
wione...
--- Media poda³y, ¿e
ilo�ci zanieczyszczeñ
emitowanych przez
HiL spad³y w stosun-
ku do lat ubieg³ych.
Nie poda³y natomiast,
czy spadek ten by³
proporcjonalny do
spadku produkcji, czy
te¿ mniejszy.
--- Centrala telefo-
niczna w Skawinie
jest budow¹ wznoszon¹
przez 11 lat i cho-
cia¿ jeszcze nie zo-
sta³a ukoñczona, to
ju¿ wymaga remontu.
--- Na Podhalu po-
mocnik murarza na
cmentarzu bierze za
10 godzin pracy
2 tys. z³, murarz na
budowie za 10-go-
dzinn¹ dniówkê - 3,5
tys. z³, juhas za se-
zon - 250 tys. z³
i 10 owiec.

Z KRAJU
--- Rozszerza siê
ruch niezale¿nych
samokszta³ceniowych

grup robotniczych.
W samej W-wie jest
ich oko³o stu.
--- G³os Ameryki
ocenia obecnie liczbê
tytu³ów podziemnej
prasy w kraju na
tysi¹c. Krajowe sza-
cunki z I pó³rocza 82
mówi³y o 1,5-2 tys.
tytu³ów niezale¿nych
pism i pisemek.
--- Og³oszono dane
o sk³adzie socjalnym
partii. Cz³onkowie
PZPR stanowi¹ 13%
klasy robotniczej, 4%
ch³opów, 31% inteli-
gencji. Nie podano
procentu partyjnych
w wojsku i MO. �red-
nia wieku wynosi
prawie 44 lata. Naj-
wy¿szy czas na wcze-
�niejsz¹ emeryturê.
--- W pierwszym
roku stanu woj. za-
rejestrowano w po-
radniach zdrowia
psychicznego ponad
156 tys. nowych za-
chorowañ, tj. o 18 tys.
wiêcej ni¿ w 1981 r.,
a w szpitalach psy-
chiatrycznych leczo-
no o 10 tys. wiêcej
pacjentów pomimo
zmniejszenia liczby
³ó¿ek a¿ o 700.
--- Rocznie na 1
mieszkañca Polski
przypada 300 kg pa-
liwa p³ynnego, w
CSRS, NRD i Rumunii
ok. 1 tys. kg, w kra-
jach wysoko rozwi-
niêtych 2-3 tony.
--- Krajowe wydoby-
cie ropy spada w Pol-
sce z roku na rok.
--- Na �wiecie jest
ju¿ kilka pañstw,
gdzie jest ponad sto
telefonów na stu
mieszkañców. U nas
na telefon czeka siê
�rednio 15 lat. Pod
wzglêdem rozwoju
telekomunikacji
Polska jest na przed-

ostatnim miejscu w
Europie, tu¿ przed
Albani¹. Fatalnie
wygl¹da telefonizacja
wsi. Ale równocze�nie
s¹ projekty przej�cia
w W-wie na 7-cyfrow¹
numeracjê telefonów,
co wymaga wprowadze-
nia do sieci du¿ej
ilo�ci nowego sprzêtu.
Oto miara 2 zjawisk -
zacofania kraju i ko-
szmarnej centraliza-
cji wszystkiego.
--- Wzrasta liczba
zachorowañ na wiru-
sowe zapalenie w¹tro-
by. W r. 82 /pierwszym
po wprowadzeniu sta-
nu woj./ by³o ich wiê-
cej o 4 tys. ni¿ w ro-
ku poprzednim. Ta
choroba brudnych r¹k
w kilkunastu procen-
tach przypadków jest
spowodowana z³¹ ste-
rylizacj¹ sprzêtu w
szpitalach oraz ci¹-
g³ym brakiem igie³
i strzykawek jedno-
razowego u¿ytku.
--- 90. rocznicê
urodzin M. Nowotki
DTV uczci³ filmem,
który �mieræ b. I
sekretarza PPR na-
zwa³ nie wyja�nion¹
do dzi� tragedi¹.
A wiêc dalej jako
ca³kowicie bia³e
traktuje siê te pla-
my na historii PZPR,
które przecie¿ w
okresie "S" zosta³y
ju¿ co nieco publicz-
nie wyja�nione. Nie-
cierpliwie czekamy na
pe³ny dokumentalny
film o ¿yciu b-ci
Mo³ojców i Janka
Krasickiego.
--- Grochówka, scha-
boszczak, ziemniaki,
marchewka z grosz-
kiem i kompot - wszy-
stko to mo¿na zje�æ za
jedyne 17 z³ w... sto-
³ówce KW MO w Byd-
goszczy.

--- Cena kartki na
miêso utrzymuje siê
w ca³ym kraju na tym
samym poziomie 500 z³.

ZE �WIATA
--- Utrzymanie
ustroju socjalistycz-
nego na Kubie kosz-
tuje Zwi¹zek Radziec-
ki 11 mln dolarów
dziennie. A ile do-
p³aca PRL?
--- Para oryginal-
nych d¿insów zachod-
nich kosztuje w ZSRR
na czarnym rynku ok.
200 rubli. Przeciêtna
pensja wynosi 80-100
rubli.
--- Tragiczne po³o-
¿enie bezrobotnych na
Zachodzie opisuje "Fo-
rum" cytuj¹c skargê
23-letniego Duñczyka,
któremu nie uda³o siê
znale�æ zatrudnienia
od chwili, gdy w wie-
ku 17 lat opu�ci³
szko³ê, a dzisiaj
dostaje zasi³ek... 200
dolarów miesiêcznie:
"Mieszkam w ma³ej,
brudnej izdebce. Wy-
³¹czono mi telefon.
Noszê dziurawe buty".
Je�li co� nas dziwi,
to tylko, ¿e "izdebka",
domy�lamy siê, ¿e
samodzielna, jest
brudna. Nie staæ go
na s³u¿¹c¹?
--- PAP informuje:
Jedno z angielskich
przedsiêbiorstw przy-
gotowuje produkcjê
wieloczynno�ciowej
machiny maj¹cej s³u-
¿yæ rozpêdzaniu de-
monstrantów. Pojazd
jest opancerzony, ma
potê¿ne reflektory,
kamery na podczer-
wieñ, wyrzutnie gra-
natów z gazem i kryp-
tonim MFR-156. Zbie¿-
no�æ z inicja³ami
Rakowskiego jest
tu ca³kiem przypad-
kowa.             ---
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PISMO NIEZALE¯NE

NOBEL - DLA LECHA WA£ÊSY
- DLA "SOLIDARNO�CI"
- DLA POLSKI

Pokojowa nagroda Nobla dla
Wa³êsy jest oczywi�cie wyda-
rzeniem dnia. Pierwsze wia-
domo�ci nadesz³y we �rodê
przed po³udniem z zachodnich
rozg³o�ni i by³y natychmiast
przekazywane telefonicznie i
z ust do ust. Polskie mass
media milcza³y, bo pewnie
gdzie� bardzo wysoko koncy-
powano dopiero gor¹czkowo
"ideologiczny odpór". Polskie
Radio nie poda³o niczego o
godz. 12 ani w kolejnych
dziennikach. Na telefoniczne
pytania tylko redakcja "Ty-
godnika Powszechnego" po-
twierdza³a tê radosn¹ wiado-
mo�æ, natomiast krakowski
oddzia³ PAP odpowiada³: ofi-
cjalnie nic nie wiemy, nie-
oficjalnie - byæ mo¿e. Dopie-
ro o godz. 16 w programie
III PR poda³o wiadomo�æ po
raz pierwszy, jako pi¹t¹ z
kolei w serwisie. By³ to ten
sam komunikat PAP, który
nazajutrz ukaza³ siê w ca³ej
prasie, w jednobrzmi¹cej
wersji z nijakim tytu³em
"Decyzja norweskiego Komite-
tu Nagrody Nobla". Komunikat
usi³owa³ od razu os³abiæ
znaczenie tego faktu mówi¹c
o kontrowersyjno�ci decyzji,
o nadu¿ywaniu nagrody dla
celów politycznych, o kampa-
nii propagandowej przeciw
Polsce itp. Komunikatu nie
powtarzano we wszystkich
dziennikach, a je�li ju¿ - to
zawsze na dalekim miejscu. To
samo by³o w DTV. Dzieñ pó�-
niej gazety poda³y wiadomo�æ

w sposób mo¿liwie ma³o wi-
doczny, w najlepszym przy-
padku na dole pierwszej
strony. Trybuna Ludu ze-
pchnê³a j¹ a¿ na stronê 7
jako najmniej widoczn¹ wia-
domo�æ zagraniczn¹. Infor-
macja o przyje�dzie Boñka na
mecz z ZSRR by³a prawie dwa
razy wiêksza i mia³a znacz-
nie wiêkszy tytu³. Du¿y
komentarz PAP nadany w
czwartek w PRiTV i przedru-
kowany w pi¹tek przez prasê
nie ukrywa³ wrogo�ci i
rozdra¿nienia komunistów.
By³a w nim mowa, jak zwykle,
o podsycaniu napiêcia, o
kampanii Reagana, o sianiu
niepokoju i d¹¿eniu do de-
stabilizacji, o celach nie
maj¹cych nic wspólnego z
pokojowym odprê¿eniem, o
bezpardonowych atakach na
obóz socjalizmu, dywersji,
ingerencji, konfrontacyjnej
grze itd. itd.

na grzyby, ¿e otrzyma³
natychmiast telegraficz-
ne gratulacje od najwiêk-
szych ludzi na �wiecie,
z Papie¿em w³¹cznie, ¿e
wiadomo�æ zosta³a z zado-
woleniem przyjêta przez
wszystkie kraje Zachodu
i organizacje zwi¹zkowe
w ca³ym �wiecie niekomu-
nistycznym, ¿e Wa³êsa
postanowi³ przeznaczyæ
otrzymane 190 tys. dolarów
na ko�cielny fundusz po-
mocy polskim rolnikom, ¿e
nie wie, czy uda siê w
grudniu do Oslo po odbiór
nagrody, bo boi siê, ¿e
w³adze nie pozwol¹ mu
wróciæ do kraju.
A oto niektóre opinie:
--- THE SUN: Nagroda
mówi Polakom, ¿e nawet
je�li �wiat Polsce nie
pomaga, to przynajmniej
o niej nie zapomnia³. Jest
to najmniej kontrowersyj-
ny wybór w historii Na-
grody Pokojowej Nobla.
--- WALL STREET JOURNAL:
Nagroda zachêci Polaków
do wytrwania w oporze.
--- DIE WELT: Nale¿y
¿ywiæ nadziejê, ¿e re¿im
oka¿e pow�ci¹gliwo�æ i nie
bêdzie szykanowa³ Wa³êsy,
tak jak uczyni³a to Mo-
skwa w stosunku do An-
drieja Sacharowa, gdy ten
otrzyma³ pokojow¹ nagrodê
Nobla.
--- LE MONDE: Rz¹dowi
bêdzie teraz trudniej
przedstawiaæ Wa³êsê jako
zwyk³ego cz³owieka.
MI£OSZ: Wa³êsa by³ prawie
pewnym kandydatem do
Nobla ju¿ rok temu. Tego-
roczna decyzja jest odpo-
wiedzi¹ na powszechn¹
krytykê Komitetu Nobla
sprzed roku.
--- BBC: Jest to policzek
dla rz¹du PRL, który pro-
wadzi kampaniê przeciw
Wa³êsie.
RZECZNIK RZ¥DU FRANCU-
SKIEGO: Wa³êsa symbolizuje
walkê narodu polskiego o
wolno�æ.
Reagan: Trumf si³y moral-
nej nad si³a brutaln¹.
OLOF PALME: Symbol walki

Tymczasem spo³eczeñstwo cie-
szy³o siê szczerze i sponta-
nicznie. Ju¿ dawno nie mia³o
okazji do takiej rado�ci i
satysfakcji, a �mieszne wy-
si³ki propagandowe dowodz¹ce
zak³opotania w³adz, wzmaga³y
tylko weso³o�æ. W Gdañsku
t³um zebra³ siê pod domem
Wa³êsy wznosz¹c okrzyki na
cze�æ jego i "S". Na p³ycie
Ko�ciuszki na Rynku G³.
pojawi³y siê �wie¿e kwiaty. W
urzêdach pocztowych ustawia-
³y siê kolejki ludzi wysy³a-
j¹cych do laureata depesze
gratulacyjne. Wielu - zwy-
czajem starym, choæ niezbyt
chwalebnym - po prostu oble-
wa³o to nowe narodowe �wiêto.
Ju¿ na drugi dzieñ pojawi³y
siê plakietki na szpilce
"Nobel ,83".
Resztê wiadomo�ci, jak zawsze,
poda³y rozg³o�nie zachodnie.
A wiêc np. to, ¿e Wa³êsa do-
wiedzia³ siê o nagrodzie z
radia, gdy jecha³ samochodem

NR 28  �  10 PA�DZIERNIKA  �  1983



ROK I  �  MA£A POLSKA
66

o wolno�æ i prawa robotni-
ków.
WA£ÊSA: Jest to dowód, ¿e
�wiat uznaje walkê i idea³y
"Solidarno�ci".
URBAN: Odmawiam komentarza
na ten temat.
WÊGIERSKA TV: Nagroda nie
ma nic wspólnego z pokojem.
Dosta³ j¹ wódz, który stra-
ci³ armiê.
RUDE PRAVO: Naruszenie
zasad przyznawania pokojo-
wej nagrody, prowokacyjny
gest przeciwko socjalizmowi,
Wa³êsa kierowa³ przygotowa-
niami do kontrrewolucyjnego
zamachu w Polsce.
CZ£OWIEK �REDNI: Znowu
komuni�ci dostali w d�

DZIEÑ JAK CO DZIEÑ

Z REGIONU --- Krakowska
rada miejska przyjê³a -
mimo protestów kilku uczci-
wych radnych bezpartyjnych
- zarz¹dzenie o przymusowej
pracy dla "notorycznych
nierobów". Projekt zarz¹dze-
nia wniós³ tu¿ przed posie-
dzeniem rady prezydent
miasta na rozkaz premiera.
Tak to "demokratycznie" i
"oddolnie" wprowadza siê
w Polsce pracê niewolnicz¹.
Nawet Gazecie Krakowskiej
wstyd by³o o tym napisaæ.
--- Ca³a prasa skwapliwie
poda³a wiadomo�æ PAP o "ca³-
kowitym zrehabilitowaniu" i
ponownym przyjêciu do PZPR
doc. Starucha z Politechni-
ki, hochsztaplera i prze-
mytnika, powi¹zanego inte-
resami z rodzin¹ Jaroszewi-
czów, usuniêtego z uczelni,
NOT i partii w okresie "S".
Starucha musi jednak nie
lubiæ tak¿e kto� z obecnej
nomenklatury, gdy¿ zaraz po
"rehabilitacji" od¿egna³a
siê od niego Politechnika
a dzienniki krakowskie
zamie�ci³y obszerne wyja-
�nienia i sprostowania, z
których mo¿na wnioskowaæ,
¿e docent nie wróci ju¿ do
³ask i ¿³obu.
--- Duma rozpiera w³adze
Krakowa, które ostatnio pa-
pl¹ bez przerwy o ochronie
�rodowiska, chocia¿ wyników

ich dzia³ania na tym polu
nie widaæ. Tymczasem, bez
ich wiedzy, postanowiono, ¿e
w Hucie Katowice wybuduje
siê koksowniê, która ogrom-
nie zwiêkszy zanieczyszcze-
nie powietrza w mie�cie.
--- W jednej ze szkó³ na os.
Widok dyrektorka na apelu
og³osi³a, ¿e dzieciom nie
wolno nosiæ ¿adnych b³ysko-
tek na szyi, oprócz kluczy,
bo a nu¿ co� zginie.
--- Gazeta Krakowska ura-
czy³a nas opisem dnia Zo-
mowca i Esbeka. Zas³u¿onych
funkcjonariuszy dekorowano
odznaczeniami, odznak¹
"W s³u¿bie narodu" oraz -
nowo utworzon¹ - "Za zas³u-
gi w ochronie porz¹dku
publicznego", a tak¿e odzna-
kami� TPPR-u /tu was
mamy!/. W N. S¹czu gospoda-
rzem uroczysto�ci by³ prze-
wodnicz¹cy PRON, który "pod-
kre�li³ ogromn¹ rolê funk-
cjonariuszy w umacnianiu
³adu i porz¹dku, ich po�wiê-
ceniu dla naszego wspólnego
dobra"/!/. Poczêstowano nas
tak¿e fotografi¹ dobrze
wygl¹daj¹cych osobników
w pozycji: skocz, fruwaj,
strzelaj.
--- W CeBeA cz³onkowie
nowych zwi¹zków dostali
przy ostatniej podwy¿ce o
jedn¹ grupê wiêcej ni¿ pozo-
stali pracownicy. Uzasad-
nienie: musz¹ przecie¿ p³a-
ciæ sk³adki�
Z KRAJU --- Trwa akcja
zdejmowania krzy¿y w szko-
³ach i zak³adach pracy.
--- Kierownik Urzêdu d/s
Wyznañ £opatka o�wiadczy³,
¿e w³adze nie bêd¹ siê krê-
powaæ, tak jak w czerwcu,
w krytykowaniu Ko�cio³a,
chocia¿ ewentualna trzecia
wizyta papie¿a w Polsce
bêdzie mile przez rz¹d wi-
dziana. Zapowiedzia³ równie¿
dalsze usuwanie krzy¿y z
gmachów publicznych.
--- W wiêzieniu w Barczewie
/olsztyñskie/ zakoñczy³o
2-tygodniow¹ g³odówkê 6 dzia-
³aczy "S": Frasyniuk, Ba³uka,
Kropiwnicki, S³owik, Kos-
mowski i Bednarz. G³oduj¹cy

¿¹dali uznania ich za wiê�-
niów politycznych i poprawy
warunków. W³adze spe³ni³y
tylko to pierwsze ¿¹danie.
--- 70 dzia³aczy "S", w tym
Wa³êsa, wystosowa³o do Sejmu
list z ¿¹daniem uwolnienia
czo³owych dzia³aczy "S"
i KSS KOR.
--- Ca³y stadion na meczu
Lechia-Juventus w Gdañsku
skandowa³ nazwisko Wa³êsy,
gdy ten pojawi³ siê na try-
bunie. Taka by³a odpowied� na
obrzydliwy program TV nt.
milionów, które Wa³êsa ma za
granic¹.
--- Program ten trafi³ w
pró¿niê i wywo³a³ reakcje
wprost przeciwne od zamie-
rzonych. Masa ludzi dzwoni³a
do TV oburzona nie na Wa³êsê,
ale na autorów audycji i
tych, którzy j¹ inspirowali.
Z niesmakiem i za¿enowaniem
przyjê³y j¹ te¿ partyjne do³y.
--- 1.10 DTV poinformowa³ o
inauguracji roku akademic-
kiego na 1/ UJ, 2/ Akademii
Sztabu Generalnego. Na szczê-
�cie kto� mia³ jeszcze tyle
taktu, ¿e tej kolejno�ci nie
odwróci³.
ZE �WIATA --- Rejon poszuki-
wañ czarnej skrzynki ze-
strzelonego samolotu koreañ-
skiego wskazuje, ¿e decyzja
"przerwania lotu" przysz³a w
ostatniej chwili, bo samolot
opuszcza³ w³a�nie radzieckie
wody terytorialne.
--- NRD zaczê³a likwidowaæ
automatyczne pu³apki wzd³u¿
granicy z RFN, strzelaj¹ce do
ludzi, którzy chcieli uciec
na Zachód. Niezwyk³e zaiste -
jak na kraj cywilizowany -
dobrodziejstwo.
--- Na kosmodromie w azja-
tyckiej czê�ci ZSRR eksplodo-
wa³a na wyrzutni rakieta
maj¹ca wynie�æ na orbitê 3
kosmonautów. Podobno ich
statek zosta³ katapultowany
i opad³ potem na spadochro-
nie. Los kosmonautów jest
nieznany. Ìród³a radzieckie
milcz¹ na ten temat.

WIADOMO�Æ DNIA: Powstaje
nowa organizacja m³odzie¿owa
funkcjonariuszy: KOMZOMO£.
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PISMO NIEZALE¯NE--- Na wmurowanie kamienia wêgielnego pod
  Pomnik-Szpital Matki Polki w £odzi:

Adam Mickiewicz
DO MATKI POLKI

wiersz pisany w roku 1830
    ...            /fragmenty/
    O matko Polko! Ìle siê syn twój bawi!
    Klêknij przed Matki Bolesnej obrazem
    I na miecz patrzaj, co Jej serce krwawi:
    Takim wróg piersi twe przeszyje razem!
...
Nasz Odkupiciel, dzieckiem w Nazarecie,
Piastowa³ krzy¿yk, na którym �wiat zbawi³.
O Matko Polko! Ja bym twoje dzieciê
Przysz³ymi jego zabawkami bawi³.
    Wcze�nie mu rêce okrêcaj ³añcuchem,
    Do taczkowego ka¿ zaprzêgaæ woza,
    By przed katowskim nie zbladn¹³ obuchem
    Ani siê sp³oni³ na widok powroza.
...
Wyzwanie przyszle mu szpieg nieznajomy,
Walkê z nim stoczy s¹d krzywoprzysiê¿ny,
A placem boju bêdzie dó³ kryjomy,
A wyrok o nim wyda wróg potê¿ny.
    Zwyciê¿onemu za pomnik grobowy
    Zostan¹ suche drewna szubienicy,
    Za ca³¹ s³awê krótki p³acz kobiecy,
    I d³ugie nocne rodaków rozmowy.

---

POCZTA "MA£EJ POLSKI"

Pisze jedna z czytelniczek: "DTV pokaza³
nam, ¿e w Zwi¹zku Radzieckim równie¿ �wiê-
towano 40-lecie LWP, ¿e sk³adano kwiaty i
wieñce w rozmaitych miejscach pamiêci, m.in.
pod pomnikiem ofiar faszyzmu w Katyniu.
Bezczelne zak³amanie czy ziarenko prawdy?"
Odpowiadamy: Oczywi�cie, ¿e to pierwsze.
Katyñ, miejsce ka�ni kilku spo�ród kilku-
nastu tysiêcy polskich oficerów, nie ist-
nieje od lat 40 kilku w komunistycznej pro-
pagandzie. Natomiast, dla "zmylenia przeci-
wnika", urz¹dzono kolosalnym nak³adem kosz-
tów w zupe³nie innej miejscowo�ci ale o ³u-
dz¹co  p o d o b n e j  nazwie Chatyñ olbrzy-
mi pomnik-cmentarz-mauzoleum ku czci mie-
szkañców tej wioski wymordowanych przez hi-
tlerowców. Miejsce to szeroko reklamuje siê,
zw³aszcza na Zachodzie, u¿ywaj¹c przy tym
nazwy w angielskiej transkrypcji - Khatyn.
Da³ siê na to nabraæ nawet sam prezydent
Nixon, który pod tym pomnikiem  z³o¿y³
wieniec w czasie w swej wizyty w ZSRR. W os-
tatnich latach coraz czê�ciej wymienia siê
Chatyñ tak¿e w propagandzie polskiej, zwy-
kle jednak tylko w radiu i TV, gdzie nazwy
Katyñ i Chatyñ brzmi¹ prawie identycznie.

WSPÓLNY MIANOWNIK
Wkrótce po obchodach
22 lipca kraj wszed³

w epokê nieustan-
nego �wiêtowania,
co jest g³ównym

objawem dzia³alno�ci
w³adz. Jubileusz od-
sieczy wiedeñskiej
przeszed³ niepostrze-
¿enie w potrójn¹
oktawê 40-lecia LWP,
która na³o¿y³a siê
z jednej strony na
�wiêto MO i SB, a z
drugiej na Dzieñ
Nauczyciela. Gdzie�
po drodze by³y jeszcze
rocznice powstania
NRD i �mierci Gomu³-
ki. A ju¿ trwaj¹ in-
tensywne przygotowa-
nia do 40-lecia PRL.
Objawy tej jubileu-
szomanii bywaj¹ dzi-
waczne. A to pewien
twórca z ca³¹ powag¹
o�wiadcza w DTV, ¿e
wojsko jest jedynym
powa¿nym mecenasem
sztuki w Polsce, a to
nakazuje siê nauczy-
cielom czciæ swe
�wiêto na terenie...
koszar. Wszystkie
uroczysto�ci sprowa-
dzaj¹ siê jednak w
koñcu do wspólnego
mianownika: popijawy
za spo³eczne pieni¹-
dze w gronie mniej-
szych lub wiêkszych
prominentów partyj-
no-wojskowych.

¯YCIE NA KREDYT
4 prze�cierad³a, 6
serwetek, 6 rêczników,
¿elazko, pompê do
studni - oto co mo¿e
sobie m.in. kupiæ
m³ode ma³¿eñstwo na

kredyt MM. Minister
podj¹³ w³a�nie "kolej-
n¹ próbê urealnienia
kredytu" tzn. ener-
gicznie obci¹³ listê
towarów dla MM. Lista
ma jeszcze wprawdzie
15 pozycji, ale jest i
tak czyst¹ abstrakcj¹,
bo kredyt dostaje
tylko ma³¿eñstwo
otrzymuj¹ce mieszka-
nie. A które¿ ma³¿eñ-
stwo po 20-letim
oczekiwaniu na w³a-
sne M-2 jest jeszcze
m³ode? A wiêc nowe
wraca coraz szybciej!

DALSZE ECHA NOBLA
--- W pierwsz¹ nie-
dzielê po przyznaniu
Wa³êsie Nobla, t³um
zgotowa³ mu w Gdañ-
sku po mszy �w., w
której uczestniczy³,
spontaniczn¹ owacjê.
--- Czechos³owackie
ugrupowanie opozy-
cyjne Karta-77 prze-
s³a³o Wa³êsie list
gratulacyjny.
--- Los Angeles Ti-
mes: Wa³êsa jest sym-
bolem warto�ci repre-
zentowanych przez "S"
przeciw pod³ym kam-
paniom re¿imu.
Wall Street Journal:
Obrona pokoju nie
mo¿e byæ oddzielona
od walki z totalita-
ryzmem.
--- Na li�cie laure-
atów Pokojowej Nagro-
dy Nobla Wa³êsa zna-
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laz³ siê obok tak s³awnych
postaci, jak Theodor Roose-
velt, Fridtjof Nansen, Dag
Hammerskjoeld, Albert Schwe-
itzer, Martin Luter King,
Matka Teresa z Kalkuty, Hen-
ry Kissinger i Le Duc Tho z
Wietnamskiej Rep. Ludowej
/który jej nie przyj¹³/ i
Andriej Sacharow przebywaj¹-
cy dzi� na zes³aniu w mie�cie
Gorki.
--- Przyznanie Wa³êsie na-
grody spowodowa³o zmianê
ca³ego polskiego programu
G³osu Ameryki. Natomiast
program PRiTV nawet nie
drgn¹³. To samo dzia³o siê
z okazji wyboru Wojty³y na
papie¿a i jego obu wizyt w
kraju. W ci¹gu ostatnich
paru lat  PRiTV tylko dwa
razy zmieni³y program:
13 maja 81 po zamachu na
papie¿a /ale to by³o w okre-
sie "S"!/ i - oczywi�cie -
13 grudnia 81.
--- PAP uszczypliwie poda³,
¿e Wa³êsa by³ kandydatem
Bundestagu do nagrody. Pomi-
niêto, ¿e typowa³o go wiele
instytucji, m.in. Miêdzynaro-
dowa Federacja Wolnych
Zwi¹zków Zawodowych.
--- Rz¹d PRL oficjalnie
zaprotestowa³ w ambasadzie
Norwegii w W-wie przeciwko
wyró¿nieniu Wa³êsy. By³ to
drugi taki protest w histo-
rii Nagrody Pokojowej. W r.
1935 Hitler zaprotestowa³
przeciwko jej przyznaniu
niemieckiemu pacyfi�cie
Carlowi von Ossietzky, który
3 lata pó�niej zgin¹³ w obo-
zie koncentracyjnym.
--- Cenzura wyciê³a z "Tygo-
dnika Powszechnego" z dat¹
16.10 zdjêcie Wa³êsy i gra-
tulacje papie¿a dla niego,
zezwalaj¹c tylko na opubli-
kowanie czê�ci 1 zdania, z
którego wyciêto fragment
"lat 40,  elektromonter ze
Stoczni Gdañskiej". £¹cznie
w numerze ingerowa³a a¿ 15
razy.
--- Urban wyrazi³ w¹tpli-
wo�æ czy Poczta Polska wyda
- zgodnie z dotychczasowym
zwyczajem - specjalny znaczek
dla nowego laureata Nobla.
Zrobi¹ to wiêc zapewne poczty

innych krajów.
--- Moskiewskie "Izwiestia"
nazwa³y Wa³êsê podrzêdnym
rozrabiaczem uprawiaj¹cym
brudn¹ demagogiê. Dziennik
nie poda³ jednak, ¿e Wa³êsa
dosta³ Nobla.

DZIEÑ JAK CO DZIEÑ

Z REGIONU --- Mimo zniesie-
nia stanu wojennego w N.
Hucie wci¹¿ niespokojnie.
13 bm. po mszy �w. w rocznicê
�mierci Bogdana W³osika
odby³a siê kolejna manife-
stacja, znowu rozpêdzona
przez Zomo, znowu za pomoc¹
gazu, petard i pa³ek, w "nor-
malnej" scenerii reflektorów
i rakiet o�wietlaj¹cych nie-
bo. W rejonie pl. Centralnego
do pó�nych godzin wieczor-
nych by³o "ciep³o". Tym razem
zomowcy operowali tak¿e we-
wn¹trz osiedli, miêdzy bloka-
mi mieszkalnymi. Wstrzymano
ruch autobusów.
--- W krakowskim Instytucie
Obróbki Skrawaniem nie ma
jeszcze ¿adnego oficjalnego
wroniozwi¹zkowca, chocia¿
dzia³a podobno ich podziemna
grupa inicjatywna.
--- Pod konsulatem USA po
raz kolejny legitymowano
ludzi. Psychoza zagro¿enia ze
strony "amerykañskich szpio-
nów" znowu siê nasila, nie
tylko w TVP.
--- Rezerwi�ci jad¹cy do
domów �piewaj¹ w poci¹gach
"Komuni�ci, komuni�ci, my nie
chcemy wcale was..." Da Bóg,
doczekamy, ¿e bêd¹ tak �pie-
waæ tak¿e formacje umundu-
rowane.
--- Coraz wiêcej komentarzy
w prasie krakowskiej ataku-
j¹cej Ko�ció³ lub "S" podpisy-
wanych jest tylko inicja³ami.
Widaæ ich autorzy wstydz¹
siê lub boj¹ po³o¿yæ pod tymi
tekstami swój pe³ny podpis.
Kochani redaktorzy, 31 pa�-
dziernika ju¿ niedaleko -
ujawnijcie siê.
--- Z KRAJU
--- Ksi¹dz Henryk Jankowski
- przyjaciel i spowiednik
Wa³êsy - dosta³ wezwanie do
prokuratora. G³os Wybrze¿a
oskar¿y³ ksiêdza o przemó-
wienie polityczne w ko�ciele.

--- PAP zapowiedzia³ dal-
sze obciêcie miesiêcznych
racji miêsa dla tubylców
zamieszkuj¹cych PRL.
--- Kierownictwo MSW po-
informowa³o, ¿e TKK to dzi�
zaledwie 4 osoby, za� w
opozycji dzia³a od 400 do
450 ludzi. Rok temu w s³yn-
nej radiowej "Audycji z
podziemia" szacowano opozy-
cjê na 200 osób. A wiêc mimo
represji i amnestii znowu
ekstremy przyby³o?
--- Ju¿ zarejestrowano
nowy Zwi¹zek Literatów
Polskich. By³ zwi¹zek - nie
ma zwi¹zku. Nie ma zwi¹zku
- jest zwi¹zek. Dla w³adzy
ludowej wszystko jest mo¿-
liwe.
--- Za³o¿yciele nowego
ZLP z miejsca ostro posta-
wili sprawê: dawaæ samo-
chody i ordery! Urazi³o
to nawet trochê ministra
kultury, który chcia³ za
karê opó�niæ rejestracjê
zwi¹zku. Ale racja stanu
zwyciê¿y³a.
--- Wznowiono II program
TVP "szybciej ni¿ zapowia-
dano". A wiêc znowu sukces!
W my�l zasady: najpierw
wiele odebraæ, potem trochê
oddaæ i wszyscy s¹ szczê-
�liwi...
--- Oczekuje siê, ¿e Gene-
ra³ na Sejmie w listopa-
dzie odda tekê ministra
obrony, któr¹ podejmie gen.
F. Siwicki, obecny wicemi-
nister, w r. 1968 dowódca
oddzia³ów polskich bior¹-
cych udzia³ w inwazji na
Czechos³owacjê.
--- Odby³o siê XIII "ide-
ologiczne" Plenum KC, na
którym partyjna góra po
raz kolejny manifestowa³a
wierno�æ marksizmowi-
leninizmowi w neostalinow-
skim wydaniu. Poszczególni
mówcy zapewniali siê na-
wzajem o historycznym,
politycznym i moralnym /!/
prawie PZPR do przewodze-
nia narodowi, histerycz-
nie atakowali Zachód, Ko-
�ció³ i "S". Nie odnotowa-
no najmniejszego gestu w
kierunku porozumienia na-
rodowego.      ---
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PISMO NIEZALE¯NEDZIEÑ JAK CO DZIEÑ

Z REGIONU --- W rocznicê
�mierci Bogdana W³osika
wydana zosta³a  w podziemiu
seria znaczków czarno-bia-
³ych i okoliczno�ciowa ko-
perta. Cena 200 z³.
--- Pierwsi sekretarze w
zak³adach pracy otrzymali
po 1 egzemplarzu ankiety do
oceny pracowników. Pytania
s¹ b. szczegó³owe, m.in. o
zainteresowania, kontakty,
przyjació³ i wrogów. Ankieta
jest �ci�le tajna.
--- Nauczyciele IV LO obcho-
dzili swój Dzieñ w jednostce
KBW w Pychowicach. W izbie
pamiêci dowiedzieli siê, ¿e
pierwszymi dowódcami jed-
nostki byli osobnicy o takich
nazwiskach jak Zamiatkin,
Kuropatkin itp., a ostatnim
bojowym jej wyczynem by³o
"odblokowanie"  HiL w grud-
niu 81. Potem w kasynie na-
uczyciele jedli i pili co by³o
w programie, podczas, gdy
oficerowie odeszli do zadañ
bie¿¹cych.
--- Na 40-lecie LWP w jed-
nym z krakowskich LO pewien
oficer tru³ przez ca³¹ lek-
cjê, mówi¹c - niestety bez
¿adnych konkretów - o "pro-
wokacji katyñskiej". Do kogo
ta mowa! Do dzisiejszej m³o-
dzie¿y licealnej?
--- Obrazek ze szkolenia
obrony cywilnej dla pracow-
ników AGH. W czasie æwiczeñ z
wyszkolenia chemicznego pada
pytanie, dlaczego w Polsce
maski nie s¹ powszechnie
dostêpne, tak jak w krajach
zachodnich? Oficer wyja�nia:
�wiadomo�æ spo³eczna jest na
to jeszcze za niska.
--- Rekord ingerencji cen-
zorskich pad³ chyba w ostat-
nim "Tygodniku Powszechnym"
z 23 bm. Jest ich 19.
--- Cenzura zdjê³a z "Dzien-
nika Polskiego" polemikê A.
Warzechy z Harasymowiczem,
który napad³ na stary a
gloryfikowa³ nowy ZLP. Uza-
sadnienie: Je¿eli Warzecha
nie zapisa³ siê do nowego
zwi¹zku, to nie ma prawa
krytykowaæ Harasymowicza.

Ambroziano, powi¹zanego z
Watykanem, w wysoko�ci 1 mld
dol., po przej�ciu zawi³ej
drogi przez USA trafi³y do
kas "S". Zapomniano dodaæ, ¿e
dolary te przywióz³ w teczce
Hupka z Czaj¹, a nastêpnie
przepu�ci³ je Kuroñ podczas
orgii z Nadie¿d¹ Krupsk¹.

Z KRAJU --- Ks. Jankowski z
ko�cio³a �w. Brygidy w Gdañ-
sku zosta³ ostrze¿ony przez
prokuratora, ¿e mo¿e zostaæ
oskar¿ony w zwi¹zku ze swymi
odwa¿nymi kazaniami o: nad-
u¿ycie wolno�ci religii,
znies³awienie PRL i rozpo-
wszechnianie fa³szywych
wiadomo�ci. Podobne zarzuty
wysuniêto przeciwko ks. Po-
pie³uszko z ko�cio³a �w. Sta-
nis³awa w W-wie. W czasie
przes³uchania ks. Jankow-
skiego, który przyby³ na nie
w towarzystwie Wa³êsy, przed
budynkiem prokuratury ze-
bra³o siê ok. 500 osób a t³um
na korytarzu wznosi³ okrzyki
na cze�æ "S" i �piewa³ pie�ni
religijne. Urban stwierdzi³
potem, ¿e dosz³o tam do "scen
fanatyzmu".
--- Konrad Bielañski, by³y
cz³onek KOR, ukrywaj¹cy siê
od czasu ucieczki z obozu
internowania zosta³ cz³on-
kiem TKK.
--- Akt oskar¿enia, jaki
wp³yn¹³ do S¹du Wojskowego
Wojsk Lotniczych w W-wie
zarzuca 4 cz³onkom KSS KOR -
Kuroniowi, Michnikowi, Wuj-
cowi i Romaszewskiemu "podej-
mowanie czynno�ci przygoto-
wawczych maj¹cych na celu
obalenie przemoc¹ konstytu-
cyjnego ustroju PRL oraz
os³abienie mocy obronnej
pañstwa". 98 lat temu, 27.X.
1885 r. Ludwik Waryñski /ps.
Hrabia/ zosta³ oskar¿ony o
"sprzysiê¿enie maj¹ce na celu
obalenie drog¹ gwa³tu ist-
niej¹cego pañstwowego, eko-
nomicznego i spo³ecznego
ustroju".
--- 15 cz³onków KOR wyrazi³o
publiczne poparcie dla swych
4 kolegów oskar¿onych o spi-
sek przeciw PRL.
--- Kolejnym kandydatem do

--- KK PZPR ma 850 lektorów.
Ich liczba bêdzie podwojona,
¿eby swojego lektora mia³a
ka¿da POP. Wkrótce bêdzie
wiêcej lektorów ni¿ cz³onków
partii.
--- W jednej z porannych
krakowskich audycji radio-
wych us³yszeli�my rozmowê z
przewodnicz¹cym PRON z N.
Targu. Ta "masowa" organizacja
licz¹ca 167 osób fizycznych
plus 2 kilkudziesiêcioosobowe
stowarzyszenia skierowa³a
liczne apele do ludno�ci i
instytucji o pomoc w budowie
miejscowego szpitala. Do pracy
nie zg³osi³ siê jednak ani
jeden cz³owiek. Najwidoczniej
górale siê zaparli.
--- Zakopane. Szlak tury-
styczny przez dol. Ma³ej £¹ki
na Czerwone Wierchy oznaczony
jest kotwicami "S" walcz¹cej.
--- Z tajemnic socjalistycz-
nego handlu. Pó³ki sklepowe
zalegaj¹ ostatnio kompoty
wietnamskie z kasztanów, nie-
jadalnych zreszt¹. Mo¿na na-
byæ tak¿e no¿yczki krawieckie
z KRLD, których jako�æ dorów-
nuje wyrobom Galicji wschod-
niej sprzed stu lat. Ponadto
dusimy siê w proszkach do
prania, ale brak³o szamponów,
zalewa nas miód, kompoty oraz
z³a krew z powodu niedoboru
herbaty, za du¿o mamy makula-
tury, brak za to papieru klo-
zetowego. Ot, zwyk³a normali-
zacja.
--- Gazeta Krakowska nie
powstrzyma³a siê przed opu-
blikowaniem takiej bzdury, ¿e
niedobory w³oskiego Banku
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skazania na karê �mierci
jako zdrajca PRL zosta³ red.
Jacek Kalabiñski, by³y pre-
zes warszawskiego oddzia³u
SDP, aktualny stypendysta
Uniwersytetu Yale w USA,
który o�mieli³ siê opubli-
kowaæ w International He-
rald Tribune artyku³ popie-
raj¹cy sankcje gospodarcze
Zachodu wobec re¿imu Jaru-
zela. Prokurator "wszcz¹³
�ledztwo".
--- Wydarzeniem artystycz-
nym sta³a siê wystawa ma-
larstwa w klasztorze Pauli-
nów  w Czêstochowie, prezen-
tuj¹ca dorobek tegorocznego
pleneru "Jasna Góra 600
lat". Rewelacyjne, nowoczesne
obrazy o tematyce g³ównie
religijnej i filozoficznej
wystawiaj¹ m.in. Nowosiel-
ski, Duda-Gracz, Zbro¿yna
i Sopeto. Media oficjalnie
oczywi�cie milcz¹ na ten
temat.
--- Pojawi³ siê specjalny
zeszyt "Nowych Dróg" z tzw.
raportem Kubiaka o przyczy-
nach kryzysów w PRL. Po
2-letniej pracy, po wielu
zmianach i poprawkach za-
aprobowanych przez KC, ra-
port dochodzi do general-
nych wniosków: przyczyny
kryzysów le¿¹ w b³êdach
jednostek i brakach pracy
ideologicznej, a nie w
strukturalnych niedomaga-
niach systemu. Na 77 stron
tekstu, po pó³ strony po-
�wiêcono wydarzeniom Grud-
nia 70 i Sierpnia 80.
--- Zakoñczy³ siê zjazd
wroniego Zwi¹zku Nauczy-
cielstwa Polskiego, który -
bez ¿adnych tam ceregieli -
uzna³ siê za kontynuatora
80-letniej tradycji ZNP, do
tego stopnia, ¿e swój zjazd
za³o¿ycielski og³osi³ XXIII
z kolei. Poza nazw¹ przej¹³
tak¿e siedzibê Zwi¹zku,
�wiêto /14.X/ oraz... cz³on-
ków, z których wielu uwa¿a,
¿e ze Zwi¹zku siê nie wypi-
sali, wiêc i nie musz¹ wstê-
powaæ doñ ponownie. Zmieni³
siê za to program ZNP, jego
w³adze oczywi�cie, a specy-
ficzny odorek serwilizmu,

jaki siê za nimi wlecze, jak-
by siê spotêgowa³.
--- Urban uchyli³ siê od
odpowiedzi na pytanie o na-
zwisko Polaka, który - jego
zdaniem - najbardziej zas³u-
¿y³ na pokojow¹ nagrodê No-
bla.
--- Wmurowanie kamienia
wêgielnego pod pomnikiem
Matki-Polki uroczy�cie zapo-
wiedziano na 12.X, potem na
19.X, w koñcu rzecz za³atwio-
no dopiero 21.X. Nie zauwa¿y-
li�my, ¿eby genera³ t³umaczy³
siê z tego dziwnego po�lizgu,
który zreszt¹ ma³o kto w
kraju zauwa¿y³.
--- Ledwo "co� drgnê³o" w
gospodarce a ju¿ od¿y³y stare
problemy: brakuje wêglarek.
Wychodzimy z kryzysu wprost
pod krótk¹ ko³drê...
ZE �WIATA --- W wielkiej
sali balowej hotelu Waldorff
Astoria w N. Jorku odby³a siê
uroczysto�æ wrêczenia Lecho-
wi Wa³êsie nagrody Daviesa -
honorowego odznaczenia Ame-
rykañskiego Towarzystwa
Etyki i Polityki Spo³ecznej,
przyznawanego za szczególn¹
prawo�æ i odwagê w s³u¿bie
publicznej. Nagrodê przyj¹³
w imieniu Wa³êsy polski
poeta Tymoteusz Karpowicz.
--- Czechos³owacka grupa
Karta 77 zaapelowa³a do Ja-
ruzelskiego, by dotrzyma³
s³owa polskiego oficera i
uwolni³ dzia³aczy KOR, zgod-
nie ze sw¹ obietnic¹ z 13
grudnia, ¿e nikt nie bêdzie
karany za czyny pope³nione
przed tym dniem.
--- Zakoñczy³ siê proces
grupy, która rok temu okupo-
wa³a ambasadê PRL w szwaj-
carskim Bernie /"ekstremy
Solidarno�ci" - wg ¯o³nierza
Wolno�ci/. Jej szef Kruszyk,
co przypomniano na rozpra-
wie, skazany by³ poprzednio
w Austrii za �ledzenie pol-
skich emigrantów z polece-
nia SB.
--- Kobiety w NRD protestuj¹
przeciwko powo³ywaniu ich do
s³u¿by wojskowej.
--- W³a�nie min¹³ szczyt
masowych, wielotysiêcznych
demonstracji antyrakietowych

i antynuklearnych w wielu
krajach zachodniej Europy.
Có¿, ludziom ¿yj¹cym w demo-
kratycznym dobrobycie i nie
znaj¹cym realno�ci "socja-
lizmu" mo¿e siê zdawaæ, ¿e
przed radzieckimi rakieta-
mi atomowymi uratuje ich
naiwny pacyfizm, samoroz-
brojenie, ¿ywe ³añcuchy itp.
Oby nie musieli siê kiedy�
gorzko rozczarowaæ!
--- Ca³a Europa, Bliski
Wschód, Pó³nocna Afryka i
ca³a Azja - w sumie 56 kra-
jów �wiata i ponad 60% jego
ludno�ci jest zagro¿onych
radzieckimi rakietami nu-
klearnymi SS-20.
--- Protest rz¹du PRL wo-
bec Nobla dla Wa³êsy zrobi³
z³¹ prasê wszystkim Pola-
kom. "Dlaczego na to pozwa-
lacie?" - pytaj¹ rozmówcy
na Zachodzie. - Czy nie
mo¿ecie ich nie wybraæ
nastêpnym razem?"
--- Nie wiedzie siê ostat-
nio towarzyszom radzieckim
w kosmosie. Oficjalnie po-
twierdzono doniesienia
wywiadu amerykañskiego
o katastrofie pojazdu ko-
smicznego kilka tygodni
temu na Bajkonurze. W cza-
sie startu rakiety wybuch³
zbiornik paliwa. Kosmonauci
- 2 mê¿czy�ni i kobieta -
odnie�li obra¿enia w czasie
katapultowania ich kabiny.
Jest to kolejne niepowodze-
nie po niedawnej rezygnacji
z po³¹czenia na orbicie
statków Sojuz i Salut.
--- W stacji kosmicznej
kr¹¿¹cej od kilku miesiêcy
z 2 radzieckimi kosmonau-
tami nast¹pi³ podobno wy-
ciek paliwa i obiekt utra-
ci³ zdolno�æ manewrowania.
TASS zaprzeczy³, jakoby
kosmonauci zostali uwiêzie-
ni na orbicie i doniós³, ¿e
bezza³ogowy satelita do-
starczy³ im w³a�nie paliwo.

G£OS Z ZA�WIATÓW:
-Proletariusze wszystkich
krajów, ja was bardzo prze-
praszam...

             KAROL MARX ---

1983  �  24 PA�DZIERNIKA  �  NR 30



MA£A POLSKA  �  ROK I
71

WYD.: PAP - POLOWE ARCHIWUM
PRASOWE, KRAKÓW, MA£OPOLSKA

NASZA DEWIZA:
PLUS RATIO QUAM VIS

RACZEJ ROZUMEM NI¯ SI£¥

NR 31   31.10.83   10 Z£

mm mm mmm  m  mmm
mm mm m m mmm m m
m m m mmm  m  mmm
m   m m m  mm m m

mmm mmm m   mmm m m mmm
m m m m m   m   mm  m m
mmm m m m    m  mm  mmm
m   mmm mm mmm  m m m m

PISMO NIEZALE¯NE

POTWIERDZAMY WP£ATY:
Rubel 2200 z³.

GRENADA MAJA!

Wydarzeniem tygodnia jest
oczywi�cie interwencja amery-
kañska na Grenadzie. Wygl¹da
na to, ¿e Reagan istotnie
strzeli³ z biodra, ale za to -
trafi³ w samo sedno. Mianowi-
cie dopiero teraz okaza³o siê,
¿e to najmniejsze pañstwo
�wiata ma najwy¿szy na kuli
ziemskiej wska�nik Kubañczy-
ków na tysi¹c mieszkañców. Oto
co na pytanie, czy w walkach
uczestnicz¹ ¿o³nierze kubañscy
odpowiedzia³ m.in. przedstawi-
ciel tego kraju /cyt. za Tryb.
Ludu/: "Na Grenadzie nie ma
¿o³nierzy kubañskich", a kilka
zdañ dalej: "Budowniczowie i
personel kubañski dysponuj¹
lekk¹ broni¹ paln¹", oraz:
"kontynuuj¹ bohatersk¹ obro-
nê". Poniewa¿ nie mo¿emy
stwierdziæ, czy "budowniczowie"
byli wyposa¿eni w ³opaty Ka-
³asznikowa czy buldo¿ery T-55,
zacytujemy poetê, który dawno
temu ale jak¿e proroczo pisa³:
 ...lecz inn¹ pie�ñ jeszcze

o obcym narodzie
przytroczy³ do siod³a
towarzysz w pochodzie.
I �piewa³, choæ rodak
tutejszy - jak ja...
Grenada, Grenada,
Grenada maja.

PARTIA WCI¥¯ TA SAMA I TAKA
SAMA
Nak³adem Trybuny Ludu, ale
tylko do u¿ytku wewn¹trzpar-
tyjnego ukaza³a siê uchwa³a
XIII plenum KC w sprawie par-
tyjnej kampanii sprawozdaw-

czo-wyborczej wraz z tym-
czasowym regulaminem wybo-
ru w³adz i wytycznymi w
sprawie zebrañ i konferen-
cji. Materia³y te pe³nych
dêtych frazesów o poszerza-
niu demokracji wewn¹trz-
partyjnej faktycznie wpro-
wadzaj¹ - wbrew uchwa³om
IX Zjazdu i Statutu PZPR -
wiele ograniczeñ w obowi¹-
zuj¹cej dotychczas /zreszt¹
formalnie!/ partyjnej ordy-
nacji wyborczej. M.in. znowu
bêdzie mo¿na przywoziæ w
teczce na wybory nieznanych
nikomu aparatczyków szcze-
bla centralnego jako kandy-
datów do ró¿nych w³adz par-
tyjnych.

NA Z£O�Æ MAMIE ODMRO¯Ê
SOBIE USZY
W my�l powy¿szej zasady rz¹d
PRL postanowi³ ukaraæ pañ-
stwa, które "z³o�liwie inge-
ruj¹c w  wewnêtrzne sprawy
PRL" przyzna³y Nobla Wa³ê-
sie: Chodzi tu o:
- NORWEGIÊ - zakazano
nadawania w PRiTV utworów
Griega,
- USA - wycofano amerykañ-
skie filmy /³¹cznie z Koja-
kiem/ i muzykê, w tym Ger-
shwina,
- RFN - zdjêto z anteny PR
wiersz Goethego /chocia¿
nie jest jasne czy by³ on
Niemcem zachodnim czy
wschodnim/.
Drastycznie ograniczono
te¿ w PRiTV programy muzy-
ków z tych krajów wystêpu-
j¹cych w warszawskim Jazz-
Jamboree.

CEL TEN SAM - TAKTYKA NOWA?
Polityka wewnêtrzna rz¹du
kluczy ostatnio dziwnymi
meandrami, zmierzaj¹c do
zniewolenia spo³eczeñstwa
przez dezorientacjê raczej
ni¿ bezpo�redni przymus. Oto
np. z jednej strony w³adze
szkolne d¹¿¹ do likwidacji
krzy¿y w klasach, ale najle-
piej pod jakim� pozorem np.
przy malowaniu. Nie ma
¿adnych pisanych zarz¹dzeñ
na ten temat. Dyrektorka w
jednej ze szkó³ t³umaczy³a
³agodnie uczennicy, ¿e odma-
wianie pacierza na przerwie

to tak jakby wkuwaæ mate-
matykê na mszy. Nie ustaj¹
ingerencje w Tyg. Powszech-
nym, ale np. ks. Tischner
zosta³ zaproszony z refe-
ratem na norwidowsk¹ sesjê
PAN w Krakowie. Systema-
tycznie fa³szuje siê naj-
nowsz¹ historiê Polski w
mass mediach, ale równocze-
�nie ukaza³a siê druga
edycja /400 tys. egzempla-
rzy!/ atlasu historycznego
dla klasy IV, gdzie mo¿na
ogl¹daæ Pi³sudskiego i
Andersa oraz mapkê napadu
Armii Czerwonej na Polskê
we wrze�niu 1939 r. A mo¿e
s¹ to objawy niezdecydowa-
nia w³adzy i chaosu tak
charakterystycznego dla
schy³ku epoki Gierka?

DZIEÑ JAK CODZIEÑ
Z REGIONU--- Program
wyk³adów w krakowskiej
"Beczce" u Dominikanów
zawiera m.in. takie pozycje:
17.11 BRATKOWSKI "O ency-
klice Laborem Exercens",
24.11 M. DZIELSKI "Chrze-
�cijañstwo a liberalizm",
8.12 J. STRZELECKI "Spo³ecz-
na nauka Ko�cio³a a trady-
cja lewicy", 12.1 M. KRÓL
"Chrze�cijañstwo a polity-
ka", 19.1 T. MAZOWIECKI
"O Polsce, Polakach i Ko�-
ciele".
--- Nie ma spokoju w kra-
kowskiej AM. Od maja br.
mianowano tam trzeciego
ju¿ z kolei prorektora.
Pierwszym by³ prof. Szcze-
klik, usuniêty za udzia³
w niezale¿nym pochodzie
1-majowym, który teraz od-
wo³a³ siê od decyzji wice-
min. Mlekodaja /ten zd¹¿y³
ju¿ spa�æ ze stanowiska/ do
Najwy¿szego S¹du Admini-
stracyjnego. Podstaw¹ odwo-
³ania jest to, ¿e usuniêto
Szczeklika bez porozumie-
nia z rektorem i mimo pro-
testów rady wydzia³u i
senatu. Drugim mianowanym
prorektorem zosta³ prof.
Gedliczka, którego w³a�nie
usuniêto, bo dopu�ci³ jako-
by do tego, ¿e obóz studen-
tów AM znalaz³ siê pod
wp³ywem NZS i korzysta³
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z zapomogi kurii. W tej
sytuacji minister - znowu
bez zgody w³adz uczelni -
mianowa³ trzeciego prorek-
tora doc. Jedliñskiego. Tak
oto wygl¹da samorz¹dno�æ
akademicka w okresie "wy-
chodzenia z kryzysu".
--- W sklepie GS przy ul.
Bo¿ego Cia³a mo¿na za 190
z³ nabyæ okulary ochronne
do opryskiwania ro�lin,
doskonale chroni¹ce przed
gazem ³zawi¹cym. Atestowa³a
je sama MO jeszcze w r. 1968.
--- Byæ mo¿e przypadkowo
wizyta Kadara w Polsce
zbieg³a siê z pojawieniem
siê w krakowskich sklepach
tuszonki wêgierskiej w 15-
gramowych puszkach po 40 z³.
--- Zbigniew Pó³torak, syn
milicjanta z Dobczyc, swego
czasu skazany za uduszenie
staruszki zosta³ zwolniony
z wiêzienia i obecnie "pra-
cuje" w gdañskim ZOMO.

Z KRAJU --- Wa³êsa zwróci³
siê do laureatów Nobla
zebranych na sesji w pary-
skiej Sorbonie, aby wezwali
w³adze polskie do uwolnie-
nia wszystkich wiê�niów
politycznych i rozpoczêcia
dialogu ze spo³eczeñstwem.
Poczta gdañska odmówi³a
przyjêcia telegramu w tej
sprawie, wobec czego Wa³êsa
przetelefonowa³ swój apel
Mi³oszowi, który odczyta³ go
na sesji. List do Jaruzel-
skiego podpisa³o 13 laure-
atów Nobla.
--- Rz¹d zaproponowa³
uwiêzionym 7 przywódcom "S"
i 4 dzia³aczom KOR zwolnie-
nie od oskar¿enia i proce-
su, pod warunkiem ¿e wyjad¹
na Zachód. Prof. Lipiñski,
jeden z za³o¿ycieli KOR
okre�li³ tê propozycjê jako
bezprawn¹ i niemoraln¹.
--- W ostatnim tygodniu
w³adze wzmog³y wysi³ki,
aby nak³oniæ dzia³aczy
podziemia do ujawnienia
siê do 31 bm. Zaraz potem
mo¿na spodziewaæ siê ja-
kich� spektakularnych
aresztowañ spo�ród tych,
którzy ujawniæ siê nie
zechcieli.
--- Refleksje "Newsweeka"

na marginesie pokojowego
Nobla 83: Tysi¹ce rozrado-
wanych ludzi zjawi³o siê
natychmiast pod domem
Wa³êsy, gdy rozesz³a siê
wie�æ o nagrodzie, nikt nie
wyszed³ na ulicê, gdy Ja-
ruzelski zdoby³ order
Lenina w lipcu...
--- Znowu bêdzie mas³o
i margaryna! Na kartki!
--- Kard. Wyszyñski d³ugo
i bezskutecznie walczy³ o
osobowo�æ prawn¹ dla Ko-
�cio³a w Polsce. Po 13.12.
81 Jaruzelski zaoferowa³
j¹ prymasowi Glempowi,
który nie przyj¹³ propozy-
cji w obawie przed zarzu-
tem kolaboracji. Natomiast
teraz rz¹d przygotowuje
ustawê w tej sprawie, bez
konsultacji z Ko�cio³em.
Prawdopodobnie bêdzie to
akt prawny z jednej strony
nadaj¹cy Ko�cio³owi jakie�
przywileje, a z drugiej
pozwalaj¹cy na ingerencjê
w jego sprawy.
--- Z krêgów dobrze poin-
formowanych donosz¹, ¿e
najprawdopodobniej nic nie
wyjdzie z ko�cielnego fun-
duszu dla rolników.
--- Ekshumowano Stani-
s³awa Kaniê. Mo¿e jeszcze
kto� pamiêta: b. I Sekre-
tarz KC w okresie "S".
Ostatnio jako cz³onek Rady
Pañstwa zosta³ przewodni-
cz¹cym Komisji d/s Samo-
rz¹dów Pracowniczych.
Cia³o to ma akurat takie
samo znaczenie co sam tow.
Kania.
--- 4 doros³ych i 4-letni
ch³opiec uciekli 1-silni-
kowym samolotem sportowym
Aeroklubu ze �widnika do
Berlina Zachodniego.
ZE �WIATA
--- Jedyne w Europie de-
monstracje nie przeciw, ale
za zbrojeniami rakietowo-
atomowymi odby³y siê w
bratniej Czechos³owacji.
Demonstranci zgodnie z ¿y-
czeniem partii i rz¹du ¿¹-
dali umieszczenia w ich
kraju rakiet radzieckich.
--- Jedna z my�li Z. Brze-
ziñskiego z przemówienia
na uroczysto�ci przyznania
Wa³êsie nagrody Davisa

przez Amerykañski o�rodek
Etyki i Polityki Spo³ecznej:
Z³o dyktatury komunistycznej
polega na tym, ¿e nie tylko
chce panowaæ, ale tak¿e d¹¿y do
fundamentalnego przekszta³ce-
nia ludzi poprzez dehumaniza-
cjê. Jedn¹ z metod jest niszcze-
nie jêzyka.
--- W czasie wizyty prymasa
Glempa na Wêgrzech omawiano
m.in. projekt wizyty papie¿a
w tym kraju.
--- Do Watykanu przyby³a
pierwsza od 35 lat /!/ piel-
grzymka rumuñska.
--- 26 bm. minê³o �wiêto naro-
dowe Austrii czyli 28 rocznica
og³oszenia jej wieczystej neu-
tralno�ci po wycofaniu siê
wojsk radzieckich z tego kraju,
co zosta³o entuzjastycznie
przyjête przez ca³y naród.
Odt¹d orze³ austriacki ma na
swych ³apach rozerwane kajda-
ny, w jednej ³apie trzyma ra-
dziecki m³ot, w drugiej sierp.
Komunistyczna Partia Austrii,
która gwa³townie uros³a pod
okupacj¹ radzieck¹, wkrótce
potem rozpad³a siê prawie ca³-
kowicie.
--- Pañstwa socjalistyczne
prze�cigaj¹ siê ostatnio w
obsypywaniu Jaruzelskiego
orderami. Ostatnio Fidel Castro
da³ genera³owi najwy¿sze od-
znaczenie kubañskie: Order
Jose Marti.
--- Czernienko, który rywali-
zowa³ rok temu z Andropowem o
sto³ek I Sekretarza KC KPZR
utraci³ swoje wp³ywowe stano-
wisko szefa wydzia³u ogólne-
go KC.
--- Andropow nie pokazywa³ siê
publicznie od przesz³o 2 mie-
siêcy. Uporczywie powtarzaj¹
siê doniesienia o z³ym stanie
jego zdrowia /choroba nerek/.
--- Kilka tygodni temu redak-
tor dzia³u zagranicznego "Li-
tieraturnej Gaziety" Oleg Bi-
tow przebywaj¹cy w Wenecji na
festiwalu filmowym - nagle
znikn¹³. Redakcja biada³a, ¿e
prawdopodobnie czeka go z³o-
wieszczy koniec /aluzja do
terrorystów/. Tymczasem zagi-
niony pojawi³ siê w³a�nie w
Londynie i poprosi³ o azyl.

NAJKRÓTSZA DEFINICJA KOMUNI-
ZMU: Tfu!
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PISMO NIEZALE¯NE24 godziny, które wstrz¹snê³y Polsk¹
RZ¥D ZARZ¥DZI£, RZ¥D SKRYTYKOWA£ RZ¥D, RZ¥D UKARA£ RZ¥D,
RZ¥D ZALECI£ RZ¥DOWI...

   Tyle tylko, ¿e tym razem
"w ramach odnowy" zarz¹dze-
nie opublikowano wyj¹tkowo
wcze�nie. Nie jak zwykle 12
godzin przed wej�ciem w ¿ycie
decyzji,  z soboty na niedzie-
lê, ale zostawiono "ludno�ci"
ca³e 36 godzin na rozpamiê-
tywanie i reakcjê. Paradok-
salne, ale to w³a�nie tylko
dola³o oliwy do ognia.
   Przez ca³y poniedzia³ek w
sklepach dzia³y siê skanda-
liczne i ¿enuj¹ce rzeczy.
Sceny niestety dobrze pamiê-
tane z najgorszych lat Jaro-
szewicza, Babiucha, Pinkow-
skiego i wczesnego Jaruzela.
Wykupywano nie tylko mas³o
i smalec. Panika przerzuci³a
siê na proszki, myd³o, reszt-
ki szamponów. Posz³a m¹ka,
kasze, grysik. Jeszcze po
paru dniach kartonami wyno-
szono klubowe i sporty. Spo-
³eczeñstwo po kolejnej lekcji

ale stuprocentowo pro-
rz¹dowym tygodniku
"Veto" 2.10 sam min. £a-
komiec twierdzi³: "Nie ma
zagro¿eñ w poda¿y pod-
stawowych artyku³ów
¿ywno�ciowych. Nie jest
wiêc uzasadniona nerwo-
wo�æ konsumentów. Staæ
nas na dalsz¹ bezkartko-
w¹ sprzeda¿ mas³a. Po-
wtarzam "Staæ nas!"
   W³adze zareagowa³y w
sposób komiczny. Jaruzel
zwo³a³ nadzwyczajne
posiedzenie rz¹du,
pierwsze takie po wojnie
/!/. Chyba po raz pierw-
szy te¿ w ca³ej historii
powszechnej rz¹d skryty-
kowa³ w³asn¹ przecie¿
decyzjê i ... przeprosi³
za ni¹ obywateli a
zw³aszcza - bo genera³
jest szarmancki - kobie-
ty. £akomiec dosta³ po
³apach, bo kto� dostaæ

musia³, a nie móg³ dostaæ sam
premier, jak za Gierka, bo I
sekretarz jest �wiêty, chyba, ¿e
spada. Na to siê dzi� nie zano-
si, chocia¿ nic nie wiadomo, bo
podobno nie wszyscy cz³onkowie
Biura Politycznego wiedzieli
wcze�niej o reglamentacji /i
nie zd¹¿yli kupiæ mas³a na
zapas/.
   Tymczasem w dtv Bronikowski
w pogrzebowym garniturze opo-
wiada³ jak to rz¹d szybko za-
reagowa³ na krytykê spo³eczn¹
/sprostujmy: zrobi³ to dopiero
po 4 pe³nych dobach: Jarosze-
wicz w czerwcu 1976 zreflekto-
wa³ siê 4 razy szybciej/, uwy-
pukli³ troskê w³adz, podkre-
�li³, ¿e ta przy³¹czy³a siê do
protestów klasy robotniczej.
Ca³y ten szum by³ potrzebny,
¿eby rozmydliæ istotê rzeczy:
uwagê spo³eczn¹ skierowano na
s p o s ó b   og³oszenia decyzji,
ale sama decyzja pozosta³a bez
zmian,

     /c.d. na 2 str./
arogancji w³adzy by³o obu-
rzone. Na nowo od¿y³y
wszystkie pretensje do ko-
munistów. W Hucie pokaza³y
siê wzmocnione patrole.
   Zaczê³y kr¹¿yæ mniej lub
bardziej fantastyczne do-
mys³y. ¯e mas³o wykupi³ od
nas Kadar. ¯e gwa³townie
uzupe³niono magazyny woj-
skowe /w domy�le: bo bêdzie
wojna/. ¯e rz¹d schowa³
mas³o, ¿eby je sprzedaæ z
zyskiem po podwy¿ce cen z
pocz¹tkiem 84 r.
   Zaraz te¿ przypomniano
sobie, ¿e jeszcze we wrze-
�niu gazety zapewnia³y, ¿e
nie ma powodu do paniki, ¿e
nie wróc¹ kartki na t³usz-
cze. Oraz, ¿e w pyskatym,

NA 66 ROCZNICÊ WIELKIEJ SOCJ. REWOLUCJI PA�DZIERNIKOWEJ

"Dla mnie osobi�cie podstawow¹ cech¹ rz¹dów bolszewickich nie
jest ani terror ani jaskrawo�æ, ale ja³owo�æ i nuda. Nuda gra-
nicz¹ca z ob³¹kaniem; co� co okre�liæ mo¿na tylko s³owem: po-
sucha. Posucha beznadziejna, bezlitosna, zabijaj¹ca powoli
wszystko, co ¿yje. Dotychczas w pañstwie sowietów istnieje sil-
ny bodziec ¿yciowy, cel zas³aniaj¹cy ludziom wszystko inne:
J e � æ !  Je¿eli jednak odejmiemy tê czysto zwierzêc¹ pobudkê,
przed oczami os³upia³ej z przera¿enia duszy nie zostanie nic.
Ani celu, ani nadziei, ani pragnienia, ani rado�ci, ani chêci
czegokolwiek. Niektórzy s¹dz¹, ¿e sowiety dlatego s¹ piek³em,
¿e tam ludzie mr¹ z g³odu, ¿e tysi¹ce gin¹ w wymy�lnych tortu-
rach. Otó¿ nie: Sowiety s¹ piek³em tak¿e   i  d l a t e g o,  ¿ e
n i e   m a s z   w � r ó d   n i c h m i e j s c a   d l a   n a
- d z i e i.   Lasciate ogni speranza..."

Tak pisa³a wyklêta przez komunistów pisarka Zofia Kossak-
Szczucka w ksi¹¿ce "Po¿oga. Wspomnienia z Wo³ynia 1917-1919"
wydanej w Krakowie w r. 1923. Czyli 60 lat temu!

   W telewizyjnym Monitorze Rz¹dowym Szeliga okre�li³ to
potem jako fatalny pocz¹tek tygodnia. W niedzielê 30.10
wieczorem og³oszono w RTV przywrócenie kartek na t³uszcze.
Przy innych bezprawiach komuny sprawa by³a w gruncie
rzeczy b³aha, ale stanowi³a kompletne zaskoczenie. Wywo³a-
³a wrêcz w�ciek³o�æ, prawdopodobnie wiêksz¹ nawet w ko³ach
wiernych re¿imowi, ni¿ w�ród jego wrogów. Jeszcze raz w³a-
dza sprzeniewierzy³a siê swym w³asnym obietnicom o kon-
sultowaniu siê z nowymi zz, opiniowaniu przez PRON, wy-
s³uchiwaniu g³osów oddolnych itd.
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bêdziemy je�æ jeszcze skrom-
niej.
   Wnioski s¹ smutne, bo
jednostajne: ta w³adza nicze-
go siê nie nauczy³a, ona nie
umie siê uczyæ, ka¿da jej
decyzja przynosi skutki
odwrotne od zamierzonych,
zawsze fatalne dla spo³e-
czeñstwa. Systemu komuni-
stycznego nie da siê popra-
wiæ.

DZIEÑ JAK CO DZIEÑ
Z REGIONU
--- 1 listopada na cmenta-
rzach i w miejscach upamiêt-
nionych ofiar¹ ¿ycia ludzi
walcz¹cych o now¹ Polskê,
ludzie masowo sk³adali
kwiaty i zapalali znicze.
Ton¹³ w nich grób Adama
Grudziñskiego na Rakowi-
cach, mogi³y W³osika i Sma-
gura w Grêba³owie. Przed
grobowcem Herzoga grupa 50
osób od�piewa³a Pierwsz¹
Brygadê. Rozrzucano ulotki,
sk³adano solidarno�ciowe i
KPN-owskie napisy i has³a.
Brzozowy krzy¿ "S" na Salwa-
torze otoczono tak¹ ilo�ci¹
�wiec, ¿e trudno by³o przej�æ.
To samo dzia³o siê np. w W-
wie pod symbolicznym pomni-
kiem katyñskim na Pow¹z-
kach, na grobie Grzegorza
Przemyka, w Mielcu pod drew-
nianym krzy¿em po�wiêconym
ludziom pomordowanym  w
robotniczych zrywach, we
wszystkich miastach jak kraj
d³ugi i szeroki.
--- Przed 31.10 SB wzmog³a
swoj¹ dzia³alno�æ. Z wielu
zak³adów pracy wzywano wy-
brane osoby, jednym proponu-
j¹c amnestiê, drugim wspó³-
pracê, innym gro¿¹c. Wyniki
by³y raczej mizerne.
--- Pojawi³ siê pierwszy
numer pisma spo³eczno-poli-
tycznego "Miesiêcznik Ma³o-
polski" wydawnictwa "Spek-
trum", w wyd. broszurowym, o
objêto�ci 50 str. w cenie 150
z³. W numerze m.in. pozycje
nt. przyczyn gospodarczego
upadku Polski oraz idea³ów
zwi¹zków zawodowych, "Cze-
s³aw Mi³osz do Lecha Wa³êsy",
dzia³y: Recenzje, Noty, Re-
fleksje.

--- Niektóre zak³ady pracy
nakaza³y swym pracownikom
wype³niaæ ankiety z pyta-
niem: czy chcesz ewakuowaæ
siê z zak³adem ma³¿onka czy
w³asnym? Nasze pytanie w
zwi¹zku z tym: Czy wznieca-
nie t¹ drog¹ niepokoju spo-
³ecznego nie powinno byæ
karane?
--- Po oficjalnym zapewnie-
niu, ¿e na �wiêta nie bêdzie
cytrusów, kwiaciarnie za-
czê³y sprzeda¿ cytryn w
doniczkach po 1500 z³ krza-
czek. S³aba nadzieja, ¿e
obrodz¹ przed Bo¿ym Naro-
dzeniem.
Z KRAJU
--- W imieniu Lecha Wa³êsy
nagrodê Nobla odbierze w
Oslo Tadeusz Mazowiecki.
Obecni bêd¹ równie¿ ¿ona
Wa³êsy Danuta i jego naj-
starszy syn 13-letni Bogdan.
--- Termin rozprawy 11
dzia³aczy "S" i KOR by³
przesuwany ju¿ kilkakrot-
nie. Wygl¹da na to, ¿e w³a-
dze boj¹ siê publicznego
procesu.
--- Amnestia bêdzie pewnie
przed³u¿ona na apel PRON-u
co zapewne wcze�niej uzgod-
niono w KC. Widaæ w³adze nie
s¹ zadowolone z liczby ujaw-
nieñ.
--- Radio zachodnie nada³o
wywiad, jakiego udzieli³
podziemnemu "Wakatowi"
b. I sekretarz KW w Pozna-
niu Skrzypczak, reprezentu-
j¹cy tzw. liberalne skrzyd³o
w PZPR, "obciête" przez Ja-
ruzela zaraz po 13.12.81.
Skrzypczak twierdzi, ¿e
Polsce grozi nastêpny wy-
buch w ci¹gu najbli¿szych
5-6 lat, gdy¿ reforma spo-
tka³a siê z niepowodzeniem,
grupa rz¹dz¹ca nie ma za-
miaru demokratyzowaæ ¿ycia
publicznego, przywódcy par-
tyjni s¹ izolowani, jednym
s³owem 13 grudnia zaprze-
paszczono wielk¹ szansê
zbudowania polskiego socja-
lizmu o ludzkim obliczu.
--- T³umy na meczu Polska
Portugalia we Wroc³awiu
skandowa³y ¿ywio³owo na
przemian "Solidarno�æ" i

Portugalia jeszcze jeden!", sza-
lej¹c ze szczê�cia, kiedy go�cie
strzelili nam gola, co ca³kiem
dezorientowa³o sêdziego. By³o to
jednak ca³kiem racjonalne.
Wygrana Polski dawa³a jej tyl-
ko drugie miejs-ce w elimina-
cjach, natomiast przegrana
stwarza³a go�ciom szansê wyeli-
minowania z Mistrzostw Euro-
py... Zwi¹zku Radzieckiego.
--- Z czo³ówki serialu "Naj-
d³u¿sza wojna nowoczesnej Euro-
py" powtarzanego w TVP zniknê-
³o nazwisko twórcy scenariusza
Stefana Bratkowskiego.

HAS£A DNIA
Za szmat³awcem wileñskim w jêz.
polskim "Czerwony Sztandar"
podajemy kilka hase³ KC PZPR
na 66-lecie Wielkiej Soc. Rew.
Pa�. S¹ tam np. has³a:

Dwuznaczne: nr 34 - Sferze
us³ug - nieustann¹ uwagê!

Niedwuznaczne: nr 46 - Niech
¿yje jedno�æ, wspó³praca i ze-
spolenie krajów wspólnoty so-
cjalistycznej!

Stalinowskie - nr 2 - Chwa-
³a Wielkiemu Pa�dziernikowi,
który zapocz¹tkowa³ now¹ epokê
w dziejach ludzko�ci - epokê
triumfu socjalizmu i komuni-
zmu!

Makabryczne: nr 51 - Zdecy-
dowanie walczcie przeciwko
imperialistycznej agresji i
przemocy!, Nr 16 - ¯o³nierze
radzieccy! Czujnie strze¿cie
osi¹gniêæ socjalizmu! i nr 3 -
Wcielmy w ¿ycie radziecki Pro-
gram Pokoju!

Niejasne: nr 58 - Obroñmy i
pog³êbijmy odprê¿enie!, nr 24 -
Rozszerzajcie wytwarzanie
oszczêdnej produkcji metalowej!
i nr 29 - Przekazujcie obiekty
rozruchowe w terminie!

Pociesznie: nr 32 - Walczcie
o wzorowe przeprowadzenie
okresu oborowego byd³a!, nr 40
- Podno�cie kulturê pracy in-
stytucji sanitarnych! albo np.
nr 3 - Niech ¿yje marksizm-
leninizm - wiecznie ¿ywa rewo-
lucyjna nauka internacjonali-
styczna!
   Mogliby�my tak cytowaæ, bo
wszystkich hase³ jest 61, ale
niestety musimy ju¿ zamkn¹æ
numer. ---
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PISMO NIEZALE¯NE

POTWIERDZAMY WP£ATY:
ZSRR 1000 z³.

LISTOPADOWE ROCZNICE
Tu¿ przed 10.11 - 3 rocznic¹
powstania "S" jako prawnie
zarejestrowanego zwi¹zku, w
bardzo wielu punktach mia-
sta pojawi³y siê na murach
has³a i napisy, czê�ciowo
tylko zamalowywane /np. na
AGH g³ównie "Zaraz wracam"
pisane solidark¹/, z r¹k do
r¹k kr¹¿y³y okoliczno�ciowe
ulotki. Dotyczy³y one tak¿e
przypadaj¹cej dzieñ pó�niej
65 rocznicy odzyskania nie-
podleg³o�ci. Ulicami Krakowa
znowu je�dzi³y kolumny po-
jazdów milicyjnych daj¹c
pokaz si³y komuny. Propa-
ganda pierwsz¹ rocznicê
przemilcza³a ca³kiem, drug¹
potraktowa³a do�æ obszernie,
starannie jednak pomijaj¹c
fakt, ¿e �wiêto 11 Listopada
upamiêtnia nie tylko wyzwo-
lenie siê Polaków spod zabo-
rów, ale i spod rz¹dów bol-
szewii.
W pi¹tek wieczór na Wawelu
odby³a siê msza �w. z udzia-
³em kilku tysiêcy osób. Obec-
ni byli m.in. konsulowie
Francji i USA. W homilii
ksi¹dz stwierdzi³, ¿e z Chry-
stusa i takich Polaków, jak
Kalinowski, Kolbe, Ledóchow-
ska i Chmielowski mamy
czerpaæ si³y i natchnienie
do pracy i ¿ycia dla ojczy-
zny. Po mszy m³odzi ludzie z
KPN i NZS zorganizowali
przed Katedr¹ krótk¹ mani-
festacjê z udzia³em kilkuset
osób. Krzyczano "Nie ma wol-
no�ci bez Solidarno�ci",

"Zwolniæ wiê�niów", "Po-
zdrowienia dla podziemia"
itp., rozrzucano ulotki z
podobizn¹ Marsza³ka. Rów-
nocze�nie przez g³o�niki
krakowscy aktorzy recyto-
wali wiersze patriotyczne.
Po manifestacji, która
mia³a rozmiary mniejsze
ni¿ rok temu, t³um usi³o-
wa³ przej�æ w zwartym
szyku na pl. Matejki, ale
rozproszy³ siê na widok
nadje¿d¿aj¹cego ZOMO. W
kilkana�cie minut pó�niej
zebra³ siê jednak znowu
pod Pomnikiem Grunwaldz-
kim. Od�piewano Bo¿e co�
Polskê i pojawi³y siê flagi
narodowe. �miechem i gwiz-
dami powitano "przemówie-
nie" wyg³oszone przez me-
gafon z milicyjnego fiata,
który jednak szybko zwia³,
gdy wybuch³a pod nim pe-
tarda a ludzie zaczêli
rzucaæ w niego koszami na
�mieci. Manifestacjê za-
koñczy³o ponowne zjawienie
siê ZOMO, które pó�niej w
kilku punktach miasta
u¿y³o pa³ek /ale nie arma-
tek wodnych/ do rozpêdze-
nia gromadz¹cych siê grup.
W W-wie kilkutysiêczny
t³um po mszy w Katedrze
�w. Jana uformowa³ pochód
zmierzaj¹cy pod Grób Nie-
znanego ¯o³nierza. ZOMO
zatrzyma³o tê najwiêksz¹
od kilku miesiêcy manife-
stacjê polityczn¹, ale os-
tatecznie pozwoli³o dele-
gacji 10 osób z³o¿yæ wieñ-
ce. T³um przez jaki� czas
skandowa³ nazwiska przy-
wódców "S", wznosi³ okrzyki
¿¹daj¹ce uwolnienia wiê�-
niów politycznych oraz
�piewa³ pie�ni religijne i
patriotyczne, po czym roz-
szed³ siê spokojnie.
W Gdañsku milicja równie¿
rozpêdzi³a pa³kami ok. 400
m³odych ludzi zebranych
wokó³ pomnika Sobieskiego
po nabo¿eñstwach odpra-
wionych w dwóch ko�cio³ach
z udzia³em ok. 10 tys. osób.

HAS£O DNIA
Niech ¿yje Reagan! Urban
- go home!

DZIEÑ JAK CO DZIEÑ
Z REGIONU
--- W nr 31 Ma³ej Polski
mylnie poinformowali�my, ¿e
prof. prof. A. Szczeklik i
O. Gedliczka z AM byli mia-
nowani przez ministra. Oczy-
wi�cie obaj zdjêci prorekto-
rzy byli   w y b r a n i   w
czerwcu 81. Na miejsce zdy-
misjonowanego w pa�dzierni-
ku br. prof. Gedliczki mini-
ster mianowa³ bez ¿adnej
konsultacji z w³adzami AM
/rektor, senat/ dyspozycyj-
nego wobec w³adzy doc. Je-
dliñskiego, który pomimo
protestów �rodowiska przyj¹³
tê funkcjê. Minister skorzy-
sta³ tu po raz pierwszy z us-
tawy z 21.VII.br. o szczegól-
nej regulacji prawnej w ok-
resie przezwyciê¿ania kry-
zysu. Przy okazji: Najwy¿szy
S¹d Administracyjny oddali³
skargê prof. Szczeklika na
bezprawn¹ decyzjê ministra
usuwaj¹c¹ go ze stanowiska
prorektora. S¹d, mimo ¿e
A d m i n i s t r a c y j n y
uzna³ siê za niekompetentny
do rozstrzygniêcia sporu
miêdzy by³ym prorektorem
a ministrem.
--- Na Babiej Górze tury-
stów witaj¹ napisy wymalo-
wane na g³azach: niech ¿yje
Lech Wa³êsa, idea "S" zwyciê-
¿y, "S", Katyñ, Lublin, Wujek
itd. Napisy uk³adane s¹ te¿ z
kamieni.
---- 27.10.br. w Biprostalu
aresztowano in¿. Andrzeja
Struga - delegata na I Zjazd
"S". Dziennik Polski zamie-
�ci³ go w�ród 12 osób, które
"ujawni³y" siê w poniedzia³ek
31.10.
--- Codziennym elementem
pejza¿u miasta sta³y siê
znów d³ugie kolejki, usta-
wiaj¹ce siê od rana pod roz-
maitymi sklepami. Ostatnio
nawet przed sklepami polo-
nijnymi, nienajtañszymi
przecie¿ oraz nowo otwart¹
ksiêgarni¹ radzieck¹ Ka-
linka. W tej ostatniej mo¿na
nabyæ album o Chatynie -
jednej z tysiêcy wiosek spa-
lonych przez Niemców,
w której wybudowano olbrzy-
mie mauzoleum, maj¹ce w
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�wiadomo�ci spo³eczeñstw i
narodów zatrzeæ nazwê Katy-
nia - miejsca komunistycz-
nego ludobójstwa dokonanego
na tysi¹cach polskich ofi-
cerów.
--- ¯ycie Literackie opisu-
je Gierka jako  �wiadka w
procesie Szczepañskiego.
Oto szczyty komunistycznej
demokracji i sprawiedliwo-
�ci!
--- W Krakowie szkoleni s¹
na odrzutowcach piloci woj-
skowi z Libii. Zakwaterowa-
no ich w Holidayu.
--- Coraz mniej kibiców
pojawia siê na stadionach.
Trybuny "Hutnika" bywaj¹
ca³kiem puste na mieczach.
Czy¿by spo³eczna obojêtno�æ
dotknê³a nawet sport?
--- Rajca zosta³ dyrekto-
rem sceny satyry "Maszka-
ron" w Krakowie. Obawiamy
siê, by partyjna publicysty-
ka nie straci³a przez to
swej najcenniejszej pod-
pory�
--- Magister in¿ynier na
sta¿u w przedsiêbiorstwie
pañstwowym dostaje mie-
siêcznie wraz z rekompensa-
t¹ 5.600 z³. Pomocnik bla-
charza w Zakopanem zarabia
3 tys. z³otych. DZIENNIE.
Z KRAJU
--- Ostatni weekend w³adza
umili³a nam projektem pod-
wy¿ek. SB zosta³a ostrze¿ona
przed mo¿liwo�ci¹ zaj�æ
ulicznych. Radio i TV na-
tychmiast zaprezentowa³y
osobników niedorozwiniêtych
lub zdziecinnia³ych, oczaro-
wanych faktem, ¿e nie ma
mowy o 300-porcentowych
wzrostach cen, jak g³osi³y
plotki puszczone wcze�niej
przez sam rz¹d. Natomiast co
do konsultacji, to pierwsza
ich próba wykaza³a, ¿e spo-
³eczeñstwo przychyla siê do
rozwi¹zania bezwariantowe-
go: przecz z komun¹.
--- Telewizyjna "Sobótka"
og³osi³a wyniki konkursu
na bajkê pisan¹ przez dzieci
i obieca³a, ¿e najlepsze
zostan¹ wydane w specjalnej
ksi¹¿eczce. Dopiero za kilka
lat - uzupe³ni³a przytomnie
spikerka - ale i wtedy na

pewno sprawi wam to przy-
jemno�æ. Na nastêpny kon-
kurs nasi milusiñscy nade-
�l¹ bajki o krajach, w któ-
rych nawet doros³e ksi¹-
¿eczki drukuje siê w ci¹gu
kilku dni, no, tygodni.
--- Ju¿ mamy nowy ZLP,
z nowym zarz¹dem, nowym
prezesem itd. Tylko takie
sprawy, jak za³o¿enie no-
wego pos³uszniejszego
zwi¹zku pisarzy, nasza
w³adza umie za³atwiaæ
sprawnie i szybko.
--- Znowu prasê obieg³y
notatki o surowym ukaraniu
jakich� nieuczciwych mili-
cjantów. Ale krytyka wojska
nadal jest naj�wiêtszym
tabu. Dowód: wszystkie popu-
larne czasopisma zamie�ci³y
obszerne opisy eskapady
dwóch bandziorów po Pomo-
rzu Zachodnim. Z broni¹ w
rêku uciekali przez pó³
dnia kradzionymi samocho-
dami, zabijaj¹c pod drodze w
sposób zupe³nie bezsensowny
sier¿anta MO Ha³amuszkê.
Otó¿ ¿adne pismo nie poda³o,
¿e bandziory zaczê³y swój
rejs od w³amania siê do
magazynu wojskowego w
S³upsku /gdzie by³a nasza
dzielna i czujna s³u¿ba
wartownicza?/, ¿e przez
ca³y czas wystêpowali w
mundurach oficerów WP
wymuszaj¹c szacunek i po-
s³uch obywateli skradzio-
nymi pistoletami maszyno-
wymi. No có¿, po prostu byli
m³odzi, wziêli przyk³ad z
góry, od starszych.
---Dyrektor Instytutu
Historii PAN Czes³aw Madaj-
czyk, który nie chcia³ po-
zbyæ siê ze swojej placówki
Bronis³awa Geremka, dorad-
cy "S", zosta³ za to zdjêty ze
stanowiska i zast¹piony
przez Janusza Tazbira.
--- Ju¿ wiadomo dlaczego
nasi pi³karze obni¿yli
ostatnio swe loty: bo Piech-
niczek za ma³o aplikuje im
wychowania patriotyczno-
obronnego. Tak przynajmniej
stwierdzi³ prezes LOK gen.
Huszcza.
ZE �WIATA
--- Po raz pierwszy w hi-

storii aktualny przywódca
ZSRR, czyli Andropow nie
pojawi³ siê ani na akademii
ani na defiladzie z okazji
rocznicy rewolucji bolsze-
wickiej. Oficjalnie podano,
¿e jest przeziêbiony. Nawet
Bre¿niew wzi¹³ udzia³ w tym
�wiêcie na 3 dni przed
�mierci¹. Defiladê odbiera³
marsza³ek Ustinow i g³ówny
rywal Andropowa - Czernien-
ko. By³o to tak niezwyk³e, ¿e
np. sprawozdawca radia Sofia
z ca³ym spokojem opowiada³
Bu³garom, jak Andropow
wchodzi na trybunê, jak
pozdrawia serdecznie Mo-
skwian itd. itd.
--- "Nikomu nie narzucamy
naszych systemów spo³ecz-
nych" - stwierdzi³ Ustinow
z trybuny mauzoleum Lenina.
Transmitowano to m.in. na
Litwê, £otwê i do Estonii, na
Bia³oru� i Ukrainê, do Gru-
zji i Armenii, na Wêgry,
Czechos³owacjê i Afganistan
oraz oczywi�cie do Polski.
--- Tu¿ przed mauzoleum
Lenina na pl. Czerwonym
jaki� mê¿czyzna nagle
usiad³, obla³ siê p³ynem i
podpali³. Drugi mê¿czyzna
krzycza³ co� do otaczaj¹cych
t³umów. Incydent zlikwidowa-
³y natychmiast s³u¿by KGB.
--- W rocznicê rewolucji
wys³ali�my do Moskwy 5 tys.
ciêtych chryzantem. Mo¿e to
ju¿ na pogrzeb Andropowa?
--- Podczas prosolidarno-
�ciowej manifestacji w Chi-
cago przemawia³a Barbara
Bilik, krakowska dzia³aczka
"S", b. nauczycielka IV LO,
represjonowana po 13 grud-
nia. Obecnie jest ona jedn¹
z czo³owych dzia³aczek ame-
rykañskiego wychod�stwa.
--- Uchod�cy albañscy, któ-
rzy przedostali siê do Grecji
twierdz¹, ¿e w Ludowej Socja-
listycznej Republice Albanii
wykonano w³a�nie wyrok
�mierci na ministrach obro-
ny, spraw wewnêtrznych i
zdrowia, a 3 inne osoby z
kierownictwa pañstwa dosta-
³y po 25 lat wiêzienia. Sam
Enver Hod¿a jest zdrów i
trzyma siê mocno.
--- ---
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POTWIERDZAMY WP£ATY: Sane-
pid 1000 z³, od psa 3000 z³.

BARATKOWSKI W BECZCE
Masa ludzi, przewa¿nie m³o-
dzie¿y, studentów i inteli-
gencji, wype³ni³a w czwartek
wieczór bazylikê Dominika-
nów, gdzie BECZKA urz¹dzi³a
spotkanie z Bratkowskim,
jednym z najbardziej lubia-
nych i szanowanych publicy-
stów niezale¿nych. Mnóstwo
osób, nie tylko tych na s³u¿-
bie, notowa³o i nagrywa³o.
Wychodz¹c od encykliki "La-
borem exercens" Bratkowski
powiedzia³, m.in., ¿e:
- pierwszeñstwo nale¿y nadaæ
pracy - przed kapita³em,
praca jest dla cz³owieka, a
nie odwrotnie,
- ustrój samorz¹dowy nie
mo¿e byæ narzucony lecz musi
byæ zbudowany od do³u, przez
samych pracowników,
- trzeba pracowaæ dla przy-
sz³o�ci, zadecydowaæ czy po-
zostaniemy w krêgu tradycji
europejskiej /aktywno�æ,
poszukiwanie po¿ytecznych
rozwi¹zañ, racjonalizm/ czy
poddamy siê tradycji azjatyc-
kiej /pasywno�æ, bezruch,
niemo¿no�æ, nienawi�æ, zacie-
k³o�æ, oczekiwanie - czêsto
bezskuteczne - na okazjê do
jednorazowego buntu/,
- dzisiaj nies³ychanie gro�-
na jest demoralizacja, poczu-
cie, ¿e nie warto dobrze pra-
cowaæ,
- jeste�my w stanie przygoto-
waæ sobie przysz³o�æ w sposób
rozs¹dny i m¹dry, ale musimy
odnale�æ siê w pracy, zbudo-
waæ w³asn¹ wizjê demokracji
w ogóle i demokracji przemy-
s³owej,

- ten kto wrzeszczy - okazuje
swoj¹ s³abo�æ, nie nale¿y
wiêc przejmowaæ siê tym co
robotnicy us³yszeli w Stoczni
Gdañskiej.
   A oto kilka odpowiedzi na
zadane na spotkaniu pyta-
nia:
CO Z ZAD£U¯ENIAMI? "Odpowia-
da za nie ten kto bra³ i ten
kto beztrosko dawa³. Nie
wszystkie kredyty by³y spo-
¿ytkowane przez nas. Niektó-
re wykorzystano 200 km na
wschód od Warszawy.
CZY BÊDZIE WYBUCH? DiP nie
przewiduje nowej eksplozji,
raczej drobne naciski i
drobne ustêpstwa. Samo widmo
nowego Sierpnia mo¿e do nich
zmusiæ.
CZY RZ¥D SIÊ WY¯YWI? Sam -
tak, oczywi�cie, ale jego 1,5-
milionowe zaplecze polityczne
/aparat/ ju¿ nie. Zarabia ju¿
dzi� mniej ni¿ dostaj¹ bezro-
botni w USA.
JAK W£ADZE REAGUJ¥ NA RA-
PORTY DiP? Nie reaguj¹. Ale
chyba je czytaj¹.
CO WART JEST PRON? Gdyby
zrobi³ co� ze spo³eczeñstwem
a nie zamiast niego - ju¿ bym
siê tam zapisa³.
JAK PAN OCENIA NOWE ZZ? Nie
interesujê siê nimi.
CO PAN MY�LI O PROCESIE
KOR? Nawet zacz¹æ go trudno.
Ten proces nic nie da w³adzy,
która wiêc wygra³aby zwal-
niaj¹c tych ludzi.
CZY WRÓCI PAN JESZCZE NA
£AMY "¯YCIA I NOWOCZESNO-
�CI"? Dwa razy ju¿ wraca³em i
na 2-3 lata wrócê znowu. Do 3
razy sztuka!
--- CZEGO NAJSERDECZNIEJ
¯YCZYMY PANU I SOBIE!

DZIEÑ JAK CO DZIEÑ.

Z REGIONU --- 19 bm. Wolna
Europa  nada³a w specjalnym
programie g³ówne wyniki
sonda¿u opinii publicznej
przeprowadzonego  w drugiej
po³owie br. przez "S" Ma³opol-
sk¹ i "Kronikê Ma³opolsk¹".
82% respondentów jest zdania,
¿e obecn¹ walkê o samorz¹dne
i demokratyczne spo³eczeñ-
stwo polskie nale¿y prowa-
dziæ nadal, 69% wypowiada siê
za kontynuowaniem demon-
stracji i strajków, 86% po-

piera bojkot nowych zz, 86%
jest przekonanych, ¿e re-
presje w³adz by³yby wiêksze,
gdyby nie opór spo³eczeñ-
stwa, zdania o udziale w
samorz¹dach przedsiêbiorstw
s¹ podzielone.
--- W³a�nie zakoñczy³o siê
w krakowskiej AM sympozjum
na temat prostaglandyn z
udzia³em 2 laureatów Nobla
- prof. prof. Vane /W. Bry-
tania/ i Bergströma /Szwe-
cja/ oraz oczywi�cie prof.
prof. Gryglewskiego /rekto-
ra AM/ i Szczeklika /usu-
niêty przez ministra pro-
rektor/. Ostatni dwaj maj¹
wybitne osi¹gniêcia w kli-
nicznym stosowaniu prosta-
cylkiny. Otó¿ 3-minutowy
wywiad na ten temat red.
Hanny Warzechy zdjê³a z
anteny PR cenzura. Diabli
wiedz¹ dlaczego. Mo¿e przez
Nobla? Mo¿e przez Gryglew-
skiego, który podobno bêdzie
usuniêty za niezale¿n¹
postawê, nie mówi¹c ju¿ o
Szczekliku, a mo¿e to kolej-
ny objaw jakiej� antylekar-
skiej histerii partii?
--- Po d³u¿szej przerwie, w
Tyg. Powszechnym pojawi siê
felieton Kisiela. Od razu
niecodziennie krótki dziêki
trzem ciêciom cenzury, któ-
ra w tym numerze pobi³a
w³asny rekord sprzed paru
tygodni, ingeruj¹c w sumie
20 razy.
--- Jak doniesiono nam z
My�lenic, pod tamtejszym
KMG PZPR przez ca³y dzieñ
Wszystkich �wiêtych niewi-
dzialna rêka zapala³a
uparcie znicze, usuwane
przez coraz bardziej zde-
nerwowanych "nieboszczy-
ków".
--- M³odzie¿ V Liceum
uczci³a �wiêto Niepodleg³o-
�ci zbieraj¹c siê na du¿ej
przerwie pod aul¹. Z palca-
mi wzniesionymi w znaku
zwyciêstwa od�piewano Hymn
i Bo¿e co� Polskê. Nauczy-
ciela przy tym nie by³o.
--- Mury nadal s¹ sumie-
niem narodu. Z okazji 11
Listopada kto� namalowa³
ko³o sklepu Polmozbytu na
Manifestu Lipcowego dawn¹
nazwê: ul. Pi³sudskiego. Ile
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to nazw trzeba bêdzie kiedy�
przywróciæ? A ile zlikwido-
waæ?
--- Spotkanie z Wajd¹ na UJ
w Coll. Witkowskiego osta-
tecznie od³o¿ono o tydzieñ, bo
sala nie by³a zradiofonizo-
wana.
--- Na wczorajszej IV Aukcji
Kolekcjonerskiej w Klubie
Kolejarza niewielki obrazek
Wojciecha Kossaka, mizerny
artystycznie, poszed³ za 670
tysiêcy! Trzech panów zawziê-
cie licytowa³o, najwidoczniej
chc¹c za wszelk¹ cenê up³yn-
niæ grubsz¹ gotówkê. Oto
jeden z objawów galopuj¹cej
inflacji.
--- Na koszmarnej dekora-
cji ustawionej na Rondzie
Mogilskim - 3-metrowej
rakiecie z napisem NIE! -
kto� przytomnie dopisa³:
SS-20.
--- Znowu kr¹¿¹ plotki o
wymianie pieniêdzy. Niew¹t-
pliwie puszcza je SB, ¿eby
wywo³aæ nastêpuj¹c¹ reakcjê
w�ród tubylców w PRL: nie ma
wymiany, wiêc ten rz¹d nie
jest taki ca³kiem z³y.
--- Wiadomo�æ o �mierci
Andropowa, szeroko kolporto-
wana prywatnymi kana³ami
od czwartku, nie potwierdzi³a
siê jeszcze.
--- Pewnemu klientowi uda-
³o siê kupiæ pod Bram¹ Flo-
riañsk¹ obrazek: w dali Ta-
try, bli¿ej Lenin czytaj¹cy
gazetê z winiet¹ "SOLIDAR-
NO�Æ".
--- Pewien wysoki funkcjo-
nariusz partyjny du¿ego
zak³adu pracy w Krakowie
wypowiedzia³ siê prywatnie
takim tekstem: "Spo³eczeñstwo
wci¹¿ jeszcze nie jest tak
zastraszone, jak by to..."
Tu urwa³.
Z KRAJU --- Biskupi na
ostatniej Konferencji Epis-
kopatu stwierdzili m.in., ¿e:
1/ trudno�ci gospodarcze
nadal trwaj¹, w niektórych
dziedzinach pog³êbiaj¹ siê,
winy za to nie ponosi spo-
³eczeñstwo, 2/ wzrost cen nie
zlikwiduje inflacji,
3/ konieczne s¹ reformy spo-
³eczno-polityczne, rz¹d powi-
nien co� zrobiæ, ¿eby uzyskaæ
zaufanie spo³eczeñstwa,

4/ dla polepszenia klima-
tu w kraju nale¿y zaprze-
staæ procesów politycznych
i d¹¿yæ do uwolnienia
aresztowanych dzia³aczy.
--- Kilka tysiêcy osób
demonstrowa³o w Gdañsku,
gdy ks. Jankowski by³ po
raz kolejny przes³uchiwa-
ny w Prokuraturze.
Po przes³uchaniu demon-
stranci udali siê w pocho-
dzie do ko�cio³a �w. Bry-
gidy. Przechodz¹c ko³o
gdañskich redakcji krzy-
czeli: Piszcie prawdê!
Aresztowano kilkadziesi¹t
osób, w tym 40 korespon-
dentów zagranicznych. Ks.
Jankowski jest tylko jed-
nym z 69 "antysocjali-
stycznych" ksiê¿y nêka-
nych przez komunistów.
Ostrze¿enie z prokuratury
dosta³ np. proboszcz Ursu-
sa, który w ko�ciele mo-
dli³ siê za "S".
--- Rz¹d nie wie, jak
wybrn¹æ ze sprawy 11 wiê-
zionych  dzia³aczy KOR i
"S". Ostatnio wiêc z³ago-
dzi³ zarzuty oskar¿enia:
nie próbowali oni obaliæ
ustroju, ale tylko siê do
tego przygotowywali, za co
kara jest znacznie ³agod-
niejsza. Tak czy inaczej
komuni�ci po raz kolejny
wystawiaj¹ na po�miewisko
ludowy "wymiar sprawie-
dliwo�ci".
--- Znowu niesubordyna-
cja! Zjazd Zrzeszenia
Prawników Polskich wezwa³
do uwolnienia wszystkich
wiê�niów politycznych.
--- Wed³ug nieoficjalnych
przecieków z oficjalnych
�róde³, plany wizyty An-
dropowa w Polsce s¹ daleko
zaawansowane.
--- Z tych¿e kó³ s¹ prze-
cieki na tematy personal-
ne. W zwi¹zku z ostatnim
plenum KC spodziewane jest
odej�cie Obodowskiego,
g³ównego ponoæ architekta
"reformy gospodarczej".
Ma go podobno zast¹piæ
dotychczasowy I Sekretarz
KW z Katowic Zbigniew
Messner, typowany tak¿e
na samego premiera. Cze-
kamy kiedy Jaruzelski

po¿egna wreszcie PRON. Byæ
mo¿e co� zdecyduje Sejm dzi�
lub jutro.
--- Kiedy wracamy do kartek
na mas³o, kiedy zmniejsza siê
normy miêsa - rozmowy rz¹du
z Episkopatem na temat fun-
dacji dla rolników indywi-
dualnych utknê³y na martwym
punkcie. 50 lat temu w imiê
hase³ komunizmu zag³odzono
miliony Ukraiñców i Bia³o-
rusinów. Dzisiaj znowu ide-
ologia bierze górê nad eko-
nomi¹, ba, nawet nad ins-
tynktem samozachowawczym
partii.
--- Polskie w³adze nie po-
zwoli³y 5 polskim literatu-
roznawcom wzi¹æ udzia³u
w konferencji norwidowskiej
w USA. Uniemo¿liwi³y te¿
wyjazd polskich naukowców
na konferencjê po�wiêcon¹
wspó³czesnym teoriom socjo-
logicznym w Chicago, w
szczególno�ci pracom Thoma-
sa i Znanieckiego. Amery-
kañska nauka i kultura
d³ugo nie podniesie siê po
tym ciosie!
--- "Rzeczpospolita" wyja-
�ni³a jakiemu� czytelnikowi
/czytaj: ostrzeg³a pospól-
stwo/, ¿e pañstwo bêdzie
�ci¹ga³o podatki od paczek
zagranicznych, je�li ich
warto�æ w ci¹gu roku prze-
kroczy 150 tys. z³.
ZE �WIATA
--- By³a ¿ona Rakowskiego
- Wanda Wi³komirska koncer-
towa³a w Nowym Jorku 11 lis-
topada. Dochód z imprezy
przeznaczony by³ na "S".
--- W Bukareszcie odby³a
siê 100-tysiêczna manife-
stacja oficjalna przeciw
instalowaniu w Europie
rakiet zarówno radzieckich,
jak i amerykañskich.
--- Od dnia inwazji ra-
dzieckiej w Afganistanie
uciek³o z tego kraju 3 mi-
liony obywateli. W obozach
dla uchod�ców afgañskich
zd¹¿y³o siê ju¿ urodziæ sto
tysiêcy dzieci.
--- Partyzanci afgañscy
zestrzelili helikopter z
radzieckim genera³em.
--- Pilot afgañski uciek³
w³a�nie wojskowym odrzutow-
cem do Pakistanu.  ---
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POTWIERDZAMY WP£ATY: Vic-
toria 2000. DZIÊKUJEMY!

JARUZELSKI - IMPERATOR
WSZECHPOLSKI
Pod nieobecno�æ Olszowskiego
taktycznie wypchanego w
podró¿ na Daleki Wschód, KC
zaklepa³ kilka zmian perso-
nalnych w rejonie central-
nego ¿³obu PRL. G³osowanie
na ten temat w Sejmie by³o
ju¿ formalno�ci¹. Szczegó³ow¹
analizê zmian pozostawmy
zawodowym politologom. Nato-
miast ogólnie rzecz bior¹c
ich wymowa rysuje nam siê
tak:
--- Totaln¹ klêskê reformy
gospodarczej Jaruzelski
usi³uje maskowaæ przestawie-
niem paru panów na stanowi-
skach w Warszawie. Jak dot¹d
jedynym widocznym efektem
tej przek³adanki jest poród
kolejnego etatu wicepremie-
ra. Wicepremierów jest ju¿
chyba wiêcej ni¿ ministrów.
--- W miarê postêpów "nor-
malizacji" sztywnieje rêcz-
nie sterowana propaganda.
Np. informacjê o nowej funk-
cji genera³a - naczelnego
dowódcy na okres wojny -
ca³a prasa jednomy�lnie
opatrzy³a jego fotografi¹
z czasów, kiedy Gierka wy-
mieniano na 4 miejscu po
Gomu³ce, Cyrankiewiczu i
Spychalskim. Jak wiadomo,
w krajach obozu wizerunek
wodza wolno reprodukowaæ
tylko w kilku �ci�le przez
cenzurê reglamentowanych
wersjach. Ciekawe, ¿e Hitler
mia³  takich wersji kilka-
na�cie.

--- Rezygnacja Jaruzel-
skiego z funkcji ministra
obrony narodowej nie
zmniejszy³a, ale - odwrot-
nie! - zwiêkszy³a zakres
jego samodzier¿awia, ponie-
wa¿ Jab³oñski powo³a³ go
/niechby spróbowa³ tego
nie zrobiæ!/ "na okres woj-
ny" /o jakiej wojnie mowa?
z kim?/ na przewodnicz¹-
cego Komitetu Obrony Kra-
ju, któremu parê godzin
wcze�niej Sejm /na jakiej
podstawie?/ przekaza³
ca³¹ w³adzê w zakresie
obrony, wojny, pokoju, woj-
ska itd.
--- Im gorzej i biedniej -
tym bardziej wiêc bojowo.
Nasza zgrzebna junta par-
tyjno-wojskowa idzie w
�lady wszystkich zgni³ych
dyktatur. Kiedy wewn¹trz
kraju wszystko siê wali -
szuka siê na gwa³t wroga,
wytacza siê z magazynów
armaty zamiast mas³a, po-
trz¹sa szabelk¹ i sztanda-
rem narodowym, ustanawia
nowy order "za walkê o w³a-
dzê ludow¹", tworzy siê
straszak rakiet cruiz i
pershing i krzyczy: bij¹
naszych. Dzieci ogl¹daj¹
4 pancernych, starsi w dtv
30-minutowy program o tym
jak genera³ genera³owi
przekazuje ministerstwo,
padaj¹ s³owa o rubie¿y, o
ojcach, dziadach i sztan-
darach, o bohaterach o
ofiarach. Niestety naród
patrzy na to z perspektywy
kolejki po bia³e nici lub
papier klozetowy. I dlatego
jest to tak tragicznie
�mieszne.

DZIEÑ JAK CO DZIEÑ
Z REGIONU
--- Rady narodowe z trudem
dobijaj¹ do koñca swojej
kadencji, przed³u¿anej ju¿
dwukrotnie wbrew konstytu-
cji. W niektórych radach ze
wzglêdu na skandalicznie
nisk¹ frekwencjê zwo³uje
siê "po³¹czone zebrania"
dwóch albo i trzech komisji
naraz, tak ¿eby na sali
posiedzeñ znalaz³o siê cho-
cia¿ 5-6 osób.

--- Do Krakowa przys³ano
z Bia³egostoku 40 ton mas³a
ni¿szej jako�ci. Trzeba by³o
obni¿yæ jego cenê, ale nie
mia³ kto podj¹æ takiej decy-
zji. Mas³o wiêc le¿a³o w ma-
gazynie, a w sklepach go
brakowa³o. Ot, taki sobie
obrazek z socjalistycznej
codzienno�ci.
--- Jeszcze "konsultuje siê"
podwy¿ki a ju¿ na wolnym ryn-
ku mas³o jest po 700-900 z³.
--- Wraz z wyborem wodza na
okres wojny rozszerzy³a siê
sfera tajemnicy wojskowej.
Na drzwiach banku dewizowego
przy ul. Brackiej zawis³a
tabliczka "Zakaz fotografo-
wania".
--- Okultyzm, ró¿d¿karstwo,
zjawiska paranormalne, lata-
j¹ce spodki, astrologia, seks,
w najlepszym za� razie aero-
bic lub proroctwa Apokalipsy
- oto co oferuje w coraz
wiêkszych dawkach socjali-
styczna mass-culture w woj-
skowym wydaniu.
Z KRAJU
--- W sobotê i niedzielê 20
bm. Wa³êsa spotka³ siê po raz
drugi /pierwszy raz na wio-
snê/ z cz³onkami TKK "S".
Dzia³acze potêpili zapowie-
dzian¹ podwy¿kê cen, stwier-
dzaj¹c, ¿e nie doprowadzi
ona do rozwi¹zania proble-
mów gospodarki kraju a po-
g³êbi tylko zubo¿enie spo³e-
czeñstwa.
--- Prasa obszernie opisa³a,
jak to personel karetek po-
gotowia, nie wymieniony
zreszt¹ z nazwiska, rabowa³
przewo¿onych przez siebie
pacjentów. Nie jest wykluczo-
ne, ¿e t¹ drog¹ propaganda
chce rzuciæ cieñ na warszaw-
sk¹ s³u¿bê zdrowia i upraw-
dopodobniæ w opinii spo³ecz-
nej fa³szyw¹ wersjê �mierci
Grzegorza Przemyka, którego
zakatowaæ mieli - wed³ug
w³adz - nie milicjanci, ale
lekarze.
--- Nie trzeba amerykañ-
skich rakiet �redniego za-
siêgu, ¿eby po³o¿yæ PRL na
³opatki. W³a�nie jaka� drobna
awaria pozbawi³a stolicê
wody na d³u¿szy przeci¹g
czasu.
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--- Zapotrzebowanie na
leki podwaja siê w Polsce
co 5 lat i farmaceutyka nie
nad¹¿a. Tej zimy wystarczy
aspiryny i polopiryny,
oczywi�cie je�li nie bêdzie
epidemii grypy, a poza tym
wszystkich leków bêdzie
brakowa³o. Sami jednak
jeste�my sobie winni -
karci nas Polskie Radio -
bo masowo wymuszamy leki
u doktorów i wyrzucamy je
do kosza.
--- Na ekrany wracaj¹
niektóre filmy zdjête po 13
grudnia, np. Skolimowskiego
"Rêce go góry", poniewa¿
"zaistnia³a korzystna sy-
tuacja". Czytaj: nie ma
mas³a, trzeba wiec t³uszczy
rzuciæ jaki� och³ap ze
sfery rozrywki.
--- W handlu podziemnym
pojawi³y siê nadruki na
folii na koszulki "Zaraz
wracam", drukowane soli-
dark¹.
--- W niezale¿nym obiegu
ukaza³ siê "Piosennik po-
wstania styczniowego".
Zawiera 30 piosenek z nu-
tami, stron 48, cena 150 z³.
--- A¿ 5 milicjantów upar-
cie ochrania ambasadê
amerykañsk¹ w W-wie. Do
konsulatu USA w Krakowie
milicja te¿ nie puszcza
tubylców. Kto kogo siê tu
boi i dlaczego?
--- W szko³ach wprowadza
siê  stopniowo odrabianie
�wi¹t ko�cielnych i pañ-
stwowych. Rok temu doty-
czy³o to Bo¿ego Cia³a, te-
raz - Wszystkich �wiêtych,
a wspomina siê ju¿ o Nowym
Roku i 1 Maja. W prostej
linii prowadzi to do li-
kwidacji wolnych sobót, bo
rodzicom, których dzieci
bêd¹ siedzieæ w szkole,
bardziej bêdzie zale¿eæ na
tym, ¿eby wtedy nie praco-
waæ. Nie dajmy siê!
--- G³osy w Sejmie bêd¹
liczone elektronicznie, a
wyniki g³osowañ wy�wietla-
ne na monitorach. Wszystko
wskazuje na to, ¿e bêdzie to
jedyna innowacja w Sejmie
nowej kadencji.
--- Pianino mo¿e kupiæ
tylko absolwent  �redniej

lub wy¿szej  szko³y muzycz-
nej zarejestrowany jako
pianista. Wkrótce buty bêd¹
tylko dla listonoszy i roz-
nosicieli mleka, a bielizna
wy³¹cznie dla rejestrowa-
nych panienek lekkich oby-
czajów. Ca³e szczê�cie, ¿e s¹
jeszcze w naszym kraju spe-
kulanci...
--- W za³o¿eniach, Huta
Katowice mia³a byæ techno-
logicznie "czysta". Niestety
zamierzenie okaza³o siê
nierealne. Dzisiaj "królowa
hut" zanieczyszcza powietrze
42 tysi¹cami ton py³ów rocz-
nie, co dwukrotnie przekra-
cza za³o¿enia projektowe.
Skutki tego odczuwamy nawet
w Krakowie.
--- Po uchwaleniu ustawy
przeciwalkoholowej do kio-
sków w �l¹skich kopalniach
znowu powróci³o piwo, które
mo¿na teraz kupowaæ nawet
w nocy.
--- Wojewoda katowicki,
genera³, zarz¹dzi³, by po-
szukiwane towary przemys³o-
we sprzedawano od 15.00, by
mogli je kupiæ tak¿e pracu-
j¹cy rano. Odt¹d wiêc kolej-
ki ustawiaj¹ siê od rana i
czekaj¹ cierpliwie do godz.
15.00, a pracuj¹cy rano mog¹
co najwy¿ej ustawiæ siê na
ich  koñcu. Wojskowe prz¹dki
w socjalizmie nie s¹ wiele
m¹drzejsze od cywilnych.
--- Podobno Pomnikowi Po-
leg³ych Stoczniowców grozi
korozja, ale w³adze nie ze-
zwalaj¹ na ¿adn¹ konserwa-
cjê i same jej nie przepro-
wadzaj¹. Dziwnie przed³u¿a
siê renowacja tablicy z na-
zwiskami poleg³ych. W Kra-
kowie za Stalina te¿ wziêto
do renowacji figury aposto-
³ów spod ko�cio³a Piotra i
Paw³a, dok¹d wróci³y dopiero
po wielu, wielu latach.

ZE �WIATA
--- Za swoich 6 /s³ownie
sze�ciu/ ¿o³nierzy wiêzio-
nych przez Arafata w Tripo-
li /gdzie mog³o groziæ im
niebezpieczeñstwo w zwi¹zku
z walkami wewn¹trz OWP/
Izrael odda³ wielu jeñców
palestyñskich i libañskich:
wg Polskiego Radia 1 tysi¹c,

wg DTV - 3,5 tys., wg rozg³o-
�ni zachodnich blisko 5 tys.
W niewoli palestyñskiej
pozosta³o jeszcze kilku ¿o³-
nierzy izraelskich, w nie-
woli izraelskiej kilka ty-
siêcy palestyñczyków. Tu
3 refleksje. 1. Sk¹d te ol-
brzymie dysproporcje w licz-
bie jeñców po obu stronach
konfliktu? 2. Sk¹d te dziwne
ró¿nice miêdzy polskimi i
zachodnimi �rodkami prze-
kazu? 3. Kiedy to nasze
pañstwo bêdzie tak dbaæ o
swoich obywateli i ¿o³nierzy
jak Izrael?
--- Andropow przerwa³ mil-
czenie i po raz pierwszy od
sierpnia z³o¿y³ oficjalne
o�wiadczenie - ale na pi�-
mie, nie osobi�cie - w spra-
wie zerwania rokowañ na
temat eurorakiet.
--- 8-osobowa grupa usi³o-
wa³a porwaæ samolot Aero-
f³otu lec¹cy z Tbilisi do
Batumi i uprowadziæ go do
Turcji. Próba nie uda³a
siê, pilot zawróci³ i wyl¹-
dowa³ w Tbilisi, wywi¹za³a
siê strzelanina, zginê³o
7/!/ osób, w tym tylko 1
porywacz. Takie s¹ skutki
realizacji obowi¹zuj¹cej w
pañstwach komunistycznych
dyrektywy: zrobiæ wszystko,
¿eby udaremniæ porwanie,
nie licz¹c siê z bezpieczeñ-
stwem pasa¿erów i personelu
lataj¹cego. W tym przypadku
zachodzi ponadto podejrze-
nie, ¿e porywaczami byli
cz³onkowie rodzin miejsco-
wych prominentów, bo zwyk³y
obywatel w ZSRR nie ma
przecie¿ dostêpu do broni
palnej.
--- G³¹biñski pisze w "Po-
lityce" o Kubie m.in. "na
kartki, miesiêcznie, kupuje
siê 3 kg cukru i 40 dkg
miêsa". Nie podaje czy z
ko�ci¹, ale je�li nawet bez,
to i tak jeste�my jeszcze
du¿o do przodu.

HAS£O DNIA: Niech ¿yje naj-
wy¿sze stadium socjalizmu -
demokracja kartkowa, ostat-
ni etap na drodze do pe³nego
zwyciêstwa komunizmu!

DEFINICJA: Towarzysz �wir-
goñ = dar m³odzie¿y. ---
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PISMO NIEZALE¯NE

POTWIERDZAMY WP£ATY: Od
Florka S. 3.200 + papier.
DZIÊKUJEMY!

Z REGIONU
--- W Krakowie trwa zbiórka
podpisów pod protestem prze-
ciw zapowiedzianemu proceso-
wi 11 dzia³aczy "S" i KOR.
Zebrano ju¿ przesz³o 10 tys.
podpisów.
--- Nowa broñ w walce na
murach. Wobec ci¹g³ego zama-
lowywania napisów antyrz¹-
dowych studenci w DS-ach
zaczêli ryæ te napisy w tyn-
ku, co tak ³atwe do usuniêcia
ju¿ nie jest.
--- Z okazji dnia nauczycie-
la do wyk³adowców AGH nade-
sz³y ¿yczenia od KW MO. Zo-
sta³y one przyjête z g³êbok¹
wdziêczno�ci¹, zw³aszcza
przez tych nauczycieli aka-
demickich, którzy wielokrot-
nie interweniowali w sprawie
zatrzymañ i pobicia s³ucha-
czy uczelni przez MO.
--- Su³kowice w woj. krakow-
skim zbulwersowane s¹ spraw¹
�mierci Zbigniewa Bieli,
¿o³nierza WP. Rok temu w
przeddzieñ wigilii Bo¿ego
Narodzenia przyjecha³ on do
rodziny na krótki urlop i na
szosie zosta³ potr¹cony przez
samochód, prowadzony - wg
twierdzeñ wielu �wiadków -
przez pijanego milicjanta. Po
przeci¹gaj¹cych siê dochodze-
niach, �ledztwo w tej sprawie
zosta³o niedawno umorzone.
--- W Krakowie stoi mnóstwo
nie otynkowanych bloków mie-
szkalnych. £¹czna powierzch-
nia go³ych elewacji dosz³a
do pó³ miliona metrów kw.

W tym roku planowano
otynkowaæ 110 tys. m. kw.,
wykonano tylko 80 tys. Przy
tym tempie obecne zaleg³o-
�ci odrobi siê za 5-6 lat. A
ka¿dy nowy budynek problem
ten tylko pogorszy.
--- Rêczne sterowanie
gospodark¹ przez wojsko-
wych nie likwiduje nonsen-
sów. Oto ograniczono przed-
siêbiorstwom limity olejów
i materia³ów pêdnych. Na
skutek tego m.in. grozi np.
unieruchomienie czê�ci
transportu MPO oraz Cefar-
mu, który dowozi leki do
aptek.
--- Uruchomiono niezli-
czone telefony dy¿urne,
poprzez które ludno�æ ma
konsultowaæ podwy¿ki cen
ze sw¹ w³adz¹. Zapomniano
tylko, ¿e nasz kraj jest
najgorzej na �wiecie ste-
lefonizowanym poza Alba-
ni¹ i polskie "spo³eczeñ-
stwo telefoniczne" to tylko
jeden z cudów socjalizmu,
o których wszyscy s³ysze-
li, ale nikt ich nie wi-
dzia³.
Z KRAJU
---¯ona i syn Wa³êsy do-
stali paszporty do Oslo po
odbiór Nobla. Ale podanie
Tadeusza Mazowieckiego,
który mia³ z nimi wyjechaæ,
nie bêdzie chyba za³atwio-
ne, bo wydanie mu paszpor-
tu odroczono do 12 bm.
"z powodu  nawa³u pracy"
na MO. Uroczysto�ci w Os-
lo odbêd¹ siê dwa dni
wcze�niej.
--- Wa³êsa zamierza 16 bm.
w rocznicê masakry gdañ-
skiej w 1970 r. z³o¿yæ wie-
niec pod Pomnikiem Pole-
g³ych Stoczniowców i wy-
g³osiæ przemówienie przed-
stawiaj¹c w nim plan osi¹-
gniêcia celów zawartych w
Porozumieniach z Sierpnia.
--- W Bielsku aresztowano
18 dzia³aczy podziemia, we
Wroc³awiu grupê drukuj¹c¹
nielegalne wydawnictwa.
Takich informacji w na-
szych mass-mediach by³o
niewiele od czasu og³osze-
nia "amnestii".
--- A¿ 10 milicjantów przy-

sz³o zawiadomiæ ks. Popie-
³uszkê z parafii �w. Stani-
s³awa Kostki w W-wie, ¿e
prowadzi siê przeciw niemu
dochodzenie o nadu¿ycie
wolno�ci religii. Ksi¹dz
¿adnego papierka nie przy-
j¹³, t³um wiernych zebra³
siê od razu pod ko�cio³em
odmawiaj¹c modlitwy i stró-
¿e porz¹dku tym razem wyco-
fali siê.
--- Na ka¿dy milion ton
wêgla wydobytego w ostat-
nim roku w PRL wypada je-
den wypadek �miertelny w
kopalni.
--- "Polityka" opisa³a 2
panienki I sortu, które
w wilii wynajêtej za bajoñ-
skie sumy w osiedlu pro-
minentów w Katowicach
urz¹dzi³y sobie regularny
a luksusowy burdelik dewi-
zowy. "... pikanterii doda-
je tu fakt" - koñczy re-
porta¿ autorka - "i¿ owa
willa nale¿y do kolegi po
fachu, znanego �l¹skiego
dziennikarza, obecnie w
stolicy". Owym zaradnym
dziennikarzem okaza³ siê
nowy szef DTV Jan Gadoms-
ki. Pecunia non olet.
Zw³aszcza zielone w socja-
lizmie.
--- Husak zwizytowa³ Jaru-
zelskiego. Nawet wiêc "¯ela-
zny Gustaw", najbardziej
stalinowski przywódca w
RWPG, uzna³, ¿e nasz wódz
kroczy po w³a�ciwej drodze.
Niektórzy zachodni komenta-
torzy pocieszaj¹ nas, i¿
Jaruzelski nie powiedzia³
Husakowi /tak jak to o�wiad-
czy³ wobec Kadara/, ¿e Pol-
ska mog³aby skorzystaæ z
do�wiadczeñ "rozwoju" jego
kraju. Kto chce niech siê
cieszy...
--- Nale¿a³oby natychmiast
zamkn¹æ 8 spo�ród 21 tea-
trów i filharmonii, zlustro-
wanych przez NIK i Pañstwo-
w¹ Inspekcjê Pracy, ze
wzglêdu na ich fatalny stan
techniczny i sanitarny.
Chodzi tu m.in. o Teatr
S³owackiego i Teatr Stary
w Krakowie oraz Muzeum 
Narodowe w W-wie /to os-
tatnie nie ma odpowied-
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niego zabezpieczenia ppo¿./
--- Gospodarcza zapa�æ Pol-
ski pog³êbia siê. Dla odwró-
cenia kryzysowego trendu
potrzebny by³ w 1982 r. za-
strzyk 5 mld dol. Teraz mówi
siê ju¿ o 7,5 miliardach.
--- Polskiej gospodarce
zawsze pod górkê. Za Gierka
by³ nieurodzaj, woluntaryzm,
potem "Solidarno�æ" i strajki,
teraz restrykcje Reagana.
Jak te znikn¹, to winni bêd¹
arty�ci-muzycy, którzy jako
jedyni maj¹ jeszcze zwi¹zek
twórczy nie odnawiany od
czasów anarchii i rozpa-
sania.
---Wydatki pañstwowe na
wojsko wzros³y w 1982 r. a¿ o
12%. Wzrost ten nie obejmowa³
wydatków na MO i SB.
--- Z radiowego teatrzyku
dla dzieci: babcia le¿y w
szpitalu, pielêgniarka mówi
do wnuczki - "Przynie� z
domu trochê roso³u, bo na
naszych zupkach babcia d³ugo
nie poci¹gnie". Widaæ cenzor
przysn¹³  i do dzieciêcych
g³ów przeciek³o trochê praw-
dy o socjalizmie.
--- Dzieciom z pierwszych
klas szkó³ podstawowych ro-
dzice musz¹ d³ugo t³umaczyæ,
co to jest CHA£WA, o której
pisz¹ ich podrêczniki.
--- Znowu - jak w czasach
przed Sierpniem, do których
jakoby nie ma powrotu w ofi-
cjalnych wyst¹pieniach, za-
czyna pojawiaæ siê zwrot
"czyny spo³eczne". Odgrzeby-
wanie tej idei, skompromito-
wanej ju¿ dawno przez komu-
nistów, �wiadczy o ca³kowitej
ja³owo�ci wizji ich trzeciej
Polski, któr¹ nam chc¹ zgo-
towaæ.
--- Wyra�nie spad³ wska�nik
absencji chorobowej w zak³a-
dach pracy. Specjali�ci
twierdz¹, ¿e nie wynika to z
poprawy stanu zdrowia lud-
no�ci, ale jest efektem zachêt
materialnych w postaci 13 i
14 pensji. Taka jest ta "ludz-
ka twarz" dzisiejszego socja-
lizmu w Polsce.
--- Gazety, sprawozdania itp.
podkre�laj¹ gwa³towny wzrost
liczby zak³adów rzemie�lni-
czych. Zapominaj¹ wyja�niæ,

¿e wzrost ten nast¹pi³ na
skutek dzielenia siê du¿ych
zak³adów na malutkie, co
pozwala unikn¹æ horren-
dalnie wysokich podatków.
Faktycznie natomiast rze-
mios³o upada w dalszym
ci¹gu.
--- W Warszawie powsta³
ju¿ nowy obyczaj: po �lu-
bie pañstwo m³odzi udaj¹
siê pod Ko�ció³ �w. Anny,
gdzie na krzy¿u kwietnym
sk³adaj¹ swoje wi¹zanki
�lubne.
--- Najni¿szy w historii
komunizmu  i najni¿szy
w ca³ym bloku stan m³odzie-
¿y odnotowuje siê dzisiaj
w PZPR. Tylko 260 tys.
cz³onków partii, tzn. naj-
wy¿ej 11% liczy poni¿ej
30 lat. Tymczasem w klasie
robotniczej ludzie w tym
samym wieku stanowi¹
a¿ 50%.
--- Zmniejsza siê liczba
uzyskiwanych stopni dok-
torskich. Je¿eli w 1980 r.
Nadano ich jeszcze 3.737,
to w 1982 r. ju¿ tylko 3100.
Liczba habilitacji równie¿
spad³a z 598 w 1975 r. do
518 w 1982 r.
ZE �WIATA
---  Zachód spekuluje na
temat tajemniczej nieobec-
no�ci Andropowa na arenie
publicznej od 18 sierpnia.
Nie wiadomo czy chodzi o
jego chorobê czy o utratê
znaczenia politycznego. Byæ
mo¿e co� wyja�ni siê 28 bm.
na zapowiedzianej sesji
Rady Najwy¿szej ZSRR, któ-
rej Andropow przewodniczy.
Jako ewentualnych jego
nastêpców zaczyna ju¿ wy-
mieniaæ prasa zachodnia
Ustinowa, Czernienkê i
Romanowa.
--- Jak stwierdzi³ wywiad
amerykañski, po nawi¹zaniu
przez Grenadê bliskich
stosunków z ZSRR i Kub¹,
armia tego kraiku wzros³a
ze 100 do 1000 ¿o³nierzy,
czyli 10-krotnie. Oto g³ów-
ny efekt braterskiej przy-
ja�ni i pomocy.
--- Przewodnicz¹cy Zwi¹z-
ków Zawodowych NRD o�wiad-
czy³ w III wydaniu DTV, ¿e

g³ównym celem ich dzia³ania
jest "dobro socjalizmu".
Dzia³aczom tego typu nawet
na my�l nie przychodzi, ¿e
mogliby dzia³aæ po prostu
dla dobra ludzi, których
zwi¹zki zrzeszaj¹.
--- Zespó³ doradców USA
do spraw wolno�ci religii
w Europie Wsch. zajmie siê
spraw¹ papieru dla "Tygo-
dnika Powszechnego". Brak
papieru jest dla w³adzy
komunistycznej pretekstem
do ograniczania nak³adu
pisma.
--- Senat USA wzi¹³ na
warsztat sprawê importu
produktów pochodz¹cych z
radzieckich obozów pracy
przymusowej. Import ten jest
zakazany od 53 lat. W obo-
zach, gdzie wiêzionych jest
wg ró¿nych szacunków od 7
do 17 mln ludzi, produkuje
siê ró¿ne artyku³y z drew-
na, m.in. zabawki.
--- Dziennikarz radziecki
Bitow, który niedawno uzy-
ska³ azyl na Zachodzie,
wymieni³ 3 przyczyny swej
decyzji o opuszczeniu ZSRR:
powrót kierownictwa ra-
dzieckiego do polityki kul-
turalnej z okresu stalini-
zmu, trwaj¹c¹ od lat
30-tych eksterminacjê ro-
syjskiej inteligencji, ze-
strzelenie samolotu kore-
añskiego.
--- Afera w moskiewskiej
TV. Spiker czytaj¹c o�wiad-
czenie Andropowa opu�ci³
akapit oskar¿aj¹cy Amery-
kanów o przygotowywanie
zbrojnej konfrontacji i
w to miejsce wstawi³ zdanie
na temat bojowej gotowo�ci
wojsk paktu warszawskiego
oraz znaczenia jego manew-
rów. Andropow wyszed³ na
pod¿egacza wojennego, do-
chodzenie trwa, spikerowi
grozi co najmniej... szpital
psychiatryczny. Podobne
historie mia³y ju¿ miejsce
w br. w moskiewskim radiu
dla zagranicy.

HAS£A DNIA  /Z MURÓW KRA-
KOWSKICH KAMIENIC/: -
Ruskie - do Genewy!
- Andropow do sto³u! ---
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PISMO NIEZALE¯NEJaros³aw Marek Rymkiewicz
 13 GRUDNIA

    To cia³o gwo�dzie w d³oniach ma,
    Nad cia³em kr¹¿y czarna wrona.
    Jak ca³un jest grudniowa mg³a.
    O patrz! Ojczyzna twoja kona.
Bagnetem Mu przebili bok,
Cierniowa Jego jest korona.
Mieli�my jeden polski rok.
O patrz! Ojczyzna twoja kona.
    U grobu wojsko trzyma stra¿,
    Flaga ³opoce mu czerwona,
    A na niej �mierci mro�na twarz.
    O popatrz! Ojczyzna twoja kona.
Z naszej przelanej w grudniu krwi,
Z naszych popio³ów ulepiona,
Ona w tym grobie o nas �ni.
O patrz! Ojczyzna twoja kona.
    grudzieñ 1981

kim prowokacjom i
z góry stwierdzi³y,
¿e bêd¹ one niewiel-
kie. W Krakowie po-
jawi³y siê fa³szywe
ulotki nak³aniaj¹ce
do od³o¿enia manife-
stacji na przysz³y
rok. Wszystko to
tylko zaostrza panu-
j¹ce napiêcie.

W OSLO
W sobotê 10 bm. w
gmachu parlamentu
uroczy�cie wrêczo-
no Danucie Wa³êsa
dla jej mê¿a poko-
jow¹ nagrodê Nobla.
Jej symbol - z³oty
medal - bêdzie prze-
kazany do skar-
bca jasnogórskiego.
¯ona Lecha prezen-
towa³a siê doskona-
le w czarnej zamszo-
wej sukni oraz bia-
³ej bluzce z ¿abotem
i odznak¹ "Solidar-
no�ci". - Jak ta
dziewczyna �wietnie
wygl¹da - westchn¹³
jaki� dziennikarz.
Syn Wa³êsy wyst¹pi³ z
uroczyst¹ muszk¹ pod
szyj¹, w klapie mary-
narki mia³ odznakê
MB Czêstochowskiej,
któr¹ mu ojciec
przypi¹³ na drogê.
Król Norwegii przy-
j¹³ ich wcze�niej na

PRZED ROCZNICAMI
GRUDNIOWYMI
Podziemne kierownic-
two "S" wezwa³o do
pokojowych manife-
stacji w dniu 16
grudnia - rocznicê
Gdañska 70 i Wujka.
Po reakcji w³adz
widaæ, ¿e zawodz¹ j¹
nerwy jak postronki.
Zaczê³o siê od pusz-
czenia w pole Tereno-
wych Grup Operacyj-
nych, po raz drugi od
81 r. Pod pretekstem
kontroli przygotowañ
do zimy TGO maj¹
odegraæ rolê wiêksz¹
ni¿ poprzednio, tzn.
jeszcze dok³adniej
wêszyæ i rewidowaæ,
¿eby totalnie zastra-
szyæ spo³eczeñstwo. Do
udzia³u w misji TGO
Kiszczak zaprosi³
k o l e g ó w   z PRON
i nowych zz. SB wzmo-
g³a aresztowania
dzia³aczy podziemia,
o czym tr¹bi¹ PRiTV.
Znowu zabra³ g³os
Rakowski i to w
Stoczni. Rewiduje siê
ludzi na dworcach,
urz¹dza ³apanki na
"spekulantów", np. na
krakowskiej tandecie,
zatrzymuje i przeszu-
kuje samochody pry-
watne. W³adze zapo-
wiedzia³y odpór wszel-

audiencji prywatnej.
Podczas uroczysto�ci
siedzia³ z rodzin¹ nie w
pierwszym rzêdzie /jak
to zawsze robi¹ komuni-
styczni prominenci/,
ale po prostu w�ród
zebranych jako jeden z
obywateli kraju. Obecna
by³a masa dziennikarzy,
fotoreporterów, spra-
wozdawców telewizyj-
nych. Wieczorem  pod
hotelem, gdzie zatrzy-
ma³a siê pani Danuta,
przeszed³ pochód kilku
tysiêcy "zimnych" Skan-
dynawów, wznosz¹c
okrzyki na cze�æ Wa³êsy
i "Solidarno�ci". Bezpo-
�rednie transmisje z
Oslo nada³y G³os Amery-
ki, Wolna Europa i BBC.
Tê ostatni¹ rozg³o�niê
Warszawa specjalnie
zag³usza³a nawet na
fali �redniej w³asnym
programem. W DTV Falska
wykrztusi³a na ten
temat zaledwie 3 krót-
kie zdania, zwieraj¹ce 5
æwieræprawd. Mia³y one
o�mieszyæ i poni¿yæ
Polaka, na którego w
Oslo czeka³ pusty fotel.

WA£ÊSA ZA£ATWIA
ZNIESIENIE SANK-
CJI?
Wa³êsa zmieni³ swe
poprzednie stanowi-
sko, wyra¿ane jesz-
cze latem br. i
wezwa³ do zniesie-
nia sankcji gospo-
darczych wobec
Polski, twierdz¹c,
¿e spe³ni³y one
swoj¹ rolê, a Polsce
potrzeba kredytów,
bo ludzie chodz¹
g³odni. Musi to byæ
jednak po³¹czone z
uzyskaniem gwaran-
cji, ¿e kredyty bêd¹
zu¿yte w³a�ciwie a
nie zmarnowane jak
za Gierka. Reagan z
"pe³n¹ powag¹ roz-
wa¿a" apel Wa³êsy.
Tak¿e Zbig Brzeziñ-
ski stwierdzi³, ¿e
sankcje nale¿y
znie�æ, nie dlatego,
¿e Jaruzelski krzy-
czy o to od 2 lat,
ale dlatego, ¿e
Wa³êsa, autentyczny
reprezentant pod-
ziemnego spo³eczeñ-
stwa, o to w³a�nie
wyst¹pi³. Amerykañ-
ski charge d�affa-
ires w Warszawie
odby³ rozmowê z
Wa³ês¹, po której
odmówiono wszel-
kich komentarzy.
Urban wyzna³, ¿e
wszystko to nie
zmieni stosunku
polskich w³adz do
Wa³êsy. Czyli rz¹d
jest nadal twardy,
dumny i sam siê
wy¿ywi.

W ROCZNICÊ 13 GRUDNIA
    Ró¿nie mo¿na liczyæ czas od 13 grudnia
1981 roku: 2 lata, 24 miesi¹ce, 104 tygodnie,
730 dni. Ró¿nie te¿ mo¿na oceniaæ ten okres.
Je�li patrzeæ wstecz, to trudno nie czuæ go-
ryczy i ¿alu, ¿e tyle czasu kto� zabra³ nam
i krajowi. Ale spójrzmy naprzód, w przysz³o�æ.
Przecie¿ to znaczy, ¿e o 2 lata, o 24 miesi¹ce,
o 104 tygodnie, o 730 dni jeste�my bli¿ej na-
szego celu - bli¿ej koñca komunizmu!

---
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UWAGA!
Ostatni tegoroczny numer
"Ma³ej Polski" uka¿e siê
z dat¹ 19.12.83, kolejny -
dopiero za 2 tygodnie, ju¿
w 1984 roku, 2 stycznia.

Z REGIONU
Znowu rozesz³y siê pog³oski
o wymianie pieniêdzy i o
tym, ¿e "banknoty bêd¹ stem-
plowane". Ta ostatnia plotka
okaza³a siê czê�ciowo praw-
dziwa. Sami widzieli�my
papierowe 20-z³otówki stem-
plowane hitlerowsk¹ "gap¹"
z napisem WRONA NAS NIE
POKONA.
--- Nawet Gazeta Krakowska
zmuszona by³a przyznaæ, ¿e
wielu dzia³aczy zd¹¿y³o ju¿
opu�ciæ krakowski PRON.
Pocieszcie siê, towarzysze,
¿e nie tylko krakowski. Jak
na tak m³od¹ i bojow¹ orga-
nizacjê uwi¹d zacz¹³ siê
wyj¹tkowo wcze�nie. Szczu-
ry uciekaj¹ z ton¹cego
okrêtu.
--- Komuna cenzuruje nawet
modlitwy. Na ma³ej kartce
informuj¹cej o spotkaniach
Bractwa Trze�wo�ci o. Fran-
ciszkanów cenzor skre�li³
w tek�cie modlitwy "O Mary-
jo� módl siê za nami"
zwrot "a zw³aszcza za nie-
przyjació³ Ko�cio³a". Jak
wiadomo powszechnie, w Pol-
sce nieprzyjació³ Ko�cio³a
nie ma.
--- W³a�nie mi³o�ciwie nam
prezydentuj¹cy w Krakowie
T. Salwa mianowa³ swego
pi¹tego wiceprezydenta. W
sferze stanowisk typu "wice"
trwa w kraju od grudnia 81
dynamiczny rozwój.
--- W pi¹tek 2 bm. spêdzo-
no do Krakowskich Zak³adów
Miêsnych czo³owych produ-
centów ¿ywca z regionu.
Powiedziano im, ¿e nie mog¹
liczyæ ani na wy¿sze ceny
skupu ani na pasze i zada-
no interesuj¹ce pytanie:
co mog¹ zrobiæ, by zwiêk-
szyæ produkcjê miêsa? Od-
powiedzieli zgodnie z su-
mieniem i wyznaniem, ¿e
mo¿na liczyæ tylko na po-
moc niebiesk¹.
--- Z ¿ycia �rednich Pola-

ków: Pewnej pani z Krakowa
uda³o siê kupiæ telewizor
w Miechowie po 4-godzinnej
walce w kolejce /wiadomo�æ
o pierwszej od 4 miesiêcy
dostawie przysz³a od kuzy-
na/. Niezrzeszeni literaci
krakowscy poszukuj¹ pi¿amy
dla kolegi le¿¹cego w szpi-
talu. S¹siadka-emerytka po
wielu miesi¹cach tropienia
trafi³a na potrzebny jej
szlafrok, ale porzuci³a zdo-
bycz, gdy us³ysza³a, ¿e kosz-
tuje 8.000 z³.
--- Na Kleparzu, gdzie pra-
wie wszystko mo¿na kupiæ po
cenach prominenckich, bywa,
¿e przychodz¹ dwaj panowie w
cywilu i prosz¹ np. o 3 pacz-
ki kawy lub 5 par rajstop.
Potem spokojnie wyci¹gaj¹
legitymacje s³u¿bowe wiado-
mego resortu, p³ac¹ cenê
urzêdow¹ i oddalaj¹ siê za-
dowoleni z siebie, ustroju
i tak udanego po³¹czenia
publicznego obowi¹zku z
prywatn¹ korzy�ci¹.
--- "Ruskie rakiety z po-
wrotem na Grenadê" - g³osi³
szyderczo napis wêglem na
jednej z krakowskich ka-
mienic.

  Z KRAJU
--- Opinie Wa³êsy z wywiadu
dla francuskiego tygodnika
Liberation: O opiece SB -
mo¿na siê przyzwyczaiæ, kie-
dy widzê ilu ludzi za mn¹
chodzi, ile je�dzi aut, to
przynajmniej wiadomo na co
id¹ te podatki. - O prasie -
Bardzo lubiê czytaæ artyku-
³y, które mnie atakuj¹.
- O oskar¿eniu 11 dzia³aczy
- To zemsta polityczna.
- O przysz³o�ci - My po
prostu nie mamy mo¿liwo�ci
nie zwyciê¿yæ.
Wa³êsa chodzi ostatnio na
msze nie jak zwykle do ko-
�cio³a �w. Brygidy, ale gdzie
indziej, np. do kaplicy oo.
Oblatów. Unika te¿ rozmów z
t³umem, który po mszy zwykle
zaraz  gromadzi siê wokó³
niego. Nie jest to jednak
takie ³atwe. W jednej z ta-
kich rozmów powiedzia³ nie-
dawno, ¿e gdyby "S" mog³a
wznowiæ dzia³alno�æ, to
oczywi�cie móg³by stan¹æ na

jej czele. Wspominaj¹c inter-
nowanie stwierdzi³, ¿e rz¹d
wywiera³ na niego wówczas
bardzo silny nacisk i gdyby
mu siê podda³, to dzisiaj
móg³by rozmawiaæ z pewnym
panem nie jak doktor z dok-
torem, ale jak wicepremier
z wicepremierem.
--- Oko³o 500 osób zebra³o
siê w niedzielê 4 bm. z oka-
zji Barbórki pod kopalni¹
Wujek, aby wmurowaæ tam
pami¹tkow¹ p³ytê i uczciæ
7 poleg³ych górników.
Uroczysto�æ zorganizowali
dzia³acze "S" z Ann¹ Walen-
tynowicz i Kazimierzem
�witoniem. Dwójka ta zosta³a
aresztowana wraz z kilkoma
innymi osobami. Zebranych
rozpêdzi³a milicja. W tym
samym dniu w wielu ko�cio-
³ach polskich odprawiono
¿a³obne msze �w. w intencji
górników poleg³ych w stanie
wojennym.
--- W W-wie t³um wiernych
szacowany na ok. 5 tys. osób
wys³ucha³ kazania ks. Popie-
³uszki, prosz¹cego �w. Bar-
barê o opiekê nie tylko nad
górnikami pracuj¹cymi pod
ziemi¹, ale tak¿e podziemny-
mi drukarzami, kolporterami
i wiê�niami potrzebuj¹cymi
pomocy. Robotnicy Huty W-wa
zorganizowali ksiêdzu, nêka-
nemu przez MO i SB, specjal-
n¹ stra¿, pe³nion¹ przez 24
godziny na dobê.
--- Wojewoda katowicki za-
³atwi³ na kartki po 10 dkg
kawy i 10 dkg herbaty. Woje-
woda bielski za³atwi³ po 5
dkg kawy. Nasz kapral re-
zerwy Salwa, prezydent, nie
za³atwi³ nic. Wniosek, banal-
ny zreszt¹: im wy¿sza szar¿a,
tym wiêksze mo¿liwo�ci.
ZE �WIATA
Podobno Andropow le¿y spa-
rali¿owany. Ale w Moskwie
podano oficjalnie, ¿e po 16-
tygodniowym przeziêbieniu
w³a�nie wraca do normalnej
dzia³alno�ci politycznej. Wg
opinii niektórych zachod-
nich ekspertów podczas cho-
roby towarzysza A. wojskowi
zaczêli w ZSRR odgrywaæ
wiêksz¹ ni¿ dot¹d rolê.
---
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WYD.: PAP - POLOWE ARCHIWUM
PRASOWE, KRAKÓW, MA£OPOLSKA

NASZA DEWIZA
PLUS RATIO QUAM VIS

RACZEJ ROZUMEM NI¯ SI£¥

NR 38   19.12.83   10 Z£
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PISMO NIEZALE¯NE PRZYJACIO£OM I WSPÓ£PRACOWNIKOM, KORESPONDENTOM I RE-
DAKTOROM, DRUKARZOM I KOLPORTEROM, CZYTELNIKOM I TYM,
KTÓRZY PRZEGL¥DAJ¥ NAS S£U¯BOWO - ¯YCZYMY DOBRYCH, SPO-
KOJNYCH �WI¥T I NOWEGO 1984 ROKU - LEPSZEGO DLA POLSKI.

PRZY STOLE WIGILIJNYM WSPOMNIJMY TYCH, KTÓRZY TEN WIE-
CZÓR SPÊDZ¥ W WIÊZIENIACH, W PODZIEMIU, DALEKO OD OJCZY-
ZNY NA PRZYMUSOWEJ EMIGRACJI.

BÓG SIÊ RODZI

Pociesz Jezu kraj p³acz¹cy,
Zasiej w sercach prawdy ziarno,
Si³ê swoj¹ daj walcz¹cym,
Pob³ogos³aw "Solidarno�æ".
Wiê�niom wszystkim daj wytrwa³o�æ,
Pieczê miej nad rodzinami,
A s³owo cia³em siê sta³o
I mieszka³o miêdzy nami�

Grudzieñ 1981

policji i wojska." - Nie, to
nie o Polsce, ale o rejonie
Ameryki Po³udniowej. Jest to
wyj¹tek z ksi¹¿ki ksiêdza
Maliñskiego o Papie¿u "Naj-
chêtniej gra³ na bramce".

UWAGA! Kolejny, 39. numer  MP
uka¿e siê dopiero za dwa
tygodnie - 2 stycznia 84.

ROCZNICE GRUDNIOWE
Od grudnia 1981 nie by³o
takiej aktywno�ci komuny
w zastraszaniu ludzi. Ca³e

kolumny wozów milicyjnych od
poniedzia³ku 12 bm. jecha³y w
stronê Krakowa. D³ugie sze-
regi milicyjnych wiê�niarek,
armatek, ³azików i suk oku-
powa³y ulice przyleg³e do pl.
Wolno�ci, g³ównie ul. Pomor-
sk¹, gdzie kiedy� urzêdowa³o
gestapo. W nocy obroñcy komu-
nizmu grzali siê przy ogni-
skach p³on¹cych w koszach na
�mieci i ha³asowali jak przy-
sta³o na normalnych nadlu-
dzi. Kolumny pojazdów ZOMO
manifestacyjnie przemierza³y
ulice. Ustrój znowu demon-
strowa³ dodatkowe patrole,
radiowozy itp. dowody pró¿no-
�ci i si³y socjalizmu. Podobno
w samym Krakowie MO zwinê³a
ok. stu osób podejrzanych o
dzia³alno�æ w podziemiu. Byæ
mo¿e SB chcia³a siê czym�
wykazaæ, bo od ujêcia Hardka
nie mia³a ¿adnych osi¹gniêæ.
Granicê przyja�ni z CSRS
obstawiono z obu stron -
dok³adnie tak samo jak dwa
lata temu. �redni Polak
g³ówkowa³ po co to wszystko
skoro - wed³ug Kiszczaka -
podziemie ju¿ nie istnieje?
Rz¹d ³askawie rzuci³ tez
ogryzek marchewki: trochê
chiñskiej herbaty, jak¹�
m¹czkê kartoflan¹, nieco
pozapeerelowskiego alkoholu
etc.
W dniu 13 bm. niewiele siê w
Krakowie dzia³o poza dalszy-

mi ruchami ZOMO w ró¿-
nych punktach miasta.
W paru ko�cio³ach kra-
kowskich odprawiono
okoliczno�ciowe msze.
U Jezuitów na Kopernika
mia³a ona b. uroczysta
oprawê. Celebrowa³o j¹ 5
ksiê¿y w czerwonych
ornatach, w asy�cie ok.
20 kleryków. Tematem
kazania by³a prawdziwa
wolno�æ, prawdziwa spra-
wiedliwo�æ, która musi
zwyciê¿yæ sprawiedliwo�æ
z plasteliny, sumienia z
plasteliny. Kraj jest w
stanie g³êbokiej nie-
przytomno�ci - mówi³
ksi¹dz - celowo podtrzy-
mywanej, aby móc wycho-
waæ m³odzie¿ w duchu
k³amliwych idei, które
nie sprawdzi³y siê w
praktyce. T³um w ko�cie-
le od�piewa³ Rotê z re-
frenem "By siê rozpad³a
w proch i py³ sowiecka
zawierucha" i po mszy
u³o¿y³ przed ko�cio³em
nowy krzy¿ z kwiatów i
zniczy. W tym samym dniu
wieczorem w niektórych
blokach N. Huty zorgani-
zowano �wietlne manife-
stacje, b³yskano �wia-
t³ami w oknach, uk³ada-
j¹c z nich np. wielkie
litery S.
W dniu 16 bm., kiedy to
na godz. 14 zapowiedzia-
no wiec pod bram¹ HiL,
milicja obstawi³a
wszystkie drogi wlotowe
do kombinatu, nie prze-
puszcza³a ludzi, kontro-
lowa³a auta. Podobno od
strony Ruszczy sta³y
czo³gi. G³ówn¹ bramê
obstawi³y gêste szeregi
ZOMO a pracowników po I
zmianie natychmiast
wywieziono autobusami
wcze�niej wynajêtymi z
ró¿nych przedsiêbiorstw.

MY�LI �REDNIEGO POLAKA
   Pewien znany pisarz kra-
kowski, do niedawna towarzy-
ski i lubiany, obecnie dzia-
³acz PRON i nowego ZLP, skar-
¿y siê, ¿e nerwy go zawodz¹, ¿e
¿ycie towarzyskie sta³o siê
niemo¿liwe. Pozostaje zakopaæ
siê w czterech �cianach w³a-
snego domu i po�wieciæ czas na
samo pisanie�
   Pewna s¹siadka - o cia-
snych pogl¹dach, ¿ali siê na
samotno�æ, nudê i beznadziej-
no�æ, zerwanie wszystkich
wiêzi, nieufno�æ otoczenia�
   A wiêc bojkot trwa. A wiêc
jednak boli wyrzucenie poza
nawias.
   A my - drodzy towarzysze
nigdy nie mieli�my tylu przy-
jació³, tylu wspania³ych ludzi
w otoczeniu. Nigdy tyle nie
otrzymywali�my od innych i
nie dawali tyle z siebie.
   Solidarno�æ sta³a siê filo-
zofi¹, stylem ¿ycia, jak po-
wiedzia³ kto� m¹dry. I tego z
nas nie wydrzecie.

ANALOGIE
"Rz¹dy w tych pañstwach spra-
wuj¹ przewa¿nie genera³owie,
którzy nie bardzo umiej¹ rz¹-
dziæ. Trzymaj¹ tylko porz¹dek.
Troszcz¹ siê o to, ¿eby by³
spokój. Dokonuj¹ tego z pomoc¹
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Tramwaje wraca³y spod kombi-
natu puste. Jeden z robotni-
ków stwierdzi³, ¿e pój�cie na
ZOMO przy takim ich zmasowa-
niu by³oby samobójstwem.
Sporo ludzi oczekiwa³o, na
pró¿no, na pl. Centralnym na
nadej�cie pochodu z HiL.
Wieczorem tego dnia w �ród-
mie�ciu Krakowa wy³¹czono
pr¹d, nie je�dzi³y tramwaje,
ale panowa³ spokój.
W kraju pokojowe manifesta-
cje wyznaczono na 16 bm.
przez TKK mia³y ograniczony
zasiêg i rozmiary. Odby³y siê
w Warszawie, Gdañsku, Pozna-
niu i Wroc³awiu, gdzie MO
u¿y³a pa³ek i wody. W wielu
o�rodkach SB przeprowadzi³a
dalsze aresztowania dzia³a-
czy podziemia.
Z REGIONU
W nr 34 MP b³êdnie podali�my,
¿e przyczyn¹ od³o¿enia spo-
tkania z Wajd¹ na UJ by³
brak radiofonizacji sali.
Prostujemy: rzeczywistym
powodem by³o� niezwyk³e
powodzenie imprezy. Mianowi-
cie ze wzglêdów technicznych
zgromadzenie wielkiego t³umu
w starej sali uniwersyteckiej
nie by³o ca³kiem bezpieczne.
Wajda zaprosi³ wiêc wszyst-
kich do teatru na jedn¹ z
prób swego spektaklu.
--- Prawdopodobnie dla ca³-
kowitego zamieszania ludziom
w g³owach kto� puszcza w
obieg banknoty ze stemplem:
1500-lecie urodzin �w. Bene-
dykta - 480 - 1980".
--- Ludzie opowiadaj¹, ¿e w
Jubilacie pojawi³y siê futra
z norek po 1,2 mln z³. W pew-
nej chwili kto� zg³osi³ kra-
dzie¿ pieniêdzy, zamkniêto
sale i zrewidowano wszyst-
kich. Trudno jednak by³o
wskazaæ z³odzieja, gdy¿ a¿ 7
osób mia³o przy sobie po
pó³tora miliona z³.
Z KRAJU
--- Przy odbiorze nagrody
Nobla dla Wa³êsy nie by³o w
Oslo ¿adnego dziennikarza
krajowego.
--- W³adze programowo igno-
ruj¹ Wa³êsê, ale gdy z Oslo
wraca³a jego ¿ona, lotnisko
obstawiono kordonami milicji,
które przepuszcza³y na Okê-

cie tylko ludzi z biletami
lotniczymi. Mimo to zebra³o
siê kilkaset osób. Wa³êsa
odjecha³ do Czêstochowy w
procesji 7 wozów MO. Tam
przed cudownym obrazem
z³o¿y³ jako wotum z³oty
medal - symbol pokojowej
nagrody Nobla. W drodze
powrotnej do Gdañska za-
trzymano go w £odzi. Zrewi-
dowano ¿onê i syna. £¹cznie
na trasie zatrzymywano go
kilkana�cie razy.
--- Urban zapowiedzia³, ¿e
w³adze bêd¹ utrudniaæ Pola-
kom kontakty z ambasadami
tych pañstw, które prowadz¹
w stosunku do PRL nieprzy-
jazn¹ politykê. Dotyczy to
g³ównie USA.
--- 2 cz³onków prezydium
Regionu �l. - D¹browskiego
"S", przyjació³ Leszka Wali-
szewskiego /obecnie za gra-
nic¹/ zginê³o ostatnio w
nie wyja�nionych okolicz-
no�ciach.
--- Ostatnia wizyta szefa
radzieckiego KGB u Jaru-
zelskiego zwi¹zana by³a z
ponownym powo³aniem dorad-
ców radzieckich w urzêdach
SB. Doradcy tacy opu�cili
Polskê po roku 1956.
--- TVP pokaza³a podlicza-
nie ankiety o podwy¿kach.
Ta mrówcza praca potrwa
do pocz¹tków stycznia. Py-
tanie: po co? Przecie¿ o
podwy¿kach dawno ju¿ zade-
cydowano gdzie� tam na
górze.
--- Z telewizyjnego serialu
wed³ug scenariusza Brat-
kowskiego "Najd³u¿sza wojna
nowoczesnej Europy" dowie-
dzieli�my siê, ¿e w czasie
intensywnej germanizacji
zaboru pruskiego za tajne
nauczanie grozi³a kara a¿�
pó³ roku wiêzienia.
--- Wraz z postêpem norma-
lizacji PRiTV ekshumuje
i powtórnie spo¿ytkowuje
coraz to nowych niebosz-
czyków szklanego ekranu.
Mign¹³ nam red. Miko³aj-
czyk, zazgrzyta³ sygna³
Teleecha na tle Ireny Dzie-
dzic odstrzelonej z hukiem
po roku 80. Da wódz, a us³y-
szymy i Wandê Odolsk¹, by

m³odszym pokoleniom przy-
bli¿y³a �wietlan¹ postaæ
Józefa Wisarionowicza.

ZE �WIATA
--- Dopiero teraz Moskwa
oficjalnie potwierdzi³a
wiadomo�æ o wypadku podczas
startu radzieckiej rakiety
kosmicznej z kosmonautami
na pok³adzie we wrze�niu br.
i o trudno�ciach w locie
stacji orbitalnej, czemu
dotychczas równie oficjal-
nie i stanowczo zaprzecza³a.
--- Sandor Gaspar, sekre-
tarz generalny rady wê-
gierskich zz, zosta³ zdjêty
ze stanowiska. S¹dzi siê, ¿e
by³ on zbyt niezale¿ny od
partii.
--- Studenci czechos³owaccy
rozpoczêli zbiórkê podpisów
pod protestem przeciwko
rozmieszczaniu radzieckich
pocisków nuklearnych w ich
kraju.
--- W radzieckiej propa-
gandzie coraz czê�ciej po-
równuje siê Reagana do Hi-
tlera.

MY�LI RÓ¯NE
MY�L MARKSA: Religia to
opium dla ludu - napisa³
Marks, a komuni�ci stale to
powtarzaj¹. Nie chc¹ wie-
dzieæ, ¿e zdanie to wyjête
jest z kontekstu i nastêpuje
zaraz po innym zdaniu: Re-
ligia jest objawem duszy w
bezdusznym �wiecie.
KOS nr 37 o "praworz¹dno�ci
ludowej": Z praworz¹dno�ci¹
jest tak jak z dziewictwem:
albo S¥ albo ich nie ma, a
¿adne przymiotniki niczego
tu nie zmieni¹�
MY�L STARSZAKA Z PRZED-
SZKOLA: Nie wiem jak tam u
m³odszych, ale moje pokole-
nie jest stracone dla w³a-
dzy�
KALAMBUR CZ£OWIEKA �RED-
NIEGO: Gomu³kê wykoñczy³
JaSZCZUK, Gierka - WrzaSZ-
CZYK, Jaruzelskiego?
Skoñczy KiSZCZAK!
DEFINICJA: USA to pañstwo,
które miesza siê do polityki
ZSRR na ca³ym swiecie.
--- WSZYSCY nasi wrogowie
s¹ �miertelni. Tylko kiedy?

        Paul Valery   ---

1983  �  19 GRUDNIA  �  NR 38



MA£A POLSKA  �  ROK II
87

WYD.: PAP - POLOWE ARCHIWUM
PRASOWE, KRAKÓW, MA£OPOLSKA

NASZA DEWIZA
PLUS RATIO QUAM VIS

RACZEJ ROZUMEM NI¯ SI£¥

NR 39   2.1.84   10 Z£

mm mm mmm  m  mmm
mm mm m m mmm m m
m m m mmm  m  mmm
m   m m m  mm m m

mmm mmm m   mmm m m mmm
m m m m m   m   mm  m m
mmm m m m    m  mm  mmm
m   mmm mm mmm  m m m m

PISMO NIEZALE¯NE

ORWELL '84
Zaczynamy rok 1984, rok, w
którym 40 lat temu Orwell
umie�ci³ akcjê swojej s³yn-
nej polityczno-fantastycz-
nej powie�ci, opisuj¹cej
Angliê po �wiatowym zwyciê-
stwie komunizmu. Przenikli-
wa, katastroficzna wizja
wielkiego pisarza zi�ci³a
siê niestety w wielu kra-
jach, w tym tak¿e u nas.
W niektórych szczegó³ach
fantazja go jednak zawiod³a.
Nie przewidzia³ Kambod¿y,
kuriozalnego ustawodawstwa
Sejmu PRL, rozwoju techniki
rakietowo-j¹drowej. Z dru-
giej strony nie przewidzia³
te¿, ¿e komunizm zrodzi
"Solidarno�æ", która bêdzie,
a w³a�ciwie ju¿ sta³a siê
jego grabarzem. Która dopi-
sze do orwellowskiego kosz-
maru happy end - czwart¹
czê�æ powie�ci i zatytu³uje
j¹ "Rok�.", No, w³a�nie, któ-
ry? Nie powiemy, ¿eby nie
zapeszyæ.

�I PO �WIÊTACH
Po demonstracji si³y w po³o-
wie grudnia, komuna zagra³a
dobrego wujaszka. Wybrani
dostali talony na auta,
lodówki i pralki, dzienni-
karze SDPRL kupowali ma-
szyny do pisania po 8 tys. z³
/cena w komisie 25.000/,
kopalnie rozdziela³y ko¿u-
chy, dywany, akumulatory
a nawet m¹kê kartoflan¹ na
�l¹skie kluchy. W Oddziale
HiL w Bochni dyrekcja zor-
ganizowa³a kiermasz atrak-
cyjnych towarów, ludzie
wiêc nie pracowali, tylko

od rana do 10.00 stali w
kolejkach. Widz¹c to, przesu-
niêto kiermasz na 13.00, co
jednak tylko wyd³u¿y³o ten
kolejkowy strajk.
Radio opowiedzia³o o pewnej
rodzinie, w której od 1914 r.
a¿ do dzisiaj /!/ podczas
ka¿dej wigilii brakowa³o
kogo�, kto by³ na wojnie lub
w wiêzieniu, nadawano bez
przerwy kolêdy  i inne
"folklorystyczne" kawa³ki.
Pokazano te¿ Dobraczyñskiego
jak wizytowa³ dom starców.
Jaki� inwalida dziêkowa³ mu
wylewnie, ¿e bez PRONu zgi-
n¹³by niechybnie. Na wszelki
wypadek we wszystkich wiêk-
szych zak³adach zarz¹dzono
nieprzerwane dy¿ury.
A pod choinkami w wielu
domach znalaz³y siê w�ród
prezentów solidarno�ciowe
znaczki, plakietki, kalenda-
rze, niezale¿ne ksi¹¿ki itp.
Bilety na bale sylwestrowe
posz³y jak woda - donios³o
Echo. A cena 1 biletu zbli¿a-
³a siê nieraz do najni¿szej
pensji lub emerytury. Kolej-
ki po wódkê sta³y non stop
od po³owy grudnia, dolar
nieustannie szed³ w górê.
W ostatni dzieñ roku na Wa-
welu w budynku mieszcz¹cym
go�cinne apartamenty Rady
Pañstwa okna jarzy³y siê
d³ugo w nocy. To pewnie kla-
sa robotnicza hucznie �wiê-
towa³a nowy rok spijaj¹c
szampan ustami swych przed-
stawicieli.
Pewna pani przysz³a na pry-
watkê w sukni ozdobionej
wielkimi literami PZPR. Ma-
teria³ kupi³a niedawno na
lewe zamówienie z piecz¹tk¹
komitetu partii z g³êbi kra-
ju. Po Sylwestrze zu¿yje go
na sito do ramki drukars-
kiej. Od �redniego Polaka do-
stali�my ¿yczenia: Oby nowy
rok by³ mo¿liwie jak najmniej
gorszy od poprzedniego�

�I PO PODWY¯KACH?
Maj¹c do wyboru rozwi¹zanie
z³e i jeszcze gorsze, Polacy
opowiedzieli siê zdecydowanie
przeciw wszelkim podwy¿kom.
Kto� zauwa¿y³ np., ¿e mówie-
nie o rekompensatach dla

emerytów po 70-ce, kiedy
�rednia ¿ycia dla mê¿czyzn
wynosi 68 lat a dla kobiet
72, jest niesmacznym dow-
cipem. W³adze, pamiêtaj¹c
poprzednie kryzysy /a
wiêc jednak czego� je na-
uczyli�my?/ zastosowa³y
dziwaczn¹ taktykê odwrotu
po³¹czon¹ z myleniem
przeciwnika. Najpierw
pokaza³y w TV wronio-
zwiazkowców, którzy pod-
wy¿ki poparli, potem weso-
lutkiego jak zawsze Kra-
siñskiego, który mamrota³
¿eby ankietowaæ i ankie-
towaæ, a potem analizowaæ
i analizowaæ, z kolei zno-
wu zwi¹zkowcy mówili, ¿e
s¹ przeciw a na konsulta-
cje za ma³o czasu, chocia¿
dopiero co k³amali wrêcz
odwrotnie. Rz¹d wypu�ci³
wiêc swe w³asne zwi¹zki w
maliny, jak ju¿ wiele razy
zreszt¹, a sam udawa³
strusia: zniós³ za wielkie
jajo, zestracha³ siê, w³o-
¿y³ wiêc ³eb w piasek i
czeka. Za miesi¹c zobaczy-
my.

�ALE PRZED WYBORAMI
Jednak idea konsultacji
jest wiecznie ¿ywa i nadal
mo¿emy dyskutowaæ o wybo-
rach. Z og³oszonego pro-
jektu ordynacji widaæ, ¿e
wybory nie bêd¹ ani tajne
/sprawdzanie list, fajko-
wanie nazwisk g³osuj¹cych,
brak obowi¹zku wchodzenia
do kabiny/, ani równe
/ilu ludziom odebrano
prawa obywatelskie?/, ani
powszechne /kandydowaæ
mog¹ tylko osobnicy wy-
stawieni przez PRON czyli
PZPR tj. SB/, ani nawet
bezpo�rednie - bo projekt
przewiduje komiczn¹ jak
na koniec XX wieku zasadê,
¿e ni¿sze rady wy³aniaj¹
ze swego grona radnych
wojewódzkich. W dodatku
nowa ordynacja wymaga
zmiany konstytucji i
ustawy o radach, zaklepa-
nych przez Sejm zaledwie
kilka miesiêcy temu! Po-
nadto: kandydaci na rad-
nych musz¹ wykazywaæ
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"pe³n¹ aprobatê zasad socja-
listycznego ustroju PRL",
usuniêto zasadê ¿e wybrany
musi dostaæ co najmniej 50%
g³osów wyborców, kandydatów
nie mog¹ zg³aszaæ ¿adne
grupy obywateli poza PRON
itd. itd. Jest to wiêc krok
wstecz nawet w stosunku do
tego, co mieli�my przez tyle
lat i �wietnie pokazuje, jak
w³adza pojmuje "porozumie-
nie". Konsultacja nie ma
zatem wiêkszego sensu, w³a-
dza ludowa i tak wie kogo
sobie wybierze, naród powi-
nien wiêc po prostu - jak
pisa³ batiuszka Stalin -
przej�æ nad tym do spraw
bie¿¹cych, bo tzw. wybory s¹
wewnêtrzn¹ spraw¹ komuny,
z któr¹ nie mamy nic wspól-
nego. Co najwy¿ej mo¿emy je
obserwowaæ jako kolejny
symptom degeneracji  us-
troju.

NA WSCHODZIE ZMIANY?
Andropow nie przyby³ na
posiedzenie KC KPZR 26 gru-
dnia ani na sesjê Rady Naj-
wy¿szej, wyznaczon¹ na os-
tatni mo¿liwy termin w ub. ro-
ku. Nasza prasa wstydliwie
zamydli³a ten fakt stosuj¹c
mêtne zwroty /sprawd�cie
sami w gazetach!/ Oficjal-
nie w ZSRR wyt³umaczono
nieobecno�æ towarzysza A.
"przej�ciowymi trudno�cia-
mi", które - warto przypo-
mnieæ - nie przechodz¹ od
sierpnia. Z równym powodze-
niem mo¿na by t³umaczyæ
roczn¹ ju¿ przesz³o nieobec-
no�æ Bre¿niewa w ¿yciu pu-
blicznym. Wed³ug "dobrze
zazwyczaj poinformowanych
kó³ medycznych" Andropowowi
pozosta³o nie wiêcej ni¿ pó³
roku do 2 lat ¿ycia. Dziwnie
�wiadczy o tak du¿ym kraju,
¿e osoba na tak wysokim
stanowisku i o takich kom-
petencjach dzia³a tak d³ugo
z ukrycia. Milovan D¿ilas
okre�li³ 14 miesiêcy temu
doj�cie do w³adzy Andropowa
nie jako pocz¹tek nowej ery,
lecz jako koniec starej.
Nikt natomiast nie wie, czym
bêdzie kolejna zmiana I Se-
kretarza KC PZKPZR.

DZIEÑ JAK CO DZIEÑ
Z REGIONU
--- Regionalny Komitet "S"
Ma³opolska przedstawi³ wa-
runki udzia³u spo³eczeñstwa
w wyborach do rad narodo-
wych. S¹ to: uwolnienie wiê�-
niów sumienia, pluralizm
zwi¹zkowy, mo¿liwo�æ zg³asza-
nia kandydatów przez grupy
ludzi i wszelkiego rodzaju
stowarzyszania. RKS apeluje
o nie odmawianie udzia³u w
komisjach wyborczych, bo
bêdzie to �wietna okazja, ¿eby
zobaczyæ z bliska fa³szerstwa
wyborcze komuny.
--- Jeszcze przed �wiêtami
pojawi³y siê zdjêcia z 16. 12
przedstawiaj¹ce dom studenc-
ki Akropol, w którym o�wie-
tlone okna tworzy³y znak
Polski Walcz¹cej. Starcia
studentów z ZOMO trwa³y na
Miasteczku w tym dniu do
pó�nej nocy.
--- W rozmaitych instytu-
cjach prowadzona jest nowa
weryfikacja pracowników tzn.
usuwanie niepewnego elemen-
tu. M.in. w "Gazecie Krakow-
skiej" pozbyto siê ostatnich
cz³onków zespo³u z "okresu
Szumowskiego". Ma to podobno
zwi¹zek z odej�ciem z w³adz
partyjnych ludzi, którzy
Szumowskiego kiedy� popiera-
li. Gdzie indziej pracownicy
musz¹ wype³niaæ specjalne
o�wiadczenia maj¹tkowe. Nie
ma to wiêkszego znaczenia
prawnego, ale daje efekt
o jakim marzy w³adza tota-
litarna: najuczciwszy oby-
watel od razu czuje siê
przestêpc¹.
--- Na pierwszych stronach
�wi¹tecznego "Przekroju" jest
zdjêcie Pendereckiego odbie-
raj¹cego order z r¹k genera-
³a. Na s. 17 tego samego nu-
meru Penderecki mówi o swym
najwiêkszym dziele "requiem
polskie", którego I czê�æ
napisana jest na ods³oniêcie
Pomnika w Gdañsku, a dwie
ostatnie maj¹ uczciæ Powsta-
nie Warszawskie i ofiary
Katynia. Jak mo¿na ³¹czyæ
re¿imowy order z czci¹ dla
ofiar Katynia pozostanie
s³odk¹ tajemnic¹ mistrza P.
i naszej propagandy.

Z KRAJU
--- MO przes³uchiwa³a
Wa³êsê na okoliczno�æ spo-
tkania z TKK. Zadano mu 15
pytañ, na wszystkie odmówi³
odpowiedzi.
--- Z amnestii skorzysta³o
zaledwie tysi¹c osób.
--- Wzrós³ podatek drogowy
od samochodów. Co jeszcze
nie wzros³o?
--- Z okazji 500-lecia
urodzin Lutra w TV wyst¹-
pi³o 3 duchownych luterañ-
skich. Z okazji 1950 roczni-
cy �mierci niejakiego Jezu-
sa z Nazaretu TVP nie za-
prosi³a do studia ¿adnego
ksiêdza.

ZE �WIATA
--- 17 turystów polskich
zesz³o w Amsterdamie ze
statku wycieczkowego Roga-
lin, kilku poprosi³o o azyl.
--- Pierwsza ksi¹¿ka Jew-
tuszenki "Jagodnik" zosta³a
oficjalnie i ostro skryty-
kowana za b³êdy polityczne.
Uwa¿a siê to za wyraz za-
ostrzenia linii w³adz wobec
kultury po doj�ciu do w³a-
dzy Andropowa.
--- Ksi¹¿ka "Wojna" wydana
w r. 1974 i gloryfikuj¹ca
Stalina zosta³a dopiero
teraz, niespodziewanie wy-
ró¿niona wysok¹ nagrod¹
pañstwow¹. Czy¿by rehabili-
tacja generalissimusa?
--- Prezydent Rumunii
Ceausescu  i premier Grecji
Papandreu wspólnie zaape-
lowali o zaprzestanie wy-
�cigu nuklearnego.

ODPOWIED� SREDNIEGO POLA-
KA NA ANKIETÊ O PODWY¯-
KACH:
Margaryna nasze mas³o,
b³êkitek nasza ryba, k�.
WASZA maæ.

Z ¯YCIA PRZYRODY
Jak twierdz¹ ekolodzy, w
ostatnich latach wzros³o w
Polsce pog³owie gawronów -
gatunku bytuj¹cego g³ównie
na obszarach miêdzy Smoleñ-
skiem a Moskw¹. Ich cecha
charakterystyczna: chêtnie
jedz¹.

---
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DZIEÑ JAK CO DZIEÑ
Z REGIONU
--- W drugim tegorocz-
nym numerze  Tygodnika
Powszechnego cenzura
ingerowa³a rekordowo -
24 razy. 4 teksty wyciê³a
w ca³o�ci.
--- �wietn¹ pracê nie¿y-
j¹cego ju¿ profesora na-
uk politycznych UJ Mar-
ka Sobolewskiego "O gra-
nicach reformowalno�ci
systemu komunistycznego"
wyda³o jako pierwszy tom
"Biblioteki Krakowskiej"
pismo "Dokumenty i Ana-
lizy". Szkoda tylko, ¿e
70-stroniocowy tekst jest
w wielu miejscach wrêcz
nieczytelny ze wzglêdu
na haniebnie niski -
nawet jak na wydawnictwo
podziemne - poziom poli-
graficzny.
--- Zawiadomiono kra-
kowskie przychodnie, ¿e
nie bêdzie: amficyliny,
gentamecyny, enterosep-
tolu, earbonicyliny,
brakowaæ bêdzie cardio-
midu, pyramidonu, nitro-
gliceryny, gardanu, pa-
bialginy, weramidu, ra-
pacholiny, nawet rumian-
ku. /Reagan go nam wy-
tru³?/ Teraz ratunek tyl-
ko w Sejmie. Trzeba za-
rz¹dziæ, ¿e nie wolno cho-
rowaæ. Kto poczuje siê �le
- p³aci mandat, a prze-
wlek³ych - na ¯u³awy.
--- Z braku gotowych
specyfików coraz czê�ciej

najprostsze nawet
lekarstwa trzeba
w aptekach i szpi-
talach krêciæ rêcz-
nie z podstawowych
chemikaliów "jak
to drzewiej bywa³o".
Taka jest specy-
fika realsocja-
lizmu.
--- Niepokornych
bior¹ g³odem. Pi-
sarzom nie nale-
¿¹cym do nowego
ZLP odebrano w
sto³ówce na Krup-
niczej ulgowe
obiady po 40 z³.

Odt¹d bêd¹ oni musieli
p³aciæ pe³ne stawki.
--- Po paru seansach
w nowohuckim "�wicie"
zesz³y z afisza mimo
niebywa³ego powodzenia
zw³aszcza w�ród m³o-
dzie¿y - "Dreszcze"
Marczewskiego, filmowy
obraz schy³ku stalini-
zmu w Polsce. W³adza
boi siê prawdy, nawet
tak odleg³ej w czasie,
tym bardziej, ¿e nie-
zwykle du¿o scen jest
jakby ¿ywcem wyjêtych
z naszej dzisiejszej
rzeczywisto�ci.
--- W 83 r. nie zdo³a-
no w Krakowie wykonaæ
planu budowy mieszkañ
/braknie 300 lokali/,
remontów i budownic-
twa socjalnego. Opó�-
nia siê rozbudowa
szpitala nowohuckiego,
zamiast 5 przedszkoli
wzniesiono 1, oddano
1 dom nauczyciela za-
miast 2, w miejsce 13
nowych placówek zdro-
wia jest tylko 8. W r.
84 bêdzie jeszcze mniej
pieniêdzy na zdrowie i
ochronê �rodowiska,
ju¿ dzi� wiadomo, ¿e
nie zbuduje siê 5 no-
wych przedszkoli i 5
szkó³. Parafrazuj¹c
genera³a: pe³zamy do
ty³u.
--- Warunkiem przy-
jêcia do pracy w Mia-
stoprojekcie jest de-
klaracja wst¹pienia do

nowych zz. Zwi¹zkowcom
podnosi siê uposa¿enie o
2 grupy, udziela wysokich
po¿yczek itp. dziêki temu
wronie zwi¹zki licz¹ a¿
32 cz³onków czyli 8 pro-
cent za³ogi.
--- Miejska rada usunê³a
swoich nieczynnych od lat
cz³onków. Prasa przed-
stawi³a to jako bezkom-
promisowe porz¹dkowanie
w³asnych szeregów. Praw-
da jest bardziej banalna.
Im bli¿ej schy³ku kaden-
cji tym mniej radnych
bra³o udzia³ w posiedze-
niach i tym trudniej by³o
utrzymaæ na sali 50%
sk³adu rady potrzebnego
do g³osowania zarz¹dzeñ.
Po skre�leniu kilkudzie-
siêciu osób ³atwiej te 50
procent obecnych uzyskaæ
i spokojniej brn¹æ do
koñca kadencji.
--- W lipcu ub. r. min.
¯ygulski obieca³ pracow-
nikom Muzeum Narodowego
podwy¿ki po 2 tys. z³.
Pieni¹dze nawet przysz³y,
ale potraktowano je jako
fundusz nagród i roz-
dzielono wg nomenklatu-
ry: po 4 tys. i wiêcej do-
stali dyrektorzy i par-
tyjni, a szeregowi pra-
cownicy po kilkaset.
Cz³onkowie nowych zwi¹z-
ków nie dostali wpraw-
dzie nic, ale to tylko
dlatego, ¿e w Muzeum
takich nie ma.
--- B³êkitek zara¿ony
larw¹ sprzedawany by³
w Krakowie za wiedz¹ i
zgod¹ w³a�ciwego mini-
stra. - A poza tym ka¿dy
mo¿e rybê rozkroiæ, popa-
trzeæ i wyj¹æ, co mu siê
nie podoba - radzi³y eks-
pedientki.
--- Krakowski PRON na-
tychmiast po utworzeniu
wpad³ w kryzys, który siê
wzmaga. Z trudem zbiera
siê prezydium krakow-
skiej rady, sama rada nie
mo¿e doliczyæ siê kworum,
tzw. ogniwa podstawowe
nie tylko ¿e nie dzia³aj¹,
ale gdzieniegdzie w ogóle
zanik³y. "Aktyw do³owy"

NR 2 (40)  �  9 STYCZNIA  �  1984



ROK II  �  MA£A POLSKA
90

zorientowa³ siê bowiem,
¿e stanowiska w PRON
obsadzili  ludzie z
klucza i dawno prze-
sta³ interesowaæ siê
"ruchem". S¹ powa¿ne
obawy, ¿e nie bêdzie
mia³ kto przygotowaæ
wyborów tzn. firmowaæ
list kandydatów wyty-
powanych przez PZPR i
SB.
--- Z KRAJU
--- Dwa tysi¹ce ludzi
demonstrowa³o sponta-
nicznie pod domem Wa-
³êsy w noc sylwestrow¹.
--- Rozwa¿ania �red-
niego Polaka. Jakie to
dziwne: zwyk³y obywa-
tel, elektryk zreszt¹,
co� tam powie do kogo�
i ju¿ na wysuniêtych
placówkach w ca³ym
kraju pojawiaj¹ siê
du¿e samochody pe³ne
ludzi monotonnie ubra-
nych. Stoj¹ i s¹ gotowi.
A jak nie stoj¹, to bij¹
i lej¹. Pomy�lmy. We-
d³ug specjalistów z "S"
ka¿dy dzieñ takiego
pogotowia kosztuje 50
mln dolarów. S¹ to dane
pochodz¹ce z wiarygod-
nych �róde³ wojskowych.
Wynika z  tego, ¿e do-
tychczasowa wojna
kosztowa³a nasz naród
ju¿ oko³o 37 miliardów
dolarów /tak, miliar-
dów!/, czyli ¿e bez niej
mogliby�my sp³aciæ
d³ugi i jeszcze by nam
zosta³o...
--- Po spotkaniu w
Natolinie kard. Glemp
potêpi³  zbrojenia nu-
klearne. Czekamy teraz,
co zrobi Jaruzelski?
--- BBC: Jeszcze w tym
roku, a mo¿e nawet tym
pó³roczu mo¿na spo-
dziewaæ siê nawi¹zania
stosunków dyplomatycz-
nych Watykanu z PRL.
--- W jednym z dtv
pokazano krótki film o
demonstracjach anty-
rakietowych na Zacho-
dzie, koñcz¹c go do-
krêtk¹, na której widaæ

by³o nieprzeliczone
t³umy. Krakowianie nie
bez trudu rozpoznali w
nich samych siebie, ze-
branych na B³oniach w
dniach wizyty Papie¿a.
--- Dy¿urny pioruno-
chron gniewu ludu -
minister Krasiñski
ubolewa³ w radiu nad
ogromn¹ prac¹ zwi¹zan¹
z sonda¿em opinii nt.
cen. Naszym zdaniem
zupe³nie zbêdnym. W
pañstwach normalnych
takie ciê¿kie prace wy-
konuje na co dzieñ de-
mokratycznie wybrany
parlament. Zreszt¹ i
nasza komuna mog³a po
prostu uwzglêdniæ sta-
nowisko TKK "S" w spra-
wie podwy¿ek, które po-
gl¹dy spo³eczeñstwa od-
zwierciedli³o ostatecz-
nie jasno. W konkluzji
min. Krasiñski zapew-
nia³, ¿e w tych dniach
poznamy nowe, radykal-
nie zmienione propozy-
cje podwy¿ek. Oby tylko
spo³eczeñstwo nie
chcia³o ich - równie¿
nieco radykalniej -
"skonsultowaæ".
--- W 83 r. tylko 70%
mieszkañ spó³dzielczych
trafi³o do r¹k cz³onków
spó³dzielni. Resztê za-
bra³y w³adze do w³asne-
go rozdzielnika,
uwzglêdniaj¹cego oczy-
wi�cie "swoich".
--- Obok noblowskiego
medalu Wa³êsy biskup
Tokarczuk zawiesi³ na
Jasnej Górze kolejne
wotum dziêkczynne -
mikrofon SB odkryty
przy w³asnym biurku.
--- Nie jest pewne, czy
bêdziemy ogl¹dali w TVP
olimpiadê z Los Angeles.
Prezes Radiokomitetu
t³umaczy to skompliko-
wan¹ sytuacj¹ miêdzyna-
rodow¹, ale wiadomo, ¿e
po prostu nie staæ nas
na transmisjê za 2 mln
dolarów.
--- Nieprêdko doczeka-
my siê ¿yletek. Nowo pod-

pisane kontrakty z cen-
tralami radzieckimi
przewiduj¹ ich eksport na
wschód. ¯eby to tylko ¿y-
letki tam wsysa³o...
--- Nowy ZASP /Zw. Arty-
stów Scen Polskich/ liczy
zaledwie 1/3 tego co daw-
ny. Nawet dzia³aczy nie-
pokoi b. ma³y udzia³ w
organizacji m³odych ak-
torów. Chyba nie jest to
wynik tylko tego, ¿e nowy
prezes ZASP liczy sobie 82
wiosny...
--- Szpital górniczy w
Jastrzêbiu otworzy³ kar-
ty ostatnim w 83 r. cho-
rym z numeracj¹ ponad 12
tysiêcy. Daje to �redni¹
ok. tysi¹ca przypadków
miesiêcznie. Ogromna ich
wiêkszo�æ pochodzi z wy-
padków pod ziemi¹, o któ-
rych siê w ogóle oficjal-
nie nie wspomina, bo
przecie¿ nie s¹ �miertel-
ne.
ZE �WIATA
--- ZSRR otr¹bi³ nowy
wielki sukces: ukoñczenie
gazoci¹gu do Europy
przed terminem. Ale in-
stalacja po ukoñczeniu i
tak sta³a jaki� czas bez-
czynnie, bo kapitali�ci
zaczêli odbieraæ gaz do-
piero w umówionym termi-
nie /kiedy wygas³y kon-
trakty z innymi dostaw-
cami/, a za przekroczenie
planu nie wyp³ac¹ budow-
niczym komunizmu ani
centa wiêcej.
--- W ramach kryzysu
energetycznego w Rumunii
zakazano o�wietlania
choinek lampkami elek-
trycznymi.
--- Prasa NRD i CSRS
podejrzliwie traktuje
nasz PRON i wspomina o
nim stosunkowo rzadko.
--- Radziecka gazeta zz
Trud zaprzeczy³a jakoby
w³adze chcia³y przed³u¿yæ
tydzieñ pracy do 6 dni.
--- W Nicei czê�æ do-
tychczasowego bulwaru
stalingradzkiego prze-
mianowano na Bulwar Wa-
³êsy. ---
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     PISMO NIEZALE¯NE

Dzieñ jak co dzieñ
Z REGIONU
--- Warto zobaczyæ wy-
stawê fotografii z dru-
giej pielgrzymki Papie¿a
"Ojczyzno moja" - w nowym
ko�ciele �w. Maksymiliana
Marii Kolbego w Mistrze-
jowicach. Zdjêcia,  czêsto
symboliczne, przypominaj¹
nastrój niezapomnianych
dni czerwca: t³umy, twa-
rze pe³ne uduchowienia i
buntu, transparenty, na-
pisy, palce ze znakiem
zwyciêstwa, sam Papie¿
m¹dry i zatroskany. Na
czo³owej �cianie panorama
B³oñ z 2-milionowym t³u-
mem i transparent "Jeste-
�my" pisany solidark¹. Na
tej samej �cianie szopka
nowohucka: zamiast pa-
stuszków �wiece wotywne
od zak³adów pracy ozdo-
bione podpisami /m.in.
�wieca z krzy¿ami gdañ-
skimi od s³u¿by zdrowia/,
ukrzy¿owany orze³ polski
opleciony drutem kolcza-
stym - od uwiêzionych,
�wiece od Telpodu, Almon-
tu itd. Pod szopk¹ na bia-
³ym styropianie odbite
�lady ¿o³dackich butów.
--- Z 14 osób aresztowa-
nych w Krakowie w ze-
sz³ym tygodniu czê�æ zo-
sta³a ju¿ zwolniona.
--- Nikt nie wierzy, ¿e
pañstwowe akcje antyal-
koholowe s¹ podejmowane
na serio. Natomiast co-
raz szersze krêgi spo³e-

czne obejmuje
ruch trze�wo�ci
zainicjowany
przez Ko�ció³.
Niedawno w Mi-
strzejowicach po
czwartkowej mszy
z udzia³em dele-
gacji z N. S¹cza,
N. Targu i kop.
Wujek trzeba by³o
d³ugo staæ w ko-
lejce, ¿eby pod-
pisaæ deklaracjê
przyst¹pienia do
ruchu. Podobny
ruch organizo-
wany w zaborze
rosyjskim po Po-

wstaniu Styczniowym
zosta³ zdelegalizowany.
--- Projekt ordynacji
wyborczej spotka³ siê z
totaln¹ krytyk¹ z naj-
mniej oczekiwanej stro-
ny. Mianowicie na
wspólnym  spotkaniu
cz³onków PRON i radnych
Krakowa, entuzjastycz-
nie ocenionym przez
prasê, niektórzy mówcy
okre�lili ordynacjê jako
krok wstecz a inni g³o-
�no wyra¿ali obawy, ¿e
obywatele bêd¹ zbieraæ
kartki. W³adze s¹ prze-
ra¿one.
--- W Krakowie rozpo-
czyna siê akcja weryfi-
kacji nauczycieli. W
komisjach zasiadaæ bêd¹
przedstawiciele POP,
szko³y, osiedla i dziel-
nicy.
--- Nak³adem Poczty
Polowej "S" w N. Hucie w
II rocznicê bezprawnego
wprowadzenia stanu wo-
jennego, 13.12.83, wydano
bloczek 4 znaczków po 50
z³ ka¿dy /200 z³/ w kol.
stalowym. Na poszczegól-
nych znaczkach: ZOMO w
strojach bojowych, z³a-
manie strajku pod bram¹
HiL, but depcz¹cy "S",
prawo, sprawiedliwo�æ
i demokracjê, krzy¿
z napisem: W-wa, Lubin,
N. Huta, Wroc³aw,
Gdañsk, kop. Wujek.
--- W�ród wielu soli-

darno�ciowych kalenda-
rzy i kalendarzyków,
które pojawi³y siê w
niezale¿nym obiegu, je-
den jest wyj¹tkowo ory-
ginalny, mianowicie wy-
trawiony na... cienkiej
blasze 24 x 31 cm. Opa-
trzony jest napisem
/solidark¹/ NOBEL '83,
twarz¹ Wa³êsy i jego
cytatem zaczynaj¹cym siê
od s³ów: "Faktycznym
laureatem tej nagrody
jest ca³y polski naród".
Kalendarz ten jest
rzadkim dowodem na to,
¿e radziecka ruda mo¿e
byæ wykorzystana dla
celów pokojowych.
--- Doc. Jedliñski mia-
nowany wbrew Senatowi
AM jej prorektorem zo-
sta³ odznaczony Orderem
Odrodzenia Polski. Swoim
ludziom w³adza nie sk¹-
pi niczego.
--- Kozaczki, które
mo¿na czasem z³owiæ w
sklepie pañstwowym za
670 z³, na tandecie kosz-
tuj¹ jedyne 5 tysiêcy.
--- W poci¹gu relacji
W-wa - Kraków jaki�
wa¿ny NACZELNIK kaza³
konduktorce przesun¹æ
wszystkie pasa¿erki
przedzia³u dla matek z
dzieæmi do s¹siedniego
wagonu, bo tylko ten
przedzia³ mia³ bia³e
zag³owniki, a NACZELNIK
bez  zag³owników nie
chcia³ jechaæ. Ot, taki
sobie obrazek z codzien-
nego ¿ycia w Polsce
okupowanej przez NO-
MENKLATURÊ.
Z KRAJU
--- Wa³êsa powiadomi³
Miêdzynarodow¹ Organi-
zacjê Pracy, ¿e nie bê-
dzie móg³ wyjechaæ z
kraju, ¿eby wyst¹piæ
przed komisj¹ prowadz¹c¹
dochodzenia w sprawie
naruszania praw zwi¹z-
kowych w Polsce. Prze-
s³uchania w komisji
maj¹ siê zacz¹æ 18 bm.
w Genewie.
--- Aresztowanym adwo-
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katem warszawskim, ano-
nimowo oskar¿onym przez
propagandê o rozmaite
przestêpstwa przeciw
ludowemu pañstwu, jest
Maciej Bednarkiewicz,
cz³onek Naczelnej Rady
Adwokackiej, który m.in.
by³ obroñc¹ Jana Rulew-
skiego i pe³nomocnikiem
Barbary Sadowskiej -
matki Grzegorza Przemy-
ka.
--- Jaki� pijany szy-
frant z MHWiU tak za-
chachmêci³ odcinki
styczniowych kartek, ¿e
teraz nawet CIA nie mo¿e
rozwik³aæ ich sensu.
--- Lista artyku³ów
przemys³owych, których
bilans w latach 1984-
1985 ma byæ prowadzony
centralnie, obejmuje 178
pozycji, w tym m.in. wê-
giel, gaz, paliwa, opony,
papier, miêso, cukier,
zlewozmywaki, alkohol,
lekarstwa, buty robocze
i butelki.
--- Ministerstwo Szkol-
nictwa Wy¿szego po raz
kolejny ograniczy³o
ilo�æ sprowadzanych
z zagranicy czasopism
naukowych z 14 tys. do
6 tys. Niektóre tytu³y
sprowadzane bêd¹ tylko
w 1 egzemplarzu.
--- Do TPD zg³asza siê
coraz wiêcej rodzin
"normalnych" z pro�b¹
o pomoc materialn¹, bo
pensje ich wystarczaj¹
tylko na ¿ywno�æ, a
ubrañ dzieciom ju¿ za
nie kupiæ nie mo¿na.
Dotychczas pomocy
udzielano przewa¿nie
rodzinom alkoholików.
Komunizm powoli równa
wszystkich. W dó³, rzecz
jasna.
--- DTV przedstawi³
nam propozycje, O�ro-
dek Badania Opinii
zbierze odpowiedzi, z
wynikami zapoznamy siê
wkrótce... Nie, tym ra-
zem nie chodzi o ceny,
ale o konsultacjê
spo³eczn¹ na temat...

nowego spikera dtv. Dla
tych na górze podwy¿ki
czy kolejna gêba na
szklanym ekranie to
sprawy tak samo wa¿ne.
To znaczy tak samo ma³o
wa¿ne.
--- Z "¯ycia Warszawy":
PKP eksploatuj¹ jeszcze
parowozy TY-2, które
Niemcy budowali podczas
wojny z zamiarem z³omo-
wania po 6 latach.
--- Prof. Kozakiewicz,
znany seksuolog, przed-
stawi³ siê publiczno�ci
telewizyjnej jako...
przewodnicz¹cy Komisji
Odrodzenia Moralnego
PRON. To ju¿ do tego
dosz³o?
--- Nak³adem NOWEJ
ukaza³ siê "orwellowski"
kalendarz �cienny, któ-
ry poza  ciekawymi gra-
fikami zawiera obja-
�nienie niektórych dat
pisane jêzykiem ksi¹¿ki
"Rok 1984", np.: "13.IV. 43
- Niewielki Brat odkry-
wa w lesie �lady zgrozy
- pe³nej zbrodni Wiel-
kiego Brata", /Katyñ/,
"1 i 17.IX.39 - Niewielki
Brat posuwa siê na
wschód... Wielki Brat
posuwa siê na zachód:
po³ykaj¹ wspólnego s¹-
siada." "13.XII.81 -
Wielki Brat pozwala, by
niedobromy�lpe³ny kuzyn
sta³ siê znowu dobromy-
�lpe³nym".
ZE �WIATA
--- Wg nie sprawdzo-
nych informacji z emi-
gracyjnych kó³ rumuñ-
skich, ostatnio strajko-
wa³o w Rumunii na sku-
tek braków w zaopatrze-
niu 7 kopalñ wêgla. Do
strajkuj¹cego zag³êbia
rzucono 2000 milicjan-
tów i 1 ministra".
--- Nawet "Rude Pravo"
zmuszone by³o poinfor-
mowaæ, ¿e niektórzy oby-
watele CSRS zastanawiaj¹
siê nad sensem rozmiesz-
czenia w ich kraju ra-
kiet SS-20.
--- Wg zachodnich eks-

pertów nowy gazoci¹g
z ZSRR do Zach. Europy,
oddany do u¿ytku - jak
og³oszono oficjalnie -
na rok przed terminem,
ma tylko 1 /na 40/
funkcjonuj¹c¹ stacjê
sprê¿arek. Pozosta³e s¹
jeszcze w proszku, albo
ju¿ zniszczy³y je awa-
rie, po¿ary i wybuchy.
Pe³n¹ sprawno�æ insta-
lacja osi¹gnie prawdo-
podobnie dopiero w 85 r.
czyli z rocznym po�li-
zgiem.
--- Do krajów, które
tak jak Polska, b³êdy
gospodarcze rekompensu-
j¹ podwy¿kami cen, a na
protesty ludno�ci re-
aguj¹ stanem wyj¹tko-
wym, do³¹czy³a Tunezja.
Niez³e towarzystwo.
--- Koreañczyk pó³noc-
ny za 3 dni pracy mo¿e
sobie kupiæ krawat -
donios³a "Polityka". Wi-
dzisz wiêc, obywatelu
PRL, ¿e w kraju socjali-
stycznym mo¿e byæ jesz-
cze gorzej ni¿ Tobie. Nie
kwêkaj!
--- Za to we Francji,
w ramach kampanii
przeciw spekulacji lo-
kalami, stwierdzono -
jak poda³a PAP - ¿e w
Pary¿u jest w³a�nie 200
tys. mieszkañ wolnych,
ponad 44 tys. w Marsylii
i 21.500 w Lyonie. Za-
czynamy ¿a³owaæ, ¿e u
nas spekulacja mieszka-
niowa jest dopiero w
powijakach...
--- Obywatelom ZSRR
potr¹ca siê pewien pro-
cent pensji na pomoc dla
Polaków, którym - jak
wiadomo - nie chce siê
pracowaæ i dlatego maj¹
kryzys. Taki jest wk³ad
w³adz ZSRR w utrwalanie
przyja�ni polsko-ra-
dzieckiej.
--- Telewizory kolorowe
nie s¹ w Albanii dostêp-
ne, ale TV Tirana nadaje
wiêkszo�æ programów w
kolorze. Od dawna Alba-
nia co� nam przypomina...

 ---
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NR 4 /42/  23.01.84   10 Z£

     PISMO NIEZALE¯NE

GÓRNIKOWI - dziêkujemy
za papier!

DZIEN JAK CO DZIEÑ
Z REGIONU
--- Zapowiedziany na 19
bm. w ko�ciele Domini-
kanów odczyt na temat
stosunków miêdzy pañ-
stwem a Ko�cio³em nie
odby³ siê. Zgromadzony
t³um czeka³ na pró¿no
i rozszed³ siê dopiero
wtedy, gdy na furcie
zawis³a kartka "Wyk³ad
nie odbêdzie siê, Tadeusz
Mazowiecki zagin¹³ na
trasie Warszawa - Kra-
ków, rodzina i Episkopat
czyni¹ poszukiwania".
Mazowiecki wyjecha³
porannym ekspresem i
zosta³ zatrzymany przez
MO w Radomiu. Tydzieñ
temu zatrzymano go  w
drodze do Katowic, gdzie
te¿ mia³ wyg³osiæ od-
czyt. Przed paru dniami
Urban powiedzia³, ¿e nic
o tym nie wie. Jaruzel-
ski stosuje wiêc stary,
wypróbowany przez
schy³kowego Gierka
chwyt. Poza tym stosunki
miêdzy pañstwem a Ko-
�cio³em rozwijaj¹ siê
pomy�lnie.
--- W zwi¹zku z zamia-
rem powo³ania ko�ciel-
nej fundacji dla rolni-
ków rz¹d przygotowa³
wreszcie projekt odpo-
wiedniej ustawy. Ale
artyku³ na ten temat
cenzura zdjê³a z "Tygo-
dnika Powszechnego".

--- Wyra�nie ob-
ni¿ono dostawy
miêsa i wêdlin
dla Krakowa i
�l¹ska. Wygl¹da
na to, ¿e w³adza
robi zapasy, ¿eby
podwy¿ki cen za-
mortyzowaæ chwi-
lowym wzbogace-
niem asortymentu.
Równolegle prowa-
dzi siê akcjê za-
straszania: wzmo-
g³o siê legitymo-
wanie przypadko-
wych ludzi na
ulicy po³¹czone
nieraz z rewizja-
mi toreb, teczek
itp.

--- Tylko 3 godziny
funkcjonowa³a wystawa
"Obrazy 82" otwarta 13
grudnia ub. r. w we-
wn¹trzuczelnianej ga-
lerii ASP, gdzie arty-
sta malarz doc. Zbylut
Grzywacz /b. interno-
wany/ prezentowa³ swe
prace. W�ród nich
szczególn¹ uwagê zwra-
ca³y obrazy przedsta-
wiaj¹ce: kromki chleba
spiête ³añcuchem, nag¹
kobietê z cebul¹ i
czosnkiem w rêce pod
zakratowanym oknem i
czerwony autobus jad¹cy
w mglist¹ dal. Na pole-
cenie "wybieraj¹cych
mniejsze z³o" w³adz
szko³y wystawê za-
mkniêto, a dzia³alno�æ
galerii zawieszono do
koñca roku.
--- Prof. Zin, którego
karierê przerwa³ upa-
dek Rzeczpospolitej
Obojga Edwardów, propo-
nuje, by na Rynku G³ów-
nym ko³o p³yty Ko�ciu-
szki postawiæ pomnik
marsza³ka Koniewa. Wi-
docznie chodzi mu o to,
¿eby zawsze w pobli¿u
by³y �wie¿e kwiaty.
Natomiast nam w³a�ciw-
szym miejscem wydaje
siê Aleja Ró¿, gdzie by
marsza³ek móg³ wspie-
raæ chromego Lenina.
--- W bie¿¹cym roku

krakowskie przedsiê-
biorstwa zmniejszaj¹
swoje wydatki na ochronê
�rodowiska z 3,1 mld z³
do 2,4 mld. Jest to nomi-
nalnie spadek o 23%,
faktycznie za� jeszcze
wiêkszy. �wie¿e powietrze
i czysta woda w Krakowie
odsuwaj¹ siê wiêc w co-
raz odleglejsz¹ przy-
sz³o�æ.
--- Tylko nielicznym
uda³o siê nabyæ posre-
brzany medal z g³ow¹
Wa³êsy i napisem "Poko-
jowa nagroda Nobla",
jaki ukaza³ siê w nieza-
le¿nym obiegu w cenie
400  z³.
--- W paczce zapa³ek
kupionych w kiosku zna-
laz³o siê jedno pude³ko,
na którym wydrukowana
by³a g³owa Wa³êsy i na-
pis "Solidarno�æ".
Z KRAJU
--- Budowa nowej ol-
brzymiej koksowni w Hu-
cie Katowice wchodzi w
fazê realizacji. Jej do-
celowa roczna produkcja
6 mln ton ma byæ w ca³o-
�ci wysy³ana na wschód.
Nam pozostanie fatalnie
zatrute powietrze /ra-
kotwórcze wêglowodory
aromatyczne, tlenki wê-
gla, fenole itp./. Oczy-
wi�cie nie staæ nas na
wybudowanie nad koksow-
ni¹ wzorem Japonii
szczelnej kopu³y izola-
cyjnej, przez co zanie-
czyszczenia siêgn¹ Kra-
kowa. Wszelkie protesty
ekologów w tej sprawie
s¹ b. ch³odno przyjmowa-
ne przez zespó³ techno-
logów popieranych przez
decyduj¹c¹ grupê przed-
stawicieli wojska i
w³adz bezpieczeñstwa.
--- "Naukowcy" wycenili
straty Polski z tytu³u
sankcji Reagana na 10,5
mld dolarów. Szkoda, ¿e
Jaruzelski  nie dobra³
lepszych "uczonych", któ-
rzy wyceniliby straty na
27 mld, bo wtedy d³ugi
mieliby�my z g³owy.
--- Sta³ym elementem
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wspó³czesnego folkloru
polskiej wsi socjali-
stycznej jest przyczepa
traktorowa z plandek¹
przystosowan¹ do  prze-
wozu ludzi i wioz¹ca
dzieci do szko³y gmin-
nej, zarówno w upalne
dni czerwca, jak i w
trzaskaj¹cy mróz. Wehi-
ku³ ten lud prosty
ochrzci³ polsk¹ bonanz¹.
--- Postawa marksi-
stowska to postawa opo-
zycyjna - stwierdzono
w telewizyjnej dyskusji
- bo pozostaje w opozycji
do katolickiej wiêkszo-
�ci spo³eczeñstwa; plu-
ralizm to ró¿norodno�æ
�wiatopogl¹dowa, religia
to �wiatopogl¹d, wiêc
zwolennicy pluralizmu
powinni zgodziæ siê na
wiêksz¹ tolerancjê wobec
mniejszo�ci czyli mark-
sistów... Itd. itd. Oto
przyk³ad dialektycznego
prezentowania �wiata,
który w ¿aden sposób nie
chce siê przypasowaæ do
zasad marksizmu.
--- Kolejna wpadka
propagandy: 10 bm. "¯y-
cie Warszawy" na pierw-
szej stronie w pierwszej
szpalcie pt. "Æwieæmilio-
nowa w br. tona..." za-

mie�ci³o 30-wierszow¹
notatkê z do�æ zaskaku-
j¹cym ostatnim zdaniem...
za³oga "suchego portu"
/w Medyce - przyp. nasz,
MP/ przyjê³a z ZSRR po-
nad 10 mln ton surowców
i towarów "zbêdnych na-
szej gospodarce narodo-
wej". Mia³o byæ oczywi-
�cie "niezbêdnych". Ale
najwidoczniej zadzia³a³
krasnoludek. W kraju
normalnym ka¿dy mach-
n¹³by na to rêk¹, albo
poda³ 3-wierszowe spro-
stowanie. Ale nie w pañ-
stwie socjalistycznym,
suwerennym, niepodle-
g³ym, samorz¹dnym i nad
wyraz kochaj¹cym Zwi¹-
zek Radziecki. Tutaj
sojusze, ideologia itp.
wymagaj¹ powa¿nego po-
traktowania sprawy.
Wiêc dzieñ pó�niej 11 bm.
to samo "¯ycie" na pierw-
szej stronie w pierwszej
szpalcie, dok³adnie w
tym samym miejscu za-
mieszcza t¹ sam¹ notatkê
z identycznym tytu³em,
dodawszy w tek�cie to
nieszczêsne "nie". Co usa-
tysfakcjonowa³o zapewne
w³a�ciwego ambasadora,
wywo³uj¹c ponadto ¿yw¹
weso³o�æ w�ród PT Czy-

telników, co w naszych
ciê¿kich czasach te¿ siê
liczy.
--- Warszawski Dom Na-
uczyciela przyjmuje na
nocleg tylko cz³onków
nowego ZNP. Bezzwi¹zkowcy
mog¹ siê noc¹ wa³êsaæ po
mie�cie.
--- Samorz¹dy w �l¹skich
kopalniach zajmuj¹ siê
g³ównie rozdzia³em samo-
chodów w�ród za³óg i ³a-
godzeniem powstaj¹cych na
tym tle konfliktów w ³o-
nie aktywu.
--- Koszt stroju m³o-
dzie¿owego na nadchodz¹ce
studniówki kszta³tuje siê
w sferze 10-12 tys.
ZE �WIATA
--- W Genewie rozpoczê³y
siê przed specjaln¹ komi-
sj¹ Miêdzynarodowej Or-
ganizacji Pracy przes³u-
chania w sprawie naru-
szania praw zwi¹zkowych
w Polsce.
--- Po zamieszkach na
tle podwy¿ek cen ¿ywno�ci
w Tunezji rozpoczê³y siê
z tego samego powodu
ostre starcia miêdzy de-
monstruj¹c¹ ludno�ci¹ a
policj¹ w Maroku. Nasza
prasa taktownie milczy
na ten temat.
--- Sze�ciu obywateli
NRD poprosi³o o azyl w
ambasadzie USA w Berli-
nie Wschodnim i zapowie-
dzia³o na wypadek nie-
spe³nienia ich pro�by
bezterminow¹ g³odówkê.
Ju¿ dawno ¿aden Ameryka-
nin nie poprosi³ o azyl
w ambasadzie NRD w Wa-
szyngtonie.
--- Rada Miejska Man-
chesteru nada³a jednej z
ulic nazwê "Solidarno�ci".
--- Rosjanie przyje¿d¿a-
j¹cy do Polski dopytuj¹
siê o zdjêcia Wa³êsy, któ-
rych nigdy nie widzieli.
Natomiast o Jaruzelskim
prezentowanym do�æ czêsto
w prasie i TV wyra¿aj¹
siê pogardliwie "mierza-
wiec" /zasraniec, pluga-
wiec/.                 ---

PLOTKI RYSEM EPOKI
Oficjalne, totalne zak³amanie rodzi w�ród ludzi
niepewno�æ, dezorientacjê i... plotki, stanowi¹ce
charakterystyczny rys naszej rzeczywisto�ci.
Warto je czasem notowaæ, bo dobrze oddaj¹ spo³ecz-
ne nastroje, nadzieje i lêki:
--- Syn Bre¿niewa w odwecie za �mieræ ojca zabi³
Andropowa i na Kremlu rz¹dzi tajna grupa.
--- Glemp ma i�æ na stanowisko do Rzymu, Ma-
charski na prymasa, Gulbinowicz lub D¹browski
na arcybiskupa Krakowa.
--- Niedawno w Moskwie chowano przy salucie
armatnim kolejnych ¿o³nierzy poleg³ych w Afga-
nistanie i 8 poleg³ych w� Polsce. Miejscowi py-
taj¹ wiêc z niepokojem: co siê dzieje nad Wis³¹?
--- Glemp ma pojechaæ na Litwê, ale nie na £otwê
i rozmawiaæ z towarzyszami radzieckimi jako re-
prezentant polskiego spo³eczeñstwa.
--- Dary przychodz¹ce z Zachodu s¹ niszczone, na
granicy. Wagony odstawia siê na boczny tor, le-
karstwa kto� t³ucze, k³êbki w³óczki tnie itd.
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     PISMO NIEZALE¯NE

POTWIERDZAMY WP£ATY: S i S
10.000 z³. DZIÊKUJEMY!

DZIEÑ JAK CO DZIEÑ
Z REGIONU
--- Mimo drastycznych
ograniczeñ inwestycji "pro-
dukcja specjalna" rozwija
siê nam ca³kiem, ca³kiem.
M.in. kosztem 100 mln z³
przystosowuje siê do tej
produkcji by³¹ Hutê Alumi-
nium w Skawinie. Maszyny
i urz¹dzenia bêd¹ oczywi�cie
z tzw. II strefy, tj. z krajów
dolarowych.
--- W podnios³ym i patrio-
tycznym nastroju 5 tysiêcy
mieszkañców Radwanowic ob-
chodzi³o 21 lipca ub. r. 40
rocznicê pacyfikacji wsi
przez Niemców, którzy za-
mordowali tu 30 osób. W uro-
czysto�ci nie wziê³y udzia³u
w³adze, które te¿ nie zarea-
gowa³y na wniosek ludno�ci
o przyznanie wsi Krzy¿a
Walecznych. Natomiast pó³
roku pó�niej, 21 stycznia br.
nagle zjecha³o do wsi kilku
prominentów i kompanie woj-
ska, sekretarz KG PZPR spê-
dzi³ dzieci ze szko³y, wice-
prezydent Krakowa przypi¹³
Krzy¿ Walecznych do sztan-
daru  stra¿y po¿arnej i wy-
g³oszono mowy z okazji...
rocznic KRN i LWP. Tak w³a-
dza likwiduje autentyczne
tradycje, usi³uj¹c tworzyæ
w³asne, których nikt nie
rozumie i nie chce.
--- �rednia liczba ciêæ
cenzury w "Tygodniku Po-
wszechnym" ustali³a siê na
poziomie 20. W numerze z 29
bm. by³o ich 24.

ICH "NAZAJUTRZ" ZNAMY OD WCZORAJ
   Z tak zwanymi mieszanymi uczuciami ogl¹d-
nêli�my w TV amerykañski film "The Day
After" /"Nazajutrz"/, który okaza³ siê wcale
nie tak rewelacyjny, jak zapowiada³a propa-
ganda. Brak szczególnych  walorów artystycz-
nych, niezdecydowana fabu³a, nu¿¹ce d³u¿yzny,
natrêtny dydaktyzm - da³y w rezultacie co�
po�redniego miêdzy pacyfistyczn¹ agitk¹ a
filmem grozy.
   Oficjalny komentarz przed i po filmie
utwierdzi³ nas w przekonaniu, ¿e i tym razem
chodzi³o o /zrêczna!/ manipulacjê opini¹ pol-
skiego spo³eczeñstwa w kierunku zgodnym z
aktualnym zapotrzebowaniem  Wielkiego Brata:
zohydziæ Reagana, przestraszyæ zbrojeniami
na Zachodzie, by wzmóc histeriê wojenn¹, od-
wróciæ uwagê Polaków od rosn¹cych k³opotów
ich ¿ycia codziennego i przenie�æ ich zainte-
resowanie w cokolwiek abstrakcyjn¹ sferê
problemów �wiatowego pokoju i rozbrojenia.
   Wiele scen filmu a¿ prosi³o siê o konfron-
tacjê z obecn¹ nasz¹ rzeczywisto�ci¹. Nie s¹
nam obce zrujnowane domy /ze staro�ci/, pa-
cjenci le¿¹cy pokotem na korytarzach szpi-
talnych, zanieczyszczone powietrze, brak le-
karstw, pr¹du, paniczne wykupywanie towarów.
Nie trzeba ataku atomowego, wystarczy lekki
mróz, by samochody masowo nie mog³y ruszyæ z
miejsca. Nie takie, jak na ekranie, bójki w
kolejkach po ¿ywno�æ ogl¹dali�my codziennie
od wielu lat. Dobrze te¿ pamiêtamy masowe
groby, w których zreszt¹ ani hitlerowcy, ani
oprawcy z Katynia nikogo nie chowali w p³ó-
ciennych workach. S³aba to pociecha, ale my
co� nieco� z tego amerykañskiego "nazajutrz"
znamy na w³asnej skórze nie od dzisiaj.
   O w³a�nie: dlaczego to "nazajutrz" ma byæ
tylko amerykañskie? Przecie¿ obóz socjali-
styczny nie jest impregnowany na atak atomo-
wy i wszystko to mo¿e staæ siê w Odessie, Le-
ningradzie, Dre�nie czy Nowej Hucie. Tym bar-
dziej, ¿e w dniu wy�wietlania filmu pierwsze
atomowe rakiety pojawi³y siê na terenie NRD.
Dlaczegó¿ wiêc ¿aden kraj socjalistyczny nie
wyprodukowa³ takiego filmu o sobie?
   I uwaga ostatnia. Mimo ¿e TVP zobowi¹za³a
siê film pokazaæ bez ¿adnych zmian, pominiêto
w wersji polskiej jeden szczegó³: ¿e konflikt
atomowy zacz¹³ siê od buntu w wojsku NRD.
Lektor przeczyta³: w oddzia³ach mhmhmnie-
mieckich. Na szczê�cie nie pozostawiono ¿adnej
w¹tpliwo�ci, ¿e grzyby atomowe w Kansas City
by³y made in USSR.

--- Krakowscy studen-
ci masowo otrzymuj¹
wezwania na SB "w cha-
rakterze strony".
--- Ze �wie¿ego �niegu
na �rodku Rynku G³ów-
nego uczniowie ulepili

dwumetrowego ba³wana.
Po mie�cie posz³a
wie�æ, ¿e ba³wan mia³
urbanie uszy, co
trudno stwierdziæ,
gdy¿ rzecznik wkrótce
sp³yn¹³ do rynsztoka.
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Z KRAJU
--- Owacyjnie wita³y
t³umy Wa³êsê, który
przyby³ do Bazyliki
Mariackiej w Gdañsku
na uroczysto�ci 25-
lecia sakry biskupiej
Lecha Kaczmarka - or-
dynariusza gdañskiego.
Natomiast prymasa
Glempa obecni witali
w milczeniu.
--- Komunikat pierw-
szej w tym roku Konfe-
rencji Plenarnej Epi-
skopatu mimo pewnych
gestów pojednawczych
pod adresem w³adz /apel
o poszanowanie pañ-
stwa/ zawiera jednak
wezwanie o uwolnienie
wiê�niów politycznych,
krytykuje podwy¿ki cen
i skar¿y siê na coraz
ostrzejsz¹ cenzurê pu-
blikacji ko�cielnych.
--- Na niedawnym spo-
tkaniu z aktywem m³o-
dzie¿owym Jaruzelski
wyg³osi³ mowê, której
sens sprowadza³ siê do
apelu o: 1/ pracê,
2/ zaciskanie pasa,
3/ atakowania prywat-
nej inicjatywy. Trudno
uznaæ ten program za
porywaj¹cy.
--- Zgodnie z przewi-
dywaniami Sejm prze-
d³u¿y³ sam sobie kaden-
cjê co najmniej o rok,
zmieniaj¹c w tym celu
po raz nie wiadomo któ-
ry Konstytucjê PRL. Pod
wzglêdem liczby popra-
wek prze�cignê³a ona
ju¿ dawno konstytucjê
USA, obowi¹zuj¹c¹ od 200
lat.
--- W Katowickiem po-
nownie wprowadzono
rejestrowanie kartek
w sklepach miêsnych.
Czy to znaczy, ¿e koniec
z normalizacj¹?
--- Przedsiêbiorstwom
zmniejszono przydzia³y
ropy o ok. 20%. Dlacze-
go? Bo jeden z tankow-
ców zachodnich nie
wp³yn¹³ w terminie do
polskiego portu i ju¿

wali siê ca³y krajowy
bilans paliwowy. Ka¿de
takie wydarzenie u�wia-
damia, jak chora jest
nasza gospodarka. A tak-
¿e - ¿e w razie czego nie
bardzo mo¿emy liczyæ na
bratersk¹ pomoc. Chyba,
¿e zjawi siê ona w posta-
ci czo³gów.
--- Wydawnictwo "Nowa"
opublikowa³o scenariusz
wraz z licznymi zdjêcia-
mi z pe³nometra¿owego
filmu fabularnego
"Przes³anie" w re¿yserii
Bugajewskiego. Film ten
zrealizowany zosta³ w
latach 1981-2 w zespole
filmowym X, kierowanym
przez Wajdê. Wyst¹pili
w nim m.in.: K. Janda, A.
Ferency, J. Gajos, A. Ro-
mantowska, i A. Holland.
Film zosta³ przez w³adze
wojskowe objêty zakazem
wy�wietlania.
--- Powstaje film o na-
padzie terrorystów na
polsk¹ ambasadê w Ber-
linie. Jak poinformowa³
w TV re¿yser, film zna-
cznie odbiega od fakty-
cznego przebiegu wyda-
rzeñ. Nie jest to nic no-
wego. Ju¿ dawno "¯o³nierz
Wolno�ci" twierdzi³, ¿e
napadu dokona³a ekstre-
ma "Solidarno�ci", a
przemilcza³ fakt, ¿e szef
terrorystów skazany by³
wcze�niej w Austrii za
�ledzenie polskich emi-
grantów na zlecenie SB.
--- Dzie³a Mickiewicza
sprzedawane w ramach
akcji "lektury z makula-
tury" po 300 z³, kosztuj¹
ju¿ w kieleckim anty-
kwariacie 2.400 z³.
Wieszcz nie zb³¹dzi pod
strzechy.
--- W sprzêcie PRiTV
nastêpuje totalny krach.
Z braku ta�my wiele za-
powiedzi fragmentów pro-
gramów zaczyna i�æ w
eter na ¿ywo. Jak przed
wojn¹!
--- Zapewne dlatego TVP
zmuszona by³a wprowa-
dziæ now¹ atrakcje:

nadawany na ¿ywo program
publicystyczny. U�wiada-
mia to odbiorcom, ¿e
wszystko inne leci z ta�my,
czyli jest dok³adnie wy-
preparowan¹ i ocenzurowa-
n¹ nierzeczywisto�ci¹.

ZE �WIATA
--- Komisja Miêdzynarodo-
wej Organizacji Pracy ba-
daj¹ca naruszania praw
zwi¹zkowych w Polsce za-
koñczy³a przes³uchanie.
Procedurê tê MOP zastoso-
wa³a w swej historii tylko
5 razy w stosunku do Por-
tugalii /Salazara/, Chile
/Pinocheta/, Grecji /czar-
nych pu³kowników/ i Libe-
rii /po wojskowym prze-
wrocie/.
--- Za zwolnienie 6 oby-
wateli, którzy w ambasa-
dzie USA w Berlinie
Wschodnim poprosili o
azyl, NRD otrzyma³a od
rz¹du RFN 300 tys. marek.
£¹cznie NRD zarobi³a ju¿
na podobnych transakcjach
blisko miliard marek.
--- W³a�nie kolejnych 12
obywateli NRD schroni³o
siê w ambasadzie RFN. Tak-
¿e tê grupê przewieziono
wkrótce na Zachód.
--- Pó³ miliona obywateli
NRD z³o¿y³o podanie o ze-
zwolenie  na emigracjê. Na
Zachód, rzecz jasna.
--- Z prasy radzieckiej.
Litieraturnaja Gazieta
zamie�ci³a ku zdumieniu
odbiorców typologiê ludz-
kich charakterów wg zna-
ków zodiaku. Dotychczas w
ZSRR wszystko co traci
astrologi¹ by³o têpione
jako bur¿uazyjny przes¹d.
Dziwnym trafem zbieg³o siê
to z oficjalnym potêpie-
niem horoskopów przez Wa-
tykan. Natomiast Nowoje
Wremia zrecenzowa³y "Rok
1984" Orwella, twierdz¹c,
¿e jej autor z barku swo-
body wypowiedzi nie móg³
napisaæ wprost,  ¿e rzecz
dzia³a siê w USA, a nie w
kraju komunistycznym.
Dlaczego wiêc Orwella nie
wydano w ZSRR?         ---
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     PISMO NIEZALE¯NE

POTWIERDZAMY WP£A-
TY: Ry� 1000, Na-
dzieja 1000. DZIÊ-
KUJEMY!

CZEKAMY NA CI¥G DALSZY
Batalia o nowe ceny przebiega³a zgodnie
ze stosowanym coraz czê�ciej przez w³adze
planem taktycznym. Najpierw rz¹d pu�ci³
plotkê o olbrzymich podwy¿kach, potem
og³osi³ oficjalny projekt, lepszy od plo-
tek, ale i tak nie do przyjêcia, narobi³
wiele szumu wokó³ "konsultacji!" i wresz-

cie - udaj¹c, ¿e siê
wycofuje - stan¹³ na
tym, do czego od po-
cz¹tku zmierza³. Sa-
me podwy¿ki zosta³y
przyjête z rezygna-
cj¹, chocia¿ podobno
w paru miastach,
m.in. w N. Hucie pod
Urzêdem Dzielnicowym
gromadzi³y siê pro-
testuj¹ce grupy. Wa-
³êsa powiedzia³, ¿e
ludzie s¹ bardzo
gniewni, ale wiedz¹,
¿e nie jest to moment
odpowiedni do podjê-
cia dzia³añ. Ten mecz
wygra³a wiêc jeszcze
w³adza. Poczekamy na
dalszy ci¹g rozgry-
wek.

I TY ZOSTANIESZ PODATNIKIEM...
Ludziom lepiej zarabiaj¹cym zaczêto w³a�nie wy-
mierzaæ tzw. podatek wyrównawczy, obliczony po raz
pierwszy wed³ug nowych, drakoñskich zasad. W pra-
sie pojawi³y siê nieco humorystyczne informacje
na ten temat. Np. "Dziennik" z 31.I. twierdzi, ¿e
podatek ten zmniejszy lukê inflacyjn¹ i uzdrowi
gospodarkê. Tak jakby uderzenie po kieszeni w³a-
�cicieli szklarni, ajentów, artystów i niektórych
twórców mia³o wyprowadziæ kraj z kryzysu. Pogra-
tulowaæ optymizmu! Ca³a sprawa istotnie w tej
chwili ma³o obchodzi tzw. szeroki ogó³, który za-
rabia o wiele mniej, ni¿ 25.000 miesiêcznie i po-
datku p³aciæ nie bêdzie. Warto jednak u�wiadomiæ
sobie, ¿e wynagrodzenia
bêd¹ nominalnie ros³y i za
rok czy dwa o wiele wiêk-
sza grupa pracuj¹cych zo-
stanie tym podatkiem objê-
ta. Tak jest ju¿ w tym roku
np. na wy¿szych uczel-
niach, gdzie po ostatnich
jesiennych podwy¿kach
p³ac grupa objêta podat-
kiem wzros³a z kilkuset do
kilku tysiêcy osób.

UROCZYSTO�CI W ROCZNICÊ UROCZYSTO�CI
Z hukiem i pomp¹ obchodzi³y w³adze w N. Hucie
dziwaczn¹ rocznicê - 30-lecia nadania kombi-
natowi HiL imienia Lenina. Jak widaæ ka¿dy
obchodzi takie �wiêto na jakie go staæ. Tej
okazji "Gazeta Krakowska" po�wiêci³a a¿ pó³to-
ra strony i na frontowej kolumnie zamie�ci³a
portret Jaruzelskiego, tzn. jedno z bardzo nie-
wielu dopuszczonych do druku wizerunków gene-
ra³a, pochodz¹ce niew¹tpliwie z czasów, kiedy
Huta jeszcze imienia Lenina nie nosi³a. Por-
tret towarzyszy³ d³ugiemu listowi wodza do
hutników. Lektura tych materia³ów godna jest
polecenia: �wietnie ilustruje jak bardzo nasza
propaganda goni w piêtkê.

NAJAZD NA SZPITAL
Fatalne wra¿enie w�ród
ludno�ci Podbeskidzia
wywo³a³ niespodziewany
najazd SB i MO na szpital
w Suchej. Zmotoryzowane
watahy obstawi³y gêsto
ca³y teren i nie bacz¹c
na spokój chorych zrewi-
dowa³y wszystkie pomiesz-
czenia. Drzwi do wielu
pokoi wy³amano, ukrêcono
k³ódki z zamkniêtych szaf
itp. Szukano podobno ja-
kiego� ukrywaj¹cego siê
dzia³acza "S", ale ca³a
akcja okaza³a siê niewy-
pa³em. Podobnie brutal-
nych operacji policyjnych
nie by³o na tym terenie
od czasów okupacji.

DZIEÑ JAK CO DZIEÑ
Z REGIONU
--- Zaraz po przerwie
semestralnej, 19 bm. jak
zwykle w niedzielê na
mszy o godz. 13.00 wzno-
wiony zostanie w akade-
mickim ko�ciele �w. Anny
niezwykle interesuj¹cy
cykl rozwa¿añ ks. Tisch-
nera na temat pojêcia
z³a i dobra w filozofii,
historii, mitologii i
nauce Ko�cio³a. "Nie
ka¿dy ³ad i porz¹dek
jest dobrem, nie

ka¿da próba wyj-
�cia ze skostnia-
³ych schematów
jest z³em" mówi³
ks. Tischner w
jednym ze swoich
kazañ nawi¹zuj¹-
cych do mitologii
sumeryjskiej.
--- Radzi byliby-
�my wiedzieæ, ile
kosztowa³a deko-
racja sali podczas
wojewódzkiej kon-
ferencji partyjnej
/patrz zdjêcie w
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"Gazecie" z 30 stycznia/,
zw³aszcza w przelicze-
niu, np. na bu³ki po 5 z³
sztuka.
--- Niektóre, bardziej
uczciwe sklepy wywiesi-
³y rêcznie pisane kart-
ki informuj¹ce klientów,
jak d³ugi okres przy-
datno�ci do spo¿ycia ma
sprzedawane mas³o. By-
wa³y przypadki, ¿e okres
ten wynosi³ 2-3 dni.
--- Z 28 na 29 stycznia
w os³awionym o�rodku
partyjnym w Bartkowej
k/N. S¹cza kolejne szko-
lenie chyli³o siê ku
koñcowi za sto³em bynaj-
mniej nie prezydialnym
ani konferencyjnym. Z
bogatego repertuaru
upojnej nocy, której opis
dotar³ do wiadomo�ci
publicznej, jeden szcze-
gó³ wydaje siê orygi-
nalny: pijany aktyw, nie
mog¹c trafiæ ³y¿eczk¹ do
jamy ustnej, konsumowa³
twaro¿ek za pomoc¹ go-
³ych r¹k. Niewa¿ny
szczegó³, istotny jest
problem: ten typ partyj-
nej aktywno�ci, rozpo-
wszechniony od wielu
wielu lat, nie znika,
mimo kryzysu i odnowy,
lecz ma siê dobrze. I
trwa - tak jak zawsze
dot¹d - na nasz koszt.
--- W skrupulatnie
prowadzonym kajecie
babuni zawieraj¹cym
ca³¹ domow¹ ksiêgowo�æ
od r. 1938 znale�li�my
m.in. ceny artyku³ów
spo¿ywczych z lat 1946-
1949, czyli sprzed wy-
miany pieniêdzy. Ceny te
s¹ równe obecnym albo
nawet ni¿sze. Ró¿nica

polega na tym, ¿e wtedy
�rednia pensja wynosi³a
20 tysiêcy z³otych.
Z KRAJU
Po aresztowaniu mecena-
sa Bednarkiewicza w³a-
dze zawiesi³y na rok w
dzia³alno�ci zawodowej
innego adwokata war-
szawskiego Piotra An-
drzejewskiego, który
broni³ wielu prze�lado-
wanych zwolenników "S" i
kiedy� w mowie obroñczej
o�mieli³ siê porównaæ
pogrudniowe internowa-
nia do metod �rednio-
wiecznej inkwizycji.
Kilkudziesiêciu pracow-
ników nauki i dzienni-
karzy, w tym Stefan
Bratkowski, wystosowa³o
zbiorowy protest do Sej-
mu przeciwko coraz
wiêkszej presji w³adz na
adwokaturê i naruszaniu
konstytucyjnego prawa
do obrony przez czynniki
administracyjne.
--- Najnowszy oficjalny
komunikat w sprawie
�mierci Przemyka brzmi:
s¹d zwróci³ akta do uzu-
pe³nienia. Z dalszych
szczegó³ów og³oszonych w
prasie wynika, ¿e Prze-
myka zabi³ sanitariusz
pogotowia a nie mili-
cjanci. Czego� takiego
mo¿na siê by³o spodzie-
waæ od pocz¹tku sprawy.
--- Wa³êsa dosta³
pierwsz¹ od 2 lat pisem-
n¹ odpowied� Jaruzel-
skiego na swe 3 listy
wys³ane po 13.XII.81. W
ostatnim li�cie Wa³êsa
protestowa³ przeciwko
szkalowaniu go i szyka-
nowaniu ludzi o nieza-
le¿nych pogl¹dach. W od-

powiedzi genera³a opu-
blikowanej wraz z
ostatnim listem Wa³êsy
w gdañskich dzienni-
kach Jaruzelski za-
rzuca Wa³êsie stawia-
nie siê ponad prawem,
rozrzutny tryb ¿ycia i
zabieganie o rozg³os na
Zachodzie. Wa³êsa okre-
�li³ to jako ja³ow¹ po-
lemikê.
--- Beton znów atakuje.
Ostatnia warszawska
konferencja PZPR by³a
manifestacj¹ prê¿no�ci
i zwarto�ci sto³ecznej
konserwy partyjnej.
Genera³ jako "libera³"
nie zjawi³ siê na niej,
chocia¿ robili to zawsze
I sekretarze KC. Zebra-
ni owacyjnie oklaski-
wali Kocio³ka - kata
Trójmiasta z Grudnia
1970.
--- Tak jak na rozkaz
centrali zaczê³a siê,
tak i skoñczy³a dysku-
sja nad now¹ ordynacj¹.
Sejm sprawnie j¹ uchwa-
li³ i ju¿ mamy... to samo
co dawniej, tylko trochê
gorzej. Bêdzie wiêcej
miejsc niemandatowych
/po 1 na ka¿dy mandat/
i nawet PRON nie bêdzie
mia³ wp³ywu na listy
wyborcze.
ZE �WIATA
--- Zas³u¿ony choæ
niezamierzony sukces
odniós³ film "Nazajutrz"
na S³owacji, gdzie do-
ciera program polskiej
TV. Mianowicie wzmóg³
on nastroje antyra-
dzieckie, jakie od¿y³y
po decyzji rozmieszcze-
nia rakiet SS-20 w CSRS.
--- Nag³e odwo³anie
zapowiedzianej na dzi�
wizyty marsza³ka Usti-
nowa w Indiach, gdzie
mia³ on reprezentowaæ
chorego Andropowa, jest
interpretowane jako
pocz¹tek nowej fazy
rozgrywek o sukcesjê na
Kremlu. ---

PLOTKI RYSEM EPOKI
 Z kr¹¿¹cych plotek odnotowali�my kilka bardziej
charakterystycznych:
--- Od 1 kwietnia wêgiel podro¿eje o 60%.
--- Komisje wyborcze zosta³y ju¿ powo³ane, ale
tajnie, ¿eby nie weszli ludzie "S".
--- Dolary i samochody krajowe pañstwo bêdzie
sprzedawaæ wkrótce za z³ote po cenach rynkowych.
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     PISMO NIEZALE¯NE

POTWIERDZAMY WP£ATY: Szo-
pen 500, Ha-ka 1000, Chy-
trusek 2000. Dziêkujemy!

CAR UMAR£, NIECH ¯YJE CAR!
    Po pó³ roku krêtactw,
k³amstw i uników /zaziêbie-
nie, przej�ciowe przeszkody/
TASS og³osi³ stosunkowo
wiarygodny komunikat o
od³¹czeniu zw³ok Andropowa
od sztucznej nerki. Aparat
ten jest jednym z nielicz-
nych wspó³czesnych elemen-
tów w ca³ej tej scenerii
jakby ¿ywcem wyjêtej ze �re-
dniowiecza. Tak jak ongi�,
zmiana czerwonego cara na
Kremlu nastêpuje dopiero
wskutek �mierci; drug¹ mo¿-
liwo�ci¹ by³ tylko przewrót
pa³acowy. Wszystko odbywa
siê w najg³êbszej tajemnicy,
o chorobie w³adcy nie wolno
mówiæ, lud prosty do koñca
ma wierzyæ w jego potêgê,
geniusz i szczê�liw¹ gwiaz-
dê. O tym, co dzia³o siê za
murami Kremla, wnioskowano
tylko ze wzmo¿onego ruchu
czarnych limuzyn. Pewn¹
wskazówk¹ by³o odwo³anie
kilka dni wcze�niej wizyty
marsza³ka Ustinowa w In-
diach, nag³y wyjazd do Mo-
skwy syna Andropowa z kon-
ferencji rozbrojeniowej w
Sztokholmie, zmiany wprowa-
dzone w nocy w programach
radzieckiego radia i TV.
    Podobnie jak w przypadku
Bre¿niewa /i prawdopodobnie
Stalina/ sam¹ wiadomo�æ
podano dopiero w wiele go-
dzin pó�niej, kiedy prawdo-
podobnie wszystkie problemy
sukcesji by³y ju¿ definityw-

nie rozstrzygniête i
teraz czekaj¹ tylko na
oficjalne zaklepanie
przez pospiesznie spê-
dzane KC KPZR. Jak¿e
�miesznie brzmi¹ przy
tym wszystkim slogany
o demokracji we-
wn¹trzpartyjnej i jaw-
no�ci ¿ycia politycz-
nego.
    Mass-media krajów
satelickich natych-
miast przerwa³y pro-
gramy, powtórzy³y ko-
munikat i przesz³y na
muzykê powa¿n¹. Od-
dzia³y gwardii na pl.
Czerwonym przyst¹pi³y
do æwiczeñ paradnego
kroku pogrzebowego, a
pewien urzêdnik wyj¹³
z szafy niezbyt jeszcze
zakurzony scenariusz
pochówku Bre¿niewa.
    Tak zakoñczy³o siê
krótkie i w sumie bez-
barwne panowanie ko-
lejnego sekretarza
generalnego KC KPZR
i przewodnicz¹cego
Rady Najwy¿szej ZSRR.
Wkrótce urzêdy te
obejmie kto� inny. Ale
czy bêdzie on repre-
zentowa³ "do�wiadcze-
nie partii" /Czernien-
ko, Ustinow?/ czy jej
"m³odo�æ i energiê"
/Romanow? Gorbaczow?/,
czy te¿ bêdzie stero-
wanym elektronicznie
nieboszczykiem - jest
dla mieszkañca Moskwy,
Warszawy, Krakowa czy
Wieliczki w gruncie
rzeczy równie obojêtne.

PRZED£U¯ANIE AGONII
    Zmiana w³adcy na
Kremlu przygasi³a
si³¹ rzeczy dwie ro-
dzime kampanie propa-
gandowe: "dyskusjê" o
filmie "Nazajutrz",
która w³a�nie osi¹ga³a
swoje apogeum oraz
now¹ falê ataków na
Wa³êsê tak malowniczo
zaczêt¹ odpowiedzi¹ na
jego ostatni list do
Jaruzelskiego. W
zwi¹zku z filmem zoba-

czyli�my nowe chwy-
ty propagandowe: w
TV ³ka³a Emilia
Krakowska nad zdjê-
ciem swej córeczki,
któr¹ mog³aby ewen-
tualnie zlikwidowaæ
bomba atomowa /ale
córeczka ¿yje, wiêc
histeria ciut
przedwczesna/ a ko-
mitetowy poeta wy-
powiedzia³ siê wier-
szem w "Dzienniku
Polskim". Natomiast
kampania przeciw
Wa³êsie urwa³a siê
/na razie/ po wy-
drukowaniu odpowie-
dzi Urzêdu Rady Mi-
nistrów 10 /dzie-
siêæ/ razy d³u¿szej
ni¿ sam list Wa³êsy.
Usi³owa³a ona oplu-
skwiæ adresata wraz
z ca³¹ jego rodzin¹,
w sposób daj¹cy
jeszcze jedno �wia-
dectwo taktu i po-
ziomu moralnego
komuny.
    Ta i inne kampa-
nie /"konsultacja"
podwy¿ek, ordynacja
wyborcza, histeria
antylekarska zwi¹-
zana ze spraw¹
Przemyka - ¿eby wy-
mieniæ tylko ostat-
nie/ sta³y siê g³ów-
n¹ taktyk¹ bie¿¹cego
rz¹dzenia polskim
spo³eczeñstwem, su-
rogatem normalnego
¿ycia politycznego
kraju pogr¹¿aj¹cego
siê w marazm i zobo-
jêtnienie. Kiedy w
realnie otaczaj¹cej
nas rzeczywisto�ci
nic siê nie dzieje, a
je�li ju¿ - to dzieje
siê oraz gorzej,
wtedy trzeba masom
podrzuciæ jaki�
pseudotemat do roz-
mów  i dyskusji,
stworzyæ mu sztuczny
choæby powód do obu-
rzenia. Niech tylko
odwróc¹ uwagê od
spraw rzeczywi�cie
istotnych, niech
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tylko zapomn¹ o kata-
strofalnej sytuacji go-
spodarczej, o tym, ¿e
si³y narodu z¿era nara-
staj¹cy rak nomenklatu-
ry, ¿e nie wiadomo za co
wykupiæ ostatni¹ racjê
wo³owego z ko�ci¹, ¿e
przysz³o�æ rysuje siê
jeszcze czarniej ni¿
przesz³o�æ. S¹ to zabiegi
stosowane w schy³kowym
socjalizmie tak samo,
jak cykliczne dializy
dla Andropowa, które
przez jaki� czas pod-
trzymywa³y wprawdzie
wegetacjê niewydolnego
organizmu, ale mog³y
jedynie przed³u¿yæ jego
agoniê.

DZIEÑ JAK CO DZIEÑ
Z REGIONU
--- W³adza zmusi³a wie-
le krakowskich przed-
siêbiorstw do prac przy
rozbudowie Huty Katowi-
ce /tak jak za Gierka
przy jej budowie/. W
Krakowie nie ma wiêc
kto budowaæ szkó³, pawi-
lonów us³ugowych, przy-
chodni, sklepów tak po-
trzebnych na nowych
osiedlach. Zaleg³o�ci
w tym zakresie s¹ ju¿ 3
razy wiêksze ni¿ plan
na ca³y rok bie¿¹cy i
nie ma ¿adnych szans na
ich odrobienie. A wiêc
harmonijny rozwój
wszystkich regionów to
wci¹¿ tylko mowa-trawa.
--- Piosennik Powsta-
nia Styczniowego to ty-
tu³ imprezy z³o¿onej z
pie�ni, piosenek, obra-
zów, dokumentów i wspo-
mnieñ, przygotowanej z
okazji 121 rocznicy Po-
wstania. Impreza powta-
rzana bêdzie w kapitu-
larzu oo. Dominikanów
w dniach 19 i 26 bm. o g.
19.15 oraz - dla m³o-
dzie¿y szkó³ �rednich -
27 bm. O 18.15.
--- Rozpoczêto przygo-
towania do monta¿u re-

aktora atomowego w AGH,
który zosta³ usytuowany
w�ród gêstej zabudowy, w
�rodku miasta. Reaktor
jest niew¹tpliwie b. po-
trzebny, ale czy akurat
w takim miejscu?
--- W³adze miasta dalej
nie wiedz¹, co pocz¹æ ze
szkieletem wysoko�ciow-
ca NOT w pobli¿u ronda
Mogilskiego. Proponuje-
my pozostawiæ go jako
monumentaln¹ pami¹tkê
g³upoty minionego okre-
su. By³by to zarazem
pierwszy pomnik nie
zaprojektowany przez
ob. Koniecznego.
--- W okolicy 18 Stycz-
nia niewidzialna rêka
dekoruje kub³y na �mie-
ci literami "PZPR".
Z KRAJU
--- Janusz Pa³ubicki,
cz³onek TKK i przewod-
nicz¹cy podziemnej "S" w
Poznaniu, skazany na 2
lata wiêzienia, po 8 ty-
godniach strajku g³odo-
wego w wiêzieniu w
Strzelinie przebywa
w szpitalu w b. ciê¿kim
stanie. W czasie g³odów-
ki prowadzonej wespó³ z
grup¹ wiê�niów polity-
cznych Pa³ubicki by³
karmiony przymusowo
i schud³ o 24 kg.
--- W porz¹dku obrad
posiedzenia Sejmu wy-
znaczonego na 13 bm. nie
zmie�ci³a siê zapowia-
dana ustawa o funda-
cjach. Wszystko wskazuje
zatem, ¿e ko�cielna fun-
dacja dla rolnictwa in-
dywidualnego rodziæ siê
bêdzie d³ugo i w bólach.
--- Do dzisiaj nie wia-
domo, czy w zwi¹zku z
podwy¿kami  cen zostan¹
chocia¿  trochê  podwy¿-
szone stypendia stu-
denckie.
--- Radio donios³o, ¿e
na budowie szpitala-
pomnika Matki Polki
wykonano w styczniu
148% planu. Oto nowy,

o¿ywczy pr¹d w naszych
mass-mediach: skrzy¿owa-
nie propagandy sukcesu
z do�wiadczeniami stali-
nizmu.
--- Powsta³a Centr. Ko-
misja Wspó³pracy Socj.
Zwi¹zków M³odzie¿y czyli
kolejna "czapa" znana
nam z dekady Gierka jako
Federacja tych¿e zwi¹z-
ków. Czyli parê ³adnych
nowych posad dla podsta-
rza³ych m³odzie¿owców,
którzy do niczego innego
siê nie nadaj¹ jak tylko
do dzia³ania na szczeblu.
--- Ukaza³ siê I tom
"Dzie³ wszystkich" Leni-
na. Podstaw¹ nowej pol-
skiej edycji "Dzie³" jest
wydanie rosyjskie w -
rany boskie! - 55 tomach.
Bêdziemy wiêc maszerowaæ
do komunizmu obdarci,
bosi i coraz g³odniejsi,
ale z Leninem pod pach¹.
--- Pad³ absolutny re-
kord kampanii cukrowni-
czej w Polsce - 1,9 mln
ton. Ale o likwidacji
kartek na cukier wpro-
wadzonych kiedy� /ile to
ju¿ lat temu?/ na okres
przej�ciowy - cicho.
ZE �WIATA
--- Kolejny doktorat
honoris causa przyzna³
Wa³êsie uniwersytet w
Dundee w Szkocji. Na tym
polu w rywalizacji z Wa-
³ês¹ Rakowski jest ju¿
bez ¿adnych szans.
--- By³a dzia³aczka
krakowskiej "Solidarno-
�ci" Barbara Billik zno-
wu zorganizowa³a w Chi-
cago demonstracjê przed
konsulatem PRL przeciw-
ko wiêzieniu i prze�la-
dowaniu cz³onków "S" i
KPN.
--- Powie�æ Orwella "ROK
1984" prze¿ywa na Zacho-
dzie renesans. W USA
sprzedaje siê dziennie
50 tys. egzemplarzy,
w Anglii w tym roku
sprzedano ich ju¿ 400
tysiêcy.                ---
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     PISMO NIEZALE¯NE

POTWIERDZAMY WP£ATY:
Afro 500. Dziêkujemy!

DZIEÑ JAK CO DZIEÑ
Z REGIONU
--- W zwi¹zku z wizyt¹
w Polsce Sekretarza
Generalnego ONZ rz¹d
PRL postanowi³ nadaæ
mu jaki� ³adny doktorat
honoris causa  /za za-
s³ugi/. Wybór pad³ na
UJ. Poniewa¿ jednak
godno�æ  tak¹ musz¹
przyznaæ same w³adze
uniwersyteckie, na
gwa³t zwo³ano Radê Wy-
dzia³u Prawa UJ. Ta
jednak zupe³nie niespo-
dziewanie, w tajnym
g³osowaniu, wniosek po
prostu odrzuci³a, gdy¿
nikt jako� nie umia³ go
przekonuj¹co umotywo-
waæ. W ostatniej chwili,
w trybie jeszcze gwa³-
towniejszym, �ci¹gniêto
wiêc na posiedzenie
cz³onków Rady innego
Wydzia³u - Fil.-Histo-
rycznego, która - tym
razem w g³osowaniu
jawnym - wniosek przy-
jê³a i "uratowa³a" rz¹d
przed miêdzynarodow¹
kompromitacj¹. Swoj¹
drog¹, ¿e Gierek za³a-
twia³ doktoraty sobie
i innym o wiele spraw-
niej...
--- Na czwartkowe spo-
tkanie w ko�ciele mi-
strzejowickim przyby³
tym razem ksi¹dz Popie-
³uszko z W-wy. Powie-
dzia³ m.in., ¿e wpad³ do
Krakowa, oczywi�cie bez

zapowiedzi /¿eby
unikn¹æ zatrzyma-
nia po drodze/, miê-
dzy jednym przes³u-
chaniem a drugim,
bo - jak wszyscy
wiedz¹ - musi wyja-
�niæ milicji, sk¹d
wziê³a siê u niego
podziemna bibliote-
ka i arsena³. Chwa-
li³ min. Urbana za
to, ¿e robi mu
�wietn¹ reklamê.
Mimo braku jakich-
kolwiek wcze�niej-
szych zawiadomieñ
s³uchacze wype³ni-

li nie tylko ca³¹ pod-
ziemn¹ kaplicê, ale
stali tak¿e przed ko-
�cio³em.
--- W zwi¹zku z roczni-
c¹ rejestracji NZS 17 bm.
m.in. w ko�ciele Domini-
kanów odprawiona zosta-
³a okoliczno�ciowa msza
�wiêta.
--- Nowohucka "S" wyda-
³a nowy bloczek w 70
rocznicê wymarszu I
Kompanii Kadrowej, obej-
muj¹cy 2 znaczki po 75 z³
z napisem "Poczta polo-
wa". Na znaczkach: podo-
bizna Pi³sudskiego i
twarze ¿o³nierzy. Kolor
zielony.
--- Wroniozwi¹zkowcy z
HiL poczuli siê obra¿eni
przez Urbana, który ze-
zna³, ¿e w Polsce s¹ tyl-
ko 2 ogniska "S" - stocz-
nia gdañska i kombinat
HiL. Wystosowali wiêc na
rêce /niedo/ rzecznika
rz¹du ostry protest,
który adresat z ca³¹
w³a�ciw¹ mu powag¹ ola³.
Na marginesie tej sprawy
�redni Polak zauwa¿y³,
¿e oba inkryminowane
zak³ady nosz¹ imiê W³o-
dzimierza Iljicza.
--- Os³awiona kolabo-
rantka re¿imowa - pia-
nistka Halina Czerny-
Stefañska wyla³a w Ga-
zecie Krakowskiej parê
krokodylich ³ez nad
trumn¹ Andropowa. Ka-
rierê zawodowej p³aczki

partyjnej rozpoczê³a 31
lat temu publikuj¹c w
tym samym organie praw-
dziwy pean na cze�æ
zmar³ego w³a�nie wtedy
Stalina.
--- Minister Szkolnic-
twa Wy¿szego nie zgodzi³
siê, aby w statucie AGH
by³ przepis: Senat zajmu-
je stanowisko w wa¿nych
sprawach kraju. Wed³ug
Ministra Senat nie powi-
nien wypowiadaæ siê  w
tych sprawach. Za¿¹da³
wiêc, ¿eby przepis
brzmia³: "w wa¿nych
sprawach kraju ze spo-
³eczno�ci¹ akademick¹
zwi¹zanych". Wynika z
tego, ¿e je�li np. terro-
ry�ci syjonistyczni wy-
sadz¹ w powietrze Bia³y
Domek w Warszawie, to
Senat nie bêdzie móg³ w
tej sprawie zaj¹æ stano-
wiska, bo to nie bêdzie
"ze spo³eczno�ci¹ akade-
mick¹ zwi¹zane".
--- Zapomnieli�my o w³as-
nym jubileuszu! Przesz³o
rok temu, 2 lutego 1983
zamknêli�my pierwszy
numer Ma³ej Polski, opu-
blikowany jako dodatek
niezale¿ny do pisma Aka-
demickiej Komisji Poro-
zumiewawczej NSZZ "S" w
Krakowie - "Dzieñ".
Z KRAJU
--- 13 dzia³aczy "S" za-
czê³o w wiêzieniu w £ê-
czycy strajk g³odowy,
¿¹daj¹c przyznania im
statusu wiê�niów poli-
tycznych. W grupie tej
jest 9 górników z Lubina.
--- Jak by³o do przewi-
dzenia, Sejm skwapliwie
przychyli³ siê do wnio-
sku specjalnej komisji,
w³asnej zreszt¹, która
zaleci³a samoprzed³u¿e-
nie jego kadencji,  tym
razem praktycznie bez-
terminowe. Z³o�liwi
twierdz¹, ¿e Sejm musi
jeszcze zd¹¿yæ znowelizo-
waæ i popoprawiæ wszyst-
kie spartaczone przez
siebie w szalonym po-
�piechu ustawy. Tak
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wiêc mamy drugi w dzie-
jach sejm nieustaj¹cy,
niestety bez zas³ug
pierwszego.
--- Piotr Jaroszewicz,
który razem z Wrzasz-
czykiem bêdzie odpowia-
da³ przed Trybuna³em
Stanu, nie chce d³u¿ej
graæ roli koz³a ofiar-
nego. Wys³a³ do Sejmu,
a potem - o zgrozo! -
rozda³ dziennikarzom
list, w którym na 30
stronach dowodzi, ¿e za
nieudolno�æ i b³êdn¹
politykê gospodarcz¹
lat 70-tych powinna
odpowiadaæ ca³a ekipa
przywódców PRL, a wiêc
³¹cznie z Gierkiem i...
Jaruzelskim. Bo prze-
cie¿ partia kierowa³a,
rz¹d rz¹dzi³ a Sejm za-
twierdza³. Pó�no, bo
pó�no, ale w koñcu ja-
ki� komunista przemó-
wi³ prawdziwym g³osem
ludu.
--- Podobno w³adze ko-
�cielne przenios³y wi-
karego parafii �w. Jó-
zefa Robotnika w Ursu-
sie ks. Mieczys³awa
Nowaka, znanego ze
swych kazañ, w których
broni³ "S", na probosz-
cza prowincjonalnej
parafii odleg³ej o 100
km od W-wy. Je�li to
prawda, to nie da siê
ukryæ, ¿e wygl¹da to na
ustêpstwo wobec w³adz.
A co w zamian?
--- ZSP zrzeszaj¹cy
mniej ni¿ 10% m³odzie¿y
akademickiej otrzyma³
prawo opiniowania -
jako jedyna organiza-
cja! - wyjazdów zagra-
nicznych   w s z y s t -
k i c h   studentów.
Rozporz¹dzenia w tej
sprawie minister wyda³
bez wiedzy Rady G³ównej
Szkolnictwa Wy¿szego,
która jest spo³ecznym
cia³em powo³anym do
opiniowania /zreszt¹
nawet bez prawa sprze-
ciwu/ wszystkich tego
typu decyzji.

--- Biedniejemy szyb-
ciej. Nawet wed³ug GUS w
1983 r. Polacy wydali o
31% wiêcej ni¿ przed
rokiem, a zarobili tyl-
ko o 25% wiêcej.
--- Historyk marksista
prof. J. Topolski, bywa-
lec uniwersytetów od
Tallina po Boloniê i
Toronto, stwierdzi³ w
TV, ¿e  studenci na Za-
chodzie lepiej znaj¹
marksizm ni¿ nasi. Tak
jest od lat. Jak w zna-
nej anegdotce: Kto to
jest komunista? To taki
co przeczyta³ Marksa i
zaakceptowa³ go. A an-
tykomunista? Ten co
przeczyta³ i zrozumia³.
--- Reforma gospodar-
cza nadal pozostaje fik-
cj¹. Np. 1800 dyrektorów
zosta³o ju¿ mianowanych
bez zastosowania obo-
wi¹zuj¹cej - zgodnie z
przepisami o reformie -
procedury konkursowej.
--- Za oko³o pó³tora
miliona dolarów kupi-
li�my za granic¹ tzw.
³ug posulfitowy do pro-
dukcji miedzi. Równo-
cze�nie w zak³adach
papierniczych we Wro-
c³awiu spuszczono do
�cieków ten¿e sam ³ug
w ilo�ci zupe³nie wy-
starczaj¹cej do likwi-
dacji importu.
--- Szczuæ przeciw im-
perialistom, ale braæ od
nich co siê da - to za-
sada, wed³ug której od
lat postêpuj¹ komuni�ci.
Dlatego w³a�nie TV tak
�wietnie harmonizuje
antyamerykañsk¹ propa-
gandê z nieustannym
wy�wietlaniem wester-
nów made in USA.
--- Politechnika Szcze-
ciñska otrzyma³a z bi-
blioteki w Sydney /Au-
stralia/ potrzebny jej
artyku³ z pisma nauko-
wego po 3 tygodniach,
natomiast na kserokopiê
z Biblioteki AGH musia-
³a czekaæ 2 miesi¹ce.
--- Pañstwowe ustawo-

dawstwo wobec tubylców
w PRL jest ostrzejsze ni¿
�rodki, jakie konwencje
wojenne pozwalaj¹ stoso-
waæ wobec ludno�ci wro-
giego kraju.
--- Wed³ug angielskiej
Rand Corporation polskie
si³y zbrojne s¹ trzecie
pod wzglêdem wielko�ci
w Europie.
ZE �WIATA
--- Przywódcy podziemnej
"S" wraz z cz³onkami b.
KOR oraz przedstawicie-
lami czechos³owackiej
Kary 77 wydali wspólne
o�wiadczenie dotycz¹ce
praw cz³owieka. Wyra¿aj¹
w nim determinacjê w
walce o ich obronê, o de-
mokracjê, suwerenno�æ
oraz wolno�æ obu krajów i
wzywaj¹ opiniê publiczn¹
na �wiecie do podjêcia
walki na rzecz uwolnie-
nia wiê�niów politycz-
nych w Polsce i Czecho-
s³owacji.
--- Czernienko przedsta-
wiany na fotografiach w
prasie jako przystojny
mê¿czyzna w sile wieku,
okaza³ siê w  telewizyj-
nej transmisji na ¿ywo
nieco zmursza³ym sta-
ruszkiem /ma w koñcu 72
lata!/, maj¹cym trudno�ci
z salutowaniem i oddy-
chaniem /objawy rozedmy
p³uc/, pokas³uj¹cym w
trakcie przemówienia
odczytanego nierównym
g³osem. Byæ mo¿e jednak,
¿e by³y to tylko usterki
na ³¹czach.
--- Podobno patriarcha
moskiewski Pimen ma od-
wiedziæ Polskê, a potem
kard. Glemp ma byæ zapro-
szony do Moskwy.
--- Wci¹¿ nie nad¹¿amy.
Kiedy� RWE zakoñczy³a
bezpo�redni¹ transmisjê
przemówienia Reagana o
godz. 16.20, a w 10 minut
pó�niej spiker I wyda-
nia dtv zawiadomi³ ze
zwyk³¹ wobec odbiorców
nonszalancj¹, ¿e Reagan
wyg³osi dzisiaj przemó-
wienie telewizyjne.

  ---
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     PISMO NIEZALE¯NE

karty zaopatrzenia po
zmar³ym, co mo¿e za-
truæ atmosferê naj-
sympatyczniej zapowia-
daj¹cej siê stypy. Mój
Bo¿e, gdyby to urzêdy
dzia³a³y tak samo
sprawnie w sprawach
¿ywych obywateli...
--- Po "Tygodniku Po-
wszechnym" najwiêcej
ingerencji cenzorskich

URSUS: CZEKAMY NA POWRÓT PRYMASA
   Decyzja kard. Glempa o przeniesieniu z Ur-
susa na wie� ks. Mieczys³awa Nowaka, wikarego,
znanego ze swych kazañ zwolennika "S", wywo³a-
³a protesty miejscowej ludno�ci. W ko�ciele
wierni wdali siê w polemikê z proboszczem,
a jego o�wiadczenie, ¿e jest to awans, bo ks.
Nowak ma obj¹æ probostwo, przyjêto okrzykami
dezaprobaty. Grupa osób podjê³a protestacyjne
czuwanie w ko�ciele, inna grupa /wg jednych
�róde³ 9 osób, wg innych 12/ rozpoczê³a g³o-
dówkê.
   Kard. Glemp wizytuj¹cy o�rodki polonijne
w Ameryce £aciñskiej m.in. podtrzyma³ swoj¹
decyzjê, wyrazi³ siê negatywnie o protestuj¹-
cych parafianach i o�wiadczy³, ¿e interwencja
w³adz ko�cielnych by³a tu potrzebna dla uspo-
kojenia sytuacji.
   Z kolei delegacja specjalnego komitetu pa-
rafialnego uda³a siê z pro�b¹ o pomoc do kard.
Macharskiego  /jako wiceprzewodnicz¹cego Epi-
skopatu/, który obieca³ poprzeæ ¿¹dania wier-
nych z Ursusa. Na osobist¹ pro�bê ks. Nowaka
g³odówkê i protesty przerwano, jednak tylko do
powrotu kard. Glempa.
   Opinie w tej sprawie s¹ bardzo ró¿ne. Oto
niektóre z nich:
--- Ko�ció³ wie co robi, cele d³ugofalowe,
ogólne, musz¹ byæ realizowane przede wszystkim,
nawet kosztem niepopularnych ustêpstw w spra-
wach drobniejszych czy jednostkowych,
--- Je�li posuniêcie prymasa by³o potrzebne,
to jego wykonanie by³o niezrêczne /niestety
nie po raz pierwszy/ i doprowadzi³o do kon-
fliktu, który jest bardzo na rêkê komunistom,
--- Hierarchia ko�cielna nie czuje prawdzi-
wych nastrojów spo³eczeñstwa, w którym postawy
antykomunistyczne s¹ dzi� silniejsze ni¿ pro-
ko�cielne,
--- Przeniesienie ks. Nowaka jest zbêdnym
ustêpstwem wobec w³adz, przy czym nie wszyscy
s¹ zorientowani, do czego Ko�ció³ zmierza,
--- Ko�ció³ ³udzi siê, ¿e potrafi oddzieliæ
dzia³ania duszpasterskie od politycznych,
--- Sprawa Ursusa jest przyk³adem konfliktów,
jakie powstaj¹ w  ka¿dym spo³eczeñstwie wolnym
i pluralistycznym,
--- Ewangelia uczy: nie s¹d�cie, aby�cie nie
byli s¹dzeni...

ma w Krakowie mie-
siêcznik "Zdanie".
Z KRAJU
---W W-wie znowu ode-
zwa³o siê radio "S" wzy-
waj¹c do bojkotu czerw-
cowych wyborów do rad.
Poprzedni¹ audycjê ra-
dio "S" nada³o w pa�-
dzierniku.
--- Mecenas Si³a-No-
wicki og³osi³ list

POTWIERDZAMY WP£ATY: Mal-
wina 500 z³. DZIÊKUJEMY!

DZIEÑ JAK CO DZIEÑ
Z REGIONU
--- Wczoraj w katedrze wa-
welskiej odprawiona zosta³a
msza �w. za spokój duszy
gen. bryg. Emila Augusta
Fieldorfa, ps. Nil, legioni-
sty, dowódcy Kedywu, uro-
dzonego w 1895 r. w Krako-
wie, zamordowanego 24.2.1953
r. przez UB w wiêzieniu
mokotowskim w W-wie.
--- Ze sztuki "Karnawa³",
jaka idzie w Teatrze S³o-
wackiego, cenzura wyciê³a
m.in. sekwencjê, w której
mowa jest o sztucznym od¿y-
wianiu przywódcy pañstwa.
Mimo ¿e pañstwo jest abs-
trakcyjne i surrealistycz-
ne, analogie do wspó³czesnej
rzeczywisto�ci okaza³y siê
zbyt bliskie.
--- Cz³onek Biura Poli-
tycznego prof. Kubiak na
spotkaniu w AM zaklina³
siê, ¿e dojdzie kto rozpêta³
antylekarsk¹ kampaniê pro-
pagandow¹. Tak jakby nie
wiedzia³, ¿e ca³a rzecz zo-
sta³a celowo spreparowana
w zwi¹zku ze �mierci¹ Prze-
myka...
--- Nowe obyczaje rodz¹ siê
w schy³kowym socjalizmie.
Otó¿ - przynajmniej w Kra-
kowie - w 48 godzin po
�mierci obywatela, a wiêc
jeszcze przed jego pogrzebem
Dzia³ Reglamentacji Wy-
dzia³u Handlu w³a�ciwego
Urzêdu wysy³a najbli¿szej
rodzinie zmar³ego ¿¹danie
natychmiastowego zwrotu
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otwarty do Jaruzelskie-
go, w którym podaje w
w¹tpliwo�æ rzetelno�æ
organów �cigania w PRL.
--- W niejasnych oko-
liczno�ciach zgin¹³
Piotr Bartoszcze, syn
znanego dzia³acza "S"
Wiejskiej z Bydgoskiego.
Znaleziono go martwego
w rowie melioracyjnym
wkrótce po zatrzymaniu
go przez MO pod pretek-
stem prowadzenia samo-
chodu w stanie nietrze�-
wym. Analogia z okolicz-
no�ciami �mierci Prze-
myka jest tu bardzo wy-
ra�na. Na pogrzeb przy-
by³o 7 tys. osób. Bp Mi-
chalski nazwa³ ten
przypadek morderstwem.
--- SB przeprowadzi³a
rewizje w mieszkaniach
pisarzy Marka Nowakow-
skiego i Wiktora Woro-
szylskiego. Znaleziono
wiele publikacji "wyrz¹-
dzaj¹cych szkodê intere-
som pañstwa". Nowakowski
by³ w ostatnich dniach
3-krotnie zatrzymywany
przez MO.
--- Czekolada "Carpa-
thia" po 300 z³ tabliczka
ma napis "w tym 111 z³
podatku obrotowego". Ma-
luchy tez musz¹ p³aciæ
haracz na utrzymanie
ZOMO i partyjnych
urzêdników.
--- Nareszcie wiemy
sk¹d siê bierze wysoka
liczba cz³onków PZPR.
DTV wyja�ni³, ¿e co dru-
gi ¿o³nierz s³u¿by zawo-
dowej jest cz³onkiem
partii. W MO i SB upar-
tyjnienie jest jeszcze
wy¿sze.
--- Bezprawie pañstwa
rodzi nowe formy prze-
stêpczo�ci pospolitej.
Coraz wiêcej oszustów
zaczyna wystêpowaæ w
roli  stró¿ów porz¹dku.
Jedni urz¹dzaj¹ fikcyjne
rewizje domowe, odbiera-
j¹c przy okazji bi¿uteriê
"do czasu wyja�nienia
sprawy", inni rekwiruj¹
parê butelek wódki, wma-
wiaj¹c w³a�cicielowi, ¿e

jest spekulantem, s¹ te¿
tacy, co zatrzymuj¹ samo-
chody i nak³adaj¹ fikcyj-
ne mandaty. Coraz trud-
niej odró¿niæ z³odzieja od
policjanta.
--- Powsta³ kolejny dzi-
waczny twór "Ogólnopolski
Zespó³ Partyjny Muzyków".
W sk³ad wesz³a jak zwykle
jedna z pierwszych Halina
Czerny-Stefañska. W to jej
graj!
--- ZNAK wyda³ ksi¹¿kê
Frossarda "Rozmowy z Ja-
nem Paw³em II", okaleczo-
n¹ przez cenzurê. Ponie-
wa¿ jednak ta sama ksi¹¿-
ka dotar³a do Polski w
pe³nym wydaniu "Libreria
Editrice Vaticana", ³atwo
mo¿na  sprawdziæ, co cen-
zura wyciê³a. Np. na s. 15:
"Odt¹d jest ju¿ ca³kiem
sam w kraju okupowanym
/�/ a nawet w latach
1939-41 podwójnie okupo-
wanym przez Niemców i
przez Rosjan." A na s. 24
"Sk¹d ci kardyna³owie
�wiêtego rzymskiego Ko-
�cio³a /.../ zaczerpnêli
odwagi do zerwania z piê-
ciowiekow¹ tradycj¹ i do
szukania papie¿a po dru-
giej stronie ¿elaznej
kurtyny /.../ w zazdro�-
nie odrutowanej domenie
religii laickiej, która
uwa¿a, ¿e s³owa historii
wszêdzie mo¿na przeciw-
stawiæ s³owom wieczno-
�ci".
--- Przyk³ady "niezwykle
brutalnego ³amania prawa
przez policjê" w USA poka-
zane nam w TV w serialu
"Waszyngton za zamkniêty-
mi drzwiami", by³y tak
niewinne w porównaniu z
tym, co znamy z kraju, ¿e
wywo³ywa³y ¿ywio³owo
�miech telewidzów. Np.
policjanci rzucali pojem-
niki z gazem ³zawi¹cym
wy³¹cznie pod nogi demon-
strantów /a nie strzelali
wprost w t³um/, lali ich
zwyk³¹ wod¹, nie zapra-
wion¹ ¿adnymi chemika-
liami itd.
--- Z Ursusa, który mia³
rocznie produkowaæ na

licencji M-F 75 tys.
traktorów rocznie,
wyje¿d¿aj¹ dzisiaj
w niektórych dniach
zaledwie 4 sztuki.

ZE �WIATA
--- Ogromne zatory
samochodów powsta³e
w zachodniej Europie,
g³ównie we Francji, w
wyniku protestacyjnej
blokady szos przez
kierowców ciê¿arówek,
by³y u nas b. pow�ci¹-
gliwie relacjonowane.
Bo a nu¿ nasi kierow-
cy wpadliby na podob-
ny pomys³?
--- Pierwsze dni rz¹-
dów Czernienki zwia-
stuj¹ nawrót do kultu
jednostki. Pojawi³y siê
liczne jego portrety
/Andropow swoich nie
lansowa³/, I sekretarz
moskiewskiego komite-
tu KPZR wymieni³ jego
nazwisko 30 razy w
jednym ze swoich prze-
mówieñ, "Prawda" opu-
blikowa³a artyku³
córki Czernienki, o
której istnieniu nikt
poprzednio nie s³y-
sza³.
--- Rumunia przyci-
�niêta kryzysem zgo-
dzi³a siê po raz
pierwszy od 10 lat na
przeprowadzenie na jej
terytorium manewrów
uk³adu warszawskiego.
Widocznie Moskwa
przekupi³a satrapê z
Bukaresztu obietnic¹
jakiej� pomocy gospo-
darczej.
--- Za 40 funtów szt.
sprzedano na  aukcji
w Londynie pocztówkê
z Lechem Wa³ês¹ i
w³asnorêcznym auto-
grafem. Agencje nie
podaj¹ jak stoi podpis
Rakowskiego.

MY�L �REDNIEGO OPTY-
Misty: wszystko wska-
zuje na to, ¿e sytua-
cja w tym roku bêdzie
siê pogarszaæ wol-
niej...              ---
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     PISMO NIEZALE¯NE K O N K U R S   A N T Y W Y B O R C Z Y!
   Otrzymujemy coraz wiêcej uwag, zapytañ i
pró�b o zajêcie stanowiska wobec nadchodz¹cych
wyborów. Wiêc zajmujemy. Postanowili�my:
--- uznaæ wybory za wewnêtrzn¹ sprawê czer-
wonych, która nas niewiele obchodzi,
--- propagowaæ wiêc to, do czego wezwa³a TKK
"S" to znaczy  b o j k o t  wyborów i
--- w tych ramach og³osiæ konkurs na has³o,
dwuwiersz, fraszkê /krótk¹!/, dowcip itp. o
wyd�wiêku antywyborczym. Mog¹ to byæ utwory
w³asne lub cudze. Najlepsze opublikujemy!
CZEKAMY!
Zanim za� nadejd¹ pierwsze has³a, przypomina-
my - ku pokrzepieniu serc - co� z historii
wyborów w PRL. Otó¿ w "Merkuryuszu Krakow-
skim i �wiatowym" - pi�mie niezale¿nym, w nu-
merze 8-9 z czerwca 1980 roku /!/ trafili�my
na analizê wyników wyborów w Sosnowcu: w r.
1976 oddano tam na Gierka 99,99% wa¿nych g³o-
sów, w r. 1980 - 99,97%. "Merkuryusz" tak ko-
mentuje:
   W kraju socjalistycznym wszyscy ludzie nor-
malni g³osuj¹ za socjalizmem. Znaczenie poli-
tyczne maj¹ tu wy³¹cznie g³osy ludzi nienor-
malnych, tzw. wariatów, których jak podaj¹
lekarskie statystyki jest 10 na ka¿de 10 tys.
osób /0,1%/. Skoro w 1976 r. Gierek otrzyma³
9999 g³osów na ka¿de 10.000 g³osuj¹cych, to
znaczy, ¿e g³osowa³o na niego 9 na ka¿dych 10
ludzi nienormalnych czyli 90% wariatów. W r.
80 na ka¿dych 10 wariatów ju¿ tylko 7 czyli
70% popiera³o Gierka, notujemy wiêc znaczny
regres. Nie ulega ju¿ w¹tpliwo�ci, ¿e popular-
no�æ Gierka w�ród wariatów maleje. Je�li nie-
bezpieczny ten proces nie ulegnie zahamowa-
niu, musimy siê liczyæ ze zmian¹ rz¹dz¹cej w
PRL ekipy. Bez poparcia wariatów socjalizmu
nie da siê zbudowaæ.
   Co - jak wszyscy wiemy - znalaz³o swe po-
twierdzenie nieca³e trzy miesi¹ce pó�niej...

LIST DO REDAKCJI
   Notatka o uchwale przy-
znaj¹cej J. Perezowi de Cu-
ellar doktoratu h.c. UJ z 8
n-ru "MP" wywo³a³a nasze
g³êbokie za¿enowanie, za-
wiera bowiem dwie absolut-
nie fa³szywe informacje:
   1/ Uchwa³ê podjêto na
n o r m a l n y m   posie-
dzeniu Rady Wydzia³u Fil.-
Hist. W zwyk³ym terminie
/tzn. w 3. pi¹tek miesi¹ca/;
nikt nikogo nie musia³ wiêc
specjalnie zganiaæ na po-
siedzenie.
   2/ G³osowanie nad uchwa-
³¹ by³o   t a j n e   /proce-
dura obligatoryjna w przy-
padku doktoratu h.c./.
    Niechêtny stosunek "MP"
do krytykowanej  decyzji
wystarczy³o poprzeæ rzeczo-
wymi argumentami. Pogoñ za
sensacj¹, plotki, naginanie
faktów do w³asnych tez zo-
stawmy re¿imowym propagan-
dzistom. Si³¹ "S" jest rze-
telno�æ, uczciwo�æ i odpo-
wiedzialno�æ za s³owo.
   Serdecznie pozdrawiamy
i ¿yczymy powodzenia.
                    TKZ "S" UJ

DZIEÑ JAK CO DZIEÑ
Z REGIONU
--- W cieniu socjalistycz-
nego Kombinatu Lenina co-
raz ¿ywiej rozwija siê dzia-
³alno�æ ko�cio³a w Mistrze-
jowicach. Na czwartkowych
spotkaniach z tygodnia na
tydzieñ coraz wiêkszy t³ok.
Przybywaj¹ go�cie z ca³ej

POTWIERDZAMY WP£ATY: Wod-
nik 2000, Buczek 4000,
Urban - 10000. DZIÊKUJEMY!

Polski. 23 lutego zjawili
siê w�ród 4 tysiêcy wier-
nych górnicy spod Jaworz-
na, wycieczka ze S³upska,
matka uwiêzionego ucznia
ze �l¹ska, matka Bogdana
W³osika. Modlono siê za
uwiêzionych i pomordowa-
nych, za Staszka Handzli-
ka, który wróci³ do wiê-
zienia odsiadywaæ nieza-
s³u¿on¹ karê. Kazanie o
tym, jak siê nie baæ, czuæ
siê wolnym i niepodleg³ym
nie tylko w ko�ciele, ale
wszêdzie - w domu, pracy, w
tramwaju. Po mszy wystêp
m³odzie¿y /poezja, pie�ni/
i spotkanie z T. Szym¹,
który mówi³ o dwóch piel-
grzymkach Ojca �w., na

koniec - wypowied�
"studenta Alka" o
solidarno�ci i
wspólnotach du-
chowych - w bloku,
w pracy, na osie-
dlu - gdzie ludzie
powinni wzajemnie
siê wspieraæ i
prowadziæ samo-
kszta³cenie - dla
przysz³ej Polski.
--- Biskup Tokar-
czuk, który ju¿
dwukrotnie odk³a-
da³ swoj¹ wizytê
w ko�ciele mi-
strzejowickim,
przybêdzie tam byæ
mo¿e w najbli¿szy
czwartek 8 bm.
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--- Ko�ció³ francisz-
kanów-reformatów �w.
Kazimierza w Krakowie
przy ul. Reformackiej
by³ miejscem 3-dniowych
uroczysto�ci religij-
nych zwi¹zanych z 500
rocznic¹ �mierci tego¿
�wiêtego. Papie¿ wezwa³
do modlitw za katolików
na Litwie, której pa-
tronem jest �w. Kazi-
mierz.
--- Ca³a prasa powtó-
rzy³a za krakowsk¹ PAP
informacjê o "Kalenda-
rium ¿ycia Karola Woj-
ty³y" wydanym przez
"Znak" w 40 tys. egzem-
plarzy. Jest to æwieræ
prawda, poniewa¿ ksi¹¿-
ka jest nieosi¹galna.
Prace nad tym wydaw-
nictwem rozpoczêto wnet
po wyborze Jana Paw³a
II, po Sierpniu rzecz
uzyska³a nawet zgodê
cenzury, ale druk
wstrzyma³a wojna jaru-
zelsko-polska. Potem ze
wzglêdu na wizytê pa-
piesk¹ zezwolono na
wydanie, ale tylko jako
druk wewnêtrzny kurii
krakowskiej, bez prawa
publicznego rozpo-
wszechniania. Ksi¹¿ka
by³a rozprowadzana od
czerwca 83, w styczniu
84 nie by³o po niej
�ladu.
--- Po wielomiesiêcznej

dyskusji Senat AGH osta-
tecznie odrzuci³ niede-
mokratyczne i antysamo-
rz¹dowe poprawki do sta-
tutu uczelni, których
wprowadzenia ¿¹da mini-
ster. Niewiele to da, bo
w³adza i tak mo¿e narzu-
caæ uczelniom swoje wer-
sje statutów. Wiêkszo�æ
uzna³a jednak, ¿e skoro
nie mo¿na inaczej, to
niech minister poprawia
statut sam, a nie wyrêcza
siê przy tym rêkami
cz³onków Senatu, którzy
maj¹ pogl¹d nieco inny
ni¿ w³adza. AGH jest
ostatni¹ w kraju uczel-
ni¹ bez zatwierdzonego
statutu.
Z KRAJU
--- Prasa rozpêta³a
kampaniê nienawi�ci i
opluskiwania adwokata

Si³y-Nowickiego, doradcy
"S" i obroñcy jej dzia³a-
czy, który odwa¿y³ siê w
publicznym li�cie do Ja-
ruzelskiego skrytykowaæ
metody prze�ladowania i
"wymiaru sprawiedliwo�-
ci" wobec dzia³aczy opo-
zycji.
--- Na pocz¹tku marca
wiêkszo�æ baz transporto-
wych wyczerpa³a swe li-
mity paliwa i mimo pe³-
nych zbiorników CPN mu-
sia³a przestaæ tankowaæ.
Grozi to zak³óceniami
transportu w skali ca³ej
gospodarki, a wiêc tak¿e
zaburzeniami w produkcji
przemys³owej itd. Tak wy-
chodzimy z kryzysu?
ZE �WIATA
--- Na lotnisku nowojor-
skim celnicy zatrzymali
skrzynie z nowoczesn¹
broni¹ ³adowane na pry-
watny odrzutowiec. By³o
tam 500 karabinów, amu-
nicja, elektryczne pa³ki
policyjne, sprzêt prze-
ciwpods³uchowy, kamizel-
ki kuloodporne, o ³¹cz-
nej warto�ci ok. miliona
dolarów. Przesy³ka mia-
³a przez Meksyk, Ang-
liê i Belgiê trafiæ do
Warszawy, a nie by³a
przeznaczona dla "S".
Kto wiêc mia³ j¹ odebraæ?
Kiszczak? Siwak? Grun-
wald?
Z TALMUDU: Najgorsze w
niewoli egipskiej by³o
to, ¿e nauczyli�my siê
j¹ znosiæ...
       /za "KOS-em" nr 43/

PLOTKI RYSEM EPOKI
Oto kolejna porcja plotek kr¹¿¹cych po Krakowie:
--- Na UJ dziennikarstwo bêdzie zlikwidowane i
jego funkcje przejmie krakowska filia warszaw-
skiej Akademii Nauk Spo³ecznych, pod kierownic-
twem Józefa Lipca, ostatnio rektora WSP w Rzeszo-
wie. Pracê w redakcjach krakowskich bêd¹ mogli
podejmowaæ wy³¹cznie absolwenci tej filii.
--- Coraz mniej matek oddaje niechciane dzieci do
domów sierot lub do adopcji. Nie na skutek nag³ego
przyp³ywu uczuæ macierzyñskich, ale dlatego,
¿eby... na kartki dziecka dostaæ przydzia³. Oto
pozaplanowy efekt reglamentacji.
--- W Mistrzejowicach na II programie TV s³ychaæ
kiedy� by³o radio "S" nawo³uj¹ce do zg³aszania siê
do ko�cio³a po "prawdziwe" kartki  wyborcze, które
bêdzie siê wk³adaæ do kopert zamiast kart oficjal-
nych. /Plotka powtarzana w krêgach partyjnych z
wyra�nej inspiracji SB/

WYPISY Z LITERATURY OJCZYSTEJ
Zbigniew Herbert: Bajka ruska.

   Postarza³ siê car ojczulek, postarza³. Ju¿ nawet
go³¹bka w³asnymi rêkami nie móg³ zadusiæ. Sie-
dzia³ na tronie z³oty i zimny. Tylko broda mu ro-
s³a do pod³ogi i ni¿ej.
   Rz¹dzi³ wtedy kto inny, nie wiadomo kto. Cieka-
wy lud zagl¹da³ do pa³acu przez okno, ale Kriwo-
nosow zas³oni³ okna szubienicami. Wiêc tylko wi-
sielcy widzieli co nieco.
   W koñcu umar³ car ojczulek na dobre. Dzwony
bi³y, ale cia³a nie wynoszono. Przyrós³ car do
tronu. Nogi tronowe pomiesza³y siê z nogami car-
skimi. Rêka wros³a w porêcz. Nie mo¿na go by³o
oderwaæ. A zakopaæ cara ze z³otym tronem - ¿al.
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     PISMO NIEZALE¯NE

POTWIERDZAMY: Rubel -
2000, Pó³ roku 20.000
DZIÊKUJEMY!

P R Z Y P O M I N A N Y:
Konkurs antywyborczy!
W poprzednim numerze
og³osili�my konkurs na
has³o, dwuwiersz, krótk¹
fraszkê zniechêcaj¹ce do
udzia³u w zapowiedzia-
nych na czerwiec wybo-
rach. Czekamy na propo-
zycje i pomys³y. Najlep-
sze opublikujemy!

DNI DOKRÊCANIA �RUBY
   31. rocznicê �mierci
Stalina komuna uczci³a
masow¹, kilkudniow¹
akcj¹ ³apanek i aresz-
towañ ludzi zwi¹zanych
z opozycyjn¹ dzia³alno-
�ci¹. Pocz¹tek wyznaczo-
no na wczesne godziny
poranne 6.oo-7.oo - po-
niedzia³ku 5 bm. Aresz-
towania dotknê³y wiele
�rodowisk: Cebea, wy¿sze
uczelnie, HiL, ko³a
zwi¹zane z KIK, placówki
kulturalne, zak³ady
przemys³owe. Schemat by³
wszêdzie podobny: za-
trzymanie i rewizja w
miejscu pracy, przetrz¹-
sanie mieszkañ, prze-
s³uchanie. Niektóre re-
wizje by³y ca³kiem po-
bie¿ne /szukano ukrywa-
j¹cych siê?/, inne bar-
dzo dok³adne. Rekwiro-
wano niezale¿ne ksi¹¿-
ki i prasê, nawet soli-
darno�ciowe pami¹tki.
W wielu przypadkach

gu, Tarnowa, Poznania,
Warszawy i innych miast.
Na ulicach Krakowa pa-
trole sprawdza³y doku-
menty przypadkowych osób
i spisywa³y /po co?/ ich
dane personalne. Wzmo¿o-
no akcjê kontroli drogo-
wych rewiduj¹c samochody
i nak³adaj¹c mandaty.
Dzia³aniom SB i MO se-
kundowa³ dziennik TV
racz¹c nas codziennie
sukcesami w �ciganiu i
surowym karaniu ró¿nych
kryminalistów i zboczeñ-
ców. Chodzi³o najprawdo-
podobniej  o uderzenie w
struktury podziemne,
zw³aszcza za� w niezale¿-
ne wydawnictwa i o�wia-
tê, a przy okazji ogólne
zastraszenie wci¹¿ nie-
pokornego spo³eczeñstwa.
BP TOKARCZUK W MI-
STRZEJOWICACH
Do kaplicy "S" w ko�ciele
mistrzejowickim pod we-
zwaniem Ojca Kolbego
ludzi przysz³o kilka ty-
siêcy. Podobno jeszcze
nigdy tu nie by³o tak
wielu. Dostojnym go�ciem
by³ bp przemyski Ignacy
Tokarczuk, znany ze swo-
ich wyst¹pieñ w obronie
uciskanego spo³eczeñstwa.
Wraz z biskupem przybyli
rolnicy z dwóch dekana-
tów Diecezji Przemyskiej
m.in. z Jaros³awia. Rol-
nicy ci w zesz³ym roku
pomagali robotnikom �l¹-
ska i Nowej Huty. Biskup

przewodniczy³ mszy, w
trakcie której wyg³osi³
homiliê, a po mszy refe-
rat. Z homilii: "Dzisiej-
sze czasy wymagaj¹ od
narodu programu maksi-
mum. Tylko silny duch
mo¿e przezwyciê¿yæ z³o,
niewolê, pogardê i k³am-
stwo. Silny duch nie zro-
dzi siê w spo³eczeñstwie
zalkoholizowanym  i zde-
generowanym. Program na
dzi�, od którego trzeba
zacz¹æ, to  walka z alko-
holizmem. Rozpijali ju¿
nasz naród zaborcy, oku-
panci, wiedz¹c, ¿e naj³a-
twiej zaw³adn¹æ spo³e-
czeñstwem bezwolnym i roz-
pitym. Taki by³ np. pro-
gram Hitlera. Dzi� pa-
miêtajmy o tym, ¿e kupu-
j¹c wódkê, fundujemy ZOMO
broñ i pa³ki, które spa-
daj¹ na nasze plecy." W
referacie biskup omówi³
program cywilizacji mi-
³o�ci, proponowany przez
Jana Paw³a II. Oto jego
g³ówne cztery punkty:
1/cz³owiek przed rzecz¹,
2/etyka przed technik¹,
3/byæ przed mieæ,
4/mi³o�æ przed sprawie-
dliwo�ci¹.

DZIEÑ JAK CO DZIEÑ
Z REGIONU
--- W niektórych szko-
³ach �rednich rozpoczê³a
siê kolejna weryfikacja
nauczycieli. G³ównym
kryterium nie jest oczy-
wi�cie poziom przygoto-
wania zawodowego, czy
postawa moralna, ale sto-
sunek do socjalizmu i
ustroju oraz orientacja w
bie¿¹cych sprawach poli-
tyki. Jak dawniej, komuna
robi wszystko, aby wycho-
waæ ludzi miernych,
biernych, ale wiernych.
--- W wielu rejonach
Krakowa podczas wy�wie-
tlania filmu "Nana" na
foniê TV wesz³a audycja
"S", w której m.in. wzywano
do bojkotu wyborów.
--- W niedzielê 18 bm.
z okazji imienin Mar-
sza³ka odbêdzie siê na

przegl¹dano
strychy, piwnice,
samochody. Czê�æ
osób zatrzymano
tylko na parê
godzin, innych na
pe³ne dwie doby,
sporo jeszcze
d³u¿ej. By³y
przypadki zwol-
nienia i ponow-
nego aresztowa-
nia. W sumie za-
trzymano w Kra-
kowie kilkaset
osób. Sygna³y o
podobnej akcji
dotar³y z N. Tar-
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Wawelu msza w intencji
Józefa Pi³sudskiego.
--- Ostatnie spotkanie
z min. ¯ygulskim w nowo-
huckim centrum kultury
odby³o siê w tempie przy-
spieszonym, gdy¿ go�æ nie
tylko siê spó�ni³, ale od
razu bieg³ gdzie� dalej.
Mimo to zd¹¿y³ jednak
odpowiedzieæ partyjnemu
dzia³aczowi, który skar-
¿y³ siê, ¿e w Krakowie
"nie przechodzi" zak³ada-
nie nowych zz w�ród pra-
cowników kultury: cz³on-
kowie partii s¹  z o b o -
w i ¹ z a n i   do prze-
strzegania partyjnej
dyscypliny, powinni wiêc
wszyscy zapisaæ siê do
nowych zz.
--- Tow. Kazimierz Ku-
ra� jest etatowym przed-
stawicielem robotników
HiL od 1956 r. Oto, co ma
on dzi� do powiedzenia na
temat po³o¿enia klasy, z
której wyrós³ na partyj-
nego aktywistê: "Rozpu-
�cili�my robotników, nie
chce im siê pracowaæ.
I ja mam odpowiadaæ za
nich? Za niew³a�ciw¹
politykê personaln¹ i
p³acow¹? Ja?" A niby
kto? Reagan?
Z KRAJU
--- Usuniecie krzy¿y ze
szkó³ wywo³a³o niepokoje
w okolicach Garwolina
/ok. 60 km od W-wy/.
W kilku szko³ach m³o-
dzie¿ zorganizowa³a
strajki okupacyjne, do-
sz³o te¿ do manifestacji
za przywróceniem krzy¿y.
W rejon ten �ci¹gniêto
du¿e si³y ZOMO.
--- W W-wie aresztowano
literata Marka Nowakow-
skiego pod zarzutem szka-
lowana ustroju w publi-
kacjach wydawanych za
granic¹ i w niezale¿nym
obiegu krajowym.
--- "Szpilki" organizuj¹
ogólnopolski konkurs
³garzy. Honorow¹ nagrodê
proponujemy od razu dla
Urbana.
--- 100 procent adapte-
rów stereo oraz wzmac-

niacze 25 W ³ódzka Foni-
ca wyeksportuje do ZSRR.
Poniewa¿ zak³ady nie
otrzymuj¹ stamt¹d ¿ad-
nych surowców ani pó³-
produktów, mo¿na domy-
�laæ siê, ¿e kupujemy je
w innych krajach za de-
wizy, robi¹c na tym, jak
zwykle w handlu z naszym
wielkim bratem, kokosowy
interes�
--- Mimo nieustannej
krytyki Polmozbyt w dal-
szym ci¹gu sprzedaje
uszkodzone samochody w
trybie wolnego przetar-
gu, gdzie osi¹gaj¹ one
fantastyczne ceny, o wie-
le wy¿sze od oficjalnych.
ZE �WIATA
--- W³adze szwajcarskie
ostatecznie zadecydowa³y,
¿e prochy prezydenta
Mo�cickiego pozostan¹ za
granic¹. Prezydent
o�wiadczy³ przed �mier-
ci¹, ¿e nie che byæ po-
chowany w Polsce dopóki
rz¹dz¹ w niej komuni�ci.
--- Siostrzenica premie-
ra NRD Stopha wraz z
rodzin¹ poprosi³a o azyl
w ambasadzie RFN w Pra-
dze czeskiej. Kilka dni
trwa³y zakulisowe roko-
wania. Drugi w hierar-
chii prominent NRD od-
ci¹³ siê od postêpku
swych krewnych gdy¿ za-
wsze twierdzi³, ¿e wszy-
scy obywatele NRD opo-
wiadaj¹ siê za komuni-
zmem. Ostatecznie sio-
strzenica powróci³a do
NRD, otrzymawszy zapew-
nienie, ¿e wkrótce dosta-
nie oficjalne zezwolenie
na wyjazd. Podobno w in-
nych ambasadach RFN w
krajach socjalistycznych
czeka na azyl jeszcze
kilkudziesiêciu obywate-
li NRD. Ostatnio ok. 100
osób przybywa dziennie z
NRD do RFN. Jest to dzie-
siêæ razy wiêcej ni¿ do-
tychczas, gdy¿ przywódcy
NRD chc¹ udowodniæ swój
"liberalizm". Licz¹, ¿e w
zamian dostan¹ wysokie
po¿yczki z RFN. Poniewa¿
jednak podañ o emigracjê

le¿y pó³ ml, akcja uwal-
niania zmêczonych so-
cjalizmem obywateli mu-
sia³aby w tym tempie
potrwaæ jeszcze kilka-
na�cie lat.
--- Od wzniesienia
muru berliñskiego w
1961 r. RFN wyp³aci³a
375 mln dolarów za oby-
wateli NRD, którzy wy-
jechali na Zachód.
--- W trakcie pierwsze-
go publicznego wyst¹-
pienia Czernienko kilka
razy przerywa³ wypo-
wied�, a raz zamilk³ na
20 sekund, gdy¿ po pro-
stu zgubi³ w¹tek czyta-
nego tekstu. Jak na
przywódcê supermocar-
stwa, nawet takiego jak
radzieckie, jest to
przypadek raczej odosob-
niony. Dwaj mówcy, któ-
rzy przemawiali przed
Czernienk¹, ¿yczyli mu
du¿o zdrowia i nies³ab-
n¹cej energii w przy-
sz³ej pracy.
--- Frekwencja wybor-
cza do Rady Najwy¿szej
ZSRR wynios³a 99,99%, co
znaczy, ¿e na ca³ym te-
rytorium Zwi¹zku zajmu-
j¹cym niemal æwieræ
kuli ziemskiej tylko 1
na 10 tys. mieszkañców
nie zdo³a³ dowlec siê do
urny.
--- Wed³ug wiadomo�ci z
PAN-u kraje socjali-
styczne przesta³y przyj-
mowaæ uczonych z Polski
na stypendia naukowe.
Na szczê�cie s¹ jeszcze
kraje niesocjalistycz-
ne�
OPINIA DNIA: Lepszy
Cruise ni¿ Rus.
MY�L �REDNIEGO POLAKA:
Najsilniejsz¹ polityczn¹
organizacj¹ w PRL s¹�
bezpartyjni.

  ---
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     PISMO NIEZALE¯NE

POTWIERDAMY: Wujek -
1000. DZIÊKUJEMY!

POLSKA WOJNA O KRZY¯E
   Trwaj¹cy od kilku-
nastu dni konflikt o
krzy¿e w szko³ach roz-
wija siê. Przypomnijmy,
¿e w miejscowo�ci Miêt-
no pod Garwolinem
uczniowie - po usuniê-
ciu krzy¿y z klas szko-
³y rolniczej - zorgani-
zowali strajk okupacyj-
ny, a po zamkniêciu
szko³y przez w³adze -
pochód protestacyjny.
Nastêpnie ok. 700
uczniów odby³o piel-
grzymkê na Jasn¹ Górê.
W Czêstochowie do³¹czy-
³o do nich ok. 20 grup
m³odzie¿y z innych re-
jonów kraju. Zwo³ana w
trybie nadzwyczajnym
Rada G³ówna Episkopa-
tu, z udzia³em kard.
Glempa, który wróci³
ju¿ z Ameryki £aciñ-
skiej, stwierdzi³a sta-
nowczo, ¿e krzy¿e po-
winny zostaæ tam, gdzie
chc¹ tego ludzie i
ostrzeg³a, ¿e usuniêcie
krzy¿y mo¿e doprowadziæ
do niepokojów. W ci¹gu
nieca³ych 24 godzin Ra-
da wyda³a jeszcze dru-
gie o�wiadczenie w tej
samej sprawie, w którym
pisze, ¿e niepokojem na-
pawa stanowisko w³adz
zapowiadaj¹cych usuwa-
nie krzy¿y. Urban bo-
wiem tymczasem te¿

rów! Bo gdzie na �wie-
cie klient przyszed³by
do tego banku, który
mu ju¿ raz co� zde-
fraudowa³?

DZIEÑ JAK CO DZIEÑ
Z REGIONU
--- Ukonstytuowa³a
siê Krakowska Komisja
Kultury niezale¿nej,
dzia³aj¹ca w porozu-
mieniu z w-sk¹ Komisj¹
Kultury "S". Zrzesza
ona dzia³aj¹cych nie-
zale¿nie ludzi kultury
i sztuki - literatów,
plastyków itd.
--- Fatalnie rysuje
siê upartyjnienie na
wy¿szych uczelniach.
W Krakowie, tak zre-
szt¹ jak i na �l¹sku
im wy¿szy wiek i wy-
¿szy stopieñ, tym par-
tyjnych wiêcej.
Studentów natomiast
do partii nale¿y tyl-
ko  0,2 proc., do ZSP
- ok. 5 proc. Studen-
tów partyjnych na
ka¿dej uczelni mo¿na
policzyæ na palcach
jednej rêki. W ci¹gu
ca³ego 83 roku do
partii wst¹pi³o 26
studentów.
--- Machnicki w "Ga-
zecie Krakowskiej"
wyliczy³, ¿e fiat 126p
ma w naszym kraju
kilkana�cie ró¿nych
cen w zale¿no�ci od
tego, czy obywatel ku-
puje go oficjalnie czy
prywatnie, za z³otówki
czy za dolary i jak
sobie tê walutê prze-
licza. Drugie tyle cen
obowi¹zuje w stosun-
kach miêdzy podmiotami
gosp. uspo³. I jak tu
my�leæ o jakiejkolwiek
reformie?
--- Stabilizacjê i
normalizacjê najlepiej
obrazuj¹ ostatnie ol-
brzymie kolejki pod
stacjami benzynowymi,
które tym razem usta-
wi³y siê tam na d³ugo
przed koñcem kwarta³u.

dzy i stwierdzi³, ¿e tole-
rancji nie mo¿na nauczyæ
poprzez brak tolerancji
wobec krzy¿y. Tak wiêc w
wojnie o krzy¿e konfron-
tacja miêdzy Ko�cio³em a
pañstwem wisi na w³osku.
Na razie wezwano wikare-
go z ko�cio³a w Garwoli-
nie na MO, gdzie przes³u-
chano go "na okoliczno�æ"
bicia w dzwony podczas
"dzieciêcej krucjaty".
PIERWSZY EFEKT NASZEGO
KONKURSU ANTYWYBORE-
CZEGO!
   Otrzymali�my ju¿
pierwsz¹ odpowied� na
nasz apel o nadsy³anie
hase³, fraszek, dowcipów
itp. propaguj¹cych bojkot
wyborów. Jest to has³o,
które brzmi:
        CHCESZ G£ODOWAÆ
        IDÌ G£OSOWAÆ!
Czekamy na dalsze!

ostro postawi³ spra-
wê zapewniaj¹c, ¿e
krzy¿e musz¹ byæ i
bêd¹ usuniête. Nie
wiadomo, czy nie jest
to tylko demonstra-
cja maj¹ca na celu
uspokojenie twardo-
g³owych w partii, na
rozpoczêtej w³a�nie
krajowej konferencji
partyjnej. W kazaniu
w Katedrze Warszaw-
skiej prymas Glemp
zakwestionowa³ z
kolei argumenty w³a-

SOCJALISTYCZNY CUD GOSPO-
darczy
W banku PeKaO pe³na nor-
malizacja: takie same jak
ongi� tasiemcowe kolejki,
ten sam zaduch, te same
urzêdniczki kompletnie
obojêtne na wszystko, te
same koniki. Nawet ci sami
klienci, którym 13.12.81
zablokowano konta, czyli
przyw³aszczono sobie odda-
ne na przechowanie dolary.
Bo bank rozpocz¹³ ju¿ daw-
no  ca³¹ zabawê na nowo.
To znaczy wyp³aca te kwo-
ty, które na nowo ludzie
wp³acaj¹. I znalaz³ fraje-
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Z KRAJU
--- W Warszawie w rocz-
nicê Marca 68 w okolicy
KC rozrzucono ulotki
podpisane przez NZS. Ape-
lowa³y one do spo³eczeñ-
stwa o zaufanie do pod-
ziemnego ruchu oporu i
wzywa³y, by nie daæ siê
sfeudalizowaæ przez re-
¿im.
--- Po powrocie prymasa
Glempa z Ameryki P³d.
grupa wiernych w Ursu-
sie podjê³a na nowo g³o-
dówkê w prote�cie prze-
ciwko przeniesieniu ks.
Nowaka - zwolennika "S"
do odleg³ej parafii wiej-
skiej.
--- Z mieszkania aresz-
towanego pisarza Marka
Nowakowskiego milicja
zabra³a dokumenty zwi¹-
zane z obron¹ Adama
Michnika, któr¹ przygo-
towywa³a ¿ona Nowakow-
skiego, bêd¹ca adwokatem.
--- Wiceminister spra-
wiedliwo�ci gen. Czubiñ-
ski mówi³ o "bardziej
zintegrowanym dzia³aniu
w³adzy i organów" w celu
zwalczenia przestêpczo�ci
i wykroczeñ, co nale¿y
odczytywaæ jako zapo-
wied� t³umienia opozycji
politycznej metodami po-
licyjnymi. Przedsmak
tego mieli�my tydzieñ
temu w Krakowie w trak-
cie masowych ³apanek.
Minister genera³ uskar-
¿a³ siê szczególnie na
sytuacjê w stolicy.
--- Z prasy: Polska wy-
eksportowa³a w ub. r.
280 tys. ton cukru za
36 mln dolarów. Podlicz-
my: jest to 8 kilo na
statystycznego Polaka,
za ka¿de kg - prawie
æwieræ dolara, to zna-
czy w przeliczeniu
czarnorynkowym 150 z³.
Zaczynamy rozumieæ,
dlaczego pañstwo nie
chce nam znie�æ kartek
na cukier.
--- Firmy polonijne s¹
wci¹¿ sol¹ w oku komuni-
stów, którzy w³a�nie wy-

nale�li na nie sposób:
maj¹ sprzedawaæ pañstwu
po³owê swoich wp³ywów
dolarowych po kursie
oficjalnym. Na nic t³u-
maczenia, ¿e wp³ywy to
nie zyski, ¿e firmy za
surowce musz¹ p³aciæ
dolarami prawdziwymi
a nie "oficjalnymi".
--- Bywa, ¿e druk pol-
skich czasopism nauko-
wych trwa tylko /!/ 5
miesiêcy. Ale jego wy-
sy³ka za granicê przez
Ars Polonê, przedsiê-
biorstwo pañstwowe, któ-
re ma monopol na eks-
port my�li naukowej,
trwa potem od sze�ciu
miesiêcy do roku.
--- W zak³adzie telewi-
zyjnego sprzêtu profe-
sjonalnego w W-wie
zdolny in¿ynier zarabia
10-12 tys. z³ miesiêcz-
nie, a tokarz lub frezer
20-30 tys.
--- 3 procent rocznego
zapotrzebowania Polski
na podstawowe artyku³y
¿ywno�ciowe dociera do
nas w formie paczek z
Zachodu.
--- Rosn¹ nasze d³ugi.
Dziêki temu PRL osi¹-
gnê³a nowy rekord: jej
zad³u¿enie za granic¹
w stosunku do warto�ci
eksportu jest najwy¿sze
w �wiecie.

ZE �WIATA
--- 19-tu znanych wê-
gierskich dziennikarzy
pisarzy i filozofów, a
wiêc grupa spora, jak
na ten kraj, przy³¹czy³o
siê do wspólnego apelu
dzia³aczy "S" oraz cze-
chos³owackiej Karty 77
o uwolnienie wiê�niów
politycznych i prze-
strzeganie praw cz³o-
wieka w krajach socja-
listycznych. Intelektu-
ali�ci wêgierscy wyra-
¿aj¹ równie¿ w swym
o�wiadczeniu sympatiê
dla ruchu 77 i "S". Na-
tomiast oficjalna pro-
paganda krajów soc. robi

nadal z "S" i Polski
wroga nr 1, co ju¿ daje
siê odczuæ w kontaktach
z niektórymi mieszkañ-
cami np. Pragi, zacho-
wuj¹cych wyra�n¹ rezer-
wê wobec przybyszów z
Polski. Na szczê�cie s¹
to raczej wyj¹tki�
--- Rz¹d NRD zacz¹³
wznosiæ drugi mur ber-
liñski za pierwszym mu-
rem, który dzieli miasto
od prawie æwieræwiecza.
Nowy mur, podobnie jak
stary, ma wysoko�æ 4 me-
trów.
--- W Afganistanie
przed³u¿ono z 3 do 4 lat
obowi¹zkow¹ s³u¿bê woj-
skow¹ w zwi¹zku z nie-
s³abn¹c¹ aktywno�ci¹
powstañców afgañskich,
której nie udaje siê
zlikwidowaæ ani ograni-
czyæ.
--- Antonow - Bu³gar
zamieszany w spisek na
¿ycie Papie¿a, powróci³
do wiêzienia z aresztu
domowego, gdzie przez
jaki� czas przebywa³
z uwagi na z³y stan
zdrowia.
--- Propaganda komuni-
styczna chce ukryæ woj-
skowy charakter dykta-
tury PRL. Dlatego np. w
Moskwie o Jaruzelskim
nigdy oficjalnie nie
mówi siê jako o genera-
le, ale zawsze jako o
I sekretarzu lub pre-
mierze.
--- Kryzys energetycz-
ny w Rumunii doprowadza
do dziwacznych sytuacji.
Np. w handlu dostêpne s¹
¿arówki wy³¹cznie 40-
watowe lub s³absze, ¿eby
zmusiæ ludno�æ do
oszczêdzania pr¹du.
Z tego samego powodu
w szko³ach wprowadza
siê lekcje w niedzielê,
¿eby wykorzystaæ �wiat³o
dzienne przez 7 dni
w tygodniu.

WIARYGODNO�Æ DZI�: W³a-
dza bez godno�ci - naród
bez wiary we w³adzê.
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zebra³o siê wielu ludzi,
w�ród nich legioni�ci,
¿o³nierze AK, harcerze.
Z przemówienia: Przez
wiele lat szargano pa-
miêæ obu Marsza³ków, usi-
³uj¹c splugawiæ ich ¿y-
cie, idee i dzie³a; i dzi-
siaj przemoc¹ i k³ams-
twem plugawi siê i oczer-
nia najczystsze idee i
szlachetne intencje.
--- Warto odnotowaæ
now¹ wystawê �wietnych
fotogramów Anny Boh-
dziewicz w ko�ciele mi-
strzejowickim "Droga
krzy¿owa". Samotny w
swej tragedii Chrystus
- na tle wspó³czesnych
ludzi i zdarzeñ. Ka¿da
stacja zawiera cytaty z
wyst¹pieñ Ojca �w. odno-
sz¹ce siê  do polskiej
drogi krzy¿owej, do umê-
czonego narodu.
--- Ko�ció³ mistrzejo-
wicki odwiedzili znani
arty�ci - Danuta Rinn,
Jan Pietrzak i Piotr
Fronczewski, którzy
obiecali zjawiæ siê tu
znowu z odpowiednim
programem.
--- Miêdzynarodowy
dziennik "International
Herald Tribune" poda³
informacjê o zatrzyma-
niu przez SB grupy pra-
cowników naukowych UJ
podczas ostatniej akcji
"si³ porz¹dku i bezpie-
czeñstwa" przeprowadzo-
nej przeciw podziemiu
m.in. w Krakowie.

POLSKA WALKA O KRZY¯E TRWA
Protestuj¹cy przypominaj¹, ¿e we wrze�niu
ub. r. Kiszczak publicznie obieca³, ¿e krzy-
¿y nie bêdzie  siê usuwaæ. Prawie 10 tys.
uczniów szkó³ warszawskich podpisa³o pety-
cjê domagaj¹c¹ siê pozostawienia krzy¿y w
klasach. Grupa uczniów zapowiedzia³a, ¿e
zwróci siê do Papie¿a, który tymczasem
udzieli³ swego oficjalnego poparcia w tej
sprawie dla stanowiska Episkopatu. Symbole
religijne i obrazki �wiête zaczynaj¹ siê
ostatnio pojawiaæ coraz czê�ciej w miejscach
pracy, m.in. w krakowskich tramwajach, w
szafkach robotników HiL itd.

POTWIERDZAMY: Sekretarz
2000. DZIÊKUJEMY!
TYLKO DURNY -
IDZIE DO URNY
- oto jedno z hase³, któ-
re otrzymali�my po og³o-
szeniu naszego konkursu
antywyborczego. Inne
has³a:
    NIE IDZIESZ -
    NIE K£AMIESZ
GDY KA¯DY G£OSUJE
"JAK TRZEBA"
TO NIE MA W POLSCE

CHLEBA.
Nasz konkurs antywybor-
czy trwa - czekamy tak¿e
na twój udzia³!

MSZA BEZ KSIÊDZA
Na czas tradycyjnej
czwartkowej mszy �w. -
ko�ció³ w Mistrzejowi-
cach zamieni³ siê w ka-
takumby. Przy wygaszo-
nych �wiat³ach /pali³y
siê tylko �wiece/ odby-
wa³a siê niezwyk³a li-
turgia - bez udzia³u
kap³ana. Teksty modlitw
i lekcji czytali kolejno
zwykli ludzie - m³odzi,
starzy, robotnicy, dziew-
czêta. Zamiast komunii -
dzielenie siê chlebem
le¿¹cym na o³tarzu. "Tak
modl¹ siê nasi bracia w
krajach, gdzie zabronio-
na jest religia, gdzie
nie ma ksiê¿y, a ci, któ-
rzy uprawiaj¹ zakazan¹
dzia³alno�æ s¹ prze�la-
dowani, wiêzieni, wysy-

³ani do ³agrów i na wy-
gnanie". Tak modl¹ siê
nasi bracia w Zwi¹zku
Radzieckim, na Litwie i
Ukrainie, w Czechos³owa-
cji i in. krajach obozu
komunistycznego. Kto
uczestniczy³ w tej "mszy"
dozna³ wstrz¹su, pojmuj¹c
tragediê i niewolê spo-
³eczeñstw pozbawionych
elementarnych praw ludz-
kich. Ich têsknotê i bez-
nadziejê. I musia³ zatrwo-
¿yæ siê o w³asn¹ przy-
sz³o�æ. �wiadczy³a o tym
niesamowito�æ ciszy, jaka
zapad³a w chwili, kiedy
nie mog³o byæ Podniesie-
nia. Homiliê i zwyczajowy
wyk³ad zast¹pi³y frag-
menty listów, wspomnieñ,
tekstów zwi¹zanych z
prze�ladowaniem religii
w krajach socjalistycz-
nych. Od procesu moskiew-
skiego w 1923 roku, po-
przez wspomnienia ks. Bu-
kowiñskiego z Kazachstanu
- po ostatnie s³owa Jana
Paw³a II z okazji 500-
lecia �mierci �w. Kazi-
mierza - patrona Litwy.
DZIEÑ JAK CO DZIEÑ
Z REGIONU
--- W niedzielê 18 bm.
w Katedrze Wawelskiej
odprawiono mszê �w. za
Marsza³ków Polski - Jó-
zefa Pi³sudskiego i
Edwarda Rydza �mig³ego.
Nastêpnie w krypcie pod
Wie¿¹ Srebrnych Dzwonów
u trumny Pi³sudskiego
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--- W zwi¹zku ze zbli-
¿aj¹cymi siê wyborami
rektorów na wy¿szych
uczelniach studenci
lansuj¹ has³o: g³osuj
teraz - nie g³osuj po-
tem. Chodzi o wziêcie
udzia³u w wyborze w³adz
akademickich, gdzie
istnieje szansa na
przeforsowanie uczci-
wych ludzi, a potem o
bojkot "wyborów" do rad
narodowych.
--- Wszyscy�mi równi,
ale rosn¹ nam coraz to
nowe zastêpy równiej-
szych: w kiosku spo¿yw-
czym dla pracowników
administracyjnych HiL
mo¿na bez kartek  kupiæ
mas³o.
--- Na uroczystej sesji
DRN �ródmie�cie i PRON
zainaugurowano obchody
40-lecia PRL przemó-
wieniem S. Warmuza,
który usi³owa³ t³uma-
czyæ zebranym, co Pola-
cy zawdziêczaj¹ PPR,
PZPR, PRL i PKWN.
Wszystko to niezwykle
pasowa³o do nazwy miej-
sca, gdzie  rzecz siê
dzia³a: teatru Bagate-
la. Kolejn¹ tak¹ impre-
zê widzieliby�my raczej
w cyrku.
--- W zwi¹zku z rocz-
nic¹ Insurekcji Ko-
�ciuszkowskiej "Gazeta
Krakowska" w 8-stroni-
cowym wydaniu po�wiê-
ci³a 3 i pó³ strony Ko-
�ciuszce, bitwie pod
Rac³awicami itp. W  tej
powodzi tekstów zabra-
k³o jednak informacji
z kim to w³a�ciwie wal-
czy³ Naczelnik. Mowa
jest g³ównie o jakim�
"nieprzyjacielu", czasem
wymienia siê "carskie
si³y", a tylko raz cen-
zura pu�ci³a "carsko-
rosyjskich okupantów".
"Moskal" nie istnieje
w naszej propagandzie,
nawet w odniesieniu do
historii sprzed 190 lat.
--- Prawdziwa ekstre-
ma dopiero nam ro�nie.

Oto wyliczanka z pewne-
go przedszkola. Nie ma
miê-sa na kot-le-ty,
pod-pa-li-my ko-mi-
tety, raz dwa trzy, po
za-pa³-ki i-dziesz ty!
Z KRAJU
--- Po powrocie z Ame-
ryki po³udniowej kard.
Glemp spotka³ siê z de-
legacj¹ parafian z Ur-
susa i podtrzyma³ sw¹
decyzjê o przeniesieniu
ks. Nowaka do wiejskiej
parafii. G³odówka pro-
testacyjna przeciwko tej
decyzji zosta³a po paru
dniach przerwana.
--- Krajowa Konferen-
cja PZPR pokaza³a, ¿e
partia znajduje siê pod
kuratel¹ wojska i nie
widaæ alternatywy dla
w³adzy genera³a. Obrady
by³y pokazem jedno�ci,
poparcia dla oficjalnej
linii i lojalno�ci wobec
ZSRR. Nic w tym dziwne-
go, gdy¿ w Konferencji
uczestniczy³o o 127 de-
legatów mniej ni¿ w IX
Zje�dzie, a 67 spo�ród
nich zosta³o z PZPR wy-
dalonych. Przyjêto
wreszcie deklaracjê
"O co walczymy - dok¹d
zmierzamy", w której
jednak trudno doszukaæ
siê konkretnych odpo-
wiedzi na te 2 podstawo-
we pytania. Jedno tylko
zdanie, zaskakuj¹co
prawdziwe, warto odno-
towaæ z przemówienia
wodza: "33 miesi¹ce temu
powiedzieli�my sobie, ¿e
jaka bêdzie partia, tak¹
bêdzie Polska". Nieste-
ty...
--- Jaroszewicz w
o�wiadczeniu przekaza-
nym dziennikarzom za-
chodnim zaprotestowa³
przeciwko robieniu z
niego koz³a ofiarnego
odpowiedzialnego za
kryzys gospodarki pol-
skiej. Twierdzi mianowi-
cie, ¿e np. Jaruzelski
te¿ bra³ udzia³ w podej-
mowaniu decyzji gospo-
darczych, które w efek-

cie doprowadzi³y do
powszechnych braków
i ogromnego zad³u¿enia
kraju.
--- Londyñski "Times"
oszacowa³ spadek stopy
¿yciowej Polaków od
13.12.81 na 30% i prze-
widuje, ¿e mo¿e siê on
w tym roku pog³êbiæ
o 10-20%.
--- Z osi¹gniêæ nowomo-
wy: jedna z gazet wydru-
kowa³a nag³ówek "W pro-
dukcji ¿ywno�ciowej
osi¹gniêto spadek".

ZE �WIATA
--- Lech Wa³êsa otrzy-
ma³ kolejny doktorat
h.c. - tym razem Uni-
wersytetu Paryskiego.
--- W Czechos³owacji
rozpoczêto rozmieszcza-
nie militarnych rakiet
ZSRR.
--- Trzech Polaków
wieku od 20 do 25 lat
uciek³o na statku "Ino-
wroc³aw" do Anglii,
gdzie poprosili o azyl.
Piêciodniow¹ podró¿ od-
byli we wnêtrzu konte-
nera.
--- Siedmiu czechos³o-
wackich turystów popro-
si³o o azyl w Stambule,
w Turcji, po zej�ciu z
pok³adu radzieckiego
statku turystycznego.
--- Prasa radziecka
znów zaczyna wzywaæ,
¿eby dzieci czê�æ lekcji
przepracowywa³y w
warsztatach produkcyj-
nych szko³y. Pomys³ wy-
chowania cz³owieka so-
cjalizmu przez pracê
co jaki� czas odbija siê
ideologiczn¹ czkawk¹ we
wszystkich pañstwach
komunistycznych. Na
szczê�cie nie wszêdzie
prowadzi do tak przera-
¿aj¹cych konsekwencji
jak w Kambod¿y.

PRZYKAZANIE DLA PAR-
TYJNEGO: Nie czyñ drañ-
stwa w imieniu pañstwa.
/za "Niepodleg³o�ci¹"/
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DURNY - DO URNY!
Tê, jeszcze bardziej skró-
con¹ wersjê has³a opubli-
kowanego tydzieñ temu,
otrzymali�my od MM. A oto
inne plony naszego kon-
kursu antywyborczego:
ODDASZ W WYBORACH G£OS
WYBRANI DADZ¥ CI W NOS
SAMI RZ¥DZICIE -
SAMI SIÊ WYBIERAJCIE
CHCESZ ¯YÆ POD KNUTEM
I W NÊDZY
TO DO URNY IDÌ
CZYM PRÊDZEJ!
Czekamy na dalsze propo-
zycje!

DZIEÑ JAK CO DZIEÑ
Z REGIONU
--- W ko�ciele mistrze-
jowickim go�ci³ ostatnio
Wiktor Woroszylski, zna-
ny poeta warszawski, od-
wa¿ny obroñca idei wol-
no�ci i solidarno�ci.
Woroszylski by³ m.in.
uczestnikiem Kongresu
Kultury w 1981 r., inter-
nowanym, autorem g³o�ne-
go listu do w³adz w spra-
wie �mierci Grzegorza
Przemyka.
Z KRAJU
--- "Nie ma miejsca dla
Ciebie Chryste w naszej
szkole" - taki napis wid-
nieje na o³tarzu ko�cio³a
w Garwolinie obok 5
krzy¿y zdjêtych ze �cian
szko³y rolniczej w Miêt-
nem. W szkole podjêto na-
ukê, ale wielu uczniów j¹

¿ona Danuta i opiekun
duchowy Wa³êsy ks. Jan-
kowski. Wa³êsa nie po-
jecha³ jednak do Czê-
stochowy, obawiaj¹c siê,
¿e mo¿e to wygl¹daæ na
demonstracjê polityczn¹
z jego strony, gdy¿
równocze�nie mia³a tam
przybyæ doroczna piel-
grzymka Gdañszczan.
--- TKK "S" zaapelowa-
³a o zorganizowanie w
dn. 1 maja niezale¿nych
manifestacji pod has³em
¿¹dañ o uwolnienie
wiê�niów politycznych.
--- Wg oficjalnych
danych liczba wiê�niów
politycznych w Polsce
wzros³a w ci¹gu marca
z 310 do 427 osób. Tych
110 nowych wiê�niów to
plon du¿ej fali dzia³añ
si³ bezpieczeñstwa i
milicji skierowanych
przeciwko niezale¿nym
wydawnictwom.
--- Warszawska Proku-
ratura Rejonowa umo-
rzy³a dochodzenie w
sprawie napadu bojówki
SB na ko�ció³ �w. Mar-
cina w W-wie w dniu
3 maja ub. roku, gdzie
m.in. pobito Barbarê
Sadowsk¹, matkê Grzego-
rza Przemyka. Umorze-
nie nast¹pi³o - jak
zwykle gdy sprawc¹
przestêpstwa s¹ "si³y
porz¹dku" - "z braku
dowodów".
--- Nast¹pi³ roz³am
w�ród "katolików deko-
racyjnych". Z kierow-
nictwa Polskiego
Zwi¹zku Katolicko-
Spo³ecznego, stowarzy-
szenia afiliowanego
przy PRON-ie - wyma-
newrowano pos³a Janu-
sza Zab³ockiego. Równo-
cze�nie zawieszono go w
prawach cz³onka Zwi¹z-
ku. Rzecz nast¹pi³a
wkrótce po wizycie, ja-
k¹ Zab³ocki z³o¿y³ Pry-
masowi. Nie wiadomo jed-
nak czy fakty te maj¹
jaki� zwi¹zek ze sob¹.
--- Nowe /nowe!/ zz

n¹ próbê usuniêcia
krzy¿y ze szko³y w Czer-
wiczu k/Wroc³awia.
--- Biskup siedlecki
Jan Mazur na zakoñcze-
nie mszy w ko�ciele
Przemienienia Pañskiego
w Garwolinie rozpocz¹³
post o chlebie i wodzie
przeciwko usuwaniu
krzy¿y ze szkó³. Jest to
bezprecedensowa forma
protestu ze strony tak
wysokiego przedstawi-
ciela hierarchii ko-
�cielnej.
--- Ksi¹dz Mieczys³aw
Nowak w kazaniu wyg³o-
szonym w swej  nowej
parafii wiejskiej w £ê-
kach Górnych wezwa³
Polaków do obrony krzy-
¿y jako symbolu ich
wiary.
--- Katowicki biskup
Bednorz w asy�cie 2 in-
nych biskupów odby³
krótk¹ modlitwê  pod
murem kopalni "Wujek"
gdzie w grudniu 1981
zginêli strajkuj¹cy
górnicy.
--- Jan Pawe³ II prze-
s³a³ ks. Jerzemu Popie-
³uszce ró¿aniec wraz z
osobistym b³ogos³awieñ-
stwem.
--- Wa³êsa otrzyma³
tytu³ honorowego Pauli-
na od zakonu w Czêsto-
chowie za g³êbok¹ reli-
gijno�æ i zas³ugi dla
kultu Pani Jasnogór-
skiej. Wyró¿nienie to
otrzyma³a równie¿ jego

bojkotuje. Niektó-
rzy bêd¹ próbowali
przenie�æ siê do
innych szkó³, bo
dyrektor zabroni³
wstêpu tym, którzy
sami /lub których
rodzice/ nie podpi-
sali pisemnej zgody
na zdjêcie krzy¿y.
--- W³adze usunê³y
krzy¿e oraz portre-
ty Papie¿a ze szko-
³y w miejscowo�ci
Dêbe pod Warszaw¹.
Podjê³y te¿ nieuda-
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zosta³y zawieszone w
Rafinerii Gdañskiej.
Powód: popar³y projekt
wcze�niejszego odpraco-
wania soboty roboczej
przez pracowników za-
k³adu. Projekt uzgod-
niony by³ z dyrekcj¹.
Mimo odgórnych naci-
sków nie odwo³a³y wol-
nego, odpracowanego
ju¿ dnia. Jak widaæ
socjalizm nie znosi
samodzielno�ci. Na-
wet we w³asnych sze-
regach.
--- Kto wie, czy jedn¹
z ofiar "normalizacji"
w Polsce nie padnie
muzyka m³odzie¿owa. W
krêgach partyjnego
betonu ju¿ zaczyna siê
przeb¹kiwaæ o koniecz-
no�ci powrotu do "so-
cjalistycznych" tre�ci i
tradycji w rozrywce,
zw³aszcza dla m³odego
pokolenia.
--- Tylko jeden dele-
gat i tylko jeden raz
wstrzyma³ siê od g³osu
na krajowej konferen-
cji delegatów PZPR.
Poza tym wszyscy byli
jak za dawnych dobrych
czasów przera¿aj¹co
jednomy�lni.
--- Nareszcie odbili-
�my siê od dna, stabi-
lizujemy siê, zaczynamy
pe³zaæ do przodu, a tu
nagle rzeczywisto�æ
skrzeczy i to nawet w
oficjalnych statysty-
kach. Oto okazuje siê
np. ¿e w Polsce maleje
liczba wyrobów wysokiej
jako�ci. Na koniec 1983
r. wyrobów ze znakiem
"Q" by³o mniej o 15%, a
ze znakiem "1" o 6% ni¿
rok wcze�niej.
--- Dwa lata temu Huta
Zawiercie opracowa³a
technologiê stali na
lemiesze do p³ugów,
które by nie pêka³y
przy orce. Jak wyka-
za³y nastêpne 2 lata
praktyki rolniczej, le-
miesze z Zawiercia ju¿
nie pêkaj¹, ale za to

�cieraj¹ siê niezwykle
szybko. Przyst¹piono
wiêc do dalszych prac,
aby usun¹æ i ten man-
kament. Prawdopodobnie
za dwa lata dostaniemy
lemiesze nie³amliwie i
trudno �cieralne ale za
to np. zwijaj¹ce siê w
tr¹bkê. Ciekawe, ¿e s¹
na �wiecie kraje, które
problem lemieszy poko-
na³y ju¿ tysi¹c lat
temu. Starsi powiadaj¹,
ze do ich grona nale¿a-
³a kiedy� Najja�niejsza
nasza Rzeczpospolita.
--- Bud¿et nauki pol-
skiej na 84 r. przewi-
duje wydanie na wszyst-
kie kierunki badañ i
na wszystkie placówki
naukowe 64 mld z³, tj.
1,2% dochodu narodowego.
Jest to dwukrotnie
mniej ni¿ w innych
krajach socjalistycz-
nych.
ZE �WIATA
--- Poczta watykañska
uczci³a 500-lecie
�mierci �w. Kazimierza
- patrona Litwy i Pol-
ski - wydaniem specjal-
nego znaczka.
--- Partyzanci afgañ-
scy w serii ataków
zniszczyli ostatnio 60
cystern jad¹cych do ich
kraju z ZSRR. Wywo³a³o
to w Kabulu najwiêkszy
od czasu interwencji
radzieckiej brak pali-
wa. Wiele pojazdów i
�mig³owców wojskowych
zosta³o unieruchomio-
nych. Ruch ko³owy
zmniejszy³ siê o 75 pro-
cent.
--- W Afganistanie
obni¿ono wiek poboru do
16 lat, aby wzmocniæ
si³y wojskowe potrze-
bne do walki z party-
zantami.
--- Oficjalny organ
Czechos³owackiej Partii
Komunistycznej zaata-
kowa³ gwa³townie Ja-
na Paw³a II nazywaj¹c
go m.in. najbardziej
reakcyjnym papie¿em

XX wieku.
--- W Rumunii usuniêto
dwóch kolejnych mini-
strów - rolnictwa i
energetyki. Zwi¹zane to
jest z chronicznym bra-
kiem ¿ywno�ci i kryzy-
sem energetycznym. W
tym roku usuniêto lub
przesuniêto ju¿ 3 mini-
strów i 21 wicemini-
strów. Jak dowodzi przy-
k³ad naszego kraju, nie
nale¿y s¹dziæ, by prezy-
dent Ceausescu zmienia-
j¹c personel na górze
osi¹gn¹³ jak¹kolwiek
poprawê na dole.
--- Wzrasta rola dzia-
³ek przyzagrodowych w
bilansie ¿ywno�ciowym
ZSRR. Choæ w prywatnym
u¿ytkowaniu ludno�ci
znajduje siê ok. 2,7%
gruntów ornych i 1,7%
³¹k, to jednak z indywi-
dualnych gospodarstw
pochodzi przesz³o po³owa
produkcji ziemniaków,
1/3 warzyw, miêsa i mle-
ka oraz jaj.
--- Sytuacja gospodar-
cza ZSRR wydaje siê po-
garszaæ, czego dowodem
jest zachêcanie przez
dziennik Izwiestia oby-
wateli ZSRR do ofiaro-
wywania pieniêdzy i
bi¿uterii m.in. na 5-
letni pañstwowy program
¿ywno�ciowy. Tego typu
apele by³y na porz¹dku
dziennym w czasie II
wojny �wiatowej, jednak-
¿e jest to niezwyk³e w
czasach pokoju. Prasa
radziecka nie przestaje
nawo³ywaæ do wykonywa-
nia planów i zwiêksza-
nia produkcji.
Z HISTORII: W os³awionej
sanacyjnej Berezie Kar-
tuskiej w latach 1931 -
1936 siedzia³y w sumie
343 osoby. Najd³u¿szy
pobyt nie móg³ przekro-
czyæ 3 miesiêcy.

POWIADAJ¥, ¯E� lepszy
Pershing w zagrodzie
ni¿ przyjaciel na
wschodzie.

---
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     PISMO NIEZALE¯NE

PAMIÊTAJ: 17 CZERWCA DNIEM
BOJKOTU WYBORÓW!
W ramach konkursu na has³o
antywyborcze otrzymali�my:
jeszcze jedn¹ wersjê og³oszo-
nego ju¿ wcze�niej  dwuwier-
sza: POLAKU, NIE B¥DÌ DURNY
- NIE PCHAJ SIÊ DO URNY!
--- oraz has³a: KOGO ¯¥D£O
STRACHU K¥SA, TEN DO URNY
IDZIE W PL¥SACH
--- NIE B¥DÌ WSPÓLNIKIEM
PARTII I SB!
Czekamy na dalsze dwuwier-
sze, fraszki, apele itp. wzy-
waj¹ce do bojkotu wyborów.
Najciekawsze opublikujemy!

DZIEÑ JAK CO DZIEÑ
Z REGIONU
--- Nie do wiary, a jednak:
w "Gazecie Krakowskiej" po-
jawi³o siê og³oszenie o po-
szukiwaniu pracowników
przez� Wojewódzki Urz¹d
Spraw Wewnêtrznych! Po-
trzebni s¹ tam ludzie z wy-
¿szym wykszta³ceniem, m³odzi,
o nieskazitelnej reputacji.
Czy¿by uwi¹d starczy grozi³
nie tylko partii, przewod-
niej sile narodu, ale i jej
g³ównej podporze - S³u¿bie
Bezpieczeñstwa?
--- Niepewna sytuacja go-
spodarcza, niejasne a dra-
koñskie przepisy podatkowe,
zw³aszcza co do podatku wy-
równawczego spowodowa³y, ¿e
rolnicy przestaj¹ uprawiaæ
warzywa i owoce. Z roku na
rok zaznacza siê coraz wy-
ra�niejszy regres w krakow-
skich sadach i szklarniach.

Z KRAJU
---105 cz³onków
polskiej sekcji Pen-
Klubu i rozwi¹zanego
ZLP podpisa³o list
skierowany do Prezy-
dium Rady Ministrów,
w którym wra¿a naj-
g³êbsze zaniepokoje-
nie aresztowaniem
pisarza Marka Nowa-
kowskiego i ¿¹da je-
go niezw³ocznego
zwolnienia. W�ród
autorów listu s¹
m.in.: Stanis³aw Bal-
bus, Marian Brandys,
Stefan Bratkowski,

Andrzej Braun, Andrzej
Drawicz, Jerzy Ficowski,
Kornel Filipowicz, Zbi-
gniew Herbert, Andrzej
Kijowski, Anka Kowal-
ska, Ewa Lipska, Tomasz
£ubieñski, Artur Miê-
dzyrzecki, Seweryn
Pollak, Leszek Prorok,
Natalia Rolleczek, Bar-
bara Sadowska, Marek
Skwarnicki, Julian Stryj-
kowski, Jacek Stwora,
Jerzy Surdykowski, Ewa
Szumañska, Marian Ter-
lecki, Kazimierz Tra-
ciewicz, Jerzy Turowicz,

NIECH KRZY¯ BÊDZIE ZNAKIEM ZGODY I MI£O�CI
    � g³osi komunikat 199 Konferencji Epi-
skopatu Polski, podkre�laj¹c równocze�nie, ¿e
krzy¿ by³ w Polsce symbolem to¿samo�ci naro-
dowej, zarówno w czasach wolno�ci, jak i w
latach okupacji. Biskupi zaapelowali do
wiernych, aby modlili siê o pozostawienie
krzy¿y wszêdzie tam, gdzie chc¹ tego ludzie.
Episkopat da³ te¿ do zrozumienia, ¿e Ko�ció³
w tej sprawie nie jest sk³onny i�æ na ustêp-
stwa.
   Tymczasem dwóch nauczycieli szko³y w
Miêtnem zosta³o usuniêtych z pracy za soli-
daryzowanie siê z protestuj¹c¹ m³odzie¿¹.
Inne szko³y w okolicy otrzyma³y zakaz
przyjmowania uczniów, którzy zostali usu-
niêci ze szko³y w Miêtnem. Uczniowie ci za-
apelowali do swych rówie�ników w Polsce i na
ca³ym �wiecie o poparcie ich protestu prze-
ciw usuwaniu krzy¿y. Apel ten zosta³ odczy-
tany w ko�ciele w Garwolinie w obecno�ci
dwóch tysiêcy m³odzie¿y.
   Biskup Mazur poszcz¹cy na znak protestu
przekaza³ równocze�nie uczniom b³ogos³a-
wieñstwo od Papie¿a. Ks. Jan Gomu³ka z die-
cezji siedleckiej solidaryzuj¹c siê z m³o-
dzie¿¹ w Miêtnem i swoim biskupem równie¿
rozpocz¹³ protestacyjny post o chlebie i wo-
dzie. Warszawskie Radio "S" swoj¹ ostatni¹
audycjê po�wiêci³o obronie krzy¿y.
   Wa³êsa z³o¿y³ zdecydowane w tonie o�wiad-
czenie, stwierdzaj¹c, ¿e "S" u¿yje wszelkich
�rodków bêd¹cych w jej dyspozycji celem znie-
sienia zakazu wywieszania krzy¿y w szko-
³ach. Powiedzia³, ¿e "S" nie pójdzie tu na
¿adne ustêpstwa, gdy¿ jest to sprawa naszych
dzieci i naszych sumieñ. Cierpliwo�æ spo³e-
czeñstwa i gotowo�æ do ustêpstw i kompromi-
sów w tej sprawie wyczerpa³a siê. Zw³aszcza,
¿e w³adze uderzaj¹ w najs³abszych, to znaczy
w uczniów, nie maj¹ jednak odwagi, by zdejmo-
waæ krzy¿e w zak³adach przemys³owych.

---
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Piotr Wierzbicki, Wik-
tor Woroszylski, Marta
Wyka, Jerzy Zagórski,
Juliusz ¯u³awski. - Nie
da siê ukryæ, ¿e jest to
sama czo³ówka intelek-
tualna kraju.
--- W dalszym ci¹gu
nie ma ¿adnych oznak,
aby nasz pracowity i
niezwykle - gdy trzeba
- sprawny Sejm zdo³a³
na najbli¿szym posie-
dzeniu uporaæ siê z
ustaw¹ o fundacjach,
co otworzy³oby drogê
do powo³ania  ko�ciel-
nej fundacji dla rolni-
ków indywidualnych.
--- Wiemy ju¿ dlaczego
nie pozwolono przed 1.IV
br. braæ paliwa do ka-
nistrów, dlaczego dzia-
³a³y tylko nieliczne
dystrybutory na sta-
cjach CPN, dlaczego cy-
sterny "nie nad¹¿a³y" z
dowozem benzyny itd. Bo
nasz czo³owy spekulant
- pañstwo socjalistycz-
ne chcia³o jak najmniej
sprzedaæ po starych
cenach i jak najmniej
"straciæ" przed nag³¹
podwy¿k¹ cen paliwa.
A ¿e przy okazji tu i
ówdzie w zak³adach prze-
mys³owych stawa³a pro-
dukcja, bo brak benzyny
dotkn¹³ równie¿ sektor
uspo³eczniony? Có¿, nie
takie ofiary ponosi³o
pañstwo w imiê "intere-
su ogólnonarodowego".
--- Szereg z³o¿onych
ostatnio wypowiedzi
oraz o�wiadczeñ ofi-
cjalnych ró¿nych w³adz,
publikacje w tygodni-
kach prorz¹dowych itp.
nie pozostawiaj¹ ¿ad-
nych w¹tpliwo�ci, ¿e
wchodzimy w neostali-
nowski etap polityki
kulturalnej. Wiadomo
ju¿ np., ¿e z planów wy-
dawniczych usunie siê
ksi¹¿ki niemile widzia-
nych przez w³adze auto-
rów.
--- Niedawny szacunek
TKK "S" mówi o 600 nie-

zale¿nych tytu³ach pra-
sowych, które ukazuj¹
siê w podziemiu.
--- W skali ogólnopol-
skiej zmala³o w 83 r.
zatrudnienie naukowców.
Liczba uczelnianych
instytutów zmniejszy³a
siê o 10%. Tak¿e zmniej-
szy³a siê o 3,2 % liczba
profesorów i docentów.
Zanotowano natomiast
wzrost nadanych tytu³ów
naukowych o 187%. Ma-
szynka do wytwarzania
osób utytu³owanych pra-
cuje wiêc znakomicie.
Naj³atwiej bowiem o z³e-
go profesora.

ZE �WIATA
--- Ulotki "Solidarno-
�ci Walcz¹cej" z Wroc³a-
wia, wydrukowane po
rosyjsku i ukraiñsku
znalaz³y siê na tere-
nie� ZSRR! Ulotki wzy-
waj¹ do zorganizowania
masowego ruchu robotni-
ków w Europie wschod-
niej dla przeciwstawie-
nia siê w³adzy komuni-
stów.
--- Czarna ksiêga zapi-
sów krakowskiej cenzury
oparta na materia³ach
wywiezionych za granicê
przez Tomasza Strzy¿ew-
skiego w 79 r. zosta³a
wydana w jêzyku angiel-
skim w USA.
--- W Czechos³owacji
trwa nagonka na reli-
giê. Tygodnik dla m³o-
dzie¿y "Smena" okre�la
ludzi wierz¹cych jako
zdrajców i anarchistów.
--- Zdrowie co pi¹tej
osoby w Czechos³owacji
jest zagro¿one na skutek
zatrucia powietrza przez
przemys³ - stwierdza ofi-
cjalne, ale tajne spra-
wozdanie naukowców,
którego egzemplarz uzy-
ska³o i opublikowa³o
ugrupowanie niezale¿ne
Karta 77.
HAS£O DNIA: Polska kra-
jem zwijaj¹cym siê�
/za "Niepodleg³o�ci¹"/

TYLKO CICHO
Materia³y z Krajowej
Konferencji PZPR przy-
pomnia³y mi dwie rzeczy:
po pierwsze zdanie tow.
Barcikowskiego sprzed
roku, ¿e "nasz partyjny
poci¹g ruszy³ z miejsca",
po drugie - stary dow-
cip:
W wagonie siedz¹ Lenin,
Stalin i Bre¿niew. Cze-
kaj¹ na odjazd, ale po-
ci¹g nie rusza. Wiêc
Lenin otwiera okno i
p³omiennie przemawia.
Bez skutku. Z kolei Sta-
lin wychyla siê, strzela
z nagana do maszynisty,
ale te¿ bez efektu. Wte-
dy Bre¿niew zasuwa fi-
ranki i mówi: no, widzi-
cie i ju¿ jedziemy�
Metaforyka kolei ¿ela-
znych, bêd¹ca jak sam
marksizm, reliktem
"wieku pary" zawsze fa-
scynowa³a partyjnych.
A to pêdzi³ "parowóz
dziejów", a to "chwa³a jej
maszynistom", to znów
tow. Albin robi³ za ba-
ga¿owego. Ale ca³a para
sz³a w gwizdek, recyto-
wano "stoi na stacji eg-
zekutywa" a Grechuta
�piewa³ na Festiwalu
Piosenki Prawdziwej:

"Za� kiedy wyszli z
wagonów,
to nagle
w zdumieniu
usiedli.
Kto� spyta³:
Wiêc gdzie my
jeste�my?
Us³ysza³:
Na razie tu,
gdzie wsiedli.
Tylko cicho�
tylko cicho�
tylko cicho�

Byæ mo¿e poci¹g tow. B.
rok temu istotnie ru-
szy³ z miejsca. Dzi� jed-
nak widaæ, ¿e jedzie
niestety po tym samym,
starym i �lepym torze.

Wasz
Krakowiaczek

CIA
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     PISMO NIEZALE¯NE

17 CZERWCA - BOJKOTUJEMY!
    Z okazji podwójnego nume-
ru "MP" - podwójna porcja
nadsy³anych nam hase³ anty-
wyborczych:
TYLKO UMYS£OWO CHORY
MASZERUJE NA WYBORY.
    NIE POTRZEBNA CI KABINA
    - Z URNY ZRÓB URYNA£.
TEN KTO WOLNEJ POLSKI CHCE
TEN WYBOROM MÓWI: NIE!
    DO WYBORÓW ¯WAWO KROCZ
    - ZAMIAST G£OSU ODDAJ

MOCZ.
NA URBANA ZAG£OSUJESZ -
RZ¥D SIÊ NA¯RE, TY G£ODUJESZ
    DO WYBORÓW PRZYST¥PIMY,
    GDY WA£ÊSÊ WYSTAWIMY.
CHCESZ UNIKN¥Æ ZNIEWOLENIA
NIE WRZUÆ DO URNY SUMIENIA!

To ostanie odpisali�my z pi-
sma "Solidarno�æ Grzegórzec-
ka". Czekamy na dalsze has³a!

AKCJA "KOLÊDA"
Za "Tygodnikiem Powszechnym"
cytujemy wyj¹tek z wywiadu
szefa sto³ecznego Urzêdu
Spraw Wewnêtrznych p³k. K³o-
sowskiego dla "¯ycia Warsza-
wy": "Wyda³em rozkaz, aby do
koñca kwietnia dzielnicowi
z³o¿yli wizyty we wszystkich
mieszkaniach w rejonie swo-
jego dzia³ania�/przyjd¹ siê/
przedstawiæ, porozmawiaæ, je-
�li trzeba poradziæ, s³owem
poznaæ siê wzajemnie". A wiêc
po �wieckich �lubach i
"chrztach" przysz³a kolej na
kolêdê. Radzimy jednak pp.
pu³kownikom przeprowadziæ
odpowiednie rozpoznanie

przy pomocy mini-
strantów, w tym
przypadku najlepiej
m³odych ORMO-wców
lub cz³onków ZSMP,
bo nie wiadomo czy i
jak tacy wielkanocni
kolêdnicy bêd¹ przy-
jêci przez rozpyty-
wany element. Nie
mamy te¿ z³udzeñ, ¿e
nasza Mogilska id¹c
w �lady swej góry
bêdzie chcia³a przy-
najmniej niektóre
mieszkania krakow-
skie w podobny spo-
sób przepatrzyæ i
przeniuchaæ.

DZIEÑ JAK CO DZIEÑ
Z REGIONU
--- Mistrzejowice.
Tradycyjne spotkanie
czwartkowe po�wiêco-
no nienarodzonym
dzieciom. W okresie
powojennym w Polsce

zniszczono w ³onie
matek 20 mln istnieñ,
80 tys. rocznie, 2.200
dziennie. Mówi³ o tym
dr in¿. Ziêba wspó³-
za³o¿yciel krucjaty
Modlitwy za Nienaro-
dzone Dzieci. W czasie
mszy wspomniano tak-
¿e o rocznicy wymor-
dowania tysiêcy pol-
skich oficerów w la-
sku katyñskim, któr¹
obchodziæ siê zwyk³o
5 kwietnia /warto o
tym wspomnieæ w ofi-
cjalnym "miesi¹cu
pamiêci narodowej"/.
�wiece wotywne sta-
wia³y tym razem
dzieci ze szko³y nr
81, Mostostal i s³u¿ba
zdrowia HiL.
--- W�ród kilkunastu
honorowych nagród "S"
przyznanych przez
Komitet Kultury Nie-
zale¿nej za rok 1983

ZAMIAST ¯YCZEÑ WIELKANOCNYCH�
� naszym Czytelnikom i Przyjacio³om, Sym-
patykom, a tak¿e tradycyjnie, tym, którzy
przegl¹daj¹ nas s³u¿bowo, dedykujemy tym
razem fragment prozy czysto naukowej, le-
galnej, bo nie zakwestionowanej przez cen-
zurê stanu wojennego, a opublikowanej
w nr 3-4 "Studiów Socjologicznych" z roku
1982. Jest to zakoñczenie artyku³u profe-
sora UJ Piotra Sztompki pt. "Dynamika ru-
chu odnowy w �wietle teorii zachowania
spo³ecznego":
"� na d³u¿sz¹ metê zwyciêstwo ruchu odno-
wy wydaje mi siê nieuniknione. Stoj¹ bo-
wiem za nim dwie bardzo mocne racje histo-
ryczne: po pierwsze, ruch ten reprezentuje
d¹¿enia i interesy najbardziej postêpowych
grup spo³ecznych, tych, które zawsze w hi-
storii by³y no�nikami postêpu spo³ecznego,
a w szczególno�ci klasy robotniczej, po
drugie, walczy o realizacjê systemu warto-
�ci zgodnego z najszczytniejszymi idea³ami
humanizmu, tak¿e humanizmu socjalistycz-
nego. Je¿eli kto� zechce zaprotestowaæ, ¿e
predykcja taka nie wynika logicznie z wy-
korzystanej w tym artykule teorii zacho-
wania zbiorowego, niech to traktuje po
prostu jako wyznanie nadziei." Dodajmy:
niech ta nadzieja towarzyszy nam wszystkim
nie tylko w dniu Pañskiego Zmartwychwsta-
nia, ale te¿ podczas naszego antykomuni-
stycznego 1 Maja, naszego polskiego �wiêta
3-majowego i - zawsze.
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znalaz³ siê zespó³ nie-
zale¿nego pisma lite-
rackiego "Arka" z Kra-
kowa. Nagrody te przy-
znawane s¹ za utrwala-
nie niezale¿no�ci pol-
skiej kultury twórcom
i organizatorom ¿ycia
artystycznego, zarówno
dzia³aj¹cym otwarcie
jak i anonimowo, w ra-
mach instytucji oficjal-
nych lub funkcjonuj¹-
cych niezale¿nie po za
zasiêgiem cenzury. Ser-
decznie gratulujemy!
--- Kierownictwo TGR
Elektromonta¿ II znala-
z³o siê w powa¿nym k³o-
pocie, kiedy w³adze
przys³a³y 5 odznaczeñ
pañstwowych z zastrze-
¿eniem, ¿e mog¹ one za-
wisn¹æ jedynie na pier-
siach cz³onków wronich
zw. zawodowych. Na ca³y
oddzia³ licz¹cy ok. 90
pracowników doszukano
siê tylko 3 takich osob-
ników. Niestety wiêc 2
odznaczenia trzeba by³o
wyzwrotowaæ.
--- Zaczê³o siê od stu
procentowego wzmocnie-
nia obstawy portierni.
Potem wprowadzono ca³o-
dobowe pikiety pilnuj¹-
cych piêknych afiszy, co
nie zapobieg³o jednak
pojawieniu siê tu i ów-
dzie kotwic "S". Nastêp-
nie bufet zak³adowy za-
walono pasztetówk¹ i
pozakartkowym mas³em
/niestety lokal zamkniê-
to dla zwyk³ych ludzi
ju¿ od 10.00/. Szczytem
wszystkiego by³o jednak
zawieszenie w WC rolki
papieru toaletowego w
kolorze ró¿owym! W taki
to niecodzienny sposób
uczczono w krakowskim
Miastoprojekcie 2-dnio-
wy zjazd wronich zwi¹z-
ków pracowników biur
projektowych PRL.
--- W Wadowicach dy-
rektor Herbapolu Woj-
tachno podj¹³ kolejn¹
próbê likwidacji pomni-
ka  12 Pu³ku Piechoty,

przywróconego spo³eczeñ-
stwu miasta przez "S".
Dyrektor u¿y³ starego
pretekstu: budowy drogi
przeciwpo¿arowej. Dodaj-
my, ¿e musia³aby to byæ
ju¿ trzecia droga awa-
ryjna w tym zak³adzie.
--- Na dzieñ 31 marca
wezwano 440 lekarzy i
pielêgniarek z Polski
po³udniowej do stawienia
siê w Przemy�lu na
1-dniowe æwiczenia woj-
skowe. Miejscem zbiórki
by³ korytarz szpitalny a
jedynym "æwiczeniem" po-
twierdzenie swojej obec-
no�ci na li�cie. A wiêc
dziêki pomys³owo�ci gene-
ra³ów spo³eczeñstwo
ufundowa³o 880 biletów
przejazdu a 440 pracow-
ników s³u¿by zdrowia
opu�ci³o swoje miejsce
pracy na   c a ³ y   jeden
dzieñ, tylko po to, by
powiedzieæ "obecny ku
chwale ojczyzny".
--- Pierwszy efekt ceno-
wej polityki pañstwa wo-
bec nieszczêsnych posia-
daczy samochodów osobo-
wych ju¿ mamy: litr ben-
zyny na czarnym rynku
skoczy³ z 50-60 z³ na
z³otych sto.
--- Pe³ne cztery miesi¹-
ce musia³y up³yn¹æ zanim
"niezawis³y" s¹d wypu�ci³
z aresztu 3 gro�nych
przestêpców - Annê Wa-
lentynowicz, Ewê Toma-
szewsk¹ i Kazimierza
�witonia, poniewa¿ wszy-
scy troje s¹ tak chorzy,
¿e nie mog¹ stawaæ przed
s¹dem. Jak wiadomo prze-
stêpstwo ich polega³o na
tym, ¿e w dniu Barbórki
usi³owali wmurowaæ w
kopalni Wujek tablicê ku
czci poleg³ych górników.
Jak widaæ, re¿im jest
sprawiedliwy i wyrozu-
mia³y. Na marginesie:
Walentynowicz spêdzi³a
w wiêzieniu ju¿ ³¹cznie
20 miesiêcy.
--- Z dachu jednego z
wysokich budynków w

Warszawie rozrzucono
ulotki wzywaj¹ce do
uwolnienia 11-tki
dzia³aczy KOR i "S"
oraz oskar¿aj¹ce w³a-
dzê PRL o mszczenie siê
na uwiêzionych prze-
ciwnikach politycz-
nych, którzy bronili
ludzi prze�ladowanych
przez re¿im.
--- Wg Urbana powo³u-
j¹cego siê na ankietê
Centrum Badania Opi-
nii Publicznej 48%
pracowników w PRL wy-
ra¿a poparcie dla no-
wych zz. Je¿eli tak, to
dlaczego siê jeszcze do
nich nie zapisali?
--- Na Uniwersytecie
Warszawskim minister
anulowa³ wybory do
senatu uczelni, bo
w�ród wybranych zna-
laz³ m.in. by³y rzecz-
nik prasowy "S" Janusz
Onyszkiewicz i kilku
in. dzia³aczy opozycyj-
nych. Oto zasada socja-
listycznej autonomii:
"Do w³adzy dopuszczamy
ludzi o pogl¹dach
wszystkich barw, pod
warunkiem, ¿e bêdzie
to kolor czerwony."
--- Spiker Polskiego
Radia by³ ³askaw poin-
formowaæ onegdaj, ¿e
"ustanowiono medal 40-
lecia PRL za ca³o�æ
u s ³ u g   /podkre�l.
nasze - MP/ w dziedzinie
zawodowej jak i postawê
spo³eczno-polityczn¹�"
Tak, tak, ju¿ staruszek
Freud odkry³, ¿e myl¹c
siê mówimy to, co pod-
�wiadomie chcieliby�my
powiedzieæ naprawdê.
--- Lista artyku³ów
luksusowych ob³o¿onych
monstrualnym podat-
kiem obrotowym /który
p³aci oczywi�cie w wy-
sokiej cenie nabywca/
obejmowa³a jak dot¹d
takie artyku³y, jak
jachty, przyczepy kam-
pingowe, domki letnis-
kowe, dzie³a sztuki itp.
/c.d. na str. 4/
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    KO N I E C   W O J N Y   C Z Y   C H W I L O W Y   R O Z E J M?
    Oficjalne �rodki przekazu przerwa³y wreszcie milczenie w sprawie "wojny
o krzy¿e", by podaæ, ¿e w konflikcie w Miêtnem osi¹gniêto ugodê. Episkopat
doszed³ do porozumienia z rz¹dem, biskup siedlecki spotka³ siê z siedleckim
wojewod¹ i zakoñczy³ protestacyjny post o chlebie i wodzie. Po miesiêcznym
bojkocie kilkuset uczniów znów zasiad³o w ³awkach obok swych 50 kolegów,
którzy podpisali o�wiadczenia o uznaniu �wiecko�ci szko³y. Dyrektor nie
bêdzie ju¿ wymaga³ podpisywania tych swoistych deklaracji lojalno�ci wobec
PRL. Dwie nauczycielki zwolnione poprzednio na skutek solidaryzowania siê
z uczniami, przywrócono do pracy. Krzy¿e nie wróc¹ wprawdzie do klas, ale
bêd¹ mog³y wisieæ w salach internatu i w �wietlicy. Dyrektor pozwoli³ te¿
na noszenie krzy¿yków przez uczniów.

Ta "bitwa o krzy¿e" za-
koñczy³a siê wiêc kom-
promisem. Pytanie tylko
czy by³ to tak¿e koniec
czy dopiero pocz¹tek
wojny polskiego komu-
nizmu z polskim Ko-
�cio³em katolickim. Bo
przecie¿ Miêtne jest
tylko jedn¹ z miejsco-
wo�ci, gdzie tl¹ siê
identyczne konflikty.
Mówi siê o 450 ksiê¿ach,
którzy wraz z biskupem
prowadzili post prote-
stacyjny. Uczniowie i
studenci co najmniej
dziewiêciu polskich
miast poparli garwo-
liñsk¹ krucjatê, podpi-
suj¹c petycjê i demon-
stracyjnie nosz¹c krzy-
¿yki. Bo przecie¿, cho-
cia¿ w³adze s¹ w izola-
cji od katolickiego spo-
³eczeñstwa, to nigdy
nie uzna³y stanowiska,
które ówczesny kardy-
na³ Wojty³a tak wyrazi³
w swej wypowiedzi z
dnia 18 maja 1973 roku:

"Prawa obywatelskie nie
s¹ po to, ¿eby nimi do-
wolnie manipulowaæ,
tylko po to, ¿eby obywa-
tele mogli mieæ poczucie
pewnego bezpieczeñstwa w
zakresie swoich istot-
nych uprawnieñ". Bo
przecie¿ w³a�nie rz¹d
zerwa³ prowadzone od 3
lat rozmowy z Ko�cio³em
na temat przyznania mu
osobowo�ci prawnej,
mimo, ¿e wszystkie punk-
ty uzgodnionego tekstu
parafowano pod koniec
ubieg³ego roku. Bo
przecie¿ rz¹d wci¹¿

¿¹da, aby ograniczyæ
naukê religii, by
uczestnicy pielgrzymek
meldowali siê na mili-
cji, a na przyk³ad wy-
konanie ustawy o fun-
dacjach, czyli powo³a-
nie ko�cielnego fundu-
szu dla rolników, po-
wierzy³ jednemu z mi-
nistrów, co odk³ada
konkretne decyzje w tej
sprawie na czas nie-
ograniczony.
Ale jak powiedzia³ bp
Mazur: "Nigdy nie zwy-
ciê¿ycie w walce z Bo-
giem."

---           ---           ---
� I PO WYBORACH
   Wybory do rad narodowych praktycznie mamy ju¿
za sob¹. Partia ustali³a, ile która organizacja
nale¿¹ca do PRON mo¿e wystawiæ kandydatów /ma
byæ wiêcej ni¿ poprzednio bezpartyjnych!/, ZSL i SD
przyjê³y to do wiadomo�ci /bo niby co mog³y zro-
biæ?/, rozmaite instancje i gremia pouk³ada³y li-
sty nazwisk. Posz³o to z niema³ym trudem, bo nie
by³o wielu chêtnych poza zu¿ytym odwiecznym ak-
tywem. Np. inteligencja  z regu³y odmawia³a kan-
dydowania. Teraz nazwiska posprawdzaj¹ jeszcze
oficerowie SB, a potem jakie� nikomu nie znane
cia³o ostatecznie zafajkuje osoby, które wejd¹ do
rad, oraz te, które na listach wyborczych bêd¹
tylko niemandatowymi figurantami. Tak wygl¹daj¹
wybory w najdemokratyczniejszym na �wiecie ustro-
ju realsocjalizmu.

---
O CO WALCZ¥? DOK¥D ZMIERZAJ¥?
Zanim zdecydujesz siê z tych czy innych wzglêdów
i�æ do wyborów /np. po to, ¿eby siê "nie zdekonspi-
rowaæ"/ przeczytaj kilka my�li z ksi¹¿ki Leopolda
Tyrmanda "Fryzury Mieczys³awa Rakowskiego", wyd.
pod cenzur¹ w roku 1983. Pierwsza o samych wybo-
rach:
"Wybory w komunizmie to
rzecz przezabawna, nie
dlatego, ¿e szopka i
fa³sz, lecz dlatego, ¿e

wyborca najpowa¿niej
kieruje siê w swym ak-
cie wyborczym nadziej¹,
¿e wybrany pose³   n i e
bêdzie realizowa³ tego,
co g³osi w swym progra-
mie, ¿e jest dostatecz-
nie "porz¹dny", aby te-
go nie wcielaæ w ¿ycie."
A teraz o tym, na co
mia³by� g³osowaæ:
"� ka¿dy, kto ¿y³ 20
lat tam, od Janka Mu-
zykanta do profesora
Infelda, ma raz na zaw-
sze wmurowane w �wiado-
mo�æ, ¿e:
- to SYSTEM jest z³y,
zgni³y i deprawuje lu-
dzi, którzy w NIM staj¹
siê �li, ¿e zara¿a z³em
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/c.d. ze str. 2/
Ostatnio na listê tê
w³adza wpisa³a rów-
nie¿� skarpetki mê-
skie. Nie wiemy, jak
rz¹d potraktuje w naj-
bli¿szej przysz³o�ci
onuce, kalesony i pa-
pier toaletowy.
--- Jeszcze - zgodnie
z przepisami -  nie
mo¿e istnieæ krajowa
centrala nowych zz, a
ju¿ prowadzone s¹ roz-
mowy, ¿eby wronio-
zwi¹zki w³¹czyæ do ko-
munistycznej miêdzy-
narodówki zwi¹zkowej.
Jak widaæ, chêtnych do
wyjazdów zagranicz-
nych i obejmowania
"internacjonalistycz-
nych" posad nie brako-
wa³o i nie brakuje.
ZE �WIATA
--- Kolejny m³ody
obywatel NRD przesko-
czy³ przez 4-metrowy
mur berliñski i zna-
laz³ siê bezpiecznie na
Zachodzie, mimo os-
trza³u, jaki prowadzi-
³a do niego "socjali-
styczna" stra¿ gra-
niczna. Niestety, jego
wspó³towarzysz pozo-
sta³ po stronie wschod-
niej - nie wiadomo, ¿y-
wy, ranny czy martwy.
--- Na granicy miêdzy
Chinami a Wietnamem
tocz¹ siê w³a�nie ciê¿-
kie walki. Nie ma to
jak bratnie stosunki
i zgodne wspó³¿ycie
miêdzy mi³uj¹cymi po-
kój krajami socjali-
stycznymi.

ZAGADKA KRYMINALNA
    O pi¹tej dwadzie�CIA
znów zalecia³o kapu-
�ciank¹. CIApowaty  ka-
pral BoCIAn odsun¹³
niedojedzone CIAstko.,
wsta³ spod �CIAny, po-
prawi³ przyCIAsny, spar-
CIA³y waCIAk i wyby³ na
peron. Wzrok bufeCIArza
szed³ za nim a¿ do wyj-
�CIA.
    - Sk¹d leCIA³a ta
ciuchCIA? - spyta³ ja-
kiego� zalanego go�CIA.
    - CIAo, CIAo bambina
- zanuci³ ten fa³szywie
i nagle CIApn¹³ jak d³u-
gi w ka³u¿ê. CIA³o
drgnê³o i znieruchomia-
³o. BoCIAna przesz³y
CIArki pod CIAsnawym
waCIAkiem. Pochyli³ siê.
    - Trup - szepn¹³.
- To ju¿ trzeCIA ofiara
dzisiaj. Wczoraj cioCIA
KiCIA, babCIA, dwaj bra-
CIA, CIAptaki, szwagier
te�CIA i PyCIAk - Pe-
CIAk. Dzi� cinkCIArz
spod cedeCIAka, szlach-
CIAnka KoCIA z za�CIAn-
ka, a teraz ta CIApa�
CIAsnawy mózg kaprala
pracowa³ gwa³townie.
Jednak ¿aden tryb tego
sze�CIAnu Rubika nie
chcia³ zaskoczyæ. Wokó³
gêstnia³ t³um.
    - Ale CIAmajda. Za-
chCIA³o mu siê ¿ycia.
- powiedzia³ umalowany
koCIAk.
    - ZaCIAchali CIAp-
ciaka - rzuci³ dzieCIAk
w ko¿uszku.
    - SzmaCIArze - mruk-
n¹³ blady inteligenCIAk.
    - CIAch, CIAch, go�-
CIA w piach - CIAmka³
jaki� ko�CIAny dziadek.
Komu to s³u¿y? Kto za
tym stoi? - my�la³ go-
r¹czkowo kapral Bo-
CIAn�
W�ród prawid³owych od-
powiedzi rozlosujemy
Deklaracjê "O co walczy-
my, dok¹d zmierzamy".

     Wasz
     Krakowiaczek CIA

ka¿dego, kto go
dotknie, za� dobry
musi zgin¹æ w jego
trybach-
- komunizm to ludzko�æ
oszukana i to, co g³o-
si³y o nim pokolenia
marzycieli i ideologów
pisarzy, zanim oblók³
siê w kszta³t, jest
nadu¿yciem dobrej woli
publiczno�ci, mianowi-
cie:
1. ¿e bêdzie prawd¹
/przyniós³ u�wiêcenie
k³amstwa w niespoty-
kanym dot¹d wymiarze/;
2. ¿e bêdzie sprawie-
dliwo�ci¹ /sta³ siê
gigantycznym inkuba-
torem wielkich i ma-
³ych krzywd/;
3. ¿e przyniesie praw-
dziw¹ wolno�æ /przy-
niós³ najlepiej skon-
struowan¹ niewolê
ka¿dego przejawu ¿ycia
i ka¿dej komórki spo-
³ecznej w stopniu nie-
znanym najstarszym
tyranom/;
4. ¿e uszlachetni wy-
zwolonego z wiêzów
eksploatacji cz³owieka
/upodli³ go i uwik³a³
we w³adztwo g³upoty,
niskich instynktów,
p³asko�ci, przyziemno-
�ci i we wzajemne wy-
niszczenie o niezna-
nych przedtem cechach
wyrafinowania."
    To jest ICH program
wyborczy. Chcesz ICH
poprzeæ? G³osuj�
UWAGA: Nastêpny numer
"MP" uka¿e siê 30.04.

WYPISY Z LITERATURY OJCZYSTEJ
K.I. Ga³czyñski: Towarzystwo dobroczynno�ci
Dyrektor teatru - tuman, ale widzi pani, nale-
¿y do�
Dziennikarka - zidiocia³a staruszka /15 000
miesiêcznie/, ale widzi pani, nale¿y do�
Redaktor naczelny - bardziej chory na pêcherz
ni¿ dziennikarz, ale widzi pani, nale¿y do�
Stypendysta - nik³y osio³ek, ale widzi pani,
nale¿y do�

       W ten sposób maj¹ raj
       durnie, �mierdziele, a szuje�
       O, biedny, biedny kraj!
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POTWIERDZAMY I DZIÊKUJEMY:
Wujek 2,0.
MÓJ JEDYNY KANDYDAT: WA£ÊSA!
- to jedno z hase³ antywy-
borczych, które nap³ynê³y
ostatnio wrêcz masowo. A oto
inne:
    JE�LI WIERZYSZ W BOGA,
    NIE G£OSUJ NA WROGA!
CHCESZ CZERWONEJ ZMORY -
IDÌ NA WYBORY.
    "SOLIDARNO�Æ" DUMNA
    GDY PUSTA URNA.
UDERZMY KOMUNÊ BOJKOTEM -
NIECH IDIOTA WYBIERA IDIOTÊ.
    KTO G£OS ODDA,
    TEN SIÊ PODDA.
CHCESZ BYÆ BIEDNY, GO£Y, BOSY,
NA PRON STAWIAJ SWOJE G£OSY.
    MOG¥ SIÊ WY¯YWIÆ SAMI
    WIÊC IM G£OSÓW NIE ODDAMY.
NOWA RADA
ZROBI Z CIEBIE DZIADA
    G£OSUJ¥C NA PRON
    WOLNO�CI MÓWISZ: WON!
MI£UJESZ BLIÌNIEGO SWEGO?
NIE G£OSUJ NA CZERWONEGO!
    NIC NIE RYZYKUJESZ
    GDY NIE G£OSUJESZ.

Z REGIONU
--- PODZIEMNA "S" zapowiedzia-
³a niezale¿ne demonstracje
1-majowe, 3 maja natomiast
- mszê za Ojczyznê o godz. 18
na Wawelu.
--- W ko�ciele mistrzejowic-
kim warto obejrzeæ wystawê
rysunków dzieci o wizycie
Papie¿a. Uwadze najm³odszych
artystów nie usz³y nieprzeli-
czone t³umy, morze kwiatów,
transparenty "S", a tak¿e ofi-
cjalne czynniki w postaci
umundurowanych formacji MO,

/ c.d. na str. 2/

WIELKANOC 
,
84

    W tygodniu przed�wi¹tecznym znowu poja-
wi³y siê olbrzymie kolejki po wêdlinê od 4
rano. W zak³adach pracy /tych bardziej
uprzywilejowanych/ rozdzielano mas³o, cu-
kierki, herbatê, kawê.
    Na grobach ofiar w³adzy "ludowej" sk³ada-
no bia³o-czerwone kwiaty i wst¹¿ki, a tak¿e
pisanki i baranki wielkanocne.
    Podziemie wyda³o wiele okoliczno�ciowych
kartek z motywami �wi¹teczno-patriotycznymi.
Chyba naj³adniejsza by³ pocztówka z pisank¹
ozdobion¹ powtarzaj¹cym siê znakiem "Soli-
darno�ci". Prosta i zrozumia³a by³a tak¿e
symbolika niektórych grobów wielkopi¹tko-
wych w ko�cio³ach, np. trumna okryta polsk¹
flag¹, kube³ na �mieci pe³en krzy¿y /w domy-
�le zdjêtych ze �cian/ na bia³o-czerwonym tle
s³owa "dobro, mi³o�æ, sprawiedliwo�æ" - na
czerwonym "nienawi�æ, przemoc, k³amstwo", a
miêdzy nimi napis "wybieraj!", aluzyjne motto
"Ka¿da prawdziwa mi³o�æ musi mieæ swój Wiel-
ki Pi¹tek" itd.
    W Wielk¹ Sobotê Papie¿ przemawiaj¹c do
grupy polskiej wezwa³ do uznania historycz-
nego dorobku "S", po raz pierwszy wymawia-
j¹c tê nazwê od czasu swej pielgrzymki do
kraju.
    W katolickim "S³owie Powszechnym" wyciêto
z ostatniego orêdzia prymasa Glempa frag-
ment o cierpieniach narodu.
    Taka by³a trzecia okupacyjna Wielkanoc.
---   ---
W£ADZA SIÊ BOI
25 bm. prezydent miasta wprowadzi³ przy-
spieszony tryb orzekania w kolegiach. Za-
rz¹dzenie  obowi¹zuje do 30 czerwca, obejmu-
je wiêc nie tylko 1 i 3 maja, ale tak¿e wybo-
ry. Prasa nie skomentowa³a tego ani s³owem.
Wcze�niej natomiast który� z genera³ów MSW
zapewnia³ oficjalnie, ¿e samo spo³eczeñstwo
domaga siê stanowczej walki z m¹cicielami,
burzycielami, bandytami i z³odziejami. W³a-
�nie tak: najpierw z politycznymi, potem z
pospolitymi przestêpcami. Tym pierwszym
"si³y porz¹dku" po�wiêcaj¹ g³ówn¹ uwagê,
st¹d te¿ ro�nie liczba zwyk³ych przestêpstw.
W ubieg³ym roku zgwa³ceñ by³o wiêcej o 11%,
rozbojów o 18%, kradzie¿y i w³amañ o 15%.
Propaganda apeluje o masowy udzia³ w ofi-
cjalnych obchodach 1 maja, widaæ partia boi
siê takiej klapy, jak rok temu. KK PZPR za-
broni³ zak³adom pracy odrabiania ponie-
dzia³ku 30 bm., w obawie, by pracownicy ma-
j¹c 4 kolejne dni wolne nie olali manife-
stacji. Jak dawniej wyznaczono limity jej
uczestników. Np. Kabel mia³ dostarczyæ 1500
osób i � orkiestrê. Wobec m³odzie¿y niektó-
rzy nauczyciele zastosowali niedwuznaczne
naciski i zachêty. Podobno rok akademicki
ma byæ skrócony, tak by studenci wyjechali
z miasta przed 17 czerwca.  ---
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wspartych przez dzia³ka wodne
i suki. Jest te¿ Papie¿ wita-
j¹cy w lesie w¹satego pana.
Brak natomiast Papie¿a z ge-
nera³em.
--- W g³êbokim sekrecie za-
czê³y siê spotkania przedwy-
borcze. Nazwiska kandydatów
na kandydatów na radnych nie
zosta³y opublikowane. Albo to
tajemnica pañstwowa, albo to
nikogo nie obchodzi.
--- Smutne jakie� by³y 114
urodziny Lenina. Towarzyszy³y
im wzmo¿one ruchy ZOMO. Na
Pomorskiej parkowa³y liczne
suki, osiatkowane nyski wraz
z licznymi patrolami MO ob-
siad³y pomnik wodza proleta-
riatu w Hucie. Na rogach pal-
cu od rana dy¿urowa³y grupy
m³odych cywilów. Potem podje-
cha³y pustawe autobusy. Wy-
siedli z nich ludzie w garni-
turach i trenczach, niektórzy
z eleganckimi dyplomatkami,
wiêkszo�æ w wieku �rednio
przedemerytalnym. Ca³a m³o-
dzie¿ to - kompania honorowa
WP. Potem pad³y wielkie s³owa
megafonów, zabrzmia³y zdawko-
we oklaski, przy szczelnie
pozamykanych oknach domów,
bez ¿adnych u�miechniêtych
twarzy, bez jednej rêki wyci¹-
gniêtej z chor¹giewk¹. Opodal
przeje¿d¿a³y tramwaje, zapcha-
ne t³umem milcz¹cych robot-
ników.
Z KRAJU
--- Na zakoñczenie kadencji
WRN w Gdañsku podjê³a jako
sw¹ ostatni¹ uchwa³ê apel do
spo³eczeñstwa o ufundowanie
sztandaru� wojewódzkiej MO
"w uznaniu dotychczasowych
zas³ug w utrzymaniu porz¹dku
oraz zapewnieniu warunków do
spokojnej, bezpiecznej pracy
i odpoczynku obywateli". Nie
wiadomo, co tu podziwiaæ bar-
dziej - g³upotê czy arogancjê.
--- 10 godzin trzeba staæ po
wizê przed ambasad¹ austriac-
k¹ w Warszawie. Przed ambasa-
d¹ ZSRR nikt nie stoi.
--- Wiêziony od 13.12.81 Adam
Michnik otrzyma³ doktorat
h.c. Uniwersytetu na Wychod�-
stwie w Nowym Jorku.
--- Pytanie: Co jest spoiwem
porozumienia narodowego? Od-
powied�: wapno i beton.

Z TAJEMNIC LUDOW£ADZTWA W PRL
    Do nadzoru wyborów, ustalania ich wyni-
ków, przestrzegania ordynacji itp. powo³ano
ju¿ komisje wyborcze. Sk³ady ich dla Krako-
wa, Nowego S¹cza i Tarnowa poda³a 16 bm.
"Gazeta Krakowska". Kto siê dok³adnie z nim
zapozna, mo¿e co� nieco� dowiedzieæ siê o
nowych radach narodowych, bo komisje s¹
jakby ich miniatur¹, a powstawa³y tak samo
jak w³a�nie rodz¹ siê same rady narodowe -
z nominacji wiod¹cej si³y narodu - SBPZPR.
Có¿ wiêc widzimy?
    Na czas wyborów ukrywa siê bezwzglêdn¹
przewagê cz³onków PZPR we wszelkich w³a-
dzach. Przy nazwiskach podano tylko miej-
sce pracy i zawód. Z danych tych wynika,
¿e w partii pracuje zaledwie kilka pro-
cent cz³onków komisji. Ale pracuje - to
znaczy, ¿e jest etatowym aktywem. Faktycz-
ny udzia³ partyjnych w komisjach na pe-
wno, jak wszêdzie i zawsze, przekracza po-
³owê. 
    Policzmy etatowy aktyw ZSL i SD. O dzi-
wo! Jest go dok³adnie tyle samo, co PZPR.
To kolejna mistyfikacja - w³adza udaje
równorzêdno�æ partii i jej przybudówek.
Wiadomo jednak, ¿e ZSL i SD w swojej "dzia-
³alno�ci politycznej" s¹ ca³kowicie zale¿-
ne od PZPR.
    Zgodnie z duchem generalskiego porozu-
mienia narodowego na listach jest wiêcej
ni¿ dotychczas bezpartyjnych. Ale uwaga! S¹
to równie¿ w wiêkszo�ci etatowi pracownicy
lub dzia³acze stowarzyszeñ katolików "deko-
racyjnych", nale¿¹cych do PRON, PAX-u ChSS,
PZKS. Nie mog¹c - ze wzglêdów ideologicz-
nych - byæ czwart¹ parti¹, s¹ przynajmniej
pi¹t¹ kolumn¹ SBPZPR w katolickim spo³e-
czeñstwie.
    Je�li chodzi o sk³ad zawodowy, to naj-
wiêksz¹ grup¹ s¹ wy¿si urzêdnicy: admini-
stracji, przemys³u, s¹downictwa. Maj¹ oni
jedn¹ wspóln¹ cechê z aparatem: zajmuj¹ sta-
nowiska tzw. nomenklaturowe, obsadzane za
zgod¹ partii. Nomenklatura stanowi 60-70
procent. Jak na zje�dzie PZPR, jak w sejmie,
jak w ka¿dej GRN, jak wszêdzie, gdzie decy-
duje siê o czymkolwiek.
    Co czwarty - pi¹ty delikwent prezento-
wany jest jako "emeryt, dzia³acz spo³eczny".
Nadspodziewanie du¿a to grupa, nieco tajem-
nicza. Zaryzykujmy hipotezê: byli pracowni-
cy MO i SB?
    Niewielk¹ ale charakterystyczn¹ grupê
stanowi¹ oficerowie LWP oraz cz³onkowie
LOK i ZBOWiD. Zbrojne ramiê czuwa!
    Któ¿ wiêc pozosta³ po odliczeniu tych,
na których socjalistyczna ojczyzna mo¿e
liczyæ w ka¿dej potrzebie? Pojedynczy
- dos³ownie - robotnicy, rolnicy, intelek-
tuali�ci.
    Nie wiêcej ni¿ dziesiêæ procent.
    I w³a�nie - to by by³o na tyle.

---
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WYBORY BLI¯EJ - HASE£ WIÊCEJ
Zaczynaj¹ ju¿ pojawiaæ siê na
murach, prasa niezale¿na pu-
blikuje je coraz czê�ciej, np.:
"Elbudowiec":
   CZERWONI DO WYBORÓW -
   POLACY DO KO�CIO£ÓW!
"Kronika Ma³opolska":
   KTO RE¯IM POPIERA,
   TEN IDZIE I WYBIERA.
DO URNY WSZYCY WRAZ
A POTEM PA£KA I GAZ.
   URBAN PLECIE, PRZEKONUJE
   - G£UPI IDZIE I G£OSUJE.
"Nie rzucim ziemi":
   WIDAÆ MASZ SKLEROZÊ SILN¥
   ¯E CI TAK DO URNY PILNO.
Z ulotek:
   UCZCIWY NIE G£OSUJE!
My za� otrzymali�my has³a
nierymowane:
   NASZ G£OS NA: SOLIDARNO�Æ
17 CZERWCA - WYBORY DO ZRAD
   KOMUNI�CI!
   DO URN WYBORCZYCH!
Rymowane:
   CHCESZ URBANA,
   G£OSUJ OD RANA.
PROSI KOMUNISTA:
WYBIERZ ANTYCHRYSTA
   POZORNE WYBORY -
   WYBORNE POZORY.
JE�LI NIE CHCESZ SWOJEJ ZGUBY
TO DO URNY NIE CHODÌ LUBY!
w�ród nich niezbyt wytworne,
ale zrozumia³e:
   OBYWATELU!
   NIE WYBIERAJ W TYM BURDELU!
CHCESZ DAÆ D� KOMUNI�CIE,
G£OSUJ NA TYCH CO NA LI�CIE
   NASZA RADA NA DZISIAJ:
   NOWA RADA NAM ZWISA.
OTO WSKAZÓWKA JEDYNA:
NIE G£OSUJ NA SUKINSYNA.
   JARUZELSKA NÊDZA
   BYD£O DO URN SPÊDZA.
Oraz niezupe³nie na temat:
CZERNIENKO! DO URNY!

1-MAJOWA MANIFESTACJA ZOMO
Przygotowania oblê¿onej przez naród komu-
ny do 1 Maja rozpoczê³y siê grubo wcze-
�niej. Nerwowo�æ w³adz wyrazi³a siê z jed-
nej strony w zaostrzeniu represji. W 11
du¿ych miastach wprowadzono dora�ny tryb
postêpowania. SB wzywa³a na rozmowy zna-
nych dzia³aczy "S" i ostrzega³a przed
udzia³em w niezale¿nych pochodach. Prasa
donosi³a o ujêciu anonimowych wywrotowców,
likwidacji nielegalnych drukarñ i punktów
kolporta¿owych. Jaruzelskim zosta³ wezwany
na dywanik przez Kreml, co mia³o posmak
pogró¿ki. W Warszawie MO ostrzeg³a miesz-
kañców wzd³u¿ trasy pochodu, by nie zbli-
¿ali siê do okien. Oficjalne obrz¹dki by³y
dostêpne tylko za specjalnymi przepustkami.
W Krakowie zgromadzono nigdy dot¹d nie
widzian¹ liczbê si³ porz¹dkowych. Mimo
braku miejsc noclegowych dla wycieczek,
ZOMO znowu zajê³o Dom Turysty. Przedsiê-
biorstwa musia³y oddaæ swoje osinobusy i
inne �rodki transportu do dyspozycji MO.
Ko³o kina "�wit" w Nowej Hucie wyciêto
krzaki, podobno po to, ¿eby ZOMO mog³o ³a-
twiej operowaæ. Ubole sprawdzali w insty-
tutach kserografy i drukarki. W zak³adach
pracy powo³ano specjalnych pilnowaczy do
strze¿enia ustroju dniem i noc¹. Niestety w
Gdowie kto� ukrad³ w przeddzieñ �wiêta
ca³¹ trybunê. Maturzystom dano do zrozu-
mienia, ¿eby na pochód raczej przyszli. W
instytucjach pañstwowych zapraszano pra-
cowników do pochodu "argumentuj¹c": �lubo-
wali�cie? Wiêc macie obowi¹zek popieraæ
rz¹d! Sklepy chemiczne wstrzyma³y sprzeda¿
lakierów w aerozolu, nadaj¹cych siê do ma-
lowania na murach. Nie zdecydowano siê na
urz¹dzenie pochodu ulicami, zastêpuj¹c go
znowu wiecem. Towarzysze zastanawiali siê
podobno czy nie przegrodziæ Rynku p³otem
oddzielaj¹cym t³um na mszy w Ko�ciele Ma-
riackim od wiecu. Przed sam¹ uroczysto�ci¹
szeregi MO broni³y wej�cia co m³odszym
osobom, nie id¹cym w zwartych grupach. Za-
mkniêto ulice wokó³ N. Huty, legitymowano
przechodniów, sprawdzano przepustki w za-
k³adach pracy. PO �wiêcie pospiesznie usu-
niêto dekoracjê z Rynku, ¿eby nie zosta³a
na 3 Maja. By³y i drobniejsze, ale jak¿e
wymowne poci¹gniêcia. Np. 30 kwietnia kie-
dy sk³adano wieñce na grobie Smagura,
tramwaje jad¹ce w kierunku Grêba³owa mia-
³y tablice "trasa skrócona". Ludzie wysia-
dali wiêc np. na pl. Centralnym, a wozy je-
cha³y dalej normaln¹ tras¹, ale puste.

Obok kija w³adza pokaza³a tak¿e marchewkê,
chocia¿ nieco sparcia³¹. Wystawy ksiêgarñ
za³adowano komunistyczn¹ "literatur¹". Za-
powiedziano wreszcie zamkniêcie �ledztwa
w sprawie �mierci Przemyka wobec a¿ 6 os-
kar¿onych, a wiêc i 2 milicjantów. Tu i ów-
dzie rzucano do sklepów herbatê ekspreso-
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w¹, papier toaletowy itp. specja³y. Rakowski
opublikowa³ d³ug¹ odpowied� rozsierdzonemu ZZ
Metalowców /chocia¿ to rozsierdzenie wygl¹da na
sfingowane/, który oburza³ siê na nieprzekon-
sultowanie z wronimi zwi¹zkami ostatnich pod-
wy¿ek cen.
Spo³eczeñstwo przyjê³o te zabiegi raczej obojêt-
nie. �wi¹teczn¹ rado�æ gasi³a �wiadomo�æ, ¿e
dzieñ spêdzony na obowi¹zkowym pochodzie trzeba
bêdzie odpracowaæ w najbli¿sz¹ sobotê. Nigdzie
nikt spontanicznie nie dekorowa³ okien miesz-
kañ. Na jednym z osiedli tylko 30% domów jedno-
rodzinnych wywiesi³o obowi¹zkowe flagi.
Sama galówka oficjalna by³a jak zwykle ja³owa i
sztywna. Ten sam scenariusz, frazesy, mo¿e tylko
nieco wiêcej ludzi w wojskowych mundurach. Po-
chód warszawski eksplozj¹ rado�ci nie by³, sen-
nie wlok³y siê mocno rozci¹gniête grupy w�ród
szpaleru sztywnych m³odzieñców trzymaj¹cych -
mimo pogody - dziwnie masywne parasole. Nie
pomaga³ sztuczny entuzjazm spikerów. Radio "S" w
W-wie powiedzia³o potem, ¿e coraz bardziej przy-
pomina³o to kondukt ¿a³obny pod urojon¹ eskor-
t¹. Szczególny niesmak wzbudza³ przywódca PRON
Dobraczyñski, pod paradn¹ much¹, trzymaj¹cy
twardo regulaminow¹ odleg³o�æ 50 cm od genera-
³a. Na wira¿ach mia³ z tym trudno�ci, podskaki-
wa³ wiêc �miesznie i podbiega³. Ca³kiem jak w
swojej po¿al siê Bo¿e, "dzia³alno�ci politycznej".
W Katowicach pochód otwierali górnicy nios¹cy
wielki napis "Kopalnia Wujek". Trudno, ta w³adza
nigdy nie umia³a byæ taktowna. Potem PAP do-
niós³ triumfalnie, ¿e w kraju "popar³o" partiê 8
mln ludzi, w Krakowie - 100 tysiêcy. Rok temu
zmy�lono 7 mln i 70 tysiêcy - je�li wiêc ten sam
trend utrzyma siê w propagandzie, gdzie� oko³o
1990 trzeba bêdzie podaæ, ¿e PRL importuje
uczestników pochodu np. z Wietnamu.
To by³ jednak - wbrew czerwonej propagandzie -
nie ich, ale nasz sukces. Jeszcze nigdy nie uda³o
nam siê �ci¹gn¹æ do Nowej Huty tak zmasowanych
si³ ZOMO. Arkê otoczy³y one dwoma zwartymi kor-
donami, które filmowa³a TV, wzbudzaj¹c tym weso-
³o�æ t³umu. W odwodzie sta³y niezliczone wozy
bojowe i suki pe³ne rezerw. Ka¿dej prze³¹czki na
osiedlach strzeg³o 4-3 mundurowych. Do pe³nego
obrazu brakowa³o tylko zasieków z drutu. Demon-
stracja nie mia³a wiêc sensu, ale i tak po mszy
kilkaset osób zapali³o znicze na miejscu �mierci
W³osika, od�piewano Hymn i Rotê. Po jakim� cza-
sie ZOMO rozpêdzi³o t³um, g³ównie jednak u¿era-
j¹c siê z drwi¹cymi z nich kobietami i atakuj¹c
niedorostków, w tym grupy ca³kiem nieletnich
dzieci. Podobnie w Podgórzu, gdzie na mszy w ko-
�ciele �w. Józefa uczestniczy³o ok. tysi¹ca osób,
do demonstracji nie dosz³o wobec oczywistej
przewagi MO.
Niezale¿ne manifestacje odby³y siê tak¿e w War-
szawie, Elbl¹gu, Czêstochowie, Wroc³awiu i Szcze-
cinie, wszêdzie rozpêdzane, niekiedy przy u¿yciu
gazu i wody. Aresztowano ³¹cznie blisko 700 osób
/rok temu oko³o tysi¹ca/.

WITAJ MAJOWA JUTRZENKO
3 maja w ca³ym kraju
odby³y siê wieczorem
msze �w. w intencji oj-
czyzny. W W-wie i Gdañ-
sku dosz³o po nich do
manifestacji i staræ z
milicj¹. Wa³êsa powie-
dzia³, ¿e nie nigdy jesz-
cze nie widzia³ tylu
naraz milicjantów.
Na Wawelu kilka tysiêcy
ludzi uczestniczy³o w
takiej mszy. Teren wokó³
obstawiony by³ tak samo
jak dwa dni wcze�niej
ko³o Arki. Cywilni esbe-
cy legitymowali prze-
chodniów. Po "Bo¿e co�
Polskê" od�piewanym z
rêkami wzniesionymi w
ge�cie zwyciêstwa t³um
ruszy³ przez Stradom, bo
inne ulice by³y zablo-
kowane. Rozrzucono
ulotki, wznoszono
okrzyki prosolidarno-
�ciowe. Manifestacja
zosta³a rozproszona ju¿
przy ulicy Dietla. Wiele
osób zatrzymano. W Czê-
stochowie na nabo¿eñ-
stwie z udzia³em 40 tys.
pielgrzymów, otwieraj¹-
cym 200. Konferencjê
Episkopatu prymas Glemp
wyst¹pi³ stanowczo
przeciw atakowaniu Pa-
pie¿a, zw³aszcza w kra-
jach o�ciennych. Stwier-
dzi³, ¿e jest to sprzecz-
ne z oficjaln¹ polityk¹
rz¹dów bloku i has³ami
przyja�ni miêdzy naro-
dami.

--- 10 bm. o g. 20 w Becz-
ce u Dominikanów spotka-
nie z poet¹ Zbigniewem
Herbertem. --- 12 bm. o
g. 8.00 w Katedrze wawel-
skiej msze w 49. rocznicê
�mierci J. Pi³sudskiego.
--- 13 bm. o g. 17 Arka
wznawia msze za ojczy-
znê. --- 14 bm. o 15.15
a nie jak zwykle 13-go
w ko�ciele �w. Józefa w
Podgórzu msza w intencji
ojczyzny.

DZIÊKUJEMY Wodnik 2 tys.
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POTWIERDZAMY: Wójek -
papier + 4000, Pamibowik
1000. DZIÊKUJEMY!

BOJKOT KRZEPI!
   B¹d� Polakiem!
   - nie g³osuj pod
czerwonym znakiem!
Solidarno�æ nie g³osuje
ca³¹ farsê bojkotuje.
   Chrze�cijanie!
   Olejcie g³osowanie!
Je¿eli nie chcesz
wyj�æ na mato³a,
zamiast do urny
id� do ko�cio³a.
   Tylko ciê¿ko
   przestraszony
   idzie wybieraæ
   czerwonych.
Chcesz doj�æ do bidy
g³osuj na gnidy.
   Nie chc¹ siê
   dogadaæ z nami -
   niech siê wybieraj¹
sami.
Ci co zguby Polski chc¹
g³osuj¹ na listê PRON.
   Twój g³os -
   nabija komunie trzos.
Oto ordynacja,
jakiej nie zna �wiat:
konie same s¹ proszone,
by wybra³y bat.
   Urna z genera³em,
   a my z kardyna³em.
Chcesz mieæ rz¹dy
czerwonego -
id� do punktu
wyborczego.
   Nie b¹d� taki skory
   - zlekcewa¿ wybory!
Nie ¿yjesz na Marsie
nie uczestnicz
w farsie!
   Odrzuæ pozory
   i olej wybory!

Ka¿dy oddany g³os
paskudzi nasz los.
   Radzieckie wzory
   - pozorne wybory.
Wybory wewnêtrzn¹
spraw¹ partii!
   Do kogo ca³a
   ta mowa?
   - tak nie pójdê
   g³osowaæ.
Ja ju¿ wybra³em:
"Solidarno�æ"!
   Czy to z prawa,
   czy to z lewa,
   ka¿dy wybory
   olewa.

Chcesz powoli umieraæ?
leæ szybko wybieraæ!
   To jest na
   komunê sposób:
   zniechêæ innych,
   sam nie g³osuj!
Kto siê ze strachu
nie trzêsie
niech swój g³os
odda Wa³êsie!
   Chcesz mieæ swe
   sumienie czyste,
   nie g³osuj na
   pr¹cia listê.
Je�li szkó³ bez
krzy¿y chcesz,
to w wyborach
udzia³ bierz.
   Nie pogarszaj
   swego losu,
   b¹d� Polakiem
   i nie g³osuj!
Tylko g³upi wybieraj¹
miêdzy batem a nahaj¹.
   Bojkot - to jest to!
Nim oddasz g³os,
zastanów siê:
kiedy go odzyskasz?
   Nie wrzuæ do urny
   swojej godno�ci.
Na ka¿dej wyborczej
li�cie -
komunista
przy prokomuni�cie.
   Oby� nigdy
   nie ¿a³owa³
   ¿e� na czerwonych
   g³osowa³.
G³osuj jak za Stalina
a zaraz bêdziesz
w malinach.
   Chcesz pogorszyæ
   dzieci los,
   id� do urny
   oddaj g³os!

/c.d.n./

JESZCZE O 1 i 3 MAJA
Najpiêkniejszy numer
wyci¹³ komunie w Gdañ-
sku sam Wa³êsa, który
w zorganizowanej gru-
pie 1-2 tysiêcy ludzi
wmiesza³ siê w oficjal-
ny pochód i nagle zja-
wi³ siê przed trybun¹
pe³n¹ dostojnych promi-
nentów /tak¿e radziec-
kich/ z rêk¹ podniesio-
n¹ w znaku V. Niós³
bukiet bia³o-czerwo-
nych kwiatów i chor¹-
giewkê "S", a w klapie
znaczek MB Czêstochow-
skiej. Zanim s³u¿by po-
rz¹dkowe zareagowa³y,
Lech znikn¹³ w t³umie i
wkrótce potem znowu
pozdrawia³ ze swoich
okien gromadz¹cy siê
pod domem t³um.
Telewizyjna transmisja
warszawskiej galówki
trwa³a 5 godzin, wed³ug
Reutera tylko 2.
W zwi¹zku z tym Urban
wezwa³ korespondenta
tej agencji na urzêdowe
przes³uchanie, które
sfilmowano mimo prote-
stów i puszczono dzieñ
pó�niej w DTV. Niektó-
rych dziennikarzy za-
granicznych zatrzymano
w Gdañsku i W-wie, ode-
brano im notatki, filmy
i kasety. Tak wygl¹da
w PRL wolno�æ prasy.
W ko�ciele �w. Józefa
na Rynku Podgórskim
po�wiêcono 1.V kaplicê
�w. Wincentego i prze-
kazano j¹ rzemie�lni-
kom i robotnikom Kra-
kowa. Kazimierz �witoñ,
dzia³acz "S" z Górnego
�l¹ska zosta³ przy
sk³adaniu wieñca pod
murem kopalni Wujek
aresztowany na 48 godz.
i przy okazji pobity.
Niedawno �witoñ zosta³
zwolniony z aresztu
�ledczego tylko ze
wzglêdu na stan zdrowia
/wykryty nowotwór/.
Siedzia³ za próbê wmu-
rowania w tym samym
miejscu pami¹tkowej
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tablicy w grudniu ub. r.
W jednej ze �l¹skich
kopalñ zamiast trady-
cyjnych dwóch du¿ych
jasnych po pochodzie
górnicy dostali wódkê,
bo piwa brak³o. Gêsiego
podchodzili do kanistra,
strzelali po dwa kie-
lonki na nó¿kê i godnie
oddalali siê wykonywaæ
odpowiedzialne zadania
produkcyjne.
    Prasa nie k³amie�
Na ogó³ w³adze staraj¹
siê ukrywaæ bezwzglêdn¹
przewagê cz³onków PZPR
we wszystkich "spo³ecz-
nych" organach. Jednak
w przypadku krak. komi-
tetu 1-majowego jako� o
tym zapomniano. Dziêki
temu zobaczyli�my w ga-
zetach, ¿e na 108 cz³on-
ków komitetu tego b¹d�
co b¹d� ogólnonarodowe-
go �wiêta, 43 osoby by³y
otwarcie przedstawione
jako cz³onkowie partii,
a 8 jako reprezentanci
partyjnych przybudówek:
PAX, PRON, SD, ZBoWiD,
ZMW, ZSL, ZSP. Dodajmy
na pewno nale¿¹cych do
PZPR: 3 funkcjonariuszy
USW czyli SB lub MO,
komendanta wojewódzkie-
go ORMO i trzech ofice-
rów a ju¿ mamy 58, czyli
wiêcej ni¿ po³owê. W�ród
pozosta³ych by³o jeszcze
7 "zas³u¿onych dzia³a-
czy" ruchu robotniczego,
w tym np. Cz. Domaga³a -
b. sekr. I KW, oraz co
najmniej dwóch prezesów
i 1 dyrektor, w dodatku
samej HiL. Nie ma wiêc
¿adnej w¹tpliwo�ci, kto
tu rz¹dzi, chocia¿
cz³onkowie PZPR - wg
oficjalnych danych -
nie stanowi¹ w narodzie
wiêcej ni¿ 5-7 procent.
W partii tylko 4% sta-
nowi¹ robotnicy, tylko
24% p³aci sk³adki. Na UJ
i UW do partii nale¿y
co� setny student.

Re¿im zmieni³ 3 Maja w
karykaturalne �wiêto SD

którego uroczysto�ci w
Krakowie odby³y siê pra-
wie bez udzia³u publicz-
no�ci. Za to obchody nie-
zale¿ne 3 Maja w Gdañ-
sku, W-wie, Wroc³awiu
i Krakowie zmieni³y siê
w t³umne spontaniczne
protesty. Wobec ogrom-
nych si³ "porz¹dkowych"
zosta³y jednak rozpêdzo-
ne i nast¹pi³y dalsze
aresztowania.
Wa³êsa potêpi³ publicz-
nie okrucieñstwo ZOMO
przy likwidacji pokojo-
wych pochodów.
W³adze zbagatelizowa³y
niezale¿ne obchody 3 i 1
Maja. Nie da siê jednak
ukryæ, ¿e dowodz¹ one
impasu w rozwoju spo-
³eczno-politycznym kra-
ju, braku konkretnych
posuniêæ w³adzy, bezrad-
no�ci komuny wobec
opornej ludno�ci, niepo-
wodzeñ zabiegów o "nor-
malizacjê", braku jakie-
gokolwiek znaczenia od-
górnie tworzonych orga-
nizacji spo³ecznych.

PO I AKCIE FARSY
Zakoñczy³y siê spotkania
"akceptuj¹ce" kandydatów
na kandydatów do rad.
Prasa niewiele pisa³a,
bo i nie by³o o czym.
Niektórzy kandydaci do-
wiadywali siê o tym, ¿e
s¹ na li�cie i maj¹ odbyæ
spotkania w ostatniej
chwili. Zawiadomienie do-
wo¿ono im do domów samo-
chodami MO - dorêczali
je przywiezieni przez
mundurowych "cywile".
Na zebrania przychodzi-
³a �rednio po³owa kan-
dydatów. Na jednym ze
spotkañ w �ródmie�ciu na
30 kandydatów tylko 11
mia³o dokumentacjê wy-
magan¹ do zg³oszenia.
Czêsto nie mia³ kto pre-
zentowaæ kandydatów.
Uczestników zebrañ, tj.
przysz³ych wyborców by³o
z zasady kilka razy
mniej ni¿ kandydatów.
Dyskusja sprowadza³a siê

z jednej strony do zwy-
k³ych skarg, z drugiej
do ¿enuj¹cego samo-
chwalstwa co g³upszych
kandydatów. ¯eby zacho-
waæ pozory frekwencji,
zebrania zak³adowe za-
rz¹dzono w godzinach
pracy. Akceptacjê wyra-
¿ono od razu na wszyst-
kich, przez aklamacjê.
Na mie�cie s¹ ju¿ afi-
sze, najczê�ciej nale-
piane po wewnêtrznej
stronie szyb sklepo-
wych, ¿eby nie mo¿na
ich by³o zedrzeæ, dopi-
saæ czego� lub opieczê-
towaæ znakami "S".

Z REGIONU
--- W Krakowie ma siê
wkrótce odbyæ semina-
rium specjalistów RWPG
od pods³uchu telefo-
nicznego. Nie wiadomo,
czy ma to zwi¹zek z de-
cyzj¹ podpisania przez
Jaruzelskiego na Krem-
lu, ¿e Polska ma siê w
ramach obozu specjali-
zowaæ w telekomunika-
cji.
ZE �WIATA
--- Zaraz po Moskwie
równie¿ Sofia i Berlin
Wsch. zapowiedzia³y
bojkot olimpiady. Na
pewno zrobi¹ to wszyst-
kie kraje wierne Krem-
lowi, im kto wierniej-
szy, tym szybciej. Bê-
dzie to swoisty test, bo
Rumunia ju¿ siê wy³a-
ma³a z bojkotu, który
jest oczywistym rewan-
¿em za bojkot Olimpiady
w Moskwie przez Zachód,
po inwazji ZSRR na
Afganistan. Wówczas
jednak sportowcy z Za-
chodu mogli braæ
udzia³ w zawodach in-
dywidualnie, co ze
strony obozu socjali-
stycznego nie bêdzie
przecie¿ mo¿liwe.
CO JEST SPOIWEM poro-
zumienia narodowego?
Odpowied�: wapno i be-
ton.

---
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Z NASZEGO KONKURSU:
   Chcesz unikn¹æ
   z³ego losu,
   nie oddawaj
   swego g³osu.
Kartka do urny -
gwó�d� do trumny.
   Nie daj im siê
   wywie�æ w pole
   i wybory
   ca³kiem olej.
G³osuj¹c na system,
który siê nie zmienia,
uzasadniasz przysz³e
b³êdy oraz wypaczenia.
   To pytanie
   sobie zadaj:
   na co ci
   przyg³upków rada?
Je�li ju¿ zatañczyæ
masz ochotê wielk¹,
bacz, by nie pomyliæ
polki z jaruzelk¹.
   Gdy g³osujesz
   jak chce PRON,
   krzy¿om w szko³ach
   mówisz: won!
Oby� sobie nie
plu³ w brodê,
¿e� g³osowa³ na sw¹
szkodê.
   Choæby ciê
   sma¿ono w smole
   nie g³osuj
   na nich matole!

FARSY WYBORCZEJ CI¥G
DALSZY
W�ród kandydatów na
kandydatów partyjni
stanowili 50%. Ka¿dy
kandydat mia³ odbyæ
wyznaczon¹ liczbê spo-
tkañ z ludno�ci¹. By³o
to warunkiem wpisania
go na listê wyborcz¹.
Na ogó³ na zebrania

przychodzi³a tyl-
ko po³owa wyzna-
czonych kandyda-
tów. Najczê�ciej
byli to jednak
pezetpeerowcy zmu-
szani do tego dys-
cyplin¹ partyjn¹.
Tak wiêc oni
przede wszystkim
wejd¹ na ostatecz-
ne listy wyborcze,
a wielu innych
kandydatów odpad-
nie, bo nie odbyli
wyznaczonych spo-

tkañ. W rezultacie
cz³onkowie PZPR bêd¹
stanowiæ w�ród radnych
wiêcej ni¿ 50%. O co
w³a�nie komunie cho-
dzi³o. Do organizacji
i obs³ugi spotkañ i
innych czynno�ci wy-
borczych zapêdza siê
Bogu ducha  winnych
pracowników  urzêdów
dzielnicowych i urzêdu
miasta, oczywi�cie w
godzinach s³u¿bowych.
Gdy na spotkaniu po-
wstaj¹ jakie� problemy,
okazuje siê, ¿e nikt nie
zna ordynacji. Na jed-
nym ze spotkañ sensacjê
wywo³a³ kandydat, któ-
ry nagle o�wiadczy³, ¿e
rezygnuje. W pe³nej
zgrozy ciszy, która za-
pad³a, wyja�ni³, ¿e cho-
dzi o wzglêdy zdrowot-
ne. Nikt mu zreszt¹ nie
uwierzy³, bo wiadomo, ¿e
ca³a w³adza jest od
dawna chora, a jako�
nie rezygnuje.
Na mocy decyzji KW
partii ka¿dy wiêkszy
zak³ad pracy w Krako-
wie ma wyposa¿yæ przy-
najmniej 1 lokal wy-
borczy i zapewniæ mu
obs³ugê techniczn¹, co
bêdzie kosztowa³o 400-
500 tys. z³. Maj¹ na to
i�æ fundusze socjalne.
Z REGIONU
--- "Nowa Huta miastem
krzy¿a" - to tytu³ wy-
stawy w mistrzejowickim
ko�ciele. Fotografie i
dokumenty przypominaj¹

walkê mieszkañców
o budowê nowohuckich
ko�cio³ów pocz¹wszy od
wydarzeñ 1960 r. kiedy
to w³adze usi³owa³y
usun¹æ krzy¿ stoj¹cy
tam, gdzie mia³a po-
wstaæ pierwsza w dziel-
nicy �wi¹tynia.
--- Brak miejsca nie
pozwala nam na bie¿¹co
i szczegó³owo relacjo-
nowaæ wszystkich
czwartków mistrzejo-
wickich. Warto jednak
odnotowaæ, ¿e jedn¹ z
ostatnich mszy za Oj-
czyznê odprawi³ ks.
Henryk Jankowski, spo-
wiednik Wa³êsy. Wraz z
lud�mi od�piewa³ hymn
"S" - "Solidarni, nasz
jest ten dzieñ" i zapo-
wiedzia³, ¿e w który�
czwartek  odwiedzi Mi-
strzejowice sam Wa³êsa.
--- Poczta Polowa "S"
N. Huta wyda³a bloczek
2 znaczków po�wiêcony
pamiêci oficerów i ¿o³-
nierzy polskich pomor-
dowanych przez Armiê
Czerwon¹ wiosn¹ 1940 r.
Kolor cynobrowy, nomi-
na³y po 75 z³otych. Na
bloczku jest m.in. cytat
gen. Andersa: "... ujaw-
niæ tych morderców
i domagaæ siê dla nich
kary, to moralny obo-
wi¹zek wszystkich Po-
laków...". S¹ tak¿e na-
zwy g³ównych miejsc
ka�ni: Ostaszków,
Kozielsk, Starobielsk,
Katyñ, Moskwa, Morze
Bia³e.
--- Kardyna³ Macharski
po�wiêci³ ostatni¹ z
odrestaurowanych figur
aposto³ów pod ko�cio-
³em �w. Piotra i Paw³a.
W latach stalinowskich
rze�by te usuniêto "dla
konserwacji", w trakcie
której uleg³y ca³kowi-
temu zniszczeniu. Ko-
muna zlikwidowa³a wie-
le �wiadectw historii:
w K-wie m.in. popiersie
prezydenta Zyblikiewi-
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cza, które teraz z ho-
norami ma wróciæ na
swe miejsce w magis-
tracie.
--- Normalizacja po
polsku to  wzmo¿ona -
jak w erze Stalina -
represyjno�æ. Dowód:
areszt �ledczy w Krako-
wie. Teoretycznie mo¿e
pomie�ciæ 700 osób, obec-
nie jest w nim 1600 lu-
dzi, a nowi ci¹gle przy-
bywaj¹.
--- Reagan podpisa³
uchwa³ê przeznaczaj¹c¹
10 mln dolarów na zakup
sprzêtu i wyposa¿enia
dla Kliniki Pediatrycz-
nej AM w K-wie, która
bêdzie nosiæ imiê zmar-
³ego niedawno przewod-
nicz¹cego Komisji Spraw
Zagranicznych Kongresu
USA Klemensa Zab³ockie-
go. Fakt ten nasza prasa
przeoczy³a.
--- Z ok. 1600 mieszkañ
jakie maj¹ byæ oddane w
br. zaledwie mniej ni¿
po³owê  dostan¹ spó³-
dzielnie mieszkaniowe.
Reszta, nakazem odgór-
nym /krakowskie spó³-
dzielnie nie mia³y  tu
nic do gadania/ zosta³a
przeznaczona m.in. dla
MON, MSW, ZMS a 300
mieszkañ dostanie HiL.
Mówi siê, ¿e Hucie te¿
przypadnie  ca³a pula
mieszkañ spó³dzielczych,
poniewa¿ Kombinatowi
brakuje 5 tys. pracowni-
ków i czym� ich trzeba
"kupiæ".
--- Minister Finansów
odmówi³ zwolnienia pra-
cowników HiL od podatku
wyrównawczego. A zatem
bêd¹ go p³aciæ niektóre
grupy pracowników naj-
ciê¿ej pracuj¹cych, np.
garowi, którzy rzeczywi�-
cie du¿o zarabiaj¹, ale
ka¿dy z nich pracuje
za dwóch, bo chêtnych
do tej pracy nie ma
wielu. 
--- Wroniozwi¹zkowcom
z HiL nie brak pomys³ów.

Po s³ynnym porwaniu po
libacji w Bartkowej
statku spacerowego na
Jeziorze Ro¿nowskim, ko-
lejne szkolenie alkoho-
lowe wyznaczono sobie w
domu wypoczynkowym Kom-
binatu w Rabie. Skoñczy³o
siê ono tak gor¹c¹ dys-
kusj¹, ¿e w nocy dwa razy
musia³o interweniowaæ
pogotowie, a lokal wyma-
ga generalnego remontu.
Podobno prezes zwi¹zku
jest zachêcany do z³o¿e-
nia dymisji, ale nie bar-
dzo widaæ równie godnego
kandydata na to stano-
wisko.

Z KRAJU
--- Wa³êsa podpisa³ po-
nowny apel do Rady Pañ-
stwa o przywrócenie plu-
ralizmu zwi¹zkowego.
Apel poparli przedstawi-
ciele niektórych tzw.
bran¿owych  zz, zw. auto-
nomicznych i ZNP. Pierw-
szy taki apel wys³any
rok temu pozosta³ bez
odpowiedzi.
--- Przyby³y do Polski
znany piosenkarz rocko-
wy Elton John z³o¿y³ wi-
zytê Wa³êsie. Po wymianie
autografów piosenkarz
da³ Wa³êsie zaproszenie
na koncert i przyj¹³
drewnian¹ kopiê gdañ-
skiego Pomnika. Na kon-
cercie w hali Olivii
gdzie by³o 5 tys. mi³o-
�ników rocka, Wa³êsa
otrzyma³ bukiet ró¿,
który odda³ arty�cie. Ten
na zakoñczenie wystêpu
podniós³ rêkê w ge�cie
zwyciêstwa, na co sala
entuzjastycznie odpowie-
dzia³a  w ten sam sposób.
--- Do Polski przyby³
te¿ specjalnym samolotem
Kenny Rogers, super-
gwiazda muzyki country.
Chcia³ ogl¹dn¹æ nasze
konie arabskie, których
jest mi³o�nikiem. ¯eby
przy okazji za�piewa³ co�
dla tubylców - zabrak³o
nam zielonych.

--- Intensywne poufne
zabiegi o uwolnienie
11-tki dzia³aczy KOR
i "S" skoñczy³y siê po-
dobno fiaskiem. Nie po-
mog³y interwencje Epi-
skopatu, ONZ i in. dzia-
³aczy "S". Komuna stawia
warunki, a wiêzieni
chc¹ albo bezwarunkowe-
go zwolnienia, albo pro-
cesu, którego Jaruzelski
siê boi, zw³aszcza w
przededniu wyborów.
W Sejmie pos³owie Bu-
kowski i Osmañczyk wy-
st¹pili o bezwarunkow¹
amnestiê dla politycz-
nych na 40-lecie PRL,
ale w prasie o tym
g³ucho.
--- UW wybra³ na rek-
tora prof. Klemensa
Szaniawskiego, który
w okresie "S" by³ prze-
wodnicz¹cym Komitetu
Porozumiewawczego Sto-
warzyszeñ Twórczych
i Naukowych. Minister
Szkolnictwa Wy¿szego
zg³osi³ swój sprzeciw
natychmiast. W³adze nie
zatwierdzi³y równie¿
wybranego rektora UAM
w Poznaniu. Jak widaæ
w PRL wy¿sze uczelnie
ciesz¹ siê pe³n¹ auto-
nomi¹.

ZE �WIATA
--- Pañstwa obozu na
rozkaz Kremla, po kolei
wycofuj¹ siê z Olimpiady
wbrew w³asnym chêciom i
interesom. Zachód okre-
�la decyzjê ZSRR jako
akt zemsty i paranoi.
Niektórzy twierdz¹, ¿e
Moskwa ba³a siê utraty
I miejsca na Olimpiadzie
na rzecz NRD i USA, bo
ma w tym roku ma s³ab-
sz¹ ekipê. Inni, ¿e ba³a
siê ucieczek swych spor-
towców na Zachód. Nas
uderza co innego: nie-
suwerenno�æ pañstw so-
cjalistycznych jest tak
oczywista, ¿e nikt z
MKOL nawet nie próbuje
z nimi rozmawiaæ o
zmianie decyzji.
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     PISMO NIEZALE¯NE

DO�Æ MAMY TEGO HAS£A:
WYBORY ZAMIAST MAS£A!
   Twój g³os to jeszcze
   jedna kula wystrzelona
   z lufy esbeka i zomowca.
Ten g³osuje - komu
pod sufitem szwankuje.
   Gdy na komunê
   g³osujesz -
   sam siebie
   linczujesz.
Twój g³os w urnie
to ojczyzna w trumnie.
   Jednej wierny
   b¹d� zasadzie:
   swego g³osu
   nie daj radzie.
Chcesz poprawiæ
swoj¹ dolê,
to wybory
w czerwcu olej.
   Kiedy� nasz¹ dum¹
   bêdzie to,
   ¿e g³osowaæ
   nie mia³ kto.

TYM RAZEM SUKCES WY-
BORCZY KOMUNY NIE BÊ-
DZIE £ATWY�
Przygotowania do wy-
borów w³adza prowadzi
w po�piechu, ba³aga-
nie i poczuciu niepew-
no�ci. Kto� pomyli³
/celowo?/ niektóre nu-
mery telefonów krakow-
skich lokali wybor-
czych i prasa nerwowo
 je prostowa³a. TV pusz-
cza ju¿ nawet wypowie-
dzi, ¿e starczy 55-60%
g³osów i lepiej jest
osi¹gn¹æ tak¹ wiêkszo�æ
ni¿ podejrzanie wysoki
procent bliski 100.

Ulotki wyborcze
rozlepiane po bra-
mach domów znikaj¹
po paru godzinach.
Czê�æ kandydatów
ju¿ zrezygnowa³a.
Albo byli to ci,
którzy nie wie-
dzieli /tak, tak!/,
¿e kto� ich wrobi³
w kandydowanie,
albo obrazili siê o
to, ¿e maj¹ byæ
tylko figurantami
na miejscach nie-
mandatowych. Naj-

wiêcej wykruszy³o siê
bezpartyjnych.
   Cyrk ze sprawdzaniem
list ju¿ za nami. Spo³e-
czeñstwo ten fragment
kampanii po prostu ola-
³o. Chocia¿ w³adza robi-
³a, co mog³a. Np. w Wy-
twórni Sprzêtu Ortope-
dycznego na Pr¹dnickiej
kierownik zarz¹dzi³
wyp³atê premii pod wa-
runkiem, ¿e pracownicy
sprawdz¹ listy. M³odzie¿
szkoln¹ prowadzono w
ramach lekcji do spraw-
dzania list za rodziców.
Gdzie indziej na polece-
nie Kuratorium - kaza-
no jej pisaæ wypracowa-
nia, w których trzeba
by³o podaæ numery ro-
dziców. Na szczê�cie
wielu nauczycieli nie
sprawdza³o potem zeszy-
tów. Uczniowie zmuszani
s¹ przez "pedagogów" do
rozwieszania afiszy, w
wyniku czego zreszt¹
niektóre z nich zawis³y
do góry nogami. TV za-
stosowa³a nowoczesne
chwyty reklamowe, dot¹d
nie widziane na naszych
ekranach. W zwi¹zku z
tym w jednym z liceum
m³odzie¿ na przerwie
ustawia siê na koryta-
rzu, wi¹¿e supe³ki na
chusteczkach - tak jak
to widzia³a w TV - i skan-
duje: czy sprawdzi³e� ju¿
swe nazwisko? Dyrekcja
bezsilnie szaleje.
W szkole 97 nauczycielka

nie wpu�ci³a rodziców
na wywiadówkê, dopóki
nie dokonali "obywatel-
skiego obowi¹zku". W
innej szkole panie z
komisji same przysz³y na
wywiadówkê z list¹ do
sprawdzenia. Za obywa-
teli sprawdzaj¹ te¿ spi-
sy dozorcy, uczynni s¹-
siedzi, naiwniejsi har-
cerze. W ca³ym kraju
przed³u¿ono dni spraw-
dzania list. Mimo to w
Krakowie frekwencja
sprawdzaj¹cych nie
przekracza³a dziennie
20 osób. Nieoficjalne
�ród³a partyjne poda³y,
¿e listy sprawdzi³o w
woj. krakowskim 11-15%
mieszkañców /³¹cznie z
tymi, za których zrobili
to inni/.
Prasa dope³ni³a kolej-
nego punktu obrz¹dku
publikuj¹c listy kandy-
datów znane odpowiednim
instancjom i instytucjom
ju¿ od paru miesiêcy,
ale teraz zatwierdzone
po "konsultacjach z
mieszkañcami".
Tym razem "uczciwie"
zaznaczono, które osoby
dostan¹ mandat, a które
nie. Nietrudno zauwa¿yæ
jednak, ¿e wiêkszo�æ na-
zwisk jest tak misternie
ustawiona parami, ¿e
nawet gdyby kto� skre-
�la³, to i tak ma wybór
tylko miêdzy partyjnym
tokarzem a elektrykiem
z PZPR, dzia³aczem PAX
lub redaktorem "S³owa
Powszechnego", oficerem
LWP lub lekarzem-majo-
rem, rencist¹ lub eme-
rytem. Nie ma wiêc w¹t-
pliwo�ci, ¿e gdyby nawet
który� z mandatowych
kandydatów przepad³ /co
jest matematycznie nie-
mo¿liwe/ to i tak przy-
jêty z góry "klucz" poli-
tyczno-spo³eczno-zawo-
dowy rad nie drgnie.
Z REGIONU
Uroczysto�ci �w. Stani-
s³awa mimo fatalnej po-
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gody zgromadzi³y na
Ska³ce ogromne t³umy.
Kard. Glemp mówi³ b.
zdecydowanie o roli
Ko�cio³a i jego stosun-
kach z pañstwem, które
mog¹ uk³adaæ siê wg 3
zasad: 1/ pañstwo chce
ograniczyæ wolno�æ Ko-
�cio³a, wykorzeniæ Boga
z ¿ycia spo³eczeñstwa,
zamieniæ ko�cio³y w
szacowny skansen, 2/
upañstwowiæ religiê,
wprowadziæ ko�ció³ na-
rodowy, s³aby, pos³usz-
ny w³adzy, 3/ wspó³¿yæ
z nim na zasadach sza-
cunku i tolerancji. Za
t¹ trzeci¹ zasad¹ opo-
wiada siê oczywi�cie
Episkopat. PAP prze-
krêci³ tê my�l i kardy-
na³ oficjalnie zaprote-
stowa³ wobec w³adz,
przeciwko wypaczaniu
jego sformu³owañ.
--- W "Tygodniku Po-
wszechnym" z 20 bm. cen-
zura interweniowa³a 23
razy, w tym 2 razy w
tek�cie omówionym wy-
¿ej. "Go�æ Niedzielny" z
13 bm. mia³ tylko 6 inge-
rencji. Poza tym stosun-
ki miêdzy Ko�cio³em a
pañstwem rozwijaj¹ siê.
--- Pobyt Jaruzelskie-
go w HiL by³ kolejnym
pokazem sprawno�ci SB
i BOR. Ju¿ od 5-tej ra-
no obstawiono budynek
"Z" i zamkniêto wszyst-
kie klatki schodowe
poza jedn¹. Tym razem
zrezygnowano z obsa-
dzenia okien najwy¿sze-
go piêtra esbeck¹ "pu-
bliczno�ci¹", jak to
robiono przy wizycie
Jab³oñskiego. Dziêki
temu lepszemu ni¿ po-
przednio przygotowaniu
obesz³o siê bez niespo-
dzianek. Genera³ nie
wszed³ w ogóle na za-
k³ad, a kontakt "z ma-
sami" odprawi³o trzech
aparatczyków. Posiedze-
nie w Krakowie da³o
tyle, co w W-wie, to

znaczy nic, ale za to
dro¿ej kosztowa³o. Rów-
nie¿ na UJ Jaruzelski
nie zaryzykowa³ rozmów
ani z kadr¹ ani z praw-
dziwymi studentami i
poprzesta³ na wizytacji
pierwszoroczniaków.
--- Genera³ dosta³ Or-
der Lenina, dzia³acze
PRON bior¹cy udzia³ w
akcji wyborczej dostaj¹
dodatkowe przydzia³y
benzyny /na malucha
3x10 litrów/. Ka¿demu
wed³ug zas³ug.
--- Dziennikarze z SD
PRL dostali 300 talonów
na samochody /w tym
równie¿ na fiaty 128/,
z czego 50 zaraz wzi¹³
Rakowski dla swoich
ludzi, 50 kto� inny,
resztê rzucono na teren.
Krakowowi przypad³o
tylko 10. Jak widaæ re-
¿im jest s³abo wyp³acal-
ny nawet wobec najwier-
niejszych.
--- Krakowskiemu
PRON-ciu te¿ nie lekko.
Nie mo¿na doprosiæ siê
u w³adz o zezwolenie na
w³asny biuletyn, bo na-
wet tutaj brak papieru.
Rozwa¿a siê wiêc mo¿li-
wo�æ wys³ania do aktywu
informacji w formie pry-
watnych listów. Wygl¹da
na to, ¿e naj³atwiej
rozwi¹zaæ problemy wy-
dawnicze w� podziemiu.
--- Nareszcie sukces!
W ci¹gu roku �ródmie-
�cie zyska³o 40 /s³ow-
nie: czterdziestu/ cz³on-
ków PZPR. Gratulujemy!
Z KRAJU
--- Za dwa lata odbê-
dzie siê w Polsce kon-
gres eucharystyczny,
który mo¿e siê staæ oka-
zj¹ do III pielgrzymki
papie¿a do ojczyzny. Oj-
ciec �w. ju¿ dawno wyra-
zi³ pragnienie odwie-
dzenia np. Gdañska i
Lublina.
--- W rocznicê pogrzebu
Grzegorza Przemyka we
mszy �w. w W-wie uczest-

niczy³o 15 tys. osób.
Kiedy potem t³um masze-
rowa³ na cmentarz za-
trzyma³ go zamkniêty
szlaban kolejowy, za
którym w³a�nie prze-
je¿d¿a³ radziecki po-
ci¹g. T³um wzniós³ rêce
w znaku V, a pasa¿ero-
wie byæ mo¿e nie�wiadomi
o co chodzi, odpowie-
dzieli podobnym gestem.
--- 7 Polaków uciek³o
samolotem sportowym ze
Szczecina do Szwecji.
Zabawne, ¿e by³a to ta
sama maszyna, któr¹ dwa
lata temu uciek³o 4 in-
nych Polaków. Byæ mo¿e
LOT otworzy tu sta³¹
liniê.
--- Wizytê Jab³oñskiego
w Watykanie podano jako
pierwsz¹ wiadomo�æ DTV.
Gdyby chodzi³o o samego
Papie¿a, by³aby to wia-
domo�æ np. 7-ma, czy 10-
ta. Z wypowiedzi Ojca �.
cytowano tylko grzecz-
no�ciowe pozdrowienia
dla Jaruzelskiego. Ko-
muna wy³azi ze skóry,
¿eby wykorzystaæ Ko-
�ció³ do swych tez pro-
pagandowych. ¯eby tylko
nie próbowa³a wysma¿yæ
jakiego� pasztetu z wy-
borami!
ZE �WIATA
--- Szef sztabu ra-
dzieckich linii lotni-
czych, który prawdopo-
dobnie wyda³ rozkaz ze-
strzelenia samolotu ko-
reañskiego, zgin¹³ w ta-
jemniczych okoliczno�-
ciach "w czasie pe³nie-
nia obowi¹zków s³u¿bo-
wych". Takie zdarzenia
w ZSRR s¹ czêstsze ni¿
gdzie indziej. Albo Zw.
Radziecki ma pecha, albo
wyj¹tkowo du¿o genera-
³ów.
--- Z pañstw socjali-
stycznych zale¿nych od
ZSRR tylko Rumunia po-
twierdzi³a oficjalnie
swój udzia³ w Olimpia-
dzie.

---
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     PISMO NIEZALE¯NE

Z KART HISTORII POLSKI
1.06. 1926 - Wybrany
Prezydentem R.P., J. Pi³-
sudski zrzeka siê tej
godno�ci.
5.06. 1920 - Przerwanie
frontu polskiego przez
konn¹ armiê Budionnego
na po³udnie od Kijowa
stwarza zagro¿enie dla
armii gen. Rydza-�mi-
g³ego w Kijowie.
6.06. 1794 - Klêska pod
Szczekocinami. Po³¹czone
si³y rosyjsko-pruskie
/27,5 tys. i 134 dzia³a/
zwyciê¿aj¹ armiê ko-
�ciuszkowsk¹ /15 tys.
i 33 dzia³a/.
9.06 1920 - Opuszczenie
Kijowa przez III armiê
gen. Rydza-�mig³ego.
5. i 6. pu³ki legionowe
otwieraj¹ przej�cie
przez XII armiê sowiec-
k¹.
9.06. 1863 - Satrapa Li-
twy, Murawiew "Wiesza-
tiel" ka¿e rozstrzelaæ
ks. Zieniackiego za od-
czytanie dekretu o
uw³aszczeniu ch³opów.

Z REGIONU
--- MISTRZEJOWICE.
W rocznicê bitwy o Mon-
te Cassino go�ciem
"czwartku" by³ jej
uczestnik ks. Adam -
dominikanin, kapelan
Brygady Pancernej
/obecnie pu³kownik/.
Powiedzia³: "Dzisiejsza
walka o demokracjê,
prawdê i wolno�æ jest
dalszym ci¹giem tamtej

walki. Nie wolno zmar-
nowaæ dawnej ofiary
krwi nasz¹ ma³o�ci¹".
Milicja chwyci³a siê no-
wych sposobów. Zatrzy-
ma³a autobus 128, wioz¹-
cy ludzi w wiêkszo�ci
wracaj¹cych ze spotka-
nia, na drugim przy-
stanku zaczê³a spraw-
dzaæ dokumenty, wci¹-
gnê³a kilku upatrzonych
m³odych ludzi do samo-
chodu i natychmiast
uwioz³a ich prawdopo-
dobnie na Mogilsk¹. Na
chodniku zosta³y 3 mi-
licjantki - ka¿da z ku-
pion¹ w ko�ciele ksi¹z-
k¹. Tydzieñ pó�niej ty-
si¹ce ludzi przysz³o na
spotkanie z Wajd¹. Re¿y-
sera powitano ogromnym
aplauzem i wzniesionymi
na znak zwyciêstwa rê-
kami. Mówi³ o tym, ¿e
kultura tworzona za
spo³eczne pieni¹dze po-
winna s³u¿yæ narodowi i
wyra¿aæ jego pragnienia
i aspiracje. My�li o
tworzeniu nowego filmu,
który wyra¿a³by nadzie-
jê, dobro, jasno�æ. Uzna³,
¿e spotkanie zobowi¹zuje
go - chyba najbardziej
w ¿yciu - do tworzenia
dzie³ warto�ciowych.
Natomiast ks. Jancarz
stwierdzi³ w swej wypo-
wiedzi m.in. "tak nam to
podziemie puchnie, ¿e
lada chwila eksploduje".
--- O�WIÊCIM. Na par-
tyjnym pochodzie 1-ma-
jowym 7 tysiêczn¹ za³ogê

Zak³adów Chemicznych
reprezentowa³o 300-400
osób. Za to setki cywili
i mundurowych ochra-
nia³o pochód /chyba
przed przedwczesnym roz-
lezieniem siê/. Przed
1 Maja SB podszywaj¹c siê
pod "S" Ziemi O�wiêcim-
skiej rozrzuci³a fa³-
szywki z nieprawdziw¹
godzin¹ mszy �w. w in-
tencji robotników, ale i
tak na w³a�ciwym nabo-
¿eñstwie by³a moc ludzi,
podobnie jak i na mszy z
okazji 3 Maja, po³¹czonej
z ciekawym referatem
KIK-u i deklamacjami
wierszy Norwida. Spo�ród
dzieci szkolnych, którym
pod gro�b¹ obni¿enia
stopni z zachowania, ka-
zano sprawdzaæ listy wy-
borcze rodziców, tylko
ok. 15% odrobi³o zadanie.
--- 7 tys. pracowników
KWK Janina w Libi¹¿u
dopiero w dzieñ po fak-
cie dowiedzia³o siê z
prasy partyjnej, ¿e to
ono w³a�nie ufundowa³o
sztandar dla NSZZ Gór-
ników w tej kopalni.
Sztandar odbiera³y rze-
sze zwi¹zkowców rêkami
dyrektora, I sekr. KZ
i przew. Kopalnianego
ZSMP. Na 320 miejsc w sa-
li kinowej zajêta by³a
tylko 1/3 krzese³.
Zwykle takie uroczysto-
�ci bywa³y w cechowni
kopalni, ale tam od cza-
sów "S" wisi obraz �wiê-
tej Barbary�

Dzi� ka¿dy katolik
z ka¿dym Polakiem
pod antywyborczym
³¹czy siê znakiem.
   Dla mato³a
   i je³opa
   ca³a ta wy-
   borcza szopa.
Pamiêtaj, 17-go
olewamy czerwonego.
   Ten wyborów
   nie unika,
   kto ma duszê
   niewolnika.

Bojkot wyborów naszym
politycznym strajkiem
generalnym.

     /W³. Frasyniuk/
Obowi¹zkiem jest Polaka
Nie g³osowaæ na Siwaka.
   Pu�æmy p³azem
   g³osowanie -
   "Solidarno�æ"
   znów powstanie!
Je�li powagi
choæ trochê masz,
nie id� do urny -
zachowaj twarz!
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--- Rektorem AGH wy-
brano ponownie w dru-
giej turze /po wycofaniu
siê prof. Kolendy/ prof.
Kleczkowskiego. I ju¿ siê
zaczê³o, bo minister za-
broni³ mu przeprowadze-
nia wyborów prorektorów
"do czasu, a¿ siê zasta-
nowi" tzn. sam ich mia-
nuje. Jest to niezgodne
ze statutem Uczelni, ale
nie takie cuda ju¿ mie-
li�my w autonomicznych
rzekomo szko³ach wy-
¿szych PRL.

Z KRAJU
--- Wa³êsa i 40 innych
dzia³aczy "S" wys³a³o
list do przewodnicz¹cego
Krajowej Komisji Wybor-
czej, w którym zapowie-
dzia³o, ¿e nie wezm¹
udzia³u w g³osowaniu, bo
nie daje ono gwarancji
demokratycznego wyboru
kandydatów - nie jest
krokiem w kierunku
przyrzeczonego przez
w³adze dialogu ze spo³e-
czeñstwem.
--- Matka Grzegorza
Przemyka oskar¿y³a w³a-
dze o ukrywanie prawdy
oraz lekcewa¿enie dowo-
dów brutalno�ci MO i w
zwi¹zku z tym wycofa³a
z procesu o zabójstwo
jej syna swego adwokata
/pe³nomocnika/.
--- Niedawna rozprawa
przeciw Piniorowi we
Wroc³awiu przebiega³a w
dramatycznej atmosferze.
MO musia³a wielokrotnie
u¿yæ pa³ek i gazów m.in.
w gmachu s¹du. Prasa
podziemna zagrozi³a
konsekwencjami prokura-
torowi i sêdziom - st¹d
stosunkowo ³agodny w
porównaniu  z innymi
wyrok.
--- W ZNTK we Wroc³awiu
wyrzucono wentylatorem
przez komin /150 m/ ty-
si¹ce ulotek 1-majowych.
Natychmiast doj�cie do
komina zamurowano.

--- Pewien pracownik
KWK Piast zauwa¿y³ na
kwitku wyp³aty nieznan¹
mu dot¹d pozycjê: potr¹-
cenie sk³adki na NSZZ
Górników. Okaza³o siê,
¿e jego deklaracjê wst¹-
pienia podpisa³ kto� z
wroniozwi¹zkowców, ¿eby
go nie fatygowaæ. Oto
jeden ze sposobów, dziêki
którym nowe zwi¹zki
zdobywaj¹ sobie cz³onków
i� fundusze.
--- S³awny 5-boista
polski Pyciak-Peciak
o�wiadczy³, ¿e wiele
razy by³ w USA i nigdy
nie spotka³ siê z jakim�
zagro¿eniem, wrogo�ci¹
lub niechêci¹ ze strony
Amerykanów do sportow-
ców socjalistycznych.
--- Nie ma konkretnych
podwy¿ek cen samochodów
- powiedzia³ Urban. -
Ale dojrzewa koncepcja
funduszu motoryzacyjne-
go, na który wp³aty by-
³yby wnoszone przy za-
kupie samochodów. - To
jest artysta: nie powie-
dzia³ prawdy, ale i nie
sk³ama³�

ZE �WIATA
--- 84-letni arcybiskup
Pragi kard. Tomaszek
zaprosi³ Papie¿a do Cze-
chos³owacji z okazji
1100-lecia �mierci
�wiêtego Metodego, przy-
padaj¹cej na rok przy-
sz³y. Zebrano przesz³o
10 tys. podpisów cze-
skich katolików pod pe-
tycj¹ na ten temat. Wg
niektórych doniesieñ
zachodnich Ojciec �w.
przyj¹³ jakoby to zapro-
szenie, ale rzecznik
Watykanu nic oficjalnie
nie potwierdzi³. Piel-
grzymka Papie¿a do CSRS
wydaje siê na razie nie-
prawdopodobna przy obec-
nej nieprzejednanie wro-
giej postawie w³adz ko-
munistycznych wobec ka-
tolików w Czechos³owa-

cji. Natomiast podobno
prowadzone s¹ rozmowy na
temat wizyty Jana Paw³a
II na Wêgrzech.
--- Na 40-lecie bitwy o
Monte Cassino Papie¿ mó-
wi³ o prawie Polski do
¿ycia w wolno�ci, prawie,
które naród polski okupi³
hekatomb¹ krwi. Jej kon-
sekwencj¹ i kontynuacj¹
by³ zryw sierpniowy i
wypracowane w trudzie
Porozumienia Gdañskie.
PAP skwitowa³ to 1 zda-
niem: "Zwracaj¹c siê do
zebranych, Papie¿ podkre-
�li³ bohaterstwo ¿o³nie-
rzy polskich". Jak to do-
brze, ¿e PAP nie jest je-
dynym �ród³em informacji.
--- Londyñskie wydawnic-
two PULS og³osi³o konkurs
na plakat po�wiêcony 40-
leciu komunistycznych
rz¹dów w Polsce. Autorzy z
kraju mog¹ swe prace
przesy³aæ w formie foto-
grafii lub prze�roczy.
--- KRLD ostro skrytyko-
wa³a pielgrzymkê Jana
Paw³a II do Korei Pd,
twierdz¹c, ¿e rozbija ona
stosunki miêdzy obu kra-
jami.
--- Pierwsze od 13 /!/ lat
spotkanie na szczycie
przywódców krajów RWPG
ma wreszcie odbyæ siê w
czerwcu. Jak na Radê
W s p ó ³ p r a c y   co�
rzadko bywaj¹ te spotka-
nia. Na marginesie uwaga
jêzykowa co do "wzajemnej
wspó³pracy": czy "wspó³-
praca" mo¿e nie byæ "wza-
jemna"?
--- Najnowszy film Sko-
limowskiego nakrêcony na
Zachodzie "Najlepsz¹ ze-
mst¹ jest sukces", oparty
jest na motywach autobio-
graficznych, spotka³ siê
z przychyln¹ ocen¹ kry-
tyków, którzy przepowia-
daj¹ mu powodzenie na
festiwalu w Cannes.
HUMOR MAKABRYCZNY: Czym
by³ dla nas zgon Andropo-
wa? - Kropl¹ w morzu po-
trzeb�   ---
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WYD.: PAP - POLOWE ARCHIWUM
PRASOWE, KRAKÓW, MA£OPOLSKA

NASZA DEWIZA:
 PLUS RATIO QUAM VIS

RACZEJ ROZUMEM NI¯ SI£¥
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     PISMO NIEZALE¯NE

Z KART HISTORII POLSKI
   13.VI 1768 - Upadek
bohatersko bronionego
przez K. Pu³askiego
Berdyczowa.
   13.VI 1915 - Szar¿a
pod Rokitn¹. Szwadron
u³anów II Brygady rtm.
Dunin-W¹sowicza pod
huraganowym ogniem
zdobywa poczwórn¹ liniê
okopów rosyjskich,
otwieraj¹c drogê pie-
chocie.
   14.VI 1634 - Pokój w
Polanowie po dwuletniej
wojnie z Rosj¹. Polska
odzyskuje ziemiê smoleñ-
sk¹, czernichowsk¹ i
siewiersk¹.
   14.VI 1807 - Polacy
pod dowództwem gen. J.H.
D¹browskiego bior¹ za-
szczytny udzia³ w zwy-
ciêstwie Napoleona nad
Rosjanami pod Frydlan-
dem.
   15.VI 1920 - Oddzia³y
III armii rozbijaj¹ 4.
dywizjê Budionnego
otwieraj¹c drogê do dal-
szego odwrotu.

DZIÊKUJEMY TYM, KTÓRZY
NIE PÓJD¥ G£OSOWAÆ:
"� ba³em siê, bojê siê i
bêdê siê ba³. Lecz z tego
nie wynika, ¿e mam prze-
staæ byæ cz³owiekiem" -
W³adys³aw Bartoszewski
znany polski pisarz i
dzia³acz opozycyjny.

MARZENIE SB: Z³apaæ
Zbyszka Bujaka w lokalu
wyborczym.

SIEDEMNASTEGO - DO LASKU WOLSKIEGO!

Czerwonych
 jest tak niewiele�
zostawmy ich samych
w niedzielê!
   Nie g³osuj wieczór
   ani rano
   i pomó¿ innym
   zrobiæ to samo.
Nêdza, ZOMO,
pa³y, gaz -
program wyborczy
dla mas.
   Co z tych
   wyborów wynika?
   Siedemnasta
   Republika.
Jeszcze raz
komunie dosuñ:
id� na spacer
i nie g³osuj!

Jak mogli siê przekonaæ Czytelnicy "MP" nasz kon-
kurs przyniós³ plon wielokrotnie obfitszy, ni¿
mogli�my przypuszczaæ w naj�mielszych marzeniach.
WSZYSTKIM JEGO UCZESTNIKOM SERDECZNIE DZIÊKU-
JEMY! A poniewa¿ otrzymali�my w zwi¹zku z kon-
kursem tak¿e trochê hase³, fraszek i uwag nie
tylko o wyborach, bêdziemy je dalej wykorzystywaæ
w kolejnych numerach. I zapraszamy do dalszej
wspó³pracy! Bo tematów chyba niestety nie braknie,
jak w tym ostatnim ju¿ z serii antywyborczej dwu-
wierszu:

      Ta my�l sen nam z oczu spêdza:
- dzi� wybory - jutro nêdza.

---                       ---                       ---
--- W¹³êsa i 40 innych
dzia³aczy "S" powiadomi-
³o oficjalnie w³adze, ¿e
nie wezm¹ udzia³u w
g³osowaniu. Nie wiado-
mo, dlaczego ca³a prasa
opublikowa³a pe³n¹ li-
stê ich nazwisk w for-
mie krótkiego komuni-
katu PAP.
--- W�ród mnóstwa ulo-
tek jakie pojawi³y siê w
Krakowie, jedna jest
szczególnie wymowna,
choæ zwiera nienowy
motyw: pod dat¹ 17.VI
charakterystyczna po-
staæ robotnika, znana z
wielu plakatów partyj-
nych /tzw. "sternik"/
krzy¿uje rêce w "ge�cie
Kozakiewicza".
--- Krakowska poczta
"S" Ma³opolskiej wypu�-

ci³a arkusz 9 znaczków po
20 z³ /kolor karminowy/,
propaguj¹cych bojkot g³o-
sowania. Ka¿dy znaczek
jest ma³ym satyrycznym
plakatem antywyborczym.
--- Na �cianie studenc-
kiego wie¿owca przy Pia-
stowskiej pojawi³ siê napis
wysoko�ci kilkunastu piê-
ter: "Uczciwy nie g³osuje�
Solidarno�æ zwyciê¿y". Na
drugi dzieñ kto� go zama-
lowa³, ale tak niechlujnie,
¿e litery widaæ spod bia³ej
farby.
--- Przez jaki� czas na bu-
dynku szpitala dra Anki
widnia³o wymalowane has³o
"Bojkotuj¹c wybory g³osu-
jesz na "Solidarno�æ"". Ko-
lejne warstwy farby w tym
miejscu maj¹ ju¿ prawie
centymetr grubo�ci.

Teraz nie chod�
i nie g³osuj -
a¿ znajdziemy
na nich sposób.
   Kto podobny
   do Urbana
   ten g³osuje
   zaraz z rana.
Jeszcze bêdziesz
gorzko p³aka³,
¿e� g³osowa³
na Kiszczaka.
   Chcesz ¿yæ pod
   sowieckim batem!
   Proszê bardzo:
   g³osuj zatem.
Wys³uguje siê
komunie ten,
kto do wyborów
sunie.
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--- Na parkanie w po-
bli¿u AGH, miejscu rów-
nie¿ stale malowanym i
zamalowywanym, d³ugo
utrzymywa³ siê napis o
niezbyt jasnym wyd�wiê-
ku ideologicznym: "Lubiê
rosó³", a¿ kto� w koñcu
dopisa³: "A ja nie". I tak
ju¿ zosta³o.
--- Alejê Waszyngtona
kto� udekorowa³ trans-
parentami antywybor-
czymi, przewieszanymi od
drzewa do drzewa.
--- Na 1 punkt wyborczy
przys³uguje 10 paczek
kawy, tj. 1 kg i 25 pa-
czek herbaty - 1,25 kg
oraz 1 kg cukru. Poza
tym pieczywo, wêdliny,
mas³o /rozliczenie na
rachunek/.
--- Na czas wyborów
przygotowano podobno
takie samo pogotowie
bankowe jak przed sta-
nem wojennym.
--- W zwi¹zku z wybo-
rami zmobilizowano ROMO
ju¿ na pocz¹tku czerwca,
czyli o 10 dni wcze�niej,
ni¿ to by³o planowane,
zaskakuj¹c wiele osób,
które dla unikniêcia
poboru wybiera³y siê w
tym czasie na taktyczne
urlopy.
--- Druków w poszcze-
gólnych komisjach przy-
gotowano znacznie wiêcej
ni¿ potrzeba. Na pewno
wiêc puste koperty wrzu-
cane do urn bêd¹ mog³y
byæ ³awo uzupe³nione.
--- Na którym� spotka-
niu z kandydatami na sa-
li znalaz³o siê w sumie
22 osoby: 21 kandydatów
i 1 uczestnik. Gdzie in-
dziej pojawi³a siê nie-
spodziewanie du¿a grupa
m³odzie¿y. Potem okaza³o
siê, ¿e to nauczyciel od-
fajkowa³ zajêcia z wy-
chowania obywatelskiego.
--- Prasa donios³a, ¿e

18 mln ludzi tzn. 70%
wyborców sprawdzi³o
listy. Odliczmy jednak
rodziców, których dzieci
zmusili do "sprawdzania"
nauczyciele, mieszkañców
hoteli robotniczych, za
których to zrobili por-
tierzy, tych, którym
pomogli "us³u¿ni znajo-
mi" i sami cz³onkowie
komisji, a pozostanie
kilka procent. W N. Hu-
cie np. stanowi³o to 7%.
Czyli MO, SD, PZPR, PRON
i ZBOWiD. A i to nie w
ca³o�ci.
--- Szczególnie opornie
przebiega³o sprawdzanie
list w podkrakowskich
wsiach. By³y tereny
gdzie nikt nie zg³osi³
siê do komisji.
--- Skoro oficjalnie
podano, ¿e 70% upraw-
nionych sprawdzi³o li-
sty, to nie ulega w¹t-
pliwo�ci, ¿e oficjalne
dane o wysoko�ci fre-
kwencji podane po 17.VI
mog¹ byæ tylko wy¿sze.
--- Niekiedy trudno
by³o u³o¿yæ kandydatów
na listach wyborczych,
bo obowi¹zywa³a zasada,
¿eby dwójka przypisana
do ka¿dego mandatu
sk³ada³a siê z podobnych
do siebie osobników. A
bywa³o, ¿e w jakiej� wsi
trudno by³o znale�æ
wiêcej ni¿ jednego
cz³onka partii�
--- W�ród kandydatów
na radnych ponad jedna
trzecia to bezpartyjni -
zach³ystywa³a siê TV.
Szkoda, ¿e nie pamiêta,
¿e partyjni itp. to naj-
wy¿ej jedna dwunasta
spo³eczeñstwa.
--- Warto zwróciæ uwa-
gê, ¿e w ¿adnej oficjal-
nej wypowiedzi nikt ni-
gdy nie powiedzia³ jasno
i wyra�nie, ¿e niebranie
udzia³u w g³osowaniu
niczym obywatelowi nie

grozi.
--- W prasie przeczytamy
pewnie w poniedzia³ek lub
we wtorek po wyborach
np., ¿e "ci, którzy usi³o-
wali siaæ zamêt, wp³yn¹æ
na obni¿enie wyborczej
frekwencji, os³abiæ jed-
no�æ moralno-polityczn¹
naszego narodu, otrzymali
sromotn¹ odprawê". My�my
to ju¿ nieraz brali. Ten
fragment pochodzi z ¯ycia
W-wy z 25.III 80 r., po
wyborach, w których wziê-
³o rzekomo udzia³ 98,87%
uprawnionych. Dalej prasa
pisa³a, ¿e "wybory sta³y
siê wielk¹ patriotyczn¹
manifestacj¹ ogó³u doro-
s³ych obywateli kraju.
Dok³adniej mówi¹c by³y
�wiêtem ca³ego narodu,
gdy¿ bardzo czêsto rodzi-
com towarzyszy³y w loka-
lach wyborczych tak¿e
dzieci�" itd. itd.

Z REGIONU
--- Wydawana rok rocznie
ksi¹¿eczka "Rejonowy roz-
k³ad jazdy poci¹gów. Kra-
ków", o tej samej objêto�ci
176 stron, kosztuje dzi�
60 z³. Rok temu 50. Stopa
inflacji? 20%. Do pe³nego
wyk³adu ekonomii poli-
tycznej socjalizmu przyda
siê jeszcze jeden szczegó³:
rok temu rozk³ad by³ wy-
dany na "pap. druk. sat.
kl.V". Dzi� na "pap. druk.
sat. kl.VII". Mówi¹c ja-
�niej: jest dro¿ej ale go-
rzej.
--- W Krakowie obradowa³
IV Zjazd Pediatrów Wojs-
kowych. Chodzi chyba o
do�æ w¹sk¹ specjalno�æ;
mo¿e o leczenie tzw. sy-
nów pu³ku? Unaukawia
siê te¿ bezpieczeñstwo:
40-lecie MO i SB uczczone
bêdzie monografi¹ resor-
tu spraw wewn. A powinno
to byæ dzie³o grube, oj,
grube�
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DZIEÑ JAK CO DZIEÑ
--- Ulica Batorego,
rano, mê¿czyzna pcha
jezdni¹ wózek z mlekiem.
Nadje¿d¿a wóz MO nr MOA
1399, kierowca wychyla
siê i krzyczy, ¿eby wó-
zek wjecha³ na chodnik.
Mê¿czyzna oci¹ga siê,
t³umaczy, ¿e krawê¿nik
za wysoki� i wtedy kie-
rowca milicyjny wci¹ga
go po prostu do samocho-
du i odje¿d¿a, zapewne do
aresztu. Za niepos³u-
szeñstwo "w³adzy"? Za-
k³ócanie porz¹dku pu-
blicznego? Ukochany
kraj, okupowany kraj�
--- Cenzura zdejmuje z
Tyg. Powszechnego nawet
sprostowania nadsy³ane
przez czytelników. Taki
los spotka³ ostatnio
list dzia³aczki KRN, któ-
ra wyja�nia³a, ¿e wbrew
publikacji prasowej nie
otrzyma³a medalu za
dzia³alno�æ w KRN, a zre-
szt¹ nawet gdyby, to by
go i tak nie przyjê³a.
--- WADOWICE. Areszto-
wano tu i bito w czasie
przes³uchania 4 uczniów
i 1 absolwenta /inwali-
da II gr./ szkó³ zawodo-
wych. Uczniowie byli
podejrzani o malowanie
na jezdniach we wsi Ba-
bica kotwic i napisów.
--- Zaledwie rok temu
wesz³o w ¿ycie nowe
Prawo Lokalowe, a ju¿
dzi� Gazeta Krakowska
otwiera publiczn¹ dys-
kusjê nad� jego noweli-
zacj¹. W czasach, w któ-
rych CO KROK TO KNOT,
mo¿emy rzeczywi�cie mó-
wiæ o permanentnym po-
stêpie�
--- Sezon urlopowy ju¿
siê zacz¹³. Sygnalizuj¹
go dantejskie sceny na
dworcach kolejowych, gdy
odje¿d¿aj¹ poci¹gi na
doszczêtnie zatruty
Ba³tyk.

Z KRAJU
--- Wlecze siê proces
o zabójstwo Przemyka,
nie pozbawiony zreszt¹
rewelacyjnych momentów,
bo niektórzy oskar¿eni
odwo³uj¹ swe zeznania
ze �ledztwa. Ale na ra-
zie prasa topi istotê
sprawy w powodzi tasiem-
cowych sprawozdañ pe³-
nych drugorzêdnych
szczegó³ów.
--- KWK PIAST. Przed

listycznie wychowywaæ
m³odzie¿ - organizuje
jakie� uniwersytety

Wojty³a 8 lipca 1973 r. w Ci�cu, w nielegalnie zbudowanym ko�ciele.

"niezapowiedzian¹ wizyt¹
Gorywody przez ca³y ty-
dzieñ sprz¹tano oddzia³
g-V, który ma najwiêksze
wydobycie i najwiêcej
pieniêdzy dla górników,
oraz typowano do rozmów
z wiceministrem ludzi
pracy, którzy potem w
"lu�nej rozmowie" wyzna-
li, ¿e ich zarobki siêga-
j¹ 50-55 tys. z³. /dotyczy
to co najwy¿ej 5% za³ogi/.
G³ówne ich ¿¹danie spro-
wadza³o siê tylko do
wprowadzenia sprzeda¿y
benzyny na kartki "G".
Kiedy pó�niej na zebra-
niu OOP pytano dlaczego
go�æ nie przyszed³ na
inne, zwyk³e oddzia³y
kopalni, dyrektor wyja-
�ni³, ¿e wiceminister
mia³ ostatnio zawa³ i
nie móg³ siê denerwowaæ.
--- Ostatnie plenum KC
nazwane zosta³o "robot-
niczym sejmem podniesio-
nym na wysoki partyjny
szczebel". Propaganda
nadyma siê coraz bar-
dziej, a nam coraz smut-
niej na tym ³ez padole.
Bo oto niejakim Maksymo-
wiczem, cz³onkiem KC, rol-
nikiem z Koszaliñskiego
kto� na plenum mówi³
niewybrednie o Uniwer-
sytecie Warszawskim: ¿e
za ma³o przyjmuje m³o-
dzie¿y robotniczej i
ch³opskiej /chocia¿ wiê-
cej ni¿ za sanacji!/, ¿e
kszta³ci g³ównie reakcjê
a w ogóle zamiast socja-

III wieku. Najbardziej
smutne jest to, ¿e prasa
i RTV nie omieszka³y
poinformowaæ o tym ca³y
kraj, tzn. tê czê�æ jego
populacji, która je w
ogóle ogl¹da, s³ucha lub
czyta.

--- Z filmu "Seksmi-
sja" cenzura wyciê³a
scenê, gdy bohaterowie
mówi¹: "Idziemy na
wschód, tam musi byæ
cywilizacja". Ludzie,
jak to ludzie, ser-
decznie siê w tym
miejscu �miali, a to
ju¿ by³o nieprawo-
my�lne.
--- Nag³emu kryzyso-
wi polskiej prasy za-
pobieg³y w ostatniej
chwili  dostawy pa-
pieru z Finlandii. Nie
mamy dolarów na miêso
dla ludzi, czy karmê
dla kur, ale na co-
dzienn¹ porcjê gazet
og³upiaj¹cych spo³e-
czeñstwo dewizy mu-
sia³y siê znale�æ.
--- W 1981 r. polski
artysta po szkole mu-
zycznej musia³ czekaæ
na zakup skrzypiec
lub wiolonczeli �red-
nio 7 lat, na instru-
ment dêty - w zale¿-
no�ci od rodzaju -
5-20 lat, na fortepian
20. Ostatnie trzy lata
tylko pogorszy³y ten
stan, tak ¿e dzi� zdo-
bycie instrumentu
trwa czêsto d³u¿ej ni¿
aktywno�æ zawodowa
muzyka.
JEGO S£OWA ¯YWE DO
DZI�: "� nie chcemy ob-
ni¿aæ autorytetu w³a-
dzy, tylko chcemy do-
prowadziæ do tego, a¿e-
by w³adza mia³a auto-
rytet, oczywi�cie re-
spektuj¹c prawa oby-
watelskie�" - kard.
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ZE �WIATA
--- Po paru miesi¹cach
liberalnej polityki
emigracyjnej w³adze NRD
znów zaostrzy³y kurs,
zmniejszy³y drastycznie
liczbê zezwoleñ na wy-
jazd i zaczê³y wszelkimi
sposobami utrudniaæ
kontakty swych obywate-
li z placówkami dyplo-
matycznymi pañstw za-
chodnich /obstawa mili-
cji, legitymowanie, na-
wet aresztowania - sk¹d
my to znamy?/. Mimo to
ostatnio znowu ok. 20
obywateli NRD schroni³o
siê w ambasadzie RFN w
Berlinie Wsch. ¿¹daj¹c
udzielenia im azylu. Nie
da siê ukryæ, bez wzglê-
du na po³o¿enie geogra-
ficzne i poziom gospo-
darczy obywatele
wszystkich pañstw socja-
listycznych odczuwaj¹
przemo¿n¹ chêæ po¿egna-
nia siê raz na zawsze z
ustrojem komunistycz-
nym.
--- Jugos³awia próbuje
poskromiæ niepokornych
intelektualistów opozy-

cyjnych. W Belgradzie
aresztowano kilkadzie-
si¹t osób przyby³ych do
prywatnego mieszkania
na wyk³ad Milovana
D¿ilasa, by³ego wicepre-
zydenta Republiki, wie-
lokrotnie wiêzionego za
swe niezale¿ne pogl¹dy i
krytykê komunizmu.
Wprawdzie wkrótce
wszystkich zwolniono
ale niew¹tpliwie cho-
dzi³o o zastraszenie
podobnych grup dzia³a-
j¹cych w kraju.
--- ZSRR odwo³a³ udzia³
swej ekipy w miêdzyna-
rodowych zawodach spor-
towych dla osób niepe³-
nosprawnych w Nowym
Jorku. Znowu w my�l tej
samej zasady: na z³o�æ
mamie odmro¿ê sobie
uszy. Niestety nasz kraj
pójdzie zapewne i w tym
zakresie za przyk³adem
przoduj¹cego kraju so-
cjalizmu.
--- Olimpiada w Los
Angeles zgromadzi re-
kordow¹ liczbê ekip z
142 pañstw. Mimo bojkotu
pañstw socjalistycznych

i Iranu, który wraz z
Albani¹ od pocz¹tku nie
mia³ zamiaru wzi¹æ
udzia³u w Igrzyskach. W
ostatniej chwili przyjê-
to zg³oszenie Angoli.
--- W 1983 r. wydalono z
ró¿nych krajów �wiata
135 dyplomatów radziec-
kich - wiêkszo�æ za
szpiegostwo.
--- Szef KGB Czubrikow
awansowa³ na marsza³ka.
Ostatnim kierownikiem
radzieckiej s³u¿by bez-
pieczeñstwa, który mia³
tak wysoki stopieñ, by³
£awrientij Beria, roz-
strzelany przez wspó³-
przywódców ZSRR wkrótce
po �mierci Stalina.
--- RWE nada³o w audy-
cji "Wiadomo�ci i teksty
zakazane" sprawozdanie
z przebiegu niezale¿-
nych obchodów 1 Maja
zamieszczone w "Ma³ej
Polsce" 7.V br.

MY�L �REDNIEGO POLAKA
Z NOWEJ HUTY: Oni cze-
kaj¹ na mnie pod bram¹
z pa³ami, a ja mam i�æ
g³osowaæ?

---   ---   ---

Wypisy z literatury �wiatowej
J. W. STALIN: PRZEMÓWIENIE NA PRZEDWYBORCZYM ZEBRANIU WYBORCÓW STALINOW-
SKIEGO OKRÊGU WYBORCZEGO M. MOSKWY 11 GRUDNIA 1937 ROKU /fragmenty/
   "Towarzysze, przyznam siê, ¿e nie mia³em zamiaru wystêpowaæ. /�/ Natu-
ralnie mo¿na by paln¹æ sobie tak¹ lekk¹ mówkê o wszystkim i o niczym. /O¿y-
wienie na sali/. /�/ Lecz skoro ju¿ wszed³em na trybunê, trzeba bêdzie, ro-
zumie siê, tak czy inaczej chocia¿by co� nieco� powiedzieæ. /Huczne oklaski/.
/�/ Zbli¿aj¹ce siê wybory - to, towarzysze, to nie po prostu wybory. Jest to
rzeczywi�cie ogólnonarodowe �wiêto naszych robotników, naszych ch³opów,
naszej inteligencji. /Burzliwe oklaski/. Nigdy na �wiecie jeszcze nie by³o
takich naprawdê wolnych i demokratycznych wyborów, nigdy! Historia nie zna
drugiego takiego przyk³adu. /Oklaski/ /�/ Chodzi o to, ¿e u nas powszechne
wybory odbêd¹ siê jako najbardziej wolne, najbardziej demokratyczne wybory
w porównaniu z wyborami w jakimkolwiek b¹d� innym kraju na �wiecie. /�/
Takie wolne i naprawdê demokratyczne wybory� mog³y siê zrodziæ jedynie na
gruncie zwyciêstwa ustroju socjalistycznego. /�/ Na tej oto podstawie po-
wsta³y u nas nowe, rzeczywi�cie wolne, rzeczywi�cie demokratyczne wybory,
wybory, jakich nie by³o jeszcze w dziejach ludzko�ci. /�/ /Burzliwe, d³ugo-
trwale oklaski, przechodz¹ce w owacje. Wszyscy wstaj¹, zwracaj¹ swe spojrze-
nia na lo¿ê pañstwow¹, do której udaje siê towarzysz Stalin. Rozlegaj¹ siê
okrzyki: "Na cze�æ wielkiego Stalina hurra!, "Na cze�æ towarzysza Stalina,
hura!", "Niech ¿yje towarzysz Stalin, hura!", "Niech ¿yje pierwszy leninowiec
- kandydat na delegata do Rady Zwi¹zku - towarzysz Stalin, hura!"/.
/wg: W. I. Lenin, Dzie³a wybrane, KiW, Warszawa 1955, wyd. III, 30 000 egz./

 ---
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      PISMO NIEZALE¯NE

Z KART HISTORII POLSKI
    18.VI1792 r. - Ks. Jó-
zef Poniatowski zwyciê-
¿a pod Zieleñcami na Wo-
³yniu wydzielony korpus
rosyjski. Król ustana-
wia z tej okazji order
Virtuti Militari.
    19.VI1831 r. - nieu-
dany atak gen. A. Gie³-
guda na Wilno. Gen. D.
Ch³apowski z 1 p.u³. za-
s³aniaj¹c odwrót rozbija
3 pu³ki kawalerii ro-
syjskiej.
    20.VI1768 r. - Rosja-
nie zdobywaj¹ Bar. 400
konfederatów zostaje
wymordowanych, a 1200
pognano na Sybir.
    20.VI1922 r. - Entu-
zjastyczne powitanie
wojsk polskich wkracza-
j¹cych na Górny �l¹sk.
    24.VI1812 r. - Pocz¹-
tek "drugiej wojny pol-
skiej" Napoleona. J. Ko-
zietulski, bohater spod
Somosierry, pierwszy ze
swoimi u³anami prze-
kracza Niemen.

PROCES KOR-U!
   W kilka dni po tym,
jak Kuroñ zagrozi³ roz-
poczêciem g³odówki, je-
¿eli nie zostanie wy-
puszczony na wolno�æ
lub nie stanie przed
s¹dem, w³adze zapowie-
dzia³y proces 4 przywód-
ców KOR na po³owê lipca.
Kiedy rozpocznie siê
proces 7 czo³owych dzia-
³aczy "S" wiêzionych od
13.XII.81 dalej nie wia-
domo.

¯YCIE PRZEROS£O KABARET
--- Poniewa¿ wynik wyborów by³ ustalony ju¿
od marca czy kwietnia, im bli¿ej by³o niedzieli
17-go, tym bardziej "i �mieszno i straszno" wy-
gl¹da³a ca³a zabawa w g³osowanie. Zreszt¹ -
wed³ug opinii ludzi starszych - by³a ona z po-
cz¹tku jakby bardziej ospa³a i niemrawa ni¿
dawniej. Nie by³o to jak za Stalina! Dopiero pod
koniec "kampanii" prasê, radio i tv zala³a fala
przedwyborczej agitacji, dêtej i nudnej jak fla-
ki z olejem. Ilo�æ nie przesz³a w jako�æ. Poja-
wi³o siê wiêcej plakatów PRON w coraz to innym
formacie, ale tym samym wyd�wiêku pseudopa-
triotycznym. Czê�æ nie by³a ca³kiem zrozumia³a.
Niektóre by³y wyra�n¹ odpowiedzi¹ na wezwania

do bojkotu, np. te z has³em "nie stój z boku". Widaæ
kto� we w³adzach nareszcie zauwa¿y³, ¿e nie wszy-
scy kwapi¹ siê do urn. Nie wiadomo te¿, czy ma³e
niebieskie kartki z tekstem "� dobrego Polaka
znak" przedstawia³y ¿o³nierzy w maskach pgaz czy
po prostu ZOMO w akcji.
   Prasa prezentowa³a kandydatów, dziwnym trafem
tylko z miejsc mandatowych. "Gazeta" zreflektowa-
³a siê dopiero w ostatniej chwili i przedstawi³a
tak¿e kilku osobników bez ¿adnych szans w wybo-
rach, bo umieszczonych na drugich miejscach na
listach.
   Do koñca nie mo¿na siê by³o zorientowaæ czy
17-go to �wiêto narodowe czy kolejna okazja dla
w³adzy, ¿eby przy³o¿yæ spo³eczeñstwu, które jej nie
kocha. Tak wiêc z jednej strony wywieszano flagi
bia³o-czerwone, z drugiej na ulice znowu wys³ano
wzmocnione patrole wojskowo-milicyjne. Mimo to w
Katowicach ulotki "S" rozrzucano w samym centrum
przy pomocy zmy�lnych automatów wystrzeliwuj¹-
cych je w powietrze z ulicznych koszy na �mieci.
DTV zaraz zauwa¿y³ tam nadwyrê¿on¹ staruszkê-
patriotkê. Ofiary krwawej ekstremy jednak nie
przedstawiono i do dzisiaj nie wiadomo, czy to by³a
ona sama, czy jej kotek, czy zraniony, czy tylko
og³uch³y, czy od wybuchu, czy ze staro�ci, czy w
Katowicach kilka dni temu, czy w 1938 r. w M³awie.
   Smutni namiêtnie przetrz¹sali drukarenki ma³ej
poligrafii w zak³adach pracy, rozpytywali ponie-
które podejrzane elementy. Nie przerwa³o to wzmo-
¿onej akcji ulotkowo-afiszowej ze strony podzie-
mia. W skrzynkach na listy pojawi³y siê najpierw
ulotki "S", ale wkrótce PRON da³ odpór w ten sam
sposób za pomoc¹ �licznie drukowanych patriotycz-
nymi kolorkami karteczek. Gdzie niegdzie, np. na
jakiej� stacji kolejowej widziano tak¿e rozrzucone
rz¹dowe ulotki niewielkiego formatu. Na rurze
ciep³owniczej Skawina - Kraków rozegra³a siê
d³uga walka na pêdzle. Najpierw has³a antywybor-
cze wymalowa³a "S". Potem SB usunê³a niektóre wy-
razy robi¹c z nich wezwania do g³osowania. "S"
ponownie wymalowa³a swoje has³a. SB - widaæ z
braku farby, czy chêci - zlikwidowa³a ju¿ tylko
niektóre litery, z czego powsta³a istna krzy¿ówka,
nietrudna z reszt¹ do odszyfrowania. W ramach za-
straszenia og³oszono o nakryciu kilku drukarni,
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a potem ujêto Bogdana Lisa i zrobiono z niego
w przekaziorach ³añcuchowego psa imperializmu.
SB pu�ci³a tak¿e plotkê, ¿e w ostatniej chwili
rz¹d zrobi oprócz wyborów referendum na temat
uwolnienia politycznych, co spêdzi do urn og³u-
pia³ych krajowców.
   Z drugiej strony Wa³êsa z³o¿y³ o�wiadczenie,
z którego wynika³o, ¿e chcia³by, aby wybory sta³y
siê obiektywnym testem niezadowolenia spo³eczeñ-
stwa bez specjalnego wzywania z jego strony. 10
dzia³aczy by³ych zwi¹zków bran¿owych, autonomicz-
nych i ZNP podpisa³o o�wiadczenie, ¿e nie pójd¹
g³osowaæ, tak jak to zrobi³o nieco wcze�niej 40
dzia³aczy KK "S". Gdañskie si³y porz¹dku i bezpie-
czeñstwa zdo³a³y uj¹æ �winiê, która bieg³a po
uliczkach z napisem na grzbiecie "Ja g³osujê!".
W jednym z ko�cio³ów Krakowa ksi¹dz po odczyta-
niu z ambony odpowiedzi Ministra O�wiaty o bez-
prawno�ci wieszania krzy¿y w szko³ach, powiedzia³
tylko: Tak pisz¹ ci, którzy chc¹, ¿eby�my na nich
g³osowali. Amen.
   Takie to by³y zabawy, spory w one lata. Ich wy-
nik cyfrowy, ustalony dawno w Bia³ym Domku na
rogu Jerozolimskich i Nowego �wiata, nie bêdzie
mia³ i tak wiêkszego wp³ywu na Twój - Polaku �84 -
dzieñ jak co dzieñ. Bo prawdziwe zmiany le¿¹ tylko
w Tobie samym, nie w urnie.
---
Z KRAJU
--- Episkopat odwo³a³
swojego kapelana i asy-
stenta z Polskiego Zwi¹-
zku Katolicko-Spo³ecz-
nego oraz odmówi³ spot-
kania z przedstawicie-
lami nowego Prezydium
Zwi¹zku, które powsta³o
po usuniêciu z niego dro-
g¹ swoistego "zamachu
stanu" pos³a Zab³ockie-
go, dotychczasowego prze-
wodnicz¹cego PZKS. W re-
zultacie tych wewnêtrz-
nych zmian Zwi¹zek i
jego organ - tygodnik
"£ad" nie tylko zmieni³y
swój charakter z kato-
licko-spo³ecznego na
narodowo-patriotyczny,
ale uzale¿ni³y siê ca³-
kowicie od "przoduj¹cej
si³y narodu" - PZPR.
--- Cenzuruje siê
wszystko. Nawet war-
szawskie przemówienie
przywódcy bratniej Ru-
munii N. Ceausescu. W
zdaniu o rozbrojeniu
wyciêto mu rakiety ra-
dzieckie, pozostawiaj¹c
jedynie amerykañskie.
Dostojnemu go�ciowi
trudno by³o protestowaæ
- sam robi to samo u
siebie.

---                    ---
--- Automat, który kie-
dy� informowa³ przez
g³o�nik zagranicznych
turystów, ¿e stoj¹ pod
Pomnikiem Poznañskiego
Czerwca, jest dzi� g³u-
chy jak pieñ.
--- NSZZ Górników PRL
wypowiedzia³ siê wresz-
cie za strajkiem! Oczy-
wi�cie strajkiem górni-
ków brytyjskich prze-
ciwko rz¹dowi p. That-
cher.
--- Znowelizowana
ustawa skarbowa przewi-
duje m.in. podwy¿szenie
dolnej granicy grzywien
z 500 do 5000 z³, a gór-
nej z 1 miliona do 5 mi-
lionów. Pytanie: ile razy
szybciej rosn¹ grzywny
od przeciêtnych pensji?

ZE �WIATA
--- Rz¹d USA zaapelowa³
do w³adz PRL o ponowne
rozwa¿enie decyzji pos-
tawienia przed s¹dem 4
dzia³aczy KOR.
--- Stanis³aw Lem w wy-
wiadzie udzielonym na
Zachodzie odpowiedzia³
na pytanie, w jakim kra-
ju najbardziej chcia³by
zamieszkaæ: w swoim w³a-
snym, ale wolnym.

--- Sprzeczne doniesie-
nia nadchodz¹ z miasta
Gorki, gdzie mieszka na
wygnaniu radziecki ob-
roñca praw cz³owieka,
laureat pokojowej na-
grody nobla, prof. Sa-
charow. Jaki� czas temu
rozpocz¹³ on protesta-
cyjn¹ g³odówkê, nie ma
pewno�ci czy ¿yje.
W zwi¹zku z tym np.
Amerykañska Akademia
Nauk zawiesi³a wszelkie
kontakty z radzieckimi
naukowcami, a prezydent
Francji ma podobno od-
wo³aæ swoj¹ zapowiedzia-
n¹ ju¿ podró¿ do ZSRR.
W Kongresie USA pad³
formalny wniosek o prze-
mianowanie nazw ulic,
przy których znajduje
siê ambasada ZSRR i kon-
sulaty radzieckie na
ulice im. Sacharowa.
--- Przywódcy krajów
RWPG w komunikacie wy-
danym po szczycie w Mo-
skwie zaklajstrowali
zwrotem "o szczerej wy-
mianie zdañ" ostre star-
cia na temat najlepszych
sposobów zacie�niania
sojuszu i gospodarczej
integracji ich krajów.
--- Moskwa z ulg¹ przy-
jê³a �mieræ przywódcy
W³oskiej Partii Komuni-
stycznej Berlinguera -
twórcy eurokomunizmu,
podkre�laj¹cego nieza-
le¿no�æ partii od KPZR.
Berlinguer m.in. popie-
ra³ "S", a stan wojenny
w Polsce okre�li³ jako
schy³ek komunizmu typu
radzieckiego.

DOWCIP NIESMACZNY:
Tym, którzy g³osowali,
zrobi siê przymusowo ana-
lizê krwi i ka³u. ¯eby
sprawdziæ, czy wybory
mieli we krwi, czy w d� .

MY�L �REDNIEGO POLAKA:
System socjalistyczny da
siê zrujnowaæ, ale nie
zreformowaæ.

ZE STARYCH "SZPILEK":
Kto Mieciem wojuje - od
Miecia ginie�
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     PISMO NIEZALE¯NEWYBORY: NA RAZIE REMIS, DOGRYWKA PRZED NAMI
    Obie strony do koñca nie dawa³y za wygran¹.
Zakazano sprzeda¿y niektórych artyku³ów pi-
�miennych, np. tuszu do piecz¹tek. W pi¹tek
przed 17-tym SB rozrzuci³a fa³szywki podpi-
sane przez RKS Ma³opolska: "Odwo³ujemy bojkot -
znaczna liczba naszych ludzi znalaz³a siê na
listach". W niektórych zak³adach pracy zwo³y-
wano za³ogi daj¹c im przy okazji do zrozumie-
nia od kogo /w domy�le: i od czego/ zale¿¹
przydzia³y mieszkañ, samochodów, paszportów
itp. W jednej ze szkó³ dyrektorka zapowiedzia³a
wprost gronu nauczycielskiemu, ¿e osobi�cie
sprawdzi kto nie g³osowa³. W przeddzieñ wybo-
rów TV pokaza³a film o II pielgrzymce Papie¿a do
Polski. Ale by³y to prawie wy³¹cznie wyst¹pienia
tandemu JJ - Jab³oñski, Jaruzelski, a z wyst¹pieñ
Wojty³y tylko to, co pasowa³o do socjalistycznej
rzeczywisto�ci. Program zakoñczy³o "spotkanie
dwóch najwiêkszych Polaków na Wawelu". Z przera-
¿eniem czekali�my, czy Papie¿ nie wezwie nas do
urn, ale tego ju¿ nie zmontowano. Jeszcze w nie-
dzielê po po³udniu kto� s³ysza³ w TV wiadomo�æ, ¿e
g³osowa³ proboszcz nowohuckiej Arki z kilkoma
ksiê¿mi.
    Nie pró¿nowa³a i druga strona. W pi¹tek w wie-
lu punktach miasta pojawi³y siê ma³e ulotki w
formie telegramu: "Zostañ w domu! I tak Czernienko
g³osuje za ciebie!". Na D³ugiej przez parê godzin z
okna strychu zwisa³a flaga "S". Na szkielecie gma-
chu NOT przy ul. Marchlewskiego kto� umie�ci³
ogromny transparent "Solidarno�æ ¿yje". Zdejmowali
go saperzy. Kto� inny kred¹ na murze ul. Go³êbiej
napisa³ "Wyborco - i ty masz okazjê zdradziæ Pol-
skê". W niedzielê w Gdañsku i W-wie przed paroma
lokalami wyborczymi sta³y grupy oklaskuj¹ce oby-
wateli, którzy szli do urn. Zdzieranie i ponowne
naklejanie afiszów wyborczych trwa³o na wielu
osiedlach Krakowa do pó�nej nocy.
    W Nowej Hucie po mszy o godz. 11 w Arce kilku-
tysiêczny pochód przemaszerowa³ ko³o krzy¿a na
os. Teatralnym i dotar³ zgodnie z planem pod
Urz¹d Dzielnicowy. Niesiono znaki "S", krzyczano
has³a, �piewano - jak za normalnych czasów "Soli-
darno�ci". By³o parê samochodów MO i ORMO /w ro-
gatywkach, niektórzy pokazywali "V"/, ale zacho-
wano spokój, gdy¿ ludzie po od�piewaniu Hymnu i
Roty rozeszli siê. Dopiero pó�niej, kiedy ZOMO za-
czê³o prowokacyjne legitymowaæ przechodniów, wy-
buch³y starcia. Tylko to pokaza³ wieczorem DTV.
W zwi¹zku z niepotrzebn¹ interwencj¹ ZOMO podob-
no sam tow. Miniur z³o¿y³ skargê na p³k Trzebiñ-
skiego.
    Episkopat odci¹³ siê wyra�nie od farsy wybor-
czej. Biskupi zgromadzili siê w Radomiu, sk¹d do-
magali siê z³agodzenia napiêæ i represji oraz
uwolnienia politycznych. To "bezstronne" stanowi-
sko Ko�cio³a wywo³a³o ukrywan¹ niechêæ w³adz.
    Kto wygra³?
    Wyniki odbywaj¹cych siê w tym samym dniu wy-
borów do parlamentu europejskiego znane by³y
nazajutrz. Na nasze trzeba by³o czekaæ a¿ trzy
dni. Okaza³y siê one nies³ychanie niskie jak na

/c.d. na stronie 2/

Z KART HISTORII POLSKI
    27.VI 1660 r. - Stefan
Czarniecki pod Po³onk¹
odnosi wspania³e zwyciê-
stwo nad wodzem rosyjskim
Chowañskim.
    28.VI 1919 r. - Podpi-
sanie traktatu pokojowego
w Wersalu. W imieniu Pol-
ski podpisuj¹ akt I. Pade-
rewski i R. Dmowski.
- Ofensywa polska przeciw
Ukraiñcom prowadzona
przez Pi³sudskiego ³amie
front ukraiñski i spycha
go za Zbrucz.
    30.VI 1656 r. - Odzy-
skanie Warszawy z r¹k
Szwedów.

DZIEÑ JAK CO DZIEÑ
--- Podczas procesji Bo-
¿ego Cia³a w Warszawie
t³um oklaskiwa³ wyst¹-
pienie kardyna³a Glempa,
który wyrazi³ w homilii
nadziejê, ¿e rz¹d nie po-
wróci do polityki ateizmu
pañstwowego.

--- Na dorocznej konfe-
rencji Miêdzynarodowej
Organizacji Pracy w Ge-
newie kierownik Biura Ko-
ordynacyjnego "S" za gra-
nic¹ Jerzy Milewski od-
czyta³ list Wa³êsy, w któ-
rym zwraca siê on do MOP
o poparcie dla zepchniêtej
do podziemia "S". Delegacje
krajów socjalistycznych, z
wyj¹tkiem Chin i Jugos³a-
wii opu�ci³y demonstracyj-
nie salê obrad. Rz¹d PRL
zagrozi³, ¿e wycofa siê z
MOP, je�li ta og³osi ra-
port komisji dochodzeñ ba-
daj¹cej sytuacjê zwi¹zków
zawodowych w Polsce.
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zwyczaje pañstw komunistycznych. Frekwencja wy-
nios³a wg w³adz - 75%, w województwie krakowskim
- 64, w blisko stu okrêgach mniej ni¿ 50.
    G³osowa³o rzeczywi�cie du¿o ludzi. Poza zdezo-
rientowanymi staruszkami i "strasznymi mieszcza-
nami" oraz niewielk¹ grup¹ osób szczerze popiera-
j¹cych komunistów i genera³a /taki �liczny!/,
wiêkszo�æ sz³a do urn w obawie przed niejasnymi
represjami, które im rzekomo grozi³y w razie boj-
kotu: odebraniem renty, nie przyznaniem mieszka-
nia, paszportu, nawozów, samochodu, zezwolenia na
budowê. Decydowa³a wiêc nie mi³o�æ do komunizmu,
ale zmêczenie spo³eczne, strach, zniewolenie. Na
wsi powszechne by³o przyjmowanie g³osów od jednej
osoby w imieniu ca³ej rodziny. Charakterystyczne,
¿e prawie po³owa g³osuj¹cych wstêpowa³a na g³oso-
wanie w drodze do lub z ko�cio³a. To ich wezwa³
dzieñ pó�niej jeden z ksiê¿y w krakowskim ko�cie-
le: "Przepro�cie Boga za postêpowanie niezgodne z
sumieniem".
    Wyrywkowe doniesienia i przecieki z komisji
�wiadcz¹ jednak, ¿e zawy¿enie wyników przez w³adzê
by³o powszechne. Jedna z komisji na terenie woj.
krakowskiego podnios³a frekwencjê z 55 na 62%,
wkrótce za� potem wy¿sza instancja zaokr¹gli³a to
do 70 procent. W dwóch wsiach podgórskich cz³on-
kowie komisji po prostu dosypali potrzebn¹ liczbê
kartek. Trudno te¿ uwierzyæ, ¿eby np. w Wadowi-
cach, gdzie zgromadzi³y siê t³umy na uroczysto�ci
po³o¿enia kamienia wêgielnego pod bazylikê, fre-
kwencja by³a ni¿sza ni¿ 50%. "S" w W-wie o�wiad-
czy³a, ¿e pierwsze jej obliczenia wskazuj¹ na za-
wy¿enie frekwencji o 15%. Pe³ne wyniki oparte na
w³asnych danych "S" og³osi dopiero pó�niej.
    Ludzie snuj¹ domys³y, co sta³o siê w Tarnow-
skiem, gdzie a¿ w 35 okrêgach trzeba powtarzaæ
wybory. Obiega to tak dalece od sytuacji w innych
województwach, ¿e podejrzewa siê, i¿ zadzia³a³ tu
jaki� czynnik nadzwyczajny. Pierwsza hipoteza: we
w³adzach wojewódzkich jest jaki� Konrad Walenrod
lub - co mniej prawdopodobne - uczciwy komunista,
który nie dopu�ci³ do cygañstwa. Jest to wynik
taræ miêdzy central¹ ZSL, a siln¹ reformatorsk¹
grup¹ ZSL-owców na tym terenie /maj¹cych oparcie
w tradycjach ruchu ludowego - Witos, Wierzchos³a-
wice/, którzy obrazili siê za wykolegowanie ich
na ostatnim Zje�dzie Stronnictwa i teraz zastoso-
wali w³asny bojkot. Trzecia: rz¹d z góry wyznaczy³
to województwo do testu, jak naprawdê ludzie g³o-
sowali. Nie da siê ukryæ, ¿e g³osowa³o wiêcej ni¿by
sobie ¿yczy³o wielu dzia³aczy podziemia. W dodatku
Urban zapowiedzia³, ¿e rz¹d nie zmieni pod wp³y-
wem wyborów swojej dotychczasowej polityki. Nacisk
spo³eczny jest widaæ na to za s³aby.
    Ale: faktyczna frekwencja, któr¹ oceniamy na
55%, by³a przecie¿ du¿o ni¿sza od "normalnej" tj.
95-procentowej. Ale: rz¹d musia³by zmuszony to
przyznaæ, bo nareszcie kto� patrzy mu na rêce.
Ale: spo³eczeñstwo zobaczy wkrótce, ¿e bojkot wy-
borczy niczym nie grozi. A wiêc kiedy prêdzej czy
pó�niej /podobno ju¿ w grudniu/ dojdzie do wyborów
do Sejmu - mo¿emy mieæ wiêksze szanse. 17-go walka
siê nie skoñczy³a�

--- Znany pisarz Marek
Nowakowski, aresztowany
kilka miesiêcy temu zo-
sta³ ostatnio zwolniony.
Wkrótce ma odpowiadaæ,
ale z wolnej stopy, przed
S¹dem Wojskowym za ró¿ne
przestêpstwa polityczne i
dewizowe. Nowy ZLP
o�wiadczy³, ¿e zwolnienie
jest wynikiem jego sta-
rañ. Nowakowski napisa³
s³ynny "Raport o stanie
wojennym" - zbiorek opo-
wiadañ o Polsce po 13
grudnia.
--- Wynagrodzenia pisa-
rzy za spotkania autor-
skie zosta³y zwolnione od
podatku. Dotyczy to jed-
nak tylko cz³onków nowe-
go ZLP.
    NOWE PISMO NIEZALE¯NE
"ARCHIWUM WSPÓ£CZESNE"
    Nak³adem PAP - Polo-
wego Archiwum Prasowego
ukaza³ siê pierwszy nu-
mer nowego pisma nieza-
le¿nego "Archiwum Wspó³-
czesne". Zawiera on m.in.
list  Urzêdu d/s Wyznañ
do Episkopatu, krytyku-
j¹cy prasê katolick¹ za
to, ¿e� trzeba j¹ cenzu-
rowaæ, pismo Kurii Czê-
stochowskiej prostuj¹ce
k³amstwa prasy o zebra-
niach grupy wywrotowej
w punkcie katechetycz-
nym, nigdzie dot¹d nie
publikowany artyku³ fi-
lologa o nowomowie, dane
z biuletynów KC o stanie
osobowym partii i pomocy
charytatywnej dla PRL,
notki bibliograficzne o
podziemnych wydawnic-
twach itp.
    Zachêcamy do zamawia-
nia "Archiwum" u kolpor-
terów /cena 60 z³, nak³ad
ograniczony!/, a równo-
cze�nie prosimy o prze-
kazywanie nam wszystkich
tekstów, które warto by-
³oby opublikowaæ i
utrwaliæ jako "�wiadectwo
epoki". Z góry dziêkujemy!

MY�L �REDNIEGO POLAKA:
Czy doszli�my ju¿ do ko-
munizmu, czy bêdzie jesz-
cze gorzej?

  ---
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     PISMO NIEZALE¯NE

Z REGIONU
--- Opisana szeroko w
prasie wizyta nowego
rektora AM w KK PZPR
mia³a dziwaczny prze-
bieg. Wezwany do Komite-
tu w zupe³nie innej
sprawie rektor znalaz³
siê nagle przed obliczem
samego I Sekretarza KK
Gajewicza w gronie in-
nych dostojników, dzien-
nikarzy i telereporte-
rów. Nie wypada³o wiaæ,
wiêc dosz³o do kolejnego
"spotkania kierownictwa
instancji z przedstawi-
cielem �rodowiska nauki,
kultury i sztuki", za
którym towarzysz G. wrêcz
przepada.
--- W wyniku wyborów
w³adz uczelnianych dzie-
kanami wydzia³ów Akade-
mii Rolniczej w Krakowie
zostali sami bezpartyjni.
Wybór jedynego partyjne-
go dziekana na Wydz. Me-
lioracji trzeba by³o
uniewa¿niæ, gdy¿ prze-
prowadzono go w sposób
nieca³kiem formalny.
--- Budowa "kombinatu"
prasowo-poligraficznego"
w Krakowie rozpoczê³a
siê w 1972 roku. Pierwszy
najwa¿niejszy obiekt -
drukarnia prasowa - od-
dany zosta³ do u¿ytku w
stanie niekompletnym do-
piero w grudniu 1982 r.
Pozosta³e strasz¹ rdze-
wiej¹cymi konstrukcjami
i po 12 latach stan za-
awansowania siêga zaled-
wie 30-40%.

--- Skawina sprzeda-
³a dzia³kowiczom
grunt pod Tyñcem -
nie nadaj¹cy siê pod
uprawê, podmok³y i
zatruty. Na rekulty-
wacjê terenu nie chce
zgodziæ siê Woj. Za-
rz¹d Ogródków Dzia³-
kowych, bo nie ma pie-
niêdzy. Równocze�nie
pe³n¹ par¹ rekulty-
wuje siê podobnie bez-
warto�ciowy teren w
Gaju pod Krakowem.

Ale tu sprawa jest jasna:
dzia³ki dostan¹ pracowni-
cy MSW... Na marginesie -
dzia³kom pod Tyñcem Zarz¹d
chcia³ daæ nazwê "40-le-
cia". Dzia³kowicze propo-
nowali "im. prof. Pie-
ni¹¿ka". Do porozumienia
nie dosz³o i ogród bêdzie
nosi³ tylko kolejny nu-
mer ewidencyjny.
--- Z nowych wzorów bi-
¿uterii: cienki srebrny
pier�cionek z wyryt¹ li-
terk¹ V zamiast oczka.
--- W obiegu pojawi³ siê
dowcipnie spreparowany
banknot, w kolorach ¿ó³-
tym i niebieskim z warto-
�ci¹ "30 srebrników za
wolno�æ". Jest na nim tow.
Jaruzelski w czarnych
okularach i gestapows-
kiej czapce, nazwisko ge-
nera³a pisane po rosyjs-
ku, zamiast or³a - hitle-
rowska wrona, nadruk
"Targowica 13 grudnia 81"
i "Bilety te s¹ �rodkiem
p³atniczym w PZPR". Na od-
wrocie statua wolno�ci z
twarz¹ genera³a, trzyma-
j¹ca w jednej rêce sierp,
a w drugiej maczugê.

Z KRAJU
--- W Warszawie otwarto
wystawê harcerskiej prasy
konspiracyjnej z lat 1939-
45. Znanych jest oko³o 90
tytu³ów tej prasy, z czego
40 ukazywa³o siê w War-
szawie. A dzisiaj?
--- Prasa krajowa pluje
na Woln¹ Europê, która w

swych "Tekstach zaka-
zanych" nada³a ksi¹¿kê
"Kto tu wpu�ci³ dzien-
nikarzy" - zbioru wy-
wiadów i reporta¿y
polskich autorów nt.
Sierpnia 80. Podszczu-
waj¹ce informacje nie
warte by³yby uwagi
gdyby nie pikantny
szczegó³, jaki podaj¹.
Otó¿ ksi¹¿kê tê przyj¹³
do druku KAW w £odzi,
w czerwcu... 82, ale do-
t¹d siê nie ukaza³a,
gdy¿ jakoby na du¿¹
liczbê rozmówców -
jeszcze nie skoñczono
autoryzacji. Wiemy, ¿e
produkcja ksi¹¿ek trwa
u nas d³ugo, ale ¿eby
a¿ 2 lata... Na margi-
nesie: ksi¹¿ka "Stocz-
nia gdañska 83. Listy
do M. F. Rakowskiego"
zosta³a oddana do
sk³adania 7.11.83. Druk
jej ukoñczono ju¿ w
grudniu.
--- Wg danych ofi-
cjalnych od stycznia do
grudnia ub. r. przesz³o
3-krotnie wzros³y za-
pasy towarów przemy-
s³owych w handlu pañ-
stwowym oceniane jako
nieuzasadnione. Mówi¹c
po ludzku  PRL produ-
kuje wiêcej bubli, któ-
rych nikt nie bierze
mimo szalonych braków
na rynku.
--- Sytuacja ekono-
miczna kraju pogarsza
siê, tzw. reforma go-
spodarcza dogorywa,
perspektywy s¹ coraz
czarniejsze. A TV okre-
�la to tak: "Sytuacja
jest z³o¿ona i bêdzie
nadal pozostawaæ z³o-
¿ona". A wiêc tylko no-
womowa rozwija nam siê
coraz pomy�lniej.
--- Prasa donios³a z
dum¹, ¿e Stocznia Gdañ-
ska od 50r. sprzeda³a
armatorom radzieckim
ogromn¹ flotê 550 stat-
ków. Szkoda, ¿e kto� nie
policzy³, ile zielonych
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mieliby�my wiêcej, gdyby
flota ta p³ywa³a pod
bia³o-czerwon¹ bander¹.
Bo od naszego Wielkiego
Brata otrzymali�my  i
otrzymujemy za ni¹ jedy-
nie enigmatyczne 3P:
Pomoc, przyk³ad i przy-
ja�ñ.
ZE �WIATA
--- W³oski prokurator
oficjalnie o�wiadczy³, ¿e
jest przekonany, i¿ za-
mach na Jana Paw³a II w
maju 81 r. zosta³ zapla-
nowany przez Bu³gariê
prawdopodobnie z inicja-
tywy Moskwy. Sugestie te
wysuniête po 2 latach
dochodzeñ, zosta³y oczy-
wi�cie z oburzeniem od-
rzucone przez Sofiê.
--- Od maja br. kodeks
karny Rosyjskiej Fede-
racyjnej Republiki
Radzieckiej zabrania
nocowaæ cudzoziemca lub
po¿yczaæ mu samochód bez
zgody w³adz. W ten sposób
ZSRR realizuje postano-
wienia helsiñskie o swo-
bodnym przep³ywie in-
formacji, ludzi i idei
miêdzy narodami.
--- Z toru kolarskiego
w Danii znikn¹³ podczas
zawodów  jeden z kolarzy
radzieckich, z pochodze-
nia Estoñczyk. Prawdopo-
dobnie ukrywa siê a¿ do
wyjazdu swojej ekipy,
¿eby poprosiæ o azyl.
--- 565 tysiêcy ¿o³nie-
rzy radzieckich strze¿e
rubie¿y wschodnich impe-
rium. Z tego 380 tys. sta-
cjonuje w NRD, 80 tys. w
Czechos³owacji, 65 tys. na
Wêgrzech i 40 tys. w PRL.
--- Wszyscy uczniowie
amerykañskich i kana-
dyjskich szkó³ �rednich
ju¿ od 10 lat maj¹ w³asne
kalkulatory kieszonko-
we, z których stale ko-
rzystaj¹ w czasie nauki.
Jest to mo¿liwe dziêki
niskiej cenie. Prosty
kalkulator /4 dzia³ania,
procentowanie, przesu-
wanie znaku dziesiêtne-

go, jedna pamiêæ/ mo¿na
nabyæ w ka¿dym niemal
sklepie za cenê stano-
wi¹c¹ równowarto�æ nie-
spe³na 2 godz. pracy pra-
cownika bez ¿adnych
kwalifikacji, pobieraj¹-
cego najni¿sze ustawowo
dopuszczalne wynagro-
dzenie.
--- W Rumunii obywatel
zobowi¹zany jest w ci¹gu
24 godzin meldowaæ o ka¿-
dym swoim kontakcie z cu-
dzoziemcem.
--- Wschodnioniemieckie
radio i TV s¹ s³uchane i
ogl¹dane tylko przez 10%
odbiorców. Reszta korzy-
sta z mediów RFN.
--- W KRL-D odbiorniki
radiowe s¹ tak konstru-
owane, ¿e mog¹ odbieraæ
tylko dwie stacje re¿i-
mowe.

NADES£ANE PRZEZ CZYTEL-
NIKÓW
Od anonimowego autora
nadesz³a fraszka:
  Ka¿dy Polak
  Tê prawdê zna,
  ¯e wychodzimy na prost¹
  prowadz¹c¹ do dna.

Dziêkujemy!
Z MY�LI STANIS£AWA JE-
RZEGO LECA: Nie wiem kto
jest praworz¹dny. Ja je-
stem prawo¿¹dny.
MY�L �REDNIEGO POLAKA:
Partia kontroluje
wszystko oprócz czarnego
rynku, podziemia i samej
siebie.
Z RADIA ERYWAÑ: Pytanie:
W kapitalizmie istnieje
wyzysk cz³owieka przez
cz³owieka. A w socjali-
zmie? Odpowied�: Na od-
wrót!

---                       ---                       ---
ZNACZKI... ZNACZKI...
¯ywio³owo rozwija siê niezale¿na filatelistyka.
4 znaczki po 50 z³ ka¿dy ukaza³y siê nak³adem
Poczty "S" Ma³opolska z dat¹ "84". Przedstawiaj¹ one
twarze czo³owych dzia³aczy opozycyjnych wiêzionych
od 13.12.81 - Kuronia, Michnika, Wujca i Romaszew-
skiego. Seria emitowana jest w kolorze niebieskim
lub br¹zowym. --- Na Dzieñ Drukarza 27.V. 84 r.
du¿y znaczek 100x37 mm w kol. czerwonym wypu�ci³a
Poczta NSZZ "S" Kraków. Znaczek przedstawia stary
sztych Krakowa. --- W obiegu pojawi³ siê równie¿
arkusz "Wiê�niowie sumienia", drukowany prawdopo-
dobnie W-wie, sygnowany przez "Pocztê Solidarno�æ".
Obejmuje 11 znaczków po 20 z³, przedstawiaj¹cych
portrety uwiêzionej jedenastki, oraz 4 znaczki po
30 z³ z portretami dowódców Polski Walcz¹cej z lat
II Wojny �wiatowej - genera³ów Karaszewicza-Toka-
rzewskiego "Doktora", Roweckiego "Grota", Komorow-
skiego "Bora" i Okulickiego "Nied�wiadka". Arkusz
zawiera krótk¹ charakterystykê wszystkich postaci
i has³o antywyborcze. Kolor br¹zowy, niektóre ele-
menty pomarañczowe. --- Poznañska poczta "S" wyda-
³a 4 znaczki po 50 z³, 4,5x4,5 cm z czarnym rysun-
kiem na tle pomarañczowym, zielonym, ¿ó³tym, fiole-
towym: twarze L. Wa³êsy, G. Palki, J. Kropiwnickiego
i A. S³owika. --- W 24 rocznicê obrony Krzy¿a No-
wohuckiego Poczta Polowa "S" NH wyda³a bloczek 3
znaczków: z rysunkiem krzy¿a 50 z³, oraz Arki 25
z³. Bloczek wydrukowano w 3 wersjach kolorystycz-
nych: ziel., br¹z., ¿ó³t. --- Seriê "Obywatelu wy-
bieraj" emitowa³a Poczta "S". Na 3 znaczkach warto-
�ci 20, 30, 50 z³, w kolorze szaro-niebieskim umiesz-
czano datê wyborów i symbole: 1/ pa³kê, bagnet i
nahajkê, 2/ sierp, m³ot i gwiazdê 5-ramienn¹, 3/
puste haki, ciemne okulary i pó³litrówkê.    ---
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     PISMO NIEZALE¯NE

CO NAM ZOSTA£O Z WYBORÓW?
    Bardzo wielu ludziom
pozosta³ niesmak. Ich
znajomi i krewni, którzy
nie g³osowali, chodz¹
zdrowo i ca³o po mie�cie,
otrzymuj¹ paszporty,
dostaj¹ siê na studia,
nikt nie odbiera im
rent, kartek, mieszkañ,
zezwoleñ na budowê, a
przede wszystkim poczu-
cia dumy z tego, ¿e to
w³a�nie oni - nie id¹c
do urn - spe³nili pa-
triotyczny nakaz i oby-
watelski obowi¹zek na-
szych dni.
    W radach po staremu.
Pierwsze sesje wg scena-
riusza, wybory w³adz wg
klucza, pompa i frazes,
trochê nowych twarzy,
ale pogl¹dy te same, ni-
jako�æ, szarzyzna. Prze-
praszam, w radzie miasta
b³ysk nowego: o 1 wice-
przewodnicz¹cego wiêcej.
W liczbie wysokich sta-
nowisk trend wzrostu
jest sta³y. Za to znikn¹³
klub radnych bezpartyj-
nych. Klub m³odych rad-
nych utrupiono du¿o
wcze�niej.
    W sklepach mniej
miêsa, wiêcej kolejek -
dosz³y uprzywilejowane z
literkami Ur na kart-
kach. Bêdzie mniej prasy
- papier poszed³ na wy-
bory. W budownictwie
totalna klapa. Nawet
pogoda zawodzi.
    Tylko w³adza poczu³a
siê ra�niej, zaostrzy³a
kurs, przesta³a nawet

b¹kaæ o politycz-
nych, o amnestii.
Nie chce widzieæ,
¿e jej pewno�æ sie-
bie opiera siê na
fa³szu przy urnie
i propagandzie, w
któr¹ wierzy g³ów-
nie ona sama. I
na ludziach ma³ej
wiary, których bê-
dzie coraz mniej,
nie coraz wiêcej.
    I dlatego nie
jest pozbawione ra-
cji pytanie optymi-

stów: czy komuni�ci zd¹-
¿¹ odnowiæ Sejm przed
kolejnym kryzysem?
Z KART HISTORII POLSKI
---  4.VII.1916 - W re-
jonie Kostiuchnówki na
Wo³yniu na odcinek
frontu I Brygady Legio-
nów uderza ca³y korpus
rosyjski /ofensywa Bru-
si³owa/. Legioni�ci bo-
hatersko wytrzymuj¹ nie-
przerwane ataki, ale po
dwudniowych krwawych
walkach wobec ogólnej
klêski Austriaków I i II
Bryg. Leg. zmuszone s¹
do odwrotu.
--- 4.VII.1920 - Tucha-
czewski rozpoczyna
ofensywê usi³uj¹c
zmia¿d¿yæ I Armiê. Roz-
kaz brzmi: "�po trupie
Polski wiedzie droga do
�wiatowego po¿aru. Na
Wilno, Miñsk, Warszawê
marsz!". 6.VII - I Armia
wymyka siê z za³o¿onych
przez Tuchaczewskiego
kleszczy i wycofuje siê
w kierunku Wilna. Na
po³udniu nieudana pró-
ba zatrzymania Kon-
Armii Budionnego w
rejonie Równego. 14.VII
- Walki o Wilno. Utra-
ta miasta po oskrzydle-
niu frontu polskiego
przez korpus konny Gaj-
Chana.
--- 6.VII.1944 - Po sto-
czeniu ok. 30 bitew i 
potyczek z Niemcami w
ramach akcji "Burza" ,
po³¹czone si³y wileñ-

skiego i nowogródzkiego
okrêgów AK uderzaj¹ na
Wilno. Dowodzi p³k Alek-
sander Krzy¿anowski ps.
Wilk. Dzieñ pó�niej do
walki o Wilno przy³¹czaj¹
siê oddzia³y sowieckie.
13.VII- zdobycie miasta.
16.VII - Aresztowanie za-
proszonego na rozmowy p³k
Wilka i jego sztabu. So-
wieckie samoloty szturmo-
we ostrzeliwuj¹ wymykaj¹-
ce siê z ob³awy do Puszczy
Rudnickiej oddzia³y AK.
Wiêkszo�æ osaczona i roz-
brojona wywieziona zosta-
je do obozów koncentra-
cyjnych w g³¹b Rosji.
--- 10.VII.1917 - Niemcy
internuj¹ wiêkszo�æ le-
gionistów po odmowie z³o-
¿enia przysiêgi.
--- 15.VII.1938 - Z powodu
wojny z Chinami Japonia
rezygnuje z organizacji z
Olimpiady w 1940 r. Mo-
skwa nie mia³a tych
skrupu³ów po inwazji w
Afganistanie.
--- 15.VII 1943 - 1 DP w
Sielcach sk³ada przysiê-
gê. Masê ¿o³niersk¹ sta-
nowi¹ byli mieszkañcy
³agrów. �wiat s³yszy w tym
dniu z Moskwy, ¿e "olbrzy-
mi¹ wiêkszo�æ stanowi¹ ci,
co uchodz¹c z Polski przed
najazdem faszystów schro-
nili siê do ZSRR".
Z REGIONU
--- W Krakowie panuje
epidemia paratyfusu wy-
wo³anego przez bakterie
typu salmonella, które s¹
w wodzie wodoci¹gowej.
Komunikat w tej sprawie
mia³ siê ukazaæ przed
wyborami, ale zosta³
wstrzymany, bo móg³by
"zrobiæ z³e wra¿enie" na
wyborcach.
--- P³k SB Józef Biel w
dniu 17.VI. br zosta³ ude-
rzony w g³owê p³yt¹ chod-
nikow¹ ko³o ko�cio³a w
Bieñczycach i w stanie
powa¿nym odwieziony do
szpitala.
--- W "G³osie N. Huty"
sekretarz PZPR HiL Mi-
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niur podpisany jako
"Komentator" zastanawia
siê czy proboszcz Arki
ks. Gorzelany g³osowa³
czy nie. Swoje informa-
cje opar³ jak zwykle na
wypróbowanych �ród³ach
tzn. esbeckich pods³u-
chiwaczach, których te¿
dotkn¹³ kryzys: musz¹
zapamiêtywaæ homilie, bo
nie staæ ich na magne-
tofon. Autora komenta-
rza nie zastanawia na-
tomiast fakt, ¿e nawet
wg oficjalnych ocen w N.
Hucie nie g³osowa³o 46%
uprawnionych.
Z KRAJU
--- 28.VI w rocznicê
Czerwca 56 MO w Pozna-
niu rozpêdzi³a 5-ty-
siêczn¹ demonstracjê
gazem i wod¹. Nie pisa³a
o tym ¿adna gazeta. Po-
dobna manifestacja od-
by³a siê te¿ w Radomiu
dla uczczenia wydarzeñ
z 1976 r.
--- Wa³êsa odpowiedzia³
na sugestie w³adz, ¿e ze
wzglêdu na rzekomo nie-
udany bojkot wyborów
powinien zrzec siê sta-
nowiska przewodnicz¹ce-
go "S". Stwierdzi³ miano-
wicie, ¿e 10 mln ludzi
wziê³o udzia³ w bojkocie
i ¿e pozostanie na swym
stanowisku a¿ do decy-
zji, któr¹ podejmie kie-
rownictwo "S", gdy jej
wszyscy przywódcy wyjd¹
z wiêzieñ.
--- Do TKK "S" na miej-
sce Bogdana Lisa, nie-
dawno aresztowanego,
wszed³ Bogdan Boruse-
wicz, tak¿e dzia³acz "S"
z Gdañska, dotychczas
siê ukrywaj¹cy.
--- W Karczewie na pniu
starego drzewa pojawi³
siê wizerunek Matki
Boskiej, co �ci¹ga liczne
rzesze pielgrzymów.
Przeczytali�my o tym w
"Newsweeku", bo przecie¿
nasza prasa o czym� ta-
kim nie �mie pisaæ.
--- Obywatel francuski
zosta³ skazany w Szcze-

cinie na 2 lata za prze-
myt materia³ów poligra-
ficznych /wkrótce zresz-
t¹ zosta³ wypuszczony po
zmianie odsiadki na ol-
brzymi¹ grzywnê, któr¹
zap³aci³/. Ma³o kto pa-
miêta, ¿e ten sam s¹d
kilka lat temu skaza³
marynarzy za przemyt
narkotyków na kary 1-2
lat wiêzienia.
--- Z PZPR wydalono
wybitnego filozofa-
marksistê Adama Schaffa.
Za to zosta³ w niej Siwak
- te¿ filozof.
--- Na Festiwalu Opol-
skim podobno Rosiewicz i
Smoleñ zarobili swoimi
wystêpami o�mieszaj¹cymi
rzeczywisto�æ na� kole-
gium. Niezale¿nie od
tego Smoleñ dosta³ na-
grodê dziennikarzy, o
czym prasa na wszelki
wypadek nie donios³a.
ZE �WIATA
--- Prezydent Reagan
nada³ po�miertnie naj-
wy¿sze wojskowe odzna-
czenie amerykañskie
przyznawane cudzoziem-
com, którzy po³o¿yli za-
s³ugi w walce ze wspól-
nym wrogiem "Legion of
Merit" genera³om AK: w
stopniu naczelnego wodza
- Stefanowi Grot-Rowec-
kiemu, i w stopniu do-
wódców armii - Tade-
uszowi Bór-Komorowskie-
mu i Leopoldowi Okulic-
kiemu.
--- Do Los Angeles
przyby³ 69-letni Tadeusz
Kantor z zespo³em teatru
Cricot 2 z Krakowa, by w
ramach olimpijskiego
festiwalu sztuki wyst¹-
piæ w kilku spektaklach.
Cz³onkowie zespo³u bêd¹
jedynymi reprezentanta-
mi krajów bojkotuj¹cych
Igrzyska, którzy wezm¹
udzia³ w imprezie zwi¹-
zanej z Olimpiad¹. Tur-
nee Cricot 2 nie jest
finansowane przez rz¹d
PRL.
--- W³adze CSRS wszel-
kimi sposobami staraj¹

siê udaremniæ doroczne
tradycyjne pielgrzymki
do Lewoczy. 2 lata temu
uczestniczy³o w niej
100.000 ludzi, rok temu
150 tys. W tym roku ko-
muni�ci ju¿ buduj¹ za-
pory na drogach. Nie
wiedz¹ jeszcze, ¿e tak
jak w Polsce, im wiêcej
postawi¹ zapór, tym
wiêcej przyjdzie ludzi.
--- 94-leni Mo³otow -
by³y premier i mini-
ster spraw zagranicz-
nych ZSRR, który popad³
w nie³askê po �mierci
Stalina i zosta³ usu-
niêty z partii, obecnie
ponownie dosta³ legity-
macjê KPZR. Czekamy na
rehabilitacjê Ribben-
troppa.
--- Z okazji dnia Ra-
dzieckich Si³ Obrony
Powietrznej marsz. Ko³-
dunow w wywiadzie dla
"Prawdy" zaliczy³ do
zaszczytnych i boha-
terskich czynów doko-
nanych w obronie oj-
czyzny "po³o¿enie kresu
w dniu 1 wrze�nia 83
prowokacji inspirowa-
nej przez amerykañskie
s³u¿by specjalne, za
pomoc¹ samolotu po³u-
dniowokoreañskiego".
--- Gen. Gobarow, który
najprawdopodobniej wy-
da³ rozkaz zestrzelenia
samolotu po³udniowoko-
reañskiego z 269 pasa-
¿erami, zosta³ awanso-
wany na wiceministra
obrony narodowej ZSRR.
Jest on synem radziec-
kiego marsza³ka z
okresu II wojny �wiat.

Z RADIA ERYWAÑ: Kiedy
najnowsza technika do-
trze do Zwi¹zku Ra-
dzieckiego? W 6 i pó³
minuty po odpaleniu.

MY�L �REDNIEGO POLA-
KA: Komunistom i plu-
skwom nie da siê udo-
wodniæ, ¿e same powinny
siê wytêpiæ�       

---
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     PISMO NIEZALE¯NE

POWTÓRKA Z HISTORII
--- 17.VII. 1919 - Za-
jêcie linii Zbrucza.
Koniec walk polsko-
ukraiñskich w Ma³opol-
sce Wschodniej.
--- 18.VII. 1792 - Bi-
twa pod Dubienk¹ nad
Bugiem. Wojska rosyj-
skie mimo 5-krotnej
przewagi nie mog¹ z³a-
maæ oporu dywizji T.
Ko�ciuszki.
--- 19.VII. 1920 - Pró-
ba obrony linii Niemna
pod Grodnem. Wobec
przewagi wroga i ko-
lejnego przeskrzydlenia
1 Armia wycofuje siê na
liniê Bugu.
--- 22.VII 1917 -
Aresztowanie J. Pi³sud-
skiego i K. Sosnkow-
skiego przez Niemców i
osadzenie ich w Magde-
burgu.
--- 22.VII. 44 - Mani-
fest PKWN. B. szybko
dokument ten znalaz³
siê w kategorii tajne
/poufne.
--- 23.VII. 44 - Stalin
do Churchilla: "W Polsce
nie znale�li�my /poza
komunistami/ jakich-
kolwiek innych si³,
które mog³yby stworzyæ
polsk¹ administracjê".

---
--- KiW wyda³a kolejny
tom przemówieñ genera-
³a. Tym razem chodzi o
wypowiedzi z 1983 roku.
Kiedy bêdzie wydana
nowa ksi¹¿ka telefo-
niczna dla Krakowa -
nie wiadomo.

NA JUBILEUSZ PEERELU
   Lublin, 23 lipca 1944 roku, wspomnienia
�wiadka: "Rycza³y zainstalowane przez So-
wiety megafony, ¿e do miasta wkracza wojsko
polskie. Chodniki... zat³oczy³y siê ludno�-
ci¹, lecz opustosza³y znacznie ju¿ po przej-
�ciu pierwszych oddzia³ów... pozosta³o sporo
porzuconych przez ludno�æ bukietów. Star-
szym ludziom wystarczy³y twarze "polskich"
oficerów, m³odsi pytali, co znaczy "spasiba"
za piersze kwiaty."
   Odt¹d przez 40 lat towarzyszyli nam ¿o³-
nierze i oficerowie, radzieccy lub polscy
pod radzieck¹ komend¹. Na co dzieñ ukryci w
koszarach czy bazach, pojawiali siê natych-

miast, gdy komuna by³a w potrzebie. W Czerwcu 56 w
Poznaniu. W Pa�dzierniku 56 gdy kolumny pancerne
sz³y na Warszawê. Na defiladzie Tysi¹clecia, kiedy
Gomu³ka prezentowa³ 500 odrzutowców w wymy�lnym
szyku, ¿eby zatrzeæ wra¿enie potê¿nej Nowenny Mi-
lenijnej. A dwa lata pó�niej, gdy wraz z si³ami
innych pañstw Uk³adu Ludowe Wojsko Polskie odby-
³o haniebn¹ wyprawê na Hradec Kralove. I znowu
w Grudniu 70, gdy wojsko strzela³o do robotników.
Wreszcie w Grudniu 81 i kolejnych miesi¹cach sta-
nu wojennego, zawieszenia stanu, stanu po stanie
wojennym. Bez zbrojnego ramienia Armii Czerwonej
w³adza komunistów w Polsce trwa³aby najwy¿ej 40
godzin, a nie 40 lat.
   Broni to ramiê ustroju dziwacznego. W którym -
jak pisa³ Ko³akowski - produkuje siê bardzo dobre
odrzutowce i bardzo z³e buty. W którym obok hase³
g³osz¹cych potrzeby realizacji najszczytniejszych
idea³ów humanizmu, panoszy siê g³upota i pogarda,
przemoc i k³amstwo, �miertelna nuda, szarzyzna,
ja³owo�æ, zniechêcenie i apatia. Z Polski ucieka
i wyje¿d¿a kto mo¿e. Najlepsi, najs³ynniejsi Polacy
40-lecia mieszkaj¹, tworz¹, dzia³aj¹ z regu³y za
granic¹.
   Zbudowali�my ciê¿ki przemys³. Zniszczyli�my
przyrodê, krajobraz, �rodowisko. W Krakowie po-
wsta³a Nowa Huta, ale i szkielet Domu Technika,
Domu Prasy, Hotelu Kongresowego. Po ca³ej Polsce
strasz¹ ruiny porzuconych inwestycji. Utopiono
w nich miliardy dolarów.
   Mamy dziesi¹tki systemów cen, ale trudno kupiæ
papier toaletowy. Mruga to zielone, to czerwone
�wiat³o dla rzemios³a i wolnego rynku. Ekonomia
polityczna socjalizmu nie umie rozwi¹zaæ problemu
skupu butelek i makulatury. Sznur do snopowi¹za-
³ek to tylko sam czubek lodowej góry nonsensów
gospodarki.
   Przeszli�my rozku³aczenie, socjalizacjê wsi,
upe³norolnianie. Akcje siewne, ¿niwne, om³otowe,
wykopkowe, szkoleniowo-o�wiatowe. Mieli�my odbu-
dowê i rozbudowê, manewr gospodarczy i has³o, aby
polska ros³a w si³ê, plan trzyletni, sze�cioletni i
mnóstwo piêcioletnich, niektóre okrojone, reformê
gospodarcz¹ i bod�ce ekonomiczne. Dynamiczny roz-
wój i wychodzenie z kryzysu. I dzi� kraj nie mo¿e
sam siê wy¿ywiæ. Stopa ¿yciowa spad³a przera¿aj¹-
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co, w ¿adnym innym kraju na �wiecie, poza Kub¹,
system kartkowy nie trzyma siê tak d³ugo.
   Przez 40 lat karmiono dzieci ideologiczn¹ pap-
k¹, formowano j¹ na kszta³t "bohatera z³otej
gwiazdy", czterech pancernych, psa Cywila i Stir-
litza z "Siedemnastu mgnieñ wiosny". A m³odzie¿
nosi medaliony z Wojty³¹, Wa³ês¹ i Mi³oszem.
   Zbudowano tysi¹ce domów. O wysokim standardzie
ale niskich sufitach. A tak¿e o ciemnych kuch-
niach, bez balkonów, na szczê�cie niewiele tylko
z ze wspólnymi ubikacjami na korytarzach. Jedna-
kowo brzydkich, a¿ zêby bol¹. Chmary skar³owacia-
³ych domków rodzinnych. A my wci¹¿ marzymy o
mieszkaniach w kamienicach wzniesionych w ostat-
nim 10-leciu miêdzywojennym: przy Alejach, na
Urzêdniczej, na Syrokomli. I podziwiamy architek-
turê nowych ko�cio³ów: Arki, Mistrzejowic i tylu
innych.
   Milionom otwarto dostêp do o�wiaty. Której po-
ziom upad³ tak nisko, jak nigdy. Opartej na fa³-
szywych teoriach filozoficznych sprzed pó³tora
wieku. Spauperyzowano, sfeminizowane nauczyciel-
stwo, zdegradowano rangê tego zawodu. Rozmno¿ono
wy¿sze uczelnie, "wykszta³cenie przekszta³cono w
dokszta³cenie". Podczas 600-lecia UJ wysz³o na jaw,
¿e profesor pu³kownik Polan-Haraschin sprzeda-
wa³ dyplomy Wydzia³u Prawa. M. in. pos³owi pu³-
kownikowi Cynkinowi. Po marcu 1968 pañstwo roz-
dawa³o dyplomy docentów ju¿ bez ³apówek.
   Straszliwie pogorszy³y siê warunki materialne
i ¿yciowe ludzi starych. Coraz to nowe grupy eme-
rytów i rencistów spychane s¹ do coraz to nowych
"starych portfeli". Mimo to ludzie ciesz¹ siê, gdy
id¹ na rentê, nawet w pe³ni si³ twórczych. Niena-
widz¹ swej g³upiej, nikomu niepotrzebnej pracy,
która mia³a byæ najwy¿sz¹ warto�ci¹.
   Uparcie szkalowano kraje ¿yczliwe dla Polski.
Nieustannie opluwano amerykañski imperializm i
neofaszystowski rewizjonizm w krajach, z których
naiwno�ci korzystamy i z których z ³aski ¿yjemy.
W sposób uw³aczaj¹cy godno�ci narodowej podlizy-
wano siê satrapom z Kremla, skrupulatnie przy tym
odcinaj¹c, zw³aszcza m³ode pokolenia, od zwyk³ych
ludzkich kontaktów z obywatelami zaprzyja�nio-
nych pañstw socjalistycznych.
   Najlepszych, najbardziej �wiadomych, najodwa¿-
niejszych synów narodu w³adza traktowa³a jak
wrogów. To by³y dla niej zaplute kar³y reakcji,
pe³zaj¹ca kontrrewolucja, warcho³y, element, chu-
ligani, wyrostki, masoni, rewizjoni�ci, awanturni-
cy i co tam kto jeszcze chce.
   Wiele razy rz¹dz¹cy Polsk¹ Ludow¹ zbierali
gorzkie plony swej polityki. Czerwiec 56 i 76, Pa�-
dziernik, Grudzieñ 70, Marzec 68, wreszcie Wielki
Sierpieñ "Solidarno�ci" - to by³y krótkie okresy
"kryzysu" w rozumieniu komunistów, a dla spo³e-
czeñstwa - próby powrotu do normalnego ¿ycia. Za
ka¿dym razem w³adza wraca³a do punktu wyj�cia.
Przez 40 lat niczego siê nie nauczy³a.
   Koñczy siê proces Przemyka, zaczyna proces
KOR-u, zaczynaj¹ siê obchody jubileuszu Peerelu.
Oby ostatnie.

DZIEÑ JAK CO DZIEÑ
Z REGIONU
--- Hutnicy HiL bêd¹
mieli nowe specjalne
mundury paradne, kor-
dziki ozdobne, stopnie
oficerskie i general-
skie. A oni, niewdziêcz-
ni, woleliby: wiêcej
mieszkañ, lepsze warun-
ki pracy i odpoczynku,
wy¿sze zarobki, towary
w sklepach, mniej gazu,
wiêcej wolno�ci...

--- Wg opinii robotni-
ków ró¿ne zak³adowe
"�winie" jak ognia boj¹
siê piêtnowania ich
przez podziemn¹ prasê.
Lista takich osobników
jest coraz krótsza. Zor-
ganizowana opinia spo-
³eczna nie pozostaje
wiêc bez echa...
--- Najwy¿ej 10% rze-
mie�lników nale¿y do
Stronnictwa Demokraty-
cznego. Ale w tzw. samo-
rz¹dzie rzemios³a np. w
radzie krakowskiej Izby
Rzemie�lniczej cz³onko-
wie SD stanowi¹ 86%.
Teraz ju¿ wiemy, o jak¹
demokracjê walczy SD.
--- Skoro na rozkaz
Kremla postanowili�my
nie jechaæ do Los Angeles,
to ju¿ nic nie powstrzy-
muje naszych dziennika-
rze³ków od opluwania
Olimpiady na wszelkie
mo¿liwe sposoby. Oto Ga-
zeta Krakowska pod wy-
mownym tytu³em "�wiat
przestêpczy szykuje siê
do Igrzysk" pisze o zje�-
dzie z³odziei, pladze
nierz¹du, prostytutkach
i ich sutenerach, którzy
nie zamierzaj¹ pró¿no-
waæ, o kilkaset obrabo-
wanych osobach i wielu
dotkliwych pobiciach.
Tak jakby podobne zja-
wiska nie towarzyszy³y
wszystkim wielkim im-
prezom �wiatowym, z
Olimpiad¹ w Moskwie na
czele.
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--- Liczba ³ó¿ek szpi-
talnych zmniejszy³a
siê w Krakowie od 1970
r. z 50 do 38 na 10 tys.
mieszkañców. Ten sam
wska�nik dla krajów
socjalistycznych wyno-
si 90, dla "kapitali-
stycznych" grubo wiê-
cej. W ca³ym naszym
województwie brakuje
5 tys. ³ó¿ek. Rozbudo-
wany szpital w N. Hu-
cie bêdzie mia³ ich
docelowo tzn. w 1990 r.
ponad 1000, a wiêc po-
trzeba 5 takich szpi-
tali. Poniewa¿ ludno-
�ci przybywa, ju¿ dzi�
widaæ, ¿e potrzeby w
tym zakresie nie bêd¹
zaspokojone w tym ty-
si¹cleciu.

którym przydziela siê
tereny w okolicy Skawi-
ny. Zainteresowanych
informuje siê po prostu,
¿e urz¹dzenia te s¹ po-
psute.
Z KRAJU
--- Na drugie  pó³rocze
br. przewiduje siê dal-
sze zmniejszenie dostaw
miêsa na rynek, a tak¿e

ryb, herbaty i kawy.
--- Numer paryskiej
"Kultury" z czerwca br.
przynosi czwarty ju¿ z
kolei okresowy spis wy-
dawnictw podziemnych z
okresu od lutego do maja
1983 r. Zawiera on 161
tytu³ów czasopism oraz
osobno 82 tytu³y ksi¹¿ek
i broszur. Wymienione
czasopisma  i ksi¹¿ki
ukazuj¹ siê w 33 miej-
scowo�ciach i regionach.
Redakcja zaznacza, ¿e
jest to spis niekomplet-
ny.
--- Bujak oceni³ liczbê
tytu³ów prasy podziem-
nej na 500.
--- Urban nie wiadomo
po raz który stwierdzi³
oficjalnie, ¿e "Solidar-
no�æ" w Polsce ju¿ nie
istnieje.
--- W katowickiej Cho-
r¹gwi ZHP zarz¹dzono, ¿e
z harcerzami wyje¿d¿a-
j¹cymi na wakacyjne ro-
boty do NRD mog¹ jechaæ
tylko opiekunowie par-
tyjni. Wobec tego na
znak protestu obozy w
NRD zbojkotowali soli-
darnie wszyscy instruk-
torzy - partyjni i bez-
partyjni, a z m³odzie¿¹
wyjad¹ zwerbowani w
ostatniej chwili na-
uczyciele-cz³onkowie
PZPR, którzy o harcer-
stwie nie maj¹ zielonego
pojêcia.

--- Kraków nie dyspo-
nuje rzekomo urz¹dze-
niami badaj¹cymi ska¿e-
nie gruntu fluorem. W
ka¿dym razie urz¹dzenia
takie nie s¹ osi¹galne
np. dla dzia³kowiczów,

 OKULARY REDAKTORA
   Co to siê red. Ciep³emu nie naplot³o w przedwy-
borczym artykule "Pokolenie na miedzy - Nowa
Huta za piêæ dwunasta"! /¯ycie Literackie nr 25
/84/. Dzie³o na miarê Machejka.
   Nowohuckie utarczki z ZOMO przypisuje red.
Ciep³y godnemu ubolewaniu brakowi tradycji - wo-
jen miêdzyosiedlowych /jak to miêdzy Kazimierzem
a Ludwinowem bywa³o/. M³odzie¿ szuka wiêc sobie
atrakcyjnych i niebezpiecznych przygód, rzucaj¹c
kamieniami, kiedy tylko si³y porz¹dkowe poka¿¹
siê na ulicach. Nie by³oby tego problemu /marzy
siê p. Ciep³emu/, gdyby ruch harcerski lub pio-
nierski /!/ zaj¹³ siê bezczynn¹ m³odzie¿¹.
   Najbardziej opluwa autor ko�ció³ mistrzejowicki
i jego dzia³alno�æ. Ksiê¿y nazywa za�lepionymi
nienawi�ci¹ i ¿¹dz¹ w³adzy /!/ lud�mi w sutannach.
Okrutnie wy�miewa siê z "gromnic" stawianych
przez zak³ady pracy pod "o³tarzykami" Solidarno-
�ci, jako ¿e "�wiece ¿a³obne stawia siê tylko temu,
na którego powrót nie ma ju¿ co liczyæ." Co to s¹
�wiece wotywne, ofiarne, jaki jest ich sens, jakie
znaczenie ma ten o³tarz i "s³ynne spotkania
czwartkowe" - to ju¿ wiedza  i wra¿enia niedostêp-
ne dla kogo�, kto nawet nie umie przyjrzeæ siê
Chrystusowi w Ko�ciele Mistrzejowickim: "wielki
krzy¿ nad o³tarzem z bardzo ekspresywn¹ figur¹
Chrystusa bolej¹cego". Ani krzy¿a tam nie ma, ani
Chrystus nie jest bolej¹cy. Niech pan tam kiedy�
wróci, panie Ciep³y, w innych okularach!

ZA DEMOKRATYCZN¥ FASAD¥
   Niezmordowany Sejm uchwali³ nowe prawo praso-
we, a w nim m.in. przepis zakazuj¹cy ujawniania
nazwisk osób, przeciw którym toczy siê �ledztwo.
Chyba ¿e za ujawnieniem przemawia "wa¿ny interes
spo³eczny". Co to jest "wa¿ny interes spo³eczny" -
to wie tylko w³adza, czytaj: partia. Kiedy
p a r t i i   to bêdzie potrzebne,   p a r t i a
zadecyduje, czy nazwisko opublikowaæ, czy nie.
  Jest to przyk³ad typowy dla socjalistycznego
ustawodawstwa. Drobiazgowo, z ca³¹ demokratyczn¹
pomp¹ uchwala siê ró¿ne prawa, nieraz nawet zu-
pe³nie niez³e, ale zawsze w miejscu decyduj¹cym
zawieraj¹ce jaki� taki ma³y, mêtny zwrot, jak ów
"interes spo³eczny". I on faktyczne decyzje w rze-
komo praworz¹dnym pañstwie oddaje w rêce przodu-
j¹cej mniejszo�ci. Totalitarna dyktatura wy³azi
zza najpiêkniejszej demokratycznej fasady.

- - - - -
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--- Zasada, ¿e prawo
socjalistyczne jest po
to, ¿eby go w³adza nie
szanowa³a, potwierdzi³a
siê w podniesieniu do
ustawy przeciwalkoholo-
wej. Uchwalona przecie¿
nie tak dawno, zosta³a
w³a�nie zmieniona: ze-
zwolono na zakup alko-
holu przed godz. 13 w
Pewexie. Potwierdzi³a
siê wiêc zarazem inna
zasada ustroju: w socja-
lizmie wszyscy s¹ równi,
tylko niektórzy rów-
niejsi. Równiejsi to ci,
co dysponuj¹ kapitali-
styczn¹ walut¹.
--- Biuro Prasowe Rz¹-
du i Prezydium ZG SD
PRL og³osi³y konkurs
otwarty na reporta¿ i
esej. "Organizatorzy
oczekuj¹ prac przedsta-
wiaj¹cych historiê i
dzieñ dzisiejszy Polski
bez ukrywania b³êdów i
trudno�ci". Organizato-
rom radzimy zagl¹dn¹æ
do druków niezale¿nych,
a bêd¹ mieli materia³,
¿e ho, ho! Gorzej bêdzie
z odszyfrowaniem auto-
rów.
--- Ponad stu ¿o³nierzy
z garnizonów szczeciñ-
skiego, toruñskiego i
elbl¹skiego ukoñczy³o
kursy /!/ przygotowuj¹ce
do zawodu nauczyciela.
Zostali oni przedtermi-
nowo przeniesieni do
rezerwy i od 1 wrze�nia
br. podejm¹ pracê w
szko³ach. A potem... ta-
kie bêd¹ Rzeczpospolite,
jakie ich m³odzie¿y cho-
wanie...
--- Ka¿dy z 1500
uczestników a tak¿e
ka¿dy z go�ci ostatniego
ogólnokrajowego zjazdu
Rolniczych Spó³dzielni
Produkcyjnych dosta³
piêkn¹ teczkê a 2.000 z³.
1500 teczek po 2 tys.
z³otych daje 2 mln. Po-
dobno ca³y zjazd koszto-
wa³ oko³o 200 milionów
z³otych. S¹dz¹c po tecz-

kach jest to chyba bli-
skie prawdy. Zaczynamy
siê domy�laæ dlaczego
uspo³ecznione rolnictwo
nie mo¿e nas jako� wy¿y-
wiæ.
ZE �WIATA
--- Miêdzynarodowa
Konfederacja Wolnych ZZ
z siedzib¹ w Genewie,
reprezentuj¹ca 85 mln
zwi¹zkowców na ca³ym
�wiecie, og³osi³a raport
o sytuacji zz we wszyst-
kich krajach. Najwiêcej
miejsca po�wiêci³a Pol-
sce, Chile, RPA, Turcji.
Nie ma co, PRL znalaz³a
siê w doborowym towa-
rzystwie.
--- W Siewieromorsku
radzieckiej bazie mary-
narki wojennej w pobli-
¿u Murmañska nast¹pi³a
ogromna eksplozja. 13
maja rozpoczê³a siê se-
ria po¿arów  i wybuchów,
których nie uda³o siê
opanowaæ w ci¹gu na-
stêpnych 5 dni. Zginê³o
co najmniej 200 ludzi,
a drugie tyle jest ran-
nych. Dymy i py³y spo-
wodowa³y powstanie nie-
zwyk³ej formacji chmur.
Eksplozja by³a tak po-
tê¿na, ¿e pierwotnie
podejrzewano nawet ka-
tastrofê nuklearn¹.
W istocie wylecia³y w
powietrze ogromne maga-
zyny, w których prze-
chowywano pociski zie-
mia-powietrze i ziemia-
ziemia Floty Pó³nocnej
ZSRR. Od grudnia ubie-
g³ego roku wywiady
zach. odnotowa³y 6 tego
rodzaju wypadków, choæ
o mniejszych rozmiarach.
Jeden z nich mia³ miej-
sce w bazie radzieckiej
w Szwerinie w NRD. Wia-
domo�ci tych ZSRR nie
zdementowa³.
--- Attache z przedsta-
wicielstwa NRD przy
ONZ, który zgin¹³ trzy
tygodnie temu, odnalaz³
siê w³a�nie w... RFN,
gdzie wybra³ wolno�æ.

--- Andrzej Tarkowski
jeden z najbardziej zna-
nych i oryginalnych
re¿yserów filmowych, od
kilku lat mieszkaj¹cy i
pracuj¹cy we W³oszech,
zdecydowa³ siê zrezy-
gnowaæ z obywatelstwa
radzieckiego i pozostaæ
na Zachodzie.
--- 4 Estoñczyków w
wieku poborowym prze-
p³ynê³o przez Ba³tyk
pontonem do Finlandii.
St¹d incognito przeje-
chali poci¹giem do Szwe-
cji i tu dopiero popro-
sili o azyl.
--- Podczas turnee ba-
letowego zespo³u ra-
dzieckiego po Japonii
26-letni tancerz Alie-
szyn odmówi³ powrotu do
kraju i zwróci³ siê do
ambasady USA o azyl po-
lityczny.
--- W "Izwiestiach"
ukaza³ siê artyku³ gen.
Lepiszewa, dementuj¹cy
pog³oski o rozd�wiêkach
miêdzy KPZR a Armi¹
Czerwon¹. Taka oficjalna
publikacja �wiadczy o
tym, ¿e po Zwi¹zku Ra-
dzieckim kr¹¿y tak wie-
le domys³ów na ten te-
mat, ¿e ju¿ nie mo¿na
by³o pomijaæ ich milcze-
niem. Ca³y czas mówi siê
o pog³oskach. Ale czy
jest dym bez ognia?
--- Gwa³towna inflacja
w Jugos³awii spowodowa-
³a olbrzymi spadek war-
to�ci dinara - donosi
Gazeta Krakowska. Po-
wsta³ problem z moneta-
mi, bo koszt ich produk-
cji jest wy¿szy ni¿ ich
warto�æ nominalna. Np.
moneta 1-dinarowa kosz-
tuje 1,78 dinara. Sk¹d
my to znamy?
FRASZKA NA GENERA£A
   Zasta³ Polskê
   Ludow¹,
   Zostawi - wojskow¹.
MY�L LUDWIKA HIRSCH-
FELDA: Niewolnikiem
jest tylko ten, kto siê z
tym zgadza.  ---
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PISMO NIEZALE¯NE

POWTÓRKA Z HISTORII
--- 25.VII.1932 - Podpi-
sanie w Moskwie paktu o
nieagresji miêdzy Pol-
sk¹ a ZSRR.
--- 26.VII.1920 - Pocz¹-
tek bitwy z Armi¹ Konn¹
Budionnego pod Brodami
/trwa do 8.VIII/.
--- 27.VII.1944 - W pi¹-
tym dniu zaciêtych walk
oddzia³y AK przy wspó³-
dzia³aniu sowieckich
czo³gów wyzwalaj¹ Lwów.
Depesza d-cy walcz¹cej
na Lubelszczy�nie 27 DP
AK: "Sowieci nas rozbra-
jaj¹".
--- 29.VII.1944 - Stop-
niowe i podstêpne roz-
brajanie lubelskich dy-
wizji AK, osadzanie ich
w obozie w Majdanku i
wysy³anie w g³¹b Rosji
/3 i 9 DP AK/. NKWD we
Lwowie ¿¹da rozwi¹zania
oddzia³ów AK i z³o¿enia
broni w ci¹gu 2 godzin.
--- 30.VII.1941 - Uk³ad
Sikorski - Majski: "�
traktaty sowiecko-nie-
mieckie dotycz¹ce zmian
terytorialnych w Polsce
utraci³y swoj¹ moc�
rz¹d ZSSR udzieli amne-
stii wszystkim obywate-
lom Polski, którzy obec-
nie s¹ pozbawieni swobo-
dy na terytorium ZSRR".
--- 30.VII.1944 - 8 DP
AK zdobywa Siedlce.
--- W lipcu 1944 r. Ar-
mia Ludowa podleg³a PPR
liczy³a ok. 10 tys. ¿o³-
nierzy, Armia Krajowa
mia³a ich wówczas 400
tysiêcy�

Z REGIONU
--- Z dat¹ czerwiec 84
"Solidarno�æ ludzi pracy
Nowa Huta" wyda³a blo-
czek 3 znaczków po 50 z³
/w dwóch wersjach kolo-
rystycznych - niebies-
kiej i ¿ó³tej/, z którego
dochód przeznaczony jest
na Spo³eczny Fundusz Po-
mocy Pracowniczej. Znacz-
ki przedstawiaj¹ symbo-
le: Funduszu /2 �ciska-
j¹ce siê rêce/, Konfra-
terni Robotniczej /d³oñ
trzymaj¹ca p³on¹ce serce
na tle krzy¿a/, i Dusz-
pasterstwa Hutników /mo-
nogram DH z solidarno-
�ciow¹ chor¹giewk¹/. Na
bloczku cytat z Wa³êsy:
Solidarno�æ by³a, jest i
bêdzie, czy to siê komu�
podoba czy nie podoba.

--- Lekarze krakowskich
szpitali psychiatrycznych
obserwuj¹ coraz wiêkszy
nap³yw pacjentów z rodzin
pracowników SB. Widaæ nie
ka¿dy umie pogodziæ siê z
tym, co robi "w pracy" jego
m¹¿ czy ojciec.
--- W zwi¹zku z jubileu-
szem peerelu oblepiono mia-
sto plakatami. Jeden z nich
czerwonym napisem "40-le-
cie" najwyra�niej podszywa
siê krojem i uk³adem liter
pod� znak "S", tyle, ¿e
brak mu charakterystycznej
chor¹giewki. Okoliczno-
�ciowa dekoracja na Rynku
G³. przypomina stra¿nicze
budki obozu koncentracyj-
nego. Zaostrzono czujno�æ,
wzmo¿one patrolowanie, tak
jednak, ¿eby nie rzucaæ siê
spo³eczeñstwu w oczy. Tak,

SOCJALISTYCZNA PARANOJA
   Doprawdy coraz trudniej siê w tym po³apaæ.
   Sporz¹dzono oskar¿enia przeciwko mec. Sile-
Nowickiemu, ks. Popie³uszce, ks. Jankowskiemu,
który powiedzia³ ostatnio z ambony:
    "�prawo staje siê narzêdziem terroru�
A cz³owiek rodzi siê wolnym, niezale¿nym od
¿adnych nacisków� Dzieje siê bezprawie�
nieuczciwo�æ, fa³szowanie historii i kultury
narodowej� Ci ludzie porz¹dku rzekomo to
Polacy�"
   Z drugiej strony zwolniono z aresztu �led-
czego pisarza Marka Nowakowskiego i adwokata
Bednarkiewicza. Ale tego ostatniego dok³adnie
wtedy, kiedy ju¿ nie móg³ wzi¹æ udzia³u w pro-

cesie o zabójstwo Przemyka. Skazano sanitariuszy
za rzekome dobicie Przemyka, ale nie  znaleziono
jego zabójców, chocia¿ siedzieli tu¿ obok. Tak, jak
poprzednio nie znaleziono: morderców Pyjasa, katów
Rulewskiego w Bydgoszczy, sprawców napadu na Pry-
masowski Komitet Pomocy w W-wie w maju 83, opraw-
ców Piotra Bartoszcze. Zatrzymano cz³onka TKK An-
toniego Pietkiewicza, skazano na pó³ roku brata
Zbigniewa Bujaka - Bogdana za rzekomy udzia³ w
demonstracji. Zaczêto proces KORu, przerwano proces
KORu, opluto jeszcze raz KOR w ¯o³nierzu Wolno�ci.
W ostatniej chwili PRON "zaapelowa³" o amnestiê.
Dla kogo? Czy tak¿e dla Gierka, Jaroszewicza, Ba-
biucha i ich kolegów - w³a�cicieli PRL? Czy tak¿e
dla Jaruzelskiego?
   Biuro Polityczne nie mo¿e doj�æ do zgody. W³adza
najwyra�niej traci kontakt z rzeczywisto�ci¹. Na-
wet Rakowski zszed³ z wizji. Schizofrenia i para-
noja, nerwowo�æ, histeria. Komuna siê miota wstrz¹-
sana walkami frakcyjnymi, przyciskana przez
Kreml, niepewna spo³eczeñstwa, niepewna samej sie-
bie. Ciê¿ko bêdzie przebrn¹æ przez ten jubileusz.
---                     ---                 ---
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tak, nawet w �wiêto nie
ma spokoju dla komuni-
stów.
--- W ró¿nych instytu-
cjach, ostatnio np. w PKP
administracja wype³nia
"arkusze ocen pracowni-
ka". Zawieraj¹ one m. in.
"ocenê spo³eczno - poli-
tyczn¹". Podobno dzia³a-
czom "S" sprzed grudnia
81 wpisuje siê tam auto-
matycznie s³owo "nega-
tywna".
--- W Montinie wszyscy
wroniozwi¹zkowcy dostali
talony na towary defi-
cytowe - pralki, zamra-
¿arki, sprzêt gospodar-
stwa domowego.
--- Podobno wydzia³y
finansowe wyp³acaj¹
obecnie nagrody za "spo-
³eczny udzia³ w akcji
wyborczej". Listy s¹ d³u-
gie, wysoko�æ nagród
5000 z³.
--- Przez 40 lat istnie-
nia polski realsocjalizm
nie poradzi³ sobie z
najprostszymi problemami
¿ycia codziennego. W³a-
�nie brak³o w sklepach
pasty do zêbów.
--- Chwal¹ nas! W odpo-
wiedzi na ankietê rozpi-
san¹ przez "Kronikê Ma-
³opolsk¹" i MKS Kraków,
jeden z jej uczestników,
tokarz w �rednim wieku,
napisa³: "Bardzo proszê o
lepsze bibu³y to znaczy
niech bêdzie ich mniej,
ale lepiej czytelne i
bardziej krótkie infor-
macje, co� w stylu "Ma³ej
Polski". Opiniê tê prze-
kazujemy - nie bez sa-
tysfakcji - naszym ko-
respondentom i wspó³-
pracownikom.
Z KRAJU
--- Ca³a prasa opubli-
kowa³a listê najbardziej
dochodowych polskich
przedsiêbiorstw w 83 r.
Na czele znalaz³ siê Po-
lmos, który wyprodukowa³
alkohol za 444,5 mld z³,
czyli wiêcej ni¿ HiL,
Petrochemia i Huta Ka-
towice razem wziête.
Rzecz zaiste godna

uwiecznienia w Z³otej
Ksiêdze Osi¹gniêæ 40-
lecia�
--- Mimo wysi³ków junty
Jaruzelski ci¹gle jesz-
cze jest podejrzany w
obozie. Dlatego ZSSR i
WRL przys³a³y na 22
Lipca tylko premierów a
nie I sekretarzy, a po-
zosta³e demoludy zaled-
wie wicepremierów �
--- Na naradzie przed-
stawicieli kolegiów d/s
wykroczeñ stwierdzono,
i¿ "spo³eczeñstwo jest
zaniepokojone zbyt ³a-
godnymi wyrokami kole-
giów". Wygl¹da to na
zapowied� likwidowania
nawisu inflacyjnego za
pomoc¹ ludowej sprawie-
dliwo�ci.
--- W rozdzielnikach
centralnych zmniejszono
pulê szlachetniejszych
gatunków m¹ki /np. wro-
c³awskiej/ dla prywat-
nych piekarñ i cukier-
ników. Znaczy to mniej
wiêcej tyle, ¿e pogorsz¹
siê prywatne wyroby, ¿e
splajtuje jeszcze wiêcej
zak³adów, które i tak
nie mog¹ zaspokoiæ po-
trzeb spo³eczeñstwa, a o
chrupi¹cych bu³eczkach
bêdziemy dalej s³yszeæ
wy³¹cznie w bajeczkach
p. ministra K.
--- Ka¿da kwatera od-
dana w najem prywatnemu
biuru turystycznemu
by³a sprawdzana i za-
twierdzana przez� pañ-
stwowe biura turystycz-
ne. Te ostatnie nie do-
sta³y na to ani ludzi,
ani pieniêdzy, a i ocho-
ty nie mia³y ¿adnej, bo
po co u³atwiaæ ¿ycie
konkurencji? W ten spo-
sób jedno idiotyczne
zarz¹dzenie, podpisane
przez samego premiera
zreszt¹, likwiduje w za-
rodku prywatn¹ inicja-
tywê. A ¿e przy okazji
�wiat pracy nie bêdzie
mia³ gdzie odpoczywaæ,
¿e dusi siê reformê go-
spodarcz¹ w turystyce,
no to co? Trzeba wiele

po�wiêciæ, ¿eby wszystko
ocaliæ. Wszystko - to
znaczy w³adzê pañstwa
nad wszystkimi. Nawet
nad prywatn¹ prycz¹.

ZE �WIATA
--- W Wiedniu grupa
119 pielgrzymów grecko-
katolickich /narodowo-
�ci ukraiñskiej/ z Pol-
ski poprosi³a o azyl.
Ucieczka by³a �wietnie
zorganizowana. Piel-
grzymka jecha³a 4 auto-
busami tranzytem przez
Austriê do Rzymu. Dwa
autobusy podjecha³y
wprost pod obóz uchod�-
ców ze Wschodu. Byli w
niej wy³¹cznie ludzie
m³odzi, nieposiadaj¹cy
jeszcze w³asnych
rodzin.
--- Edward �liwiñski z
Bia³egostoku, uczestnik
olimpiady dla osób nie-
pe³nosprawnych w Nowym
Jorku, poprosi³ o azyl w
ostatnim dniu igrzysk.
�liwiñski zdoby³ z³oty
medal w biegu na 100 m i
srebrny na 400 m.
--- W Los Angeles za-
czynaj¹ siê Igrzyska
Olimpijskie. Niestety
bez Polaków� Zapamiê-
tamy dziêki komu nie ma
tam naszych reprezen-
tantów.
--- Dyrektor Generalny
UNESCO M. Bow stwier-
dzi³, ¿e ¿aden artysta
polski nie by³ dyskry-
minowany, a PRL poczy-
ni³a du¿e postêpy w
o�wiacie. Junta genera-
³a przyjê³a tê opiniê z
zadowoleniem. Znany ze
swej "kontrowersyjnej"
/czytaj: prokomunistycz-
nej/ orientacji M. Bow
nie zauwa¿y³ np. likwi-
dacji niezale¿nych
zwi¹zków twórczych w
PRL ani usuniêcia ze
szkó³ setek nauczycieli
o pogl¹dach innych ni¿
oficjalne. Przeciw wypo-
wiedzi M. Bow ostro za-
protestowa³o Biuro Ko-
ordynacyjne "S" za gra-
nic¹ z siedzib¹ w Bruk-
seli.                  ---
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PISMO NIEZALE¯NE

DZIEÑ JAK CO DZIEÑ
--- 59 pustych krzese³ re-
prezentowa³o niezale¿ne
ruchy pokojowe z krajów
Europy Wschodniej na miê-
dzynarodowej konferencji
pacyfistycznej w Perugii
we W³oszech. Przedstawicie-
le tych organizacji nie
uznawani i prze�ladowani
przez rz¹dy komunistyczne
nie otrzymali paszportów
na wyjazd. Na sali brak
by³o tak¿e reprezentantów
oficjalnych "ruchów obroñ-
ców pokoju" z krajów socja-
listycznych, którzy nie do-
stali wiz wjazdowych do
W³och. Kraje Zachodu nie
chc¹ bowiem widzieæ u sie-
bie "dzia³aczy pokojowych",
którzy domagaj¹ siê rozbro-
jenia, ale tylko w krajach
NATO.
--- Za miliard marek no-
wych kredytów z RFN - NRD
zgodzi³a siê z³agodziæ re-
strykcje i obci¹¿enia oby-
wateli RFN przybywaj¹cych
do NRD oraz ograniczenia
wyjazdowe swoich emerytów
do RFN. Ta wyprzeda¿ praw
cz³owieka przez kraj socja-
listyczny zosta³a nazwana
polepszeniem stosunków miê-
dzy obu pañstwami niemiec-
kimi. Prasa radziecka, a za
ni¹ m. in. prasa PRL, rozpo-
czê³y w zwi¹zku z tym kam-
paniê ataków na "zachodnio-
niemiecki ekspansjonizm"
widocznie w obawie, ¿eby
NRD nie posz³a w tym "zbli-
¿eniu" za daleko na zachód.
Pod znakiem zapytania stoi
zapowiedziana na wrzesieñ
wizyta Honeckera w RFN.

U£ASKAWIENIE NIEWINNYCH
    Amnestia nie zadowoli³a nikogo. Ju¿ w Sejmie
kilku pos³ów, najprawdopodobniej tych naj-
twardszych z twardog³owych, g³osowa³o przeciw
i wstrzyma³o siê od g³osu. Prasa radziecka opu-
�ci³a w przemówieniu Jaruzelskiego fragment
mówi¹cy o wiê�niach politycznych, a o samej
amnestii poinformowa³a dopiero po kilku
dniach. Andrzej Gwiazda powiedzia³ wprost: rz¹d
zrobi³ to dla dolarów, liczy na zniesienie
sankcji, a nie na porozumienie z narodem. Prasa
zachodnia ujê³a rzecz wytworniej: amnestia jest
wypadkow¹ miêdzy chêci¹ zemsty na znienawidzo-
nej opozycji, a ¿¹dz¹ kredytów zagranicznych,
wynikiem lawirowania miêdzy naciskami Moskwy,
a sankcjami Zachodu, prób¹ pogodzenia pogl¹dów
garstki twardog³owych z partii z têsknotami
spo³eczeñstwa do normalnego ¿ycia.
    Fakt pozostaje faktem - ludzie opuszczaj¹
wiêzienia. Oprócz Gwiazdy, zastêpcy Wa³êsy w
KK"S" wyszli: Grzegorz Palka z regionu ³ódzkie-
go, W³adys³aw Frasyniuk - przewodnicz¹cy RKS
Dolny �l¹sk i jego dwaj nastêpcy, Piotr Bednarz
i Józef Pinior, Marian Jurczyk ze Szczecina
/le¿y dalej chory w szpitalu warszawskim, tyle
¿e bez obstawy milicji/ i wielu innych. Wkrótce
wyjd¹ pozostali dzia³acze "S", KOR, podziemia.
Mo¿e nawet Bogdan Lis, oskar¿ony w ostatniej
chwili o zdradê.
   �wiat o tym mówi, �wiat siê cieszy, nie za-
uwa¿aj¹c na razie, ¿e wszyscy oni przenie�li
siê tylko z wiêzienia mniejszego do wiêkszego,
jakim jest ka¿dy kraj socjalistyczny. Nie za-
uwa¿aj¹c, ¿e na wolno�æ wyszed³ te¿ Maciej
Szczepañski, który siedzia³ zamiast Gierka, ¿e
Jaroszewicz nie stanie ju¿ przed Trybuna³em
Stanu, z którego powo³ania byli tak dumni
dzia³acze Stronnictwa Demokratycznego. I ¿e
wobec tego na dobr¹ sprawê z przedgrudniowej
ekipy w³a�ciwie nikt nie zosta³ tak naprawdê
ukarany. Rêka rêkê myje.
    Cieszymy siê z amnestii. Ale tu¿ obok ulgi,
¿e uczciwi ludzie ju¿ nie siedz¹, czai siê nie-
pokój. Bo amnesti¹ nie jest przebaczeniem, ale
tylko jakby czasowym zwolnieniem, udzielonym
pod warunkiem, ¿e wczorajsi wiê�niowie poli-
tyczni nie bêd¹ dzia³aæ nadal. Bo tu¿ przed
amnesti¹ spreparowano wiele aktów oskar¿enia
po to, ¿eby oskar¿onych w nich ludzi mo¿na by³o
w przysz³o�ci potraktowaæ jako recydywistów. Bo
przecie¿ wkrótce po poprzedniej amnestii liczba
wiê�niów politycznych nie tylko szybko wróci³a
do poprzedniego poziomu, ale go dwukrotnie
przekroczy³a. Bo trudno uwierzyæ, ¿eby w syste-
mie komunistycznym 30 tysiêcy zwolnionych w³a-
�nie miejsc odosobnienia d³ugo pozosta³o nie
zajêtych.
    Jak wszystko co robi¹ komuni�ci tak¿e i ten
akt ³aski jest k³amstwem. Bo "u³askawiono" ludzi
niewinnych, którzy nie pope³nili ¿adnych prze-
stêpstw.
   O czym nigdy nie wolno nam zapomnieæ.
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--- Rosjanie rozpoczêli
drug¹ ju¿ w tym roku ol-
brzymi¹ ofensywê prze-
ciwko powstañcom w Af-
ganistanie.
--- 7 Polaków znowu
uciek³o przez Ba³tyk sa-
molotem agrolotniczym.
Aparat l¹dowa³ w Szwecji
pod eskort¹ my�liwców.
--- Czechos³owacka rodzi-
na uciek³a przez Jugo-
s³awiê do W³och. Dwóch
innych Czechos³owaków
przesz³o górami z Jugos-
³awii do Austrii. Podczas
wspinaczki jeden z nich
spad³ ze ska³y. Interwe-
niowa³o pogotowie górskie.
--- M³ody Niemiec zosta³
lekko ranny, uciekaj¹c do
Berlina Zachodniego. Na
mur wspi¹³ siê po zwyk³ej
drabinie.

POWTÓRKA Z HISTORII

--- 31.VII.1944 - Po-
siedzenie KC PPR w W-
wie omawia powitanie
Sowietów i objêcie
w³adzy przez KRN.
Dzieñ wcze�niej poja-
wiaj¹ siê ulotki, ¿e d-
ca i sztab AK uciekli
z Warszawy.
--- 1.VIII.1944 - Wy-
buch Powstania War-
szawskiego. AK w Kie-
leckiem u³atwia Sowie-
tom zdobycie przyczó³-
ka sandomierskiego.
--- 2.VIII.1914 - Pa-
trol kawaleryjski Be-
liny-Pra¿mowskiego
wyrusza z Krakowa do
Kongresówki.
--- 2.VIII.1944 - My-
�liwce sowieckie zni-

kaj¹ z W-wy, która staje
siê bezbronnym ³upem
Luftwaffe przy zbrodni-
czej bierno�ci Armii
Czerwonej, maj¹cej ol-
brzymi¹ przewagê mate-
ria³ow¹. --- 17 pp. AK
wspó³dzia³a³a w zdobyciu
Rzeszowa.
--- 4.VIII.1944 - Radio-
stacja "Ko�ciuszko" po-
daje, ¿e oddzia³y AL wy-
sz³y na ulice W-wy i s¹
wspierane przez ludno�æ
i nieliczne oddzia³y AK
/AK- 32 500, AL - 500
¿o³nierzy/.
--- 5.VIII.1864 - Powie-
szenie na stokach Cyta-
deli 5 cz³onków Rz¹du
Narodowego. Pierwszy
zostaje stracony R.
Traugutt. 30-tysiêczny
t³um, klêcz¹c, �piewa
"�wiêty Bo¿e". Rosjanie
wyj¹tkowo nie interwe-
niuj¹.
--- 5.VIII.1915 - Rosja-
nie w�ród huku wysadza-
nych mostów na Wi�le
opuszczaj¹ Warszawê.
--- 5.VIII.1944 - Stalin
w li�cie do Churchilla
stwierdza, ¿e wiadomo�ci
o wybuchu powstania s¹
"mocno przesadzone".
--- 6.VIII.1914 - Ko-
mendant Pi³sudski ¿egna
"Kadrówkê" wyruszaj¹c¹
z Krakowa do "Kongre-
sówki".
--- 6.VIII.1920 - Pi³-
sudski podejmuje decyzjê
manewru znad Wieprza,
wspaniale rozegranego
w czasie i przestrzeni.
Bolszewicy, którzy prze-
jêli plan, traktuj¹ go
jako podstêp i kontynu-
uj¹ ofensywê.
--- 6.VIII.1944 - Miko-
³ajczyk w Moskwie na
apel o pomoc dla W-wy
s³yszy od Wasilewskiej,
¿e "ludzie którzy wyszli
z miasta 4 sierpnia�
stwierdzaj¹, ¿e poza za-
machem na samochód na
rogu Koszykowej� od 4
miesiêcy by³ spokój."---
"Krasnaja Zwiezda"
oskar¿a AK o wspó³pracê
z Niemcami.           ---

--- --- ---
POD ZNAKIEM 5 KÓ£
    Przed rozpoczêciem Olimpiady prasa zd¹¿y³a
poinformowaæ, ¿e Los Angeles jest najbardziej
gangsterskim miastem USA, ¿e spodziewane jest wie-
le k³opotów organizacyjnych i komunikacyjnych, ¿e
zatrzymano 400 kieszonkowców, gangsterów i pro-
stytutki, oczyszczono z przestêpców okolicê, ¿e
bêd¹ nienaj³atwiejsze warunki startu i ¿e okres
Olimpiady - wg meteorologów- te¿ jest niekorzyst-
ny. Mimo to do Los Angeles przyby³o 500 nieustra-
szonych sêdziów i oficjeli ze Zwi¹zku Radzieckie-
go.
    Podano tak¿e, ze tegoroczna Olimpiada zosta³a
skomercjalizowana jak ¿adna dotychczas. Ameryka-
nie twierdz¹ jednak, ¿e ca³y dochód ze "sprzeda¿y
idei olimpijskiej" poszed³ na Igrzyska, które s¹
dziêki temu �miesznie niskie: pó³ miliarda dola-
rów. Olimpiada w Montrealu kosztowa³a 1,5 mld, w
Moskwie - 9 miliardów. P³aci³ rz¹d.
   Tak czy inaczej Igrzyska wystartowa³y. Flagê
olimpijsk¹ przekaza³ w³adzom Los Angeles nie Ro-
sjanin, jak nakazywa³ zwyczaj, ale zastêpuj¹cy go
reprezentant Wybrze¿a Ko�ci S³oniowej. Stadion
stoj¹c urz¹dzi³ owacje delegacji� Rumunii - jedy-
nego kraju z bloku sowieckiego na Olimpiadzie.
Przewodnicz¹cy MKOL powiedzia³, ¿e my�li wszyst-
kich obecnych kieruj¹ siê ku tym, którzy nie mo-
gli wzi¹æ udzia³u w zawodach. Smutne.

---
IN VINO VERITAS
   Ulic¹ 18 Stycznia sz³o dwóch zawianych ¿o³nie-
rzy i �piewa³o sobie tak:
   Jestem Polakiem i jestem wolny,
   nie jestem zniewolony, nie jestem czerwony,
   nie zrobi¹ ze mnie ³ajdaka,
   nie zabij¹ we mnie Polaka -
   jestem Polakiem i jestem wolny, wolny, wolny!
Chyba nie nauczyli siê tego w Ko³obrzegu?
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POTWIERDZAMY: Afro 1000
z³, Ewa, Beata, Jola z
Tych - papier i kalka.
DZIÊKUJEMY!
POWTÓRKA Z HISTORII
--- 7.8.1920 - Wojska
polskie pod naciskiem
przewa¿aj¹cych si³ bol-
szewickich opuszczaj¹
liniê Bugu.
--- 8.8.1944 - Radio Mo-
skwa: "Gen. Sosnowski i
gen. Bór, prowokatorzy...
reklamuj¹ siê, budz¹c
�miech  i pogardê, bo w
W-wie nie AK lecz tylko
AL zaofiarowa³a swoje
m³ode ¿ycie. "K³amstwem
jest, i¿ "usta³y pod W-w¹
wszelkie dzia³ania Armii
Czerwonej... Nie wierzcie
temu, Warszawiacy... kwe-
sti¹ dni jest wyzwolenie
wasze."
--- 12.8.1914 - Pi³sudski
z Legionami wkracza do
Kielc.
--- 12.8.1920 - Pierwsze
walki z bolszewikami o
Warszawê.
--- 12.8.1943 - AK w W-
wie w stylu "Vabank" zdo-
bywa na rogu Miodowej i
Senatorskiej samochód
bankowy ze 100 milionami
z³otych.
--- 13.8.1920 - Bolszewi-
cy ³ami¹ pierwsz¹ liniê
obrony. Front zbli¿a siê
do Pragi.
--- 13.8.1944 - TASS za-
pewnia o nawi¹zaniu kon-
taktu z AK i nazywa za-
rzuty o braku jakiejkol-
wiek pomocy "oszczerstwem
naczelnego dowództwa so-
wieckiego".

ZACZ¥£ SIÊ MIESI¥C WIELKICH ROCZNIC
   1 sierpnia - Powstanie Warszawskie, 15
sierpnia - Cud nad Wis³¹, 31 sierpnia - cud w
Gdañsku - wybuch "Solidarno�ci"... Nie zapo-
mnieli�my, nie zapominamy, nie zapomnimy...
   W przeddzieñ 40. rocznicy Powstania Warszaw-
skiego w Katedrze �w. Jana na Starym Mie�cie
w Stolicy odby³o siê nabo¿eñstwo z udzia³em
prymasa Glempa. W trakcie patriotycznej homi-
lii sekretarz warszawskiej kurii ks. Król pod-
kre�li³ historyczne d¹¿enie Polaków do niepod-
leg³o�ci, co t³um przyj¹³ owacj¹. - Nasz naród -
powiedzia³ ksi¹dz - nigdy nie zgodzi siê byæ
czyim� instrumentem lub przedmiotem, a nie pod-
miotem historii. Potem 5 tysiêcy ludzi uformo-
wa³o pochód, który przeszed³ pod Grób Nieznane-

go ¯o³nierza i z³o¿y³ tam kwiaty. Milicja by³a, ale
nie interweniowa³a.
   Jan Pawe³ II powtórzy³ w Rzymie do polskich
pielgrzymów swe s³owa z Placu Zwyciêstwa podczas
pierwszej podró¿y do Polski: Warszawa zosta³a
opuszczona przez sojusznicze potêgi i leg³a pod
swymi w³asnymi gruzami.
   1 sierpnia tysi¹ce osób zgromadzi³o siê na Po-
w¹zkach. W czasie sk³adania ho³du poleg³ym tysi¹-
ce r¹k wznios³o siê w ge�cie V. Szczególnie du¿y
t³um zgromadzi³ siê wokó³ symbolicznego Krzy¿a
Katyñskiego, gdzie d³ugo �piewano i modlono siê
wspólnie. Zjawi³a siê Anna Walentynowicz i krótko
zabra³a g³os. U³o¿ono krzy¿ z kwiatów.
   W Londynie - bo przecie¿ nie na terenie PRL! -
odby³ siê zwo³any z okazji rocznicy Powstania
Zjazd AK-owców rozproszonych po ca³ym �wiecie.
   W³adze podesz³y do rocznicy na swój sposób - roz-
wi¹zuj¹c Spo³eczny Komitet Budowy Pomnika Powstania
Warszawskiego, pod byle jakim pretekstem, ¿e "opi-
nie �rodowisk by³ych ¿o³nierzy ruchu oporu... by³y
bardzo zró¿nicowane... Komitet nie potrafi³ nawi¹-
zaæ ze �rodowiskiem kombatanckim konstruktywnego
kontaktu..." itd. Naprawdê chodzi³o o powo³anie
w³asnego, uleg³ego wobec w³adz komitetu i zbudo-
wanie pomnika nie dla Powstania, bo ono by³o nie-
s³uszne, lecz "bohaterom Powstania", bo oni niby
nie wiedzieli co czyni¹, chocia¿ robili to po bo-
hatersku. Ale  i tak wcze�niej zapewne stanie ube-
lisk na pl. Konstytucji, czy "Pomnik-symbol Trudu
i Walki Proletariatu" w Radomiu, który wznosi siê
tylko po to, ¿eby w ludzkiej pamiêci rozmyæ wspo-
mnienie roku 1976. A w Polskim Radiu 1 sierpnia w
"sygna³ach dnia" Santor �piewa³a nad wyraz tak-
townie "...ach tañczyæ walczyka w Warszawie..."

---
   WOKÓ£ "AMNESTII"
   Na warszawskich dworcach widzi siê ludzi z
plecakami w zimowych ubraniach. To amnestionowa-
ni wracaj¹ do domów.
   Propaganda wci¹¿ judzi. Np. wg ¯ycia Warszawy
ludzie pozytywnie przyjmuj¹ tylko wypuszczenie
dzia³aczy "S", ale nie - cz³onków KOR-u i KPN.
   Reagan i Japonia w zwi¹zku z amnesti¹ zlikwi-
dowa³y czê�æ /tylko czê�æ/ sankcji. Czekaj¹ na
dalsze kroki rz¹du w kierunku porozumienia na-
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rodowego. Faktycznego porozumienia. Urban udaje
oburzenie, ¿¹da zniesienia wszystkich sankcji.
   Dzia³acze "S" traktuj¹ amnestiê jako uzyskanie
wolno�ci, ale wolno�ci chodzenia po ulicach z za-
kneblowanymi ustami. Inni okre�laj¹ amnestiê wy-
³¹cznie jako próbê za³atwienia przez w³adze  swoich
najpilniejszych k³opotów. J.J. Lipski: Gdyby amne-
stia mia³a szerszy zasiêg, mog³aby powstaæ w Polsce
nowa jako�ciowa sytuacja, ale tak to nie mo¿na
oczekiwaæ wiêkszych zmian; kierownictwo podziemia
nie ujawni siê, a jego istnienie znowu doprowadzi do
nowych aresztowañ, nowych wiê�niów politycznych.
   W ostatni¹ niedzielê lipca w ko�ciele �w. Stani-
s³awa Kostki na ¯oliborzu odby³a siê jak zwykle
msza za Ojczyznê. Zamiast ks. Popie³uszki kazanie
wyg³osi³ proboszcz ks. Bogucki. S³ucha³o 15 tys.
wiernych, wielu spoza stolicy. Mówca broni³ prawa
ksiê¿y do wypowiadania siê w sprawach politycznych
- je¿eli polityka gwa³ci prawo boskie i ludzkie.
Mówi³, ¿e poza amnesti¹ niezbêdne jest przywrócenie
pe³nych praw obywatelskich, wolno�ci s³owa i praw
NSZZ "S", ¿e po 40 latach Polacy s¹ znu¿eni, pragn¹
pokoju i pojednania. Klaskano mu 18 razy.
   4 bm. wiêzienie opu�ci³ Seweryn Jaworski i Adam
Michnik. Ten ostatni na krótko przed zwolnieniem
zosta³ jeszcze raz pobity przez stra¿ wiêzienn¹.
Zwolniono Szeremietewa z KPN. Zwolniono Mariana
Jurczyka, który mimo z³ego zdrowia obieca³, ¿e bê-
dzie dalej walczy³, by w Polsce mówiono prawdê, by
zapanowa³a sprawiedliwo�æ i godno�æ. Zaproponowa³
spotkanie osób dotkniêtych represjami za dzia³al-
no�æ we w³adzach "S". Chodzi mu nie o demonstracjê
protestu, ale o pozytywny krok w kierunku porozu-
mienia z w³adz¹.
   W³adys³aw Frasyniuk znikn¹³ w dzieñ po opusz-
czeniu wiêzienia. ¯ona alarmowa³a nawet milicjê,
Urban nie umia³ powiedzieæ, gdzie siê podzia³.
Wkrótce okaza³o siê, ¿e pojecha³ prosto, jak tylko
zgubi³ "smutnych", na spotkanie z Bujakiem. Potem
obaj o�wiadczyli wspólnie: "S" musi dalej walczyæ o
wolno�æ i godno�æ cz³owieka, o wolny kraj; amnestia
jest krokiem we w³a�ciwym kierunku, ale w³adza
musi jeszcze zezwoliæ na wolne zz, nie mo¿e trakto-
waæ "S" jak agenta obcego wywiadu, nie mo¿e tworzyæ
atmosfery wrogo�ci i nienawi�ci. Obaj potêpili
oskar¿enie Lisa o zdradê kraju.
   W Gdañsku Wa³êsa spotka³ siê z Gwiazd¹. A potem z
prymasem Glempem, który przyby³ na pogrzeb b-pa
Kaczmarka i publicznie stwierdzi³, ¿e "S" by³a i jest
niezbêdna dla odnowy kraju. I znów by³y owacje, ma-
nifestacje, aplauz.
   Rz¹d ostrzeg³ w Trybunie Ludu, ¿e czasy "S" nie
wróc¹. TKK o�wiadczy³a, ¿e bêdzie dzia³aæ dalej. Po-
¿yjemy - zobaczymy kto ma racjê.

---
DZIEÑ JAK CO DZIEÑ
--- Mijaj¹ dwa lata od
rozpoczêcia starañ o
powo³anie ko�cielnej
fundacji pomocy indywi-
dualnym rolnikom w
Polsce. Trudno powie-

dzieæ, ¿eby rz¹d spieszy³
siê z t¹ spraw¹...
--- Mimo wyra�nej nie-
chêci Moskwy, NRD -
do�æ niespodziewanie -
twardo trzyma siê kursu
na "lokalne odprê¿enie"

z RFN. �wiadczy o tym
m.in. przedrukowanie
przez "Neues Deutsch-
land" pozytywnej oceny
polityki NRD wobec RFN
opublikowanej w prasie
wêgierskiej, przy rów-
noczesnym przemilcze-
niu kolejnych ataków
na RFN, jakich pe³no
jest teraz w prasie
radzieckiej. Czy¿by
nawet najwierniejsi
wasale Kremla zaczy-
nali siê buntowaæ?
--- W pañstwach obozu
stosunek do Olimpiady
charakterystycznie siê
zró¿nicowa³. Prasa ra-
dziecka atakuje igrzy-
ska razem z USA i Re-
aganem w sposób histe-
ryczny. Podobnie prasa
czechos³owacka: nazywa
je "Olimpiad¹ Coca-
Coli" i jeszcze jedn¹
ostentacyjn¹ imprez¹
hollywódzk¹", wykorzy-
stywan¹ przez Reagana
do celów politycznych.
Bu³garskie "Robotni-
czesko De³o" okre�la
Olimpiadê jako sprofa-
nowan¹, pogwa³con¹,
schwytan¹ w polityczne
szpony reaganizmu.
Ciekawe, ¿e nasza "Try-
buna Ludu" wyra¿a siê
nieco oglêdniej: zubo-
¿a³a Olimpiada, wyco-
fanie siê Polaków nie
by³o decyzj¹ ³atw¹,
podjêto j¹ z ¿alem itd.
W³adze wêgierskie na-
tomiast informuj¹ o
Igrzyskach spokojnie
i obszernie a sportow-
com, którzy nie poje-
chali do Los Angeles,
wyp³aci³y wysokie re-
kompensaty.
--- Film Marczewskie-
go "Dreszcze", przejmu-
j¹ca ilustracja stali-
nowskiego procesu od-
mó¿d¿ania m³odzie¿y,
/to trzeba koniecznie
zobaczyæ!/, "wróci³ na
ekrany". To znaczy by³
wy�wietlany przez trzy
/!/ dni i to w kinie...
Mikro.             ---
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POTWIERDZAMY I DZIÊKUJEMY:
Mimi 6000 z³.

POWTÓRKA Z HISTORII
--- 14.VIII.1018 - Boles³aw
Chrobry zajmuje Kijów.
--- 14.VIII.1941 - Dowódc¹
armii polskiej w ZSRR zostaje
gen. W³adys³aw Anders, wiê-
ziony tam od 1939 r.
--- 14.VIII.1944 - Rozkaz
Bora-Komorowskiego o pomocy
dla powstania w W-wie. So-
wieci rozbrajaj¹ spiesz¹ce
z pomoc¹ oddzia³y 3, 9, 20
i 30 DP AK.
--- 15.VIII.1920 - W Dzieñ
Wniebowziêcia NMPanny w
zaciêtych walkach z bolsze-
wikami o W-wê szala zwyciê-
stwa zaczyna siê przechylaæ
na korzy�æ Polaków. W jednym
z kontrataków ginie bohater-
ski ksi¹dz Skorupka.
--- 16.VIII.1920 - Nad ranem
rusza ofensywa w wielkim
stylu prowadzona przez J.
Pi³sudskiego na ty³y "czer-
wonych".
--- 17.VIII.1920 - W Miñsku
Maz. spotykaj¹ siê dwa natar-

WYD.: PAP - POLOWE ARCHIWUM
PRASOWE, KRAKÓW, MA£OPOLSKA

NASZA DEWIZA:
PLUS RATIO QUAM VIS

RACZEJ ROZUMEM NI¯ SI£¥

mm mm mmm  m  mmmmm mm m m mmm m mm m m mmm  m  mmmm   m m m  mm m m

mmm mmm m   mmm m m mmmm m m m m   m   mm  m mmmm m m m    m  mm  mmm
m   mmm mm mmm  m m m m

NR 32/68/     13.08.84     10 Z£

      PISMO NIEZALE¯NE

cia polskie: Pi³sudskiego i
Hallera z W-wy. Bohaterska
obrona Lwowa przed oddzia³ami
Budionnego. Ochotniczy od-
dzia³ m³odzie¿y wytrzymuje 6
ataków kawalerii, ale w nie-
równej walce, przy braku amu-
nicji zostaje wyciêty w pieñ.
Zarz¹dzony przez Pi³sudskiego
po�cig 12 i 13 DP dopada Bu-
dionnego pod samym miastem
i zmusza go do odwrotu.
--- 17.VIII.1944 - O�wiadcze-
nie Mo³otowa na temat samolo-
tów alianckich nios¹cych
pomoc W-wie: "Rz¹d sowiecki
stanowczo siê nie zgadza, by
l¹dowa³y gdziekolwiek na
terytorium radzieckim".
--- 20.VIII.1941 - Brygada
Karpacka l¹duje w Tobruku. Do
10 grudnia na niej bêdzie
spoczywa³ g³ówny ciê¿ar walk.
--- 20.VIII.1944 - Sowieckie
nocne bombardowanie W-wy z

du¿ej wysoko�ci zadaje straty
tylko ludno�ci cywilnej /800
zabitych, 1000 rannych/.

DWÓJA Z POWTÓRKI!
   Dotar³a do nas ma³a kart-
ka: "Akcja Góral", w której
oddzia³ AK w W-wie na rogu
Miodowej i Senatorskiej opa-
nowa³ niemiecki samochód
bankowy i zdoby³ ponad 100
mln z³. emisyjnych, mia³a
miejsce nie, jak podali�cie,
12 sierpnia, ale o miesi¹c
wcze�niej, 12 lipca 1943 r.
Pozdrawiamy - CZYTELNICY MP.

DZIEÑ JAK CO DZIEÑ
--- W zwi¹zku z ogólnopolsk¹
akcj¹ propagowan¹ przez
Ko�ció³ i "S", a polegaj¹c¹ na
tym, aby przez ca³¹ drug¹
po³owê sierpnia wstrzymaæ
siê ca³kowicie lub maksymal-
nie ograniczyæ kupowanie i
picie alkoholu - przypomina-
my stare, ale bardzo celne
has³o: PIJ¥C STAJESZ SIÊ
CZERWONY!
--- Wg Konsultacyjnej Rady
Gospodarczej kierowanej przez
prof. Bobrowskiego, w �wietle
prognozy dotycz¹cej produkcji
rolnej, w najbli¿szych latach
nie bêdzie mo¿liwe utrzyma-
nie w Polsce takiego poziomu
spo¿ycia /szacowanego w sk³a-
dnikach pokarmowych/, jakie
by³o w latach 82 i 83. Zw³asz-
cza zaopatrzenie w miêso i jego

"W OBRONIE CYWILIZACJI MI£O�CI"
   W dniu 8 bm. rozpoczê³a siê tradycyjna, czwarta ju¿ pie-
sza pielgrzymka krakowska na Jasn¹ Górê, organizowana w
tym roku pod has³em "w obronie cywilizacji mi³o�ci". Ka¿dy
jej uczestnik otrzyma³ odznakê w kolorze jasnoniebieskim,
na której wizerunek M.B. Czêstochowskiej i stylizowan¹ li-
terê K /Kraków/ ³¹czy szeroka bia³o-¿ó³ta droga wygiêta
w kszta³t S.
   W 6-tysiêcznej pielgrzymce z³o¿onej g³ównie z ludzi m³o-
dych wyruszy³o tak¿e kilkunastu inwalidów na wózkach, 200-
osobowa grupa w³oska, parka bli�niaków w wózku dzieciêcym
i najm³odszy uczestnik - 8-miesiêczne niemowlê.
   O 9 rano po mszy na Wawelu 14 wielkich grup przesz³o
przez miasto Grodzk¹, Rynkiem i Floriañsk¹, �piewaj¹c przy
wtórze gitar pie�ni maryjne i solidarno�ciowe. Gromadz¹cych
siê na trasie przechodniów witano znakiem V a ci odpowiada-
li tym samym i klaskali. Weso³y, barwny przemarsz w atmos-
ferze aprobaty i entuzjazmu. Chcia³by czerwony, ¿eby tak
wygl¹da³ jego 1 maj.

---

--- --- ---

W I D Z Ê,   W I Ê C   M Y � L Ê
   Poci¹g doje¿d¿a do Wroc³awia. Za oknem przesuwa siê jaka�
hala fabryczna a na niej wielki napis, w³a�nie odnowiony na
40-lecie peerelu: "Budujemy Polskê naszych marzeñ i ambi-
cji".
   Czytam. I my�lê. No có¿, ka¿demu wolno marzyæ, mieæ ambi-
cjê, budowaæ Polskê. Dobre has³o. Tylko jedno s³owo powinno
siê zmieniæ: "naszych". Na "swoich". Bo ka¿dy buduje na miarê
SWOICH marzeñ i ambicji. ONI na SWOJ¥ miarê i MY na SWOJ¥.
Bo ICH miara to dla nas za ma³o.
   Zobaczymy kto wygra w tej konkurencji.

�REDNI POLAK
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przetwory nie bêdzie - jak
to zak³adaj¹ plany - lepsze,
ale niestety gorsze. Mimo to
na przysz³y rok planuje siê
eksport prawie 250 tys. ton
miêsa, czyli wiêcej ni¿ kie-
dykolwiek wywieziono z Pol-
ski za granicê!
--- Z wiêzieñ kolejno wyszli
Moczulski, Stañski, Modze-
lewski, Romaszewski, Rozp³o-
chowski, Rulewski. Coraz
czê�ciej mówi siê o spotkaniu
wszystkich cz³onków naczel-
nych w³adz "S". Niektórzy
wymieniaj¹ nawet daty -
po³owê lub koniec sierpnia.
Wiadomo�ci te docieraj¹ wy-
³¹cznie przez rozg³o�nie
zachodnie.
--- Minê³y czasy gdy Gierek
wizytowa³ i przyjmowa³
wszystkich przywódców �wiata
ze Wschodu i Zachodu, a na-
wet organizowa³ im randki
w Warszawie czy Bieszcza-
dach. Dzi� ma³o kto chce
rozmawiaæ z genera³em, a
Warszawê odwiedza, czêsto
tylko przejazdem garnitur
III kategorii: zdziwacza³y
przywódca KRLD, podejrzany
dyktator Rumunii, genera³
dzier¿¹cy z ³aski Wietnamu
w³adzê w Kambod¿y. Praktycz-
nie nie ma ju¿ Polski na
arenie miêdzynarodowej.
--- Z prasy PRL: Nag³ówek -
"My�leæ mo¿na tylko zbioro-
wym wysi³kiem". Co czêsto nie
pomaga. Efekty tego wysi³ku
obserwujemy od 40 lat.
--- W jednym z miast na
ziemiach zachodnich jest
getto radzieckie za 3-metro-
wym murem zwieñczonym dru-
tem kolczastym. Mimo muru
i drutu mieszkañcy miasta
widzieli w pochodzie 1-majo-
wym dzieci radzieckie masze-
ruj¹ce w strojach takich,
jakie nosz¹ nasze dzieci do
I komunii. Bardzo to optymi-
styczne. Bo przecie¿ nasze
dzieci jeszcze nie chodz¹ do
komunii w czerwonych chus-
tach.
--- Wakacyjne woja¿e znów
sta³y siê gehenn¹, jak w naj-
gorszych okresach 40-lecia.

Brak benzyny spowodowa³
istny najazd na kasy i dwor-
ce. Kuszetki nad morze wyku-
pione s¹ ju¿ od wielu miesiê-
cy. Có¿ znaczy zreszt¹ np.
jeden wagon do Ustki? Kropla
w oceanie potrzeb. W krakow-
skiej DOKP brak codziennie
ok. 200 wagonów pasa¿erskich.
Stare, zu¿yte jednostki kasu-
je siê - a nowych po prostu
nie ma.
--- Prasa pisze: "Mamy w
Polsce 800 tys. osób z rozpo-
znan¹ chorob¹ wieñcow¹. Co
najmniej 10% spo�ród nich wy-
maga cewnikowania serca i
kontrastowego badania têtnic
wieñcowych. Daje to 80 tys.
badañ rocznie. W minionym
roku wykonano ich w kraju
1200-1300. Powód? Nie ma czym
i nie ma gdzie." - Diagnoza
trafna, ale jak to zwykle w
naszej propagandzie ani s³o-
wa o terapii.
--- Nareszcie nowe wydanie
"Pana Tadeusza"! I to od razu
w 10 tysi¹cach sztuk! Brawo!
Teraz tylko wzi¹æ do rêki
s³owniczek� Zaraz, zaraz!
Jaki s³owniczek? Ano bia³o-
ruski. Bo w tej w³a�nie mo-
wie wydrukowa³o nasz¹ epo-
peê narodow¹ olsztyñskie
wydawnictwo Pojezierze.
A na wersjê polsk¹ jeszcze
trochê poczekamy. Chyba,
¿e wydrukuj¹ nam j¹ w Miñ-
sku.
--- A propos: Milicjant w
ksiêgarni: - poproszê "Pana
Tadeusza". - Ekspedientka
odwraca siê i wo³a na zaple-
cze: - Panie Tadziu, przyszli
po pana!
--- Agencja Nowosti poda³a,
¿e w tym roku zbiory zbó¿ w
ZSRR bêd¹ lepsze od poprzed-
nich i przekrocz¹ 190 mln
ton. Nie wiadomo dlaczego
"lepsze", skoro rok temu zbio-
ry da³y równie¿ ponad 190
mln ton. Wiadomo natomiast,
¿e plany zarówno na 1983 jak
i na 1984 rok przewidywa³y
po 240 mln ton.
--- Z radia Erywañ: Czy to
prawda, ¿e na Ukrainie psze-
nica jest jak s³upy telegra-

ficzne? Odpowied�: Prawda;
no, mo¿e nie tak wysoka, ale
tak gêsta.
--- Nadal nie wiadomo, co
dzieje siê z radzieckim fi-
zykiem Sacharowem, laure-
atem pokojowej nagrody No-
bla. Tymczasem 4 innych
radzieckich laureatów Nobla
i wiceprzewodnicz¹cy Akade-
mii Nauk ZSRR wys³ali do
Reagana list w sprawie
ciê¿kiego stanu zdrowia
dzia³acza ruchu Indian
amerykañskich, skazanego
za zabójstwo agenta FBI,
"a faktycznie bêd¹cego wiê�-
niem politycznym, którego
dzia³alno�æ popieraj¹ In-
dianie w niemal wszystkich
rezerwatach USA. Cz³owiek
ten sta³ siê ofiar¹ spisku
i bezprawnego skazania na
karê do¿ywotniego wiêzie-
nia" - To nie jest niesmacz-
ny dowcip. To jest normalna,
ordynarna propaganda komu-
nistyczna, w któr¹ jednak
ludzie wierz¹. Nie tylko na
Zachodzie!
--- W Nowym Jorku nadano
imiê Andrieja Sacharowa
i jego ¿ony Eleny Bonner
skrzy¿owaniu w pobli¿u
siedziby misji radzieckiej
przy ONZ-cie.
--- Zdaje siê, ¿e wkrótce
bêdziemy mieli w Afryce
kolejne pañstwo socjali-
styczne - Zimbabwe, dawniej
Rodezja. Rz¹dz¹ca tam partia
marksistowsko-leninowska
premiera Mugabe zamierza
zupe³nie powa¿nie wprowa-
dziæ w ¿ycie zasady nauko-
wego socjalizmu. Parti¹ i
rz¹dem ma kierowaæ biuro
polityczne i KC w celu zwy-
ciêstwa socjalizmu nad ka-
pitalizmem, a na wsi zniesie
siê tradycyjny system w³a-
sno�ci ziemi na rzecz sekto-
ra pañstwowego. Jak tak
dalej pójdzie, to nawet wszy-
scy czarni mieszkañcy Zim-
babwe zaczn¹ wkrótce têsk-
niæ do nie tak dawnych rz¹-
dów w ich kraju rasistow-
skiej grupy bia³ych osadni-
ków sprzymierzonych z RPA.
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POWTÓRKA Z HISTORII
--- 21.VIII.1944 - Wymy-
kaj¹cy siê ob³awom, tro-
piony i bombardowany
przez samoloty oddzia³
AK, który nie da³ siê roz-
broiæ po walkach o Wilno,
stacza ostatni¹ bitwê. "W
Surkontach zgin¹³ pp³k
"Kotwicz", 3 oficerów jego
sztabu i 32 ¿o³nierzy�
Sowieci dobijali rannych.
Straty sowieckie 32 zabi-
tych" /meldunek radio-
stacji AK do Londynu/.
--- 22.VIII.1672 - Wspa-
nia³e zwyciêstwo Sobie-
skiego nad Tatarami pod
Lwowem. Obecna tablica
pami¹tkowa w tym miejscu
g³osi o zwyciêstwie ludu
ukraiñskiego.
--- 23.VIII.1920 - Rozbi-
cie IV Armii i korpusu
Gaj-Chana pod Kolnem.
Bolszewicy ratuj¹ siê
ucieczk¹ do Prus Wsch.
--- Ribbentrop jest uro-
czy�cie przyjmowany w
Moskwie. Tego samego
dnia dochodzi do porozu-
mienia z towarzyszami
radzieckimi. Tzw. pakt
o nieagresji przyznaje
ZSRR ziemie polskie, ³o-
tewskie, estoñskie i ru-
muñskie. Granicê pokoju
w Polsce maj¹ stanowiæ
Narew, Wis³a i San.
--- 23.VIII.1944 - Wy-
wiezienie do Rosji z obo-
zu w Majdanku /!/ ofice-
rów i ¿o³nierzy AK.
--- 24.VIII.1944 - Stalin

zgadza siê na udostêp-
nienie swych lotnisk
zachodnim aliantom pod
warunkiem aresztowania
d-cy AK, genera³a Bora-
Komorowskiego.

DZIEÑ JAK CO DZIEÑ
--- Ponad 2 tys. osób
wraz z L. Wa³ês¹ wziê³o
udzia³ 13 bm. w mszy �w.
w Gdañsku odprawionej w
przeddzieñ czwartej ro-

CZEKAJ¥C NA KURONIA
   Na wolno�æ wyszed³ ostatni z "jedenastki" Hen-
ryk Wujec, czekamy na Lisa, Ba³ukê. Byæ mo¿e -
choæby na krótko - PRL stanie siê pierwszym na
�wiecie krajem socjalizmu bez wiê�niów politycz-
nych. Wiêc teraz musi siê co� staæ.
   Przecie¿ tylu dzia³aczy jest na wolno�ci. Spoty-
kaj¹ siê, rozmawiaj¹, maj¹ siê wszyscy zebraæ
wkrótce. Ju¿ oni na pewno co� wymy�l¹. A potem jak
im Michnik wypali, jak im Rulewski przy³o¿y�
   A je�li nic siê nie zmieni? Je�li za dwa miesi¹-
ce, czy za dwa lata bêdzie to samo, tylko trochê
gorzej? To wtedy rzucisz to wszystko? Wst¹pisz do
partii?
   No w³a�nie. ¯eby przybli¿yæ koniec komunizmu
w Polsce nie wystarcz¹ wysi³ki Romaszewskich czy
Moczulskich. Glempów czy Wa³êsów. Oni i tak nie
przestan¹ dzia³aæ wiêcej ni¿ mog¹, ale maj¹ pe³ne
prawo nie móc niczego osi¹gn¹æ. Zw³aszcza, gdy bê-
d¹ sami, gdy inni bêd¹ tylko czekaæ. Choæby z naj-
wiêkszym utêsknieniem i niecierpliwo�ci¹.
   Dzisiaj i jutro potrzebna jest Twoja pomoc. Twoja
i milionów takich jak Ty. Nas wszystkich. Zwy-
k³ych, szarych, przeciêtnych, normalnych. Co mog¹,
sami niewiele, ale razem- wszystko. A na razie
mog¹ stawiaæ choæby ma³e kroki w tym naszym d³u-
gim narodowym marszu. Ale je stawiaæ, nie czekaæ!
Codziennie.
   Zrób rachunek sumienia, teraz, w sierpniu 84,
zamiast rozpamiêtywaæ, co mo¿na by³o zrobiæ i cze-
go dokonali�my w sierpniu 80. Popatrz wokó³, a mo-
¿e zobaczysz kogo�, kto boi siê spytaæ Ciebie o bi-
bu³ê. Popytaj o ksi¹¿ki niezale¿ne, czytaj je choæ-
by by³y trudne, po¿ycz drugiemu. Zap³aæ zaleg³¹
sk³adkê na "S", namów kogo� ¿eby te¿ p³aci³. Zorga-
nizuj sam albo zmobilizuj innych do samokszta³ce-
nia. Napisz lub zmu� kogo� wykszta³conego do na-
pisania informacji do pisma podziemnego. Spytaj
ksiêdza, czy nie móg³by� komu� w czym� pomóc.
I pomagaj.
   Przede wszystkim zacznij my�leæ. My�leæ, co
jeszcze móg³by� sam zrobiæ, zacz¹æ, popchn¹æ. Ty.
Nie Frasyniuk, Pinior czy Jurczyk.
   Czekaj¹c na Kuronia, postêpuj wed³ug zasady
�wiêtego Ignacego Loyoli, za³o¿yciela i pierwszego
genera³a zakonu jezuitów: Módl siê tak, jakby
wszystko zale¿a³o od Boga, a rób tak, jakby wszyst-
ko zale¿a³o od Ciebie.
   A kiedy znów zdarzy siê cud, bêdziemy bli¿ej
celu: naszej godno�ci i naszej niepodleg³o�ci.
Wszyscy my, zwykli ludzie i ci wielcy, co bêd¹ wie-
dzieæ, jak ten cel zrealizowaæ. I niewykluczone, ¿e
jednym z tych wielkich bêdziesz w³a�nie Ty.
--- --- ---
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cznicy rozpoczêcia straj-
ku w stoczni, z którego
zrodzi³a siê "Solidar-
no�æ". Obecni wielokrot-
nie przerywali oklaskami
homiliê ks. Jerzego Po-
pie³uszki, który m. in.
powiedzia³, ¿e  idee "S"
s¹ nadal ¿ywe. 14 bm. Wa-
³êsa z³o¿y³ wi¹zankê
kwiatów pod Pomnikiem
Poleg³ych Stoczniowców.
--- Poczta "Solidarno�ci
/w W-wie?/ wyda³a dwa
bloczki 6 znaczków "Rok
1984 - Solidarno�æ nie
g³osuje", w 2 wersjach
kolorystycznych: br¹zo-
wo-cynobrowej i zielono-
cynobrowej. Znaczki war-
to�ci po 30 z³ dotycz¹
m.in. bojkotu wyborów
oraz rocznic Bitwy pod
Monte Cassino i Powsta-
nia Warszawskiego, a
tak¿e przedstawiaj¹ por-
trety kard. Wyszyñskiego
i marsz. Pi³sudskiego.
Jeden znaczek w bloczku,
bezp³atny, po�wiêcony
jest "Twórcom wolnej pra-
sy: REDAKTOROM, KOLPOR-
TEROM, DRUKARZOM".
Drobna rzecz, a jednak od
razu zrobi³o siê nam
cieplej ko³o serca.
--- W niezale¿nym obie-
gu pojawi³y siê: plakiet-
ki z or³em w koronie i z
Matk¹ Bosk¹ Czêstochow-
sk¹ na piersi, medaliki z
MB Ostrobramsk¹ i Ko-
zielsk¹, broszki z or³em
zygmuntowskim przepasa-
nym szarf¹ w kszta³cie S,
znaczki z krzy¿em-kotwi-
c¹ itp. Ca³a masa nowych
wzorów.
--- Gen. Jaruzelski do-
stanie w styczniu 1985
podwy¿kê i bêdzie zara-
bia³ miesiêcznie 68.000
z³. Czy i w jakiej wyso-
ko�ci I sekretarz-pre-
mier-przewodnicz¹cy KON
bêdzie p³aci³ podatek
wyrównawczy - nie wiemy.
Dodajmy, ¿e wed³ug da-
nych oficjalnych �rednia
p³aca siêga ju¿ 18.000 z³.

Dziwne, ale nie wiele
znamy osób, które zara-
biaj¹ tyle, lub wiêcej.
--- Polska znajduje siê
w czo³ówce europejskiej
zachorowañ na choroby
zaka�ne. Gdy w latach
1977-81 utrzymywa³ siê
spadek zachorowañ na te
choroby, to dwa ostatnie
lata pozwoli³y nam
wyj�æ na czo³ow¹ lokatê.
Najgorsza sytuacja jest
z ¿ó³taczk¹, w³o�nic¹ i
czerwonk¹.
--- W ostatniej umowie
gospodarczej miêdzy Pol-
sk¹ a ZSRR rz¹d PRL
zobowi¹za³ siê wzi¹æ u-
dzia³ w inwestycjach na
terytorium Zw. Radziec-
kiego w ³¹cznej wysoko-
�ci 300 miliardów z³o-
tych w ci¹gu 7 lat. Na
inwestycje w górnictwie
rud w ZSRR PRL wydat-
kuje w ci¹gu nastêpnej

5-latki a¿ 240 mld z³.
Budowa Huty Katowice
kosztowa³a nieco ponad
100 mld z³. Teraz ³adu-
jemy pieni¹dze, tak po-
trzebne gdzie indziej
/choæby rolnictwo lub
mieszkania/ w te dzie-
dziny gospodarki, które
maj¹ znaczenie g³ównie
dla interesów strate-
gicznych ZSRR i ca³ego
obozu - czyli w przemys³
zbrojeniowy.
--- W obozie socjali-
stycznym dzia³a  3 ty-
si¹ce stacji zag³uszaj¹-
cych zagraniczne pro-
gramy radiowe. Zatrud-
niaj¹ one 15 tysiêcy
ludzi. Koszt ca³ej im-
prezy wynosi oko³o 150
milionów dolarów. Dziw-
ne, ale ¿aden kraj nie
socjalistyczny nie za-
g³usza audycji radziec-
kich.

W I D Z Ê,   W I Ê C   M Y � L Ê
    Na wznoszonym "obiekcie sakralnym" /jak by po-
wiedzia³ reporter DTV/ sze�ciu ludzi. Ciekawostka
- wszyscy w ruchu, jakby pozowali do telewizji.
Dwaj co� nosz¹, jeden, co chwila pochyla siê i pro-
stuje, dwóch ci¹gnie druty zbrojeniowe, szósty pcha
taczki. Drugi sezon budowlany, �ciany wyci¹gniête
w po³owie, w tym tempie za dwa sezony "obiekt" na-
pe³ni siê lud�mi. Bêdzie s³u¿y³. Polakom. Polsce.
    Przeje¿d¿am ko³o ostatniej na osiedlu dzia³ki
budowlanej. Stoj¹ ju¿ dwa piêtra, dach pokryty, ko-
miny gotowe. ¯elazna balustrada na balkonach, szy-
by w oknach. Piêciu ludzi. Wszyscy rêkawicach
ochronnych, wszyscy w ruchu. Dwaj przy �cianie,
muruj¹, dwaj co� pi³uj¹, pi¹ty niesie wiadro. Jesz-
cze wykoñczyæ �ciany gara¿u i po³o¿yæ taras a bê-
dzie nowy domek jednorodzinny. Czyli willa. Po pro-
stu nowy dom. Jeszcze jeden Polak, nie wiem speku-
lant, oficer czy pisarz, kuzyn cioci z Ameryki, czy
rzemie�lnik, komunista czy kleryka³, Bóg z nim,
mo¿e powiedzieæ: zbudowa³em dom. Sobie. Prywatny.
Polski.
    A potem spacer Plantami, pod Wawel. Hotel Gar-
nizonowy w remoncie. Ogromne gmaszysko rozbebe-
szone niemi³osiernie od stropu po piwnice. Bezruch,
martwa cisza. Pusto.  Nie, jednak nie, s¹ ludzie.
Opala siê kto� na parapecie, siedz¹ na podwórzu na
zwiniêtych rêkawicach ochronnych. Stoj¹. Jeden
nawet co� czyta, intelektualista. Tak jest tu od
wielu lat.
    Polskê jutra budujemy dzi�.

�REDNI POLAK
---    ---

1984  �  20 SIERPNIA2  �  NR 33 (69)



MA£A POLSKA  �  ROK II
159

Przemys³ truje powoli, ale codziennie i coraz skuteczniej
   KRAKÓW BÊDZIE PIERWSZ¥, �MIERTELN¥ OFIAR¥ SKA¯ENIA POWIETRZA, WODY I GLEBY

  Go�ciem jednego z czwartków mistrzejowic-
kich by³ Krystian Waksmundzki, prezes Klubu
Ekologicznego, od wielu lat walcz¹cy o bezna-
dziejn¹ sprawê - czysto�æ �rodowiska, w któ-
rym ¿yjemy. Wizja, któr¹ roztoczy³, jest wrêcz
apokaliptyczna.

  Polska, podobnie jak
wszystkie kraje socjali-
styczne nie przejmuje
siê sprawami ekologii.
Jedynym celem i trosk¹
pañstwa socjalistycznego
jest rozwój wielkiego
przemys³u i militaryza-
cja. Rabunkowa gospo-
darka zasobami natu-
ralnymi, ska¿enie po-
wietrza, wody i gleby,
dzia³alno�æ pozoruj¹ca
ochronê �rodowiska po-
woduj¹ coraz tragicz-
niejsze zagro¿enia dla
ludzkiej egzystencji.
  W Polsce najbardziej za-
gro¿one s¹ 3 regiony:
1/ G. �l¹ska, 2/ Zatoki Gda-
ñskiej, 3/ Krakowa. W naj-
gorszej sytuacji jest
Kraków - z racji fatal-
nego po³o¿enia wystêpuje
tu ogromna koncentracja
zanieczyszczeñ. Minêli-
�my ju¿ etap katastrofy
ekologicznej. To miejsce
staje siê wysp¹ �mierci.
  Wystêpuj¹ tu zagro¿e-
nia promieniotwórcze.
  Powietrze ska¿one jest
potworn¹ ilo�ci¹ gazów
/dane GUS-owskie s¹ za-
ni¿ane/. W r. 1979 wiel-
ki przemys³ emitowa³ w
powietrze nad Krakowem
31 mln ton gazów.
  Kraków cyklicznie
nawiedzany jest brakiem
wody. Jej ilo�æ nie wy-
starcza na zaopatrzenie

takiego molocha, jakim
sta³o siê miasto. Zatru-
cie wody osi¹ga przera-
¿aj¹ce wymiary. Woda
zawiera kilkaset szko-
dliwych substancji. Nor-
ma rtêci w wodzie prze-
kroczona jest 199 razy.
  Ska¿enia chemiczne i
biologiczne niszcz¹ sza-
tê ro�linn¹.
  Silnie zanieczyszczone
s¹ gleby. P³ody rolne z
Krakowa i okolicy s¹
wiêc toksyczne.
  Ha³as w niektórych ar-
teriach osi¹ga pu³ap
�miertelnego zagro¿enia.
  Trucicielami s¹ wiel-
kie zak³ady pracy. 88%
zanieczyszczeñ powoduje
Kombinat HiL. Po za-
mkniêciu Huty Alumi-
nium w Skawinie tê sam¹
ilo�æ fenolu wyrzuca
HiL.
  Naukowe wska�niki,
jakimi okre�la siê za-
gro¿enie �rodowiska
maj¹ wielko�æ dla:
  Warszawy - 12-17
  �l¹ska - 40-50
  Krakowa - 180-186!
  W Krakowie wiêc lu-
dzie choruj¹. Tu wystê-
puje najwiêksza absencja
i hospitalizacja. Ka¿da
zmiana pogody powoduje
nasilenie objawów cho-
robowych oraz wiêksz¹
liczbê zgonów. Nasilaj¹
siê choroby kr¹¿enia i

uk³adu oddechowego,
choroby kostne, alergie,
nowotwory. Ska¿one po-
wietrze oddzia³uje tak¿e
neurotoksycznie, powo-
duj¹c depresje, choroby
psychiczne i samobój-
stwa. Najtragiczniejsze
s¹ zmiany genetyczne,
powoduj¹ce choroby i
uszkodzenia p³odu.
  Dzieje siê to w kraju,
w którym ochrona �rodo-
wiska jest zagwaranto-
wana konstytucyjnie
/art. 12 i 71/. Jest to
wiêc naruszenie ludz-
kich praw, samozag³ada,
zagro¿enie bytu narodu.
  W r. 1980 wraz z "S"
powsta³ ruch ekologicz-
ny, który zanotowa³ wie-
le osi¹gniêæ na swym
koncie. Opracowano
szczegó³owe plany rato-
wania trzech najbar-
dziej zagro¿onych okrê-
gów, doprowadzono do wy-
³¹czenia najgorszych
trucicieli.
  Tamta szansa zosta³a
zaprzepaszczona. Obecnie
prowadzona jest wy³¹cz-
nie dzia³alno�æ pozoro-
wana. Sytuacjê mo¿e po-
prawiæ tylko silny, na-
prawdê spo³eczny, ruch
ocalenia �rodowiska w
Polsce.

WOLNO�Æ DRUKU
  Cytat z wydawnictwa
"ZSRR - 100 pytañ i od-
powiedzi", drukowanego
w 30 jêzykach, str. 53:
"Pytanie - czy w ZSRR
istnieje wolno�æ druku
i jak j¹ rozumieæ? Odpo-
wied� - owszem istnieje:
wolno�æ druku to przede
wszystkim likwidacja
materialnej zale¿no�ci
gazet i czasopism od
prywatnych w³a�cicieli,
którzy na Zachodzie
okre�laj¹ oblicze poli-
tyczne prasy." No, uspo-
koili�my siê.

--- --- ---
  Wypisy z literatury ojczystej

K. I. Ga³czyñski: Teatrzyk "Zielona Gê�"
ma zaszczyt przedstawiæ tragifarsê wspó³czesn¹ pt.

"Ustrój and Naród"
NARÓD: /do Ustroju/: Halo! Haloo! Halooo!!!
USTRÓJ: /Narodowi nie odpowiada/.
Kurtyna.
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LATO�  LATO�
    Latem ³atwiej siê poruszaæ, ludzie coraz mniej
nadziei wi¹¿¹ z przysz³o�ci¹ najlepszego w dzie-
jach �wiata ustroju, tote¿ kronika ucieczek z
pañstw obozu socjalistycznego jest coraz bogatsza:

pok³ad i przywióz³ na
Zachód.
    Student czechos³o-
wacki z Bratys³awy
przelecia³ na zbudowa-
nym przez siebie super-
lekkim samolocie do Au-
strii, gdzie poprosi³ o
azyl polityczny. Lot
d³ugo�ci 45 km odby³ na
wysoko�ci 200 m.
  O azyl w USA poprosi³
rumuñski dziennikarz
W³adimir Moraru, który
obs³ugiwa³ Olimpiadê
dla bukaresztañskiej
gazety "Sportul".
    Wiceminister /!/ w
rz¹dzie Estoñskiej So-
cjalistycznej Republiki
Radzieckiej uciek³ wraz
z ¿on¹, znan¹ �piewacz-
k¹, do Szwecji. Po prostu
po zakoñczeniu oficjal-
nej wizyty w Finlandii
przy³¹czy³ siê do grupy
turystów radzieckich i
wraz z nimi dop³yn¹³
promem do Sztokholmu.
          -----

    Piêciu Polaków z ku-
tra rybackiego poprosi-
³o po dop³yniêciu do
szwedzkiego portu o azyl
polityczny.

   Czterech m³odych ro-
botników uciek³o z NRD
do RFN przez odcinek
granicy stosunkowo s³a-
bo strze¿ony. Zbiegowie
wdrapali siê na p³ot
wysoko�ci 3 metrów nie
zwracaj¹c uwagi stra¿-
ników wschodnioniemiec-
kich. Przypomnijmy, ¿e
haniebny mur berliñski
stoi ju¿ 23 lata. Od jego
wzniesienia 13 sierpnia
1961 r. z NRD zbieg³o
196 tys. osób, z czego
sforsowa³o mur bezpo-
�rednio 39 tysiêcy. 183
Niemców przyp³aci³o
próbê ucieczki z komu-
nistycznego raju ¿yciem.
   W³adze greckie rozpa-
truj¹ podanie o azyl po-
lityczny 2 sióstr, które
próbowa³y przep³yn¹æ z
Albanii morzem na po³o-
¿on¹ w odleg³o�ci 9 km
greck¹ wyspê Korfu. Po
przep³yniêciu ok. 4 km
zosta³y one wziête na
pok³ad przez jacht w³o-
ski. P³yn¹cy wraz z nimi
brat zagin¹³ na morzu.
   Pewien Rosjanin opu-
�ci³ wielki Kraj Rad
ma³¹ ³ódk¹ gumow¹ z do-
czepionym motorkiem i
szczê�liwie dobi³ na
�rodku Ba³tyku do ja-
kiego� statku szwedz-
kiego, który wzi¹³ go na

        -----
NAD C.K. ÌRÓDE£KIEM
CHWILA BOLESNEJ ZADU-
MY
  Kronika krakowska
i DTV zaprosi³y nas do
krystalicznego �róde³-
ka, które jakoby zaczê³o
biæ w³a�nie w Bronowi-
cach. Zaproszenie by³o
poniek¹d zbêdne, bo
miejsce jest oblê¿one
przez spragniony t³um,
truty od lat cuchn¹c¹
ciecz¹ z kranów. Ponad-
to �róde³ko nie trys³o
ani samo, ani teraz, bo
jest spadkiem po C.K.
/czytaj: Cesarsko -
Królewskiej/ Austrii.
Jej to bowiem urzêdnicy
dbali o wodê dla miasta
i jego fortów, dr¹¿¹c
liczne studnie g³êbino-
we. Tak¿e wiadukt nad
Grzegórzeck¹ obmy�lili
od razu tak, ¿e obecnie
idzie nim ruch wielo-
krotnie wiêkszy. Zapro-
jektowana przez nich
sto lat temu sieæ wodn-
kan dopiero dzi� prze-
staje wystarczaæ. Rów-
nie¿ ich kliniki i szpi-
tale wznoszono od razu
rozumnie i z rozmachem.
A je�li jeszcze u�wiado-
mimy sobie, ¿e i kolej
do Zakopanego sz³a on-
gi� szybciej, a 30-minu-
towe spó�nienie poci¹gu
ze Lwowa wywo³ywa³o
burzê w prasie, to mo¿e-
my tylko westchn¹æ do
nieboszczki Austrii i
zmówiæ paciorek za mi-
³o�ciwie niegdy� panu-
j¹cego w Galicji cesarza
Franciszka Józefa.
WASZ KRAKOWIACZEK CIA

LEPIEJ PÓÌNO NI¯ WCALE
   Zwi¹zek Radziecki
wycofa³ z eksploatacji
samolot pasa¿erski TU-
144, jako zbyt kosztowny
i niebezpieczny /liczne
katastrofy/. A przecie¿
nie tylko starzy ludzie
pamiêtaj¹, jak prasa
zmusza³a nas do wierze-
nia, ¿e TU-144 jest naj-
wy¿szym osi¹gniêciem
�wiatowej techniki lot-
niczej.

CZY WIECIE, ¯E za pensjê
robotnik w RFN mo¿e ku-
piæ /po odliczeniu op³a-
ty za mieszkanie/: 200
kg schabu, lub 600 kg
parówek, lub 2 tys. li-
trów mleka, lub wyjechaæ
z 4-osobow¹ rodzin¹ na
dwa tygodnie w Alpy, lub
kupiæ 4 kolorowe telewi-
zory?
Z RADIA ERYWAÑ
  Jak powstawa³y wielkie
budowle socjalizmu?  Od-
powied�: Ró¿nie. Np. Ka-
na³ Bia³omorski zbudo-
wali ci, co opowiadali
kawa³y polityczne, a
Kana³ Wo³ga-Don, ci, co
ich s³uchali.
Z LUDOWYCH PRZY�PIEWEK
  Szli do nieba zomowcy
  Po jednej drabinie,
  Drabina siê z³ama³a,
  Spadli miêdzy �winie.
Z£OTA MY�L
  Dolar ma pokrycie w
z³ocie, funt w platynie,
a z³oty polski w cynie.
W cynie spo³ecnym.
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WYD.: PAP - POLOWE ARCHIWUM
PRASOWE, KRAKÓW, MA£OPOLSKA

NASZA DEWIZA:
PLUS RATIO QUAM VIS

RACZEJ ROZUMEM NI¯ SI£¥
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NR 34/70/     27.08.83     10 Z£

      PISMO NIEZALE¯NEKU POLSCE SOLIDARNO�CI
    W dniu 31 sierpnia 1980 wybuch³a "Solidarno�æ". Zaczê³o
siê kolejne w dziejach Rzeczpospolitej powstanie, kolejny
zryw przeciw ciemiêzcom. Po Konfederacji Barskiej, po Po-
wstaniu Ko�ciuszkowskim, Listopadowym, Styczniowym, War-
szawskim, po próbach Czerwca i Pa�dziernika 56, Marca 68,
Grudnia 70 i Czerwca 76 nadszed³ Wielki Sierpieñ. Najwa¿-
niejsza w historii Polski XX wieku data po 11 listopada 1918
- dniu odzyskania niepodleg³o�ci po zaborach.
    Cztery lata temu nie zrzucili�my ucisku rosyjskiego
mocarstwa. Jego czo³gi pozostaj¹ na naszej ziemi. W ka¿dej
chwili mog¹ nas fizycznie zniewoliæ - albo same, albo przez
dzia³aj¹ce pod ich os³on¹ ZOMO.
    Ale cztery temu definitywnie rozbili�my okowy wielokroæ
straszniejsze. Usunêli�my krêpuj¹ce nas od kilkudziesiêciu
lat umys³owe i polityczne zniewolenie sowieckie. W �wiado-
mo�ci narodowej Polaków komunizm przesta³ istnieæ jako
jedyna alternatywa rozwoju dziejowego, przysz³o�ci kraju i
�wiata. Zrozumieli�my, ¿e komunizm jest dziwacznym i przej-
�ciowym okresem historii, jak to kto� pó�niej sformu³owa³. ¯e
jego likwidacjê w³a�nie rozpoczêli�my powo³uj¹c do ¿ycia
"Solidarno�æ" i ¿e jego koniec jest tylko kwesti¹ czasu, bo ta
likwidacja dziêki samemu zaistnieniu "Solidarno�ci" sta³a
siê ju¿ procesem nieodwracalnym.
    Udowodnili�my bowiem i wielkimi strajkami i ca³¹ po-
sierpniow¹ rzeczywisto�ci¹, sobie i wszystkim ludziom na
Wschodzie i na Zachodzie, ¿e w³adza komunistyczna nie ma
prawa nazywaæ siê ani robotnicz¹, ani narodow¹, bo repre-
zentuje nie lud, który wyst¹pi³ przeciw niej, ale wy³¹cznie
siebie sam¹.
    To jest i bêdzie historyczn¹, w skali �wiatowej zas³ug¹
polskiego Sierpnia.
    Tak jak olbrzymie dzie³o Konstytucji 3 Maja, wkrótce po
zaistnieniu unicestwione formalnie przez Moskwê, ¿y³o potem
w nadziejach wielu pokoleñ, by zi�ciæ siê wreszcie w Polsce
Niepodleg³ej, tak Porozumienia Sierpniowe, choæ cynicznie
podeptane przez w³adzê komunistyczn¹ ju¿ 13 grudnia 1981,
¿yj¹ i ¿yæ bêd¹ w naszej �wiadomo�ci, by odrodziæ siê i ucie-
le�niæ w Polsce nie tylko Niepodleg³ej, ale Sprawiedliwej i
Samorz¹dnej.
    W Polsce "Solidarno�ci".
---                             ---                          ---

POWTÓRKA Z HISTORII
--- 28.VIII. 1920 - 2 DP le-
gionów bije Budionnego ko³o
Hrubieszowa.

--- 29.VIII. 1920 - Dywizja
ukraiñska i kilka batalionów
polskich walczy zwyciêsko z
Budionnnym pod Zamo�ciem.

--- 30.VIII. 1942 - Drugi
etap ewakuacji wojska pols-
kiego z ZSRR. £¹cznie pod do-
wództwem gen. Andersa wypro-
wadzono oko³o 110 tysiêcy ¿o³-
nierzy i ludno�ci cywilnej.

--- 31.VIII. 1920 - Wielka
bitwa kawaleryjska pod Zamo-
�ciem. Oblegaj¹c¹ to miasto
Kon-Armiê Budionnego ataku-
j¹ 10 i 13 DP oraz dywizja
kawalerii genera³a J. Rómm-
la. Kosztem krwawych strat
Budionny toruje sobie drogê
do odwrotu.

---

NR 34 (70)  �  27 SIERPNIA  �  1984



ROK II  �  MA£A POLSKA
162

O MURY CZÊSTOCHOWY ROZBIJA
SIÊ POTOP KOMUNIZMU
   13 bm. na Jasnej Górze za-
koñczy³a siê doroczna piel-
grzymka krakowska. Sz³o w
niej 9400 osób. Liczba uczest-
ników sierpniowych pielgrzy-
mek do Czêstochowy wzrasta
lawinowo z roku na rok. Z ca-
³ej Polski przyby³o tam tym
razem æwieræ miliona ludzi,
a w dniach zakoñczenia roz-
dano 450.000 komunikantów.
   Impreza ta nie ma ju¿ nic
wspólnego z pielgrzymk¹
tradycyjn¹: z dewocj¹ i sta-
rymi babami ze wsi. Np. w
grupie krakowskiej 80% sta-
nowi³a m³odzie¿ studencka i
licealna. W pielgrzymce war-
szawskiej szli Francuzi,
Portugalczycy, Szwajcarzy,
Wêgrzy, S³owacy, W³osi, Szwe-
dzi, Amerykanie, Niemcy z
NRD i RFN w jednej grupie,
Murzynka z Zambii. Szed³ te¿
dopiero co wypuszczony z
wiêzienia przywódca KPN
Leszek Moczulski.
   Modlono siê: ¿eby komunizm
rozbi³ siê o mury czêstochow-
skie jak potop, za tych co id¹
w pielgrzymce s³u¿bowo -
¿eby poznali bezsens swojej
pracy, za internowanych, za
tych co stracili pracê, za
tych co w ³agrach.
   �piewano pie�ñ konfedera-
tów, �piewano na cze�æ Lecha
i wszystkich Lechów w Pols-
ce, o Matce "o twarzy jak
polska ziemia czarnej, jak
polska ziemia znaczonej bli-
znami".
   Na konferencjach na pola-
nach le�nych i w homiliach
mówiono o tym, ¿e nasze na-
stêpne tysi¹c lat nale¿y do
m³odzie¿y, ¿e nie ma "mniej-
szego z³a", bo z³o jest zawsze
z³em, ¿e partyzantka kielecka
AK nie mia³a nigdy ¿adnej
ideologii.
  Prawie wszyscy nie�li krzy-
¿e przybrane bia³o-czerwony-
mi wst¹¿kami i kwiatami, ty-
si¹ce razy wznoszono rêce w
znaku V, niesiono napisy
"Solidarni s¹ w�ród nas",

"Solidarno�æ HiL" i wiele
innych tego typu, na posto-
jach recytowano Herberta i
grano na gitarach elek-
trycznych.
    DTV zauwa¿y³ jedynie
grupê hippisów narkotyzuj¹-
cych siê po wodz¹ ksiêdza z
Wroc³awia. Znamy to: w trak-
cie pielgrzymki Papie¿a wi-
dziano w TV tylko zemdlone w
�cisku kobiety a podczas
Olimpiady wy³¹cznie prze-
stêpstwa i skandale w Los
Angeles. Na trasie nie pró¿-
nowa³a te¿ czarna propaganda
SB: rozpowszechniano infor-
macje o ekscesach  seksual-
nych duchowieñstwa, o tym
jak ks. Tischner sprzedawa³
po 50 z³ swe zdjêcia w kape-
luszu kardynalskim a bp.
Tokarczuk wspó³pracowa³ z
Gestapo itp. brednie mozolnie
produkowane przez robaczyw¹
fantazjê "speców" od komuni-
stycznej dywersji, którzy tym
razem jednak byli ca³kowicie
bezsilni wobec rozmachu,
spontaniczno�ci i ¿ywio³owo-
�ci pielgrzymki.

DZIEÑ JAK CO DZIEÑ

Z REGIONU
--- W Dzieñ Wniebowziêcia
w godzinach dopo³udniowych
ko�cio³y �ródmiejskie by³y
prawie tak pe³ne jak w nie-
dzielê. Wiêkszo�æ uczestników
mszy musia³a wyj�æ z pracy.
A wiêc jak mówi³ Lenin - lud
g³osuje nogami.
--- Konkurencj¹ dla ko�cio-
³ów by³y jedynie sklepy miê-
sne, coraz s³abiej ostatnio
zaopatrywane. Kolejki wyd³u-
¿aj¹ siê nieprawdopodobnie.
O 10 rano pod sklepem na
Grodzkiej czeka³o ok. 100
osób. Ci ludzie te¿ w wiêkszo-
�ci opu�cili stanowiska pra-
cy, przerywaj¹c budowê socja-
lizmu. A wiêc znów Lenin: jak
wy¿ej.
--- Biblioteki dosta³y do
zaopiniowania projekt egza-
minu bibliotekarskiego przy-
s³any z Ministerstwa. W�ród
lektur obowi¹zkowych umiesz-

czono m.in. Marka Nowakow-
skiego "Opowiadania wybrane".
Ale na egzemplarzu dostarczo-
nym bibliotece krakowskiej
jaka� prawomy�lna d³oñ skre-
�li³a d³ugopisem tê niebez-
pieczn¹ pozycjê. Dyscyplina
i�cie radziecka.
--- Zespó³ MANAAM mimo swej
olbrzymiej popularno�ci w
kraju i za granic¹ popad³ w
nie³askê po odmowie wystêpu
na spotkaniu przyja�ni pol-
sko-radzieckiej. Przeboje
zespo³u wycofano z radia,
jego cz³onkowie zaczêli te¿
mieæ trudno�ci paszportowe.
Z KRAJU
--- TKK "S" wezwa³a do
uczczenia 4. rocznicy podpisa-
nia Porozumieñ Gdañskich
przez zorganizowane manife-
stacje w regionach.
--- W ko�ciele �w. Stanis³awa
Kostki w W-wie odby³a siê z
udzia³em kilku tysiêcy  wier-
nych msza �w. w intencji uwol-
nionych z wiêzieñ dzia³aczy
opozycyjnych. Kwiaty na o³ta-
rzu  z³o¿yli m.in. Seweryn
Jaworski i Marian Jurczyk.
Milicja patrolowa³a okolice
ko�cio³a.
--- Wa³êsa zaapelowa³ do zz
ca³ego �wiata o nacisk na
w³adze PRL w sprawie uwolnie-
nia Piotra Mierzejewskiego i
Bogdana Lisa.
--- Wa³êsa zaapelowa³ o znie-
sienie wszystkich sankcji
ekonomicznych wobec Polski.
O�wiadczy³ jednak, ¿e Polacy
niewiele skorzystaj¹ ze znie-
sienia sankcji, je¿eli w³adze
nie zezwol¹ spo³eczeñstwu na
przejêcie odpowiedzialno�ci za
rz¹dzenie krajem i nie prze-
prowadz¹ odpowiednich reform.

---
SIERPIEÑ to jeden ze szczegól-
nie niebezpiecznych miesiêcy
dla komuny. Pozosta³e to gru-
dzieñ, pa�dziernik, czerwiec,
marzec, maj, lipiec, styczeñ,
wrzesieñ, kwiecieñ, listopad i
luty.

       wg Marka Twaina
---
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PISMO NIEZALE¯NE. WYDA-
WCA PAP - POLOWE ARCHI-
WUM PRASOWE KRAKÓW, MA-
£OPOLSKA. NASZA DEWIZA:

PLUS RATIO QUAM VIS
RACZEJ ROZUMEM NI¯ SI£¥
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CZWARTA ROCZNICA PORO-
ZUMIEÑ SIERPNIOWYCH
    W przeddzieñ �wiêta
Solidarno�ci ko�ció³
mistrzejowicki wita³
niecodziennego go�cia -
ks. Popie³uszkê, jednego
z najbardziej radykal-
nych obroñców "S", który
celebrowa³ mszê. "Mamy
obowi¹zek dawania �wia-
dectwa prawdzie o Sierp-
niu 80" - powiedzia³ w
homilii. W t³umie wier-
nych byli m.in. wypusz-
czeni na wolno�æ wiê�-
niowie polityczni - Mie-
czys³aw Gil, Stanis³aw
Handzlik, ma³¿eñstwo
Szkaradkowie z N. S¹cza
i in. Kolejny czwartek
mistrzejowicki zakoñczy³
siê recitalem pie�ni
patriotycznych w wyko-
naniu Piotra Szczepani-
ka. W tym¿e ko�ciele
urz¹dzono wystawê zdjêæ
ze strajku w Stoczni
Gdañskiej w 80 r.
    W tym samym dniu, jak
zwykle, ulicê Pomorsk¹
zajê³y suki ZOMO, wokó³
których leniwie wa³êsa³y
siê si³y porz¹dku. Uak-
tualni³ siê wy³a¿¹cy
spod starej farby napis
na domu przy ul. Szyma-
nowskiego "Witamy ZOMO
w Krakowie". Mój Bo¿e,
wierzyæ siê nie chce, ¿e
kiedy� w Krakowie si³
ZOMO po prostu nie by³o.
    Na krótko przed
rocznic¹ przes³uchano
na MO proboszcza parafii
w Bieñczycach ks. Gorze-
lanego.
    Okoliczno�ciow¹ mszê
w ko�ciele Jezuitów
przy ul. Kopernika kon-
celebrowa³o kilku ksiê-
¿y. W kazaniu podkre�lo-
no intencjê, w której
odprawiano nabo¿eñstwo
oraz historyczne znacze-
nie Sierpnia dla ca³ego
narodu, w tym równie¿
dla ko�cio³a w Polsce.
Modlono siê, "aby Polsk¹

rz¹dzili ludzie m¹drzy,
naród mi³uj¹cy". "Bo¿e
co� Polskê" od�piewano,
wznosz¹c palce w znaku
V. Potem przed u³o¿onym
krzy¿em kwietnym odmó-
wiono modlitwy za ofia-
ry stanu wojennego, od-
�piewano Hymn, Rotê i
"Nasz jest ten dzieñ".
    Mszê �w. odprawiono
równie¿ w ko�ciele pod-
górskim, którego okolice
pe³ne by³y milicji.
    W Arce na mszy �w.
zebra³o siê parê tysiêcy
ludzi. Z balkonu ko�cio-
³a zwisa³a flaga "S".
Przy o³tarzu sta³ poczet
hutników w od�wiêtnych
uniformach, ze sztanda-
rem parafii. W t³umie
rozwiniêto kilka trans-
parentów "S". Homilia
po�wiêcona by³a idei
mi³o�ci, przebaczenia i
porozumienia narodowe-
go. Po mszy od�piewano w
ko�ciele "Bo¿e co� Pol-
skê" a potem jeszcze
hymn "S", ale ju¿ bez
wtóru organów. Wokó³
ko�cio³a nie by³o widaæ
mundurowych MO, ale
pe³no by³o esbeków, rzu-
caj¹cych siê w oczy, od-
�wiêtnie ubranych; za-
uwa¿ono tak¿e grupê
cywilów z� psami. Po
wyj�ciu z ko�cio³a t³um
sta³ i �piewa³ wokó³
miejsca �mierci W³osika:

"Jeszcze Polska", Rotê,
"Solidarni, nasz jest
ten dzieñ". Skandowano:
Nie oddamy Sierpnia,
Uwolniæ Lisa!, Nie zapo-
mnimy Bogdana! Ry�ka!
Grzesia! Zwyciê¿ymy!
Polska to my! Ale okrzyk
"precz z re¿imem!" od
razu wyciszono. Formu-
j¹cy siê pochód, który
jak zwykle zacz¹³ zmie-
rzaæ ku rondu Kocmy-
rzowskiemu zatrzymano
samorzutnie okrzykami
"Prowokacja!, "Rozej�æ
siê!", a w koñcu "Nie
róbcie mato³om  ucie-
chy!". Milicja wci¹¿ siê
nie pokazywa³a, mimo ¿e
w Hucie zgromadzone
by³y du¿e si³y ZOMO,
wiêc do staræ nie do-
sz³o. Pe³na dyscyplina i
samokontrola zebranego
t³umu oraz wstrzymanie
siê - po raz pierwszy! -
przez MO od prowokacyj-
nych manewrów, pozwoli-
³y godnie uczciæ �wiêto
"Solidarno�ci".

x
   Gromadne, chocia¿
mniejsze ni¿ w latach
poprzednich obchody
odby³y siê te¿ w innych
miastach. Nie wszystkie
by³y tak spokojne jak w
Krakowie, chocia¿ TKK
apelowa³a o "obchody
solidarno�ciowe" a nie
o demonstracje, a Wa³êsa
proponowa³ uczczenie
rocznicy przede wszyst-
kim w ko�cio³ach.
    W W-wie po mszy
wieczornej w Katedrze
�w. Jana kilka tysiêcy
osób rozpoczê³o pochód,
ale rozesz³o siê, kiedy
MO zagrodzi³a im drogê.
    W Bydgoszczy tak¿e
kilka tys. ludzi wziê³o
udzia³ w mszy �w.
    Krótka manifestacja
mia³a miejsce w Gdañsku,
Wa³êsa w�ród wiwatuj¹-
cych t³umów przeszed³
ze Stoczni pod Pomnik
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Poleg³ych Stoczniowców,
gdzie z³o¿y³ kwiaty. Od-
�piewano Hymn i Bo¿e
co� Polskê. Wa³êsa nie
odczyta³ zapowiedzianego
przemówienia, tylko za-
apelowa³ do ludzi o spo-
kojne rozej�cie siê. Mi-
licja by³a obecna, ale
nie interweniowa³a.
   W Szczecinie w podo-
bnej manifestacji wzi¹³
udzia³ - mimo ostrze¿eñ
w³adz - Marian Jurczyk.
   We Wroc³awiu w dniu
30. VIII po wieczornej
mszy �w. zatrzymano ok.
stu osób, ale wszystkich
pó�niej zwolniono.
Aresztowania mia³y naj-
widoczniej prewencyjny
charakter. W dzieñ pó�-
niej wielotysiêczny po-
chód rozpêdzi³y brutal-
nie ZOMO. Wypuszczeni
kilka tygodni temu z
wiêzieñ W³adys³aw Fra-
syniuk i Józef Pinior
wyg³osili publiczne
przemówienia prosoli-
darno�ciowe, za co zo-
stali natychmiast za-
trzymani i w trybie
przyspieszonym skazani
na 2 mies. aresztu. Oto
jaka jest warto�æ lipco-
wej amnestii.
    W wiêzieniu znalaz³
siê równie¿ ponownie
Wojciech Ziembiñski -
wieloletni dzia³acz opo-
zycji  /m.in. cz³onek
KOR i ROPCiO/ za kiero-
wanie nielegalnym zgro-
madzeniem 15. VIII na
cmentarzu w W-wie i
wyg³oszenie tam patrio-
tycznego przemówienia.
    Po �wiêcie Wa³êsa
o�wiadczy³, ¿e jego ob-
chody wykaza³y poparcie
dla "S". Pokojowy cha-
rakter uroczysto�ci po-
kazuje, w jaki w sposób
ruch zwi¹zkowy odnosi
siê do rz¹du PRL. "Nie
bêdziemy wychodziæ na
ulice - powiedzia³ -
¿eby nie daæ w³adzy oka-

zji do zastosowania przemo-
cy".

POWTÓRKA Z HISTORII
--- 1.9. 1939 - Najnowocze-
�niejsza armia �wiata ubez-
pieczona przez najwiêksz¹
armiê �wiata napada na Pol-
skê.
--- 1.9. 1970 - W W-wie pow-
staje KPN - Konfederacja
Polski Niepodleg³ej.
--- 2.9. 1939 - Ambasador
ZSRR ob³udnie namawia min.
Becka do skorzystania z ra-
dzieckiej pomocy materia³o-
wej, a radiostacja w Miñsku
nawo³uje: "towariszcz  mar-
sza³ Rydz-�mig³yj - wpie-
rod!"
--- 3.9.1939 - Anglia i
Francja wypowiadaj¹ wojnê
Niemcom. Zaniepokojony Ber-
lin namawia Moskwê do wcze-
�niejszego ni¿ przewidziano
uderzenia na Polskê.
--- 5.9. 1920 - 2 Dyw. Leg.
odrzuca za Bug pobit¹ Kon-
Armiê Budionnego.
--- 5.9. 1939 - Trwa mobili-
zacja w ZSRR. Na monity  Ber-
lina  Mo³otow odpowiada:
"zbytni po�piech mo¿e zaszko-
dziæ naszej sprawie... i zjed-
noczyæ si³y naszych przeciw-
ników".
--- 7.9. 1939 - Kapituluje
Westerplatte.
--- 8.9. 1939 - Rozpoczyna
siê obrona  W-wy /bêdzie
trwaæ do 27.9/. - Mo³otow
gratuluje Niemcom rzekomego
zajêcia  W-wy i zapewnia, ¿e
"sowiecka akcja zbrojna na-
st¹pi w ci¹gu kilku najbli¿-
szych dni".
--- 9.9. 1918 - Partia Leni-
na uniewa¿nia wszystkie tra-
ktaty rozbiorowe, aby po pa-
ru miesi¹cach podj¹æ stara-
nia o "zjednoczenie" wszyst-
kich zaborów "pod jednym
ber³em".
--- 9.9. 1939 - Rozpoczyna
siê bitwa nad Bzur¹ /pod
Kutnem/.
--- 9.9. 1978 - W Zbroszy Du-
¿ej powstaje Komitet Samoob-
rony Ch³opskiej Z. Grójeckiej.

DZIEÑ JAK CO DZIEÑ
--- Po³owa funkcjo-
nuj¹cych w PRL szkó³
mie�ci siê w budyn-
kach przedwojennych.
Brakuje ok. 2 tys.
szkó³. Coraz wiêksza
liczba dzieci bêdzie
wiêc musia³a uczyæ
siê na 3 zmiany.
--- Jak zawsze w
Polsce socjalistycz-
nej, wiele dzieci
przysz³o 1 wrze�nia
do szkó³, w których
nie zd¹¿ono podczas
wakacji ukoñczyæ
remontów. Radio
skwitowa³o to po
swojemu: "W pewnej
liczbie szkó³ nauka
bêdzie toczy³a siê
równolegle z pracami
remontowymi".
--- "Prawda" wydru-
kowa³a artyku³
Czernienki o stosun-
kach ZSRR z USA.
Istotnym celem tej
publikacji jest
prawdopodobnie zde-
mentowanie pog³osek
¿e tow. Cz. jest cho-
ry, bo nie pokazywa³
siê publicznie od 7
tygodni. Rok temu w
podobny sposób za-
wiadamiano, ¿e An-
dropow jeszcze ¿yje,
chocia¿ by³ ju¿
�miertelnie chory.

NOWY NUMER "ARCHI-
WUM WSPÓ£CZESNEGO"
   Ukaza³ siê drugi
numer "AW" a w nim
m.in.: "S" na tle
sytuacji Polski, "Wy-
bory przez lornet-
kê", "Kazus Adama
Schaffa" i "List
nie z tego �wiata".
Zamówienia mo¿na
sk³adaæ u kolpor-
terów "MP". Pierwszy
nr "AW" jest ju¿ pra-
   ktycznie wyczer-
   pany.          ---
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POWTÓRKA Z HISTORII
--- 11.IX.1919 - Ofensy-
wa polska dochodzi do
Berezyny i D�winy.
--- 11.IX.1944 - Depesza
d-cy AK do marsz. Ro-
kossowskiego o uzgod-
nienie wspó³dzia³ania
pozostaje bez odpowiedzi.
--- 12.IX.1683 - Odsiecz
wiedeñska. Historycy
radzieccy podaj¹, ¿e pod
Wiedniem walczy³ lud
ukraiñski - ok. 10 tys.
Kozaków.
--- 13.IX.1920 - Armia
gen. Sikorskiego pr¹c
przed sob¹ Budionnego,
zajmuje W³odzimierz Wo³.
I zaskakuje manewrem
samochodowym Kowel.
--- 14.IX.1944 - Ude-
rzenie sowieckie na
Pragê dochodzi do Wis³y.
Na warszawskim odcinku
rzeki rozlokowane s¹ 3
dywizje LWP.
--- 15. IX. 1944 - Po-
cz¹tek forsowania Wis³y
przez formacje Berlinga.
Przeprawa odbywa siê
czê�ciami oddzia³ów z
powodu "braku dosta-
tecznej ilo�ci" pontonów
i ³ódek oraz bez odpo-
wiedniego wsparcia lot-
nictwa i artylerii.

DZIEÑ JAK CO DZIEÑ
Z REGIONU
--- Do USA wyjecha³ z
Krakowa Krzysztof
Bzdyl, wieloletni dzia-
³acz KPN i "S", nie-
ustannie represjonowany
od 1976 r. Dalszy pobyt
w kraju grozi³ mu po-
nownym aresztowaniem.
--- Ju¿ nawet po bu³ki

trzeba gdzieniegdzie
ustawiaæ siê w kolejce
o 6 rano. Na piekarnie
na³o¿ono podobno jakie�
ograniczenia. Po raz
niewiadomo który przy-
pominaj¹ siê zapewnie-
nia pewnego urzêdowego
bêcwa³a, ¿e �wie¿e,
chrupi¹ce bu³eczki bêd¹
codziennie, jak tylko
podniesie siê ceny. I
co? Ceny posz³y w górê,
a¿ hej, a bêcwa³ nadal
jest ministrem.
Z KRAJU
--- Trwaj¹ intensywne
konsultacje dzia³aczy
opozycji. Sam Bujak od-
by³ w sierpniu w pod-
ziemiu 3 spotkania z
wypuszczonymi z wiêzieñ
- Pa³ubickim, Michni-
kiem i Frasyniukiem.
--- Urban wyzna³, ¿e
rz¹d rozwa¿a wprowa-
dzenie do kodeksu kar-
nego przepisu o bani-
cji, czyli wypêdzeniu
z kraju uporczywych
dzia³aczy politycznych.
Nie wiadomo dlaczego
powo³a³ siê przy tym na
wzory niektórych
pañstw Zachodu. £atwiej
przecie¿ nawi¹zaæ do
powszechnej �wiadomo�ci
historycznej Polaków, w
której trwale zakodo-
wane s¹: kibitka, etap,
zes³anie, tajga, Sybir,
Kazachstan, katorga,
nahajka, ³agier...
--- W Katowicach Ka-
zimierz �witoñ zacz¹³
g³odówkê - na poparcie
swego ¿¹dania wobec
w³adz o zgodê na utwo-
rzenie chrze�cijañskich
zz, opartych na wzorach
"S".
--- Gwiazda stwierdzi³:
Urban mówi, ¿e jestem
wolny, ale 3 samochody
�ledz¹ mnie stale.
--- Rakowski te¿ siê
normalizuje. Rok temu
mówi³ do kilku tysiêcy
stoczniowców i zosta³
wygwizdany. Potem do

dyskusji z sob¹ sam so-
bie dobra³ kilkudzie-
siêciu autorów listów,
którzy go nie�mia³o
krytykowali. Przed
rocznic¹ Sierpnia TV
nada³a rozmowê tow. wi-
cepremiera z gronem ju¿
tylko 16 osób, g³ównie
ze sfer rz¹dowych, z
których ¿adna nie po-
wiedzia³a mu z³ego s³o-
wa. Czekamy, kiedy MFR
zacznie mówiæ sam do
siebie /najlepiej w izo-
lowanym lokalu/ ku ra-
do�ci szerokich rzesz.
--- Kto w Rybniku chce
kupiæ czarne rajstopy,
musi okazaæ akt zgonu.
Na szczê�cie nieboszczyk
mo¿e ten sprawunek za-
³atwiæ przez swoich
krewnych. W Legnickiem
ciep³e kalesony mêskie
sprzedaj¹ na receptê.
    ZE �WIATA
--- Wielkie uroczysto-
�ci z udzia³em tysiêcy
wiernych odby³y siê w
Wilnie na cze�æ �w. Ka-
zimierza, patrona Li-
twy. Papie¿ w telegra-
mie do biskupów litew-
skich wyrazi³ ¿al, i¿
nie mo¿e uczestniczyæ
w tych obchodach /na co
oczywi�cie nie zgodzi³
siê rz¹d ZSRR/. Uroczy-
sto�æ powtórzona by³a
dla Litwinów i dla Po-
laków ze wzglêdu na
ograniczon¹ pojemno�æ
ko�cio³a �w. Piotra i
Paw³a w Wilnie.
--- Honecker nie poje-
dzie jednak do RFN.
W obawie przed popraw¹
stosunków miêdzy dwoma
pañstwami niemieckimi
pokój mi³uj¹cy Zwi¹zek
Radziecki postawi³ sta-
nowcze weto. Przyja�ñ
i braterstwo maj¹
wprawdzie ³¹czyæ narody
�wiata, ale tylko te,
które wska¿e kremlow-
skie Politbiuro i tylko
gdy ZSRR ma w tym in-
teres.
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W I D Z Ê,  W I Ê C   M Y � L Ê
   Ma³a notatka prasowa w rubryce ciekawostek ze
�wiata: "Centralna telewizja radziecka nada³a
pierwsz¹ lekcjê aerobiku. Jest to odpowied�,  jak
siê tutaj podkre�la, na ogromny wzrost popularno-
�ci tej formy gimnastyki".
   A wiêc znowu co� z mody, obyczajów, wzorów kul-
tury masowej, techniki, s³owem z cywilizacji Za-
chodu przeniknê³o na Wschód i po okresie oporów
i niechêci przyjê³o siê i upowszechni³o. Jak kie-
dy� jazz i cybernetyka, pop-art. i d¿insy.
   A co �wiat przyj¹³ ze Wschodu w ostatnich la-
tach? Kazaczoka? "Stolicznaj¹"? Bo chyba trudno tu
wliczyæ tak specyficzny eksport, jak osoby i dzie-
³a So³¿enicyna, Zinowiewa, Watta, Bukowskiego,
W³adimowa, Wojnowicza i tylu innych.
   Nierówny bilans.
   Niepokoj¹co nieadenkwantny, jak mawia³ pewien
element z aparatu.

�REDNI POLAK

PIERWSZY FASZYSTA �WIATA
   W Moskwie zakoñczy³y siê zawody "Przyja�ñ 84"
czyli kontr-olimpiada. Ceremonia³ ich otwarcia
by³ identyczny jak w Los Angeles. I chocia¿ przy-
ja�ñ i pokój by³y g³ównymi has³ami zawodów, to
ka¿dy móg³ zauwa¿yæ, i¿ duch wojskowy unosi³ siê
nad stadionem. Kolumny zawodników maszerowa³y
krokiem prawie defiladowym, zamaszy�cie bij¹c
w bie¿niê nogami i równo, sprê¿y�cie unosz¹c rêce.
Dostrzeg³ to nawet nasz komentator TV i jêkn¹³:
Jak oni piêknie id¹, tak równo, noga w nogê. Znicz
zwodów odpalono od p³omienia... Nie, nie rakiety
balistycznej, lecz grobu nieznanego ¿o³nierza pod
murem Kremla. Potem za� z pozoru niespodziewanie
uczczono pamiêæ ofiar... faszyzmu. By³o to jednak
konsekwentne i logiczne. Przecie¿ Reagan, prze-
ciwko któremu zawody organizowano, jest w prostej
linii kontynuatorem poczynañ Hitlera i pierwszym
faszyst¹ �wiata.

NOWE ZNACZKI
   Bloczek w kol. niebieskim "Wiê�niowie politycz-
ni regionu Ma³opolska" z dat¹ 7.VIII.84 wyda³a
poczta polowa "Solidarno�ci" Kraków-Nowa Huta. Na
4 znaczkach po 50 z³ przedstawiono portrety dzia-
³aczy regionu: Witolda Bawolskiego - cz³onka
Krajowej Sekcji Hutnictwa "S", Mieczys³awa Gila -
przewodnicz¹cego MKZ "S" Ma³opolska, przewodni-
cz¹cego Komisji Robotniczej Hutników HiL, Stani-
s³awa Handzlika - wiceprzewodnicz¹cego KRH HiL,
cz³onka RKW "S" Ma³opolska i Edwarda Nowaka -
przewodnicz¹cego Komitetu Za³o¿ycielskiego Samo-
rz¹du Pracowniczego HiL.
   Nowa Huta wyda³a te¿ bloczek w kol. czerwonym
po�wiêcony Armii Krajowej, w cenie 150 z³.
   Poczta Ma³opolska "Solidarno�ci" wypu�ci³a zna-
czek "George Orwell 1984" z portretem pisarza w
2 wersjach kol. - stalowej i bordowej. Warto�æ 30
z³. Znaczki te drukowane s¹ na arkuszach A-3.

Z KSI¥¯EK NIEZALE¯NYCH
   "Na ludnej ulicy stoi
facet i wymiotuje. Pod-
chodzi drugi i powiada:
¯eby pan wiedzia³, jak ja
pana rozumiem..." /Wie-
s³aw Wodecki, "Listy do
Leona", wyd. Przed�wit,
W-wa, 1984/.

OD REDAKCJI
   Nie wypali³ nam ten
pierwszy w "MP� rysunek
z n-ru 34, fakt. Mia³ to
byæ sowiecki nied�wied�
rozje¿d¿any przez walec
"S". Przepraszamy, obie-
cujemy poprawê.

A JEDNAK PRAWDZIWE...
Ju¿ w r. 1949, 1 marca
"Gaz. Krakowska" donosi-
³a, ¿e "w ramach planu
6-letniego osi¹gniemy
pe³n¹ samowystarczal-
no�æ w produkcji sprzêtu
motoryzacyjnego". Po¿y-
li�my, zobaczyli�my co
z tych przechwa³ek wy-
sz³o...

Z PRASY ZACHODNIEJ:
Holendrzy odrzucaj¹
pershingi, które w koñ-
cu maj¹ ich broniæ, Po-
lacy za�, którym mog¹
one spa�æ na g³owy, wy-
daj¹ siê byæ ich gor¹cy-
mi zwolennikami.

MY�L �REDNIEGO POLAKA:
Czy ktokolwiek by³ szy-
kanowany za nieg³osowa-
nie w dniu 17 czerwca?
Jako� nie s³ysza³em.
Warto o tym pamiêtaæ
przy najbli¿szych wybo-
rach do Sejmu...

Z OSTATNIEJ CHWILI
W sobotê 8 bm ciê¿ko
zbrojne watahy ZOMO
urz¹dzi³y na Dworcu G³.
³apankê na pasa¿erów
spó�nionego ekspresu
Tatry z W-wy. Zapewnia-
my, ¿e nie sz³o im o
próbne zdjêcia do filmu
o okupacji.           ---
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POTWIERDZAMY I DZIÊKU-
JEMY: E-14 Rybnik 1200,
OSZ 1500.

DZIEÑ JAK CO DZIEÑ
Z REGIONU
--- Rosn¹ szeregi przy-
sz³ych zbowidowców, któ-
rzy ju¿ dzisiaj zaczynaj¹
tworzyæ o sobie legendy.
Autorem jednej z nich
jest niejaki Józef Lan-
ger, który w referacie o
dokonaniach Dzielnicowej
Komisji Historii Ruchu
M³odzie¿owego w N. Hucie
stwierdzi³ m.in.: "10
grudnia 1981 r./�/ w
jednym z mieszkañ pry-
watnych zebra³ siê aktyw
naszej Komisji i powo³a³
8 zespo³ów w uk³adzie
osiedlowym gotowych do
obrony partii i w³adzy
ludowej, a tak¿e do samo-
obrony, ustanawiaj¹c
strukturê organizacyjn¹
naszych kontaktów, zada-
nia itd. Ca³¹ 47-osobow¹
grupê dzia³aczy postawi-
li�my do dyspozycji na-
szej dzielnicowej komisji
partyjnej." Ciekawe. Cie-
kawe zw³aszcza jako ob-
jaw�
--- Rok szkolny rozpo-
czêto od konferencji dla
nauczycieli nt. wychowa-
nia laickiego w szkole.
Tak wygl¹da - jak to np.
okre�li³ w jednym z na-
g³ówków Dziennik Polski
"trudny, ale owocny dia-
log pañstwa z Ko�cio³em".

PISMO NIEZALE¯NE. WYDA-
WCA PAP - POLOWE ARCHI-
WUM PRASOWE KRAKÓW,MA-
£OPOLSKA. NASZA DEWIZA:

PLUS RATIO QUAM VIS
RACZEJ ROZUMEM NI¯ SI£¥

--- W jednym z przed-
szkoli s¹siaduj¹cych o
ulicê z ko�cio³em rodzi-
ce uzgodnili, by wycho-
wawczyni po zakoñczeniu
zajêæ przeprowadza³a
grupowo dzieci do salki
katechetycznej, co
oszczêdza³o rodzicom
mnóstwo czasu. W tym
roku jednak wychowaw-
czyniom zabroniono ta-
kich praktyk i rodzice
musz¹ pojedynczo odpro-
wadzaæ swe pociechy na
religiê. Swobodê wyzna-
niow¹ w PRL mo¿na rozu-
mieæ i w taki sposób.
--- Na 22 informacje
wydrukowane 8 bm. na 1.
stronie Gaz. Krakowskiej
tylko dwie mia³y na-
g³ówki najmniejsze z
mo¿liwych, bo 1-wierszo-
we. Jeden brzmia³ "Nowe
ceny samochodów", a dru-
gi z³o¿ony jeszcze
mniejsz¹ czcionk¹ -
"Prymas Polski uda³ siê
do W³och". Takie w³a�nie
drobiazgi lepiej cha-
rakteryzuj¹ politykê
propagandow¹ PRL ni¿
najd³u¿sze elaboraty
Wydzia³u Prasy KC.

Z KRAJU
--- Aleksander Hall z
Gdañska, wspó³pracownik
Wa³êsy, Lisa i Boruse-
wicza, przywódca Ruchu
M³odej Polski, postanowi³
wyj�æ z podziemia. Pewne-
go dnia wróci³ wiêc do
swego mieszkania i za-
cz¹³ dzwoniæ do znajo-
mych. W 20 min. po pierw-
szym telefonie do drzwi
zapuka³o paru smutnych,
którzy go jednak nie po-
znali i poprosili o zawo-
³anie "pana Aleksandra".
Po wyja�nieniu nieporo-
zumienia, Halla zatrzy-
mano na kilkadziesi¹t
godzin, w trakcie któ-
rych ró¿nymi sposobami
nak³aniano go, ¿eby sko-
rzysta³ formalnie z
amnestii i dope³ni³ jej
warunków /tj. poda³ m.in.
szczegó³y dzia³alno�ci w
podziemiu/. Poniewa¿ jed-
nak zatrzymany twardo
odmawia³, milicja nie
bardzo wiedz¹c, co z tym
nietypowym fantem zro-
biæ, wypu�ci³a go w koñ-
cu, zapowiadaj¹c jednak
wytoczenie mu procesu z
wolnej stopy.

Z   L I S T Ó W   D O   R E D A K C J I
  "...niestety w³adza nie jest w stanie zaspoko-
iæ wymagañ materialnych spo³eczeñstwa, bo
gdyby mog³a, to natychmiast kupi³aby poparcie
dla rz¹du." - Tego zdania nie wypowiedzia³
/jakby mog³o siê wydawaæ/ jaki� podrzêdny,
g³upawy sekretarz POP na g³êbokiej prowincji
w rozmowie z kumplami /inaczej: towarzyszami/
przy wódce. U¿y³ go wicepremier PRL M. F. Ra-
kowski w   o f i c j a l n y m   wywiadzie dla
III programu PR w 4. rocznicê podpisania po-
rozumieñ sierpniowych. Jak widaæ, jeden, wcale
niepo�ledni cz³owiek z grupy mieni¹cej siê
awangard¹ i reprezentacj¹ narodu, da³ temu¿
narodowi publicznie do zrozumienia, ¿e uwa¿a
go za bezrozumne stado, które pójdzie tam,
gdzie dostanie wiêcej do ¿³obu. Nie chcê siê ju¿
powtarzaæ wy�wiechtanych komentarzy w rodza-
ju "jak Kuba Bogu..." itd. Tak skandaliczna wy-
powied� i to w takim momencie, jeszcze raz do-
wodzi, ¿e rz¹d PRL to po prostu wynajêci do-
zorcy, maj¹cy pilnowaæ pracuj¹cych niewolni-
ków, czyli nas. Na szczê�cie oni nawet do ta-
kiej roli siê nie nadaj¹."    ---
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--- W ¯yciu Warszawy
ukaza³a siê krytyka
rz¹dowego pomys³u wpro-
wadzenia kary banicji
dla wiê�niów politycz-
nych. Niektórzy dzien-
nikarze zachodni inter-
pretuj¹ to jako oznakê
rozd�wiêku w ekipie Ja-
ruzelskiego. Nam wygl¹-
da to po prostu na ko-
lejny zabieg manipula-
torski propagandy, ma-
j¹cy napêdziæ strachu
opozycji i stworzyæ po-
zory wolno�ci wyra¿ania
pogl¹dów w PRL.
--- Minister O�wiaty
publicznie oznajmi³, ¿e
nauczyciele dostali po
2.000 podwy¿ki p³ac.
Tymczasem do kwoty tej
wliczono otrzymywane
przez nich rekompensa-
ty. Efektywny wymiar
podwy¿ki nie przekracza
800 do 900 z³. Je�li
uwzglêdniæ stopê inf-
lancji, oka¿e siê, ¿e
nauczyciele zarabiaj¹
gorzej ni¿ 2 lata temu.
--- W ostatnich latach
w szko³ach podstawowych
obowi¹zywa³ program
nauczania historii wy-
negocjowany z rz¹dem
przez Krajow¹ Komisjê
Koordynacyjn¹ O�wiaty i
Wychowania NSZZ "S". W
ramach pogrudniowej
normalizacji, na pocz¹t-
ku br. Ministerstwo
program zmieni³o. Mini-
sterialny konkurs na
nowy podrêcznik dla kl.
IV wygra³ niejaki kapi-
tan Sergiejczuk, który
by³ jedyn¹ osob¹ w kon-
kursie uczestnicz¹c¹.
Innych prac do konkur-
su Ministerstwo po pro-
stu nie dopu�ci³o.
--- Zapewne w ramach
reformy gospodarczej
na roznosicieli mleka
na³o¿ono nowy 20-pro-
centowy podatek od do-
chodu. I mleko zniknê³o
sprzed drzwi niektó-
rych mieszkañ, bo roz-

nosiæ je nie ka¿demu
ju¿ siê op³aca.
--- Z nowego wydania
Encyklopedii Popular-
nej zniknê³o has³o
"Lech Wa³êsa". W tabeli
laureatów Nobla nazwi-
sko to opatrzono przy-
pisem, ¿e nagrodê przy-
znano po to, by zburzyæ
normalizacjê w Polsce.
Pozostawiono natomiast
nazwiska: Gierek, Jaro-
szewicz, Gomu³ka, Gru-
dzieñ itp. bez dodatko-
wych komentarzy.
--- Symbolem Polski
lat 80-tych stanie siê
m.in. beczkowóz dostar-
czaj¹cy wodê do osiedli
mieszkaniowych du¿ych

miast. Nie tylko bowiem
Krakowowi i stolicy, ale
tak¿e wielu innym aglome-
racjom grozi gwa³townie na-
rastaj¹cy brak wody w kra-
nach. Jest to jeden ze skut-
ków zaniedbañ jakie niesie
ze sob¹ realny socjalizm.
--- PR nada³o audycjê, w
której mówiono o misji
dziennikarstwa, odwadze
dziennikarza, o potrzebie
�mia³ego, bezkompromisowego
chlastania biczem krytyki
itd. Dano przyk³ad tej od-
wagi: reporter poszed³ do
kilku restauracji i zada³
bojowe pytanie: Dlaczego
nie ma pierogów z borówka-
mi? - Tak to ¿ycie przera-
sta kabaret...

C Z Y T A J   U W A ¯ N I E
    m o t t o: W Rosji carskiej zniesiono
    cenzurê w 1905 roku. Jak siê okazuje,
    nies³usznie.

O ZAUFANIU, PRZYJAÌNI I CENZURZE
    Prasê bez cenzury mieli�my ostatni raz w la-
tach trzydziestych. Potem przegrali�my wojnê
z dwoma s¹siadami. Potem s¹siedzi siê pok³ócili
i jeden wygra³.
    Od tej pory na temat zwyciêzcy przez cenzurê
przechodz¹ wy³¹cznie informacje o obustronnej,
serdecznej przyja�ni. Nie twierdzi siê, ¿e to przy-
ja�ñ idealna, ale o niektórych jej przegiêciach
mówi siê wy³¹cznie w czasie przesz³ym. O pozosta-
³ych - nic przez cenzurê nie przechodzi. Zw³asz-
cza nic o tym, jak do tej przyja�ni dosz³o. To ro-
zumiemy: serdeczna przyja�ñ wymaga pewnej dys-
krecji.
    Subteln¹ stron¹ przyja�ni jest zakaz krytyki
cenzorów. W cenzurze króluje jedno�æ, tak jak w
gospodarce i ideologii. Wszystko to bardzo przypo-
mina kaganiec. Ale przez cenzurê przechodzi na
ten temat tylko tyle, ¿e takie skojarzenia s¹
szkodliwe, dla przyja�ni i w ogóle.
    Ostatnio parê osób zaproponowa³o, ¿eby znie�æ
cenzurê. Cenzorzy grali z nimi w gumki przez ja-
ki� czas, a na pierwsze oznaki zniecierpliwienia
zapakowano tych parê osób do pud³a. Na wszelki
wypadek zamkniêto te¿ wielu innych, ¿eby przyja�-
ni nie zaszkodzili. Osoby zatrzymano i wypuszczo-
no, po czym zadekretowano jedno�æ. Teraz znów du¿o
siê mówi o zaufaniu do cenzury. Inne propozycje
przez cenzurê nie przechodz¹. W ten sposób cenzura
wydaje siê sugerowaæ, ¿e nie ma innego wyj�cia ni¿
nasze zaufanie do niej.
    Pozostaje niejasne, kto nie ma innego wyj�cia?
My? A mo¿e cenzura?

/k/
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P O W T Ó R K A   Z   H I S T O R I I
--- 17.9.1914 - Rozwi¹-
zanie administracji
polskiej w zajêtej przez
Rosjan czê�ci Ma³opol-
ski. Wielkorz¹dca carski
zapowiada, ¿e Galicja
Wsch. jako "rdzennie
rosyjska ziemia" w³¹czo-
na zostanie do Rosji.
--- 17.9.1939 - Armia
Czerwona wkracza do
Polski w sile 30 dyw.
piechoty, 10 dyw. kawa-
lerii i 12 bryg. panc-
mot. Opór próbuje sta-
wiaæ 25 bat. granicz-
nych. Londyñski "Times"

pierwszy nazywa to
"wbiciem no¿a w plecy".
Mo³otow o�wiadcza, ¿e
"pañstwo polskie prze-
sta³o istnieæ..., ¿e za-
miarem rz¹du radziec-
kiego jest wyzwolenie
narodu polskiego... by
daæ mu mo¿no�æ za¿ywa-
nia spokoju"
--- 18.9.1939 - Niemcy
rozpoczynaj¹ przerzu-
canie jednostek wojsko-
wych na front francu-
ski. Mia³ to byæ pierw-
szy dzieñ ofensywy
Francji. Jednocze�nie
g³ówne uderzenie so-
wieckie stara siê unie-
mo¿liwiæ ewakuacjê od-
dzia³ów polskich na
Zachód, odcinaj¹c je od
granicy z Rumuni¹ i
Wêgrami. Ok. 25 dyw.
polskich trwa jeszcze
w walce z Niemcami.
Broni¹ siê bohatersko
W-wa i Lwów.
--- 19.9.1939 - Oddzia³y
sowieckie docieraj¹ do
Lwowa i zamykaj¹ pier-
�cieñ, daj¹c pó�niej
prasie moskiewskiej
okazjê do wspominania
"radziecko-niemieckie-
go" braterstwa broni.
--- 20.9.1920 - Pocz¹tek
wielkiej bitwy nad Nie-
mnem. Ostatnia próba
bolszewików powstrzyma-
nia kontrofensywy pol-
skiej.
--- 20.9.1944 - Dowódz-
two I Armii LWP "przy-
sz³o do przekonania", ¿e

"kierownictwo powstania"
"nie zamierza wspó³dzia-
³aæ" i nie chce okazaæ
"jakiejkolwiek pomocy".
--- 21.9.1920 - Zajêcie
linii Zbrucza przez woj-
ska polskie i oddzia³y
ukraiñskie.
--- 21.9.1939 - Wykrwa-
wione oddzia³y Frontu
Po³udn. gen. K. Sosnkow-
skiego kapituluj¹ na
p³n.-zach. od Lwowa, oto-
czone przez jednostki
niemieckie i sowieckie.
Po krwawych walkach So-
wieci zdobywaj¹ Grodno.
--- 22.9.1939 - Otoczony
Lwów poddaje siê sowie-
tom, którzy przyrzekaj¹
za³odze swobodny prze-
marsz do Rumunii i na
Wêgry, po czym natych-
miast ³ami¹ umowê kapi-
tulacji i oficerów wy-
wo¿¹ do Starobielska.
Miejsce ich ka�ni nie
jest znane do dzi�.
--- 22.9.1944 - Ewaku-
acja niedobitków oddzia-
³ów Berlinga na prawy
brzeg Wis³y. Z 2614 ¿o³-
nierzy polskich zginê³o
ponad 2 tys.
--- 23.9.1976 - Powsta-
nie Komitetu Obrony
Robotników /KOR/ -
ofiar represji zwi¹za-
nych z wydarzeniami
25.6.76 r.
--- Ponadto we wrze�niu
1977 - ukaza³ siê 1. nr
niezale¿nego "Robotni-
ka", 1980 - rozpoczyna
dzia³alno�æ NZS.

W CZECHOS£OWACJI LEPIEJ
    Badania prowadzone
oficjalnie przez Czecho-
s³owack¹ Akademiê Nauk,
ale opublikowane poza
cenzur¹ przez ugrupowa-
nie opozycyjne Karta 77
daj¹ pogl¹d na fatalny
stan ochrony �rodowiska
w CSRS. Okazuje siê np.,
¿e w Czechos³owacji za-
gro¿one jest istnienie
30% gatunków ryb, gadów
i ssaków. Z powodu braku
odpowiednich urz¹dzeñ
odpylaj¹cych szczególnie
z³a sytuacja panuje w
okrêgach, gdzie w elek-
trowniach spalany jest
wêgiel brunatny /w Pol-
sce jest takich okrêgów
kilka!/. Stwierdza siê
tam wy¿sz¹ od przeciêt-
nej krajowej �miertel-
no�æ niemowl¹t, o 3-4
lata krótszy przeciêtny
wiek ludno�ci, a tak¿e b.
czêste opady tzw. kwa-
�nego deszczu, zatruwa-
j¹cego lub niszcz¹cego
ro�linno�æ /jest to roz-
cieñczony kwas siarkowy
powsta³y z dwutlenku
siarki i pary wodnej/.
Piszemy o tym dlatego,
¿e w Czechos³owacji
ochrona �rodowiska po-
stawiona jest o wiele
l e p i e j   ni¿ w na-
szym w³asnym kraju�

Z  O S T A T N I E J   C H W I L I:
Podczas spotkania z Poloni¹ kanadyjsk¹ na stadio-
nie Exhibition w Toronto papie¿ Jan Pawe³ II mó-
wi¹c o napisach "Solidarno�æ" witaj¹cych go wszê-
dzie na ca³ej trasie pielgrzymki, powiedzia³: "Od-
nosimy siê z czci¹ do tego s³owa, do tego symbolu...
My�lê, ¿e na drodze dziejowej, któr¹ idzie nasz na-
ród, która nie jest drog¹ ³atw¹, zw³aszcza w ostat-
nim pokoleniu, to s³owo dopisuje jak¹� tre�æ jedno-
rodn¹, nowy etap wynikaj¹cy z tych samych prze-
s³anek, s³u¿¹cy tym samym d¹¿eniom. Chcemy bowiem
byæ sob¹ i ¿yæ ¿yciem w³asnym."

---
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ZE �WIATA
--- Na manewry Tarcza
84 zjecha³y do Czechos³o-
wacji wojska Uk³adu
Warszawskiego w liczbie
nie widzianej tu od sier-
pnia 1968 roku.
--- W Mongolii do�æ nie-
spodziewanie ust¹pi³ ze
stanowiska Cedenba³ -
szef partii od 26 lat i
pañstwa - od 10 lat. De-
cyzjê o tym podjê³o nad-
zwyczajne Plenum KC i
dziwacznie j¹ umotywowa-
³o: "...ze wzglêdu na stan
zdrowia i za jego zgod¹,
bo w/w przyczyny wzajem-
nie siê przecie¿ wyklu-
czaj¹. Prawdziwe powody
tej dymisji nie s¹ jasne.
--- Sze�ciu opozycjoni-
stów jugos³awiañskich
staje przed s¹dem. Sytu-
acja w tym kraju coraz
bardziej przypomina Pol-
skê pó�nego Gierka.
--- W latach 60-tych
wydano w Polsce dwa
pierwsze tomy "Kronik
£ódzkiego Getta" - spisy-
wane, dzieñ po dniu przez
grupê intelektualistów
¿ydowskich. Na publika-
cjê pozosta³ych rz¹d PRL
nie wyrazi³ zgody. Do-
piero teraz - staraniem
Yale University Press -
pozosta³e trzy tomy "Kro-
nik" wydane zosta³y w
USA.
--- W ZSRR odwo³ano na-
gle ze stanowiska szefa
sztabu generalnego i wi-
ceministra obrony naro-
dowej marsz. Ogarkowa,
który rok temu na kon-
ferencji prasowej w Mo-
skwie broni³ i usprawie-
dliwia³ zestrzelenie
przez my�liwce radziec-
kie pasa¿erskiego samo-
lotu po³udniowokoreañ-
skiego. Ogarkow by³ ty-
powany przez kremlino-
logów zachodnich na na-
stêpcê 75-letniego Usti-
nowa. Fakt ten ocenia siê
jako objaw powa¿nego
konfliktu w ³onie przy-

wództwa radzieckiego
odno�nie do niektó-
rych najbardziej za-
sadniczych problemów
wojskowych i gospo-
darczych, wobec któ-
rych stoi w tej chwi-
li Zwi¹zek Radziecki.
--- Stan liczebny
radzieckich wojsk w
Afganistanie ocenia
siê ju¿ na 115 tys.
¿o³nierzy.
--- Dwóch pi³karzy
afgañskich poprosi³o
o azyl na lotnisku w
Indiach, gdzie ich
samolot zatrzyma³ siê
w drodze na mecz do
Pekinu.
--- W ciê¿arówce wy-
³adowanej ubraniami
ukry³o siê dwóch ru-
muñskich uciekinie-
rów i przejecha³o w
ci¹gu 5 dni 700 km,
by wydostaæ siê w ten
sposób za granicê i
poprosiæ o azyl.
--- Miasto Nabie¿nyje
Cze³ny w Tatarskiej
ASRR przechrzczono na
"Bre¿niew". Produkuje
siê tam ciê¿arówki
"Kamaz", które w zwi¹-
zku z tym powinno siê
te¿ przechrzciæ, np.
na "Leonid".
--- W uprzemys³owio-
nych krajach Europy
Zachodniej cena po-
si³ku w sto³ówce pra-
cowniczej, i to nie
zupy z wk³adk¹, lecz
trzech normalnych
dañ, nie przekracza
warto�ci przeciêtne-
go zarobku za 20 min.
pracy. A w Polsce?
Za³ó¿my, ¿e �redni
zarobek wynosi ju¿
18.000 z³ /tak opty-
mistyczne s¹ dane ofi-
cjalne/, przeciêtny
czas pracy w miesi¹cu
175 godzin, a prze-
ciêtna cena posi³ku
100 z³. Wówczas oka¿e
siê, ¿e obywatel pañ-
stwa socjalistycznego

musi pracowaæ na swój
obiad sto³ówkowy 3 razy
d³u¿ej ni¿ wyzyskiwany
przez kapitalistê robot-
nik na Zachodzie.
--- Ropa zalewa �wiat,
nadprodukcja nafty spo-
wodowa³a upadek gospo-
darczy niektórych pañstw
/Nigeria/, horrendalne
zad³u¿enie innych /Mek-
syk/, rozpad ca³ych
wspólnot politycznych
/OPEC/. A nas krew za-
lewa, a nie ropa.
--- Nawet siostra Fide-
la Castro Juanita,
mieszkaj¹ca w USA na
Florydzie, okre�li³a
swego brata jako pod¿e-
gacza wojennego i tyra-
na, który nie spe³ni³
¿adnej ze swoich obiet-
nic, z³o¿onych kiedy�
narodowi Kuby.
--- Mimo bojkotu ze
strony krajów komuni-
stycznych olimpiada w
Los Angeles sta³a siê
ogromnym sukcesem nie
tylko sportowym i propa-
gandowym, ale i finanso-
wym. Do kasy MKOL wp³y-
nê³o 150 tys. dolarów
dochodu. Ile do olimpiady
w Moskwie dop³aci³y de-
moludy - mo¿na siê tylko
domy�laæ.

Z PRASY RE¯IMOWEJ: Or-
kiestra wroc³awskiego
ZOMO zdoby³a pierwsze
miejsce w turnieju or-
kiestr dêtych w Szczyt-
nie. - Czy¿by dziêki swej
sile przebicia?
Z PRASY ZAGRANICZNEJ:
O Polsce: "S¹ na �wiecie
miejsca, gdzie wszystko
wolno, ale wszystko jest
obojêtne. Gdzie indziej
znowu nie wolno, ale
wszystko siê liczy. Dzi-
siaj Polska pogr¹¿ona
jest w represjach, a mimo
to pozostaje miejscem,
gdzie stawka idzie o pod-
stawowe warto�ci, gdzie
toczy siê spór o sens."
/New York Times/     ---
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WYSTAWA W MISTRZEJOWICACH
   Coraz liczniejszych go�ci
gromadz¹ czwartki mistrzejo-
wickie. 13 bm. przybyli tam
m.in. studenci z RFN wraz z
kapelanem, grupa Francuzów,
mieszkañcy Gdañska, Wroc³a-
wia i W-wy. Najserdeczniej i
najg³o�niej witano Annê Wa-
lentynowicz, która przemówi-
³a do zebranych krótko i od
serca. Powiedzia³a o odwadze
i dzielno�ci Polek, które
walczy³y o wolny kraj wraz
z mê¿czyznami, mówi³a o in-
ternowanych kobietach, z
których najm³odsza -  mia³a
wówczas 17 lat - by³a równie¿
obecna w ko�ciele. Apelowa³a
do ludzkich sumieñ, by nie
zapomnieæ o tych, którzy
ci¹gle jeszcze lub znowu
siedz¹ w wiêzieniach.
   Homiliê wyg³osi³ ksi¹dz

Kazimierz - o warto�ciach i
godno�ci pracy, o ciê¿kim a
lekcewa¿onym ludzkim tru-
dzie, o talentach bo¿ych, któ-
re marnujemy. Msza �w. zosta-
³a odprawiona za kolejarzy,
którzy �wiêcili symboliczn¹
�wiecê. A przede wszystkim za
krakowski MKS, którego czwar-
t¹ rocznicê powstania obcho-
dzili�my 15 bm. Obecni byli
prawie wszyscy, którzy go za-
k³adali, oprócz tych, którzy
niestety znale�li siê za gra-
nic¹.
   W mszy bra³a udzia³ licz-
na grupa plastyków polskich
z prezesem rozwi¹zanego ZPAP
Puciat¹, który otworzy³,
przemawiaj¹c - jak zwykle
w piêknych s³owach - wspa-
nia³¹ wystawê grafiki po-
�wiêcon¹  tematyce Solidar-
no�ci, Polski walcz¹cej
i umêczonej, ludziom ciê¿kiej
pracy. Wystawa zgromadza³a
260 prac 86 plastyków z ca³ej
Polski. W tym - wiele naj-
lepszych nazwisk. Ma ona
trwaæ przez wrzesieñ i pa�-
dziernik. Koniecznie nale¿y
j¹ zwiedziæ.
   Wszyscy przemawiaj¹cy
podkre�lali jedno�æ my�li,
wspólnotê dzia³añ, serdecz-
no�æ wzajemnego dawania
siebie - swoich talentów -
na rzecz jednego celu i dla
innych ludzi. Mistrzejowice
staj¹ siê powoli centrum
niezale¿nej kultury regionu.

DZIEÑ JAK CO DZIEÑ
Z REGIONU
--- Wadowice. 31 sierpnia po
mszy w rocznicê powstania "S"
grupa stu osób przesz³a po-
chodem pod pomnik 12 Pu³ku
Piechoty. Obesz³o siê bez
interwencji ze strony si³
"porz¹dku", tylko wieczorem
przes³uchano na MO 2 osoby.
--- MO wylegitymowa³a na
trasie wszystkich 67 uczest-
ników kolejnego sierpniowego
Rajdu Szlakiem I Kadrowej z
Krakowa do Kielc, a kolegium
w Jêdrzejowie ukara³o ich
grzywnami po 3 tys. z³. PRL
likwiduje nawis jak mo¿e.

Z KRAJU
--- 17 wrze�nia o 6 rano III
program PR zacz¹³ siê od ta-
kiego wej�cia spikera: "Dzi�
jak wiadomo dla wszystkich
jest poniedzia³ek, dzieñ nie
dla wszystkich najlepszy."
Wielu s³uchaczom skojarzy³o
siê to od razu z 45-leciem
wkroczenia Armii Czerwonej -
w porozumieniu z Hitlerem -
na wschodnie ziemie Rzeczy-
pospolitej. Ale te¿ szczegó³
ten prawdopodobnie ca³kowi-
cie przypadkowy, by³ jedynym
akcentem przypominaj¹cym w
naszej prasie, radiu i TV
tragediê IV rozbioru Polski.
--- Polski kryzys raczej siê
pog³êbia ni¿ odwrotnie.
Przyk³ad: budowa domów

/c.d. na s. 2/

B R A T E R S K A    P O M O C
    Zbudowanie w 1970 r. Tamy Assuañskiej
na Nilu w Egipcie przynosi dzisiaj wiêcej
strat ni¿ zysków. Obszar ziem uprawia-
nych zamiast zwiêkszyæ siê o 800 tys. ha,
zmniejszy³ siê prawie tyle samo, bo Tama
zlikwidowa³a wylewy Nilu, który nanosi³
na pola ¿yzny mu³, stanowi¹cy naturalny
nawóz. Dzisiaj zastêpuje siê go drogimi
nawozami sztucznymi. Zwiêkszy³o siê rów-
nie¿ zasolenie gleb, rozmna¿aj¹ siê gro�-
ne dla cz³owieka paso¿yty. Sam zbiornik
zamula siê szybciej ni¿ przewidywano. O
tym wszystkim mówi dzi� nasza propagan-
da, wstydliwie jednak ukrywaj¹c fakt, ¿e
Tama wzniesiona by³a w ramach brater-
skiej pomocy Kraju Rad, w okresie lekko-
my�lnego flirtu Egiptu z ZSRR.

WYPISY Z LITERATURY OJCZYSTEJ

Tomasz Jastrun
     F   R   O   N   T

  A wiêc od jutra
  ma byæ wzmocniony
  front wychowawczy
  Dajemy naszym dzieciom
  kanapki na drogê
  poprawiamy nerwowo tornistry
  I patrzymy jak id¹
  zupe³nie same
  na pierwsz¹ liniê

Z PRASY NIEZALE¯NEJ: "Lepiej ¿yæ godnie choæ
niebezpiecznie, ni¿ bezpiecznie i niegodnie".

  /"KOS" nr 34/

NR 38 (74)  �  24 WRZE�NIA  �  1984



ROK II  �  MA£A POLSKA
172

mieszkalnych wyd³u¿a siê
coraz bardziej. Budynki
przekazywane do u¿ytku w
br. powstawa³y 23,3 miesi¹-
ca, gdy tymczasem oddawane
w 1980 r. - 14,2 miesi¹ca.
Najd³u¿ej budowa trwa w
najwiêkszych aglomera-
cjach, gdzie na mieszkanie
czeka siê szczególnie d³u-
go. Przedsiêbiorstwa buduj¹
coraz wolniej, ale za to
coraz mniej i coraz dro¿ej.
--- Z zupe³nie innej becz-
ki: upada cha³upnictwo. Od
roku 1980, który by³ jego
szczytowym okresem, za-
trudnienie cha³upnicze
spad³o do 60 tys. osób w
roku ubieg³ym, a wiêc do
poziomu roku 1970. A jest
przecie¿ wielu chêtnych do
tej pracy, zw³aszcza w�ród
kobiet i t¹ drog¹ mo¿na by
uzyskaæ wiele poszukiwa-
nych na rynku produktów.
Mo¿na by, ale nie w real-
nym socjalizmie.
--- Za to co� drgnê³o w ma-
sie miêsnej i na "Wo³. Ciel.
z ko�ci¹" mo¿na kupiæ

zmarzniêtego kurczaka. Hur-
ra! Odbijamy siê od dna!
ZE �WIATA
--- Ca³y �wiat komentuje za-
powied� spotkania Reagana z
Gromyk¹, tylko rz¹d radziec-
ki jeszcze nie poinformowa³
o tym swoich poddanych.
--- Podobno na dworcu w P³o-
wdiwie i lotnisku w Warnie
a tak¿e w kilku innych mias-
tach Bu³garii /Ruzse, Bur-
gas, Targowiszte/ nast¹pi³y
zamachy bombowe w tym samym
dniu i tym samym czasie.
Agencja BTA zaprzeczy³a tym
pog³oskom, informuj¹c, ¿e w
P³owdiwie mia³ miejsce "kry-
minalny wypadek", w wyniku
którego kilka osób odnios³o
obra¿enia.
--- Afgañski samolot trans-
portowy produkcji radziec-
kiej wyl¹dowa³ w Pakistanie.
Za³oga i kilku pasa¿erów
poprosili o azyl. Jest to ju¿
trzecia ucieczka samolotu od
inwazji ZSRR w tym kraju.
--- W cie�ninie Gibraltar-
skiej zderzy³ siê radziecki
statek z radzieck¹ nuklearn¹

³odzi¹ podwodn¹. Obie jednost-
ki zosta³y powa¿nie uszkodzo-
ne. Ta metoda rozbrojenia
wydaje siê bardzo skuteczna...

POWTÓRKA Z HISTORII
--- 25.9.1939 - Stalin t³uma-
czy Niemcom: "Pozostawienie
jakiego� niepodleg³ego okro-
jonego pañstwa polskiego"
by³oby "rozwi¹zaniem b³êdnym"
27.9.1939 --- Pod W³adypolem
k. Sambora wojska sowieckie
rozbijaj¹ kawaleryjsk¹ grupê
gen. W³adys³awa Andersa, któ-
ry wcze�niej, kieruj¹c siê na
Wêgry, stoczy³ kilka zwyciê-
skich bitew z Niemcami i So-
wietami. --- Kapituluje W-wa.
--- W W-wie powstaje konspi-
racyjna S³u¿ba Zwyciêstwa
Polski z gen. Micha³em Kara-
szewiczem-Tokarzewskim na
czele oraz "Szare Szeregi" tj.
konspiracyjny ZHP.
--- Ribbentrop z Mo³otowem i
Stalinem podpisuj¹ w Moskwie
poprawki do IV rozbioru Pol-
ski. Stalin w zamian za Litwê
rezygnuje z Lubelskiego i
Warszawskiego /28.9.1939/.
--- 29.9.1939 - Przedzieraj¹cy
siê dalej na Wêgry gen. An-
ders, ciê¿ko ranny, dostaje siê
do niewoli sowieckiej.
--- 29.9.1977 - KOR prze-
kszta³ca siê w Komitet Samo-
obrony Spo³ecznej "KOR".
30.9.1939 --- Grupa Operac.
"Polesie" gen. F. Kleeberga
stacza kolejn¹ bitwê z Sowie-
tami, przedzieraj¹c siê na
zachód. --- We Francji gen.
W³ad. Sikorski tworzy rz¹d
polski na emigracji.

Z GÓRNICZEJ PRASY PODZIEMNEJ:
Og³oszenie drobne: Zamieniê
wolno�æ w Polsce na niewolê
w Grenadzie".

Z£OTE MY�LI
Moc tyranii le¿y nie w d³oni
bezsilnego w³adcy, lecz w nie-
mocy jego niewolników.

¯eromski "Ró¿a"
Autokrata w Rosji ma wiêcej
w³adzy ni¿ ktokolwiek na �wie-
cie; lecz nie mo¿e powstrzymaæ
kichniêcia. - Mark Twain. ---

C Z Y T A J    U W A ¯ N I E

TEN WSTRÊTNY REAGAN
    Potêpianie Reagana jest patriotycznym obowi¹zkiem.
Nasze masmedia tak siê na niego uwziê³y, ¿e nawet osobom
niezorientowanym prezydent USA zaczyna kojarzyæ siê z
bohaterem filmu gangsterskiego. Gwo�dziem do jego poli-
tycznej trumny jest stwierdzenie: "Sankcje szkodz¹ narodo-
wi polskiemu". £epek tego gwo�dzia jest ju¿ solidnie ob-
t³uszczony.
    Wbrew pozorom Reagan jest jednak prezydentem nie Pol-
ski, ale Stanów Zjednoczonych. W odró¿nieniu od w³adz PRL
nie ma on ¿adnego obowi¹zku troszczyæ siê o nasze intere-
sy. Logiczniej by³oby mieæ pretensje o sankcje do Jaruzel-
skiego. To on, bior¹c odpowiedzialno�æ przed histori¹, nie
wzi¹³ pod uwagê, ¿e Reagan nie bêdzie mu dawa³ z³otych
jajek. Dlaczego np. nauka polska ma byæ finansowana przez
USA? Dlaczego w³a�nie tamto pañstwo ma utrzymywaæ na-
szych doktorów i docentów wyje¿d¿aj¹cych za granicê? PRL
daje im ³askawie paszporty /albo i nie/. A kiedy Reagan
obcina stypendia, to docent zak³ada sklepik. A genera³ jest
obra¿ony.
    Co najbardziej szkodzi narodowi polskiemu, ka¿dy widzi.
Kryzys nie zacz¹³ siê od amerykañskich sankcji. A co do
Reagana, to mimo jego ró¿nych wad wygra³by w Polsce demo-
kratyczne wybory z ka¿dym z naszych powojennych wodzów.
Sam bym na niego g³osowa³. Przynajmniej gospodarka by
jako� wygl¹da³a.                                          /k/
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POWTÓRKA Z HISTORII
--- 2.10.1939 - Kapitulacja
Helu.
--- 2.10.1940 - Utworzenie
getta ¿ydowskiego w W-wie.
--- 2.10.1943 - Dekret H.
Franka wprowadza karê
�mierci za pok¹tny handel,
nielegalny ubój i zawy¿anie
cen. Zreszt¹ bezskutecznie.
--- 2.10.1944 - Ostatnie
strza³y w W-wie. Powstanie
kapituluje.
--- 4.10.1944 � Gen. Okulicki
zostaje komendantem AK.
--- 4.10.1945 - Konferencja
Episkopatu na Jasnej Górze
wzywa do odbudowy Polski na
zasadach chrze�cijañskich.
--- 5.10.1939 - Bitwa pod
Kockiem. Si³ami polskimi
dowodzi gen. F. Kleeberg. W
w-wie próba zamachu na Hi-
tlera.
--- L . Moczulski w ostatnim
s³owie przed s¹dem PRL mówi:
"historia zmiecie tê w³adzê"
- 5.10.1982.
--- 5.10.1983 - Lech Wa³êsa
otrzymuje pokojow¹ nagrodê
Nobla.
--- 6.10.1946 - Rada Naczel-
na PSL postanawia wbrew
szalej¹cemu w Polsce komuni-
stycznemu terrorowi prowa-
dziæ walkê wyborcz¹ o miejsce
w Sejmie.

DZIEÑ JAK CO DZIEÑ
Z REGIONU
--- Kiedy niedawno w Krako-
wie odkryto okupacyjne ar-
chiwum AK, zjawi³a siê na-
tychmiast SB i po³o¿y³o ³apê

na... listach volksdeutschów.
Bo a nu¿ by siê okaza³o, ¿e s¹
na nich nazwiska pó�niej-
szych ludowych prominentów?
--- Rozpoczê³o siê uzwi¹zka-
wianie kultury. Nowy dyrek-
tor Muzeum Historycznego m.
Krakowa wezwa³ kierowników
i s³u¿bowo poleci³ im prze-
prowadzenie w�ród pracowni-
ków naboru do nowych zwi¹z-
ków. Dyrektor Muzeum Naro-
dowego posun¹³ siê jeszcze
dalej: osobi�cie wys³a³ do
ka¿dego pracownika  osobny
list /2 kartki papieru fir-
mowego A4/, w³asnorêcznie
podpisany, w którym gor¹co
zachêca do z³o¿enia deklara-
cji zwi¹zkowej.
--- O zakaz ³¹czenia kilku
wysokich urzêdów w rêkach
jednej osoby walczy³a kiedy�
przez lata Rzeczpospolita
szlachecka. Tak¿e w okresie
"S" spo³eczeñstwo mocno kry-
tykowa³o ten obyczaj, pod
wp³ywem czego wprowadzono
np. zakaz ³¹czenia stanowisk
partyjnych i pañstwowych,
z³amany zreszt¹ natychmiast,
choæby przez powo³anie mini-
stra i premiera Jaruzelskie-
go na I sekretarza KC. Innym
posz³o potem ju¿ ³atwiej i dzi-
siaj zwyczaj ³¹czenia stano-
wisk zaczyna powoli upowsze-
chniaæ siê tak¿e w ni¿szych
sferach czerwonej bur¿uazji.
Ostatnio np. etatowy prezes
zarz¹du Izby Rzemie�lniczej
w Krakowie obj¹³ drugi etat
- kierownika zarz¹du Rze-
mie�lniczej Sp-ni Mieszka-
niowej. Poniewa¿ spó³dzielnia
podlega Izbie, u³atwi to
ogromnie prezesowi kontrolo-
wanie kierownika w swej
w³asnej osobie.
--- Miejska Rada Narodowa
ostatecznie pogrzeba³a ideê
stworzenia w jej ³onie - obok
zespo³ów radnych PZPR, ZSL i
SD tak¿e zespo³u radnych
bezpartyjnych /powsta³ taki
w okresie "S"/ . Stwierdzi³a
mianowicie wiêkszo�ci¹ g³o-
sów, ¿e czego� takiego ustawa
nie przewiduje. Odt¹d bezpar-
tyjni bêd¹ mogli tylko przy-

chodziæ na zebrania... ze-
spo³u PZPR!  Tak wiêc mamy
radnych dwóch kategorii -
do jednej nale¿¹ cz³onkowie
Partii i jej przybudówek, do
drugiej - katolicy dekora-
cyjni oraz prokomunistyczni
naiwniacy i karierowicze.
Nawet wiêc w�ród swoich
musz¹ byæ równi i równiej-
si. My sami, czyli wiêkszo�æ
spo³eczeñstwa nale¿ymy za�
do obywateli trzeciej kate-
gorii, bo swoich reprezen-
tantów w radach nie mamy
przecie¿ w ogóle.
--- O rekordowej liczbie
uczestników Rajdu "Szlakami
Lenina" doniós³ z dum¹
"Dziennik Polski". Turystów
by³o w tym roku 3012. Rajd
organizuje siê po raz 29-ty.
I o ile nas pamiêæ nie myli,
udzia³ w nim bra³o ju¿ nie-
raz ok. 10 tys. osób. Ale bez
wzglêdu na frekwencjê, za
ka¿dym razem ilo�æ turystów
by³a albo "nadzwyczajna",
albo "wiêksza ni¿ zazwy-
czaj", albo "niezwykle du¿a"
itd. Bo propaganda sukcesu
nie by³a wcale pomys³em
Gierka i wcale nie skoñczy-
³a siê wraz z nim samym.
--- W �ródmie�ciu kto�
powiesi³ afisze "wrist
watch from USSR". Chodzi o
reklamê radzieckich zegar-
ków. Dziwne, ale prawdziwe:
zegarków "sdie³anych w
SSRR" nie reklamuje siê w
Polsce bukwami, ale jêzy-
kiem bankierów z Wall
Street.
--- Otrzymali�my wiado-
mo�æ, okre�lon¹ jako pewn¹,
któr¹ jednak traktujemy
jako plotkê: miêso, z które-
go robi siê obecnie wêdliny,
pochodzi z zapasów wojsko-
wych 1980 roku.
--- W "Gazecie" znale�li�-
my malutk¹ notatkê - "ko-
munikat NBP": bank zmuszo-
ny jest obni¿yæ stawki
sprzeda¿y forintów. Ile¿
razy ju¿ to robiono za na-
szej pamiêci? Bo¿e, w jakim
sakramenckim dziadostwie
¿yjemy...
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Z KRAJU
--- Na kolejnej 202. Konfe-
rencji Episkopatu biskupi
polscy omówili sytuacjê
spo³eczn¹ kraju i stan sto-
sunków miêdzy Ko�cio³em, a
pañstwem, w tym perspektywy
fundacji rolniczej. Episko-
pat zaapelowa³ do w³adz�
w b. dyplomatycznym jêzyku
- o realizacjê Porozumieñ
Sierpniowych i skrytykowa³
pomys³ wypêdzenia z kraju
dzia³aczy opozycji. W naj-
bli¿szym czasie spodziewane
jest kolejne spotkanie
Glemp - Jaruzelski.
--- Podobno Watykan rozwa-
¿a projekt podniesienia
Czêstochowy do rangi archi-
diecezji wobec rosn¹cego
znaczenia Jasnej Góry nie
tylko dla Polaków, ale dla
tysiêcy pielgrzymów zagra-
nicznych.
--- W trakcie wrze�niowej
ogólnopolskiej pielgrzymki
kombatantów  na Jasn¹ Górê,
MO w Opolu zarekwirowa³a
dwa wota: spi¿ow¹ tablicê
po�wiêcon¹ ¿o³nierzom ob-
szaru V AK /ziemie po³u-
dniowo-wschodnie/ oraz
feretron wykonany przez
by³ych ¿o³nierzy, przedsta-
wiaj¹cy z jednej strony MB
Kozielsk¹, z drugiej za�
Matkê Bosk¹ pochylaj¹c¹ siê
nad partyzantem. Na Jasnej
Górze pielgrzymi z³o¿yli
wiêc tylko fotografiê ta-
blicy i plakietkê z feretro-
nu z dedykacj¹. By³ to
pierwszy w historii Czêsto-
chowy przypadek konfiskaty
darów przeznaczonych dla
Pani Jasnogórskiej.
--- Trzech mieszkañców 
Bydgoszczy ukry³o siê w
kontenerze, który przez
Czechos³owacjê pojecha³ do
Austrii. Tu dopiero us³ysza-
no g³osy dobywaj¹ce siê z
wnêtrza i wyci¹gniêto ura-
dowanych uciekinierów,
którzy od razu poprosili
o zyl.
--- Pod co dzi� pijemy? To
zale¿y. Np. 19.IX w o�rodku
Polfy w Jadwisinie pod W-w¹

rozpoczê³a siê konferencja
naukowa nt. "Reforma gospo-
darcza w dydaktyce szko³y
wy¿szej". W programie
uwzglêdniono bal i fordan-
serki.
--- Polskie Radio poda³o, ¿e
w skali kraju ujednolicono
godziny handlu. Spiker sko-
mentowa³ to rado�nie: teraz
ju¿ ka¿dy, wybieraj¹c siê na
zakup sweterka czy bluzeczki
do £odzi lub Poznania bêdzie
pewny, ¿e dokona zakupu w
pierwsz¹ i ostatni¹ sobotê
miesi¹ca. Szczê�cie nasze
by³oby pe³ne, gdyby jeszcze
Parlament Europejski ze-
chcia³ pój�æ w �lady PRL i
ujednoliciæ godziny handlu
na kontynencie. Wtedy ju¿
ka¿dy by wiedzia³, kiedy
skoczyæ do Wiednia po kape-
lusz dla ¿ony, a kiedy do
Pary¿a po szminkê.

ZE �WIATA
--- Nie ma spokoju na Krem-
lu. W³a�nie zapowiedziano
kolejne plenum KC i sesjê
Rady Najwy¿szej /nigdy w
odwrotnej kolejno�ci/ na
termin niezwykle wczesny, bo
za 4 tygodnie, zamiast pod
koniec roku. Spodziewane s¹
jakie� wa¿ne zmiany perso-
nalne. Nie wyklucza siê re-
zygnacji samego Czernienki
ze wzglêdu na stan zdrowia.
--- Natomiast w USA Reagan
zwiêksza sw¹ olbrzymi¹ prze-
wagê nad Mondale�m i wszystko
wskazuje na to, ¿e - ku zgro-
zie komunistów ca³ego �wiata
- pozostanie w Bia³ym Domu
na dalsze cztery lata.

MY�L �REDNIEGO POLAKA:
gdyby Lenin ¿y³ dzisiaj, na
pewno nie chcia³by byæ komu-
nist¹...

C Z Y T A J   U W A ¯ N I E
... KIM JESTE�MY, DOK¥D IDZIEMY?

Jeste�my Polakami we w³asnym kraju i jeszcze nigdzie nie
idziemy. Na razie rozmawiamy tylko ze sob¹ /bez po�redni-
ków/, pomagamy sobie trochê i rozgl¹damy siê po �wiecie
w³asnymi oczami. Nic nadzwyczajnego - tylko tyle. Ale  tu,
w sowieckim obozie - to ju¿ rewolucja.
   Na co dzieñ wydaje siê, ¿e nic siê nie dzieje. Dom, praca,
kolejka po chleb, czasem kto� gazetkê przyniesie. Ale na
zewn¹trz jeste�my zagro¿eniem systemu.
   Niewiele temu systemowi trzeba. /k/

C Z Y T A M,   W I Ê C   M Y � L Ê
   CO� O KARZ¥CEJ RÊCE SPRAWIEDLIWO�CI LUDOWEJ W PRL

    Czytam "Dziennik" z 28 wrze�nia. "Redaktor depeszowy po-
daje", ¿e w Warszawie na Ochocie rolnik z ciechanowskiego
sprzeda³ ponad 20 tysiêcy jajek za ponad 320 tysiêcy.
    My�lê: ma go�æ ³eb do handlu, ¿eby to takich zatrudniali:
MHWiU... A poza tym 320 tysiêcy dzielone na 20 tysiêcy to 16
zete³ sztuka. Tanio! Sama bym kupi³a!
   Ale czytam dalej: w trybie przyspieszonym s¹d skaza³ go
/tego rolnika/ na rok z zawieszeniem, 50 tys. grzywny i
przepadek 320 tysiêcy... Jezus Maria! Za co? Ale go�ciowi
przy³o¿yli... Czytam: bo nie mia³ "wymaganego zezwolenia".
A wiêc kto� zdoby³ jako� jajka, tzn. albo je wyprodukowa³ sam,
albo kupi³ je od kogo�, kto ich mia³ za du¿o, zawióz³ do wy-
g³odnia³ej stolicy, tam zrobi³ niema³¹ frajdê setkom ludzi,
mo¿e i Wysoki S¹d co� zd¹¿y³ pod³apaæ, i zamiast mu daæ me-
dal, albo przynajmniej dyplom, to go wziêli pod s¹d? Gdzie
sens, gdzie logika?
   Tytu³ notatki brzmi: "a jajek brakuje..." Có¿ mo¿na dodaæ?
Chyba to, ¿e poza realnym socjalizmem takie numery bywaj¹
tylko w upiornych snach.
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PISMO NIEZALE¯NE. WYDA-
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POTWIERDZAMY I DZIÊKUJEMY:
Rubel 3000, Zwyciêstwo 700.

POWTÓRKA Z HISTORII
--- 8.10.1982 - Delegalizacja
"S" i innych zz przez Sejm
PRL.
--- 10.10.82 - TKW "S" og³a-
sza bojkot nowych zz.
--- 11.10.1862 - Wprowadze-
nie stanu wojennego w Króle-
stwie - s¹dy wojenne, godzina
policyjna, zakaz noszenia
emblematów patriotycznych,
zakaz zgromadzeñ publicznych
/powy¿ej trzech osób/.
--- 11.10.1947 - Plenum KC
PPR og³asza walkê z wp³ywa-
mi amerykañskiego stylu
¿ycia.
--- 11.10.1982 - Spontaniczny
strajk stoczni Trójmiasta i
portu gdañskiego. Uliczne
starcia z ZOMO trwaj¹ do
pó�nej nocy, a potem przez
ca³y dzieñ nastêpny.
--- Pocz¹tek dwudniowej
bitwy pod Lenino - pierwsze-
go wiêkszego starcia oddzia-
³ów polskich z Niemcami na
terenie Zw. Radzieckiego.
Du¿e straty - oddzia³y zo-
sta³y u¿yte g³ównie do rozpo-
znania ogniowego przeciwni-
ka /12.10.1943/
--- 12/13/10.1944 - Na sku-
tek nieludzkiego traktowania
przez sowieckich oficerów i
propagandy politruków oskar-
¿aj¹cych AK o wspó³pracê z
Niemcami - z 31 pp LWP ucie-
ka 1125 ¿o³nierzy.

--- 13.10.1944 - Bierut
o�wiadcza na konferencji
w Moskwie z udzia³em Stalina,
Churchilla i Miko³ajczyka:
"Jeste�my tu, by w imieniu
Polski ,zgodnie z wol¹ narodu
polskiego, ¿¹daæ, by Lwów
nale¿a³o do Rosji".
--- �mieræ Bogdana W³osika
z rêki funkcjonariusza SB.

DZIEÑ JAK CO DZIEÑ
Z REGIONU
--- 23 wrze�nia w Ko�ciele
�w. Józefa w Podgórzu odpra-
wiona zosta³a msza �w. w
intencji rolników, po³¹czona
z po�wiêceniem wieñca do¿yn-
kowego.
--- Dwustu krakowskich
prominentów bra³o udzia³ w
"Dniach Krakowa w Kijowie".
Wozili siê specjalnym samo-
lotem, kwaterowali w luksu-
sowych hotelach, uczestni-
czyli w kilku bankietach.
Wkrótce Kraków urz¹dzi re-
wan¿ dla prominentów kijow-
skich, tym razem za nasze
pieni¹dze. Pewnym zgrzytem
na �wiêcie by³o pos¹dzenie
Polaków o kradzie¿ japoñ-
skiego magnetowidu, w zwi¹z-
ku z czym przy wyje�dzie
dok³adnie zrewidowano im
baga¿e.
--- Na naradzie rektorów
I Sekretarz krakowskiego KW
Gajewicz osobi�cie za¿¹da³
zmiany tytu³u wyk³adu inau-
guracyjnego w Politechnice
Krakowskiej, który mia³
brzmieæ "40 lat betonu w
PRL". Partia czuwa! Tow. Ga-
jewicz powinien zostaæ
pierwszym kawalerem orderu
"Za rêkê na pulsie".
--- Jaki� idiota w krakow-
skim MPK zarz¹dzi³, ¿eby
w zimie autobusy miejskie

ogrzewaæ dopiero wtedy, gdy
temperatura spadnie poni¿ej
minus 5 stopni.

Z KRAJU
--- Nie 5 /jak to poda³y
b³êdnie rozg³o�nie zachod-
nie/, ale 50 tysiêcy ludzi
wziê³o udzia³ 30.IX we wzru-
szaj¹cej manifestacji soli-
darno�ciowej w Czêstochowie
na zakoñczenie II pielgrzym-
ki �wiata pracy na Jasn¹
Górê. Teksty drogi krzy¿owej
przygotowa³ region Ma³opol-
ska. W t³umie by³a ca³a masa
transparentów "S" ze wszyst-
kich chyba miast Polski.
Obecny by³ Wa³êsa, przyjêty
na honorowego cz³onka Kon-
fraterni Paulinów, a tak¿e
wielu czo³owych dzia³aczy "S",
ksiê¿a Jankowski, Popie³usz-
ko i in. Odbyli oni nastêpnie
- jak to okre�li³ Urban -
prywatne spotkanie.
--- Spodziewane spotkanie
Glempa z Jaruzelskim nie
dosz³o do skutku. Wró¿y to
jak najgorzej ko�cielnej
fundacji rolniczej. Oby�my
byli z³ymi prorokami.
--- Coraz czê�ciej w trakcie
sk³adania przysiêgi ¿o³nier-
skiej, powtarzanej przez re-
krutów, przy s³owach "w bra-
terskim przymierzu z armi¹
radzieck¹" zapada g³ucha
cisza. No bo rzeczywi�cie,
dlaczego ¿o³nierz   polski
ma �lubowaæ wierno�æ obcej
armii? Ju¿ nawet pozorów
suwerenno�ci nie zacho-
wujemy?
--- Najg³upszy cytat tygo-
dnia: "�w okresie stanu
wojennego cenzura by³a ³a-
godna jak nigdy /przedtem
i potem/" - Sandauer, "Poli-
tyka".

C Z Y T A J   U W A ¯ N I E
ROZDWOJENIE JAÌNI

   "Prywatnie my�lcie co chcecie, ale oficjalnie macie nas
popieraæ. Pañstwo jest socjalistyczne, to i szko³a musi byæ
socjalistyczna" - takimi argumentami karmi siê ostatnio
nauczycieli. Tymczasem pogl¹dy s³u¿bowe od prywatnych od-
dziela tylko kompetencja! A szko³a jest polska i taka pozo-
stanie. /k/
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40 LAT LUDOWEJ MILICJI
   Kiedy� by³ to po prostu
Dzieñ Milicjanta. Potem -
�wiêto MO i SB. Ostatnio
coraz czê�ciej w odwrotnej
kolejno�ci - SB i MO. Tak
np. pisze "Gazeta Krakow-
ska" z 5 bm.: "40-lecie SB
i MO w Nowej Hucie i Krze-
s³awicach". Ten porz¹dek
jest zgodny z najnowsz¹
ustaw¹ sejmow¹, która nie
pozostawia w¹tpliwo�ci, ¿e
to SB jest wa¿niejsza ni¿
MO. PAP te¿ tak s¹dzi:

"S³u¿ba Bezpieczeñstwa i jej
organ Milicja Obywatelska".
A przecie¿ jeszcze w Wiel-
kiej Encyklopedii Powszech.
nie by³o has³a "SB" ani
wcze�niejszego "UB". Jeszcze
w 1979 r. wydano znaczki 35
lat MO i SB", ale w 1984 r.
Ministerstwo £¹czno�ci
wprowadzi³o do obiegu 2
znaczki "Z okazji 40 rocz-
nicy SB i MO". Na jednym
z nich "milicjant na tle
nowoczesnej aparatury",
która wygl¹da na pods³u-

chow¹. �wiêto
siê robi z
roku na rok
huczniejsze:
odznaczenia i
przemówienia,
sztandary i
ordery, aka-

demie i premie, Kiszczak w Sej-
mie, sesja naukowa w £om¿y,
"Anna i wampir" w kinie nocnym
TVP. Tak¿e i my nie umieli�my
siê powstrzymaæ i st¹d po�wiêci-
li�my dzi� "si³om porz¹dku" ca³¹
nasz¹ kolumnê�

NIEBIESCY-BLUES
Hej!...
Siedzê sobie na komisariacie
Przy �wie¿o zaparzonej herbacie.
Ja bardzo lubiê tê nasz¹ madras,
Któr¹ socjalna nalewa nam z wiadra.
Na kartce wype³nionej s³u¿bowym drukiem
Kolega z II sekcji posy³a mi cukier.
Za oknem mrok jak wyrok zapada.
Gdzie ginie cz³owiek - mordercy biada.
Gdy kto� po pañstwowe wyci¹ga rêce,
Siê mu czym prêdzej odbiera syrenkê.
Twardy nadgarstek, w kolanach luz -
Niebiescy - po angielsku blues.
Hej!...
Siedzê sobie na komisariacie.
£adnie tu. Palcami bêbniê se po blacie.
Je�li nie bêdzie k³opotów z o³ówkiem,
Mo¿e siê uda rozwi¹zaæ krzy¿ówkê?
Ciekawe co o Gwardii pisz¹? "Dzieci kosmo-
nauty"�
O, jest co� o nas "Dwa zbiorowe gwa³ty".
Za oknem promieñ s³oñca jakby przygas³.
Przede mn¹ siedzi obywatel chuligan.
Ja mam go wyleczyæ z tej spo³ecznej choro-
by.
Huty pracuj¹ i rêce mam przy sobie.
Twardy taboret, w rozmowie luz -
Niebiescy - czyli blues.
Hej!...
Siedzê sobie na komisariacie.
P³omyk �wietlówki weso³o igra w kracie.
Za �cian¹ m³odociani uprawiaj¹ krzyki,
¯e ciê¿ko siê skupiæ, wype³niæ rubryki.
Jeszcze tylko wyk³ad o jakim� Darwinie
I w polo cywilnym siê si¹dzie w kasynie.
Za oknem �wiat spowity w ciemny ca³un.
Szef koñczy t³umaczyæ tre�æ ostatnich
kawa³ów.
Jutro bêdzie fajnie, �lub kolega bierze.
Z pa³kami dla jaj staniemy w szpalerze.
Twardy charakter - w g³owie luz -
Niebiescy - czyli blues.
Hej!...

Alfred Je¿yk
MARSZ ZOMO

/na mel. "I Kadrowej"/
Raduje siê dusza
I serce siê pali,
Aby "Solidarno�æ"
Pa³¹ przez ³eb waliæ!
   Wieczorem i z rana
   Esbecjo kochana!
   Nie masz to
   Jak ZOMO, nie!
Dobrzy my siepacze,
Wierni i oddani,
Kremlowi jak jeden
Wszyscy zaprzedani!
   Wieczorem�/itd./
Kiedy "Solidarno�æ"
Zrobimy na miêkko,
To nam order przypnie
Konstantin Czernienko!
   Wieczorem�/itd./
Lecz ten naród polski
Nic siê nie poprawia,
Im silniej pa³ujem,
Tym bardziej siê stawia!
   Wieczorem�/itd./
Choæ my peerelu
Jedyni obroñce,
Lecz trzeba uwa¿aæ -
Pa³a ma dwa koñce.
   Wieczorem�/itd./
Coraz ciemniej wokó³
Ponuro i marnie,
I widoków ¿adnych,
Tylko na latarnie!
   Wieczorem�/itd./

PAMIÊCI BOGDANA W£OSIKA

Po strugach wody, razach pa³ek
Czas nadszed³ i na uli �lad
Kiedy mordercom na przeszkodzie
Stanê³o Twe dwadzie�cia lat.

Wskaza³e� palcem Twoim braciom,
Gdzie swego maj¹ szukaæ wroga
I pozosta³a Ci ju¿ tylko
Ostatnia - poprzez mêkê droga.

I pozosta³o echo strza³u
I bruk krwi¹ Twoj¹ zabroczony.
Imiê, nazwisko, miejsce, data -

zapamiêtamy.

NAPIS NA MURZE: Stu-
denci! Nie bijcie ZOMO!
INNY NAPIS, zamalowa-
ny, na ul. Kijowskiej:
Pa³ka przed³u¿eniem
ramienia PZPR. Na nim
drugi: WIS£A PANY.

HUMOR STANU WOJEN-
NEGO:
Ulic¹ szed³ Stasiek.
Mija³ go zomowiec z
koz¹ na sznurku.
-  Gdzie idziesz z t¹
�wini¹? - rzuci³ Sta-
siek.
- To nie �winia -
rzuci³ zomowiec - ale
koza.
- Nie ciebie pytam -
rzuci³ Stasiek.

Z RADIA ERYWAÑ:
- Dlaczego jest tyle
kawa³ów o milicjan-
tach?
Odpowied�: To nie s¹
kawa³y, to jest prawda.

FRASZKA
   Nieod³¹czne
   siostry dwie -
   MO
   i SB!
ZOMO = bij¹ce serce

     partii�    ---
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POWTÓRKA Z HISTORII
--- 14.10.1765 - Za³o¿enie Szko³y Rycerskiej
w W-wie. Jej wychowankowie stanowili elitê
Wojska Polskiego, wielu z nich zosta³o przy-
wódcami walki o wolno�æ narodu.
--- 16.10.1978 - Wybór metropolity krakow-
skiego kard. Karola Wojty³y na Papie¿a.
--- 19.10.1956 - Plenum KC PZPR. Biuro Poli-
tyczne rekomenduje Gomu³kê na ? Sekretarza.
Niespodziewany przyjazd do W-wy Chruszczowa,
Kaganowicza, Mikojana i Mo³otowa. Rozmowy
polsko-sowieckie tocz¹ siê równolegle z przy-
gotowaniami do obrony stolicy, w kierunku
której zmierzaj¹ kolumny pancerne Armii
Czerwonej z baz w Legnicy i Sulinowie.
--- 19/20.10.1944 - ¯o³nierze 32 pp. LWP maso-
wo opuszczaj¹ szeregi. Nastêpstwem ucieczki
jest rozstrzelanie 9 oficerów, by³ych ¿o³nie-
rzy AK i liczne wyroki wiêzienia.
--- 20.10.1956 - Gomu³ka w przemówieniu
transmitowanym przez PR krytykuje politykê
partii, potêpia kult jednost-
ki i kre�li plany reform.
--- 21.10.1947 - Przywódca
PSL Stanis³aw Miko³ajczyk
ucieka z Polski, by unikn¹æ
niechybnej �mierci z r¹k
komunistów.
--- 22.10.1948 - Umiera pry-
mas Polski kard. Hlond. Jego
nastêpc¹ bêdzie bp lubelski
ks. Stefan Wyszyñski.

zygnowa³ tak¿e z imiennego
wyliczania przyby³ych do-
stojników partyjnych i ad-
ministracyjnych, ogranicza-
j¹c siê do ogólnikowego
powitania "przedstawicieli
w³adz miasta", co mog³o obej-
mowaæ zarówno krakowskiego
arcybiskupa jak i towarzy-
szy z KK. O to jak komuni-

styczna etykieta komplikuje
¿ycie w sposób niespotykany
nigdzie poza Czarn¹ Afryk¹.

DZIEÑ JAK CO DZIEÑ
Z REGIONU
--- Wbrew dyrektywom KK
PZPR, Uniwersytet Jagiel-
loñski zaprosi³ kard. Ma-
charskiego na inauguracjê
roku akademickiego. Ale
¿eby nie zadrzeæ z Komitetem
rektor zrezygnowa³ z
powitania kardyna³a. Z dru-
giej jednak strony, ¿eby nie
uraziæ Jego Eminencji, zre-

CH£OPIEC W MUNDURZE
Z okazji �wiêta LWP publikujemy nades³a-
ny do nas tekst piosenki, opracowany na
kanwie niemieckiej pie�ni pacyfistycznej
"Mein Michel, was willst du noch mehr",
pochodz¹cej prawdopodobnie z pocz¹tków
naszego stulecia. ¯a³ujemy, ¿e ze wzglêdów
technicznych nie mo¿emy podaæ nut.

Masz wszystko, co mo¿e mieæ cz³owiek,
by wolnym, szczê�liwym móg³ byæ,
wiêc powiedz mi ch³opcze w mundurze,
dlaczego tak ciê¿ko ci ¿yæ�
   Masz si³ê i prawo za sob¹,
   Dowódcy wci¹¿ patrzysz w twarz,
   wiêc powiedz mi ch³opcze w mundurze,
   czy przysz³o�æ przed sob¹ te¿ masz�
Masz auta, armatki i gazy
i broni b³yszcz¹cej twej stal,
wiêc powiedz mi ch³opcze w mundurze,
czy mo¿e byæ czego� ci ¿al�
   Znasz my�li w³asne i cudze,
   masz wiarê, ojczyznê i �piew,
   wiêc powiedz mi ch³opcze w mundurze,
   czy jest jeszcze co�, czego chcesz�
Masz ¿ycie proste i syte,
bez bólu, bez strachu, bez ³ez,
wiêc powiedz mi ch³opcze w mundurze,
dlaczego w swych snach widzisz krew�
   Op³atkiem dzielisz siê pewnie,
   masz prawdê, jak¹ chcesz mieæ,
   wiêc powiedz mi ch³opcze w mundurze,
   co prawdy przeszkadza ci chcieæ�
Masz ci¹gle wolno�æ wyboru -
Byæ z nami, lub przeciw nam,
wiêc powiedz mi ch³opcze w mundurze,
dlaczego w�ród nas jeste� sam�

C Z Y T A J    U W A ¯ N I E
Podziemna PZPR

    W Polsce komuni�ci nigdy z podziemia nie wyszli. Garstka
straceñców wystêpuje w telewizji, ale szeregowy cz³onek PZPR
w domu siê do cz³onkostwa nie przyznaje. Decyzjê komitetów
chroni dyscyplina partyjna, na zewn¹trz osobistej odpowie-
dzialno�ci nie ma, informacja jest ograniczona do decydentów
i stopniowana w zale¿no�ci od rangi. Tajne pañstwo w pañ-
stwie, gdzie obowi¹zuj¹ kolejne stopnie wtajemniczenia. Ma-
fia konfidentów, którzy nigdy nie s¹ pewni dla kogo pracuj¹.
Ukryta nie przed policj¹, ale przed w³asnym narodem. Tak
nisko nie zejdziemy nigdy. /k/

NAJG£UPSZY CYTAT TYGODNIA:
"Podmiot liryczny wiersza
`Dwa ziemniaki` wyznaje, ¿e
nie da ich matce ma³ych
dzieci, poniewa¿ sam ma mat-
kê�"- Olgierd Jêdrzejczyk
"Gazeta Krakowska".

PISMO NIEZALE¯NE. WYDA-
WCA PAP - POLOWE ARCHI-
WUM PRASOWE KRAKÓW, MA-
£OPOLSKA. NASZA DEWIZA:

PLUS RATIO QUAM VIS
RACZEJ ROZUMEM NI¯ SI£¥
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--- TPPR Krowodrza roze-
s³a³o do przedsiêbiorstw
pisemne propozycje przyst¹-
pienia do Towarzystwa na
tzw. cz³onków zbiorowych.
Minimalna sk³adka zak³adu
wynosi dwa tysi¹ce rocznie.
Ciekawe z jakich funduszów
ma to byæ op³acane? I kto
bêdzie decydowa³ o tych wy-
datkach nie maj¹cych wiele
wspólnego ani z wydajno�ci¹
pracy ani z pogl¹dami za³óg.
Nowe zwi¹zki?
     Z KRAJU
--- Kto ma oddaæ 80 milio-
nów? - martwi siê "Dziennik
Polski", pisz¹c o procesie,
jaki czeka wroc³awskich
dzia³aczy "S" - Piniora i
Bednarza, którym na kilka
dni przed 13 grudnia 81
uda³o siê wycofaæ z banku
czê�æ kwot z konta Solidar-
no�ci Dolno�l¹skiej. Szkoda,
¿e ani "Dziennik", ani ¿adna
inna rz¹dowa gazeta w PRL
nie pyta, kto odda Solidar-
no�ci zagrabione przez ko-
munistów fundusze, lokale,
sprzêt, biblioteki itd. -
warto�ci nie milionów ale
miliardów z³otych?
--- W 1966 r. �rednia cena
mieszkania w budownictwie
wielorodzinnym odpowiada³a
�redniej p³acy krajowej za
3,8 roku, w 1975 r. by³a
odpowiednikiem pracy ci¹gu
3,9 r., w roku 1980 - równo-
warto�ci¹ 5 lat pracy, a w
1983 r. - ju¿ 6,2 lat. Rok
bie¿¹cy jeszcze te dyspro-
porcje prawdopodobnie za-
ostrzy. Wskazuje to na coraz
bardziej karko³omn¹ polity-
kê pañstwa wobec problemu
mieszkaniowego.
--- Na Festiwalu Polskich
Filmów Fabularnych w Gdañs-
ku, gdzie oceniano filmy z os-
tatnich 3 lat, nagrodê dzien-
nikarzy dosta³ "Danton" Waj-
dy. TV, która o festiwalu
mówi³a stale, ten fakt prze-
milcza³a zupe³nie. Równie¿
przy og³aszaniu werdyktu ju-
ry wspomnia³o o tym wówczas,
gdy publiczno�æ skanduj¹c,
g³o�no siê tego domaga³a.

--- ¯eby dokoñczyæ rozba-
brane w latach ubieg³ych
inwestycje z tzw. planu cen-
tralnego, trzeba by wydaæ
4.500 miliardów /to nie po-
my³ka: miliardów!/ z³otych.
To znaczy przez 10 lat nie
budowaæ nic, tylko ³adowaæ
pieni¹dze, materia³y i
sprzêt w te niedonoszone
p³ody ob³êdnej gospodarki
realnego socjalizmu.
--- Przeciêtna grzywna
wzros³a wci¹gu roku o 18% do
23.588 z³. Kary rosn¹ nam
szybciej ni¿ pobory. To jedno
z ¿elaznych praw komunizmu.
--- Szczeciñski Bomis og³o-
si³, ¿e up³ynni 4105 dzwonów
okrêtowych. Nareszcie w ja-
kiej� bran¿y jeste�my do
przodu o kilkadziesi¹t lat
przed reszt¹ Europy.

ZE �WIATA
--- W zwi¹zku z krótk¹ pod-
ró¿¹ Papie¿a w rejon Kara-
ibów prasa zachodnia speku-
luje na temat mo¿liwo�ci
odwiedzenia przez niego
Kuby. Na razie jednak nic
nie wskazuje na to, by zgo-
dzi³ siê na to Fidel Castro.
--- Tegoroczny laureat
literackiego Nobla Jaroslav
Seifert jest niezale¿nym
poet¹ czeskim, który m.in. w
1968 r. podpisa³ o�wiadczenie
ostro potêpiaj¹ce inwazjê
radzieck¹ na CSRS i by³
jednym z pierwszych sygna-
tariuszy Karty 77. Przez
wiele lat w³adze komuni-
styczne nie wydawa³y jego
wierszy. Czyli taki czeski
Mi³osz, tyle ¿e ¿yj¹cy w kra-
ju.
--- Oko³o 150 wschodnich
Niemców obchodzi³o 35-lecie
NRD w ambasadzie RFN w Pra-
dze, gdzie schronili siê
licz¹c na uzyskanie prawa do
emigracji na Zachód.
--- Podczas gdy w Zachodniej
Europie granice miêdzy kra-
jami zacieraj¹ siê coraz
bardziej, integracja w obozie
pañstw socjalistycznych
idzie niezwykle opornie.
Ostatnio na przyk³ad pojawi-

³y siê objawy wrêcz zimnej
wojny miêdzy Rumuni¹ a Bu³-
gari¹. Po wy³amaniu siê Ru-
munów z bojkotu Olimpiady,
Bu³garzy zastosowali wobec
nich formalne sankcje:
wstrzymali indywidualny
ruch turystyczny i wymianê
pieniêdzy oraz zaprzestali
wspó³pracy kulturalnej. Ru-
muni odp³acaj¹ im - jak na
razie - niezwykle skrupu-
latnymi odprawami celnymi
turystów bu³garskich.
--- Z Trybuny Ludu: zachod-
nioniemiecka Bundeswehra
opublikowa³a sprawozdanie
z manewrów "Chy¿y je¿" we
wschodniej Bawarii. Bilans:
dwaj zabici, 14 ciê¿ko ran-
nych, 138 l¿ejszych przypad-
ków i 5,5 miliona marek
szkód. Bilansu manewrów Uk³a-
du Warszawskiego "Tarcza 84"
w Czechos³owacji nie podano.
--- Liczba ¿o³nierzy radzie-
ckich w Afganistanie zwiêk-
szy³a siê ostatnio gwa³tow-
nie, bo o 70 tys. ludzi. Jest
ich tam ju¿ ³¹cznie 220 ty-
siêcy.
--- Sad Najwy¿szy w Bu³garii
skaza³ na �mieræ 2 przestêp-
ców za napady na banki. W so-
cjalizmie bezkarnie i w maje-
stacie prawa mog¹ kra�æ tyl-
ko przywódcy narodu.
--- Na Dalekim Wschodzie
rodzi siê przysz³o�ciowa -
jak nam siê zdaje - forma
ustrojowa: dziedziczna mo-
narchia komunistyczna. W³a-
�nie odwieczny prezydent
KRLD - Kim Ir Sen wyznaczy³
na swego zastêpcê na stano-
wiskach partyjnych i pañ-
stwowych Kim Dzong Ila, czyli
swego rodzonego syna. Nie
wykluczone, ¿e co� podobnego
wykluje siê równie¿ w Buka-
reszcie, gdzie cz³onkowie i
cz³onkinie rodziny Ceausescu
zajmuj¹ ju¿ od dawna kluczowe
stanowiska w centralnych
w³adzach partii i pañstwa
rumuñskiego.
--- Czterech Polaków na sta-
rym kutrze przep³ynê³o przez
Ba³tyk do Szwecji, gdzie po-
prosi³o o azyl.            ---
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DZIÊKUJEMY JAPOÑCZYKOWI za
papier!

POWTÓRKA Z HISTORII
--- 24.10.1956 - Na wiecu z
udzia³em 400 tys. ludzi na
pl. Defilad w W-wie Gomu³ka
zapowiada unormowanie sto-
sunków polsko-radzieckich i
wzywa do pracy: �Do�æ wieco-
wania i manifestacji!... par-
tia prowadzi Polskê po nowej
drodze do socjalizmu."
--- 25.10.1941 - Rozporz¹dze-
nie H. Franka o karze �mier-
ci dla ukrywaj¹cych siê ¯y-
dów i ukrywaj¹cych ich Pola-
ków.
--- 27.10.1947 - Sekretariat
KO PPR uchwala program
odciêcia Polski od kultury
zachodniej i forsowania ra-
dzieckich osi¹gniêæ we
wszystkich dziedzinach ¿ycia.
--- 28.10.1939 - Niemcy
aresztuj¹ bohaterskiego pre-
zydenta W-wy Stefana Sta-
rzyñskiego. Pod okupacj¹
sowieck¹ NKWD w pospiesznie
przeprowadzonym "plebiscycie"
na zagrabionych ziemiach
polskich uzyskuje wynik
99,7% g³osów za przy³¹czeniem
do ZSSR. TASS donosi o "�
masach ludowych wyzwolonych
obszarów rozentuzjazmowanych
uwolnieniem ich spod panowa-
nia polskich kapitalistów
i wrogów ludu".
--- 28.10.1947 - Dekret o
likwidacji autonomii uniwer-
sytetów w PRL.
--- 28.10.1956 - Wiêzienie
w Komañczy opuszcza prymas
Wyszyñski.

DZIEÑ JAK CO DZIEÑ

Z REGIONU
--- W 6. rocznicê wyboru
Karola Wojty³y na Papie¿a
kwiaty i flagi okry³y budy-
nek kurii krakowskiej, w
którym przez wiele lat pra-
cowa³ jako arcybiskup metro-
polita. W oknie, z którego
rozmawia³ z nami podczas obu
wizyt w kraju, ustawiono
zdjêcie Ojca �w. z wyci¹gniê-
tymi rêkoma. Czekamy kiedy
zjawi siê w nim osobi�cie po
raz trzeci�
--- Na UJ trwaj¹ wybory do
Samorz¹du Studentów. Wisz¹
powielone teksty /podobne do
ulotek/ i rêcznie malowane
plakaty. Propaganda chwytli-
wa stylizowana na has³a NSZ-
u: Broñmy praw wywalczonych
po Sierpniu, Dopóki mo¿na
rz¹d�my sami, Chroñmy samo-
rz¹dno�æ, B¹d�my solidarni -
sami wybierajmy swych przed-
stawicieli, Uniwersytet to my
wszyscy - broñmy jego samo-
rz¹dno�ci, Broñmy ustawy do
koñca /chodzi o niedobr¹
ustawê o szkolnictwie wy-
¿szym, któr¹ ministerstwo
zamierza jeszcze bardziej
zepsuæ/. Trudno jest zorien-
towaæ siê, czy jest to auten-
tyczna akcja m³odzie¿y, czy
zrêczna mistyfikacja inspi-
rowana przez ko³a zbli¿one
do wiadomych si³. Wierzymy,
¿e i tym razem studenci wy-
ka¿¹ trafne wyczucie poli-
tyczne.
--- Krótkie spotkanie z
Ann¹ Walentynowicz odby³o
siê w ko�ciele parafialnym
w Skawinie.
--- Krakowska SB rozpoczê³a
now¹ seriê przes³uchañ nêka-
j¹cych osoby z rozmaitych
�rodowisk inteligenckich.
--- Rozpoczê³y siê naciski
na UJ, by przyznaæ doktorat
honoris causa premierowi
Grecji Papandreu, filokomu-
ni�cie, który wkrótce jako
pierwszy tego szczebla poli-
tyk z krajów NATO odwiedzi
PRL po wprowadzeniu stanu
wojennego. Zapowiada siê

podobna afera jak z doktora-
tem h.c. dla sekr. gen. ONZ,
któremu wydzia³ prawa UJ
doktoratu niedawno odmówi³,
a zrobi³ to dopiero wydzia³
filozoficzno-historyczny.
--- W X LO w Krakowie przy-
gotowano w dniu nauczyciela
przybycie samego Ministra
O�wiaty nie tylko ca³¹, m³o-
dzie¿ i gmach, ale równie¿
bogaty zestaw pomocy nauko-
wych z nowym ¿ó³wiem na cze-
le. Wprawdzie minister tym
razem nie zaszczyci³ osobi-
�cie progów placówki, ale
zrobi³a to du¿a grupa po-
mniejszych dostojników. M³o-
dzie¿ szybko odprawiono do
domu, a dostojnicy wraz z
gronem przemie�cili siê do
sali gimnastycznej, sk¹d
wkrótce da³ siê s³yszeæ cha-
rakterystyczny brzêk w ni-
czym nie przypominaj¹cy
kultury fizycznej. Pomoce
naukowe na szczê�cie pozo-
sta³y w Liceum, z ¿ó³wiem
w³¹cznie.
--- Mieszkañcy wsi Tonie, ko-
³o której stacjonuj¹ oddzia³y
ZOMO, skar¿¹ siê na ci¹g³e bu-
rdy i awantury wywo³ywane
przez pijanych milicjantów. -
Wieczorem - powiada jeden z
mieszkañców - boimy siê wyj�æ
na ulicê. Do s¹siada przemy-
kamy siê po op³otkach, jak za
okupacji. Gdy córka wraca os-
tatnim autobusem, to brat po
ni¹ wychodzi na przystanek.
Na odg³os bójki gasimy �wiat-
³o i zamykamy okna. Nikt nie
interweniuje, bo w mordê mo¿-
na dostaæ, a trudno poznaæ od
kogo - ci i ci w mundurach.
--- SUCHA BESKIDZKA. Na ga-
blocie ko³o KM MO, zawiera-
j¹cej okoliczno�ciowe plakaty
na �wiêto SB i MO oraz LWP i
PRON, od d³u¿szego czasu le¿y
zdech³a wrona - raduj¹c oczy
i serca przechodniów.
Z KRAJU
--- Wa³êsa spotka³ siê w
Gdañsku z grup¹ dzia³aczy
"S". ¯adnego komunikatu ani
o�wiadczenia nie wydano.
By³o to ju¿ drugie w ci¹gu
m-ca spotkanie przywódców
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z zdelegalizowanej, ale prze-
cie¿ istniej¹cej i dzia³aj¹cej
�Solidarno�ci".
--- Z nieukrywan¹ zazdro-
�ci¹ przeczytali�my setny /!/
ju¿ numer Tygodnika Mazowsze
wydawanego przez podziemie
warszawskie. Na pierwszej
stronie numeru du¿a na tzw.
apla w kszta³cie d³oni w
ge�cie zwyciêstwa. Szczerze
gratulujemy!
--- Jak informuj¹ OO Jezu-
ici, zakonnik, który pope³ni³
zabójstwo w klasztorze w W-
wie /o czym na pierwszych
stronach, t³ustym drukiem
z podaniem pe³nego imienia
i nazwiska - wbrew obowi¹zu-
j¹cemu w PRL prawu - donio-
s³y masmedia/od lat przeby-
wa³ na leczeniu w zak³adach
zamkniêtych. W zwi¹zku z
polepszeniem stanu zdrowia
psychicznego zosta³ zwolnio-
ny i wróci³ do macierzystego
zakonu, gdzie w chwili gwa³-
townego nawrotu choroby
zabi³ wspó³brata. O wszystkim
tym wiedzia³ prokurator, a
mimo to poda³ do �rodków
re¿imowego przekazu - z
nieukrywan¹ frajd¹ wiado-
mo�æ o zabójstwie, �wiadomie
podaj¹c tylko pó³ prawdy.
--- Wg autorów raportu
�Chemiczne zagro¿enie �rodo-
wiska w Polsce", w 4 regio-
nach - GOP-ie, Legnicko-
G³ogowskim Okrêgu Miedzio-
wym, Zatoce Gdañskiej i oko-
licach Krakowa panuje stan
katastrofy ekologicznej, a w
23 innych regionach taka
katastrofa grozi w nied³ugim
w czasie. W sumie obszary te
obejmuj¹ 27 tys. km kw. i
zamieszkane s¹ przez 1/3
ludno�ci kraju.
--- Ze sfer zbli¿onych do
Ko³a Poselskiego Ziemi Kra-
kowskiej: wybory do Sejmu
odbêd¹ siê najwcze�niej w
listopadzie 1985 r. Tak wiêc
Sejm mianowany przez Gierka
i Jaroszewicza jeszcze przez
prawie rok bêdzie - jak z³ot¹
klamr¹ - spina³ czasy "dru-
giej Polski" z niemniej ponu-
rym okresem dyktatury woj-

skowej Jaruzelskiego.
--- PZPR ju¿ jaki� czas temu
sta³a siê "samowystarczaln¹"
zgarniaj¹c dla siebie docho-
dy z ca³ej niemal prasy i
wielu wydawnictw ksi¹¿ko-
wych. K³opoty z funduszami
ma natomiast niewielkie i
wci¹¿ malej¹ce Stronnictwo
Demokratyczne, przybudówka
PZPR, zwana tak¿e z³o�liwie
Stronnictwem Dr¿¹cych. Nie-
ca³e sto tysiêcy cz³onków
Stronnictwa p³aci sk³adki na
ogó³ niechêtnie i w dodatku
oszukuje  przy ich wymiarze,
na swoj¹ - rzecz jasna -
korzy�æ. SD nie jest wiêc w
stanie samodzielnie siê fi-
nansowaæ. Poniewa¿ jednak
znikn¹æ  nie mo¿e, a "dzia-
³alno�æ polityczna" kosztuje,
musi korzystaæ z dotacji
pañstwowych. Mówi¹c dosad-
niej, wegetuje na ja³mu¿nie
z kwot zrabowanych przez
re¿im pracuj¹cym miast i
wsi. Ostatnio jednak nawet
Minister Finansów te dotacje
�ci¹³,  tak ¿e SD nie staæ
nawet na prenumeratê prasy.
Przyci�niêci do muru "Dr¿¹-
cy" ruszyli wreszcie po ro-
zum do g³owy i za³o¿yli
spó³kê akcyjn¹ z udzia³em
kapita³u polonijnego DEM-
POL, która ma produkowaæ
sprzêt elektroniczny. Ten
kierunek rozwoju stronnictw
politycznych PRL-u wydaje
nam siê godny najwy¿szego
poparcia�
ZE �WIATA
--- £¹cznie 6 wierszy, tj.
2 rz¹dki tytu³u /ma³ego/
i 4 /cztery/ wiersze tekstu
po�wieci³a bratys³awska
"Prawda" na wiadomo�æ o li-
terackim Noblu dla nieza-
le¿nego poety czeskiego J.
Seiferta. Wiadomo�æ umiesz-
czono w dolnej po³owie
przedostatniej kolumny
dziennika. Nawet u nas o
Noblu Wa³êsy pisano jakby
nieco wiêcej�
--- Najwiêksz¹ atrakcj¹ od-
bytego w wêgierskim mias-
teczku Pustavacs "Festiwalu
Pokoju" sta³y siê wystêpy soc-

jalistycznej milicji. Okaza³o
siê bowiem, ¿e znaczna czê�æ
zgromadzonej na oficjalnych
uroczysto�ciach m³odzie¿y
rozumie "pokój" zbyt dos³ow-
nie, mianowicie jako ca³ko-
wite rozbrojenie a nie jako
socjalistyczny nacjonalizm,
czy internacjonalizm. De-
monstruj¹ce to przekonanie
grupy zaatakowa³a milicja
armatkami wodnymi i gazem,
u¿yto oddzia³ów konnych, a
uciekaj¹cych szczuto psami.
W prasie obozu, tak¿e pol-
skiej, u¿ycie takich �rodków
wyt³umaczono ekscesami
pijanych wyrostków. Znamy
to, znamy, przeszli�my swoje
festiwale pokoju w Radomiu,
Gdañsku, Warszawie, Lubli-
nie, Wroc³awiu, Krakowie,
Nowej Hucie�
--- Upadaj¹cy na forum
miêdzynarodowym presti¿
Bu³garii s³yn¹cej z popie-
rania terroryzmu, polityka
maksymalnego drena¿u kie-
szeni go�ci zagranicznych,
no i socjalistyczny poziom
�wiadczonych us³ug -
wszystko to spowodowa³o
znaczne zmniejszenie siê
ruchu turystycznego ze
strefy dolarowej do tego
kraju.

W ZGODZIE Z GENERA£EM
    - Czê�æ i chwa³a bohate-
rom Powstania Warszawskiego
- powiedzia³ onegdaj I se-
kretarz, premier, zwierzch-
nik si³ zbrojnych, gen. ar-
mii W. Jaruzelski. - Po ich
czynie zrodzi³a siê Polska
Ludowa. - Doda³. - Oby siê
tak straszna rzecz nie po-
wtórzy³a - zakoñczy³.
Oby. W tym ostatnim jeste�my
ca³kowicie zgodni z towa-
rzyszem J.

Z RADIA ERYWAÑ: - Bêdzie
wojna czy nie bêdzie? Odpo-
wied�: Wojny nie bêdzie! Ale
bêdzie taka walka o pokój,
¿e kamieñ na kamieniu nie
zostanie�
                            ---
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POTWIERDZAMY I DZIÊKU-
JEMY: "DZIADY" 3000, Pani
Doktor 10 dol.

TERROR NA ZACHODZIE

    W³oski sêdzia �ledczy
Martella postawi³ w³a-
�nie kropkê nad "i" w
sprawie zamachu na Ojca
�w. 13 maja 1981 r.
oskar¿aj¹c o udzia³ w
nim - poza Alim Agc¹ -
jeszcze 3 Bu³garów i 3
Turków. Spo�ród nich 2
Bu³garów zbieg³o do swo-
jego kraju korzystaj¹c z
immunitetu dyplomatycz-
nego, jeden z Turków
ukrywa siê, pozosta³a
trójka jest w dyspozycji
policji w³oskiej. Mate-
ria³ dowodowy liczy 1200
stron.
    Nie ma dowodów na to,
¿e ci sami ludzie plano-
wali zabicie Wa³êsy pod-
czas jego podró¿y do
W³och.
    Bu³garia, tak jak ju¿
kilkakrotnie wcze�niej
to robi³a, ostro zaprote-
stowa³a.
    Sêdzia Martella
o�wiadczy³ ponadto, ¿e
spisek na ¿ycie Ojca �w.
mia³ charakter miêdzy-
narodowy.
    Dobrze pamiêtamy, kto
by³ wówczas szefem KGB i
poci¹ga³ za sznurki:
pó�niejszy I Sekretarz KC
Komunistycznej Partii
Zwi¹zku Radzieckiego -
Jurij Andropow.

TERROR W REALNYM SOCJALIZMIE
    Kiedy 5 maja 1821 r. umiera³ na Wyspie �w.
Heleny Napoleon, wiadomo�æ o jego �mierci mia³a
dotrzeæ do Francji dopiero na pocz¹tku lipca,
a w prasie pojawiæ siê za 10 tygodni. Dzi� infor-
macje podobnej rangi obiegaj¹ �wiat w kilka mi-
nut. Ale wiadomo�æ o porwaniu ks. Popie³uszki
podana zosta³a przez oficjalne media peerelow-
skie dopiero w 24 godziny po wydarzeniu.
    To jest miara opó�nienia epoki, w której
przysz³o nam ¿yæ.
    Jedno z takich opó�nieñ w³a�nie gwa³townie
nadrobili�my, niestety tylko jedno - terroryzm.
Terroryzm w PRL-u, pañstwowy i "socjalistyczny"
jest równie ohydny, haniebny i przera¿aj¹cy,
jak ka¿dy inny, tylko bardziej prymitywny.
Zdumiewa nas na przyk³ad zupe³na nonszalancja
i pewno�æ siebie porywaczy. Pozwoliæ uciec ko-
ronnemu �wiadkowi z pêdz¹cego samochodu? Zos-
tawiæ odciski palców na samochodzie ofiary?
To mogli zrobiæ tylko ludzie pewni ca³kowitej
bezkarno�ci.
    Najprawdopodobniej ks. Popie³uszko zosta³ po-
rwany przez SB w zwi¹zku z jakimi� rozgrywkami
albo w samym MSW, albo jeszcze wy¿ej.
     Z komunikatów oficjalnych wynika³oby, ¿e
afera dotyczy jakiego� tam ksiêdza z Warszawy.
Tymczasem nie tylko ca³a Polska, ale i ca³y �wiat
zdaje sobie sprawê, ¿e to kolejna rozgrywka ko-
muny z Solidarno�ci¹ i Ko�cio³em. I dlatego Pol-
ska jest znowu na czo³ówkach prasy �wiatowej,
Papie¿ ka¿e siê na bie¿¹co siê informowaæ o wy-
nikach dochodzeñ, o�wiadczenia wydaje Departa-
ment Stanu USA, da³y g³os Prawda i Rude Prawo.
Biuro Polityczne prze³o¿y³o o tydzieñ Plenum KC.
Wa³êsa omówi³ sytuacjê na tajnym, nagle zwo³anym
spotkaniu z przywódcami TKK. Intelektuali�ci i
arty�ci stolicy podpisali list protestacyjny, Se-
nat UW potêpi³ akt terroru, G³os Ameryki po�wiê-
ci³ sprawie komentarz redakcyjny odzwierciedla-
j¹cy pogl¹dy rz¹du Stanów Zjednoczonych.
    "Sta³a siê rzecz, która nie mia³a nigdy miej-
sca w polskiej historii, która by³a obca naszemu
narodowi - napisa³ ks. Henryk Jankowski z Gdañ-
ska w odezwie o modlitwê - � nie dajmy siê za-
straszyæ i nadal pozostaniemy wierni zasadzie -
Bóg i Ojczyzna". Kuroñ stwierdzi³, ¿e pod jego
oknem stoj¹ stale dwa samochody MO, nie wie tyl-
ko, czy maj¹ go strzec, czy porwaæ.
    G³osy prasy zachodniej: W³adze nie panuj¹ nad
w³asnym aparatem bezpieczeñstwa. Trzecia ofiara
po Przemyku i Bartoszcze. Polska OAS pod Toru-
niem. Próba si³ na górze partii przed kolejnym
Plenum? Opinia publiczna podnosi g³owê. W stabi-
lizacji pojawiaj¹ siê rysy. Pozory dialogu rozsy-
puj¹ siê w kawa³ki.
    W³adze PRL s¹ zak³opotane. Urban zaprzeczy³,
jakoby to one same porwa³y ksiêdza. Brzmi to
szczerze, ale podejrzenia o udzia³ w³adz w tej
aferze s¹ ca³kowicie uzasadnione. Przecie¿ nie

   /c.d. na str. 2/
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kto inny niedawno, jak w³a�nie Urban vel Jan Rem
szkalowa³ ks. Popie³uszkê nazywaj¹c jego homilie
godzinami nienawi�ci. Wczoraj sia³ wiatr, dzi�
dziwi siê, ¿e burza wisi mu nad g³ow¹.
    MO natychmiast obstawi³a ko�ció³ �w. Stanis³a-
wa Kostki w W-wie, gdzie rozpoczê³y siê nieustaj¹-
ce modlitwy na intencjê ocalenia porwanego. W ko-
�ciele mistrzejowickim w N. Hucie zarz¹dzono ca³o-
dobowe modlitewne czuwanie, codziennie odprawiane
s¹ specjalne msze. To samo dzieje siê w tysi¹cach
innych ko�cio³ów w kraju.
    Podziemni przywódcy "S" w W-wie poparli pro-
jekt strajku protestacyjnego w Hucie Warszawa na
znak oburzenia przeciwko uprowadzeniu ks. Popie-
³uszki.
    W sprawie tak g³êboko oburzaj¹cej spo³eczeñ-
stwo nie wypowiedzia³ siê jako� "katolik" Dobra-
czyñski, nie zabra³ g³osu etatowy "robotnik" HiL
Alfred Miodowicz, uznaj¹cy siê kiedy indziej za
g³ównego wyraziciela opinii mas.
    Potem propaganda wyciszy³a nieco sprawê ze
wzglêdu na Plenum KC, ale skwapliwie i obszernie
zacytowa³a kard. Glempa, który wyrazi³ obawê, ¿e
porwany ju¿ nie ¿yje. Czy¿by ustami Prymasa w³a-
dza zawiadomi³a nas o najgorszym?
    Nie jest wykluczone, ¿e zamiast informacji po-
winni�my redagowaæ nekrolog. Nowego bohatera
narodowego, nowego mêczennika za wiarê, za Polskê,
za Solidarno�æ. Jeszcze mamy nadziejê, wiêc zamiast
odmawiaæ Wieczne odpoczywanie próbujemy siê mo-
dliæ:
    Panie zmi³uj siê nad Polsk¹!
    Chryste zmi³uj siê nad nami!
    Daj nam mêstwo!
    Daj nam odwagê wybaczenia nowym winowajcom!
    Zmi³uj siê nad nimi tak¿e�

DZIEÑ JAK CO DZIEÑ
Z REGIONU
--- W ramach Tygodnia
Kultury Chrze�cijañ-
skiej w ko�ciele �w. Jó-
zefa na Pogórzu Tadeusz
Mazowiecki wyg³osi³
prelekcjê o encyklice
Jana Paw³a II "Dives in
misericordia". Motywem
przewodnim referatu by-
³a pokojowa droga walki
o prawa spo³eczne.
"Uj¹wszy siê za bitym,
mo¿emy domagaæ siê po-
jednania - bez nienawi-
�ci. Nie z pozycji stra-
chu, niewiadomego s¹du
moralnego - nie mo¿emy
godziæ siê na z³e prawa,
banicjê, nie ujmowaæ siê
za kolegami wyrzucanymi
z pracy, za krzywdzony-

mi. Dobrem z³o zwyciê¿aæ
- to trudny, ale realny
program".
--- Afisz na p³ocie w
centrum miasta: "PRASA
NIE K£AMIE - mówi dr
Bajka". Nomen-omen.

ZE �WIATA
--- Gromyko dosta³ or-
der Lenina, zreszt¹ po
raz siódmy. Ilo�æ nie
mo¿e przej�æ w jako�æ?

POWTÓRKA Z HISTORII
--- 30.10.1950 - Wymiana
pieniêdzy. Ograbienie
spo³eczeñstwa z resztek
oszczêdno�ci.
--- 31.10.1939 - Os³awio-
na mowa Mo³otowa w Ra-
dzie Najwy¿szej ZSRR na
temat Polski: "� wystar-
czy³o krótkie uderze-
nie� pocz¹tkowo armii
niemieckiej, a nastêpnie
radzieckiej, aby nic nie
pozosta³o z tego poczwar-
nego bêkarta Traktatu
Wersalskiego� zbrodni¹
jest prowadzenie wojny o
zniszczenie hitleryzmu
pod fa³szywym sztandarem
walki o demokracjê�"
--- 1.11.1831 - Car Mi-
ko³aj I likwiduje samo-
dzielno�æ Królestwa Pol-
skiego, które wbrew pozo-
rom posiada³o wiêcej
wolno�ci i swobody ni¿
obecnie PRL.
--- 1.11.1961 - W W-wie
ukazuje siê 1. numer pod-
ziemnego pisma "czerwo-
nych" pt. "Pobudka", które
da³o pocz¹tek prasie
"poza zasiêgiem cenzury".
--- 2.11.1925 - Z³o¿enie
prochów Nieznanego ¯o³-
nierza w grobowcu-po-
mniku na pl. Saskim /pl.
Zwyciêstwa/ w W-wie. Lo-
sowanie pobojowisk, sk¹d
maj¹ byæ sprowadzone
prochy wskaza³o na Lwów.
Dzi� na tym samym grobie
s¹ zupe³nie inne tablice.
--- 2.11.1918 - SDKPiL
/"bohaterska poprzed-
niczka PZPR"/ og³asza:
"Has³o niepodleg³o�ci
Polski jest osi¹, dooko³a
której skupiaj¹ siê si³y
reakcji spo³ecznej, wro-
gowie mas pracuj¹cych".

Z   L I S T Ó W   D O   RE D A K C J I
    W nr 76 MP z 8 bm. zamie�cili�cie Kochani
"Marsz ZOMO" - tylko czemu na melodiê I Kadrowej?
Zastanówcie siê, bo ¿yj¹ jeszcze ludzie, którzy z t¹
pie�ni¹ na ustach walczyli o Niepodleg³¹. Mo¿e
bardziej by siê nadawa³a dla ZOMO melodia "Miê-
dzynarodówki", lub - najlepiej - "Szyroka strana
maja radnaja"? ---
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PISMO NIEZALE¯NE. WYDA-
WCA PAP - POLOWE ARCHI-
WUM PRASOWE KRAKÓW, MA-
£OPOLSKA. NASZA DEWIZA:

PLUS RATIO QUAM VIS
RACZEJ ROZUMEM NI¯ SI£¥

Z REGIONU
--- W czwartek 25.10 w
Mistrzejowicach odpra-
wiono mszê �w. w inten-
cji ks. Popie³uszki. Mu-
sia³o byæ ponad 10 tys.
ludzi, bo wype³nili
szczelnie górny ko�ció³.
Celebrowa³o 20 ksiê¿y z
ko�cio³ów krakowskich i
nowohuckich. M.in. od
Dominikanów, z Arki i
ko�cio³a �w. Józefa w
Podgórzu. Uczestniczy³y
w mszy grupy z Torunia,
ko�cio³a �w. Stanis³awa
Kostki na ¯oliborzu, z
Gdañska. Dramatyczne w
wyrazie i wymowie kaza-
nie wyg³osi³ ks. J. A.
K³oczowski - dominika-
nin. Po mszy zebrani
us³yszeli jeszcze bar-
dziej wstrz¹saj¹ce in-
formacje ksiêdza z pa-
rafii M.B. Zwyciêskiej
z Torunia o tym, co siê
sta³o i dzieje siê w oko-
licach tego miasta od
zesz³ego roku: �mieræ
Piotra Bartoszcze, 4
udokumentowane porwa-
nia, bicie i znêcanie
siê nad cz³onkami "S".
�ledztwa zawsze umarza-
no - z braku dowodów.

UWAGA!
    Od 18 bm. zmuszeni
jeste�my podnie�æ cenê
"Ma³ej Polski". Numer
zwyk³y kosztowaæ bêdzie
15 z³, numer podwójny -
30 z³.

�MO¯ESZ GO ZABIÆ - NARODZI SIÊ NOWY�
Sobota 3 listopada by³a w Warszawie jednym z naj-
piêkniejszych dni tej jesieni. Niestety by³a te¿
najbardziej wstrz¹saj¹cym dniem od 13 grudnia 81.
Polska ¿egna³a jednego ze swych najlepszych, naj-
bardziej umi³owanych synów - ksiêdza Jerzego Po-
pie³uszkê, wikarego od �w. Stanis³awa Kostki.
Ka¿dy szczegó³ rós³ do rangi symbolu. Trumnê nie-
�li robotnicy Huty Warszawa. Le¿a³ na niej wie-
niec z czerwonych go�dzików, w kszta³cie serca z
liter¹ S w �rodku. Grób wyznaczono w miejscu,
gdzie uk³adano krzy¿ z kwiatów dla uczczenia pa-
miêci Grzegorza Przemyka. Z wie¿y ko�cio³a sp³y-
wa³y na trumnê olbrzymie wstêgi bia³e i czerwone,
tworz¹c literê V. Na ko�ciele ¿oliborskim widnia³
napis "Bóg - Honor - Ojczyzna". Nad otwart¹ mogi³¹
przemawiali: kardyna³-prymas, Wa³êsa, hutnik,
aktor, lekarz, pielêgniarka i kolega ze studiów.
Wyrazy wspó³czucia przekazali m.in. przywódcy
wielu pañstw, osoby prywatne, instytucje, jak np.
Senat AGH. Edward Kennedy chcia³ nawet przyjechaæ
osobi�cie, ale nie dosta³ polskiej wizy. Tylko Ja-
ruzelski nie przes³a³ ani Episkopatowi ani rodzi-
nie Popie³uszków ¿adnych kondolencji.
Z DEPESZ ZAGRANICZNYCH: --- Wojsko polskie znaj-
duje siê w stanie pogotowia. --- Kohl z Mitteran-
dem niepokoj¹ siê sytuacj¹ w Polsce. --- Czekamy
na zmiany w kierownictwie partyjno-pañstwowym
PRL. --- Lud polski �piewa ju¿ ballady o zamordo-
wanym "kapelanie robotników".
Wroc³aw. Frasyniuk i Pinior natychmiast po wyj-
�ciu z wiêzienia potêpili rozpowszechniane w apa-
racie bezpieczeñstwa poczucie bezkarno�ci. Zabój-
stwa Przemyka, Bartoszcze i Popie³uszki /nie li-
cz¹c dawniejszego krakowskiego przypadku mordu
na Stanis³awie Pyjasie/ dowodz¹ konieczno�ci
wprowadzenia spo³ecznej kontroli nad lud�mi, któ-
rzy systematycznie gwa³c¹ praworz¹dno�æ.
Z o�wiadczenia czechos³owackiej Karty 77: Jest to
akt terroru i �lepej nienawi�ci. Nie wierzymy, by
zbrodnia ta nie zosta³a zaplanowana na szczeblach
wy¿szych, ni¿ przyzna³y to w³adze. �mieræ ks. Po-
pie³uszki wzmocni "Solidarno�æ" w Polsce.
Z KOMENTARZY PRASY �WIATOWEJ: Stan pewnego otê-
pienia groz¹ i zobojêtnienia na przemoc w³adzy
zosta³ nagle prze³amany. Polacy znów siê budz¹.
--- Wytworzy³a siê kompromituj¹ca dla partii i
rz¹du sytuacja. --- Zupe³na nowo�æ w polskiej
rzeczywisto�ci: rz¹d odnalaz³ i aresztowa³ spraw-
ców zbrodni! --- W Polsce przekroczono pewnego
rodzaju barierê. --- Masowy udzia³ w pogrzebie
jest symbolem poparcia spo³eczeñstwa polskiego dla
"S". --- Rz¹d tolerowa³ akty przemocy i bezprawia
wobec opozycji.
Nie podano nic o sposobie zamordowania ksiêdza.

/c.d. na s. 2/
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Kr¹¿¹ najdziksze domys³y i plotki. Papie¿ wspo-
mnia³ o "ka�ni". Nad grobem mówiono o "umêczonym
potwornie ciele". Zapewne poznamy w koñcu te ma-
kabryczne szczegó³y. Na razie jednak s³usznie
chyba nam ich oszczêdzono.
DALSZE DEPESZE: --- We Wroc³awiu mia³a miejsce
pokojowa manifestacja. --- Gdañsk: Gwiazda i Wa-
lentynowicz wezwali do godzinnego strajku w cza-
sie pogrzebu ksiêdza. --- Na UW studenci gromadz¹
siê t³umnie wokó³ nowego kwietnego krzy¿a. ---
Wprowadzono tryb przyspieszony w sprawach o
przestêpstwa polityczne we Wroc³awiu, Gdañsku i
kilku innych miastach. --- 5 tysiêcy osób zgroma-
dzonych pod Instytutem Medycyny S¹dowej w Bia-
³ymstoku, gdzie prowadzono obdukcjê zw³ok ksiêdza,
krzyczy "Solidarno�æ!", "Solidarno�æ!".
1 listopada na cmentarzach w ca³ym kraju zapalono
znicze na symbolicznych grobach ks. Popie³uszki.
Wiêkszo�æ z nich "nieznani sprawcy" zlikwidowali
zaraz po �wiêcie Zmar³ych. W wielu ko�cio³ach
prowadzono przez wiele dni modlitwy, nocne czuwa-
nia, odprawiano msze w intencji ofiary.
Mieli�my ju¿ raport Gierka po Czerwcu 56, Szydla-
ka po Grudniu 70 i Kubiaka po Sierpniu 80. Mieli-
�my proces o zabójstwo Przemyka i dochodzenia w
innych podobnych sprawach, umarzane z braku do-
wodów i sprawców. Wiemy, jak wszystko to siê koñ-
czy³o. Czy i teraz nikt za nic faktycznie nie od-
powie?
DALSZE KOMENTARZE ZE �WIATA: --- To morderstwo
jest ju¿ zapisane w historii Polski na koncie
w³adz komunistycznych. --- Pogrzeb by³ wielkim
pokazem poparcia dla "S". --- Duszpasterz walcz¹cy
ze z³em pad³ od tego z³a, które toczy samo serce
partii.
    - Patrz - powiedzia³ warszawski hutnik na
grobem - Twoja arka siê nape³nia. Ilu nas tu ju¿
jest!
    - Zwyciê¿y³e�! Zwyciê¿y³e�! - mówili inni.
    - "Solidarno�æ" ¿yje, gdy¿ Ty odda³e� za ni¹
swoje ¿ycie - stwierdzi³ Lech Wa³êsa.
    - Ten czyn Kaina pozwoli³ Ksiêdzu Jerzemu
wej�æ do panteonu polskich mêczenników - o�wiad-
czy³ aktor Andrzej Szczepkowski.
--- Proboszcz parafii na ¯oliborzu ks. Bogucki
zapowiedzia³ kontynuacjê comiesiêcznych mszy za
Ojczyznê. --- Paryska Libella wyda wkrótce zbiór
homilii ks. Popie³uszki. --- Na wiadomo�æ o
�mierci ks. Popie³uszki, we Wroc³awiu powsta³ ko-
mitet robotników i intelektualistów, który chce -
jawnie dzia³aj¹c - nadzorowaæ przestrzeganie praw
cz³owieka w Polsce.
- Ju¿ Ciê nie musimy pilnowaæ - powiedzia³ jeden
z robotników nad otwartym grobem. Nie zdo³ali go
upilnowaæ przed SB, ale za to teraz On bêdzie nas
wszystkich strzeg³ tam z góry�   ---

POWTÓRKA Z HISTORII
--- 5.11.1866 - Wyrok w
procesie o udzia³ w po-
wstaniu nad Bajka³em.
Nieludzko traktowani
zes³añcy z Polski zerwa-
li siê do nierównej wal-
ki, próbuj¹c przebiæ siê
do Chin. Skazano 680 po-
wstañców /wyroki �mier-
ci, �cie¿ki zdrowia, do-
¿ywocie w kopalniach/.
--- 5.11.1939 - Ukazuje
siê 1. nr "Biuletynu In-
formacyjnego", który bê-
dzie ukazywa³ siê na te-
renach okupacji niemiec-
kiej do 5.X.1944 r. i
osi¹gnie niebywa³y w
warunkach konspiracji
nak³ad 50 tys. egzempl.
--- 5.11.1977 - Powstaje
Studencki Komitet Soli-
darno�ci Trójmiasta.
--- 6.11.1949 - Konstan-
ty Rokossowski zostaje
ministrem obrony naro-
dowej PRL. Do WP nap³ywa
kolejna fala oficerów
radzieckich pe³ni¹cych
obowi¹zki Polaków.
--- 7.11.1944 - I trans-
port z Bia³egostoku do
³agru w Ostaszkowie Po-
laków aresztowanych
przez NKWD po "wyzwole-
niu". Przybyli do ³agru
odkrywaj¹ �lady swoich
poprzedników - oficerów
polskich zamordowanych
wion¹ 1940 r.
---10.11.1918 - Rozbra-
janie Niemców w Warsza-
wie i Kongresówce. Do W-
wy przybywa z twierdzy
magdeburskiej J. Pi³sud-
ski.
--- 10-11.11.1982 - De-
monstracje w W-wie
/aresztowano 472 osoby/,
Wroc³awiu /299/ i Kra-
kowie /94/.
--- 11.11.1918 - Zawie-
szenie broni na Zacho-
dzie. W W-wie Rada Re-
gencyjna przekazuje J.
Pi³sudskiemu dowództwo
nad tworz¹c¹ siê armi¹
polsk¹. ---
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NR 45/81/  12.11.84    10 z³

POTWIERDZAMY I DZIÊKUJEMY:
Anzelm 5000.

UWAGA: Od nastêpnego numeru
z dat¹ 18.11 zmuszeni jeste�my
podnie�æ cenê "Ma³ej Polski"
do 15 z³ za numer zwyk³y i 30
z³ za podwójny.

POWTÓRKA Z HISTORII
--- ZNOWU DWÓJA! W nr 43
"MP" chochlik pomyli³ nam
cyfry, w zwi¹zku z czym za-
pewniamy, ¿e:
--- Polaków obdar³ z ich
oszczêdno�ci nie Kazimierz
Odnowiciel w 1050 r., lecz 900
lat pó�niej Boles³aw Bierut,
oraz ¿e:
--- pierwszy nr "Pobudki",
pisma "Czerwonych" ukaza³ siê
nie 1.11.1961 r. lecz sto lat
wcze�niej przed Powstaniem
Styczniowym.
--- 14.11.1920 - Wrêczenie
bu³awy marsza³kowskiej Józe-
fowi Pi³sudskiemu.
--- 14.11.1982 - Zwolnienie
Wa³êsy po 11 miesi¹cach in-
ternowania.
--- 15.11.1978 - w Krakowie
MO i SB brutalnie przerywa
wyk³ad Tomasza Burka prowa-
dzony w prywatnym mieszka-
niu w ramach Towarzystwa
Kursów Naukowych.
--- 16.11.1914 - Boje I Bry-
gady Legionów pod Krzywop³o-
tami w obronie zagro¿onego
przez Rosjan Krakowa.
--- 18.11.1956 - W Bydgoszczy
t³um demoluje gmach KW MO i
pali stacjê zag³uszaj¹c¹ na
Wzgórzach Wolno�ci. MO i
Stra¿ Po¿arna nie interwe-
niuj¹. ---

C z y t a j   u w a ¿ n i e
NIE NA DARMO
   Mog³o siê to wydarzyæ w Czechos³owacji, na Wêgrzech albo
na Kubie. Ale tam szef resortu nie t³umaczy³by siê w telewi-
zji. W prasie ukaza³aby siê wzmianka w�ród informacji o
wypadkach drogowych. Nie by³oby materia³u dla BBC - zwyk³y
nieszczê�liwy wypadek. A przede wszystkim zrobiono by to
wcze�niej. Tak by³oby i u nas piêæ lat temu.
   Ta ró¿nica - to nasze zwyciêstwo. /k/

NAD MOGI£¥ KSIÊDZA JERZEGO
--- �aposto³ pokoju� kape-
lan warszawskich robotni-
ków� obroñca praw i godno-
�ci ludzkiej� patron Soli-
darno�ci� mêczennik za wia-
rê, prawdê i solidarno�æ�
--- �mieræ ks. Popie³uszko
d³ugo jeszcze, a mo¿e ju¿
zawsze, bêdzie wa¿nym tematem
rozmów Polaków, ich refleksji
nad losami kraju i swoim
w³asnym, sta³ym elementem
my�lenia o przysz³o�ci Pol-
ski.
   O wielu dalszych szczegó-
³ach pogrzebu poinformowali
nas Czytelnicy. Wybieramy
tylko niektóre.
--- Wszystkie poci¹gi jad¹ce
do Stolicy w dniu 3 listopada
by³y niesamowicie przepe³-
nione. Na drogach dojazdo-
wych do Warszawy ruch by³
wiêkszy ni¿ zwykle.
--- W ekspresie Krakus nie
nadawano muzyki podczas
jazdy. Kto� z ni¿szego szcze-
bla dowodzenia zachowa³ wiêc
przynajmniej trochê taktu.
--- Kiedy poci¹g krakowski
wyprzedza³ czekaj¹cego na
wjazd do W-wy "Opolanina"
ozdobionego wielkim transpa-
rentem "S",  pasa¿erowie po-
zdrawiali siê znakiem V.
--- Na pogrzeb zjecha³a ca³a
Polska. Z flagami narodowymi
przewi¹zanymi krep¹, ze zna-
kami "S", has³ami patriotycz-
nymi, transparentami. W�ród
nich 3-tysiêczna kolumna z
Krakowa, zreszt¹ nie jedyna.
Mnóstwo ksiê¿y, sióstr zakon-
nych, m³odzie¿y.
--- Ko�ció³ na ¯oliborzu
sta³ siê miejscem najwiêksze-
go zgromadzenia w W-wie od
ostatniej pielgrzymki Papie-
¿a: 250 tys. ludzi. Przyszli
pomodliæ siê nad prost¹,

drewnian¹ trumn¹, w której
spoczywa³ skromny, m³ody
wikary.
--- Nad grobem górale z
Podhala za�piewali:
   Ksiê¿e Popie³uszko
   Idziesz wprost do Boga,
   Kocha³e� Ojczyznê,
   Nie zna³e� co trwoga.
      Ty� prawdê ukocha³
      Wolno�ci Hetmanie
      Za tym co� Ty godo³
      Ca³a Polska stanie.
   Mia³e� talent ch³opski
   I ducha Narodu,
   Za co� doda³ ¿ycie,
   Za Polskê za m³odu.
      Echem siê odbi³o
      Het poza granice,
      Zasmuci³e� Polskê,
      Nabarzyj Stolicê.
--- Pogrzeb nowego polskiego
mêczennika trwa jakby nadal.
Zaraz po uroczysto�ciach, do
grobu ustawi³a siê 2-kilome-
trowa kolejka. Jeszcze po
wielu dniach trzeba by³o w
niej staæ co najmniej 2 go-
dziny. Pielgrzymuje ca³y
kraj. Masa kwiatów, tysi¹ce
�wiec, ogrodzenie obwieszone
transparentami i napisami;
w�ród nich wiele z Krakowa,
jeden od Wêgrów.
--- W ko�ciele �w. Stanis³a-
wa odprawiane s¹ codziennie
msze �w. w intencji �p. ks.
Jerzego i o pokój w Ojczy�nie.
Ka¿dorazowo uczestniczy w
nich kilka tys. osób, konce-
lebruje kilku ksiê¿y, homilie
s¹ kontynuacj¹ kazañ zamor-
dowanego ksiêdza. Sens jednej
nich: W Polsce spotka³o siê
z³o z dobrem. Z³o zwyciê¿y³o
fizycznie, ale od 1945 r.
toczy siê w kraju walka o
dusze Polaków i naszym obo-
wi¹zkiem jest odnowa moralna
narodu, mi³o�æ i solidarno�æ,

   /c.d. na s. 2/
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 wszêdzie na ka¿dym kroku, bo
wtedy nikt nas nie pokona.
--- Warszawiacy jak mogli
pomagali przyjezdnym. U¿yczali
mieszkañ, czêstowali kanapka-
mi, dawali krzes³a starszym.
--- NAPISY I HAS£A: Podnie-
�cie czo³a - nie milczcie!
�mieræ ks. Popie³uszki jest
ciosem w samo serce narodu.
Z³o dobrem zwyciê¿aj /Z£O -
pisane czcionk¹ Tryb. Ludu,
DOBRO - solidark¹/. Jezus jest
Ojcem Popie³uszk¹. Zwyciê¿y³e�
- zwyciê¿aj! Wyrwano nam serce
lecz nie oddamy duszy. Ks.
Jerzemu - uczestnicy Marszu
szlakiem I Kompanii Kadrowej.
Nie zgin¹³e� na marne. Pom�ci-
my Twoj¹ �mieræ. Oni s¹ mor-
dercami.
--- Bezpo�rednio po pogrzebie
25. tys. ludzi przesz³o w asy-
�cie armatek wodnych MO do
centrum, wiwatuj¹c na cze�æ
"S". Ko³o Dworca Centr. ludzi
zatrzyma³o ZOMO. Milicja i
pochód stali naprzeciw siebie
przez d³ug¹ chwilê, potem t³um
od�piewa³ hymn i na wezwanie
MO rozszed³ siê w spokoju. Do
staræ nie dosz³o.
--- Od¿y³a zepchniêta do pod-
ziemia "S". Znaczenie mêczeñ-
stwa ks. Popie³uszki dla inte-
gracji narodowej Polaków mo¿-
na porównaæ tylko do wizyt
Jana Paw³a II w kraju. Fala
ulotek, pism niezale¿nych,
odezw - zala³a Polskê. Kr¹¿¹
ju¿ teksty homilii ks. Jerzego,
¿yciorys, Jego wywiad, liczne
protesty. Wa³êsa i Frasyniuk,
osobno, ale w uzgodnieniu,
wyst¹pili do Sejmu o ograni-
czenie wszechw³adzy MSW. Miê-
dzyzak³adowe Porozumienie
"S"UNIA z W-wy apeluje o zno-
szenie kamieni na pami¹tkowy
kopiec ko³o grobu. S¹dz¹c po
natychmiastowej gwa³townej
reakcji Urbana, rz¹d na serio
przestraszy³ siê powstania
komitetów obrony praw cz³o-
wieka we Wroc³awiu i innych
miastach.
--- Watykan nie wykluczy³, ¿e
ks. Jerzy bêdzie beatyfikowa-
ny. Oczywi�cie proces beatyfi-
kacyjny mo¿e rozpocz¹æ siê

dopiero za kilka lat.
--- ¯oliborz ju¿ sta³ siê
symbolem martyrologii Pola-
ków ciemiê¿onych przez komu-
nizm. Da³ temu wyraz m.in.
brytyjski podsekretarz stanu
bawi¹cy z oficjaln¹ wizyt¹ w
W-wie, który z³o¿y³ wieniec
na grobie, co wyprowadzi³o z
równowagi w³adze polskie.
--- Rz¹d w pierwszych
dniach po porwaniu dopu�ci³
do �rodków masowego przekazu
olbrzymi¹ - jak na nasze
czasy - ilo�æ wiadomo�ci o
¿yciu religijnym w Polsce
/KUL, co robi Prymas, co w
Watykanie/, lecz zaraz potem
w Tygodniku Powszechnym z 11
bm. cenzura ingerowa³ a¿ 19
razy, m.in. usuwaj¹c z ostat-
niej strony wiele zdjêæ z
pogrzebu. Równocze�nie Urban
/REM/ bezczelnie zaatakowa³
duchowieñstwo w artykule
przedrukowanym w krakow-
skiej prasie.
--- Wszystko wskazuje, ¿e z
KC wyleci Milewski, by³y szef
MSW, potem sekretarz KC od-
powiedzialny za ten resort.
Pieczê nad MSW przej¹³ sam
Genera³, choæ IX Zjazd raz na
zawsze zakaza³ ³¹czenia przez
1 osobê wielu stanowisk.
--- W³adze niezwykle zrêcz-
nie steruj¹ propagand¹, sta-
raj¹c siê wygraæ ca³¹ tê
ponur¹ aferê na swoj¹ ko-
rzy�æ. Uwaga wiêc, nie dajcie
siê nabraæ. To ¿e Urban robi
z zabójców - wrogów Genera³a
/czy tak by³o istotnie?/, nie
zmienia faktu, ¿e to w³a�nie
ekipa Jaruzelskiego jest
wrogiem nr 1 naszego narodu.
--- Ju¿ dawno w Collegium
Novum UJ nie zgromadzi³o siê
tyle m³odzie¿y /a i pracow-
ników naukowych/ co na wie-

cu protestacyjnym studentów
zorganizowanym przez Radê
Samorz¹du Studentów UJ 9 bm.
/pierwotny termin 7 bm.
przesuniêto na pro�bê Rekto-
ra: "Tylko nie w rocznicê
pa�dziernika!"/. Pe³na  by³a
aula, wszystkie korytarze,
schody. Przemawia³o kilka
osób, w tym przewodnicz¹cy
samorz¹du i prof. Ryszard
£u¿ny z rusycystyki, odczy-
tano kondolencje Rektora dla
kardyna³ów Glempa i Machar-
skiego oraz uchwa³ê Senatu
UJ w tej sprawie, potem d³ugo
sk³adano podpisy pod rezolu-
cj¹ zebrania. Podkre�lono, ¿e
UJ wychowuje w duchu dwóch
fundamentalnych zasad ¿ycia
spo³ecznego - praworz¹dno�ci
i wyrzeczenia siê si³y. "Te-
raz ju¿ nie powinno byæ nie-
zdecydowanych - powiedzia³
prof. £u¿ny - bo ka¿dy widzi,
po czyjej stronie jest  r a -
t i o   a po czyjej   v i s �"

--- Z OSTATNIEJ CHWILI ---

--- Kraków ma te¿ Komitet
Obrony Praworz¹dno�ci! We-
zwa³ on do zmiany prawa w
Polsce i uchwali³ program:
gromadziæ dowody ³amania
praw cz³owieka, nie�æ pomoc
prawn¹, finansow¹ i lekarsk¹
ofiarom prze�ladowañ. Apel
Komitetu z³o¿onego z robot-
ników i intelektualistów
podpisa³y 22 osoby, m.in.
Mieczys³aw Gil i Stanis³aw
Handzlik.

--- W niedzielê 11 bm. rano
po mszy na Wawelu w 66 rocz-
nicê Niepodleg³o�ci, kilkuty-
siêczny pochód przeszed³
Kraków na pl. Matejki. MO
nie interweniowa³a! Szczegó³y
za tydzieñ.

Z   l i s t ó w   d o   r e d a k c j i
�Zat³ukli Ciê jak psa. Zabili na zimno, z wyrachowaniem
i premedytacj¹. Wiem, ¿e czu³e� siê osaczony. Da³e� jednak
�wiadectwo. Walczy³e� za nas do koñca. Zd¹¿y³e� zrobiæ swoje.
Teraz ja bêdê walczyæ za Ciebie. Chocia¿by jednych zbirów
zast¹pili inni. Mnie mog¹ nawet zabiæ. Z³a siê nie ulêknê,
bo Ty bêdziesz ze mn¹. Bêdê walczyæ. Zrobiê swoje. Obym tylko
zd¹¿y³�    ---
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POTWIERDZAMY I DZIÊKUJEMY:
Sekretarz 700, Górnik - pa-
pier + farba.

UAWAGA: Od tego numeru cena
"MP" zosta³a zwiêkszona do 15
z³ za numer zwyk³y i 30 z³ za
podwójny!

POWTÓRKA Z HISTORII
--- 19.XI.1948 K. Pu¿ak i T.
Szturm de Sztrem z kierow-
nictwa PPS otrzymuj¹ po 10
lat wiêzienia za "próbê oba-
lenia przemoc¹ ustroju".
--- Ods³oniêcie w Wilnie
pomnika Murawiewa-"Wiesza-
tiela". "Pomnik kata posta-
wiony w sercu jego ofiary -
to jest pomys³ godny cara" -
J. Pi³sudski. /20.11.1898/
--- 20.XI.1920 - Lenin
o�wiadcza: "Po wspania³ych
zwyciêstwach ponie�li�my
druzgoc¹c¹ klêskê pod War-
szaw¹".
--- 22.11.1918 - Oswobodzenie
Lwowa. Wyró¿nia siê oddzia³
"straceñców" porucznika
Abrahama.
--- 22.11.1920 - Pi³sudski
dekoruje Lwów orderem Vir-
tuti Militari /by³o to jedyne
miasto, które to odznaczenie
otrzyma³o/.
--- 25.11.1947 - Zjazd "Spo-
³em" jednomy�lnie zatwierdza
zmiany, które grzebi¹ ideê
autentycznej spó³dzielczo�ci
w PRL.

Z PARADOKSÓW PRAWA PRL: W
rozumieniu zasad reglamen-
tacji, golonka jest miêsem bez
ko�ci.

JEDENASTY LISTOPADA�
   Obchody 66. rocznicy odzyskania niepodleg³o�ci w Krakowie
rozpoczê³y siê w niedzielê 11 bm. od uroczysto�ci w Krypcie
Marsza³ka Pi³sudskiego na Wawelu. Przy sarkofagu zgroma-
dzi³o siê niezwykle du¿o ludzi. Harcerze pe³nili s³u¿bê po-
rz¹dkow¹. Obecnych by³o kilku legionistów, delegacje hutni-
ków, "Solidarno�ci", uczelni. Kilkadziesi¹t wieñców, masa
kwiatów. Przemawiali m.in. K. Waksmundzki i M. Gil, który
powiedzia³: "meldujemy Ci Marsza³ku, ¿e Solidarno�æ ¿yje i
zwyciê¿y".
   Potem w katedrze Wawelskiej odprawiona zosta³a msza �w.
za Ojczyznê. Homilia nawi¹zywa³a do trzech rzeczy: pamiêci,
ojczyzny i prawdy. - Chcemy wychowywaæ m³ode pokolenie w
prawdzie - powiedzia³ ks. Jan Ko�ció³ek - odrzucaj¹c wszel-
kie k³amstwo. Po mszy do grobu Marsza³ka przesz³y poczty
sztandarowe a tymczasem na dziedziñcu t³um wznosi³ okrzyki
i �piewa³ pie�ni, tak¿e legionowe. Sprzedawano znaczki meta-
lowe, widokówki z Kopca Pi³sudskiego z pami¹tkowymi pieczê-
ciami legionowymi, rozrzucano ulotki, tak¿e przywiezione na
tê okazjê z Wroc³awia.
   Wkrótce uformowa³ siê 3-4-tysiêczny pochód, który przez
Podzamcze i Planty przeszed³ na pl. Matejki. Na czele niesio-
no transparent z wizerunkiem "Dziadka" i napisem "Solidarni
w marszu do niepodleg³o�ci". By³y tak¿e transparenty KPN,
wznoszono okrzyki.
    Niezwyk³a by³a reakcja "si³ porz¹dkowych". Przed uroczy-
sto�ci¹ zamkniêto tylko parê ulic, ¿eby utrudniæ dostêp na
Wawel, potem si³y ZOMO rozlokowano dyskretnie w bocznych
ulicach, a milicjanci na trasie pochodu nie reagowali zu-
pe³nie. Podobno mieli zakaz tworzenia jakichkolwiek wiêk-
szych grup. Drogówka pod Barbakanem zatrzyma³a nawet ruch
na Basztowej, ¿eby pochód móg³  spokojnie przekroczyæ ulicê.
   Na pl. Matejki pojawi³o siê tak¿e wielu harcerzy oraz
je�d�cy Akademickiego Klubu Je�dzieckiego w mundurach le-
gionowych. Od�piewano Hymn, Rotê /z "sowieck¹ zawieruch¹"/,
hymn "S" i Bo¿e co� Polskê. Seriê okrzyków a zarazem ca³¹
uroczysto�æ zakoñczy³o chóralne "Dziêkujemy!".
   Warto podkre�liæ, ¿e nie zak³ócone przez MO pochody w
dniu 11.XI odby³y siê po wojnie dopiero dwa razy w 1980 i
1981 r., a po wprowadzeniu stanu wojennego dopiero drugi raz
w Krakowie odby³o siê  niezale¿ne zgromadzenie bez staræ
sprowokowanych przez ZOMO /pierwsze mia³o miejsce 31.VIII.
br. pod Ark¹ z Nowej Hucie/.
   W W-wie odby³y siê nabo¿eñstwa w Katedrze �w. Jana i w
ko�ciele ¿oliborskim. Pochód sprzed Katedry zatrzyma³y bojo-
we oddzia³y ZOMO. Ludzie przez jaki� czas skandowali "Nie bij
brata za pieni¹dze" i rzucali monety pod nogi zomowców, ale
do zaj�æ nie dosz³o, choæ atmosfera by³a bardzo napiêta.
W Gdañsku w mszy �w. uczestniczy³ Wa³êsa. We wroc³awskiej
Katedrze mszê odprawi³ prymas.

Z REGIONU
--- Po �mierci ks. Popie³usz-
ki, któr¹ prasa zachodnia
okre�li³a jako krwawe bierz-
mowanie m³odego pokolenia
Polaków - zape³ni³y siê ko�-
cio³y. Czwartkowe msze w Mi-
strzejowicach rozrastaj¹ siê
z tygodnia na tydzieñ. Teraz

ju¿ ka¿dy czwartek gromadzi
tylu ludzi, ¿e wype³niaj¹
szczelnie nie tylko Kaplicê
Solidarno�ci, ale i wszystkie
przyleg³e korytarze. Przy-
je¿d¿aj¹ na nie pielgrzymki
z ca³ej Polski. Na ka¿dej
prawie mszy s¹ grupy osób z
parafii �w. Stanis³awa Kost-
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ki w W-wie. "Chyba przenios¹
siê do Mistrzejowic" - za-
¿artowa³ ks. Jancarz. Przy-
bywa równie¿ coraz wiêcej
ksiê¿y, którzy tu ucz¹ siê
jak jednoczyæ ludzi wokó³
s³usznej sprawy. W czwartek
15 bm. mszê �w. odprawia³o
ich 10. W kazaniach, wspo-
mnieniach, modlitwach, obec-
ny jest nieustannie ks.
Popie³uszko - bohater naro-
dowy i wzór do na�ladowania
na czasy dzisiejsze.
--- W miejscu upamiêtniaj¹-
cym �mieræ ks. Jerzego Po-
pie³uszki na Cmentarzu
Rakowickim ci¹gle palone s¹
�wiece i sk³adane �wie¿e
kwiaty.
--- Po wiecu na UJ potêpia-
j¹cym zabójstwo ks. Popie-
³uszki, podobne zebranie
odby³o siê na AM.
--- Cz³onkowie powsta³ej
niedawno w Krakowie /po-
dobne s¹ ju¿ w innych mia-
stach/ Obywatelskiej Ini-
cjatywy w obronie Praw
Cz³owieka przeciw Przemocy
- zostali wezwani do proku-
ratury i ostrze¿eni, ¿e ich
dzia³alno�æ jest sprzeczna z
prawem. Dowodzi to, ¿e ¿yjemy
w szczególnym momencie:
w³adza ma jeszcze tyle si³,
¿eby straszyæ, ale jest za
s³aba, ¿eby karaæ.
--- W dolnym ko�ciele w
Mistrzejowicach wystawa
fotogramów ukazuje t³umy
ludzi podczas ró¿norodnych
uroczysto�ci religijnych i
patriotycznych. Daje ona
obraz Polaków w wa¿nych
sytuacjach z lat 1981-1984.
S¹ tam pielgrzymki na Jasn¹
Górê wchodz¹ce do Czêstocho-
wy z rêkami podniesionymi w
znaku V; rzesze m³odzie¿y
uczestnicz¹ce w spotkaniach
z Papie¿em, delegacje zak³a-
dów pracy nios¹ce sztandary
podczas manifestacji 3-ma-
jowych. Uderza ogromna
liczba i ró¿norodno�æ
uczestników tych zgroma-
dzeñ, a do szczególnej re-
fleksji pobudza wyra�nie
widoczny na jednym ze zdjêæ

napis na transparencie
g³osz¹cy, ¿e dzisiaj tj.
w 1981 roku aresztuje siê
KOR-owców, jutro cz³onków
"S" a nastêpnym mo¿e byæ
ka¿dy z nas�
--- Przez dwa dni w auli
Collegium Novum UJ toczy³y
siê obrady sesji naukowej
po�wiêconej my�li Karola
Wojty³y - Jana Paw³a II.
Wziê³o w niej udzia³ �wie-
tne grono uczonych z ca³e-
go �wiata - Toronto, Rzymu,
Waszyngtonu, Dallas, Re-
gensburga i wielu miast
Polski, nie mówi¹c o samym
Krakowie. Wyg³oszono prze-
sz³o 20 referatów o bardzo
szerokim wachlarzu tema-
tycznym, g³ównie jednak z
zakresu filozofii i teolo-
gii. Prasa nie zauwa¿y³a
zupe³nie tego wydarzenia.
--- W "Tygodniku Powszech-
nym" z dat¹ 18 listopada
pad³ rekord ciêæ cenzury.
Jest ich 31! Prosimy przeka-
zaæ tê wiadomo�æ autorom
Ksiêgi Guinessa.
---   Opó�nienie odlotu
Papandreu z lotniska w
Balicach nast¹pi³o z bardzo
prostej przyczyny. Okaza³o
siê mianowicie, ¿e Kraków -
w przeciwieñstwie do nor-
malnych lotnisk �wiata -
nie ma urz¹dzeñ do ³adowa-
nia akumulatorów Boeinga,
którym mia³ odlecieæ grecki
premier. Nikt o tym nie
pomy�la³ wcze�niej, bo -
wiadomo - socjalistyczna
organizacja, ³ad i porz¹dek.
Trzeba wiêc by³o czekaæ na
specjalny samolot, który
przywióz³ urz¹dzenia ³adu-
j¹ce z W-wy. Takich wpadek
by³o wiêcej. Podobno na Wa-
welu zabrak³o� po�cieli dla
niektórych rz¹dowych pro-
minentów, bo specjalny samo-
chód wioz¹cy j¹ z W-wy nie
zosta³ wpuszczony na zamek
przez nadgorliwe s³u¿by
ochrony rz¹du.
--- Na skandal zakrawa
afera wokó³ remontu hotelu
dla pielêgniarek AM i PSK.
Ostatnio jaki� cymba³ z w³adz

miasta wpad³ na pomys³, ¿eby
dziewczêta wyeksmitowaæ na
dalekie peryferie, do baraku
bez telefonu, po³o¿onego
w�ród obiektów zaludnionych
przez� element z OHP. Kiedy
w³adza by³a w potrzebie, to
ZOMO kwaterowa³o nawet w
Domu Turysty. Wiêc dajmy go
dzisiaj pielêgniarkom, które
przecie¿ pe³ni¹ sw¹ trudn¹
s³u¿bê nie dla kogo innego,
jak dla nas samych.

Z KRAJU

--- �mieræ ks. Popie³uszki
jest dalej najwa¿niejszym
tematem dnia. W obiegu poja-
wia siê coraz wiêcej jego
zdjêæ i tekstów. Jest tak¿e
kaseta z nagraniem opowia-
dania Chrostowskiego o po-
rwaniu ksiêdza i jego - bli-
skim cudu - uratowaniu siê z
pêdz¹cego samochodu porywa-
czy. W³adze og³osi³y zamkniê-
cie �ledztwa, czytaj: ustali³y
swoj¹ wersjê /obowi¹zuj¹c¹/
wydarzeñ, ale jej jeszcze
publicznie nie ujawni³y.
--- "�wierszczyk", tygodnik
dla najm³odszych dzieci z 4
listopada br. Na ok³adce Plac
Czerwony, w �rodku reporta¿ z
Moskwy /6 fotografii/, wier-
sze Puszkina, Lermontowa,
azerbejd¿añska bajka ludowa
i opowiadanie o wojennym
dzieciñstwie Kati - przedruk
z czasopisma "Barwinok". Na
ostatniej stronie gra w Ma-
trioszki. Mo¿e przynajmniej
to pokolenie nie bêdzie dla
komuny stracone?

ZE �WIATA

--- Na defiladzie w rocznicê
Rewolucji 53-letni Gorbaczow
wprowadzi³ Czernienkê na
trybunê na pl. Czerwonym w
Moskwie, co niew¹tpliwie
oznacza, ¿e on w³a�nie jest
typowany na przysz³ego I
sekretarza KC. Nieobecny by³
natomiast marsz. Ustinow,
który z urzêdu powinien
odbieraæ defiladê, poniewa¿
uleg³ pora¿eniu /nic dziwne-
go - ma ju¿ 76 lat/.   ---
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PLUS RATIO QUAM VIS
RACZEJ ROZUMEM NI¯ SI£¥
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POTWIERDZAMY: Ka�ka 5.000,
Ciecia 12.000 w bonach rewa-
loryz. PKO, Ma³gosia papier.
DZIÊKUJEMY!

POWTÓRKA Z HISTORII
--- 27.11.1864 - Otoczenie
wojskiem i opieczêtowanie
przez w³adze carskie 109
klasztorów w Królestwie
Polskim. Surowe represje
przeciw duchowieñstwu za
sprzyjanie st³umionemu
powstaniu.
--- 27.11.1918 - Stracenie
przywódców polskiego pows-
tania nad Baja³em /Irkuck/.
--- 28.11.1918 - Og³oszenie
po kilku tygodniach niepod-
leg³o�ci ordynacji wyborczej
do Sejmu i wyznaczenie daty
wyborów na 26.I.1919. Po II
wojnie komuni�ci potrzebo-
wali na to 2 lat.
--- 28.11.1942 - Bracia
Mo³ojcowie /komuni�ci/ za-
bijaj¹ I sekretarza PPR M.
Nowotkê, który sta³ równo-
cze�nie na czele "komórki
dezinformacyjnej" przekazu-
j¹cej Gestapo - nazwiska i
adresy AK. B-cia Mo³ojcowie
zostali zlikwidowani pó�niej
na polecenie partii przez
Janka Krasickiego.
--- 29.11.1830 - Noc Listo-
padowa. Wybuch Powstania w
W-wie, walki z gwardi¹ ro-
syjsk¹ na ulicach stolicy.
Nastêpnego dnia Warszawa
jest wolna i ruch obejmuje
ca³y kraj.
--- 29.11.1939 - Przymusowe
nadanie obywatelstwa so-
wieckiego mieszkañcom ziem
zagarniêtych przez ZSRR we

wrze�niu. Dekret o obywatel-
stwie pozwala wcielaæ Pola-
ków do Armii Czerwonej.
--- 29.11.1954 - Urodzi³ siê
Zbigniew Bujak, dzia³acz
robotniczy z Ursusa, cz³onek
NK i TKK "S", od 13.12.81 dzia-
³a z ukrycia.
--- 2.12.1941 - Zgon w W-wie
Marsza³ka Polski Edwarda
�mig³ego-Rydza.
--- 2.12.1952 - Aresztowanie
5 ksiê¿y w Krakowie pod za-
rzutem szpiegostwa /w tym
kanclerza kurii metropoli-
talnej/.

DZIEÑ JAK CO DZIEÑ

Z REGIONU

--- W pewnej szkole w Zako-
panem /a podejrzewamy, ¿e nie
tylko tam/ podczas �lubowa-
nia pierwszoklasistów ka¿dy
maluch musia³ podej�æ do
pani, umoczyæ r¹czkê w tuszu
i na li�cie przy swoim na-
zwisku zostawiæ odcisk palca.
Jak¿e ten symbol �wietnie
pasuje do naszej socjali-
styczno-policyjnej rzeczywi-
sto�ci!
--- Jak przeczytali�my w
Biuletynie Informacyjnym "S"
MPK /�wietnie zreszt¹ reda-
gowanym!/ niedawny XX Ogól-
nopolski Zjazd Komunikacji,
jaki siê odby³ w naszym mie-
�cie, kosztowa³ krakowskie
MPK 25 mln z³. Oto przyk³ad,
jak klasa robotnicza bawi siê
za po�rednictwem swoich
przedstawicieli.
--- HiL p³aci codziennie ok.
1,5 mln z³ kar umownych za
przetrzymywanie wagonów.
Podejrzewamy, ¿e jest to efekt
dywersyjnego spisku antyso-
cjalistycznego dyr. Pustówki
z sekr. Miniurem.
--- Pi¹t¹ rocznicê dzia³al-
no�ci KPN uczci³ wydaniem
okoliczno�ciowej koperty.
--- Z wielk¹ pomp¹ uniwer-
syteckie nauki polityczne,
pedagogika i kryminalistyka
odprawi³y sesjê ku czci 40-
lecia SB i MO. W zwi¹zku
z tym niejaki p³k prof.
Polan-Haraschin wysun¹³ z

grobu rêkê, ¿eby uczestni-
kom tej "naukowej" imprezy
podpisaæ kolejne lewe awan-
se na wy¿sze stopnie nau-
kowe. 
--- Po ostatnich regulacjach
p³ac w HiL �rednia pensja
hutnika zaczê³a siê zbli¿aæ
do uposa¿enia szeregowego
pa³karza ZOMO.
--- Wroniozwi¹zkowcy z HiL
zajêli siê wreszcie tym, co
zawsze zwi¹zki bran¿owe lu-
bi³y najbardziej: rozdziela-
niem owoców, warzyw i talo-
nów na dywany. Te ostatnie
dostaj¹ oczywi�cie sami swoi,
pietruszkê - wszyscy.
Z KRAJU
--- Rada G³ówna Episkopatu
Polski po posiedzeniu w dn.
21 bm. wyda³a komunikat, w
którym m.in. domaga siê od
w³adz PRL zdemaskowania
ludzi stoj¹cych za oficerami
SB, którzy zamordowali ks.
Popie³uszkê. Sprawa ta bêdzie
tak¿e omawiana na najbli¿-
szej Konferencji Plenarnej
Episkopatu Polski.
--- Nareszcie wiemy, kto
kaza³ zabiæ ks. Popie³uszkê -
oczywi�cie Kazimierz Mijal.
Ten 74-letni staruszek, dzi-
waczny relikt epoki stali-
nowskiej, by³y minister go-
spodarki komunalnej, konser-
wowany ca³ymi latami przez
Enwera Hod¿ê w Tiranie, os-
tatnio - co za zbieg okolicz-
no�ci! - nielegalnie reemi-
growa³ do PRL. Jak usi³owa³
sugerowaæ Urban, Mijal d¹¿y³
do obalenia rz¹du Jaruzel-
skiego i zdobycia w³adzy w
Polsce Ludowej. W tym celu
osobi�cie nosi³ do skrzynek
pocztowych i wrzuca³ podbu-
rzaj¹ce listy, adresowane
g³ównie do ambasad obcych
krajów w W-wie.
--- Redaktorem naczelnym
nowego organu wronich zz
"Zwi¹zkowiec" zosta³ jeden z
najbardziej twardog³owych
dziennikarzy, by³y "profesor"
¿urnalistyki na UW - Kazi-
mierz K¹kol. Starsi pamiêtaj¹
jeszcze jego telewizyjne ata-
ki na studentów i inteligen-
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cjê po marcu 1968 i anty¿y-
dowsk¹ kampaniê w prowadzo-
nym wówczas przez niego
"Prawie i ¯yciu". Po Sierpniu
80 K¹kol zosta³ na Zje�dzie
dziennikarzy za swoje za-
przesz³e pogl¹dy, wespó³ z
takimi okazami betonu jak
Ryszard Wojna i Ignacy Kra-
sicki, zaliczony do prasowych
"pterodaktyli". Dzi� znowu
swoi trafili na swego.
--- Niewidzialna rêka roz-
sy³a po Polsce projekt ustawy
o zmianie ustawy o szkolnic-
twie wy¿szym. Dokument za-
wiera szereg pomys³ów zmie-
rzaj¹cych do likwidacji au-
tonomii wy¿szych uczelni -
m.in. mianowanie rektorów,
rotacjê profesorów, likwida-
cjê samorz¹du pracowniczego
i studenckiego. Podpisu pod
dokumentem brak. Gdyby po-
mys³ zrealizowaæ, to nic np.
nie sta³oby na przeszkodzie,
¿eby rektorem Politechniki
Warszawskiej zosta³ na przy-
k³ad Albin Siwak.
--- Niejaki S³awomir Nowa-
kowski zada³ na ³amach lu-
belskiego "Sztandaru Ludu"
kilka pytañ redakcji "Tygo-
dnik Powszechnego". By³o to
do�æ bezpieczne zajêcie, bo
odpowied� Kisiela na te py-
tania w ca³o�ci zdjê³a cen-
zura.
--- Szklarnie pañstwowe
/260 ha/ s¹ opalane mazutem.
Mazut jest za dewizy. Dewiz
nie ma. W przysz³ym roku
mazutu nie bêdzie na pewno.
Co ze szklarniami?
--- Po podwy¿szeniu wyna-
grodzeñ dla pracowników
naukowych, portier na Uni-
wersytecie �l¹skim zarabia
ju¿ tylko dwa razy wiêcej ni¿
docent.

ZE �WIATA
--- Sensacj¹ dnia na skalê
�wiatow¹ sta³o siê bezprece-
densowe, bo na 4 godziny
przed wjazdem, odwo³anie
wizyty ministra spraw za-
granicznych RFN Genschera
w PRL. Wymienia siê kilka
powodów: bezczelne pouczanie
przez Urbana rz¹du w Bonn,
jak minister ma siê zachowy-
waæ w czasie wizyty, ¿¹danie,
by Genscher nie sk³ada³
wieñca na grobie nieznanego
¿o³nierza niemieckiego /to
element nieustannej kampanii
wrogo�ci wobec Niemiec Za-
chodnich - ale nie NRD!/,
odmowa wizy dla jednego z
dziennikarzy z RFN oraz
obawy Jaruzelskiego, ¿e Gen-
scher - tak jak poprzednio
brytyjski podsekretarz stanu
Ryfkind - z³o¿y wieniec na
grobie ks. Popie³uszki i
bêdzie chcia³ rozmawiaæ z
dzia³aczami "S". Ca³a ta afera
obszernie komentowana jest w
prasie i rozg³o�niach za-
chodnich. - Ciekawe, ¿e ma³o
który Polak uwa¿a, ¿e Niemcy
urazili przez to jego godno�æ
narodow¹. Przeciwnie: cieszy
siê, ¿e Jaruzelskiego spotka³
kolejny, zas³u¿ony afront na
arenie miêdzynarodowej.
--- Grupa 16 dzia³aczy nie-
zale¿nych z Czechos³owacji i
14 z NRD og³osi³a wspólne we-
zwanie o usuniêcie wszystkich
rakiet radzieckich i amery-
kañskich z Europy od Uralu
do Atlantyku. Jest to pierw-
sza taka wspólna akcja nie-
zale¿nych pacyfistów dwóch
krajów socjalistycznych.
--- Trudno wprost zliczyæ
uciekinierów ze statków pol-
skich w ostatnim tygodniu w
portach RFN. W Hamburgu ze-
sz³o na l¹d ze "Stefana Ba-

torego" blisko 200 pasa¿erów
/potem w Rotterdamie jeszcze
paru/ a z promu "Rogalin"
w Travemunde najpierw 93
a potem 17.
- Zbiegli do ambasad RFN
w stolicach krajów socjali-
stycznych obywatele NRD
zaczêli powracaæ do kraju.
Okaza³o siê, ¿e grupa taka
znalaz³a siê tak¿e w ambasa-
dzie RFN w W-wie i Bukaresz-
cie /po ok. 10 osób/ oraz
Budapeszcie /15/. Rz¹d NRD
zgodzi siê w koñcu prawdopo-
dobnie na ich emigracjê,
ale ca³a ta sprawa postawi-
³a go w bardzo k³opotliwej
sytuacji.
--- Czechos³owacka stra¿
graniczna �miertelnie po-
strzeli³a uciekiniera z kra-
ju, kilkaset metrów za gra-
nic¹ pañstwow¹, ju¿ na tery-
torium Austrii i pozostawi³a
go bez udzielenia pomocy.
Austriacy znale�li go mar-
twego w kilka dni pó�niej, co
wywo³a³o burzê dyplomatyczn¹
miêdzy Wiedniem i Prag¹.
--- Rumunia pozazdro�ci³a
sukcesów terrorystom bu³-
garskim i sama zaczê³a pro-
jektowaæ ró¿ne ekscesy,
w tym wysadzenie w powietrze
gmachu RWE w Monachium.
W zwi¹zku z tym RFN za¿¹da³a
natychmiastowego opuszcze-
nia kraju przez 5 dyploma-
tów tego socjalistycznego
pañstwa.
--- Nowy skandal polityczny
w NRD. Córka najwy¿szego
doradcy Honeckera d/s eko-
nomicznych Otto Reinholda,
Ewa wybra³a wolno�æ na lot-
nisku w Nowej Fundlandii,
gdzie zatrzyma³ siê samolot,
którym lecia³a z Berlina
Wsch. do Hawany. Uciek³ tak¿e
kolejny estoñski dzia³acz
m³odzie¿owy odbywaj¹cy wy-
cieczkê turystyczn¹ do Fin-
landii.
--- Po Lutrze i królu Fry-
deryku Wielkim w NRD reha-
bilituje siê obecnie postaæ
samego Bismarcka. Tylko pa-
trzeæ, jak na Alexander-Platz
stanie pomnik Adolfa.     ---

W i d z ê   w i ê c   m y � l ê
CO� Z ¯YCIA
   Idziesz odbieraæ swoje okulary do optyka. Zamkniête z
powodu choroby. Odbiór okularów - obok w sklepie sportowym.
Idziesz do sklepu sportowego, tam odbierasz swoje okulary i
patrzysz po pó³kach. Widzisz, ¿e mo¿esz kupiæ tylko kolorowe
donice zagraniczne po 700 i 1000 z³. Nic poza tym. My�lisz:
To taki mia³ byæ najlepszy na �wiecie ustrój?
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--- Rok bie¿¹cy przyniós³
totalna klêskê komunistycz-
nemu rolnictwu w ZSRR. Nie
tylko kolejny nieurodzaj,
ale tak¿e niew³a�ciwa go-
spodarka rolna i wyja³owie-
nie naj¿y�niejszych gleb
doprowadzi³o do ca³kowitego
za³amania siê rocznego pla-
nu produkcji zbó¿. Zamiast
planowanych 240 mln ton
uzyskano tylko 180, co jest
wynikiem najgorszym od 20
lat. Zwi¹zek Radziecki bê-
dzie wiêc musia³ sprowadziæ
zza granicy, g³ównie z USA
50 mln ton zbo¿a. Zabawne, ¿e
czê�æ dostaw przy�l¹� Chiny
Ludowe, które maj¹ �wietne
zbiory, m.in. dziêki prowa-
dzonej od niewielu lat poli-
tyce rolnej opartej na zysku
indywidualnych ch³opów.
ZSRR chcia³by sprowadziæ
nawet wiêcej zbo¿a, ale nie
ma go ani gdzie przechowaæ
ani czym wy³adowaæ w takiej
ilo�ci.
--- Zwodowany niedawno no-
wy atomowy lotniskowiec US
Navy "Theodor Roosevelt"
kosztowa³ 2,7 mld /to nie
pomy³ka: miliardów!/ dola-
rów. W³os siê je¿y, gdy
u�wiadomimy sobie, ¿e nasz
borykaj¹cy siê z nêdz¹ o-
bóz socjalistyczny nie po-
zostaje w tyle w dziedzinie
zbrojeñ i tak¿e funduje
sobie takie kosztowne za-
bawki�

MY�L �REDNIEGO POLAKA: Jak
to jest, ¿e im wiêksze s¹
si³y policyjne w jakim�
pañstwie, tym wiêksze panuje
w nim bezprawie?

Z NAJG£UPSZYCH CYTATÓW:
"Skoro mimo ostrych ataków
Zachodu zdo³ali�my utrzymaæ
nasz ustrój i przewodni¹
rolê partii, �wiadczy to o
tym, ¿e nie jeste�my s³abi."
/Z dyskusji na VII Plenum/

GRUPA KOLPORTERÓW prze-
prasza mieszkañców os. os.
Podwawelskiego i Piaski za
myln¹ informacjê o godzinie
uroczysto�ci na Wawelu 11 bm.

. . .

ZNACZKI� ZNACZKI
--- We Wroc³awiu "Poczta Solidarno�ci Walcz¹cej" wyda³a
seriê trzech znaczków "40 lat niewoli", w kol. czerwono-
czarnym, warto�ci 20, 40 i 60 z³. Znaczki przedstawiaj¹: kon-
tur Polski z datami antykomunistycznych zrywów robotni-
czych, 2 kotwice - Polski Walcz¹cej i "S" Walcz¹cej oraz
krzy¿ z datami 1944-1984.
--- Seriê "Madonny Polskie" wyda³a warszawska "Poczta Soli-
darno�ci". T³o z³ote, rysunek czarny, napisy czerwone. Druk
rêczny sitowy. Na poszczególnych znaczkach tworz¹cych blo-
czek: MB Czêstochowska /45 z³/, Ostrobramska /50.-/, Orêdow-
niczka Lwowska /55.-/, MB Katyñska /60.-/, Piastunka AK
/65.-/, Nadzieja Wiêzionego Narodu /75.-/. Dochód przezna-
czony na Fundusz Oporu "S". Znaczki rêcznie z¹bkowane.
--- "Poczta Solidarno�æ" wyda³a kilka arkuszy A-4, na któ-
rych w ró¿nych uk³adach i kolorach powtarzaj¹ siê znaczki
o zbli¿onej tematyce: 1. Arkusz po�wiêcony AK ma 3 wersje
kol. - czarno-czerw., ziel.-czerw. i br¹z.-czerw. Znaczki po
20 z³ przedstawiaj¹ sceny z akcji Szarych Szeregów i ich
Grup Szturmowych, akcjê zbrojn¹ Kedywu, Powstanie Warszaw-
skie i pomoc dla niego samolotów alianckich. Ostatni znaczek
ma napis "17 czerwca 1984 10.000.000 solidarnie powiedzia³o
NIE". Jest tak¿e znaczek za 30 z³ po�wiêcony wymordowaniu
przez UB w latach 1944-1955 200 tys. Polaków zwi¹zanych
z AK. 2. Arkusz w kol. czarno-czerw. Obejmuje 14 znaczków po
20 z³. 5 z nich dotyczy lat okupacji - przedstawiaj¹: pakt
Ribbentrop-Mo³otow, ³amanie polskich szlabanów granicznych
przez Wehrmacht i Armiê Czerwon¹, Katyñ i walkê Batalionów
Ch³opskich. Pozosta³e 9 znaczków tworzy seriê "40 lat walki
o godne ¿ycie 1944-1984". 6 z nich to napisy: 1944 Warszawa,
1956 Poznañ, 1968 Warszawa, 1970 Wybrze¿e, 1976 Radom Ursus,
1980 Polska; pozosta³e zwieraj¹ symbole i napisy: W ho³dzie
uwiêzionym, W czwart¹ rocznicê Porozumieñ Gdañskich, oraz
postaæ ma³ego Powstañca Warszawskiego na tle t³umnej mani-
festacji nios¹cej polskie sztandary. 3. Arkusz zawiera 6
wybranych znaczków z poprzednich arkuszy /drukowanych po
2 - ³¹cznie 12 sztuk/ w trójkolorowej wersji czarno-cegla-
sto-br¹zowej.
--- Poczta "Solidarno�æ" 84 wyda³a 6 znaczków w satyrycznej
serii "Zwierzyniec polski 1983". Na poszczególnych znaczkach:
�lepak /10 z³, kol. czarny/, Okon /35.-, ziel./, Wrona /40.-,
czarno-ziel./, Zomo³ gnojarz /45.-, nieb./, Pron czerwieniak
/50.-, bordo/ i Ubol domowy /70.-, pomarañczowy/. Znaczki s¹
normalnie z¹bkowane i od zwyk³ych ró¿ni¹ siê ju¿ tylko
brakiem kleju.
--- Podobno ze Szczecina pochodz¹ znaczki wydrukowane
w zwi¹zku z wyborami, a przedstawiaj¹ce "sternika" - znan¹
postaæ robotnika przy kole sterowym - z rêkami z³o¿onymi
w "Kozakiewicza ge�cie". Nomina³ 30 z³, kolory: niebieski,
zielony, oliwkowy.

Z  L I S T Ó W   D O   R E D A K C J I
Trzeba strzec miejsc pamiêci i grobów cz³onków "S" poleg³ych
w walce z wojskowo-milicyjn¹ komun¹. Proponujê, aby: zak³ady
kat. A /wg systemu ABC/ kolejno opiekowa³y siê grobami
ofiar, tak aby nigdy nie brak³o tam kwiatów i zniczy, aby
postawione przez nas krzy¿e nie znika³y po nocach. Mo¿na
opracowaæ szczegó³owy harmonogram, np. roczny. Zobowi¹zaæ
komisje zak³adowe przedsiêbiorstw B i C do wspó³pracy z
zak³adem A. Byæ mo¿e w ten sposób uda siê równie¿ utrzymaæ
system ABC w pewnej gotowo�ci.
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Uderz w stó³ - no¿yce siê odezw¹
WICEPREZES PREZESOWI PREZESEM I ODWROTNIE

osobach napisali, je�li tylko
otrzymamy odpowiednie sy-
gna³y od naszych czytelni-
ków. Autora listu - zorien-
towanego jak widaæ w sytua-
cji - prosimy za� o dalsze
informacje, np. kto kiedy
komu przyzna³ w SM "Rze-
mie�lnik" mieszkanie o po-

wierzchni dochodz¹cej do 300
metrów kwadratowych?
   I jeszcze jedna uwaga na
koniec. Wszystkie te sprawy
s¹ doskonale znane nie tylko
w �rodowisku, ale tak¿e we
w³adzach zwierzchnich Izby
Rzemie�lniczej i Spó³dzielni
Mieszkaniowej "Rzemie�lnik",
w KK PZPR i innych organach
kontrolnych, których mamy
przecie¿ bez liku. Mimo to
afery klajstruje siê wszel-
kimi sposobami, ¿eby tylko
smród nie rozszed³ siê po
Krakowie przed maj¹cymi siê
wkrótce odbyæ wyborami do
w³adz wojewódzkich SD i lo-
kalnego samorz¹du rzemios³a.
Bo mog³oby to zaszkodziæ w
ponownym wyborze na wysokie
funkcje tych, którzy do ca³ej
sprawy dopu�cili.

   Tyle list. Sprawdzili�my
wiêc jeszcze raz fakty, co -
jak ³atwo sobie wyobraziæ -
nie jest dla redakcji nieza-
le¿nej ca³kiem proste. Istot-
nie p. Kuciel jest nieetato-
wym wiceprezesem Izby Rze-
mie�lniczej i nieetatowym
prezesem SM "Rzemie�lnik".
Wa¿ne jest jednak to, ¿e i tu
i tam pe³ni funkcje, których
³¹czyæ z sob¹ w normalnym
kraju nie wypada, bo jedna
w³adza
- Zarz¹d IR - sprawuje nad-
zór nad w³adz¹ drug¹ - Za-
rz¹dem SM.
   Ale to drobiazg. W istocie
bowiem nasza notatka doty-
czy³a nie p. Kuciela, lecz
zupe³nie innej, chocia¿ bar-
dzo mu bliskiej po funkcji
osoby p. Tadeusza Nowiñskie-
go, który jest etatowym pre-
zesem Izby Rzemie�lniczej
a równocze�nie pó³etatowym
wiceprezesem SM "Rzemie�l-
nik". Pomy³ka nasza polega³a
wiêc tylko na tym, ¿e dali�my
mu pe³ny etat prezesa w tej¿e
Spó³dzielni. Tak wiêc, kiedy
uderzyli�my w jedn¹ osobê,
odezwa³a siê druga, te¿ bêd¹-
ca w sytuacji co najmniej
dwuznacznej. Najprawdopodob-
niej osób takich jest wiêcej
i to nie tylko w tym �rodowi-
sku, do którego wej�æ mo¿na
tylko na zasadzie nomenkla-
tury tj. z rekomendacji ja-
kiej� wa¿nej instancji poli-
tycznej. W tym przypadku
Stronnictwa Demokratycznego.
Chêtnie by�my o tych innych

O WIELKIM SKOKU - PO LATACH
   Rzecznik Pañstwowego Biura Statystycznego w ChRL - Xu
Gang stwierdzi³ oficjalnie, ¿e w rezultacie zainicjowanego
przez Mao Tse-Tunga w 1958 r. "wielkiego skoku" zginê³o z
g³odu ponad 10 mln osób. Strona chiñska nie zgadza siê
jednak z tymi amerykañskimi demografami, którzy utrzymuj¹,
¿e z powodu braku ¿ywno�ci zmar³o w latach 1958-61 od 27 do
30 mln osób. Xu Gang powiedzia³, ¿e w okresie 1959-62 prze-
sz³o 10 mln zmar³o z przyczyn nienaturalnych, w wyniku
zarówno przyczyn spowodowanych przez cz³owieka, jak i po-
wa¿nych klêsk ¿ywio³owych. Maoistowski eksperyment z ko-
lektywizacj¹ na ogromn¹ skalê zbieg³ siê w czasie z susz¹
i powodziami. Xu doda³, ¿e bardzo trudno ustaliæ dok³adn¹
liczbê zgonów z powodów nienaturalnych.
   W³adze chiñskie nigdy dot¹d nie podawa³y liczby ofiar
"wielkiego skoku", ograniczaj¹c siê do okre�lenia owego
okresu terminem "trzy lata klêsk ¿ywio³owych". Jednak
w 1981 r. znany ekonomista Sun Yefang potwierdzi³, ¿e za
wielki skok zap³acono "ogromn¹ cenê w postaci krwi" i po-
da³, ¿e podczas gdy w 1957 r. wska�nik �miertelno�ci wynosi³
w Chinach 1,08%, to w 1960 r. wzrós³ on do a¿ 2,5%. Zdaniem
demografów amerykañskich liczby te ujawniaj¹ co najmniej
15 mln zgonów z przyczyn nienaturalnych. Eksperci w USA na
podstawie danych ze spisów ludno�ci z lat 1953, 1964 i 1982
wyliczyli, ¿e w wyniku wielkiego skoku zmar³o od 27 do 30
mln osób. Chiñskie statystyki ujawniaj¹, ¿e w okresie od
1959 do 1961 r. liczba ludno�ci ChRL spad³a o przesz³o
13 mln.
   Tyle danych oficjalnych. Zauwa¿my: Tak jest zawsze w
pañstwach komunistycznych, ¿e najbardziej przera¿aj¹ce
nonsensy systemu, które ka¿dy przytomny cz³owiek widzi od
razu, s¹ oficjalnie postrzegane dopiero po latach. Nieod-
parcie przypomina to dinozaura, który dopiero po dwóch
tygodniach zauwa¿a, ¿e konsumuje swój w³asny ogon�   ---

   Otrzymali�my list, którego tre�æ przytaczamy w ca³o�ci:
   "Ma³a Polska. Dot. Nr 39 Waszego Pisma. Cytujê: "Ostatnio
np. etatowy prezes zarz¹du Izby Rzemie�lniczej w Krakowie
obj¹³ drugi etat - kierownika zarz¹du "Rzemie�lniczej Spó³-
dzielni Mieszkaniowej". Poniewa¿ Spó³dzielnia podlega Izbie,
u³atwia to ogromnie prezesowi kontrolowanie kierownika w
swej w³asnej osobie." Informacja jest b³êdna. Andrzej Kuciel
jest v-prezesem Izby. V-prezesem nieetatowym, a wiêc "szmalu"
za swoj¹ funkcjê nie bierze. Podobnie "nie bierze" i dos³ow-
nie i w przeno�ni za pe³nienie funkcji nie kierownika lecz
prezesa Spó³dzielni Mieszkaniowej "Rzemie�lnik" /nota bene
nazwy nale¿y pisaæ z du¿ej litery/. Z wyrazami szacunku."
I nazwisko - znane redakcji "MP".
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DZIEÑ JAK CO DZIEÑ
Z REGIONU
--- Co� dla palaczy: Tytoñ
rosn¹cy na polach, np. pod
Proszowicami jest tak mocno
nasycony �rodkami owadobój-
czymi /Furdan, Decis/ , ¿e
wej�cie bez maski do suszarni
grozi zatruciem. Pewna kro-
wa, która przypadkiem napa-
s³a siê zielskiem wyros³ym w
miejscu zebranego tytoniu,
zdech³a, podtruwaj¹c uprzed-
nio swych w³a�cicieli mle-
kiem nasyconym chemikaliami
Z KRAJU
--- Koszty sprzeda¿y regla-
mentowanej s¹ w skali kraju
niezwykle wysokie - siêgaj¹
miliardów z³otych, obni¿aj¹
bud¿et i zwiêkszaj¹ koszty

NR 48/84/              15 z³3 GRU 1984

dzia³alno�ci handlu - pisze
"¯ycie Gospodarcze". Tak wiêc
za koszmarny system kartko-
wy, jaki zawdziêczamy real-
nemu socjalizmowi, musimy
jeszcze s³ono p³aciæ.
--- Pewna polska wdowa,
pobieraj¹ca francusk¹ rentê,
zwróci³a siê do w³adz z pro�-
b¹ o wyp³acanie jej czê�ci
renty w dewizach, tak, aby
mog³a mieæ pieni¹dze na po-
stawienie krzy¿a na grobie
jej mê¿a we Francji. Odpo-
wied� by³a krótka: radzimy
kupiæ krzy¿ w Polsce za z³o-
tówki i zawie�æ go do Fran-
cji�
--- W okresie po II Wojnie
�wiatowej liczba telefonów
w Polsce wzros³a 20-krotnie.

Zanim jednak wzniesiemy
okrzyk na cze�æ socjalizmu,
który nam przyniós³ taki
postêp, dodajmy, ¿e w USA
wzrost ten by³� tysi¹ckrot-
ny. A przecie¿ Stany Zjedno-
czone startowa³y z o ile¿
wy¿szego pu³apu�
--- Nowy formularz wizowy
USA zawiera punkt informu-
j¹cy, kto nie powinien staraæ
siê o wizê, bo na pewno jej
nie dostanie. Jednym tchem
wymienia siê psychopatów,
narkomanów, gru�lików, nazi-
stów oraz cz³onków PZPR.

ZE �WIATA
--- ZSRR wydaje rocznie 150
milionów dolarów na dzia³al-
no�æ oko³o trzech tysiêcy
stacji zag³uszaj¹cych zloka-
lizowanych od miasta Werry
w NRD do Chabarowska na
Syberii. Przy obs³udze tych
"rozg³o�ni" zatrudnionych
jest ok. 15 tysiêcy osób. Nie
mo¿na jednak wykluczyæ ¿e
liczba rozg³o�ni i wydatki

C Z Y T A J   U W A ¯ N I E
POLSKIE PIEK£O

   Z palcem na ustach obchodzimy najg³upsze przepisy. Bez
s³owa patrzymy, jak wpychaj¹ siê poza kolejk¹. Nigdy ³obuz
nie dowiedzia³ siê od nas, ¿e jest ³obuzem, a dureñ - dur-
niem. Przyzwyczaili�my siê, ¿e telefony nie dzia³aj¹, z sufi-
tu kapie, a list z Krakowa do Krakowa idzie dwa tygodnie.
- Nie wiesz na jakim �wiecie ¿yjesz? - powtarzamy sobie
pokornie, gotowi zaakceptowaæ najdziksz¹ bzdurê.
   Tak ju¿ nas ut³ukli?
   Je¿eli robi¹ z nami co chc¹, to nie dlatego, ¿e s¹ bezczel-
ni - to by nie wystarczy³o - ale dlatego, ¿e siê na to zga-
dzamy. I nie mówmy, ¿e�my zmêczeni. Je�li co dziesi¹ty pro-
test odniesie skutek, da nam si³ê na sto nastêpnych. /k/

WIDZÊ,  WIÊC  MY�LÊ
P R O S T E   P Y T A N I A

    Po Rynku G³ównym je�dzi samochód ciê¿arowy. Wozi cement,
narzêdzia i p³yty kamienne, którymi robotnicy uzupe³niaj¹
nawierzchniê zniszczon¹ g³ównie przez� samochody ciê¿aro-
we. Naprawiaj¹c jedne p³yty, samochód niszczy inne. Z³a wola?
G³upota? Bezmy�lno�æ?
    Gdyby rzecz opisywa³ dziennikarz tzw. re¿imowy, pracuj¹c
dajmy na to, w "Gazecie Krakowskiej" w tym miejscu po posta-
wieniu ostatniego znaku zapytania od³o¿y³by d³ugopis i
uda³by siê na spoczynek w poczuciu dobrze spe³nionego obo-
wi¹zku zawodowego i obywatelskiego. Natomiast cz³owiek nor-
malny zada³by sobie przynajmniej jeszcze takie pytania:
1/ który to ba³wan /nazwisko, stanowisko/ poleci³ woziæ na-
rzêdzia i materia³y ciê¿arówk¹, a nie np. taczkami? 2/który
to idiota /nazwisko, stanowisko, przynale¿no�æ partyjna/
przyjmowa³ tego pierwszego do pracy na stanowisku kierow-
niczym? 3/ który to najlepszy na �wiecie system polityczny
zmusza obywateli do zadawania sobie wci¹¿ takich prostych
pytañ?
   Przynajmniej na to ostatnie pytanie wiêkszo�æ z nas umie
sobie odpowiedzieæ bez pomocy "Gazety Krakowskiej".

MY�L �REDNIEGO POLAKA: Po
raz 542-gi czy dopiero 193-ci
Biuro Polityczne podejmuje
uchwa³ê o konieczno�ci
zwiêkszenia skuteczno�ci
kontroli. Ale skoro jest nam
coraz lepiej, to po co zwiêk-
szaæ kontrolê?

Z PROGRAMU KABARETOWEGO:
Otwieram okno i widzê, jak
id¹ lata piêædziesi¹te�
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na zag³uszanie s¹ wy¿sze. Do
po³owy lat 60-tych zag³u-
szano wy³¹cznie audycje z
Zachodu, obecnie zak³óca siê
równie¿ programy z Chin i
Albanii. W ca³o�ci zag³usza-
ne s¹ audycje G³osu Ameryki
w jêzyku rosyjskim i 17-go-
dzinny program z Pekinu.
Z transmisji Radia Wolna
Europa i Radia Swoboda nie
zak³ócane s¹ tylko programy
z jêz. wêgierskim i rumuñ-
skim. Obserwacje ujawniaj¹
niekiedy zaskakuj¹ce fakty.
I tak np. stwierdzono, ¿e
zag³uszane s¹ audycje w
jêzyku bu³garskim nadawane
z samej Sofii, natomiast nie
zak³óca siê audycji bu³gar-
skich z Londynu.
--- NRD ma jeden z najwy¿-
szych w �wiecie wska�ników
samobójstw. Szczególnie du¿o
jest ich w�ród ludzi w �red-
nim wieku. Znawcy zjawiska
twierdz¹, ¿e ³¹czy siê to z
ograniczeniem mo¿liwo�ci
wyjazdów za granicê, a co za
tym idzie, poczuciem izolacji
i skazania na niezmienny
tryb ¿ycia.
--- Dynastia Ceausescu
ugruntowuje swoje panowanie
w Rumunii. Syn wodza jest
sekretarzem generalnym
organizacji m³odzie¿y komu-
nistycznej, ministrem do
spraw m³odzie¿y i sekreta-
rzem Zgromadzenia Narodo-
wego. ¯ona Elena ma stano-
wisko pierwszego wicepre-
miera i sprawuje pieczê nad
nauk¹ i kultur¹, ponadto
jest przewodnicz¹c¹ partyj-
nej Komisji Kadr. Z trzech
braci prezydenta jeden jest
doradc¹ w Min. Spraw We-
wnêtrznych, drugi wiceprze-
wodnicz¹cym Pañstwowej Ko-
misji Planowania, trzeci
wiceministrem obrony i
szefem Komisji Politycznej
Si³ Zbrojnych. Sam Ceausescu
skupia ostatnio swe wysi³ki
na zapewnieniu stanowisk
pañstwowych dla swoich
wnuków.
--- W NRD dopuszczalne jest
odbywanie s³u¿by wojskowej -

ze wzglêdu na przekonania
- bez broni, w specjalnych
oddzia³ach budowlanych.
Corocznie zg³asza siê do
nich ok. 500 m³odych ludzi,
którzy na swych mundurach
nosz¹ potem charakterysty-
czny znak ³opaty. Spo³eczeñ-
stwo NRD ¿artuje, ¿e jest to
oficjalny symbol nieoficjal-
nego ruchu pokojowego, roz-
wijaj¹cego siê wci¹¿ za Odr¹,
mimo nieprzychylnego sto-
sunku w³adz do jego zwolen-
ników.
--- W Watykanie panuje
opinia, ¿e po niedoj�ciu do
skutku podró¿y Papie¿a na
Litwê, nieaktualne sta³y siê
równie¿ projekty pielgrzy-
mek do Czechos³owacji i na
Wêgry. Wyklucza siê nawet
trzeci¹ wizytê w Polsce, choæ
Papie¿ niedawno o�wiadczy³
np., ¿e Gdañsk jest na trwa³e
wpisany w program tej wi-
zyty.
--- Polacy zatrudnieni w
Czechos³owacji i na Wêgrzech
mog¹ raz w ci¹gu swego poby-
tu tam przywie�æ stamt¹d
20 m kw. flizów, pod warun-
kiem, ¿e przedstawi¹ za-
�wiadczenie, i¿ ich ³azienka
ma go³e �ciany. Mimo tych
biurokratycznych barier
internacjonalistyczna wy-
miana towarowa miêdzy brat-
nimi krajami rozwija siê na
odcinku glazury pomy�lnie
dziêki ¿ytniej i wyborowej
p³yn¹cej do r¹k i� garde³
celników.

DZIWNY JEST TEN �WIAT�
   Normalnie têpiejemy. Za
rzeczy oczywiste i normalne
uwa¿amy bowiem, co nastêpuje:
   35 minut czekam na posto-
ju i obserwujê ¿ycie taksó-
wek. Stoj¹ godzinami przed
postojem, z kierowc¹ lub bez.
Mijaj¹ nas nie wykazuj¹c
¿adnego zainteresowania.
Zbieraj¹ go�ci z chodnika
kilkana�cie metrów dalej.
Jad¹ wy³¹cznie kierunku
Mistrzejowic, Olszy lub
Pr¹dnika, chocia¿ ca³a ko-
lejka udaje siê akurat w

inne rejony. Ca³kiem ¿wawo
przesuwaj¹ nam siê przed
oczyma, demonstruj¹c napisy
"Wóz w naprawie".
   Z innej bran¿y: wiadomy
papier ze zdobytej z trudem
rolki okazuje siê mieæ na
ca³ej swej powierzchni siat-
kê misternie uk³adaj¹cych
siê dziureczek. Od pocz¹tku
do koñca. A¿urowy papier
toaletowy?
   Znajomy in¿ynier zaanga-
¿owa³ siê zawodowo w Lubel-
skim Zag³êbiu Wêglowym,
uczuciowo natomiast zwi¹za³
siê z pewn¹ dam¹ z Górnego
�l¹ska, sk¹d sam siê wywo-
dzi. W Lubelskiem dosta³
mieszkanie, ale jego pani
posiada w³asne i nie ma
ochoty przenosiæ siê na
wschód . Wobec tego in¿ynier
kursuje miêdzy Lublinem a
Katowicami, bo tu serce, a
tam g³owa. I wszystko uk³ada
siê idealnie. Tylko �lubu
wzi¹æ nie mog¹, bo strac¹
jeden z lokali. Taki przepis:
ma³¿eñstwo dwóch lokali
mieæ nie mo¿e.
   Inna rodzina. On, by³y
stypendysta radzieckiego
uniwersytwtu, ona rodowita
Rosjanka, po �lubie, jedno
dziecko, wszyscy maj¹ pol-
skie obywatelstwo, mieszkaj¹
nad Wis³¹. On dosta³ teraz
kolejne stypendium naukowe
w Zw. Radzieckim i wyjecha³
bo to prawdziwa szansa, na
kilka lat. Niestety sam, bo
jego ¿onie jej by³a ojczyzna
odmówi³a wizy. Widaæ element
obcy, niepewny.
   Po�ciel w strzêpach, trze-
ba bêdzie reperowaæ, urz¹-
dzam wiêc wyprawê do sklepu
pt. pasmanteria. Jej wynik
Cezar by zrelacjonowa³:
Veni, vidi, nici. Bo w³a�nie
nie ma nici. Towaru, którego
jako� nie brakowa³o ludzko-
�ci od epoki kamienia ³upa-
nego.
   Do której zbli¿am siê
wielkimi krokami wraz z
narodami ca³ego obozu so-
cjalistycznego z jednym
wielkim narodem na czele.
    WASZ KRAWKOWIACZEK CIA

1984  �  3 GRUDNIA  �  NR 48 (84)



MA£A POLSKA  �  ROK II
195

PISMO NIEZALE¯NE. WYDA-
WCA PAP - POLOWE ARCHI-
WUM PRASOWE KRAKÓW, MA-
£OPOLSKA. NASZA DEWIZA:

PLUS RATIO QUAM VIS
RACZEJ ROZUMEM NI¯ SI£¥

mm mm mmm  m  mmmmm mm m m mmm m mm m m mmm  m  mmmm   m m m  mm m m

mmm mmm m   mmm m m mmmm m m m m   m   mm  m mmmm m m m    m  mm  mmmm   mmm mm mmm  m m m m
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POTWIERDZAMY: Widnokr¹g 500,
Sympatyk 80, S.O.S. 700.
DZIÊKUJEMY!

--- 5.12.1867 - Urodzi³ siê
Józef Klemens Pi³sudski jako
4 dziecko Józefa Pi³sudskiego
i Marii z Billewiczów. Ród
jego ze strony ojca bra³ po-
cz¹tek od starosty upickiego
Bart³omieja Stanis³awowicza
Giniejtowicza, który w XV w.
nazwa³ siê Pi³sudskim od swej
posiad³o�ci Pi³sudy. Od stro-
ny matki - ród Billewiczów
by³ jednym z najstarszych ro-
dów szlacheckich na ¯mudzi.
--- 5.12.1977 - "List 58" -
intelektuali�ci polscy doma-
gaj¹ siê 4 wolno�ci - sumie-
nia, pracy, s³owa i nauki.
--- 8.12.1954 - Rozwi¹zanie
os³awionego Ministerstwa
Bezpieczeñstwa po rewelacjach
p³k �wiat³o nadanych przez
Woln¹ Europê /"oni siê teraz
inaczej nazywaj¹"/.
---10.12.83 -  Wrêczenie w
Oslo Pokojowej Nagrody Nobla
dla Wa³êsy. Nagrodê odbiera
jego ¿ona Danuta.
---12.12.1970 - Podwy¿ka cen.
List KC PZPR w ostatniej
chwili informuje o tym orga-
nizacje partyjne.
---12/13.12.1981 - Trzynasty
grudnia - Noc d³ugich pa³ek
- pocz¹tek wojny jaruzelsko-
polskiej.
---13.12.1981 - W Gdañsku
Krajowy Komitet Strajkowy z
M. Krupiñskim na czele wzywa
do strajku generalnego. Apele

og³aszaj¹ Region Mazowsze
i Nowa Huta.
---14.12.1970 - Za³oga Stocz-
ni im. Lenina w Gdañsku
strajkuje i ¿¹da rozmów. Go-
mu³ka nazywa to kontrrewo-
lucj¹.
---14.12.1981 - Gdañsk og³a-
sza: "Orê¿ nasz na ich czo³gi
- �limak". Pacyfikacja Wy¿-
szej Szko³y Morskiej, inter-
nowanie czê�ci oficerów Mar.
Wojennej. Stoczniowcy z Komu-
ny Paryskiej przechodz¹ do
Stoczni Lenina. Pacyfikacja
Stoczni Remontowej. Czo³gi
taranuj¹ bramy Stoczni im.
Warskiego w Szczecinie. SB
urz¹dza ³apankê w klasztorze
na Jasnej Górze.
---15.12.1948 - Zjazd zjedno-
czeniowy PPR i PPS , z której
tu¿ przed "zjednoczeniem" wy-
kluczono 82 tys. cz³onków.
---15.12.1970 - Strajki i ro-
zruchy w Gdañsku.
---16.12.1952 - Aresztowanie
w Krakowie arcybiskupa Ba-
ziaka.
---16.12.1970 - Do Gdañska
wkraczaj¹ czo³gi i transpor-
tery opancerzone. Strajki w
Gdyni, Elbl¹gu i S³upsku. Ko-
cio³ek - wicepremier i pupil
Gomu³ki mówi o "przestêp-
czych, niszczycielskich, ban-
dyckich zaj�ciach na uli-
cach".
---16.12.1981 - Atak ZOMO na
Stoczniê im. Lenina w Gdañ-
sku. Walki w obronie KWK
Wujek. Kobiety k³ad¹ce siê
pod czo³gami s¹ zmywane
strumieniami wody z armatek.
ZOMO zabija 8 górników

Z REGIONU
---Pojawi³y siê niewielkie
plakietki, drukowane techni-
k¹ linorytu "DZIEÑ PAMIÊCI
16 XII" z wizerunkiem Pomni-
ka Poleg³ych Stoczniowców w
Gdañsku i znakiem "S" Wal-
cz¹cej. Obok jest lista miast:
Gdañsk, Gdynia, Szczecin, Ra-
dom, Ursus, Kop. Wujek, Nowa
Huta, Lubin, Warszawa... Ile¿
to jeszcze takich Dni Pamiêci
bêdziemy musieli obchodziæ i
ile nazw dojdzie do tej listy
zanim wybijemy siê na nie-
podleg³o�æ?
Z KRAJU
--- Episkopat polski zebrany
na Jasnej Górze w swym li�cie
do wiernych okre�la ks. Po-
pie³uszkê jako bohatera i na-
zwa³ usuwanie krzy¿y ze
szkó³ i fabryk - kolejnymi
prowokacjami.
--- W warszawskim "Przegl¹-
dzie Katolickim" z 18.XI w
tek�cie opisuj¹cym ostatni¹
dobê przed pogrzebem ks. Po-
pie³uszki "Droga" cenzura
interweniowa³a 36 razy.
Skonfiskowano równie¿ pra-
wie pó³ kolumny informacji
o tym, jakie delegacje przy-
by³y i kto przys³a³ telegra-
my kondolencyjne. Uzasadnie-
nie cenzury: "godzenie w nie-
podleg³o�æ lub integralno�æ
terytorialn¹ PRL lub zagro-
¿enie bezpieczeñstwa pañ-
stwa". /NAI/
--- Jeszcze jednym ustêpstwem
prymasa Glempa wobec w³adz
by³o zakazanie ks. Ma³kows-
kiemu wyg³aszania kazañ w
diecezji warszawskiej. Ks.
Ma³kowski okre�li³ kiedy�

/c.d. na str. 2/
C y t a j   u w a ¿ n i e

REPREZENTACJA ZBIOROWA NARODU
    Nie zrobili�my strajku ostrzegawczego, nie by³o interpe-
lacji poselskich ani wielkich tytu³ów w gazetach. Naród po-
zbawiony jest reprezentacji, jego przywódcy chodz¹ z esbeck¹
obstaw¹.
    Ale naród potrafi zareagowaæ. Setki tysiêcy ludzi w ko-
�ciele w Warszawie. Transparenty, przemówienia, uchwa³y,
petycje - reakcja zbiorowa.
    I w³adza dosta³a informacjê: "To siê wam nie op³aca. Nie
próbujcie wiêcej". I o to nam chodzi³o.

/k/
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m.in. Moskwê jako miasto za-
przedane diab³u i wzywa³ do
zabicia czerwonego smoka.
--- Jeszcze jedno ugrupowa-
nie w obronie praw cz³owieka
powsta³o w Polsce - w Szcze-
cinie, po podobnych komite-
tach, które ukonstytuowa³y
siê we Wroc³awiu, Krakowie,
W-wie, S³upsku i Wa³brzychu.
Dokument szczeciñski podpi-
sa³ m. innymi Edmund Ba³uka.
W Toruniu powsta³ podobny
komitet, ale bêdzie on dzia-
³a³ niejawnie.
--- Eugeniusz Szumiejko
zrezygnowa³ - ze wzglêdów
rodzinnych - z cz³onkostwa
TKK "S". W ostatnim posiedze-
niu TKK brali udzia³ niewy-
mienieni z nazwisk przedsta-
wiciele kilku regionów, w
tym Ma³opolski.
--- W Ministerstwie Zdrowia
i Opieki Spo³. odby³a siê na-
rada Kadry kierowniczej re-
sortu. Wypowiedzia³ siê gen.
Boñczak: W Polsce panuje epi-
demia wszawicy. W aptekach
brakuje �rodków przeciwko
niej. 90% szkó³ nie spe³nia
tzw. Podstawowych norm sani-
tarnych, nie ma odpowiednich
umywalni, w.c., zapleczy sto-
³ówkowych itd.
--- Wg informacji pochodz¹-
cej od prezesa Centr. Zw. Sp-
ni Bud. Mieszk. na planowane
na br. 10 tys. mieszkañ dla
W-wy MSW otrzyma na pewno
2470. Nawiasem mówi¹c W-wa
od lat otrzymuje nie 10 ale
8 tys. mieszkañ rocznie. /NAI/
--- Mimo protestów ze strony
strajkuj¹cych górników bry-
tyjskich rz¹d PRL zwiêksza
eksport polskiego wêgla do
Anglii. Choæ wcze�niejsze
umowy /na co powo³uje siê
rzecznik PRL/ dotyczy³y 705
tys. ton, do portów brytyj-
skich dostarczono ju¿ ponad
1 mln ton z Polski, a do koñ-
ca roku powinno doj�æ jeszcze
oko³o 200 tys. ton. /NAI/
--- W�ród nieocenzurowanych
wydawnictw, które kr¹¿¹ co-
raz liczniej w niezale¿nym
obiegu, uwagê nasz¹ zwróci³
komiks o czasach "Solidarno-

�ci", przygotowany b. fachowo
pod wzglêdem graficznym i
tre�ciowym. Jest to ma³y pod-
rêcznik historii lat 1980-
1981, rzecz �wietna dla m³o-
dzie¿y. Inn¹ pozycj¹ godn¹
odnotowania jest reprint
ksi¹¿eczki dla dzieci pióra
Or-Ota /Artura Oppmana/ z
lat miêdzywojennych, zawie-
raj¹cy wierszyki o Marsza³ku
Pi³sudskim, legionach itp.
--- Na jednym z ostatnich
"sztabów prasowych" w KC se-
kretarz Czyrek m.in. niepo-
koi³ siê nadwerê¿on¹ wiêzi¹
partii z klas¹ robotnicz¹. Wg
niego w pewnym stopniu zawi-
ni³o tu kierownictwo. W tak
kryzysowej sytuacji, jaka wy-
tworzy³a siê po �mierci ks.
Popie³uszki, cz³onkowie �ci-
s³ego kierownictwa powinni
/jak w 1981 r./ znale�æ siê
w du¿ych zak³adach pracy.
Wg Czyrka daje siê zauwa¿yæ
pewne "rozchwianie nastrojów"
w�ród cz³onków PZPR, zw³asz-
cza w du¿ych fabrykach.
/NAI/ Dopiero teraz kto� to
zauwa¿y³?

ZE �WIATA
--- Liczbê Polaków, którzy
poprosili o azyl w RFN w r.
1983 ocenia siê na 2000; w
ci¹gu pierwszych 10 miesiêcy
br. - ju¿ na 3000 osób. Z pro-
mu "Rogalin" uciek³o od 1981
r. pó³tora tysi¹ca pasa¿erów.
Ilu ostatnio - nikt ju¿ nie
zliczy.
--- Pod Kabulem uleg³ kata-
strofie radziecki transpor-

towy samolot wojskowy. Zginê-
³o 240 ¿o³nierzy. Nie jest ja-
sne, czy by³o to zderzenie siê
z innym samolotem, czy te¿
efekt zestrzelenia go przez
afgañskich powstañców ra-
dzieck¹ rakiet¹ SAM. Zdobycz-
nych rakiet tego typu u¿ywa-
j¹ tak¿e z powodzeniem party-
zanci Unity w Angoli, którzy
str¹cili ju¿ za ich pomoc¹
wiele komunistycznych samo-
lotów i helikopterów.
--- Nikaragua zamierza ku-
piæ w ZSRR my�liwce bombar-
duj¹ce typu MIG. 25 km na pn
od Managui, w Punta Heutes
budowane jest lotnisko, któ-
rego pasy startowe maj¹ d³u-
go�æ 3660 m potrzebn¹ dla so-
wieckich my�liwców i samolo-
tów wywiadowczych. /BIO/
--- Za³oga amerykañskiego
promu kosmicznego Challen-
ger sfotografowa³a miejsce
gdzie ok. 26 lat temu mia³a
miejsce katastrofa nuklear-
na. By³o to w Kisztymiu ok.
1300 km na wschód od Moskwy.
ZSRR nigdy nie przyzna³ siê
do tego wypadku. /BIO/
--- W wywiadzie dla "Izwie-
stii" ekonomista prof. Bar-
tuszczew twierdzi, ¿e spo³e-
czeñstwo radzieckie spêdza
65 mld godzin rocznie w ko-
lejkach, z tego 80% po arty-
ku³y spo¿ywcze. Wielko�ci te
nie uwzglêdniaj¹ czasu stra-
conego na szukanie potrzeb-
nych towarów. Odpowiada to
czasowi pracy 35 milionów
ludzi zatrudnionych w gos-
podarce narodowej. /NAI/

ZNACZKI� ZNACZKI�
--- Ukaza³ siê bloczek "Poczty Opozycji" w kol. czarnym z
2 znaczkami po 75 z³ przedstawiaj¹cymi twarz ks. Popie³uszki
i �w. Jerzego zabijaj¹cego smoka. Napis: Mo¿esz go zabiæ -
narodzi siê nowy /Czes³aw Mi³osz/ - �p. ks. Popie³uszko ur.
23.IX.1947, zm. 19.X.1984 - niez³omny kapelan "Solidarno�ci"
bestialsko zamordowany przez SB.
--- Dwa bloczki po 6 znaczków wyda³ warszawski MKS. Na jed-
nym znajduj¹ siê reprodukcje znaczków "Poczty Za³ê¿a" na
drugim - "Poczty £upków" wydawanych przez internowanych
w tamtejszych wiêzieniach w 1982 r. Kolory: czarny i czerwo-
ny. Cena 1 bloczka 200 z³otych.
--- "Poczta Podziemna" we Wroc³awiu wyda³a w kol. granato-
wym znaczek z portretem W³. Frasyniuka "Wiêzieñ polityczny
PRL-u". Cena 35 z³.    ---
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PISMO NIEZALE¯NE. WYDA-
WCA PAP - POLOWE ARCHI-
WUM PRASOWE KRAKÓW, MA-
£OPOLSKA. NASZA DEWIZA:

PLUS RATIO QUAM VIS
RACZEJ ROZUMEM NI¯ SI£¥
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Z REGIONU
--- Witamy nowe krakowskie
pismo niezale¿ne "Bez dekre-
tu", którego numer pierwszy
ukaza³ siê z dat¹ listopad
84.Jest to organ "cz³onków i
sympatyków Solidarno�ci", o
kierunku spo³eczno-politycz-
nym. Urozmaicon¹ zawarto�æ
pisma stanowi¹ artyku³y,
wywiady, wiersze. Jest te¿
felieton oraz humor. W nume-
rze znajdujemy m.in. wywiad
z Bogdanem Borusewiczem,
rozmowê z porz¹dnym dyrek-
torem, omówienie niektórych
wyników ankiety Centrum
Badania Opinii Spo³ecznej
NSZZ "S" oraz teksty zdjête
przez cenzurê z "Tygodnika
Powszechnego".
--- Kosztem 3 milionów dola-
rów wybudowany zostanie przy
Szpitalu Pediatrycznym AM w
Prokocimiu nowy pawilon dla
dochodz¹cych pacjentów. Bê-
dzie on nosi³ imiê Klemensa
Zab³ockiego, zmar³ego nie-
dawno pos³a do Izby Repre-
zentantów USA ze stanu Wi-
sconsin, pomys³odawcy i wie-
loletniego opiekuna budowy
szpitala. Przewodniczy³ on
tak¿e amerykañskiej delega-
cji przyby³ej w 1965 r. na
otwarcie obiektu. Kolejne
3 mln dolarów przeznaczone
bêd¹ na sprzêt medyczny dla

NA BO¯E NARODZENIE

NASZYM WIERNYM I NIEZAWODNYM CZYTELNIKOM, PRZYJACIO£OM I WSPÓ£PRACOWNIKOM

¯YCZENIA - BY S£OWO CIA£EM SIÊ STA£O I MIESZKA£O MIÊDZY NAMI - SK£ADA
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istniej¹cych ju¿ oddzia³ów
szpitala. Natomiast po Zwi¹z-
ku Radzieckim Kraków spo-
dziewaæ siê mo¿e co najwy¿ej
dalszej rozbudowy jego kon-
sulatu naprzeciwko gmachu
KK PZPR.
--- Nie od razu Kraków zbu-
dowano, ale do jego zniszcze-
nia zd¹¿amy wielkimi kroka-
mi. Niewiele pomagaj¹ nie-
mrawe zreszt¹ zabiegi rewa-
loryzacyjne, w wyniku któ-
rych zabezpiecza siê i kon-
serwuje mniej zabytkowych
domów, ni¿ siê ich co roku
rozpada. Zaniedbuje siê rów-
nie¿ bie¿¹c¹ konserwacjê
domów ju¿ kiedy� odnowionych.
W³a�nie trwa remont kamie-
niczek na d³ugiej pierzei
Ma³ego Rynku, których rewa-
loryzacjê zakoñczono z wiel-
kim ha³asem propagandowym
zaledwie 15 lat temu, a dzi-
siaj zaczyna siê j¹ od pocz¹t-
ku. Ocala³e z obu wojen �wia-
towych miasto - urbs Polo-
niae celeberrima - rozsypuje
siê na naszych oczach pod
wp³ywem wyziewów socjali-
stycznego przemys³u i zanie-
dbañ nieudolnych w³adz.
--- Aby kupiæ zupe³nie nie-
przydatny dla HiL z³om,
trzeba napisaæ podanie, z³o-
¿yæ o�wiadczenie, ujawniæ cel
zakupu, uzyskaæ za�wiadcze-

nie dyrekcji, kwit WZ, kopiê
kwitu Kp i fakturê. Profesor
Parkinson zaciera r¹czki
z uciechy.
--- Z inicjatywy NSZZ Pra-
cowników HiL sprzedawano
hutnikom ¿ywe kury bez kar-
tek. Prowadzono te¿ rozmowy
na temat sprzeda¿y jajek.
Wkrótce zapewne dojdzie do
pertraktacji nt. pierza oraz
porozumienia w sferze gêsich
podrobów, poniewa¿ pañstwowe
zz mog¹ byæ w najlepszym
przypadku interesem jajczar-
sko-drobiarskim.
--- Z cytatów najg³upszych:
"w ko�ciele w Mistrzejowicach
- o czym wiemy wszyscy -
odprawiane by³y nabo¿eñstwa
w intencji ponownego wyboru
Ronalda Reagana na stanowi-
sko prezydenta Stanów Zjed-
noczonych. Ma³o tego, prowa-
dzono nawet zbiórkê fundu-
szów na jego kampaniê wybor-
cz¹ " - B. Mia³kiewicz na
spotkaniu aktywu partyjnego
HiL.

--- OD REDAKCJI: Poprzedni
49. numer  "MP" ukaza³ siê w
fatalnym kszta³cie poligra-
ficznym, w zwi¹zku z czym by³
sprzedawany po 3-krotnie
ni¿szej cenie. Wszystkich
naszych czytelników serdecz-
nie za to przepraszamy!
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Z KRAJU
--- Prymas Glemp zapowie-
dzia³ trzeci¹ wizytê Papie¿a
w Polsce w r. 1987. By³aby
ona zwi¹zana z udzia³em Jana
Paw³a II w Kongresie Eucha-
rystycznym w Gdañsku. Równo-
cze�nie moskiewska "Prawda"
ostro zaatakowa³a Papie¿a,
oskar¿aj¹c go m.in. o wspó³-
pracê z Waszyngtonem w two-
rzeniu religijno-politycz-
nych podstaw do koncepcji
antykomunistycznej i anty-
radzieckiej krucjaty.
--- Zwolnionego z wiêzienia
Bogdana Lisa wita³y tysi¹ce
gdañszczan wraz z Wa³ês¹ na
nabo¿eñstwie w ko�ciele �w.
Brygidy.
--- Oko³o 300 uczniów i 2
ksiê¿y bierze udzia³ w straj-
ku szkolnym we W³oszczowej w
woj. kieleckim, domagaj¹c siê
pozostawienia krzy¿y w kla-
sach. Korespondenci zachodni
nie s¹ do obiektu dopuszcza-
ni. Na budynku szkolnym
wywieszony jest napis: Jeste-
�my z Bogiem w dniach zwy-
ciêstwa i pozostaniemy z Nim
w dniach klêski. Prasa re¿i-
mowa nadaje du¿y rozg³os tej
sprawie, by odwróciæ uwagê
spo³eczn¹ od procesu opraw-
ców ks. Popie³uszki.
--- W zwi¹zku z rocznic¹ 13

grudnia Lech Wa³êsa o�wiad-
czy³, ¿e ostatnie trzy lata
wykaza³y zupe³ne bankructwo
tych, którzy wyobra¿ali so-
bie, ¿e mo¿na wprowadziæ
zmiany w Polsce bez zgody
spo³eczeñstwa. Mimo wprowa-
dzenia stanu wojennego Pol-
ska pozosta³a biedna, odizo-
lowana od reszty �wiata,
pogr¹¿ona w kryzysie, jako
kraj V �wiata. Zabójstwo ks.
Popie³uszki przez oficerów
SB ujawni³o - zdaniem Wa³êsy
- mechanizmy ustroju, w któ-
rym przedstawiciele w³adz
mog¹ postêpowaæ bezkarnie.
--- Odrêbne o�wiadczenie w
zwi¹zku z t¹ rocznic¹ z³o¿y³
równie¿ Bogdan Lis, który
m.in. stwierdzi³, ¿e spo³e-
czeñstwo nie podda³o siê i
nie da³o siê rzuciæ na kola-
na.
--- Prasa krajowa w zasadzie
przemilcza³a rocznicê 13
grudnia. Jedynie "Trybuna
Ludu" wyst¹pi³a z d³ugim
artyku³em t³umacz¹cym ko-
nieczno�æ wprowadzenia trzy
lata temu stanu wojennego.
Widaæ sam re¿im wstydzi siê
tego i usi³uje fakt ten wy-
mazaæ z narodowej pamiêci,
podobnie jak prze³om z pa�-
dziernika 1956 r., Grudzieñ
1970 r. i tyle innych dat

tworz¹cych prawdziw¹ histo-
riê powojennej "Polski w
niedoli".
--- Kard. Glemp lêka siê
rewolty duchowieñstwa po
zamordowaniu ks. Popie³uszki
- stwierdza w³oski tygodnik
"Il Sabato", organ katolic-
kiego ruchu m³odzie¿owego.
Wed³ug tygodnika wielu pro-
boszczów polskich wzmocni³o
ostatnio ton swoich homilii.
--- Zarobki nauczycieli
akademickich w szko³ach
wy¿szych osi¹gnê³y poziom 85
procent �rednich p³ac wy¿szej
kadry technicznej /in¿ynie-
rów/ pracuj¹cych poza prze-
mys³em wydobywczym, w którym
zarobki s¹ znacznie wy¿sze.
--- Jak odrodziæ wspó³zawod-
nictwo pracy - martwi siê
katowicka "Trybuna Robotni-
cza", ale i w innych gazetach
temat zrobi³ siê znowu
"wiecznie ¿ywy". Jak widaæ,
dogorywaj¹c¹  gospodarkê
socjalistyczn¹ Jaruzelski
usi³uje galwanizowaæ metoda-
mi wymy�lonymi przez za
czasów Wielkiego Józefa Wis-
sarionowicza.
--- "Nowe Drogi" poda³y, ¿e
straty spowodowane z³¹ jako-
�ci¹ produkcji osi¹gaj¹ war-
to�æ 600 mld z³ rocznie. Od-
powiada to 1/4 produkcji
polskiego przemys³u. Zabawne,
¿e kapitalizm nie zna w ogóle
pojêcia "z³ej jako�ci".
--- Przewodnicz¹cy rad woje-
wódzkich PRON na seminarium
w W-wie skar¿yli siê na
próby zdezawuowania ruchu,
pomijanie go przy zasiêganiu
opinii oraz na objawy zmê-
czenia i nie w³¹czania siê
organizacji i cz³onków PRON
w jego inicjatywy. Biedny
PRON! Na pociechê zawiedzio-
nym dzia³aczom mo¿emy tylko
powiedzieæ, ¿e znamy o wiele
szerszy ruch, który jest
jeszcze bardziej dezawuowa-
ny i pomijany, tylko ¿e je-
go dzia³acze i cz³onkowie
nie czuj¹ siê zmêczeni, cho-
cia¿ ich skarg prasa nie
drukuje.

ZNACZKI� ZNACZKI�
--- W czwart¹ rocznicê rejestracji NSZZ "Solidarno�æ" Poczta
Podziemna wyda³a znaczek za 25 z³ ze znakiem "S" i dat¹
10.XI.80. Kolory: czerwony i czarny.
--- W 66. rocznicê Niepodleg³o�ci Polski uczci³a Poczta
Solidarno�ci dwoma kartkami pocztowymi. Pierwsza w kol.
jasno-zielonym ma wydrukowany znaczek z gen. W³adys³awem
Sikorskim za 25 z³ i rysunkiem or³a polskiego rozrywaj¹cego
kajdany. Na drugiej, w kol. ciemno-ziel. jest rysunek po-
piersia Józefa Pi³sudskiego oraz znaczek za 30 z³ z bia³ym
or³em w koronie.
--- Poczta Ma³opolska wyda³a znaczek za 30 z³ w kol. czar-
nym, z portretem ks. Popie³uszki przewi¹zanym czarn¹ krep¹.
Poni¿ej czerwony napis "Solidarno�æ". Znaczek wydano z czte-
rema rodzajami napisów: "�lecz duszy zabiæ nie mog¹�",
"�prowadzi³ od mi³o�ci do niepodleg³o�ci�", "Solidarno�æ
¿yje, bo Ty odda³e� za ni¹ ¿ycie�", "Tak ma³o powiedzia³em
- nie zd¹¿y³em�".
--- W niezale¿nym obiegu ukaza³ siê tez inny znaczek Poczty
Ma³opolskiej za 30 z³, tak¿e w kol. czarnym i czerwonym z
datami 13.XII.81-13.XII.84. Na znaczku znak "S" stanowi¹cy t³o
wojskowej tarczy strzelniczej.
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ZE �WIATA
--- Tegoroczny laureat po-
kojowej Nagrody Nobla biskup
Desmond Tutu odbiera³ nagro-
dê z przypiêtym znaczkiem
"Solidarno�ci". Otrzyma³ go
tu¿ przed uroczysto�ci¹ od
by³ej sekretarki  Lecha Wa-
³êsy Magdy Wójcik /stale
mieszkaj¹cej obecnie w Nor-
wegii/, która wraz z odzna-
k¹ z³o¿y³a bp Tutu gratula-
cje od zesz³orocznego laure-
ata tej¿e nagrody. Bp Tutu
¿yczy³ Wa³êsie sukcesu w ich
wspólnej - jak siê wyrazi³
- walce.
--- W rêkach prywatnych
znajduje siê w NRD 5% u¿ytków
rolnych. Na szczê�cie a¿ 5! Bo
pochodz¹ce z nich owoce sta-
nowi¹ 56% ogólnej produkcji,
jaja - 44%, warzywa - 27%,
we³na - 26%, ¿ywiec wieprzowy
- 14%, byd³o rze�ne - 10%.
--- Trzeci¹ co do wielko�ci
armiê na �wiecie posiada -
a¿ trudno uwierzyæ - ubogi
Wietnam. Ale staæ go na to
dziêki nieustaj¹cej brat-
niej pomocy krajów socjali-
stycznych, w tym tak¿e i
Polski...
--- Postêpy rusyfikacji w
ZSRR: Na Liwie Litwini sta-
nowi¹ ok. 80% ludno�ci, na
£otwie £otysze 54%, w tym w
stolicy Rydze 40%, w Estonii
Estoñczycy 65%, stolicy Tal-
linie mniej ni¿ po³owê. /BIO/
--- ZSRR wyeksportowa³ w
tym roku wiêcej ni¿ zwykle
diamentów - za sumê 160 mln
dolarów. Uwa¿a siê, ¿e t¹
drog¹ gromadzi �rodki na
tegoroczne zakupy zbo¿a
w USA. /NAI/
--- Na 50-60 mln egzempla-
rzy ksi¹¿ek bu³garskich dru-
kowanych w Bu³garii przypa-
da 10 mln ksi¹¿ek rosyjskich,
przewa¿nie politycznych, spro-
wadzanych z ZSRR i sprzeda-
wanych bibliotekom. Na jeden
tytu³ bu³garski przypadaj¹
a¿ 4 rosyjskie! /BIO/
--- Przywódcy krajów socja-

listycznych licz¹ sobie:
w ZSRR, Czernienko 73 lata,
Gromyko 75, Tichonow 79,
Kulikow 62, Ustinow 76, a w
Europie �rodkowej - Honecker
72 lata, Husak 71, Kadar 72,
Ceausescu 66, ¯iwkow 73 i
wreszcie m³odzik Jaruzelski
61 lat. Taka ekipa buduje
najm³odszy i najprê¿niejszy
ustrój �wiata. Czy zd¹¿y?
/BIO/
--- Ju¿ przesz³o rok ukrywa
siê Litwinka Nijole Sadunaj-
te , skazana w 1974 r. na 6
lat ³agru za przepisywanie
samizdatu "Kronika Ko�cio³a
Katolickiego na Litwie"
/czasopismo to ukazuje siê do
dzisiaj/. Wkrótce na Zacho-
dzie uka¿¹ siê jej pamiêtniki
pt. "Jak sta³am siê celem dla
KGB". /BIO/
--- Oto jaki obraz PRL-u
przedstawia radio zagranicz-
ne /RFI/: "Kolejki ludzi
ustawia³y siê do skupu maku-
latury, by w zamian dostaæ
papier toaletowy, szklanki,
majtki, skarpetki lub raj-
stopy. W papierzyskach prze-

wa¿a³y gazety, a w nich na
pierwszych stronach pod-
sumowania dorobku czter-
dziestolecia w³adzy komuni-
stów".
--- Od wprowadzenia stanu
wojennego o azyl w Szwecji
poprosi³o ju¿ 4600 Polaków.
   Straty wojsk kubañskich

w Angoli od 1975
r. wynios³y 3.000 zabitych.

MY�L �REDNIEGO POLAKA:
Gdyby rzeczywi�cie chciano
za pijañstwo zwalniaæ ludzi
z kierowniczych stanowisk,
to natychmiast nale¿a³oby
pozbyæ siê 3/4 nomenklatury,
a nie - jak niedawno - jed-
nego wojewody s³abo zalud-
nionego regionu.

MY�L WIELKIEGO POLAKA: Kto
ojczy�nie swej s³u¿y, sam
sobie s³u¿y. - Piotr Skarga
/"Kazania sejmowe wtóre"/

UWAGA! Nastêpny numer "Ma³ej
Polski" uka¿e siê za dwa
tygodnie z dat¹ 31 grudnia
1984 roku.

SOCJALIZM ZAMIAST CHLEBA
   Socjalizm w kraju jako tako rozwiniêtym, jak np. w Polsce,
sprowadza krach gospodarczy i nêdzê. Socjalizm zainstalowa-
ny w kraju naprawdê zacofanym, w którym nêdza ju¿ panuje,
mo¿e przynie�æ tylko �mieræ. Tak dzieje siê w³a�nie w Etio-
pii. Codziennie kilkaset osób umiera tam z g³odu. Wed³ug
ocen specjalistów liczba ta w najbli¿szym czasie mo¿e siê
tylko zwiêkszaæ. Zagro¿onych jest sze�æ milionów ludzi.
   Bezpo�redni¹ przyczyn¹ klêski g³odu w Etiopii jest kata-
strofalny nieurodzaj w kraju, w którym gwa³townie ro�nie
liczba ludno�ci. Po�rednio i trwale przyczyniaj¹ siê do tra-
gicznej sytuacji ¿ywno�ciowej kraju niewydajne pañstwowe
gospodarstwa rolne. Niewiele mog¹ pomóc dostawy zbo¿a z
zagranicy. W pañstwie panuje bowiem biurokracja, brakuje
ciê¿arówek i urz¹dzeñ prze³adunkowych. Nikt nie jest pewny,
czy ewentualne dostawy nie pójd¹ na potrzeby armii, która
jest najwiêksza w krajach czarnej Afryki i poch³ania 1/3
bud¿etu pañstwa, a wspierana jest przez specjalistów ra-
dzieckich i kubañskich.
   Jako pañstwo socjalistyczne Etiopia ma tez inne spore
wydatki. Niedawno na przyk³ad na uroczysto�ci 10-lecia
ludowej w³adzy posz³o wiêcej pieniêdzy ni¿ na pomoc dla lu-
dzi g³odnych. Niewiele mog¹ tu pomóc bratnie kraje socjali-
styczne, gdy¿ np. g³ówny sojusznik Etiopii - ZSRR - sam musi
sprowadzaæ zbo¿e z obcych krajów. Jedyn¹ nadziej¹ znowu s¹
wiêc bogate kraje Zachodu, które - jak nas uczono - maj¹
ustrój zupe³nie niepodobny do naszego.

NR 50 (86)  �  17 GRUDNIA  �  1984



ROK II  �  MA£A POLSKA
200

POWTÓRKA Z HISTORII
--- 17.12.1970 - Strajki w
Szczecinie. Prasa okre�la je
jako "chuligañskie wybryki".
Na Wybrze¿u Gdañskim na apel
Kocio³ka czê�æ robotników
udaje siê do pracy. W Gdyni
masakra t³umów z broni ma-
szynowej, m.in. z czo³gów i
helikopterów. Og³oszenie
stanu wyj¹tkowego na Wy-
brze¿u.
--- 17.12.1963 - Rada G³ówna
Episkopatu ujawnia, ¿e w MSW
odby³a siê kilka miesiêcy
wcze�niej konferencja na
temat walki z Ko�cio³em na
terenie parafii.
--- 17.12.1981 - Czo³gi tara-
nuj¹ bramê nr 2 w Stoczni
Gdañskiej. ZOMO u¿ywa pa³ek
i demoluje s³ynn¹ salê kon-
ferencyjn¹. £apanie robotni-
ków w Stoczni, bicie i wywo-
¿enie w nieznanym kierunku.
Barykady w Gdañsku. ZOMO
u¿ywa pa³ek, gazów, armatek
wodnych, wieczorem broni
palnej - 1 zabity, 3 postrze-
lonych.
--- 18.12.1978 - Piêcioty-
siêczny wiec przed bram¹
Stoczni Gdañskiej zorganizo-
wany przez ROPCiO, KSS "KOR"
i SKS w ósm¹ rocznicê wyda-
rzeñ na Wybrze¿u w grudniu
1970 r.
--- 18.12.1981 - Zawieszenie
pracy w stoczni im. Warskiego
w Szczecinie do 4.I.1982 r.
--- 20.12.1963 - Rz¹d godzi
siê na kandydaturê b-pa
Wojty³y na arcybiskupa kra-
kowskiego.
--- 20.12.1970 - Plenum KC
PZPR - odej�cie ekipy Gomu³-
ki. Prymas Wyszyñski ostrze-
ga przed dalszym rozlewem
krwi.
--- 22.12.1972 - Specjalna
komisja powo³ana przez Izbê
Reprezentantów USA uznaje
ZSRR - po latach milczenia
Zachodu - winnym zbrodni
katyñskiej.
--- 23.12.1952 - Prymas Wy-
szyñski nie dostaje pozwole-
nia na wyjazd do Rzymu, gdzie
mia³ otrzymaæ kapelusz kar-
dynalski.
--- 24.12.1920 - Organ komu-

nistów "Czerwony Sztandar":
"Obowi¹zkiem proletariatu
robotniczego na �l¹sku i w
Polsce jest utrzymanie Gór-
nego �l¹ska w granicach
Niemiec."
--- 24.12. 1946 - �mieræ w
wiêzieniu w Moskwie ostat-
niego dowódcy Armii Kra-
jowej genera³a Leopolda

Okulickiego.
--- 28.12.1941 - Zrzut prze-
szkolonej przez Komintern
w Moskwie tzw. "grupy inicja-
tywnej", do której wchodz¹
m.in. M. Nowotko, P. Finder
i E. Mo³ojec. Kilka dni pó�-
niej grupa ta tworzy sowiec-
k¹ agenturê i przyjmuje
nazwê PPR.

MIÊDZY DAWNYMI A NOWYMI LATY
   Rocznice ró¿nego rodzaju �wiêtujemy nie od dzi�. Niezale¿-
nie od faktu, czy na terenie Polski istnia³a pañstwowo�æ czy
tylko jej namiastki, a nawet wtedy, gdy nie by³o jej wcale,
obywatele manifestowali swój patriotyzm i pamiêæ przesz³o-
�ci. Mo¿na nawet zaryzykowaæ twierdzenie, ¿e czynili to tym
chêtniej, im bardziej warunki zewnêtrzne to utrudnia³y.
Podobnie dzieje siê i teraz. Ilu¿ z nas poczytuje sobie za
obowi¹zek i�æ w maju do krypty �w. Leonarda, w listopadzie
do Katedry Wawelskiej, a pod koniec sierpnia do ko�cio³a
w Nowej Hucie. P³ynie st¹d satysfakcja dla tych, którzy byli,
widzieli i byli widziani. Wystarcza to na d³ugo, aby czuæ siê
uczciwym cz³owiekiem, który nie godzi siê z narzucon¹ w³a-
dz¹, protestuje przeciw bezprawiu i najwa¿niejsze - nie boi
siê. I ani te zjawiska, ani ta satysfakcja nie s¹ nowe.
   Ju¿ w 1869 roku jeden z ówczesnych publicystów krakow-
skich pisa³ o tym, co dzia³o siê z okazji obchodzonej wówczas
300. rocznicy Unii Lubelskiej, która mia³a przerodziæ siê
w swoist¹ manifestacjê woli i pamiêci narodowej. Uroczysto-
�ci rozpocz¹æ siê mia³y nabo¿eñstwem w Ko�ciele mariackim,
a swój pozytywny stosunek do przesz³o�ci i wiarê w lepsz¹
przysz³o�æ obywatele Krakowa mogli zamanifestowaæ przez
w³o¿enie narodowych strojów, zamkniêcie na czas trwania
mszy wszystkich sklepów i wieczorem iluminacjê okien, czyli
mówi¹c dzisiejszym jêzykiem - wystawieniem w nich �wieczek.
W³adze policyjne wyda³y zakaz uzewnêtrzniania takiego po-
staw patriotycznych.
   Mimo wszystko postanowiono �wiêtowaæ. A jak uczczono
�wiêto, mo¿na sprawdziæ w krakowskich dziennikach sprzed
lat 115. Wahaj¹cy siê patriota tak t³umaczy³ felietoni�cie
swe obawy: "Dobrze siê panu �miaæ, bo� pan nie cierpia³ dla
kraju tego, co ja. Wiesz pan, ¿e ja raz o ma³o nie zosta³em
skazany na trzy dni aresztu za iluminacjê patriotyczn¹.
A panu siê zdaje, ¿e my nie cierpieli za politykê, nie robili
nic dla kraju. O! panie i ja by³em gor¹czka, nie usuwa³em siê
od obowi¹zków obywatelskich, od �piewania "Bo¿e co� Polskê"
itd., ale dzi� wiem, ¿e temi rewolucyjnymi �rodkami nic nie
zrobimy". Tu koniec cytatu. Dalej nastêpuje opis wahañ boha-
tera artyku³u - i�æ czy nie i�æ do ko�cio³a, decyzja - pój�æ
- spowodowana dostrze¿eniem  udaj¹cych siê tam kilku wp³y-
wowych osób, wieczorem kolejna rozterka, zapaliæ �wieczkê,
czy te¿ nie, a¿ w koñcu - gdy w Pa³acu Pod Baranami rozja-
�ni³o siê okno, decyzja: "trzeba o�wieciæ - rzek³ do siebie
i o�wieci³ dwoma �wieczkami swoje okno, swoj¹ odwagê cywiln¹
i swoje przekonania polityczne".
   Tyle opis sprzed lat. Wystarczy³o tylko uwspó³cze�niæ
pisowniê, a mog³aby to byæ relacja sprzed roku czy dwóch lat.
Mo¿e te¿ bêdzie aktualna i za lat kilka�

---
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PISMO NIEZALE¯NE. WYDA-
WCA PAP - POLOWE ARCHI-
WUM PRASOWE KRAKÓW, MA-
£OPOLSKA. NASZA DEWIZA:

PLUS RATIO QUAM VIS
RACZEJ ROZUMEM NI¯ SI£¥
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POTWIERDZAMY: Wis³a 1000,
S.O.S. 1000, DZIÊKUJEMY!

POWTÓRKA Z HISTORII
--- Styczeñ 1977 - Rozpoczy-
na dzia³alno�æ Niezale¿na
Oficyna Wydawnicza, dzisiej-
sza -  NOWA najpowa¿niejsze
polskie wydawnictwo nieza-
le¿ne.
--- Styczeñ 1979 - Ukazuje
siê pierwszy nr "Merkuriusza
Krakowskiego i �wiatowego"
wydawanego przez Prywatn¹
Inicjatywê Krakowsk¹.
--- 1.I. 1944 - Utworzenie
Krajowej Rady Narodowej
/KRN/. Pod manifestem rzeko-
mo uchwalonym na jej zebra-
niu /powsta³ 15.XII/ podpisa-
³o siê 9 "organizacji" o szum-
nych nazwach, faktycznie
nieistniej¹cych /typowa so-
wiecka kraina bajek/.
--- 3.I.1953 - reforma cen
i p³ac w PRL /tu pasuje tzw.
proroctwo Wernyhory: "Wyzwo-
leni z pañskich knutów, bez
koszuli i bez butów, z ruskim
ludem ca³¹ kup¹ bêdziem
�wieciæ go³¹ ...."/.
--- 5.I.1982 - Zdelegalizowa-
nie Niezale¿nego Zrzeszenia
Studentów /NZS/ - pierwsze
tego typu posuniêcie w sto-
sunku do jakiegokolwiek
stowarzyszenia po wprowadze-
niu stanu wojennego w PRL.

MY�LI LUDZI WIELKICH
Królestwo k³amstwa nie jest
tam, gdzie siê k³amie, lecz
tam, gdzie siê k³amstwo ak-
ceptuje - Karel Czapek   ---

A JEDNAK Z NADZIEJ¥
   Skoñczy³ siê 1984 rok - 45. rok od IV rozbioru Polski, 40.
rok peerelu, s³ynny orwellowski "1984". Czy by³ lepszy czy
gorszy od poprzednich? Trudno orzec. Pe³zamy ca³kowicie bez-
radnie, bez wiêkszego sensu i jakiego� kierunku po samym
dnie kryzysu. Uwolnieni od oczywistych absurdów stanu wo-
jennego tkwimy w nijakim "powojennym" �wiecie, w szarej i tê-
pej codzienno�ci realnego komunizmu, którego nikt ju¿ nie
chce, nawet g³osiciele doktryny. Ale te¿ nie bardzo wiadomo,
jak siê go pozbyæ. Niepodleg³o�æ jest zbyt odleg³a, sensowna
my�l ekonomiczna - praktycznie wykluczona, wiarygodna
koncepcja polityczna ze strony obecnej ekipy - nieprawdopo-
dobna. Do tego dochodzi cynizm w³adzy, k³amstwa propagandy,
wreszcie ohydna, bestialska przemoc. Ludzi ogarnia strach,
zw¹tpienie, zniechêcenie, rezygnacja. Konto "minus" jest
straszliwie obci¹¿one.
   A jednak - jest to tylko "skorupa - sucha i plugawa".
Bo wiele �wiadczy o tym, ¿e "wewnêtrznego ognia ju¿ nikt nie
wyziêbi", ¿e w Polsce zakorzeni³a siê i ro�nie, powoli, ale
nieub³aganie i nieodwracalnie nowa przysz³o�æ. Jej symptomy
wydawaæ siê mog¹ cz¹stkowe, chaotyczne, pojedyncze ale w su-
mie uk³adaj¹ siê w kszta³t zgodny z procesem historycznym -
ku postêpowi. To te gazetki, krêcone na wa³ku, wci¹¿ licznie
i uporczywie kr¹¿¹ce - a wiêc nie tylko produkowane ale i
czytane. To pisma polityczne, spo³eczne, literackie o ca³ej
gamie odcieni, w coraz wy¿szych nak³adach, coraz ambitniej-
sze. To ksi¹¿ki niezale¿ne, których liczba musi zdumiewaæ.
Setki pocztówek, znaczków, kalendarzy, plakietek i odznak -
czêsto o najwy¿szych walorach artystycznych, �wietnych tech-
nicznie. Stoj¹ za tym ca³e organizacje ludzkie, chocia¿ one
same siebie tak nie traktuj¹, podziemne przedsiêbiorstwa kol-
porta¿owe, zaopatrzenie materia³owe, kredyty. Powi¹zane z
sieciami ruchomych bibliotek, lataj¹cych uniwersytetów,
tajnych kompletów. Coraz czê�ciej zamiast improwizacji i
¿ywio³owo�ci opieraj¹ one sw¹ pracê na ch³odnej kalkulacji,
zdrowym rozs¹dku, �wietnej organizacji pracy, dba³o�ci o
najwy¿sz¹ jako�æ roboty.
   S¹ i efekty bardziej spektakularne. Dziesiêæ milionów
doros³ych, które nie posz³y do wyborów w czerwcu. Starzenie
siê aktywu partii, PRON-u, wronich zwi¹zków i innych fila-
rów re¿imu, bo m³odzie¿ prawie w stu procentach odrzuca je
jako cia³a obce. Za to setki tysiêcy uczestników pielgrzymek,
obiekty sakralne rosn¹ce w górê, choæ nikt ich w komuni-
stycznym planie spo³eczno-gospodarczego rozwoju nie umie-
�ci³. Têtni¹ce ¿ywym jak nigdy ruchem religijnym, ale tak¿e
spo³ecznym i kulturalnym ¿yciem ko�cio³y, kaplice i sale
parafialne. I wreszcie zdecydowane, ale zarazem godne i
spokojne, manifestacyjne potêpienie zbrodni na polskim
ksiêdzu. Zbrodni, za któr¹ natychmiast i bez cienia w¹tpli-
wo�ci naród obci¹¿y³ win¹ ca³y system, a nie tylko tych
paru, co tam gdzie� stan¹ przed s¹dem.
   Tego wszystkiego nie da siê ju¿ nigdy nikomu wymazaæ
z naszej historii - i z naszej wspó³czesno�ci. Tak jak ju¿
nikomu nie da siê ani wspó³cze�nie ani w przysz³o�ci znisz-
czyæ symbolu, który dla Polaków staje siê coraz �wiêtszy
i coraz dro¿szy - "Solidarno�ci".
   I dlatego na nadchodz¹cy rok - 1985 - spogl¹damy mimo
wszystko z wiêksz¹ ni¿ dot¹d nadziej¹ i ufno�ci¹. Czego i Wam
¿yczymy w tym ostatnim dniu roku 1984.
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Z REGIONU
--- Za naszym po�rednictwem
"S" Przedsiêbiorstwa Wierceñ
Geologicznych i Hydrogeolo-
gicznych w Krakowie z okazji
30-lecia zak³adu i nowego
roku sk³ada Solidarnym
Przedsiêbiorstwa najlepsze
¿yczenia - aby ich praca nie
by³a niewolnicza,  aby popra-
wi³y im siê warunki terenowe
i bytowe, by dalej w�ród za³o-
gi panowa³a jedno�æ, solidar-
no�æ i szacunek miêdzyludzki
- na ka¿dym stanowisku pra-
cy, w Dyrekcji, w P³aszowie,
Olkuszu, Dêbicy i Be³cha-
towie.
--- Na podziemnym rynku uka-
za³y siê kartki �wi¹teczne:
    - drzewko z zapalonymi
�wieczkami, z napisami w for-
mie ³añcuchów choinkowych:
tolerancja, praworz¹dno�æ,
wolno�æ, uczciwo�æ, niepodle-
g³o�æ, sprawiedliwo�æ, demo-
kracja. Zamiast szpica - rêka
w znaku V,
    - "Nieznany stoczniowiec z
w¹sami" - wznosi rêkê na znak
zwyciêstwa,
    - gwiazda betlejemska na
tle murów wiêziennych i na-
pis "Bo¿ego Narodzenia w
ka¿dym z nas ¿yczy S",
    - Nowy wspó³czesny zespó³
taneczny PRAWDA /litery
rosyjskie/: w tanecznym pod-
skoku Jaruzelski, p³ci mê-
skiej, w pasiastych porciê-
tach oraz Urban jako dziewica
we fruwaj¹cych spódnicach, z
wianuszkiem na ³ysej i usza-
tej g³owie.
--- W Domu Kultury w Pro-
szowicach odby³o siê "gospo-
darskie spotkanie" kierow-
nictwa KK PZPR z sekretarza-

mi POP z okolicy. Zgodnie
z aktualn¹ mod¹ by³a to
niespodzianka. Na generalne
sprz¹tanie rejonu zosta³o
wiêc tylko jedno popo³udnie
i noc. Co siê dzia³o! Cemen-
towano dziury w chodnikach,
malowano klozety, pucowano
pod³ogi, myto okna, sprze-
dawczynie w sklepach dosta³y
nowe fartuchy i plakietki,
"rzucono" tak¿e towar "na
sklepy". Mia³a byæ pasta do
zêbów i szampon, wiêc kolejki
ustawia³y siê od bladego
�witu, milicja pilnowa³a
parkingów, a najciekawsi
liczyli pojemniki z poczê-
stunkiem wp³ywaj¹ce w po-
dwoje Domu Kultury.
Z KRAJU
--- Studenci poznañscy ma-
sowo wyst¹pili w obronie
samorz¹dno�ci akademickiej
zagro¿onej projektowanymi
przez re¿im zmianami ustawy
o szkolnictwie wy¿szym. Zor-
ganizowano manifestacjê,
zebrano wiele podpisów pod
protestacyjn¹ petycj¹, na
murach uczelni pojawi³y siê
liczne napisy i has³a.
--- W³oski minister spraw
zagranicznych Andreotti
utrwali³ program oficjal-
nych wizyt zachodnich poli-
tyków w PRL, zainicjowany
przez brytyjskiego podsekre-
tarza stanu Ryfkinda kilka
tygodni temu. Program obej-
muje wizyty u ministra spraw
zagranicznych, Jaruzelskie-
go i Jab³oñskiego, spotkanie
z prymasem Glempem i przed-
stawicielami opozycji /w tym
przypadku byli to red. Mazo-
wiecki i prof. Geremek -
doradcy "S"/ oraz z³o¿enie

wieñca na grobie ks. Popie-
³uszki.
--- W ko�ciele ¿oliborskim
w W-wie tradycyjny ¿³obek us-
tawiono tym razem w otwartym
baga¿niku samochodu, otoczo-
nym przez 3 pnie w kolorze
milicyjnych mundurów.
--- W niedzielê przed�wi¹-
teczn¹ w gdañskim ko�ciele
im. �w. Stanis³awa Kostki
grupy osób, w tym 3 kobiety -
Joanna Gwiazda, Anna Walen-
tynowicz i Ewa Kubasiewicz,
rozpoczê³y g³odówkê maj¹c¹
byæ protestem przeciw aresz-
towaniu Andrzeja Gwiazdy i
skazaniu go na 3 miesi¹ce
wiêzienia za udzia³ w mani-
festacji w rocznicê Grudnia
70 /Gwiazda by³ tylko jednym
z kilku tysiêcy demonstran-
tów/. G³odówkê kontynuowano
do drugiego dnia �wi¹t.
Przy³¹czy³y siê do niej potem
dziesi¹tki osób z miasta i
ca³ego kraju. Poparcia dla
tej akcji udzieli³ tak¿e Lech
Wa³êsa.
--- W W-wie ukaza³y siê w
serii Zeszytów Edukacji Na-
rodowej homilie ks. Popie³u-
szki. Prawie równocze�nie w
Pary¿u wydane zosta³y "Kaza-
nia ks. Jerzego Popie³uszki z
lat 1982-1984" w t³umaczeniu
na jêzyk francuski.
     ZE �WIATA
--- �mieræ marsz. Ustinowa,
lat 76, niewiele obni¿y³a
�redni wiek najwy¿szego gre-
mium ZSRR. Jego nastêpca -
marsz. Soko³ow jest bowiem
tylko o 3 lata m³odszy. Czer-
nienko nie wzi¹³ udzia³u w
pogrzebie. Coraz bardziej ak-
tualny robi siê dowcip: pe-
wien mieszkaniec Moskwy
przybiega zdyszany z wieñcem
na pl. Czerwony, gdy ca³a
ceremonia ¿a³obna ju¿ siê
skoñczy³a. Kto� mu radzi:
poczekaj moment, zaraz bêdzie
nastêpny pogrzeb.
--- USA opuszczaj¹ UNESCO -
agendê ONZ do spraw kultury,
nauki i o�wiaty, ca³kowicie,
w ostatnich latach zdomino-
wan¹ przez prokomunistycz-
nych biurokratów. Dotychczas
USA pokrywa³y 1/4 bud¿etu
tej organizacji.

C z y t a j    u w a ¿ n i e
MANEWRY NA STOJ¥CO

  Wszyscy skrêcamy na prawo. Miros³aw Dzielski w chrze�ci-
jañsko-liberalnym "13 Grudnia" pisze o opozycji konstruk-
tywnej. Zeszyty Edukacji Narodowej publikuj¹ bardzo fachow¹
ekspertyzê podpisan¹ przez "Consilium Pro Patria", gdzie
stwierdza siê m.in., ¿e stan wojenny by³ niezbêdny oraz ¿e
Polskê czeka restalinizacja lub militaryzacja - lepiej to
drugie. Z góry pisz¹ nam o praworz¹dno�ci, "plenum partii
te¿ jest za praworz¹dno�ci¹, na prawo i lewo s¹dzi siê i
skazuje, s³owem ³ad i porz¹dek, klasyczne has³a prawicy.
Tylko reforma le¿y.                                /k/
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POTWIERDZAMY: Ciocia Anna
1000, AK 600, 10-5. SERDECZ-
NIE DZIÊKUJEMY!

POWTÓRKA Z HISTORII
--- 8.I.1918 - Orêdzie prezy-
denta Wilsona zawieraj¹ce 14
warunków zawarcia trwa³ego
pokoju. Punkt 14. mówi o
zjednoczonej i niepodleg³ej
Polsce z dostêpem do morza.
--- 9.I.1944 - Utworzenie
Rady Jedno�ci Narodowej z
Kazimierzem Pu¿akiem na
czele. Rada by³a odpowiedni-
kiem parlamentu pañstwa
podziemnego.
--- 13.I.1983 - Homilia ks.
Drzewieckiego w Katedrze
Wroc³awskiej: "Przez ca³¹
polsk¹ krainê przeszli
uzbrojeni w pistolety i prze-
pisy prawa wojennego siepa-
cze Heroda..."
--- 14/15.I.1863 - Branka
do wojska carskiego w W-wie
osi¹ga mierne rezultaty.
W nastêpnych dniach trwa-
j¹ gor¹czkowe ³apanki m³o-
dzie¿y.
--- 14.I.1948  - Cyrankiewicz
w Sejmie zapowiada, ¿e "rz¹d
nie bêdzie tolerowa³ agre-
sywnej postawy...hierarchii
ko�cielnej".
--- 14.I.1976 -  Protest
przeciwko wpisaniu do Kon-
stytucji PRL zasady "niena-
ruszalnej braterskiej wiêzi
ze Zwi¹zkiem Radzieckim"
podpisuj¹ J. Olszewski, A.
Pajdak, S. Szczuka i W. Ziem-
biñski. Ogó³em przeciw po-
prawkom protestuje oko³o 10
tysiêcy obywateli.

Z REGIONU
--- W wielu ko�cielnych
szopkach pojawi³y siê  motywy
zwi¹zane z morderstwem ks.
Popie³uszki. M.in. w Mistrze-
jowicach figurki trzech
oprawców nios¹ ksiêdza, a
przy ¿³obku le¿y czarna su-
tanna ofiary. T³em s¹ �wiece
wotywne i transparent "S".
--- W kaplicy ko�cio³a mi-
strzejowickiego trwa wystawa
zdjêæ z pogrzebu ks. Popie-
³uszki autorstwa  Adama
Bujaka i innych. Ok. 200
zdjêæ ukazuje nieprzeliczone
t³umy zebrane  wokó³ ko�cio-
³a na ¯oliborzu, czo³owych
przywódców "S" - Wa³êsê, Ma-
zowieckiego, Jurczyka,
ogromn¹ liczbê solidarno-
�ciowych plakatów, napisów
i transparentów. Na jednym
z nich kilka s³ów, �wietnie
ujmuj¹cych sens mêczeñstwa
ks. Popie³uszki: "Zgin¹³ za
Boga, Ojczyznê - za Ciebie".
--- Niektórzy ksiê¿a chodz¹-
cy po kolêdzie rozdaj¹ obraz-
ki z ks. Popie³uszk¹ .
Z KRAJU
--- Na 25 tys. osób ocenia siê
t³umy, które wziê³y udzia³ w
mszy za Ojczyznê odprawion¹
w ostatni¹ niedzielê grudnia
w ko�ciele im. �w. Stanis³awa
Kostki w W-wie.
--- Op³aty za mieszkania
spó³dzielcze  podskoczy³y od
1 stycznia o kilkadziesi¹t
procent. O ¿adnych rekompen-
satach tych podwy¿ek w p³a-
cach pracowniczych nikt nie
wspomina. Wronie zwi¹zki
milcz¹ na ten temat. Tak
zaczyna siê czwarty rok
"wychodzenia z kryzysu".
--- TVP wyja�ni³a doros³ym,
¿e ³añcuchy na choince poja-
wi³y siê w XIX w. i symboli-
zowa³y zaborcze kajdany,
którymi skuto Polskê. Dzie-
ciom Teleranek zaserwowa³
wersjê bardziej optymistycz-
n¹: ³añcuchy przedstawiaj¹
zgodê i przyja�ñ miêdzy  na-
rodami. Pocieszne s¹ te wy-
si³ki komunistów pod koniec
XX wieku, aby dorobiæ  w³a-
sn¹ ideologiê do symboli z
innego �wiata, na którym nie
uda³o im siê zapanowaæ.

--- W W-wie  na sesji Stowa-
rzyszenia Historyków  Sztuki
po�wiêconej sztuce polskiej
po II wojnie �wiatowej, wiele
referatów krytycznie oceni³o
okres socrealizmu, wskazuj¹c
równocze�nie na szkodliwe
naciski pañstwa na postawy
twórców i tre�æ dzie³ arty-
stycznych. Niektórzy uczest-
nicy sesji powo³ywali siê
w swych referatach otwar-
cie na literaturê bezdebi-
tow¹.
--- Jak¹ rangê maj¹ obecne
wronie zwi¹zki? W dawnych
czasach przewodnicz¹cy CRZZ
by³ automatycznie cz³onkiem
Biura Politycznego KC PZPR.
Obecnie za�, jak daleko jest
do tego stanowiska przewod-
nicz¹cemu OPZZ Alfredowi
Miodowiczowi...
--- W niezale¿nym obiegu
pojawi³y siê pierwsze kasety
wydane przez  "O�wiatê Nie-
zale¿n¹  Solidarno�ci" we
wspó³pracy z zagranic¹ i
przeznaczone dla kó³ samo-
kszta³ceniowych. Jedna z tych
kaset zawiera np. wyk³ad-
gawêdê Natalii Gorbaniew-
skiej - rosyjskiej t³umaczki
literatury polskiej - o nie-
zale¿nej dzia³alno�ci opozy-
cyjnej w ZSRR. Gorbaniewska
po latach niezale¿nej dzia-
³alno�ci i prze�ladowañ
przebywa obecnie na Zacho-
dzie. Nagrania przygotowa³o
wydawnictwo Kontakt w Pary-
¿u. S³ucha siê!
--- Jeden lektorów KC PZPR
ujawni³, ¿e w 1983 r. eksport
polskich towarów dokona³
siê kosztem 300 miliardów
z³otych strat! Na tê kwotê
sk³adaj¹ siê przede wszyst-
kim p³atno�ci za  niedo-
trzymanie terminów lub
warunków umów, a tak¿e
ró¿nica miêdzy realnymi
cenami �wiatowymi a zani¿o-
nymi cenami polskich wyro-
bów, które oferuje siê nawet
poni¿ej granicy op³acalno-
�ci byle tylko zdobyæ dola-
ry. /NAI/
--- Wg pog³osek kr¹¿¹cych
w�ród cz³onków  KW-skiego
PZPR, X zjazd partii odbyæ
siê ma w maju 1986 r. /NAI/
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ZE �WIATA
--- Przyznana po raz drugi
w tym roku w Brescii we W³o-
szech nagroda dla Kobiety
Roku - tzw. Premio Antigone
- przypad³a Danucie Wa³êso-
wej. Jury wyró¿ni³o j¹ za
postawê moraln¹, ducha s³u¿-
by, za to, ¿e w trudnej sytu-
acji zachowa³a spokój, opano-
wanie i upór. Wyjazd pani
Danuty do W³och po nagrodê
w lutym br. bêdzie najpraw-
dopodobniej po³¹czony z pry-
watn¹ audiencj¹ u Papie¿a.
--- Francja. W Dunkierce
jeden z placów miasta otrzyma
imiê ks. J. Popie³uszki. W Gre-
noble ods³oniêto pomnik "So-
lidarno�ci" w 3 rocznicê
wprowadzenia w Polsce stanu
wojennego.
--- A¿ tydzieñ czeka³a Mo-
skwa z przeproszeniem Norwe-
gii za "przypadkowe" naru-
szenie jej terytorium przez
radzieck¹ rakietê �redniego
zasiêgu wystrzelon¹ z ³odzi
podwodnej na Morzu Barentsa.
Finlandii, nad któr¹ pocisk
uleg³ samozniszczeniu, jesz-
cze nie przeproszono.
--- Grupa kombatantów z Wo³-
gogradu wyst¹pi³a z oficjal-
n¹ petycj¹ o przywrócenie
miastu nazwy Stalingrad w
40-lecie zakoñczenia II woj-
ny �wiatowej. Petycja jest w
jak najbardziej powa¿ny spo-
sób rozpatrywana przez KC
KPZR. Tylko patrzeæ, jak
�l¹ski beton partyjny wyst¹-
pi o przywrócenie Katowicom
nazwy Stalinogród.
--- Zaledwie 6 mandatów
uzyska³a w ostatnich wybo-
rach promoskiewska Komuni-
styczna Partia Indii na
przesz³o 500 miejsc w parla-
mencie.
--- Specjali�ci wyliczyli, ¿e
ZSRR straci³ w Afganistanie
w samym tylko sprzêcie lata-
j¹cym 600 maszyn, g³ównie
helikopterów bojowych.
--- Dwaj cz³onkowie radziec-
kiego zespo³u rokowego Zew
Tr¹bki zostali skazani na
d³ugoletnie wiêzienie za
próbê ucieczki do Finlandii.

SZOPKA KOMUNISTY
    Do szopki w Ko�ciele Mistrzejowickim uda³ siê wys³annik
krakowskich komunistów Stanis³aw Stanuch /Gaz. Krakowska z
3 bm./ To, co stwierdzi³ na miejscu, przerazi³o jego partyjne
sumienie. Nie dano mu tak¿e sfotografowaæ miejsca przestêp-
stwa. Odda³ zatem wszystko piórem. Zada³ przy tym wiele za-
sadniczych pytañ. Dlaczego np. górny poziom ko�cio³a mi-
strzejowickiego s³u¿y modlitwie i jest w porz¹dku, a dolny
nie? Dlaczego w szopce urz¹dzonej w dolnej czê�ci przy ¿³obku
Nowonarodzonego nie ma Matki Boskiej i �w. Józefa, a jest
trzech oprawców wlok¹cych ksiêdza w kom¿y i stule?  Dlacze-
go zamiast gwiazdy betlejemskiej wywieszono transparent z
by³¹ nazw¹ by³ego zwi¹zku zawodowego? Pytania mno¿¹ mu siê
pod piórem. Dlaczego tyle �wiec wotywnych wokó³ ¿³obka,
dlaczego przewi¹zane bia³o-czerwonymi wst¹¿kami? Dlaczego
w miejscu, gdzie na krzy¿u spoczywa g³owa Chrystusa "zrêcz-
nie wmontowano zdjêcie Papie¿a"? Co na to specjali�ci od
doktryny katolickiej?
    Spokoju Stanuchowi nie daje te¿ wystawa zdjêæ z pogrzebu
na ¯oliborzu. Dlaczego uroczysto�æ fotografowano tak ten-
dencyjnie? Dlaczego by³o tam tyle niezgodnych z prawem
transparentów? Albo jakim prawem napisano "Ks. Popie³uszko
�w. Jerzym naszych czasów"? Czy mo¿e byæ patronem lub �wiê-
tym osoba nie wyniesiona na o³tarze przez kompetentne in-
stytucje ko�cielne? Co krok to w¹tpliwo�ci. "Zgin¹³ z r¹k
komunistycznych siepaczy czerwonego terroru". Jaki terror,
jacy siepacze? - dziwuje siê naiwnie tow. Stanuch. Gdyby to
by³a prawda, ju¿ by�cie wszyscy byli martwi. Dlaczego przy-
pomina siê, ¿e zabójcy byli partyjnymi kolegami Stanucha?
Przecie¿ partia siê ich ju¿ pozby³a, a ich zwierzchnik, pre-
mier, genera³ i naczelnik osobi�cie zapewni³, ¿e on im tego
zrobiæ nie kaza³. Dlaczego wreszcie te pa³ace watykañskie s¹
takie bogate? Gdyby je Chrystus odwiedzi³, czu³by siê nie-
swojo. Tak samo jak nieswojo czu³by siê w Mistrzejowicach.
I tak dalej.
    Towarzyszu Stanuch, dziwujcie siê dalej. Wolno wam, tak
jak nam wolno to wszystko doskonale rozumieæ, bez interpre-
tacji z "Gazety". Bo, dla nas Nowonarodzony to nie dzieci¹tko
otoczone bydl¹tkami i pacholêtami w strojach z epoki. To nie
Matka Boska /samotna, niepracuj¹ca/ i �w. Józef /stolarz,
bezpartyjny/ o�wietleni przepisow¹ gwiazd¹ wed³ug projektu
ministerstwa wyznañ. Dla nas Nowonarodzony to nasze cier-
pienia, rado�ci i smutki. To nasze ¿ycie sponiewierane przez
komunistów, o których koniec b³agamy Najwy¿szego. To nasza
nadzieja, ¿e Nowonarodzony nie dopu�ci wiêcej do tak ohyd-
nych morderstw, jak na ks. Jerzym, ¿e przetrwamy, chocia¿
czerwoni szaleñcy powinni nas wszystkich ju¿ dawno poza-
bijaæ.
    A "Gazecie" sk³adamy osobno "Bóg zap³aæ". Pierwszym bo-
wiem efektem artyku³u jest gwa³towny nap³yw ludzi do ko-
�cio³a w Mistrzejowicach, pragn¹cych na w³asne oczy obejrzeæ
zareklamowan¹ w ca³ej Ma³opolsce szopkê i wystawê.

ZNACZKI, ZNACZKI...
--- 20-znaczkowy, nieb.-pomarañczowy, sygnowany przez
"Pocztê Solidarno�ci" wydany zosta³ w Warszawie. Znaczki po
30 z³ u³o¿one s¹ parami. Jeden przedstawia ks. Popie³uszkê
oraz napis "Jest w�ród nas. Zamordowany 19.X.1984 r. 56.
ofiara re¿imu genera³a". Drugi przedstawia fronton ko�cio³a
na ¯oliborzu, z flag¹ rozdart¹ w kszta³cie litery "V".    ---

1985  �  7 STYCZNIA  �  NR 1 (88)



MA£A POLSKA  �  ROK III
205

PISMO NIEZALE¯NE. WYDA-
WCA PAP - POLOWE ARCHI-
WUM PRASOWE KRAKÓW, MA-
£OPOLSKA. NASZA DEWIZA:

PLUS RATIO QUAM VIS
RACZEJ ROZUMEM NI¯ SI£¥

ROK III

mm mm mmm  m  mmmmm mm m m mmm m mm m m mmm  m  mmmm   m m m  mm m m

mmm mmm m   mmm m m mmmm m m m m   m   mm  m mmmm m m m    m  mm  mmmm   mmm mm mmm  m m m m

NR 2/89/  14.I.85 15 Z£

POWTÓRKA Z HISTORII
--- 15.I.1863 - Centr. Komi-
tet Narodowy wyznacza termin
wybuchu powstania na 22/23 I.
Branka do wojska na prowin-
cji ma nast¹piæ 25.I.
--- 15.I.1966 - Gomu³ka pro-
klamuje konkurencyjne wobec
Millenium uroczysto�ci Ty-
si¹clecia Pañstwa /w³adze
bêd¹ czyni³y wszystko, by
oderwaæ ludzi od uroczysto�ci
ko�cielnych zwi¹zanych z
1000-leciem Chrztu Polski/.
--- 18.I.1862 - Decyzja cara
w sprawie polskiej: "Ani kon-
stytucji, ani armii polskiej,
¿adnej autonomii politycznej,
du¿a autonomia administra-
cyjna".
--- 18.I.1951 - Zniesienie
niektórych �wi¹t ko�ciel-
nych. W �lad za tym id¹: usu-
wanie religii ze szkó³, ruch
"ksiê¿y-patriotów", rozwój
dywersyjnego PAX-u.
--- 19.I.1947 - Wybory do
Sejmu. W 10 okrêgach /na 52/
uniewa¿niono listy PSL. Or-
ganizowano pod terrorem
zbiorowe, jawne g³osowanie.
Wg fa³szerstw rz¹dowych na
PSL pad³o tylko 10,3% g³osów.
Informacje PSL z 1300 obwodów
/na 5527/ wykaza³y 68%
g³osów.
--- 20.I.1949 - Zjazd ZLP w
Szczecinie. Narzucenie pro-
gramu realizmu socjalistycz-
nego w sztuce, krytyka do-
tychczasowej twórczo�ci "za-
ra¿onej obc¹ ideologi¹".

PYTANIA BEZ ODPOWIEDZI
   Proces morderców ks. Popie³uszki relacjonowany jest
obszernie przez rozg³o�nie zachodnie, tak¿e nasze �rodki
przekazu po�wiêcaj¹ mu stosunkowo wiele miejsca, kieruj¹c
zreszt¹ uwagê na nieistotne drobiazgi /np., j¹kanie siê
jednego ze zbirów/. Nie omijaj¹ przy tym ¿adnej okazji,
¿eby zaatakowaæ Ko�ció³ i oszkalowaæ sam¹ ofiarê, a jak
siê da, to i "S".
   Widaæ, ¿e ch³opcy Kiszczaka, Rakowskiego i Urbana
trudzili siê nad re¿yserk¹ procesu, ale za to maj¹ teraz
wyniki: w lesie szczegó³ów, we mgle pó³prawd gubi¹ siê i
zacieraj¹ g³ówne pytania, które chyba ju¿ nie doczekaj¹
siê odpowiedzi. Na jakim szczeblu zawi¹zano spisek? Czy
zabójstwo zosta³o oficjalnie zatwierdzone? Co zamierzali
osi¹gn¹æ uczestnicy spisku? Czy istnieje powi¹zanie miê-
dzy t¹ zbrodni¹ a innymi zamachami ma ludzi niewygod-
nych dla w³adzy?
   Nie pró¿nuje cenzura, która usuwa wszystko, co mog³oby
wskazywaæ na: dalsze powi¹zania bezpo�rednich morderców
z wy¿szymi szczeblami w³adzy, szczególne bestialstwo
oprawców z SB, rutynê metod przemocy i bezprawia w pracy
MSW i jego organów.
   Prasa zachodnia zaczyna sugerowaæ, ¿e proces jest czym�
wyj¹tkowym w naszym obozie i dowodzi liberalizmu Jaru-
zelskiego. Pamiêtajmy wiêc, ¿e do procesu dosz³o wy³¹cznie
dlatego, ¿e uda³o siê uciec Chrostowskiemu. A co do gene-
ra³a? Przy jego tempie liberalizowania polityki we-
wnêtrznej PRL doczekamy siê tego, czym demokracje zachod-
nie ciesz¹ siê od stulecia, nie wcze�niej ni¿ za trzysta -
piêæset lat.

RZ¥D SIÊ JAKO� GRZEJE�
   Wystarczy³ nieco wiêkszy spadek temperatury - rzecz
normalna w tej czê�ci Europy miêdzy �wiêtami Bo¿ego Na-
rodzenia a  �wiêtami Wielkiejnocy,  ¿eby z ca³¹ ostro�ci¹
zobaczyæ po raz który�, do czego doprowadzi³ nas realny
komunizm. Brakuje ciep³a w kaloryferach. W wielu miesz-
kaniach zapanowa³o polarne zimno. Ludzie w³¹czaj¹ grzej-
niki, wysiadaj¹ wiêc przeci¹¿one instalacje elektryczne.
Powszechnie brakuje wody w blokach, a studni komunalnych
nie ma. Spada ci�nienie gazu. Czê�ciowo wy³¹czany jest
pr¹d, nie tylko na odcinkach ulic, ale i w domach. Skró-
cono lekcje w szko³ach, kuleje transport i komunikacja
miejska, trudniej uzyskaæ po³¹czenie telefoniczne, zak³ó-
cone s¹ dostawy niektórych artyku³ów ¿ywno�ciowych, np.
ziemniaków. Wiele zak³adów pracy przerwa³o pracê, podob-
nie jak np. kawiarnie. W HiL wygas³y nawet podobno wiel-
kie piece - cud techniki radzieckiej sprzed æwieræ wieku.
W halach jest piekielnie zimno, wiêc na portierni zaczêto
sprzedawaæ wódkê - klasa robotnicza kupowa³a, pi³a i
chwali³a ustrój. O spadku produkcji i innych gospodar-
czych konsekwencjach mrozu dowiemy siê w grudniu, kiedy
rady narodowe i przedsiêbiorstwa bêd¹ na gwa³t korygowaæ
- w dó³ - plany roczne i wieloletnie. Tylko TV nie traci
animuszu. Widaæ rz¹d siê jako� grzeje, a ona w jego towa-
rzystwie te¿.
   Nag³e ataki zimy ju¿ dwukrotnie w historii PRL ods³o-
ni³y plajtê Gomu³ki, potem Gierka. Ostatnie mrozy nad-
gryz³y w¹t³e fundamenty socj. pañstwa bardziej, ni¿ 16
miesiêcy "S". Czy¿by historia znowu chcia³a siê powtórzyæ?
Do trzech razy sztuka�
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Z REGIONU
--- Na tablicy informacyjnej
w ko�ciele mistrzejowickim
wisi replika na artyku³
Stanucha na temat miejscowej
szopki. Obok znajduje siê te¿
w ca³o�ci tekst artyku³u.
Chcieliby�my do¿yæ chwili,
kiedy np. w Komitecie Kra-
kowskim partii kto� wywiesi
"Tygodnik Mazowsze" a obok
partyjn¹ z nim polemikê.
Odpowied� "Gazecie" w Mi-
strzejowicach koñczy siê
s³owami: "Dziêkujemy za re-
klamê. I tak Bóg z³o obraca
w dobre".
--- Cenzura krakowska trzy-
ma rêkê na pulsie. Niedawno
okroi³a orêdzie Jana Paw³a
II na XVIII �wiatowy Dzieñ
Pokoju. Ostatnio wyciê³a ze
sprawozdania z procesu mor-
derców ks. Popie³uszki frag-
ment zeznañ z³o¿onych przez
jednego z oskar¿onych, mimo
¿e proces jest jawny /!/.
Z ostatniej chwili: z kolej-
nego odcinka sprawozdania z
procesu oprawców SB cenzura
usunê³a po³owê tekstu.
--- Dowódca wronich zz Al-
fred Miodowicz wie, ¿e uk³ady
s¹ najwa¿niejsze, tote¿ w
nowej CRZZ przyst¹pi³ ju¿ do
montowania swojej mafii no-
wohuckiej. Do W-wy zaczyna
wiêc �ci¹gaæ swych by³ych
kolegów po kielichu z Kombi-
natu HiL. Jako pierwszy opu-
�ci³ swoj¹ za³ogê przewodni-
cz¹cy tzw. zwi¹zku z HiL
Edward Ksi¹¿kiewicz, który
ochoczo po�wiêci³ swoje po-
winno�ci zwi¹zkowe dla wiel-
kiej kariery urzêdnika w
centrali. Nowym kierownikiem
bura prasowego OPZZ ma zo-
staæ niejaki Nowakowski,
dotychczasowy pracownik
dzia³u wydawnictw HiL. Paru
innych wroniozwi¹zkowców z

Kombinatu równie¿ pakuje
walizki w nadziei, ¿e Al-
fred zaspokoi ich ¿yciowe
aspiracje.
--- Prof. Roman Ciesielski
z Politechniki Krakowskiej,
pe³ni¹cy m.in. obowi¹zki
przewodnicz¹cego Rady G³ów-
nej Nauki i Szkoln. Wy¿szego
obchodzi³ swoje 60-lecie. Na
uroczystej sesji naukowej z
tej okazji w auli PAN by³
ca³y Kraków. Z wyj¹tkiem
towarzyszy z Komitetu. Nie
ukaza³a siê te¿ na ten temat
¿adna wzmianka w prasie.
Wiadomo: Rada G³ówna jest
jednym z niewielu organów
samorz¹dowych rzeczywi�cie
niezale¿nych i umiej¹cych
zachowaæ zdrowy rozs¹dek
oraz w³asne zdanie - nieko-
niecznie zgodne z opini¹
w³adz. A czego� takiego czer-
wony nie wybacza. Wiêc m�ci
siê - jak umie.
--- Po d³u¿szej przerwie
ukaza³ siê kolejny, trzeci
numer "Archiwum Wspó³cze-
snego". Sk³adaj¹ siê nañ m.in.
artyku³ Marii Hirszowicz z
Uniwersytetu w Reading w
Wielkiej Brytanii nt. syste-
mowych �róde³ polskich kry-
zysów, jedna z homilii ks.
Popie³uszki, oryginalny
dokument z 1947 r. - spra-
wozdanie z dzia³alno�ci ko-
mitetu organizacyjnego refe-
rendum w Krakowie oraz ar-
tyku³ o stosunku ruchu ludo-
wego do powojennej reformy
rolnej. Cena 60 z³. Zamówie-
nia nale¿y sk³adaæ u kolpor-
terów "Ma³ej Polski".
--- Mimo spadku temperatury
do -25 st. ciecz p³yn¹ca ko-
rytem Wis³y przez Kraków nie
zamarza. Jak donios³o "Echo"
potrzebna by³aby temperatura
-50 st., ¿eby Wis³ê sku³ lód.
Nasza propozycja: sprzedawaæ

ciecz z by³ej rzeki zamiast
p³ynu Borygo do ch³odnic
samochodowych.

Z KRAJU
--- W niektórych ko�cio³ach
mo¿na ju¿ by³o ogl¹daæ na
magnetowidach filmy z po-
grzebu ks. Jerzego. Ta�my
nakrêci³a Niezale¿na Telewi-
zja, której kamery z charak-
terystycznym znakiem NTV
pisanym czerwon¹ solidark¹
widziane by³y w trakcie uro-
czysto�ci ¿a³obnych.
--- Federacja NSZZ Metalow-
ców dosta³a nowe uprawnie-
nia. Trochê jak w powiedzeniu
"na z³o�æ mamie odmro¿ê sobie
uszy", mo¿e teraz w razie
konfliktu z pracodawc¹ m.in.
zawiesiæ sw¹ dzia³alno�æ od
1 do 6 miesiêcy, a gdy to nie
pomo¿e ma prawo nawet siê
rozwi¹zaæ. Warto by to prawo
nada³a sobie tak¿e nasza si³a
przewodnia i jak najszybciej
z niego skorzysta³a.
--- Pytnia �redniego Polaka:
Co siê sta³o z kierowc¹ Jel-
cza, który zabi³ trzech pro-
wadz¹cych �ledztwo w sprawie
morderców ks. Popie³uszki?
Jak brzmi jego nazwisko i
nazwa firmy, w której praco-
wa³? Czy wytoczono mu jak¹�
sprawê s¹dow¹?
--- �redni wiek przewodni-
cz¹cych nowego CRZZ /a jest
ich a¿ o�miu!/ wynosi 47 lat
i �wiadczy o tym, ¿e partia
wreszcie postawi³a na m³o-
dzie¿. Warto przypomnieæ, ¿e
53-osobowa czo³ówka "Soli-
darno�ci" wraz z grup¹ do-
radców /dane z "Who is who
Solidarno�ci"/ legitymowa³a
siê w 1981 r. �redni¹ wieku
40 lat, a Wa³êsa - nienajm-
³odszy przecie¿ w�ród przy-
wódców bezkrwawej rewolucji
Sierpnia 80 mia³ w chwili
przeskakiwania przez mur
Stoczni Gdañskiej tylko
lat 37�

    NASZ G£OS W KONSULTA-
CJACH NA TEMAT PODWY¯EK CEN
¯YWNO�CI: Zaufajmy w³adzy -

Zostaniemy nadzy.

C z y t a j   u w a ¿ n i e
KTO PRZECIW NIE WIDZÊ

   Daj¹ nam do wyboru g³odowaæ z braku towaru albo z braku
forsy. Ale nie s¹ ciekawi, czy na przyk³ad chcemy ich przy
w³adzy. To jest "historyczna konieczno�æ". I zatykaj¹ nam
usta, ¿eby�my nie powiedzieli za du¿o. Tylko tyle: wariant
I czy II? /k/
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POTWIERDZAMY: E.S. 500
DZIÊKUJEMY!

POWTÓRKA Z HISTORII
--- 22/23.I.1863 - Wybuch po-
wstania. Ataki na 17 ze 140
garnizonów carskich, 6 ty-
siêcy powstañców walczy ze
stutysiêczn¹ armi¹ carsk¹.
Manifest uw³aszczeniowy daje
ch³opom w³asno�æ ziemi.
--- 22.I.1920 - Pierwsza
dekoracja wskrzeszonym Vir-
tuti Militari. Pierszymi
kawalerami orderu s¹ min.
Pi³sudski, Haller i Rydz-
�mig³y.
--- 22.I.1978 Powstanie To-
warzystwa Kursów Naukowych
/"lataj¹cych uniwersytetów"/.
--- 23.I.1950 - Objêcie przy-
musowym zarz¹dem pañstwowym
"Caritasu" /instytucji cha-
rytatywnej KO�cio³a /. Pro-
testuj¹ tylko J. Zawieyski
i J. Turowicz.
--- 24.I.1971 - Gierek na
spotkaniu ze stoczniowcami w
Szczecinie: "Kiedy nas zapro-
ponowano na te funkcje, któ-
re piastujemy, mnie i tow.
Piotra Jaroszewicza, wierz-
cie, my�my siê bronili�"

Z REGIONU
--- U �w. Szczepana Nieza-
le¿ny Zwi¹zek �rodowisk
Twórczych zorganizowa³ spo-
tkanie z redaktorem naczel-
nym "Gazety Krakowskiej" z
okresu "Solidarno�ci" Macie-
jem Szumowskim, który mówi³
nt. "�mieræ i ¿ycie". W swym
wyst¹pieniu prelegent rozwa-

¿a³ moralne i psychologiczne
aspekty dzia³añ w³adzy po 13
grudnia. G³ówn¹ lini¹ by³o i
jest ci¹g³e wprowadzanie nas
w stan nieustannego lêku,
zadawanie nam �mierci nie
fizycznej, lecz moralnej, za-
wodowej, spo³ecznej. Musimy
sobie z tego zdawaæ sprawê i
oprzeæ siê temu. Trzeba g³o-
�no mówiæ prawdê, wychowywaæ
w niej nasze dzieci. Dowodem
zupe³nej pora¿ki w³adzy s¹
nasze wyst¹pienia i zorgani-
zowane dzia³ania, ca³a prasa
i wydawnictwo pozaoficjalne,
tak liczna obecno�æ na im-
prezach podobnych do tej.
Musimy w tym wytrwaæ. Ze
wzglêdu na nasze po³o¿enie
geopolityczne jedyn¹ drog¹
jest porozumienie. Inaczej
trzeba by naród zniszczyæ,
zdziesi¹tkowaæ, pozamykaæ,
zamordowaæ. Nie wiadomo jak
d³ugo przyjdzie nam na to
porozumienie czekaæ. Musi
byæ ono oparte na zasadach
absolutnego partnerstwa. Do
sto³u negocjacyjnego nie
mo¿emy usi¹�æ zastraszeni.
Musimy siê do tego ju¿ teraz
przygotowaæ - wszyscy, ca³y
naród.
--- Znaki czasu wskazuj¹ na
to, ¿e id¹ z³e dni - powie-
dzia³ w Mistrzejowicach ks.
Jancarz na czwartkowym ka-
zaniu, nawi¹zuj¹c do procesu
morderców ks. Jerzego.
--- W tytu³ach krakowskich
gazet w relacjach z procesu
w Toruniu pomija siê literki
"ks." /ksiêdza/. Tak nakazuj¹
fachowcy z KK PZPR. Po co
zaraz wszyscy maj¹ siê dowia-
dywaæ, ¿e zamordowano ksiê-
dza? Z relacji prasowych i
radiowych usuwa siê te¿
wszystkie informacje i wypo-

wiedzi, w których pojawia siê
nazwisko gen. Kiszczaka.
S³usznie, przecie¿ on nic nie
wiedzia³, Pietruszka posta-
nowi³ oszczêdziæ zmartwieñ
szefowi.
--- Stosunkowo niewielkie
koksownie na Górnym �l¹sku
przeznaczy³y w tym roku na
zabezpieczenie otoczenia
przed swoim szkodliwym wp³y-
wem po ok. miliardzie z³o-
tych. Natomiast olbrzymia
koksownia HiL przewiduje na
ten sam cel tylko 40 mln z³,
tzn. 25 razy mniej.
--- "Bia³e morza" ko³o Sol-
vayu w Podgórzu ruszy³y - za-
czê³y obsuwaæ siê otaczaj¹ce
je wa³y. Naszemu miastu grozi
wiêc kolejna katastrofa.
--- Aktyw MO, PZPR i SB
podnosi wci¹¿ kwalifikacje.
Pomaga mu w tym wydatnie
krakowska Akademia Ekono-
miczna, a zw³aszcza jej by³y
rektor profesor, aktywista
pronowszczyk Antoni Fajfe-
rek. W ostatnich dniach pro-
mowa³ dwóch dr: Stanis³awa
Gêbalê /min. pracy, p³ac i
spraw socjalnych, wcze�niej
kierownik Wydz. Ekonomicz-
nego KC, wcze�niej gierkowski
I sekretarz KW w Tarnowie,
ws³awiony ocen¹ KOR w 1976 r.
: "to sami degeneraci, An-
drzejewski ? To jaki� pseudo-
literat"/ oraz genera³a mi-
licji Bejma. Ta druga obrona
odby³a siê w tajemnicy, bez
nakazanego ustaw¹ og³oszenia
w gazetach. Czego tow. gene-
ra³ siê wstydzi?
--- Znany specjalista od
koncertów ¿yczeñ, muzyczki
rozrywkowej, kompozytor
utworów do Spotkañ z Balla-
d¹ oraz do przedstawieñ "te-
atrzyku" Maszkaron Brunona

C z y t a j  u w a ¿ n i e
       /15/ CHCIA£BYM  ¯YÆ  W  SOCJALIZMIE

-- Socjalizm to system ekonomiczny - spo³eczna w³asno�æ
�rodków produkcji. Nie ma jej u nas i nie ma nawet ekonomii.
Jest "front rewolucji �wiatowej". �wiatow¹ gospodark¹ siê
dowodzi, dowódca musi byæ zdyscyplinowany - nie musi byæ
kompetentny. Za b³êdne decyzje p³acimy. Podwy¿ka cen, pod-
wy¿ka p³ac, drukowanie pieniêdzy. B³êdne ko³o. /k/
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Rajcy - Antoni Mleczko -
zosta³ zastêpc¹ kierownika
Wydzia³u Kultury KK PZPR.
Dla Mleczki to awans, ale dla
krakowskiej kultury - wrêcz
odwrotnie.
--- Za swój wredny artyku³
o szopce w Mistrzejowicach
Stanis³aw Stanuch dosta³ w
"Gazecie" honorarium 5 tys.
z³. Nie tak wiele! Widaæ, ¿e
czerwone srebrniki te¿ siê
ju¿ zdewaluowa³y, jak zreszt¹
zwykle wszystko w realnym
komunizmie. Przy okazji war-
to poinformowaæ, ¿e w "Gaze-
cie" istniej¹ specjalne tajne
listy wyp³at honorariów
autorskich, obejmuj¹ce tych,
którzy opracowuj¹ ró¿ne
wredne teksty, ale wstydz¹
siê podpisaæ je swoim w³asnym
nazwiskiem. Dostêp do tych
list ma tylko kilka osób w
redakcji. Fa³szerstwem by³o
puste miejsce obok tekstu
Stanucha wraz z informacj¹,
¿e ksiê¿a nie pozwolili na
sfotografowanie szopki w
kaplicy. Fotoreporterowi
nikt nie broni³ robiæ zdjê-
cia. Jemu siê po prostu nie
chcia³o fotografowaæ.
--- Jednym z pierwszych
posuniêæ nowego Zwi¹zku
Literatów Polskich w Kra-
kowie by³o wyrzucenie ze
sto³ówki zwi¹zkowej tych
pisarzy, którzy do ZLP siê
nie zapisali. Ale - jak nie-
sie wie�æ kuchenna - by³a
to decyzja pochopna. Po zli-
kwidowaniu po³owy kliente-
li prowadzenie sto³ówki
przesta³o siê kalkulowaæ.
Dop³acaæ? Nie ma kto. Dopu-
�ciæ niezrzeszonych? Niepo-
litycznie. Zamkn¹æ garkuch-
niê w ogóle? Swoi bêd¹ cho-
dziæ g³odni. I tak oto w ca-
³ej jaskrawo�ci stan¹³ przed
nowym ZLP - jak przed
wszystkimi prorz¹dowymi
organizacjami PRL - prob-
lem centralny, podstawowy
i w³a�ciwie jedyny: - prob-
lem KORYTA.

HUMOR MAKABRYCZNY: Nowa naz-
wa dla esbeków: Topie³uszki.

Z KRAJU
--- Wchodz¹ w ¿ycie nowe
limity godzin nadliczbowych
obowi¹zuj¹ce w poszczególnych
bran¿ach. S¹ one "przej�ciowo"
wy¿sze od przewidywanych w
Kodeksie Pracy. Do limitów
tych nie wlicza siê wolnych
sobót i innych dni wolnych
od pracy. Nadal wiêc 8-go-
dzinny dzieñ pracy oraz ty-
dzieñ pracy z wolnymi sobo-
tami i niedzielami bêdzie dla
wielu ludzi pracy w realnym
komunizmie PRL tylko pobo¿-
nym ¿yczeniem.
--- Ponoæ zamierzamy wpro-
wadziæ do produkcji kolejny
model licencyjnego samochodu
osobowego, którym ma byæ Fiat
UNO. Na co komu taki stary
grat?
--- �rodki przekazu ukry³y
fakt, ¿e Kubowicz, skazany w
Rzeszowie na 8 lat za usi³o-
wanie zabójstwa dziewczynki,
nie by³ ju¿ ksiêdzem, bo Ku-
ria zawiesi³a go 4 lata temu.
Skonfiskowano te¿ informa-
cjê, ¿e Kubowicz przesiedzia³
kilka lat w stalinowskich
wiêzieniach.

ZE �WIATA
--- Stowarzyszenie Pisarzy
ChRL pozwoli³o swoim cz³on-
kom pisywaæ na tematy inne
ni¿ robotnicy i wojsko.
--- Tylko pó³ roku trwa³a
w Jugos³awii reglamentacja
benzyny. Cukier jest u nas na
kartki od prawie 10 lat.
Nasze bony benzynowe te¿
pewnie rekord pobij¹.
--- Czechos³owacki minister
obrony narodowej Martin
D¿ur zmar³ w kilka dni po
odwo³aniu go ze stanowiska
ze wzglêdu na stan zdrowia.
Jest to rzadki wyj¹tek od
zasady, ¿e dostojnicy komuni-
styczni dzier¿¹ swe stanowi-
ska do¿ywotnio.

OD CZYTELNIKÓW dostali�my
ró¿ne ¿yczenia noworoczne, z
których dwa podoba³y nam siê
nam najbardziej: "ROKU NOWE-
GO BEZ CZERWONEGO!" oraz
"KRUCHEJ GLINY!".

HUMOR ZAGRANICZNY: Na Krem-
lu wybuch³a afera personal-
na - syn Czernienki nie zos-
ta³ przyjêty do domu starców.

ZNACZKI� ZNACZKI�
--- Trzy bloczki po 4 znaczki /po 50 z³ ka¿dy/, wszystkie
w kol. niebieskim wyda³a Poczta Niezale¿na NSZZ Nowa Huta.
Komplet po�wiêcony jest Porozumieniu Prasowemu "Solidarno�æ
zwyciê¿y". Dwa bloczki z datami pa�dziernik i listopad 1984
przedstawiaj¹ miniatury plakatów kolportowanych w latach
1982-84, m.in. "Uwolniæ Lecha Wa³êsê", "Marsz hutników do
Arki", "Naród jest stworzony do zwyciêstwa", "Bogdan W³osik -
pamiêtamy!" itd. Trzeci bloczek zawiera tytu³y pism nieza-
le¿nych Porozumienia: "Solidarno�æ zwyciê¿y", "Montinowiec"
i "D.P." /Nowa Huta/, "Kurierek B" /Bochnia-Brzesko/, "Fe-
niks" /Tarnów/, "¯¹d³o" /Le¿ajsk/, "Solidarno�æ zwyciê¿y"
/Rzeszów/, "Ceglorz" /Poznañ/, oraz "Solidarni" /Konin/.

¯ Y J Ê ,  W I Ê C   M Y � L Ê
    Zwyk³y mróz obna¿y³ totaln¹ klapê gospodarki, wszystko
siê wali, a organizm komunalny Krakowa wszed³ w stan
przedzawa³owy. W³adza natomiast prezentuje coraz lepsze
samopoczucie i stosuje manewr ucieczki do przodu. W³a�nie
"Rozpoczê³a siê spo³eczna konsultacja za³o¿eñ projektu roz-
woju Krakowa" - jak donios³a triumfalnie "Gazeta". Zapo-
mnia³a napisaæ "dalszego harmonijnego rozwoju". Istotnie,
kiedy drugi tydzieñ czeka siê na wodê w kranie, pi¹t¹ godzi-
nê na urzêdnika albo po ¿arówkê, kiedy nie ma czym wymyæ
zêbów - nic nas wtedy tak nie interesuje, jak to czy metro
w Krakowie ruszy w 1997 roku czy dopiero w 2003.
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POTWIERDZAMY: Regen 1000.
DZIÊKUJEMY!

Z REGIONU
--- Mistrzejowice, 17 stycz-
nia. Otwarcie nowej ciekawej
wystawy: rysunki Jacka Fedo-
rowicza. Lekkie, dowcipne,
ciête widzenia rzeczywisto-
�ci. Nic z kompromisu i alu-
zji. Obecny sam autor wysta-
wy. Po mszy �wiêtej wyg³asza
"zupe³nie powa¿ny" - jak siê
zastrzega - felieton o funk-
cjonowaniu cenzury w Polsce.
Nieustanna z³o�liwo�æ i ciêty
dowcip wywo³uj¹ jednak nie-
ukrywan¹ rado�æ s³uchaczy.
Jacek Fedorowicz, który 13
grudnia 81 powróci³ do wy-
uczonego zawodu artysty
plastyka, nie bierze udzia³u
w ¿adnych pañstwowych im-
prezach, w ¿adnych oficjal-
nych przedsiêwziêciach. Za
zaszczyt poczytuje sobie fakt,
¿e tylko jego i Ewy Szumañ-
skiej tekstów nie zamieszcza

siê nawet w "Powtórce z roz-
rywki". Dosta³o siê wszystkim
po kolei. Tak¿e "pewnemu zna-
nemu kabaretowi z W-wy" - w
którym w pierwszych rzêdach
zasiada p. premier Rakowski
lub minister Urban i za�mie-
waj¹ siê z dowcipów o nowych
zwi¹zkach zawodowych /pro-
szê, proszê - czego to u nas
w Polsce nie wolno!/. Nikt
tak bardzo nie zaszkodzi³ rz¹-
dowi, jak jego rzecznik Ur-
ban, ale i w tym jest szatañ-
ski cel - twierdz J.F. - taka
postaæ, styl przemawiania,
bezczelno�æ propagandy, bez-
graniczno�æ k³amstwa i bez-
prawia, maj¹ nas, bezradnych
przeraziæ i poraziæ. Aby�my
upadali na duchu, opu�cili
rêce, os³abli. Po prostu jest
to jedna z form zniewolenia.
--- Tylko przez parê godzin
ksiêgarnia krakowskiego Wy-
dawnictwa Literackiego "Pod
Globusem" przy ul. D³ugiej
sprzedawa³a kilkusetstroni-
cowy tom poezji Osipa Man-
delsztama - twórcy prze�la-
dowanego przez Stalina i do
dzi� wyklêtego w swej ojczy�-
nie - ZSSR. Wkrótce jednak
sprzeda¿ wstrzymano i tom
poszed³ na... przemia³. 
Interweniowa³o bowiem przed-
stawicielstwo radzieckie w
Polsce, mimo ¿e nasza rodzi-
ma cenzura nie dopatrzy³a
siê w tych wierszach niczego,
co by narusza³o sojusze PRL.
Ksi¹¿ka mia³a od pocz¹tku
pecha: ju¿ wcze�niej Wydaw-
nictwo Literackie na skutek

interwencji z zewn¹trz mu-
sia³o wymieniæ obwoluty dla
ca³ego nak³adu, gdy¿ tekst na
"skrzyde³ku" okaza³ siê nie
ca³kiem prawomy�lny. Dodaj-
my, ¿e ksi¹¿kê wydano na
doskona³ym papierze, w dwóch
jêzykach, w �wietnej szacie
graficznej, w twardej oprawie
introligatorskiej. Nak³ad
wyniós³ 30 tys. egzemplarzy,
cena 550 z³otych. Jak ³atwo
wyliczyæ, to "ideologiczne
niedopatrzenie" kosztowaæ nas
bêdzie kilkana�cie ml z³o-
tych. Strat dla polskiej kul-
tury wymierzyæ siê oczywi-
�cie nie da.
--- Wymieniany przez Urbana
- jako jeden z czo³owych,
obok ksiê¿y Popie³uszki,
Jankowskiego i Ma³kowskiego
- ekstremistów ko�cielnych,
ksi¹dz Kazimierz Jancarz,
celebruj¹cy s³ynne, cotygo-
dniowe nabo¿eñstwa za ojczy-
znê w Mistrzejowicach, otrzy-
muje liczne pogró¿ki. Rzecz
jasna, od anonimowych roz-
mówców b¹d� korespondentów.
Ostatnio obiecywano mu, ¿e
zostanie zastrzelony przed
o³tarzem. Hutnicy zorganizo-
wali ksiêdzu sta³¹ ochronê.
/NAI/
--- W naszym ustroju dobrze
byæ "równiejszym", bo i ¿yæ
³atwiej i chorowaæ l¿ej. Oto
przebywaj¹cy na jednej z
klinik na Kopernika p³k
Trzybiñski z krakowskiej SB
le¿y sobie w osobnym aparta-
mencie z³o¿onym z izolatki

POWTÓRKA Z HISTORII
--- 29.I.82 - Po-
wszechny strajk pó³-
godzinny we Wroc³a-
wiu - protest prze-
ciwko podwy¿kom cen.
--- 30.I.68 - ostatnie
przedstawienie "Dzia-
dów" w W-wie w re¿y-
serii K. Dejmka. De-
monstracyjny prze-
marsz ulicami i z³o-
¿enie pod pomnikiem
Mickiewicza transpa-
rentu z napisem:

"¯¹damy dalszych
przedstawieñ". Za-
trzymanie kilkudzie-
siêciu uczestników
pochodu.
--- 2.II.1940 - Przy-
wódca niemieckich
komunistów, pó�niej-
szy szef NRD, Walter
Ulbricht publikuje za
zgod¹ rz¹du hitlerow-
skiego w "Die Welt"
artyku³, w którym
pisze: "Ci, którzy
knuj¹ intrygi prze-

ciw przyja�ni narodów
niemieckiego i so-
wieckiego, s¹ wrogami
narodu niemieckiego
i nosz¹ piêtno wspól-
ników brytyjskiego
imperializmu".
--- 4.II.1944 - Sta-
lin do Churchilla:
"zgodzili�my siê na
liniê Curzona, czy-
ni¹c przez to bardzo
wielkie ustêpstwa na
rzecz Polaków".
--- 4.II.1945 - Po-

cz¹tek konferencji w
Ja³cie, która przes¹-
dzi³a powojenne losy
Polski, jej granice i
ustrój.
--- 4.II.1947 - Wybo-
ry Prezydenta przez
Sejm. Zosta³ nim daw-
ny agent sowiecki w
Polsce Boles³aw Bie-
rut. Choæ pos³owie
PSL wstrzymali siê od
g³osu, Bierut dosta³
443 g³osy na 441 po-
s³ów w Sejmie.

/c.d. na str.2/
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i ³azienki, ma przy ³ó¿ku bez-
po�redni telefon do stolicy,
a posi³ki podaje mu nie salo-
wa, ale osoba z wykszta³ce-
niem conajmniej dietetyczki.
Tylko los bywa �lepy i nie
przestrzega zasad ustrojowych
PRL. W³a�nie niedawno jaki�
z³odziej grasuj¹cy po klinice
skrad³ nie tylko kilka tore-
bek pielêgniarkom, lecz rów-
nie¿ kurtkê wyj�ciow¹ pu³-
kownika, na której nie by³o
jego dystynkcji funkcyjnych.
--- 10-lecie �piewania An-
drzeja Sikorowskiego z kaba-
retu "Pod Bud¹" krakowska TV
uczci³a odwa¿nie i patrio-
tycznie. Redaktor wysun¹³
tezê, ¿e pierwszy przebój Si-
korowskiego, piosenka o no-
wym roku mia³a szczególne
brzmienie po grudniu 1970.
Sam artysta wyzna³ jednak
skromnie, ¿e z tymi wydarze-
niami jego ballada "korespon-
dowa³a" do�æ przypadkowo, bo
napisa³ j¹ wcze�niej. Za to TV
"koresponduje" nie przypadko-
wo i zawsze w �ci�le okre�lo-
nym celu.

Z KRAJU
--- Koszt zimowiska dla
dziecka w wieku szkolnym
wynosi 10-14 tys. z³. Pañstwo
pociesza, ¿e bêd¹ dotacje. Ale
to jest w³a�nie miar¹ naszego
zubo¿enia, ¿e nie mo¿emy wy-
s³aæ dziecka na 2 tygodnie
bez pomocy pañstwa.

ZE �WIATA
--- Wszystko wskazuje na to,
¿e kolejny przywódca wielkie-
go Zwi¹zku Radzieckiego ma
k³opoty ze zdrowiem. Czer-
nienko nie pojawi³ siê pu-
blicznie od 27 grudnia, nato-
miast prasa radziecka za-
mieszcza liczne teksty rzeko-
mo jego autorstwa, które maj¹
dowodziæ, ¿e I Sekretarz KC
KZPR jeszcze ¿yje.

Z RADIA ERYWAÑ: Ilu ludzi
rz¹dzi Zwi¹zkiem Radzieckim?
Odpowied�: Pó³tora, Wiecznie
¿ywy Lenin i pó³¿ywy Czer-
nienko.

C z y t a j    u w a ¿ n i e
FIKCJA

    Nie mamy ³¹czno�ci z "w³adz¹". Ludzi, których obdarzamy
zaufaniem, s³yszymy przez zagraniczne radio i s³owa ich
czytamy w pasie drukowanej domowym sposobem. Z musu uda-
jemy, ¿e stosujemy siê do oficjalnych przepisów. Z musu
przyjmujemy pañstwowe pieni¹dze. Pod kar¹ grzywny wywie-
szamy flagi. Zabijamy czas, patrz¹c na marionetki w tele-
wizorze. Czekamy.  /k/

L i s t y   d o   r e d a k c j i

    "...Ostatnie dni w Krakowie ujawni³y miarê klêski eko-
logicznej, w której tkwimy od lat. Smog opad³ na miasto.
Klub Ekologiczny zwróci³ siê do w³adz, gazet i TV z apelem,
aby wywie�æ z K-owa dzieci do lat 3, gdy¿ s¹ one najbar-
dziej nara¿one na zatrucie. Apel pominiêto milczeniem.
Lekarze ze szpitala dzieciêcego w Prokocimiu stwierdzaj¹
ci¹g³y wzrost zachorowañ na ¿ó³taczkê, choroby uk³adu
oddechowego, a ostatnio nawet na tyfus. O doros³ych ju¿
nikt siê nie martwi". KAROLINA

    "...Atak zimy obna¿y³ niewydolno�æ systemu. W niektó-
rych domach od kilku tygodni nie ma kropli wody. Nikt nie
jest w stanie pomóc znêkanym mieszkañcom, bo odpowiedzial-
ni za stan rzeczy przerzucaj¹ k³opot jak pi³kê z instytu-
cji do instytucji. Mieszkañcy bloków ³api¹ wodê do garnków
w nocy. Rosn¹ w domach stosy niepranej bielizny. Do wiosny
odk³ada siê wiêksze porz¹dki. Na ulicach czarna ma� wci-
skaj¹ca siê do domów, sklepów, klatek schodowych, dworców.
Powszechny brud, b³oto, których nikt nie sprz¹ta, uspra-
wiedliwiaj¹c siê brakiem wody. Na Starym Mie�cie w wielu
domach zamarz³a kanalizacja. Widaæ starsze panie wylewa-
j¹ce wiaderka nieczysto�ci wprost do kratek kanalizacyj-
nych. W tej cywilizowanej Europie czeka nas chyba wiosn¹
grubsza epidemia." Stef.

REALIZM KRAKOWIAN
    "Czy s¹dzisz, ¿e kiedy� dojdzie do nastêpnego wielkie-
go wybuchu protestu ludzi pracy w Polsce, tak jak to by³o
w Sierpniu 80?" - takie m.in. pytanie zadali wiosn¹ ub. r.
ankieterzy Niezale¿nego Centrum Badania Opinii Spo³ecz-
nej NSZZ "S" kilkuset przedstawicielom najwa¿niejszych
grup pracowniczych Krakowa, stanowi¹cych reprezentacjê
ogó³u mieszkañców miasta zatrudnionych w zak³adach pra-
cy. /Wyniki tych badañ uka¿¹ siê wkrótce w niezale¿nym
opracowaniu ksi¹¿kowym/. A oto jak u³o¿y³y siê odpowie-
dzi:
   - tak, w bardzo bliskiej przysz³o�ci - 14,7%
   - tak, w niedalekiej przysz³o�ci - 39,2%
   - tak, za parê lat - 31,3%
   - tak, za parêna�cie lat -  4,5%
   - nie, nigdy -  0,9%
   - nie umiem odpowiedzieæ, nie wiem -  9,4%
    Odpowiedzi te nie maj¹ oczywi�cie warto�ci prognozy,
natomiast wyra¿aj¹ prawdziwe pragnienia i d¹¿enia spo³e-
czeñstwa. Mo¿na wiêc powiedzieæ, ¿e pragnieniem 85,2% kra-
kowian jest doczekanie masowego wybuchu protestu.

Niech komentarzem do tych liczb bêdzie jedno z b³ysko-
tliwych zdañ Ben Guriona, wieloletniego premiera Izra-

ela, warte uwiecznienia w ksiêgach m¹dro�ci ¿ydowskich: "¯yd, który nie liczy siê
z mo¿liwo�ci¹ cudu, nie jest realist¹."
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POTWIERDZAMY I DZIÊKUJEMY:
Od "Staruszków" 1000.

POWTÓRKA Z HISTORII
--- 5.II.1940 - Najwy¿sza Ra-
da Sprzymierzonych uchwala
wys³anie do bohatersko wal-
cz¹cej z agresj¹ sowieck¹ Fin-
landii Korpusu Ekspedycyj-
nego. Polacy tworz¹ w tym
celu Brygadê Podhalañsk¹
i dywizjon lotniczy, które
ostatecznie zamiast z Sowie-
tami bêd¹ walczyæ z Niemcami
pod Narvikiem.
--- 5.II.1978 - Pseudowybory
do rad narodowych. Oficjal-
nie 98,7% wziê³o udzia³ w "ma-
nifestacji jedno�ci narodu",
a 98,4% by³o "za". Wg niezale¿-
nych ocen, w W-wie g³osowa³o
oko³o 65%.
--- 8.II.1946 - Wypuszczenie
Polaków, wiê�niów ³agru w
Borowiczach k/Leningradu.
Wielu z nich po kator¿niczej
pracy przy kopaniu wêgla w
wodzie by³o "¿ywymi trupami".
--- 9.II.1953 - Dekret o obsa-
dzaniu duchownych stanowisk
ko�cielnych. Ordynariusze i
sufragani mieli �lubowaæ
"wierno�æ PRL".
--- 10.II.1940 - I wywózka
Polaków z ziem wschodnich pod
okupacj¹ sowieck¹. Objê³a ok.
220 tys. ludzi. Wysoka �mier-
telno�æ wywo¿onych podczas
podró¿y na trasie kilku tys.
km w nieopalonych wagonach
"bydlêcych", czêsto bez wody i
po¿ywienia.
--- Pose³ katolicki ze "Znaku"

- Stanis³aw Stomma - jako
jedyny wstrzymuj¹cy siê od
g³osowania nad poprawkami do
Konstytucji PRL, oznaczaj¹-
cymi dalsz¹ sowietyzacjê
Polski.

Z REGIONU
--- Ju¿ dzi� wiadomo, ¿e
koñcz¹cy siê w tym roku, tzw.
plan 3-letni nie bêdzie w
Krakowie wykonany w sferze
najbardziej czu³ej na zabu-
rzenia gospodarcze, mianowi-
cie w budownictwie mieszka-
niowym. Do zamkniêcia planu
zabraknie oko³o 300 miesz-
kañ. Przypomnijmy, ¿e by³ to
plan powsta³y ju¿ w okresie
stanu wojennego w 1982 r. i
obejmuje lata "wychodzenia z
kryzysu" - 1983-1985. Oto
jaka jest warto�æ frazesów o
"socjalistycznej odnowie"
kierowanej przez zmilitary-
zowan¹ komunê.
--- Z pó³ek sklepów z zabaw-
kami znikaj¹ lalki, misie
itp., pojawiaj¹ siê natomiast
masowo czo³gi, karabiny,
rakiety itd. Nie dziwi nas to,
bo przecie¿ autorem rezolucji
ONZ o wychowaniu w duchu
pokoju by³ cywil Gierek, a
teraz rz¹dzi generalicja. Z
bli¿ej nieznanych powodów
wycofano jednak ze sklepów
plastikowe kajdanki dla
dzieci. Mo¿e wróc¹ jak I se-
kretarzem zostanie Kiszczak
albo Milewski.

Z KRAJU
--- 21 stycznia Lech Wa³êsa,
TKK, Bogdan Lis i Adam Mich-
nik podpisali wspólne wezwa-
nie o przyst¹pienie do 15-mi-
nutowego strajku w dniu 28
bm. o godz. 12. Strajk ma byæ
manifestacj¹ protestu prze-
ciwko planowanym podwy¿kom
cen oraz próbom odebrania
prawa do 8-godzinnego dnia
pracy. Apel wzywa tak¿e do
obrony ksiê¿y i zapewnienia
im bezpieczeñstwa, stwierdza-
j¹c, ¿e zamachy na Ko�ció³ s¹
zamachami na to¿samo�æ ca³e-
go narodu.
--- Wyst¹pienie oskar¿ycieli

posi³kowych, reprezentuj¹-
cych rodzinê ks. Popie³uszki
- przeciwko karze �mierci
dla G. Piotrowskiego - mu-
sia³y bardzo zdenerwowaæ
czerwonego. Nie wspomniano
bowiem o tak wa¿nej sprawie
ani w komentarzach radiowo-
telewizyjnych, ani w prasie
re¿imowej. Gdyby nie "pi¹ty"
program radiowy, ilu¿ rzeczy
by siê nie wiedzia³o!
--- Kult ks. Popie³uszki
zaczyna przybieraæ niekiedy
formy - oglêdnie mówi¹c -
kontrowersyjne. Powsta³a np.
legenda, podawana z ust do
ust, ¿e jego widmo ukaza³o
siê nagle kapitanowi Pio-
trowskiemu w momencie, kiedy
ks. Jerzy nieprzytomny le¿a³
w baga¿niku samochodu. Nie-
którzy ludzie zaczynaj¹
wierzyæ, ¿e woda w miejscu,
gdzie wy³owiono zw³oki ks.
ma w³asno�ci uzdrawiaj¹ce.
--- Ju¿ dzi�, zanim ceny
posz³y w górê, wiemy, ¿e za
rok czeka nas nastêpna pod-
wy¿ka. Propagandowe przygo-
towanie do niej rozpocz¹³
w³a�nie minister Krasiñski,
o�wiadczaj¹c, ¿e przysz³e
ma³e podwy¿ki pozwol¹ unik-
n¹æ jednej wielkiej w 1986 r.
Sami mamy wybraæ co wolimy:
parê ma³ych, czy jedn¹ du¿¹.
Rz¹d daje nam wiêc pe³n¹
swobodê wyboru, jak kiedy�
Pan Bóg w raju Adamowi:
Masz tu Ewê i wybierz j¹
sobie�
--- W "Dzienniku Polskim"
przeczytali�my miêdzy wier-
szami, ¿e w 1984 r. Huta
Katowice odprowadzi³a do
bud¿etu w formie podatku
dochodowego ok. 1,3 mld z³,
ale równocze�nie z tego¿
bud¿etu dosta³a dotacjê 3 mld
z³. Inaczej mówi¹c huta jest
deficytowa i powinno siê j¹
zamkn¹æ. Bo inaczej - jak
mo¿na mówiæ o jakiejkolwiek
reformie gospodarczej?
--- Nie tak dawno "ca³y
naród odbudowywa³ swoj¹
stolicê". Poniewa¿ jednak na
bie¿¹ce remonty i utrzymanie
obiektów stolicy ca³y naród
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nie mia³ ju¿ ¿adnego wp³ywu
/jak zreszt¹ na cokolwiek w
tym kraju/, odbudowane wy-
si³kiem narodu zabytki war-
szawskie gwa³townie domagaj¹
siê ju¿� rewaloryzacji. M.in.
sypi¹ siê kamieniczki Stare-
go Miasta. Obrazek taki jest
nam dobrze znany z samego
Krakowa.
--- Miesiêczny ¿o³d rekruta,
który dobrowolnie zg³osi³ siê
do odbycia s³u¿by wojskowej w
formacjach ZOMO, wynosi 27
tysiêcy z³otych.

ZE �WIATA
--- Od jednego z czytelników
otrzymali�my wycinek z ka-
nadyjskiej gazety "The Toron-
to Star". Zawiera on reklamê
kursów kszta³c¹cych umiejêt-
no�ci przywódcze. Najciekaw-
sze, ¿e reklama ilustrowana
jest zdjêciami 4 ludzi, którzy
takie umiejêtno�ci posiadaj¹
w stopniu wybitnym. S¹ to:
aktualni premierzy Wielkiej
Brytanii i Kanady, prezydent
USA i� Lech Wa³êsa. Foto-
grafie s¹ niepodpisane, widaæ
autorzy reklamy uznali, ¿e
s¹ to postacie dostatecznie
popularne dla wspó³czesnych.
Jeszcze raz potwierdza siê
przys³owie, ¿e najtrudniej
byæ prorokiem we w³asnym
kraju�
--- "Izwiestia" w artykule o
hitlerowskich zbrodniarzach
zaatakowa³y ksiêdza Jankow-
skiego z Gdañska. Jego na-
zwisko wymieniono obok Goeb-
belsa i Bismarcka. Przypomi-
namy, ¿e zamordowanie ks.
Popie³uszki by³o poprzedzone
podobn¹ napa�ci¹ prasy ra-
dzieckiej.
--- Norwegia zamknê³a 7 lot-
nisk dla samolotów krajów
socjalistycznych, twierdz¹c,
¿e prowadz¹ one szpiegostwo
elektroniczne. Szczególne za-
niepokojenie Norwegów wzbu-
dzi³y liczne loty czarterowe
samolotów bu³garskich.

Z ¯YCZEÑ NOWOROCZNYCH:
"� bêdzie lepiej, czy gorzej,
byle nie charaszo�"

Z   l i s t ó w   d o   r e d a k c j i

   "Gierek wmawia³ nam sukcesy ma³e, �rednie, wielkie, aktu-
alne i przysz³o�ciowe - dla ka¿dego co� mi³ego. Te urojenia
by³y mu bardziej potrzebne ni¿ nam. Bo, bez sukcesów, on -
musia³ upa�æ, a my - wybili�my siê na "Solidarno�æ".
   Taktyka Jaruzelskiego jest inna. Wmawia nam, ¿e jeste�my
s³abi, rozbici, znêkani kryzysem, bez oparcia, wiêc musimy go
pokochaæ i i�æ za jego przewodem. Ta mi³o�æ jest bardziej
jemu potrzebna ni¿ nam. Bo my bez niego jeste�my i bêdziemy
CZYM�, a on bez nas bêdzie NICZYM." xyz

   "Nasilaj¹ siê ataki na ko�ció³ mistrzejowicki, a zw³aszcza
jego nabo¿eñstwa czwartkowe. Demagogiczne artyku³y czerwo-
nego redaktora Stanucha kracz¹, wykrakuj¹ przysz³e posu-
niêcia "obroñców prawa". Wierz¹cy rzekomo czytelnicy doma-
gaj¹ siê ukrócenia dzia³alno�ci samowolnych ksiê¿y - przez
wprowadzenie nowych przepisów kodeksu karnego. Kary dla
ksiê¿y polega³yby na zakazie wyg³aszania kazañ, aresztach
i zamykaniu ko�cio³ów. No có¿ - panowie Komender i Dobra-
czyñski to te¿ pewnie ludzie wierz¹cy. A szuje. Ró¿ni s¹ wie-
rz¹cy, panie Stanuch."    F.I.

W i d z ê,   w i ê c   m y � l ê
DZIURY W JEZDNI

   Ledwie mróz trochê popu�ci³, a ju¿ na ulicach powy³azi³a
masa dziur, z których wiêkszo�æ - mówi¹c nawiasem - by³a
³atana jesieni¹. Liche wykonanie, tandetnie prowadzone na-
prawy, brak pieniêdzy, ludzi, sprzêtu, zwyk³ego pomy�lunku
i gospodarno�ci - oto co potem odbija siê na fatalnym stanie
nawierzchni ulic, ale na wszystkich dziedzinach ¿ycia w re-
alnym komunizmie. Dziury w jezdni widaæ go³ym okiem, inne
zaniedbania i nonsensy czujemy dopiero wtedy, gdy zauwa¿amy
jak puste s¹ nasze portfele i portmonetki.

ZNACZKI� ZNACZKI�
--- Znaczek warto�ci 10 z³ wypu�ci³ dla upamiêtnienia
rocznicy wprowadzenia stanu wojennego krakowski KOS 241.
Kolor czarny i ró¿owy.
--- "Poczta Kraków" wyda³a 2 bloczki w kolorze bordowym z
okazji 66 rocznicy odzyskania niepodleg³o�ci - z portretem
J. Pi³sudskiego oraz IV rocznicy utworzenia "S" - z map¹
Polski, na której wyró¿niono tylko Gdañsk. Znaczki maj¹
wydrukowan¹ warto�æ 1 grosza, cena obu bloczków 100 z³.

MY�LI LUDZI WIELKICH
"Je¿eli wymagamy od ludzi,
by wype³niali swe obowi¹zki,
a nie chcemy im przyznaæ
¿adnych praw, to musimy im
dobrze zap³aciæ"
- GOETHE
"Prawa s¹ po to, ¿eby wspoma-
gaæ obywateli, nie tylko, aby
przejmowaæ ich lêkiem"
- WOLTER

HUMOR MAKABRYCZNY
Czym ró¿ni siê MO od SB? MO
zbiera dowody, a SB wrzuca do
wody.

PROPAGANDA DZIA£A
   Autentyczna rozmowa za-
s³yszana w tramwaju:
   - Widzia³e� proces w TV?
   - Widzia³em.
   - My�lisz, ¿e uniewinni¹
tego Popie³uszkê?

Z RADIA ERYWAÑ:
Pytanie: dlaczego Czernien-
ko w przeciwieñstwie do
Bre¿niewa nie wyje¿d¿a za
granicê?
Odpowied�: Bo Bre¿niew by³
na baterie, a Czernienko jest
pod³¹czony do sieci.   ---
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POTWIERDZAMY I DZIÊKUJEMY:
M.C.- 3.000.

POWTÓRKA Z HISTORII
--- 12.2.1973 - Milicja bru-
talnie przerywa wyk³ad Ada-
ma Michnika prowadzony w
prywatnym mieszkaniu w Kra-
kowie w ramach Towarzystwa
Kursów Naukowych.
--- 13.2.1982 - Wiec pod Po-
mnikiem Poznañskiego Czerw-
ca zostaje rozbity ZOMO - co
najmniej 1 ofiara �miertelna.
--- 14.2.1942 - Zwi¹zek Walki
Zbrojnej zostaje przekszta³-
cony rozkazem Naczelnego
Wodza w Armiê Krajow¹.
--- 15/16.2.1941 - Pierwszy
zrzut na teren Polski tzw.
"cichociemnych" - skoczków
spadochronowych szkolonych
w Wielkiej Brytanii.
--- 15.2.1946 - Rozpoczêcie
w W-wie procesu 23 cz³onków
NSZ /Narodowe Si³y Zbrojne/
oskar¿onych o "zbrodnicz¹
dzia³alno�æ". Zapada 9 wyro-
ków �mierci.
--- 16.2.1968 - Z³o¿enie
w Kancelarii Sejmu petycji
podpisanej przez 3.135 osób
protestuj¹cych przeciw zdjê-
ciu ze sceny "Dziadów" i "po-
lityce odcinania siê od po-
stêpowych tradycji narodu
polskiego."
--- 17.2.1981 - Oficjalna
rejestracja NZS /Niezale¿nego
Zwi¹zku Studentów/ wymuszona
studenckim strajkiem okupa-
cyjnym na 50 uczelniach.

�I PO PROCESIE�
    Niech za podsumowanie
procesu toruñskiego pos³u-
¿y nam gar�æ jego okre�leñ
wynotowanych jednego tylko
wieczoru z komentarzy "pol-
skiego radia, na wygnaniu":
�wymuszony przez oburzone

spo³eczeñstwo polskie,
�bezprecedensowy,
�najwa¿niejszy od czasów

stalinowskich,
�z góry ukartowany,
�sprawnie rozegrany przez

rz¹d Jaruzelskiego,
�starannie "przygotowany",
�precyzyjnie wyre¿ysero-

wany,
�dwuznaczny,
�teatr cieni,
�przeprowadzony przy

otwartej kurtynie, ale
bez zagl¹dania za kulisy,

�nieudany spektakl obli-
czony na pozyskanie opi-
nii publicznej,

�pozostawiaj¹cy wiêcej
pytañ ni¿ daj¹cy odpowie-
dzi na temat okoliczno�ci
zbrodni, �obna¿aj¹cy
zawis³o�æ wymiaru spra-
wiedliwo�ci w PRL, metody
SB i manipulacje propa-
gandy,

�nie wnosz¹cy nic nowego
do wiedzy spo³eczeñstwa
polskiego o bezprawiach
w³adzy, �przekszta³cony
w trzy procesy: morder-
ców, Ko�cio³a i samej
ofiary,

�pog³êbiaj¹cy kryzys we-
wnêtrzny w kraju,

�wstêp do rozprawy nad
ca³ym systemem PRL,

�jeszcze jeden epizod w
permanentnej konfronta-
cji spo³eczeñstwo-w³adza,

�rozpoczynaj¹cy now¹ fazê
napiêæ miêdzy Ko�cio³em
a pañstwem, miêdzy spo³e-
czeñstwem a znienawidzo-
nym re¿imem,

�uwa¿any przez rz¹d za
fina³ sprawy ks. Popie-
³uszki, a przez spo³e-
czeñstwo za pocz¹tek
ostatecznej rozgrywki
z komunizmem  Polsce.

Z REGIONU
--- Wracaj¹c z pobytu wypo-
czynkowego w Zakopanem, Lech
Wa³êsa go�ci³ w ostatni
czwartek w ko�ciele mistrze-
jowickim. Po spotkaniu wy-
�wietlono filmy o Monte Cas-
sino i o Katyniu.
--- Ogromne zainteresowanie
publiczno�ci wzbudzi³a wy-
stawa twórczo�ci plastycznej
Jacka Fedorowicza w ko�ciele
w Mistrzejowicach. Tematyka
jej nawi¹zywa³a do sytuacji
Polski w ostatnich trzech
latach. By³y tam i t³umy
witaj¹ce Papie¿a transparen-
tami o charakterystycznych
literach i panowie maskuj¹cy
za pomoc¹ kolorowych pajacy-
ków niewygodne napisy na
murach. Du¿o miejsca zajê³o
komiksowe ujêcie historii "S"
pt. "Piêæset pierwszych dni";
niemal tyle¿ urocze portrety
Urbana. Zwiedzaj¹cy mogli
tak¿e zapoznaæ siê z  tekstem
wywiadu o aktualnej sytuacji
autora wystawy i krótkim
rysem jego drogi artystycz-
nej.
--- Niewielu szczê�liwców
zdo³a³o ogl¹dn¹æ film pt.
"Ksi¹dz Jerzy" wy�wietlany
na prywatnych pokazach.
--- Podobno w handlu poja-
wi³y siê skarbonki w kszta³-
cie g³owy Urbana w kolorze
czerwonym lub ró¿owym. Nie
sprawdzili�my. Jak kto� znaj-
dzie, niech da znaæ. Sami
by�my kupili!
Z KRAJU
--- Min. £opatka w oficjal-
nym wyst¹pieniu wyrazi³ ¿al,
¿e rz¹d dwa lata temu nie
osadzi³ ks. Popie³uszki w
wiezieniu, bo dziêki temu by³-
by on dzi� ¿ywy i wolny. Oto
alternatywa dla ludzi my�l¹-
cych i dzia³aj¹cych niezale¿-
nie w re¿imie komunistycz-
nym: wiêzienie albo �mieræ.
--- Do kraju nie wpuszczono
Seweryna Blumsztajna - dzia-
³acza KOR i "S", który chcia³
wróciæ z Pary¿a, gdzie pozo-
sta³ po wprowadzeniu w PRL
stanu wojennego. Tak wiêc
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zapowiadane przez Urbana
stosowanie banicji wobec
dzia³aczy opozycji politycz-
nej ju¿ wesz³o w  ¿ycie, mimo
¿e sprawa nie stanê³a jeszcze
w Sejmie.

ZE �WIATA

--- W Belgradzie zakoñczy³
siê g³o�ny proces grupy opo-
zycjonistów jugos³owiañskich.
Wyrok okaza³ siê kompromisem
miêdzy d¹¿eniami tamtejszego
betonu partyjnego i zwolen-
nikami liberalizacji ¿ycia
politycznego. Opozycjoni�ci
bowiem zostali wprawdzie
skazani, ale na stosunkowo
³agodne kary - do pó³tora
roku wiêzienia.
--- Niektórzy komentatorzy
zachodni spekuluj¹ ju¿ na
temat nastêpcy Czernienki,
który podobno le¿y na ³o¿u
�mierci. Rzadziej wymienia
siê Gorbaczowa, któremu przed
rokiem dawano 95% szans,
czê�ciej natomiast Gromykê,
licz¹cego 75 lat.
--- W Indiach wybuch³a afe-
ra szpiegowska. Sprzedawano
tajne dokumenty pañstwowe
obcym wywiadom. Pocz¹tkowo
mówi³o siê, ¿e chodzi o wy-
wiad francuski i wówczas
TASS donosi³, ¿e jest to zmowa
imperialistów przeciwko kra-
jowi trzeciego �wiata. Od kie-
dy jednak zaczê³o siê okazy-
waæ, ¿e tajne dokumenty sku-
pywali równie¿ "dyplomaci"
NRD, PRL i ZSRR akredytowani
w Delhi, nasze �rodki prze-
kazu milcz¹ na tan temat.
--- W Wenezueli, w Merida,
przeje¿d¿aj¹cego ulicami
papie¿a emigranci kubañscy
witali transparentami "Ojcze
�wiêty nie przyjmuj zapro-
szenia od Fidela Castro".
--- W Albanii deklaruj¹cej
siê oficjalnie jako pierwsze
i jedyne na �wiecie naprawdê
ateistyczne pañstwo, w³adze
potêpi³y wystawianie anten
telewizyjnych w kszta³cie
krzy¿a.

---

Z ANKIETY NIEZALE¯NEGO CENTRUM BADANIA OPINII SPO£ECZNEJ
NSZZ "SOLIDARNO�Æ" PRZEPROWADZONEJ W KRAKOWIE
    Na pytanie: "Czy socjalizm stanie siê lepszy dla ludzi,
tak ¿e ludzie bêd¹ w nim ¿yli dostatnio, jak w rozwiniêtym
kapitalizmie, ¿e bêdzie demokracja polityczna, ¿e ludzkie i
obywatelskie prawa bêd¹ szanowane i ¿e Polska bêdzie krajem
rzeczywi�cie niezale¿nym?", odpowiedzi u³o¿y³y siê nastêpu-
j¹co: tak i raczej tak - 6,1%, raczej nie - 24,3%, nie, socja-
lizm jest coraz wyra�niej zwyk³ym kolonializmem rosyjskiego
wynalazku, musi zbankrutowaæ ekonomicznie i politycznie,
przyjdzie nowy ustrój i dopiero wtedy to wszystko bêdzie
mo¿liwe - dobrobyt, demokracja, niepodleg³o�æ - 57,9%. A wiêc
socjalizm zdecydowanie odrzuca jako z³y ustrój 82,2% ankie-
towanych.

OCH£APY WOLNO�CI
    Pod bankami z tward¹ walut¹ znowu ustawiaj¹ siê kolejki
od bladego �witu. Je�li chce siê mieæ konto dolarowe i mo¿li-
wo�æ wyjazdu za granicê, trzeba wp³aciæ co najmniej 10 dola-
rów do koñca marca br. Po tej dacie mo¿na wp³acaæ, ale przed
podjêciem dolary musz¹ pole¿eæ w banku rok bez oprocentowa-
nia i bez mo¿liwo�ci wywiezienia ich za granicê. Oznacza to
w praktyce zablokowanie wyjazdu na rok a na pewno w te
wakacje. W ten sposób komuna ³ata dziury w bud¿ecie, a lu-
dzie oddaj¹ zielone temu samemu bankowi, który raz ju¿ ich
okrad³ po 13 grudnia. Kupuj¹ och³ap wolno�ci - szansê wy-
jazdu tam, gdzie przez chwilê chocia¿ mo¿na zapomnieæ o tym,
w jakim kraju siê ¿yje.

ZNACZKI� ZNACZKI�
--- Bloczek z portretem Pi³sudskiego i dat¹ "11 listopada
1918 r." w ozdobnej ramce z³o¿onej m.in. z symboli legionowych
wyda³a "S" "Nowa Huta". Kol. ciemnobr¹z., 100 z³. Bloczek
stemplowany jest piecz¹tk¹ "Poczty Polowej Solidarno�ci".

. . .
Z LISTÓW  DO REDAKCJI

   "Sprostowanie do n-ru 1/88/ MP z 7.I.br.: Arkusz znaczków
sygnowany przez Pocztê Solidarno�æ wydany zosta³ nie w W-wie
lecz w Regionie �rodkowo-Wschodnim /Lubelszczyzna/. Poza
tym nie jest on 20-znaczkowy, tylko 2-znaczkowy /ale to
chyba b³¹d korektorski/. Pozdrowienia."
   OD REDAKCJI: To nie jest b³¹d korektorski. Pisali�my o edy-
cji warszawskiej, nie wiedz¹c ¿e podobna inicjatywa filate-
listyczna - uczczenie znaczkami ks. Popie³uszki - powsta³a
tak¿e w Lubelskiem. Prosimy o szczegó³y - wydrukujemy. Nie
�miemy prosiæ o orygina³ bloczka do zbiorów samej redakcji�

HUMOR MAKABRYCZNY

- Za co Piotrowski dosta³ 25
lat?
    - Rok za zabicie ksiêdza
a 24 lata za puszczenie z
¿yciem Chrostowskiego

x
- Jakie bêdzie ostatnie s³owo
Piotrowskiego przed powie-
szeniem?
- Ksiêdza!�

x
Ksi¹dz proboszcz idzie na
przechadzkê. Na drodze wy-
przedza go milicyjny fiat i
zatrzymuje siê.
    - Mo¿e podwie�æ ksiêdza?
- pyta uprzejmie miejscowy
posterunkowy.
    - Nie, sier¿ancie - odpo-
wiada duchowny. - Dziêkujê.
Dzisiaj ju¿ bra³em jedn¹
k¹piel. ---
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POTWIERDZAMY I DZIÊKUJEMY:
C od W 1000, dla MP 1000.

POWTÓRKA Z HISTORII
--- 19.II.1968 - Janusz Szpo-
tañski zostaje skazany na 3
lata wiêzienia za napisanie
kupletów "Cisi i gêgacze"
--- 20.II.1957 - Po wyborach
do Sejmu pos³owie "Znaku"
tworz¹ wraz z kilkoma bez-
partyjnymi 11-osobowy klub
poselski, który odt¹d o¿ywia
obrady jednego z najnudniej-
szych parlamentów �wiata.
--- 20.II.1983 - Machejek w
"¯yciu Literackim" pisze:
"�ma³pa z w¹sami wspina³a
siê coraz wy¿ej na drzewie
przedgrudniowej rzeczywisto-
�ci".
--- 21.II.1946 - Powo³anie
ORMO, które w koñcu roku
osi¹ga stan 88 tys. ludzi.
Wzorem Hitlera siêgniêto po
kryminogenny element celem
zdobycia w³adzy.
--- 22.II.1946 - PSL oskar¿a
w³adzê o prze�ladowania
cz³onków Stronnictwa, gwa³-
cenie wolno�ci obywatelskich
i wybuja³y "kapitalizm pañ-
stwowy".
--- 23.II.1978 - Utworzenie
Komitetu Wolnych ZZ w Kato-
wicach przez Kazimierza
�witonia.
--- 24.II.1953 - Zamordowa-
nie przez UB gen. Emila
Fieldorfa - "Nila" - b. sze-
fa Kedywu, skazanego za
"wspó³pracê z Niemcami" i

wiêzionego na Mokotowie.
--- 24.II.1982 - Z. Bujak
odrzuca propozycje w³adzy
dotycz¹ce "odrodzenia" NSZZ
"Solidarno�æ".
--- 25.II.1956 - Tajny refe-
rat Chruszczowa "O kulcie
jednostki i jego nastêp-
stwach", który pó�niej szero-
ko rozkolportowany w Polsce,
wywo³a³ ¿¹danie ukarania
rodzimych stalinowców.
--- 23-25.II.1982 - Proces
Mieczys³awa Gila - przewod-
nicz¹cego KRH HiL i Edwarda
Nowaka - przewodnicz¹cego
Komitetu Za³o¿ycielskiego
Samorz¹du Pracowniczego HiL.
10-minutowy strajk w HiL w
dniu rozpoczêcia procesu.
--- 24.II.1982 - Powstaje
Regionalna Komisja Wykonaw-
cza "S" Ma³opolska /RKW/ w
sk³adzie: W. Hardek, S.
Handzlik, J. Ciesielski.

Z REGIONU
--- Pod koniec lutego w ko�-
ciele Mistrzejowickim zosta-
nie otwarta wystawa ma-

larska po�wiêcona pamiêci ks.
Popie³uszki.
--- Alfred Miodowicz, szef
OPZZ, dosta³ od krakowskiej
Ku�nicy /klubu inteligencji
partyjnej/ medal "za m¹dro�æ
i odwagê". Koñ by siê u�mia³.

Z KRAJU
--- Re¿im wznowi³ nêkanie
opozycji. W Gdañsku milicja
zatrzyma³a 7 czo³owych dzia-
³aczy "S", którzy odbywali
zebranie w prywatnym miesz-
kaniu. Zwolniono od razu
tylko Wa³êsê. Bogdan Lis
/Gdañsk/,Adam Michnik /War-
szawa/ i W³adys³aw Frasyniuk
/Wroc³aw/ otrzymali ju¿ sank-
cje prokuratorskie to znaczy
znowu znale�li siê za kratka-
mi. Z ma³pi¹ z³o�liwo�ci¹
przed³u¿ono te¿ o dwa miesi¹ce
pobyt w areszcie Andrzejowi
Gwie�dzie, pod pretekstem ja-
kiego� dawniej pope³nionego
"przestêpstwa" podczas manife-
stacji protestacyjnej w Jas-
trzêbiu. Wszystko to dzieje siê
w przeddzieñ zapowiedzianego

C z y t a j   u w a ¿ n i e
DIAB£A NIE MA

    ¯e w Toruniu nie zapad³ wyrok �mierci nie martwiê siê z
trzech powodów. Po pierwsze, taki wyrok stworzy³by iluzjê
za³atwienia problemu. Tymczasem w oczach przeciêtnego SB-ka
Piotrowskiemu wydarzy³ siê po prostu wypadek przy pracy. Ta
opinia to problem, który istnieje. Po drugie, wyrok by³by
interpretowany w kategoriach "oko za oko", co nie podnios³o-
by naszej kultury politycznej. Po trzecie wreszcie, nie wie-
rzê w diab³a osobowego. Istniej¹ce z³o rozumiem jako dodatnie
sprzê¿enie zwrotne ludzkiej s³abo�ci z ludzk¹ g³upot¹. A tego
zabiæ siê nie da. /k/

Artur Miêdzyrzecki
    ONI

Nie my�l, ¿e to twój charakter im siê nie podoba
Twoja s³abo�æ albo �wietne usposobienie
¯e nie podoba im siê twój krytyczny umys³
Albo twoja wiara zaciek³a
Albo wy¿ynny lot niesfornej twojej duszy
Albo mi³osne twoje zniewolenie
    Pora by� wiedzia³ ¿e nie podobasz im siê ca³y
    Taki jaki jeste� i cokolwiek by� robi³ i mówi³
    I nie ja bêdê ci opowiada³
    Jaka to czarna nienawi�æ jadowita
    I kim s¹ zabójcy Boga
    I trzebiciele ludów
/druk bez wiedzy autora/

NR 7 (94)  �  18 LUTEGO  �  1985



ROK III  �  MA£A POLSKA
216

na 28 bm. 15-minutowego
strajku protestacyjnego.
--- Lotnictwo wojskowe w
PRL istnieje, ale nie ma
w³asnego zaplecza przemy-
s³owego. Dla potrzeb lotnic-
twa pracuj¹ w Polsce wielkie
zak³ady, jak np. WSK-PZL
Mielec o 20 tys. za³odze, ale
produkcja tych zak³adów
przeznaczona jest dla lot-
nictwa rolniczego lub sani-
tarnego, a w lwiej czê�ci dla
ZSRR. Polskie lotnictwo
wojskowe dysponuje jedynie
sprzêtem starej generacji.
Nowe maszyny bojowe otrzy-
mujemy od Wielkiego Brata
ze znacznym opó�nieniem i
po b. wysokich cenach. Tak
wiêc mowa o "obronie pol-
skiego nieba" jest - jak
wszystko w realnym komuni-
zmie - pustym frazesem.
--- Je�li absolwent Akade-
mii Medycznej decyduje siê
na pracê w wiêziennictwie,
musi ukoñczyæ specjalny 3-
miesiêczny kurs. Ale za to
zaraz potem dostaje: stopieñ
oficerski, podwy¿kê pensji
o 8 tys. z³, nieopodatkowane
nagrody kwartalne 15 tys.
z³, raz do roku sorty mun-
durowe, 17 tys. z³ na krawca,
który je dopasuje do figury.
Ponadto ma zapewnione takie
drobiazgi, jak wczasy, dar-
mow¹ pomoc wiê�niów przy
ró¿nych pracach domowych,
po¿yczki bezzwrotne itp.
Wszystko to oczywi�cie pañ-
stwo ludowe daje w ramach
podwy¿szania standardu
¿ycia wiê�niów, zw³aszcza
politycznych.
ZE �WIATA
--- Hymn NRD grany jest
czêsto, ale �piewany rzadko,
bo skomponowano go w okre-
sie, kiedy NRD oficjalnie
d¹¿y³a do zjednoczenia Nie-
miec. Zawiera zwrot "Niemcy
- ojczyzna zgodna". /BIO/
--- Kolejna afera w Gruzji
- funkcjonariusze partyjni
brali ³apówki za przyjmowa-
nie do partii. /NAI/

Z ANKIETY NIEZALE¯NEGO CENTRUM BADANIA OPINII SPO£ECZNEJ
KTO DOK¥D PROWADZI POLSKÊ?

    W omawianych ju¿ przez nas poprzednio badaniach miesz-
kañców Krakowa zatrudnionych w pañstwowych zak³adach
pracy przeprowadzonych przed wyborami do rad narodowych
w czerwcu 84, zadano ankietowanym m.in. dwa pytania: 1/ kto
prowadzi Polskê do dobrobytu, demokracji i wolno�ci? 2/ kto
prowadzi Polskê do nêdzy, ucisku i niewoli? Rozk³ad odpowie-
dzi na te pytania przedstawia wykres poni¿ej. S³upki ponad
lini¹ kropkowan¹ oznaczaj¹ procenty odpowiedzi na pytanie
pierwsze, poni¿ej linii - na pytanie drugie. Wykres jest tak
wyra�ny, ¿e nie wymaga ¿adnych komentarzy na temat pogl¹-
dów politycznych krakowian.

Z   l i s t ó w   d o   r e d a k c j i
    "Byle mechanik samochodowy wie, ¿e skrzynia biegów w
ma³ym fiacie ma od chwili jego zmontowania wyciek oleju i
teoretycznie nadaje siê na z³om. Praktycznie trzeba ten olej
dolewaæ w miarê jego ubywania. Problem powy¿szy ju¿ wkrótce
stanie siê przedmiotem kolejnych naukowych dociekañ, analiz
i dysertacji, bo w³a�nie na kolejnej uczelni powo³ano kolejne
podyplomowe studia sterowania jako�ci¹. Najwybitniejszych
absolwentów tych studiów wy�lemy pewnie do Forda w USA,
¿eby tam zorientowali siê, jak wyciek oleju opanowali kapi-
tali�ci ju¿ sto lat temu." M. U.

ZNACZKI� ZNACZKI�
--- Z Bydgoszczy dotar³y komplety kopert z okoliczno�ciowy-
mi znaczkami i ozdobnymi pieczêciami. W jednym komplecie s¹
znaczki z postaci¹ ks. Popie³uszki w kol. czarnym, czerw.
i zielonym, po 60 z³, a pieczêæ okr¹g³a z or³em w kol. czerw.
i czarn. ma napis "Ostatnia pos³uga kap³ana 19.X.1984 Byd-
goszcz". W drugim komplecie znaczki przedstawiaj¹ Piotra
Bartoszcze - kol. czarny 40 z³, kol. ziel. 65 z³. Na trzecim
znaczku widniej¹ - w�ród innych - nazwiska Przemyka, P.
Bartoszcze i J. Popie³uszki. Pieczêæ czerw. z napisem "Pamiê-
ci ofiar komunofaszyzmu". ---
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POWTÓRKA Z HISTORII
--- 26.2.1940 - Utworzenie
przy ZWZ Politycznego Komi-
tetu Porozumiewawczego p³k.
Rowecki, K. Pu¿ak  /PPS/,
S. Korboñski  /SL/, Al. Dêb-
ski /Stronnictwo Narodowe/.
--- 27.2.1861 - Manifesta-
cja religijna w W-wie idzie
na Zamek upomnieæ siê o
wiê�niów politycznych. Ko-
zacy atakuj¹ t³um nahajka-
mi, rozbijaj¹c równocze�nie
kondukt pogrzebowy. Obu-
rzony sprofanowaniem sym-
boli religijnych t³um ob-
rzuca ceg³ami ¿o³nierzy.
Wojsko oddaje salwê i zabija
5 uczestników demonstracji.
--- 27.2.1945 - NKWD aresz-
tuje 16 przywódców cywil-
nych i wojskowych Polski
Podziemnej zaproszonych
podstêpnie na rozmowy. Na-
stêpnie wywozi ich do Mo-
skwy, gdzie czeka ich proces
i wiêzienie.
--- 29.2.1768 - Zawi¹zanie
w Barze na Podolu konfede-
racji w odpowiedzi na gwa³-
ty rosyjskie w Polsce. Kon-
federaci wzywaj¹ kraj do
walki w obronie wiary i
wolno�ci.
--- 29.2.1968 - Walne ze-
branie Oddzia³u Warszaw-

skiego ZLP po burzliwej
dyskusji potêpia zakaz wy-
stawiania "Dziadów".
--- 1.3.1943 - PPR publikuje
deklaracjê programow¹ "O co
walczymy". No i  co, by³o o co
walczyæ?
--- 2.3.1861 - Manifestacyj-
ny pogrzeb 5 poleg³ych w W-
wie z udzia³em ok. 100 tys.
ludzi. Wojsko i policja zo-
staj¹ wycofane z ulic miasta.
Nastaje okres wzglêdnej wol-
no�ci, tzw. "polskie czasy".
W³adze pozornie ustêpuj¹
przygotowuj¹c jednocze�nie
kontrakcjê.
--- 3.3.1964 - Protest pry-
masa Wyszyñskiego przeciw
antyko�cielnej akcji MSW.
--- 4.3.1940 - Narada NKWD
i Gestapo w Krakowie w celu
zwalczania polskiego podzie-
mia. Jest to trzecia narada
tego typu po Lwowie /X.1939/
i Zakopanem /I.1940/.
Z REGIONU

--- Osiem osób, w tym Anna
Walentynowicz, rozpoczê³o w
ko�ciele w Bie¿anowie, g³o-
dówkê protestacyjn¹, tzw.
rotacyjn¹, w trakcie której
przyjmuj¹ tylko chleb i wodê.
Jest to manifestacja m.in.
przeciwko aresztowaniu w
Gdañsku 3 dzia³aczy "S". Pro-
testuj¹cy wezwali do podej-
mowania podobnych g³odówek
w ca³ym kraju.
--- Do 10 marca czynna jest
w Kamienio³omie przy ko-
�ciele �w. Józefa w Podgórzu
wystawa "Echa victorii".
Ekspozycja po�wiêcona jest
rewii 12 pu³ków kawalerii
polskiej, która odby³a siê
6.X.1933 r. dla uczczenia 250
rocznicy zwyciêstwa Jana III
Sobieskiego pod Wiedniem.
Wystawa inauguruje obchody
50-lecia �mierci Marsza³ka
Pi³sudskiego, ukazuj¹c po-

staæ Komendanta na tle jego
wojska, z którym odnosi³
wiekopomne triumfy w 1920
r. w walce z najazdem so-
wieckim. Wszystkich, którym
droga jest pamiêæ i tradycja
orê¿a polskiego, organizato-
rzy zapraszaj¹ codziennie
/prócz sobót/ w godz. 15-19,
w niedzielê 11-17.
--- Szerzy siê moda na do-
mowe projekcje. Tym razem
polecamy film Ryszarda
Bugajskiego "Przes³uchanie"
wykonany miêdzy wrze�niem
81 i lutym 82 w Zespole
Filmowym X, a opowiadaj¹cy
o latach 1950-56. Mimo pro-
testu kierownika zespo³u
Andrzeja Wajdy, po kolauda-
cji w kwietniu 82 wydano
zakaz publicznego wy�wie-
tlania filmu. Obecnie jest
on dostêpny w K-owie z ta�m
wideo i chocia¿ jest to obraz
wstrz¹saj¹cy i ponury, ra-
dzimy nie omijaæ sposobno�ci
obejrzenia.
--- Na Akademii Górniczo-
Hutniczej odbywa siê sesja
naukowa pt. " AGH - 40 lat
pracy dla Krakowa". AGH ma
wiêcej ni¿ 40 lat. Kraków
te¿.

Z KRAJU
--- Mno¿¹ siê protesty
przeciwko aresztowaniu
Frasyniuka, Lisa i Michni-
ka. Jeden z listów protesta-
cyjnych podpisa³o 800 by³ych
internowanych  i wiê�niów
polit.
--- W specjalnej audycji
warszawskie radio "Solidar-
no�æ" wezwa³o do strajku
w dniu 28 bm.
--- Prymitywny serial
ubecki z kryminalist¹ Kna-
pikiem w roli g³ównej nadaje
TVP. Jest to fa³szywka szyta
grubymi niæmi, która ma
zohydziæ spo³eczeñstwu "S",

=============================================================================
--- 15 MIN STRAJK 28 BM GODZ 12 --- 15 MIN STRAJK 28 BM GODZ 12 --- 15 MIN STRAJK ---
=============================================================================

=============================================================================
--- 15 MIN STRAJK 28 BM GODZ 12 --- 15 MIN STRAJK 28 BM GODZ 12 --- 15 MIN STRAJK ---
=============================================================================
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Wa³êsê, zapowiadany na 28
bm. strajk itd. Niestety, s¹
jeszcze rodacy, którzy w te
wszystkie bzdury ze srebrne-
go ekranu wierz¹.
--- Na czarnym rynku po 150
z³ sztuka, pojawi³y siê zie-
lone "pierdole" - zabawne
banknoty wydrukowane na
wzór dolarów. Nazwa jest
skrótem od "Pierwyj espieri-
nientalnyj russkij dolar".
Na banknocie jest mnóstwo
rzeczy do poczytania i ogl¹-
dniêcia, m.in. podobizna Ur-
bana z uszami �wini i dewiz¹
"rz¹d siê sam wy¿ywi", oraz
Rakowskiego - podpisana
"MFR gawron mniejszy", wie¿a
kremlowska w otoku "Polska
kandydatem do ZSRR", napisy
"The Soviet Union of Eura-
sia", "NKWD and UB BANK",
"Sowiecki Bank �wiata", se-
ria GR 13 12 81 J itp.

ZE �WIATA

--- Rz¹d prokomunistycznej
Nikaragui wzmaga historiê
wojenn¹. Ostatnio np. powo³a³
do rezerwy wszystkich mê¿-
czyzn po 25 roku ¿ycia, rze-
komo w ramach przygotowañ
do odparcia� inwazji USA.
Przypomina to s³ynn¹ tezê
Stalina, ¿e w miarê rozwoju
socjalizmu zaostrza siê wal-
ka klasowa, bo zrozpaczony
wróg chwyta siê coraz wred-
niejszych metod. Efektem tej
tezy by³o powstanie w ZSRR
najwiêkszej na �wiecie armii
i tajnej policji. Maleñka
Nikaragua jest na najlepszej
drodze do realizacji - w
swoim wymiarze - tego same-
go celu.

--- MY�L �EREDNIEGO POLA-
KA: Gierek rz¹dzi³ metod¹
kija i marchewki, Jaruzelski
kija i Pietruszki.

=============================================================================
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C z y t a j    u w a ¿ n i e
 PRZECIW WSZYSTKIM

    Ko�cio³owi wojna. Uczelniom drakoñskie przykrêcenie
�ruby. Opozycji oszczerstwo i wiêzienie. Wszystkim podwy¿ki
cen. Nie za du¿o na raz?  /k/

Z    l i s t ó w   d o   r e d a k c j i
    "Zmiana warty dokona³a siê w Krakowskiej Komendzie
Chor¹gwi ZHP. Znakomicie przygotowany "partyjno-terenowy
blok" doprowadzi³ do sytuacji, w której we w³adzach zawsze
liberalnej i umiarkowanej Komendy Chor¹gwi znale�li siê
nie instruktorzy lecz wy³¹cznie funkcjonariusze. Pikante-
rii dodaje fakt, ¿e jeden z zastêpców komendanta to znany
powszechnie harcerskiej braci notoryczny pijak - Andrzej
Blum.
    O ile w poprzedniej kadencji w³adze partyjne traktowa-
³y w³adze chor¹gwiane z wyra�n¹ rezerw¹, podejrzewaj¹c je
o wspó³pracê z reakcyjnym podziemiem instruktorskim
/silnym lecz - jak wszystko w Krakowie - rozwa¿nym i
umiarkowanym/, o tyle dla nowych w³adz okazano od razu
serce i zaufanie, obiecuj¹c im jak najdalej id¹c¹ pomoc.
Oczywi�cie pod warunkiem "spacyfikowania" niewygodnej
kadry i rozci¹gniêcia pe³nej kontroli nad "nieprawomy�l-
nymi" dru¿ynami i szczepami.
    Daremny trud i zmarnowane pieni¹dze - krakowskie
harcerstwo pozostanie takie jakie by³o zawsze - harcer-
skie. Czuwamy!"

CO� Z GENEALOGII
    Nie ma dzi� mo¿liwo�ci zapoznania siê z polityczn¹ pu-
blicystyk¹ Bernarda Singera, drukowan¹ w "Naszym Przegl¹-
dzie" w latach 1926-39, chyba ¿e uda siê komu� dotrzeæ do 78.
tomu Biblioteki "Kultury", wydanego 23 lata temu. A szkoda,
bo lektura to wielce pouczaj¹ca i to z kilku powodów.
    Po pierwsze ukazuje ona dzia³alno�æ i aktywno�æ pol-
skiego Sejmu, a wiêc formê jego egzystencji bardzo dla nas
egzotyczn¹. Po drugie wynika z niej jasno, ¿e inne niezna-
ne nam zjawisko, jakim jest wolno�æ prasy, by³o zupe³nie
nie�le rozwiniête w ewoluuj¹cej ku dyktaturze Polsce po-
majowej. Po trzecie, ujawnia nam nieznane, godne rozpropa-
gowania proweniencje polityczne pewnych osób. Oto frag-
ment szkicu o klubie BBWR: "Stale siedz¹ w pierwszych
rzêdach S³awek, Ko�cia³kowski, Radziwi³³, Koc i oczywi�cie
pose³ Polakiewicz. Czasem wysuwa siê majster od ³amania
¿eber, bebesowski  /wywodz¹cy siê z PPS/ Longinus Podbi-
piêta, ziemianin Jaruzelski".
    Cytat wyja�nia dlaczego b³yskotliwie felietony Sin-
gera mimo starañ autora nie ukazuj¹ siê nak³adem pe-
erelowskich wydawnictw. Ujawnia te¿ intymny dzi� fakt
z genealogii znanej postaci, tworz¹c interesuj¹cy przy-
czynek do teorii dziedziczenia sk³onno�ci do polityczne-
go zamordyzmu.                                            ---
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========================
POTWIERDZAMY I DZIÊKUJEMY:
Wis³a 500+500.
========================

POWTÓRKA Z HISTORII
--- 5.III.1953 - �mieræ Sta-
lina. Niektórzy wtedy w Pol-
sce pop³akali siê serdecznie.
Nie wszyscy  z rado�ci.
--- 7.III.1984 - Strajk
uczniów szko³y w Miêtnem.
   Aresztowanie pisarza Mar-
ka Nowakowskiego.
--- 8.III.1953 - Ostatni w
latach stalinowskich numer
"Tygodnika Powszechnego".
Pismo zosta³o zlikwidowane
przez w³adze, bo odmówi³o
zamieszczenia tekstu ku czci
zmar³ego Stalina.
--- 8.III.1968 - Wiec na
dziedziñcu Uniwersytetu
Warszawskiego. Milicja ata-
kuje rozchodz¹cych siê
uczestników pa³kami bojowy-
mi. Pobito m.in. prof. St.
Herbsta i Cz. Bobrowskiego.
Aresztowano Kuronia, Mich-
nika i Modzelewskiego.
--- 9.III.1918 - Komisarz
bolszewicki w Odessie Mura-
wiew /nomen omen/ ka¿e wy-
r¿n¹æ wszystkich Polaków i
bur¿ujów. Polskie oddzia³y
ochotnicze p³k. Skrzyñskiego
udaremniaj¹  mord.
--- 9.III.1919 - Ententa
wypowiada siê w sprawie
wschodnich granic Polski:
"Zdobywajcie co jest wasz¹
w³asno�ci¹".
--- 9.III.1968 - Wiec soli-

darno�ciowy na Politechnice
Warszawskiej. Pochód do re-
dakcji  "¯ycia Warszawy",
okrzyki  "prasa k³amie",
manifestacjê rozpêdza MO.
Starcia trwaj¹ do godzin
wieczornych.
--- 10.III.1942 - Moskwa
zapowiada ograniczenie por-
cji ¿ywno�ciowych dla Armii
Andersa do 26 tys. Jest to
kolejna próba ograniczenia
rozwoju wojsk polskich w
ZSRR.
--- 11.III.1968 - Interpela-
cja pos³ów "Znaku" w Sejmie:
potêpienie polityki w³adz
oraz represji MO i SB.
--- Wiece na UW i PW w  W-
wie. Atak MO na skrzy¿owaniu
Al. Jerozolimskich z Nowym
�wiatem. "Trybuna Ludu"
ujawnia "inspiratorów" zaj�æ,
paxowskie "S³owo Powszechne"
oskar¿a o nie syjonistów.
--- W Krakowie wiec pod
pomnikiem Mickiewicza.

Z REGIONU
--- Trwa rotacyjna g³odówka
w ko�ciele w Bie¿anowie roz-
poczêta z inicjatywy krakow-
skiej grupy dzia³aczy Obywa-
telskiej Inicjatywy w Obro-
nie Praw Cz³owieka "PRZECIW
PRZEMOCY". Celem protestu
jest zwrócenie uwagi na
rosn¹ce represje w³adz wobec
solidarno�ciowej opozycji.
Przynajmniej przez 3 dni
g³odowa³o ju¿ w sumie kilka-
dziesi¹t osób. Rzecznikiem
uczestników protestu jest
Anna Walentynowicz, a grup¹
opiekuje siê proboszcz para-
fii pod wezwaniem narodze-
nia Naj�w. Marii Panny ks.
Adolf Chojnacki. Prasa ofi-
cjalna, jak zwykle w takich
przypadkach, usi³uje opluæ
i splugawiæ ca³¹ akcjê. Dru-
ga strona, natomiast nak³a-
dem i sumptem Wydawnictwa
My�li Nieinternowanej

===================================================

ZWYCIÊSTWO CZY KLÊSKA?
    Wielu zadaje sobie to pytanie po odwo³aniu strajku z 28
lutego. Zwyciêstwo to nie jest, bo podwy¿ki i tak s¹. Jedynie
kalendarz ich wprowadzenia nieco siê wyd³u¿y³. Wszystko za�
wskazuje na to, i¿ dalsze obni¿enie poziomu ¿ycia ludzi pra-
cy nie spotka siê z wiêkszym ogólnokrajowym protestem. A jed-
nak "S" co� osi¹gnê³a. Rz¹d siê cofn¹³. Z czê�ci podwy¿ek,
przynamniej na jaki� czas, musia³ zrezygnowaæ, inne musi
opó�niæ. "S" uzyska³a te¿ pewien efekt psychologiczny - mo-
g³a oceniæ sw¹ si³ê po wielko�ci strachu czerwonych. Wiele
zak³adów pracy, nawet ju¿ po us³u¿nym rozpowszechnieniu
przez TV decyzji w³adzy o odwo³aniu strajku, przypomnia³o
oblê¿one twierdze. Zamykano bramy, przetrz¹sano torby i
teczki. Czy wszystko to po to tylko, ¿eby udaremniæ zamiary
paru niepowa¿nych facetów z podziemia, których nie areszto-
wano, ¿eby nie zwiêkszaæ im popularno�ci za granic¹?
    Na pytanie wiêc, w tytule postawione tak �mia³o, odpo-
wied� brzmi: pat, remis, impas, co� na kszta³t �widra.
===================================================

C z y t a j    u w a ¿ n i e
PRZYK£AD: PODWY¯KA CEN

    Nie sprawdzi³y siê informacje ocenzurowane lub do u¿yt-
ku wewnêtrznego. Nie sprawdzi³a siê kadra z klucza par-
tyjnej nomenklatury. Nie sprawdzi³y siê decyzje arbitral-
ne, system nakazowy, przydzia³y i dotacje.
    Na ¿ycie kraju sk³adaj¹ siê decyzje podejmowane co-
dziennie. Nie zgodzili�my siê z decyzj¹ b³êdn¹ i niespra-
wiedliw¹. Ale g³ównym celem jest zmiana systemu, który
nie dzia³a. /k/

/c.d. na str. 2/

NR 9 (96)  �  4 MARCA  �  1985



ROK III  �  MA£A POLSKA
220

zd¹¿y³a ju¿ wydaæ na temat
krakowskiej g³odówki spe-
cjalny plakat i kolorowy
biuletyn.
--- Ostatnio w Krakowie
nasili³o siê nêkanie dzia³a-
czy "S" i niezale¿nej opozycji:
zatrzymania, aresztowania,
wezwania i przes³uchiwanie
osób podejrzanych o wspó³-
pracê z podziemiem.
--- Z "Echa" przepisujemy
oficjaln¹ wiadomo�æ: Komisje
naukowe Krakowskiego Od-
dzia³u PAN otrzymuj¹ rocznie
na prowadzenie badañ nauko-
wych 30 tys. Z³otych. Wzi¹w-
szy pod uwagê, ¿e komisji jest
kilkana�cie, zaczynamy rozu-
mieæ "osi¹gniêcia" krakow-
skiej nauki lat ostatnich.
--- Ob. Knapnik, wystêpuj¹cy
ostatnio w TV z "rewelacjami"
o "S" za granic¹, by³ kiedy�
s³uchaczem wieczorowym
IV LO w Krakowie, którego
zreszt¹ nie ukoñczy³. Na
kursy wieczorowe uczêszcza³y
wówczas du¿e grupy funkcjo-
nariuszy MO.
=========================

Z KRAJU
--- Równolegle z zapewnie-
niami Urbana, ¿e Ko�ció³ w
Polsce nie jest szykanowany,
nast¹pi³o obciêcie przydzia-
³ów papieru gazetowego dla
prasy ko�cielnej. "Go�æ Nie-
dzielny" zawiadomi³ np. swo-
ich czytelników, ¿e bie¿¹cy
numer nie uka¿e siê w³a�nie
na skutek tych ciêæ. Poda³
równie¿, ¿e na prasê ko�ciel-
n¹ przeznacza siê w Polsce
zaledwie 1 procent ca³ego
papieru gazetowego.
--- Biuro Polityczne KC
PZPR podjê³o uchwa³ê o edycji
pism Gomu³ki. Na ksi¹¿ki
szkolne, lektury i normaln¹
literaturê brakuje papieru.

N a  d z i e ñ   k o b i e t
    ZBLI¯AMY SIÊ DO MUZU£MAÑSKICH REPUBLIK RADZIECKICH
    Po³o¿enie kobiety polskiej jest ciê¿sze ni¿ po³o¿enie
mê¿czyzny przede wszystkim w trzech p³aszczyznach.
    1. Polki s¹ "niedop³acone "w skali rzadkiej na �wiecie.
Ju¿ w po³owie lat 70-tych stwierdzono na podstawie bardzo
skrupulatnych badañ, ¿e kobieta o tych samych kwalifika-
cjach zawodowych co mê¿czyzna /w sensie ilo�ci lat kszta³-
cenia/ musia³a, w zale¿no�ci od bran¿y, mieæ 7 do 12 lat
sta¿u wiêcej, by osi¹gn¹æ te same zarobki.
Ten rodzaj degradacji jest dzi� typowy dla krajów kolo-
nialnych, niektórych krajów tzw. trzeciego �wiata i krajów
realnego socjalizmu. Zjawisko to wystêpuje w kilkakrotnie
wiêkszym nasileniu u nas ni¿ w krajach Europy Zachodniej.
Co wiêcej, wystêpuje ono w wiêkszym nasileniu w Polsce ni¿
w niektórych krajach obozu socjalistycznego - w CSRS, NRD,
na Wêgrzech, nawet w Rumunii i Bu³garii. Mniejsze jest w
Rosji i Estonii, na Ukrainie i £otwie. Zbli¿amy siê do
muzu³mañskich republik radzieckich.
2. W dziedzinie awansu na wy¿sze pozycje spo³eczne b¹d� w
sensie warto�ci ekonomicznych, presti¿u, w³adzy czy wyko-
nywania zawodów twórczych kobiety polskie s¹ degradowane
w sposób odpowiadaj¹cy wzorom jedynie bardziej zacofanej
czê�ci Azji.
    3. W dziedzinie rozwoju us³ug pozwalaj¹cych kobiecie
godziæ rolê matki i pani domu z praca zawodow¹, rozwojem
osobowo�ci, korzystaniem z dóbr kulturowych, Polska stoi
grubo poni¿ej standardów Europy Zachodniej i czê�ci KDL.
Socjalizm realny, który rzekomo mia³ wyzwoliæ kobietê, wy-
zyskuje j¹ w sposób okrutniejszy ni¿ kapitalistyczny. Po co
rozwijaæ us³ugi? Trzeba daæ pó³g³odow¹ pensjê mê¿czy�nie,
a g³odow¹ kobiecie - wtedy tak czy inaczej bêd¹ sobie wy-
pruwaæ ¿y³y w robocie.
    /Z opracowania Niezale¿nego Centrum Badania Opinii
Spo³ecznej NSZZ "Solidarno�æ"./
===================================================

Z   l i s t ó w   d o   r e d a k c j i
    "Sprostujcie b³êdn¹ informacjê z numeru 7: pracownik
s³u¿by zdrowia zatrudniony w polskim wiêziennictwie wcale
n i e  m u s i   przechodziæ specjalnego kursu oficerskie-
go. Mo¿e pracowaæ jak ka¿dy inny zwyczajny lekarz czy
farmaceuta, na przeciêtnych warunkach. Takich ludzi jest
wielu i pracuj¹ oni w zak³adach karnych ofiarnie, z pe³-
nym oddaniem, czasem nawet skutecznie pomagaj¹c podziemiu.
Natomiast je�li kto� z nich chce siê zaprzedaæ w³adzy,
wówczas dopiero musi skoñczyæ ów kurs, po którym jego
pozycja materialna poprawia siê od razu w stosunku do
pozosta³ych. I tak mamy w wiêziennictwie pracuj¹ce na tych
samych stanowiskach dwie grupy ludzi, ra¿¹co ró¿ni¹ce siê
poziomem dochodów i pozycj¹ spo³eczn¹. Równych i - o wiele
równiejszych." E.T.

Z MY�LI LUDZI WIELKICH ALEKSANDER �WIÊTOCHOWSKI: Gdy lud
za d³ugo pracuje i bawi siê jak zwierzê z musu, potem pracuje
i bawi siê jak zwierzê z gniewu.   Jak cz³owiek nie karmi
siê badylem, tak spo³eczeñstwo nie mo¿e ¿ywiæ siê p³odami
k³amstwa lub pró¿niaczej wyobra�ni.  Nie ma takiej si³y,
której by nie z³ama³a wola narodu.

=============================================================================

Z RADIA  ERYWAÑ:
Jaka jest ró¿nica miêdzy
demokracj¹ a demokracj¹ so-
cjalistyczn¹?
- Taka jak miêdzy krzes³em,
a krzes³em elektrycznym. ---
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Z REGIONU
--- Zakoñczono budowê ekspe-
rymentalnego - jak siê mówi
- tarasowca przy ul. Grott-
gera. Zdaniem spó³dzielni ma
on byæ poligonem do�wiad-
czalnym dla przysz³ego budo-
wnictwa i w zwi¹zku z tym je-
go koszt by³ o 30% wy¿szy ni¿
w przypadku normalnego bu-
dynku. Nie wydaje siê to pra-
wdopodobne, wzi¹wszy pod
uwagê olbrzymie metra¿e
mieszkañ /80, 120 i wiêcej m2/
, powierzchnie tarasów równe
mieszkaniom, �cianki dzia³o-
we wykonane z ceg³y, gara¿e,
dach kryty blach¹ itp. Cze-
kamy na opubliko    wanie
listy lokatorów. Wiadomo, ¿e
jednym z nich bêdzie opusz-
czaj¹cy M-5 na osiedlu Widok
H. Kubiak. Podobno spakowa³o
siê równie¿ kilku genera³ów
z MO i SB. Normalni cz³onko-
wie spó³dzielni po odczekaniu
20 lat dostan¹ mieszkania pod
Wieliczk¹, a na razie ich
pieni¹dze s³u¿¹ budowaniu
spó³dzielczych pa³aców dla
wybranych.

Z KRAJU
--- Szpital Pomnik Matki-
Polki w £odzi zaprojektowano
w miejscu gêsto zabudowanym
domkami jednorodzinnymi. Pod
os³on¹ MO wyeksmitowano do
tej pory ok. 150 rodzin, dru-
gie tyle czeka w kolejce.
Przyznawane odszkodowania s¹
�miesznie niskie i z regu³y

nie wystarczaj¹ nawet na
op³acenie wk³adu spó³dziel-
czego. O otrzymaniu dzia³ki
w zamian za pozostawion¹
nie ma nawet co marzyæ.
Wszelkie odwo³ania i inter-
wencje u w³adz miasta s¹
bezskuteczne. Arogancko,
bezsensownie i g³upio zmar-
nowano dorobek ¿ycia 300
polskich matek, tak jakby
brakowa³o pustych terenów
pod budowê, a osiedla �wieci-
³y pustymi mieszkaniami.
--- Warszawscy lekarze
przebadali 998 osób, które
przebywa³y w o�rodkach in-
ternowania przez okres od 5
do 12 miesiêcy. Liczba ta
stanowi ok. 10% wszystkich
internowanych. Spo�ród nich
368 osób uznano za ca³kowicie
zdrowe, bez ¿adnych ukrytych
przy jednorazowym badaniu
objawów patologicznych. Wy-
ra�ne odchylenia od normy
stwierdzono u 620 czyli u
ponad 60% badanych. Po³owa
z nich cierpia³a na ró¿ne
schorzenia o charakterze
przewlek³ym przed interno-
waniem, a wiêzienie pog³êbi³o
ich dolegliwo�ci, druga po³o-
wa nabawi³a siê ró¿nych
schorzeñ na skutek interno-
wania. Oko³o 140 osób z bada-
nych wymaga³o natychmiasto-
wej hospitalizacji. Najczê-
�ciej wystêpowa³y schorzenia
przewodu pokarmowego, narz¹-
dów ruchu, choroby p³uc i os-
krzeli, nadci�nienie têtni-
cze, grzybice skóry. Zaburze-
nia czynno�ci psychicznych
pojawi³y siê u 26 osób. Ok.
100 by³ych internowanych
mia³o dolegliwo�ci zwi¹zane
z pobiciem ich przez MO.
A przecie¿ na jednej z konfe-
rencji prasowych Urban za-
pewnia³, ¿e internowani
przebywaj¹ w luksusowych
warunkach.
--- Wed³ug raportu PAN wody
Wis³y ju¿ kilkaset metrów
poni¿ej �ród³a trac¹ w³a�ci-
wo�ci pozwalaj¹ce zakwalifi-
kowaæ je do I klasy czysto�ci.
S¹ to wymagania stawiane
wodzie pobieranej do celów

konsumpcyjnych. 80% �cieków
z zak³adów przemys³owych
odprowadzane jest bezpo�red-
nio do rzek. Ponad po³owa
miast nie ma oczyszczalni
�cieków, w tym W-wa, £ód�,
Bia³ystok, Rzeszów a i Kra-
ków. Brakuje urz¹dzeñ
oczyszczaj¹cych dla 440
miast, osiedli oraz 3600
zak³adów przem. W 70% jezior
zamiera ¿ycie biologiczne.
Woda u¿ywana do konsumpcji
mo¿e byæ niebezpieczna dla
¿ycia dzieci do 2 lat i wy-
wo³ywaæ choroby u doro-
s³ych. W tym tysi¹cleciu nie
da siê ju¿ prawdopodobnie
usun¹æ skutków  40-letniej
gospodarki komunistów.
--- W ub. roku Ministerstwo
Zdrowia i Opieki /?/ Spo-
³ecznej opublikowa³o listê
691 leków, których nie bê-
dzie siê sprowadzaæ do Pol-
ski na indywidualne ¿ycze-
nie lekarzy.
--- W polskich pu³kach
artyleryjskich szkoli siê
w ostatnich latach paro-
krotnie wiêcej ludzi, ni¿by
to wynika³o ze stanu uzbro-
jenia, obsady dzia³ i bate-
rii. Podobne zjawisko wystê-
puje przy szkoleniu za³óg
czo³gów i wozów pancernych.
Kadra oficerska artylerii
i broni oficerskiej dopa-
truje siê w tym "strategicz-
nej odpowiedzi radzieckiego
dowództwa na amerykañsk¹
broñ neutronow¹". Mówi¹c
wprost, chodzi o to, ¿e broñ
neutronowa zabija ¿ycie bez
niszczenia sprzêtu i ma
zastosowanie taktyczne bez-
po�rednio na polu walki.
A zatem, zak³adaj¹c ew. u¿y-
cie tej broni w konflikcie
miêdzy Wschodem a Zachodem,
stratedzy radzieccy odpo-
wiadaj¹ na nowoczesn¹ tech-
nologiê amerykañsk¹ rekor-
dowym szkoleniem "miêsa
operacyjnego". To lekcewa¿e-
nie ¿ycia w³asnych ¿o³nie-
rzy i oficerów bulwersuje
kadrê dowódcz¹ nie tylko
w PRL, ale i w innych kra-
jach socjalistycznych.
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 --- Rada Ministrów podjê³a
uchwa³ê w sprawie posi³ków
regeneracyjnych czyli zupy
z wk³adk¹. Zarz¹dzenie za-
wiera 14 paragrafów, kilka-
dziesi¹t punktów i zajmuje
dwie strony Monitora. Wydaje
siê, ¿e nie ma ¿adnego sposo-
bu na regeneracjê g³upoty
ustawodawców.
--- Co s³ychaæ u kol. E.
Gierka? O losie by³ego komu-
nisty poinformowano na kur-
sie dla kierownictw redakcji
RSW. "Wiecie towarzysze -
zezna³ jeden z prelegentów -
jest ju¿ taki obyczaj, ¿e by³y
przywódca partii otrzymuje
swoje pobory, ma te¿ ochronê,
kierowcê..." /NAI/
--- Ka¿dy pracownik MO i SB
wprowadzaj¹cy siê do nowego
mieszkania mo¿e otrzymaæ
bezzwrotn¹ /!/ dotacjê "na
podniesienie standardu
mieszkania" w kwocie 150 tys.
z³ na ka¿dego cz³onka mili-
cyjnej rodziny. /NAI/
--- W "Przegl¹dzie Katolic-
kim" znale�li�my taki nekro-
log: "Zmar³ Jerzy Wo�niak
/lat 41/, adwokat, /.../
/Ustawa z dn. 31.VIII.81 r. o
kontroli publikacji i wido-
wisk art. 2, pkt 1, Dz.U. nr 20
poz. 99, zm. 1983 r. Dz.U. nr
44, poz. 204/". /NAI/
--- W trakcie emisji filmu
seryjnego dla dzieci pt. "Opo-
wie�ci starej wrony" jaki�
osobnik dopytywa³ siê w tele-
wizji czy to jest jeszcze do-
branocka, czy te¿ mo¿e zacz¹³
siê dziennik TV.

MY�LI  LUDZI  WIELKICH
--- Mark Twain: Rz¹d jest
s³ug¹ tylko na okre�lony
czas. Nie jest jego preroga-
tyw¹ okre�laæ, co s³uszne, a
co nie i decydowaæ, kto jest
patriot¹, a kto nie.
--- Jan Józef Lipski o powo-
dach zwolnienia swojego z
aresztu: "Nasze w³adze nie
lubi¹, gdy siê umiera w wiê-
ziennej celi".
--- St. Jerzy Lec: Czas robi
swoje, a ty - Cz³owieku?

PRZYSZ£O�Æ  SOCJALIZMU  WIDZIMY  CZARNO
    Oto gar�æ kolejnych danych z omawianej ju¿ przez nas
ankiety przeprowadzonej wiosn¹ ub.  r. w�ród doros³ej pracu-
j¹cej ludno�ci Krakowa przez Niezale¿ne Centrum Badania
Opinii Spo³ecznej NSZZ "Solidarno�æ".
    Od 54 do 85% ludzi zarówno w³asn¹, jak i zbiorow¹, dalsz¹
i bli¿sz¹ przysz³o�æ postrzega jako stagnacjê obecnego z³ego
stanu, b¹d� jako ma³e lub du¿e pogorszenie. Najbardziej pesy-
mistycznie  /85,5%/ widziana jest najbli¿sza przysz³o�æ ca³e-
go spo³eczeñstwa. Wizja spo³ecznego losu na 10 lat nacecho-
wana jest niepewno�ci¹, której pod³o¿em jest pesymizm. 60%
badanych uwa¿a, ¿e za 5 lat ich indywidualny los pogorszy
siê: co bêdzie za 10 lat - w³a�ciwie nie wiadomo, ale na
pewno nie bêdzie lepiej. Nawet w dalekiej perspektywie w³a-
sny i zbiorowy los optymistycznie postrzega tylko 9% bada-
nych. W innych krajach proporcje s¹ z regu³y odwrotne, tzn.
ludzie s¹ sk³onni dalek¹ perspektywê postrzegaæ optymi-
stycznie. W tym kraju nawet na lepsz¹ przysz³o�æ nie mamy
nadziei.

W£ADZA  NIE LUBI  WITKACEGO
    Urz¹d Miasta Sto³. W-wy, a nastêpnie MSW odmówi³y reje-
stracji "Towarzystwa imienia Witkacego". Na wniosek, poparty
przez kilkaset osób, w³adze odpowiedzia³y, ¿e pog³êbianie
wiedzy o ¿yciu i twórczo�ci St. I. Witkiewicza nale¿y do sta-
tutowych celów innych instytucji pañstwowych i organizacji
spo³ecznych, a przygotowanie obchodów zbli¿aj¹cej siê setnej
rocznicy urodzin Witkiewicza nale¿y wy³¹cznie do gestii
w³adz pañstwowych PRL. Pikanterii sprawie nadaje fakt, ¿e
zarówno Stowarzyszenie Autorów Polskich, jak i Zwi¹zek Li-
teratów Polskich o�wiadczy³y na pi�mie, i¿ popularyzacja
¿ycia i twórczo�ci Witkacego nie nale¿y do ich statutowych
celów.
    Nowe Towarzystwo zamierza³o m.in. podj¹æ starania
o sprowadzenie prochów Witkackego do kraju. Witkacy pope³-
ni³ samobójstwo 18 wrze�nia 1939 r. /w dzieñ po napa�ci ZSRR
na Polskê/ we wsi Jeziory na Polesiu /obecnie Ukraiñska
SSR/ i tam zosta³ pochowany. Mogi³ê trudno obecnie odnale�æ,
bezimienny grób zapad³ siê, nie ma na niej krzy¿a.

/NAI/

Z  LISTÓW  DO  REDAKCJI
    W ostatnim numerze z ub. roku pisali�cie o tym, co napawa
Was optymizmem. Nie wspominali�cie o tym, co jest dla mnie
�ród³em coraz to nowych zaskoczeñ i niewyczerpan¹ nadziej¹
na przysz³o�æ - o polskiej m³odzie¿y i dzieciach. Dzisiejsze
dzieci widzia³y znaczniej wiêcej od ich rodziców. Kilka lat
temu podchodzi³y pod udekorowane bramy strajkuj¹cych za-
k³adów, by porozmawiaæ ze swoimi rodzicami. Pó�niej ogl¹da³y
hordy zomowców na ulicach, a starsze odrzuca³y pojemniki z ga-
zem. Dzi� pisz¹ "Solidarno�æ" na brudnych samochodach i �cia-
nach, lepi¹ ba³wanki z odstaj¹cymi uszami i rysuj¹ na bank-
notach 10 z³ karykatury. Kilka miesiêcy temu kilkunasto-
letnie dzieci wracaj¹ce z meczu wstrz¹snê³y miastem krzycz¹c
"Solidarno�æ zwyciê¿y". Starsi wymieniaj¹ ksi¹¿ki i bibu³ê,
zbieraj¹ piosenki i grupowo je �piewaj¹, organizuj¹ wystawy
fotograficzne, dokszta³caj¹ siê, s¹ najgorliwszymi uczestni-
kami mszy za Ojczyznê. Ucz¹ siê i czytaj¹ miêdzy wierszami,
nie ustaj¹ w zadawaniu pytañ, nie rezygnuj¹ mimo niepowo-
dzeñ. Wspania³a, rozwa¿na i doros³a polska m³odzie¿. Nasza
nadzieja na to i nastêpne tysi¹clecie.     JOANNA         ---
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=========================
W NUMERZE 8/95/ "MP" pomy³-
kowo wydrukowali�my cenê 10
z³ zamiast 15. PRZEPRASZMY!

=========================
POWTÓRKA Z  HISTORII
--- 12.III.1956 r. - �mieræ B.
Bieruta w Moskwie, prawdopo-
dobnie przy "braterskiej
pomocy".
--- 12.III.1966 - Rz¹d PRL
nie wyra¿a zgody na przyjazd
na uroczysto�ci 1000-lecia
Chrztu Polski papie¿a Paw³a
VI.
--- 12.III.1968 - Wiece na
uczelniach Wroc³awia, W-wy
i Poznania.
--- 13.III.1968 - Starcia na
ulicach Krakowa. MO i ORMO
wdzieraj¹ siê do budynków
uniwersyteckich, pa³uj¹c
studentów i naukowców.
--- 14.III.1964 - Antoni
S³onimski sk³ada w kancela-
rii premiera "List 34" z pro-
pozycj¹ dialogu. Sygnatariu-
szy listu spotykaj¹ oszczer-
stwa, szykany i zakazy pu-
blikacji.
--- 14.III.1968 - Strajki
studenckie w Krakowie i
£odzi. Strajk okupacyjny 7
uczelni Wroc³awia /do 16.3/
--- 15.III.1968 - Starcia na
ulicach Katowic. Powstaje
piosenka o s³owach Gierka:
"Kto tê �l¹sk¹ wodê zm¹ci,
amputacja rasi."
--- 17.III.1981 - Przewodni-
cz¹cym Komisji Robotniczej
Hutników HiL zostaje wybrany
Mieczys³aw Gil.

--- 19.III.1920 - J. Pi³sud-
ski zostaje Marsza³kiem Pol-
ski.
--- 20.III.1956 - Chruszczow
uczestniczy nieoficjalnie w
wyborze I sekretarza KC
PZPR, wp³ywaj¹c na wybór
Edwarda Ochaba.
--- 24.III.1974 - Przysiêga
Ko�ciuszki. Akt Powstania:
"wytêpienie wszelkiej przemo-
cy i uzurpacyi tak obcej jak
i domowej�"
--- 25.III.1968 - zwolnienie
kilku profesorów UW /w tym
L. Ko³akowskiego/ przez mi-
nistra o�wiaty prof. H. Ja-
b³oñskiego.
--- 25.III.1977 - Proklamo-
wanie Ruchu Obrony Praw
Cz³owieka i Obywatela w Pol-
sce /ROPCiO/.
--- 20.III.1982 - Rozwi¹zanie
Stowarzyszenia Dziennikarzy
Polskich. Z pracy zwolniono
z przyczyn politycznych po-
nad 1200 dziennikarzy, w tym
102 odebrano prawo wykony-
wania zawodu.
--- 19-30.III.1981 - Kryzys
bydgoski. Brutalne pobicie 3
przedstawicieli strajkuj¹-
cych rolników podczas sesji
WRN w Bydgoszczy. Po 10-
dniowym stanie gotowo�ci
strajkowej i 4-godzinnym
strajku ostrzegawczym 27.III,
kierownictwo "S" wstrzymuje
proklamowany na 31.III
strajk generalny.

========================
Z REGIONU
--- W czwartek 28 ub. m. ho-

norowym go�ciem ko�cio³a
w Mistrzejowicach by³ ojciec
ks. Jerzego Popie³uszki.
W hallu kaplicy otwarto wy-
stawê malarsk¹ po�wiêcon¹
zamordowanemu ksiêdzu.
Otwiera³ j¹ uroczy�cie ostat-
ni prezes Zwi¹zku Polskich
Artystów Plastyków Puciata.
--- Ka¿dego 19-tego dnia co
miesi¹c odprawiana jest o
godzinie 19 msza �w. za Oj-
czyznê i ks. Popie³uszkê w
ko�ciele w Prokocimiu. Za-
praszamy!
--- Od tygodnia trwa³y ge-
neralne porz¹dki w ZPC Wawel
w zak³adzie nr 2 z powodu
zapowiedzianej na �wiêto
Kobiet wizyty tow. Gajewicza
i jego �wity. W nocy z 7. na 8.
marca kto� zdj¹³ krzy¿e z
wydzia³ów produkcyjnych. Na
drugi dzieñ, tj. 8-go zak³ad
zastrajkowa³ na 3 godziny do
czasu a¿ krzy¿e zawis³y spo-
wrotem na swoich miejscach.
Wizytê Gajewicza, telewizji
i dziennikarzy odwo³ano.
--- Wêgla brakuje nie tylko
odbiorcom prywatnym, ale i
instytucjom. Ostatnio np. w
pomieszczeniach UJ tempera-
tura podczas zaj¹æ nie prze-
kracza³a kilku stopni ciep³a.
--- Na Dzieñ Kobiet "Gazeta
Krakowska" wypu�ci³a perfu-
mowany numer. Efekt okaza³
siê zgo³a symboliczny. "Gaze-
ta" wydawa³a dyskretn¹ woñ
nie�wie¿ego organu skropio-
nego wod¹ koloñsk¹. Co� w gu-
�cie Zofii Grzyb.

===================================================
NOWA CZAPA
    Biologia jest nieub³agana. Nie pomog³y pobo¿ne ¿yczenia
gerontokracji imperium, nie pomog³a importowana elektroni-
ka. Na wschodzie znowu minus jeden - jak powiedzia³ rok
temu krakowski satyryk. W ci¹gu paru lat mieli�my ju¿ trzy
identyczne w szczegó³ach pogrzeby na Placu Czerwonym. Sce-
nariusz dopiêty na ostatni guzik, ulice bez publiczno�ci -
zape³nione t³umami tajniaków, starcy w upiornych czapach
szeregiem wsparci o marmurow¹ balustradê. W�ród nich po raz
pierwszy na pierwszym miejscu 54-letni m³odzieniec, dyna-
miczny pupil �p. Sus³owa i Andropowa, "helikopter" moskiew-
skiej sceny politycznej lat ostatnich, pierwszy po Leninie
przywódca z pe³nym uniwersyteckim wykszta³ceniem. Nowa
twarz. Nawet czapa inna.
    Czy tak¿e nowy kurs?
===================================================
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--- �mieræ Czernienki i mia-
nowanie Gorbaczowa gensekiem
KPZR wywo³a³y pop³och w "Ga-
zecie Krakowskiej". Okaza³o
siê, ¿e ani redakcja, ani War-
szawa nie dysponuje fotk¹
nowego wodza. A trzeba by³o
s³uchaæ Wolnej Europy!
--- Na 3 dni przed zapowie-
dzianym strajkiem antypod-
wy¿kowym, gdy wszyscy praco-
wnicy Komitetu Krakowskiego
PZPR dr¿eli o powierzone im
do pilnowania i szpiegowania
zak³ady pracy, w³adze zwierz-
chnie postanowi³y zaostrzyæ
czujno�æ i wzmóc ofiarno�æ
aparatu. W tym celu rzucono
do i tak obficie zaopatrzone-
go bufetu partyjnego manda-
rynki i inne smako³yki. Jak
donios³y ko³a dobrze poin-
formowane, dostawa ta wp³y-
nê³a dodatnio na szczer¹ par-
tyjn¹ atmosferê i umocni³a
gotowo�æ towarzyszy do ofiar
na rzecz idei. TAK DZI� HAR-
TUJE SIÊ STAL.

=========================
Z KRAJU
--- Na kilka godzin przed
komunikatem TASS-a o zgonie
Czernienki flaga na ambasa-
dzie USA w Warszawie opusz-
czona zosta³a do po³owy masz-
tu. Wygl¹da³o na to, ¿e CIA
wie wszystko wcze�niej ni¿
wielki naród radziecki. Fak-
tyczne chodzi³o o uczczenie
�mierci 2 obywateli USA w
Ameryce �rodkowej. Natych-
miast wiêc po komunikacie
TASS-a flaga pospiesznie
powróci³a do swego normalne-
go po³o¿enia.

=========================
ZE �WIATA
--- Fataln¹ gafê pope³ni³
organ francuskich komuni-
stów L�Humanite, zamieszcza-
j¹c w jednym z okoliczno�cio-
wych materia³ów o Czernience
zwrot nt. "osi¹gniêæ ZSRR w
walce przeciw wolno�ci". Pra-
sa francuska natychmiast to
zauwa¿y³a i podkre�li³a po-
my³kê jako rzadki przyk³ad
obiektywizmu w komunistycz-
nej propagandzie.
=========================

PO  �WIÊCIE  KOBIET
    Wraca nowe. Te same obrazki co przed piêciu, dziesiê-
ciu, piêtnastu laty: Kobiety objuczone zakupami, zziajane,
kiwaj¹ce siê w tasiemcowych kolejkach, ale z przepisow¹
"jarzyn¹" w rêkach. W wiêkszo�ci z tulipanami spod sztancy,
bez przybrania pokwitowanymi na biurku socjalnej. �wiêto
picu, biedaszpanu i tanich perfum, którymi 8 marca zlano
tê sam¹ "Gazetê", co to kilka dni wcze�niej donosi³a o ko-
lejnej zabójczej podwy¿ce cen. �wiêto-fasada, która runê³a
po Sierpniu, a teraz jak wiele innych, mozolnie jest odbu-
dowywana. W imiê czego?

C z y t a j   u w a ¿ n i e
PRECZ Z KOMUNIZMEM

    Otacza nas absurd. Komisja radnych miasta Krakowa
w obstawie MO i ORMO przy³apuje w nocy cz³owieka zbiera-
j¹cego butelki. Zd¹¿y³ ich uzbieraæ siedemna�cie i powê-
drowa³ do pud³a, o czym donosi z dum¹ poranna prasa.
    Inny objaw absurdu to minister i rzecznik prasowy
rz¹du, który publikuje w partyjnych organach /GK/ arty-
ku³ nt. wstecznictwa Ko�cio³a. Wp³yw kleru utrudnia mia-
nowicie sprowadzenie za dewizy aparatury do wykonywania
skrobanek. Wszystko to na tzw. Dzieñ Kobiet.
    Niech nas jednak nie myl¹ pozory. Absurdalna rzeczywi-
sto�æ jest logiczn¹ konsekwencj¹ innej logicznej rzeczywi-
sto�ci. Utrzymanie siê komunistów przy w³adzy kosztuje i
koszty te s¹ z zimn¹ krwi¹ p³acone. Im siê op³aca. Póki my
siê zgadzamy. /k/

N a    d o m o w y m    e k r a n i e
WE W£OSZCZOWEJ RO�NIE PRZYSZ£O�Æ

   Prywatne kina nadal dzia³aj¹. Po ponurym "Przes³ucha-
niu" i tragicznej relacji o ¿yciu i �mierci ks. Popie³usz-
ki, szczê�liwcy mogli ostatnio obejrzeæ pogodny i optymi-
styczny reporta¿ ze strajku we w³oszczowskim zespole szkó³
zawodowych. Najwiêksz¹ zalet¹ tego filmu jest prawda -
zgo³a inna od tej, jak¹ raczy³y nas oficjalne massmedia:
u�miechniêta, pe³na zapa³u m³odzie¿, z pe³nym zrozumieniem
realizuj¹ca podjête zupe³nie samodzielnie przedsiêwziêcie
i towarzysz¹cy jej sympatyczny, inteligentny, m³ody ka-
p³an, w niczym nie przypominaj¹cy ponurego i demonicznego
inkwizytora, który - jak wynika³o z zapewnieñ w³adz -
gro�b¹ kl¹twy na ziemi a piek³a po �mierci powstrzymywa³
przed opuszczeniem szkolnych korytarzy b³agaj¹ce o mo¿li-
wo�æ powrotu do domu zdezorientowane dzieci. Film daje
mo¿liwo�æ prze�ledzenia metod propagandowego przeinacza-
nia faktów, a poza wszystkim przekazuje wiele optymistycz-
nych refleksji na temat pokolenia, które zawsze by³o nazy-
wane przysz³o�ci¹ narodu. Ca³kiem niez³a mo¿e byæ ta nasza
przysz³o�æ.

Z   l i s t ó w   d o   r e d a k c j i
   "Pamiêtamy dobrze s³awne "rz¹d siê zawsze wy¿ywi" Urba-
na. Ostatnio ten sam autor, jako Jan Rem, niewybrednie
i k³amliwie dowcipkowa³ w "¯yciu Warszawy" na temat akcji
"Tygodnika Powszechnego" nawo³uj¹cego do ochrony �rodowi-
ska i zahamowania bezmy�lnego inwestowania w przemys³
ciê¿ki. Porê Rem wybra³ stosown¹. W³a�nie rz¹d odebra³
ochronie �rodowiska 3 miliardy z³otych i da³ je na rozbu-
dowê huty w Skawinie. Huta jest daleko od W-wy, huta rz¹du
nie wytruje�"  ---
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=========================
POWTÓRKA Z HISTORII
--- 27.III.1981 - Ogólnopol-
ski strajk ostrzegawczy w
zwi¹zku z prowokacj¹ bydgo-
sk¹.
--- 28.III.1942 - Ewakuacja
z ZSRR 30 tys. polskiego woj-
ska i kilkunastu tys. ludno-
�ci cywilnej do Iranu wobec
tragicznych warunków egzy-
stencji.
--- 28.III.1968 - Ostatni
studencki wiec w W-Wie. Od-
wetowe represje, rozwi¹zanie
kilku wydzia³ów, utrata praw
akademickich przez 1600
studentów.
--- 31.III.1983 - Radio "S" w
W-wie w³¹cza siê do dzienni-
ka TV.

=========================
DEPESZE + DEPESZE + DEPESZE
=========================
--- "Nieznani sprawcy" pobi-
li w Krakowie Francuza Ca-
stainga, sympatyka "S". ---
Trwaj¹ g³odówki protestacyj-
ne w Bie¿anowie i Podkowie
Le�nej pod W-w¹. --- Lis
zacz¹³ g³odowaæ w wiêzieniu.
--- GUS: �rednia p³aca wyno-
si 17.188 z³. Ha, ha! --- Bel-
gia instaluje w koñcu cruisy.
--- Bukareszt. 100,0 % wy-
borców glosowa³o do 10.00
rano w okrêgu gdzie kandy-
dowa³ Nicolae Ceausescu.---
"S" wzywa do protestów prze-
ciw podwy¿kom cen 1 kwietnia.
--- Kolejny setny ju¿ numer
MP uka¿e siê za tydzieñ w
podwójnej objêto�ci.

Z REGIONU
--- Na pytania dziennika-
rzy zagranicznych o zamach
na ks. Jancarza, Urban
o�wiadczy³ z ca³¹ powag¹,
¿e skoro ksi¹dz nie zg³osi³
sprawy organom �cigania, to
¿adnego zamachu na jego
¿ycie nie by³o. Rozbicie szy-
by w samochodzie ksiêdza
mog³o nast¹piæ z zupe³nie
innej przyczyny. Przypomnij-
my, ¿e ks. Popie³uszko meldo-
wa³ milicji o zamachach i
pogró¿kach, ale czy mu to co�
pomog³o.
--- W szpitalach obserwuje
siê coraz wiêcej  przypadków
wirusowego zatrucia wod¹
w�ród noworodków i niemo-
wl¹t. W realsocjalizmie
najbardziej cierpi¹ najs³a-
bsi�
--- Podano oficjalnie, ¿e
nowy Zwi¹zek Literatów Pol-
skich liczy ju¿ 736 cz³onków.
Oddzia³ krakowski nowego ZLP
liczy 50 cz³onków i 4 kandy-
datów, podczas gdy "przed
wojn¹" by³o ich 152. Na li�cie
krakowskich "literatów"
oprócz takich nazwisk jak
Ho³uj, Machejek, Kawalec, czy
O¿óg mamy tak¿e m.in. Bole-
s³awa Farona - ministra
o�wiaty , Stanis³awa Stanu-
cha - producenta s³ynnych
artyku³ów na zamówienie czy
Konrada Strzelewicza - g³ów-
nego twardog³owego z "Gazety
Krakowskiej".
--- Pojawi³ siê d³ugo ocze-
kiwany bestseller - krakow-
ski "Spis telefonów". Oddano
go do druku w pa�dzierniku
82, a druk ukoñczono w pa�-
dzierniku 84, co jest godn¹
miar¹ czasów socjalizmu i po-
koju. Nak³ad 90 tys. egzempla-
rzy,  dostan¹  go wiêc wy³¹cz-
nie abonenci. Nie narzekajmy.
Niedaleko le¿y kraj wiêkszy
od PRL i podobno bardziej
rozwiniêty, gdzie ksi¹¿ka
telefoniczna jest dokumentem
objêtym tajemnic¹ pañstwow¹.
=========================
Z KRAJU
--- W³adza wziê³a siê za
kolejn¹ jako tako samorz¹dn¹
organizacjê - Naczeln¹ Radê

Adwokack¹. S¹d Najwy¿szy
uchyli³ kilka uchwa³ Rady,
która zbyt wyra�nie domaga³a
siê, by adwokaci patrzyli
w³adzy na rêce i pilnowali,
by tak¿e w³adza przestrzega-
³a prawa i zasad praworz¹d-
no�ci. Ostatnio "zdrowe si³y"
w adwokaturze doprowadzi³y
do odebrania prezesury Rady
Marii Budzanowskiej, zreszt¹
pos³ance do Sejmu z ramienia
SD, która rozsta³a siê ze
swoim stronnictwem g³osuj¹c
swego czasu przeciwko dele-
galizacji "S".
--- Jak podaj¹ nawet ofi-
cjalne �ród³a, z 1400 szkó³
wybudowanych za Gomu³ki
w ramach "Tysi¹ca szkó³ na
tysi¹clecie" dzisiaj ju¿ oko³o
150 nie pracuje zgodnie ze
swym przeznaczeniem, bo by³y
to inwestycje "nietrafione",
czêsto wznoszone po kumoter-
sku lub ku chwale jakiego�
dostojnika.
--- Je�li propaganda komu-
nistyczna nie mo¿e zlikwido-
waæ jakiego� zjawiska, to
przynajmniej likwiduje jego
nazwê. W my�l tej zasady Ur-
ban zrobi³ krok w kierunku
zlikwidowania niewygodnego
dla w³adzy problemu wiê�niów
politycznych. - Nie ma u nas
wiê�niów politycznych - po-
wiedzia³. - S¹ tylko niekry-
minalni. Prasa skwapliwie
podchwyci³a ju¿ ten dziwol¹g
my�lowo-jêzykowy. - U nas
nie ma biedaków - powie
wkrótce Urban. - Tylko nie-
którzy ludzie s¹ niemajêtni.

=========================
MY�L �REDNIEGO POLAKA
    Na �wiecie zamachy terro-
rystyczne organizuj¹ opozy-
cyjne w stosunku do w³adzy
ugrupowania, które nie maj¹
do�æ pos³uchu w spo³eczeñ-
stwie na to,  by legalnie
przeprowadziæ w proponowane
przez siebie zmiany. W Polsce
zamachy organizuje w³adza po
to, aby strachem sterroryzo-
waæ spo³eczeñstwo, gdy¿ nie
ma ona  do�æ pos³uchu na to,
by byæ przez to spo³eczeñstwo
uznawana.
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CIA J¥TRZY
    "Gazeta Krakowska" odno-
towa³a  "s³uszne g³osy obu-
rzenia" swoich czytelników po
opatrzeniu p³ynu do p³ukania
tkanin polityczn¹ etykiet¹
"REM". Nazwa ta nieodparcie
kojarzy siê oburzonej opinii
publicznej z nazwiskiem
Urbana. Z kim konsultowali
pomys³  chemicy z Paczkowa -
pyta wietrz¹ca sabota¿ gaze-
ta. Sami z sob¹?
    Mówmy wiêc otwarcie. Za
tym wszystkim stoi sama CIA.
To ona podsunê³a komu trzeba
pomys³ REM dla p³ynu, w któ-
rym ju¿ od czasów Gierka
p³uczemy nasze gacie. To ona
bezczelnie ingeruj¹c w nasze
wewnêtrzne polskie sprawy
nada³a REM-owi bia³o-czer-
won¹ etykietkê z tekstem o
jednoznacznie wrogim wy-
d�wiêku: "zapobiega skutecz-
nie elektryzowaniu, po za-
stosowaniu tkaniny d³u¿ej
zachowuj¹ �wie¿o�æ, s¹ miêk-
kie i posiadaj¹ przyjemny
zapach; przeznaczony do p³u-
kania rêcznego."
    CIA posunê³a siê jeszcze
dalej nadaj¹c grubo przed 13
grudnia polityczn¹ nazwê
WRONa czarnemu ptaszysku
grzebi¹cemu po �mietnikach,
nazwê OKOÑ staj¹cej w gardle
rybce, a s³owo PRONcie czemu�
o czym m³odzie¿ nawet nie
powinna my�leæ.
    Nie do�æ na tym. CIA j¹-
trzy dalej. Z w³a�ciwym sobie
jadem podszeptuje np., ¿eby
Urbana oblaæ REMem, by by³
�wie¿szy i mia³ lepszy za-
pach, wrony pomalowaæ na
czerwono i powiesiæ, okoniami
nakarmiæ rz¹d a PRONa w³o¿yæ
do gipsu, by uchroniæ go
przed uwi¹dem starczym.
    Któ¿ wreszcie da godny
odpór tym knowaniom?

Krakowiaczek CIA
=========================

MY�LI LUDZI WIELKICH
--- Nazwanie oszusta po
imieniu to u nas niemal¿e
zamach na pañstwo.   GOGOL
=========================

DLACZEGO  ZAATAKOWALI  KO�CIÓ£?
   Na sztabie prasowym w KC Jan G³ówczyk proklamowa³ wy-
hamowanie kampanii antyko�cielnej. Uzasadnienie: "trochê
przesadzili�my, towarzysze, poszli�my nieco trochê za dale-
ko". Prawdziwy  powód jest inny: dziêki kampanii propagan-
dowej uda³o siê w³adzom odwróciæ uwagê od problemu najwa¿-
niejszego - sprawek SB. Ju¿ siê nie mówi o konspiracji w ra-
mach pañstwa, lecz o nies³usznych napa�ciach na Ko�ció³.
Prymas wyst¹pi³ b. twardo w obronie ksiê¿y. I o to chodzi³o:
w obronie. Propaganda cel osi¹gnê³a, teraz siê wycofuje.
Mo¿na wiêc oczekiwaæ umizgów ze strony w³adz, których celem
bêdzie neutralizacja Ko�cio³a wobec nadchodz¹cych wyborów
do Sejmu. /NAI/
===================================================

RZ¥DOWA ARYTMETYKA
    Ostatnie podwy¿ki ods³oni³y r¹bek rz¹dowej arytmetyki
propagandowej. Za³o¿ony �redni 9-procentowy wzrost cen
okaza³ siê skokiem 30%  /chleb/ , 40%  /bu³ki/ i 50% /cu-
kier/ . Sprawê wyja�nia niewinne s³ówko: �redni. Oznacza
ono, ¿e je�li we�miemy przyk³adowo 2 artyku³y, z których
jeden podro¿a³ o 5% , a drugi o 25%, to �redni wzrost cen
wyniós³: /5+25/ 7% = 15%. Rz¹dowi ekonomi�ci mog¹ liczyæ
wed³ug tego wzoru nastêpuj¹co: /5+25+0+0+0+0/ : 6 = 5%. Zera
oznaczaj¹ towary, których podwy¿ki nie objê³y, które mo¿na
mno¿yæ dowoli. Wynik koñcowy oznacza wiêc fikcjê, maj¹c¹
wszelkie pozory prawdy. Tym sposobem z 15% zrobi³o siê nam
tylko 5, a rz¹dowi z 30, 40 i 50% - tylko 9. Kto chce niech
wierzy�
===================================================

�REDNIA WIEKU 45 LAT
    I Sekretarz  Komitetu  Warszawskiego PZPR stwierdzi³, ¿e
partia w W-wie wkracza w rok 1985 z umiarkowanym optymi-
zmem. Umiar w optymizmie bierze siê stad, ¿e robotnicy w par-
tii stanowi¹ jedynie 21% i nadal nie wstêpuj¹ w szeregi.
Ch³opów jest tylko 1,5%. �rednia wieku cz³onków wynosi 45 lat
i nadal ro�nie. M³odzie¿ do PZPR nie wstêpuje. Poza sfer¹
wp³ywów PZPR znajduj¹ siê nie tylko brygady, gniazda pro-
dukcyjne, lecz ca³e wydzia³y i oddzia³y. Wiele jest bia³ych
plam na mapie partyjnej. A w Krakowie? /NAI/
===================================================

ZNACZKI� ZNACZKI
--- Bloczek z okazji "LXV rocznicy podpisania Umowy War-
szawskiej" /polsko-ukraiñskiej/ z 22.IV.1920 r. wydrukowa³a
"KPN i S". Bloczek obejmuje 3 znaczki z¹bkowane, po 50 z³,
z rysunkami herbów Polski, Litwy i Rusi. Kolory znaczków:
seledynowo-czerwony, srebrno-niebieski i z³oto-bordowy,
napisy - czarne. Nie spotkali�my jak dot¹d tak wielu ró¿-
nych kolorów na jednym bloczku.
--- Ta sama firma wypu�ci³a okoliczno�ciow¹ kopertê ostem-
plowan¹ pieczêci¹ "Poczta KPN-45 rocznica mordu katyñskiego
1940-1985 " . Na kopercie rysunek skrzy¿owanych ko�ci r¹k
przewi¹zanych drutem kolczastym i napis "Sumienie �wiata
wo³a o �wiadectwo prawdzie". Na kopercie naklejone s¹ tak¿e
3 z¹bkowane znaczki po 50 z³ symbolizuj¹ce "Walkê i mêczeñ-
stwo narodu polskiego" na Wschodzie /Katyñ/, w kraju /W-wa/
i na Zachodzie /Londyn/. Kolory znaczków odpowiednio: ziel.-
be¿owy, br¹zowy i czerw.
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POTWIERDZAMY: Bronia i Gienia 100O, E.S. 1000, Dubel 1000, Nauczyciel 5000. Dziêkujemy!
===========================================================================

===================================================
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===================================================

DEPESZE + DEPESZE + DEPESZE
--- PRL ma znowu ponad stu
wiê�niów politycznych. ---
Sze�ciu dzia³aczy "S" skazano
w Katowicach. --- Sto lat
Tygodnikowi Powszechnemu na
40-lecie! --- Papie¿ go�ci³
ca³y zespó³ TP w Watykanie.
--- 4 godziny strajkowa³
wydzia³ Ró¿y Luksemburg.
--- Aresztowano 3 dzienni-
karzy katolickiego Pos³añca
Warmiñskiego. --- 250 tys.
diecezjan podpisa³a list w
obronie bpa Tokarczuka.
--- Radziecki wartownik
w NRD zastrzeli³ amerykañ-
skiego majora. ---
=========================
Z REGIONU
--- Ju¿ w którym� z rzêdu
numerze piszemy to samo: w
Bie¿anowie Starym nadal trwa
protest g³odowy - przeciw
wiêzieniu politycznych,
k³amstwu propagandy i oczer-
nianiu Ko�cio³a. Do 21 marca
wziê³o ju¿ w nim udzia³ 86
osób z ca³ej Polski, z ró¿nych
�rodowisk zawodowych i spo-
³ecznych - rolnicy /z "S"
Wiejskiej"/, górnicy, maryna-
rze, arty�ci, m³odzie¿. Ca³y
czas ze strajkuj¹cymi przeby-
wa Anna Walentynowicz, nie-
strudzenie upominaj¹c siê o
wolno�æ dla politycznych.
W�ród uczestników g³odówki
by³ tak¿e Edmund Ba³uka ze

Szczecina. Protest nie skoñ-
czy siê wraz z rezurekcj¹,
je¿eli nie zostan¹ spe³nione
warunki, o które walcz¹ g³o-
duj¹cy. Codziennie o godz. 18
odprawiana jest msza �w. za
Ojczyznê z udzia³em uczestni-
ków protestu.
--- Za udzia³ w manifestacji
pod kopalni¹ Wujek dn. 16.III
i transparent "Solidarno�æ i
niepodleg³o�æ", pracownik HiL
Zbigniew Romanowski dosta³
na kolegium dwa miesi¹ce bez
zamiany na grzywnê. Po po-
wrocie z Katowic zosta³ pobi-
ty w komisariacie na pl.
Wolno�ci. Inny pracownik z
Katowic - Grzegorz D³ugi za
udzia³ w tej manifestacji
dosta³ na kolegium grzywnê
20 tys. z³.
--- Ewenementem wydawniczym
na niezale¿nym rynku ksi¹¿-
kowym sta³ siê od razu "Fol-
wark zwierzêcy" George Or-
wella, wydany w³a�nie przez
krakowsk¹ Oficynê Literack¹.
T³umaczenie Teresy Jeleñ-
skiej, ilustracje Jana Leben-
steina. Ksi¹¿ka formatu A-4
jest nies³ychanie starannie
przygotowana i wydrukowana
oraz ma pe³n¹, normaln¹
oprawê introligatorsk¹ -
twarde ok³adki w pó³skórku,
z t³oczonym i z³oconym tytu-
³em. Do tego 10 ca³ostronico-
wych pe³nokolorowych repro-

dukcji na papierze kredowym.
Cena wysoka - 1100 z³, ale
nieczêsto siê zdarza taka
bibliofilska  gratka z pod-
ziemia.
--- Firma Kurt Pfeifter z
RFN podarowa³a nowemu od-
dzia³owi ginekologiczno-
po³o¿niczemu w Krakowie son-
dê ultrad�wiêkow¹ do diagno-
styki, kompletne wyposa¿enie
gabinetu lekarskiego i leki
warto�ci 30 tys. marek.
Z KRAJU
--- Z 2-miesiêcznym opó�nie-
niem prasa zaczê³a siê roz-
wodziæ nad stratami, jakie
przemys³ poniós³ w zimie z
powodu ograniczenia dostaw
paliw, energii, surowców -
s³owem wszystkiego. Najwy-
ra�niej chodzi o zwalenie na
mrozy /zreszt¹ ca³kiem prze-
ciêtne/ winy za pog³êbiaj¹cy
siê krach gospodarczy Polski
jaruzelskiej. Ale jest i inny
cel  w tej kampanii: dalsze
zniewolenie spo³eczeñstwa.
Oto bowiem prasa ju¿ zaczê³a
cytowaæ takie wypowiedzi jak
np. dyrektora Huty Ferrum:
"Ju¿ dzisiaj my�limy o odro-
bieniu zaleg³o�ci. Nie bêdzie
innego wyj�cia, jak tylko
p r a c o w a æ   w   w o l n e
d n i"�
--- Kuchenki gazowe podro-
¿a³y o 100 procent - 9 na 18
tysiêcy z³otych.

===========================

===========================
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Z okazji SETNEGO numeru "Ma³ej Polski" publikujemy dzisiaj
wybór typowych wiadomo�ci z pierwszego roku edycji pisma.

===================================================
Papie¿a, odcina³y go od naro-
du, którego sta³ siê przywód-
c¹. Inne kordony broni³y
przed tym samym narodem
cz³owieka, który nazwa³ siê
jego przywódc¹, chocia¿ naród
mu tego przywództwa odmówi³.
Nieczêsto historia kontra-
stuje tak jaskrawo ludzk¹
wielko�æ i ludzk¹ ma³o�æ.
--- 29.8.83: W ko�ciele �w.
Brygidy w Gdañsku ks. Popie-
³uszko wyg³osi³ bardzo bojowe
kazanie. Zniesienie stanu
wojennego i ograniczon¹
amnestiê nazwa³ mydleniem
oczu, ca³y ten  manewr by³
wed³ug niego zdjêciem kajdan
z r¹k i jednocze�nie na³o¿e-
niem jeszcze cia�niejszych
wiêzów na ludzkie serca i
umys³y.
--- 40-tysiêczna pielgrzym-
ka warszawska do Czêstocho-
wy, podobnie jak niewiele
mniej liczne pielgrzymki z
innych miast nie zosta³y
zauwa¿one przez TVI, która
jednak systematycznie �le-
dzi³a marsz 300 kobiet
szwedzkich w obronie pokoju.
--- 5.9.83: Dziatki otrzyma³y
w³a�nie �wie¿ego "�wierszczy-
ka" z tytu³em "¯egnaj szko³o -
witajcie wakacje!". W realnym
socjalizmie dobrze jest od
ma³ego wiedzieæ co to jest
"po�lizg".
--- 12.9.83: Z biedy te¿ s¹
po¿ytki. Wyj¹tkowo miododajny
rok 83 jest skutkiem braku
chemicznych �rodków ochrony
ro�lin. Po prostu nikt nie
wytru³ pszczó³.
--- 19.9.83: Receptê W³adimi-
ra Bukowskiego na postawê
wobec totalitarnej rzeczywi-
sto�ci warto przyj¹æ za swoj¹:
"Dlaczego ja mam to zrobiæ -
zapytuje ka¿dy cz³owiek w
t³umie. - Ja sam nic nie mogê
zdzia³aæ.
    I tacy s¹ zgubieni. -

Je¿eli ja tego nie zrobiê, to
kto inny siê za to we�mie? -
pyta cz³owiek przyparty do
muru.
    I wszyscy s¹ ocaleni."
--- 19.9.83: Trwa pogoda dla
bogaczy. Mo¿na kupowaæ dywa-
ny chiñskie po 500-700 tys.
z³ lub za zbli¿on¹ kwotê /150
tys. z³ + 850 dolarów/ jechaæ
do Bangkoku.
--- 26.9.83: Wa³êsê zg³oszono
powtórnie do pokojowej na-
grody Nobla. W tym roku kan-
dydatów jest 80.
--- 10.10.83: Nobel dla Lecha
Wa³êsy, dla "Solidarno�ci",
dla Polski. Spo³eczeñstwo
cieszy³o siê szczerze i spon-
tanicznie. Ju¿ dawno nie
mia³o okazji do takiej rado-
�ci i satysfakcji, a �mieszne
wysi³ki propagandowe dowo-
dz¹ce zak³opotania w³adz,
wzmog³y tylko weso³o�æ.
--- 17.10.83: PAP zapowie-
dzia³ dalsze obciêcie mie-
siêcznych racji miêsa dla
tubylców zamieszkuj¹cych
PRL.
--- 24.10.83: KK PZPR ma 850
lektorów. Ich liczba bêdzie
podwojona, ¿eby swego lektora
mia³a ka¿da POP. Wkrótce
bêdzie wiêcej lektorów ni¿
cz³onków partii.
--- 31.10.83: Tysi¹ce rozra-
dowanych ludzi zjawi³o siê
natychmiast pod domem Wa³ê-
sy, gdy rozesz³a siê wie�æ
o nagrodzie Nobla. Nikt nie
wyszed³ na ulice, gdy Jaru-
zelski dosta³ order Lenina.
--- 7.11.83: T³umy na meczu
Polska-Portugalia skandowa-
³y ¿ywio³owo "Solidarno�æ"
i "Portugalia jeszcze jeden"
szalej¹c ze szczê�cia gdy
go�cie strzelili nam gola, co
ca³kiem dezorientowa³o sê-
dziego. By³o to jednak ca³-
kiem racjonalne. Przegrana
Polski dawa³a go�ciom szansê
wyeliminowania z Mistrzostw
Europy - ZSRR.
--- 21.11.83: Pewnemu klien-
towi uda³o siê kupiæ pod
Bram¹ Floriañsk¹ obrazek:
w dali Tatry, bli¿ej Lenin z
gazet¹ pt. "Solidarno�æ".

--- 17.6.83:- Przeci¹gaj¹
przez miasto kawalkady po-
jazdów milicyjnych. Komen-
tarz obserwuj¹cych to robot-
ników: Bêd¹ broniæ Papie¿a
przed  n a m i.  --- W przed-
dzieñ przyjazdu Papie¿a DTV
po�wiêci³ mu mniej uwagi ni¿
wizycie trzech mnichów bud-
dyjskich w O�wiêcimiu. Jak
wiadomo, w Polsce wszystkie
wyznania s¹ równe wobec
prawa.
--- Bu³garia akredytowa³a
2 korespondentów do obs³ugi
wizyty Papie¿a. Drugi bêdzie
os³ania³ pierwszego ogniem
maszynowym.
--- 21.6.83: Ogl¹dali�my je-
den, przypadkowy blok. Na 70
mieszkañ tylko 3 mia³o nie
udekorowane okna. --- Has³o
dnia: Dobraczyñski do spo-
wiedzi!
--- 22.6.83: Ok. 22.20 Papie¿
krótko przemówi³ z okna
Kurii do t³umów. Ludzie d³u-
go wiwatowali, �piewali "Sto
lat" i "Niech ¿yje nam" a¿ w
oknie ukaza³ siê kard. Ma-
charski, zapewniaj¹c, ¿e Pa-
pie¿ bêdzie ¿y³, je¿eli tylko
siê wy�pi. --- ¯ycie Literac-
kie tak anonsuje  tre�æ swego
numeru: "Jan Pawe³ w kraju.
Stalin w Krakowie. Sikorski
w Londynie. Camorra w Neapo-
lu. Scence fiction w Polsce."
To ostatnie wyja�nia wszyst-
ko. --- TV osi¹ga szczyty.
Donios³a ¿e w Czêstochowie
by³o "zak³ócenie porz¹dku",
tj. kto� spad³ z drzewa. Gdy
wieje wiatr historii pêtaki
z DTV widz¹ tylko tyle. Inna
rzecz, ¿e ten wiatr wieje im
w oczy.
--- 24.6.83: Dziwne to by³o
spotkanie: ciep³a letnia noc,
du¿y ksiê¿yc, Wawel otoczony
t³umami ludzi i kohortami
MO. Jedne kordony broni³y
Polakom dostêpu do Polaka-
===================================================
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--- 5.12.83: Na ka¿dy milion
ton wêgla wydobytego w
ostatnim roku w PRL przypada
jeden wypadek �miertelny w
kopalni. --- Dzieciom z klas
pierwszych szkó³ podstawo-
wych rodzice musz¹ d³ugo
t³umaczyæ co to jest CHA£WA,
o której pisz¹ ich podrêczni-
ki.
--- 12.12.83: Ró¿nie mo¿na
liczyæ czas od 13 grudnia
1981 r. Je�li patrzeæ wstecz,
to trudno nie czuæ goryczy,
¿e tyle czasu kto� zabra³ nam
i krajowi. Ale spójrzmy na-
przód, w przysz³o�æ. Przecie¿
to znaczy, ¿e o dwa lata je-
ste�my bli¿ej naszego celu -
bli¿ej koñca komunizmu! ---
W-wie t³um wiernych wys³u-
cha³ kazania ks. Popie³uszki,
prosz¹cego �w. Barbarê o
opiekê nie tylko nad górni-
kami  pracuj¹cymi pod ziemi¹,
ale tak¿e  podziemnymi dru-
karzami, kolporterami i
wiê�niami.
--- 16.1.84: W�ród wielu so-
lidarno�ciowych kalendarzy
z niezale¿nego  obiegu jeden
jest wyj¹tkowo oryginalny, bo
wytrawiony na cienkiej bla-
sze. Jest to rzadki dowód na
to, ¿e radziecka ruda mo¿e
byæ wykorzystywana tak¿e dla
celów pokojowych.
--- 30.1.84: Ze �wie¿ego �nie-
gu na �rodku Rynku G³ównego
uczniowie ulepili dwumetro-
wego ba³wana. W miasto posz³a
wie�æ, ¿e ba³wan ma Urbanie
uszy, co trudno stwierdziæ,
gdy¿ rzecznik wkrótce sp³y-
n¹³ do rynsztoka. --- Na
niedawnym spotkaniu z akty-
wem m³odzie¿owym Jaruzelski
apelowa³ o: 1/pracê, 2/zaci-
skanie pasa, 3/atakowanie
prywatnej inicjatywy. Trudno
uznaæ ten program za pory-
waj¹cy.
--- 13.2.84: Zakoñczy³o siê
krótkie i bezbarwne panowa-
nie kolejnego sekretarza
generalnego KC KPZR. Wkrótce
urz¹d ten obejmie kto� inny.
Ale czy bêdzie on reprezento-
wa³ "do�wiadczenie partii"

/Czernienko? Ustinow?/ czy
jej "m³odo�æ i energiê"
/Romanow? Gorbaczow?/ czy
te¿ bêdzie sterowanym elek-
tronicznie nieboszczykiem -
jest dla mieszkañca Moskwy,
W-wy, Krakowa czy Wieliczki
w gruncie rzeczy równie
obojêtne. --- W³adze miasta
dalej nie wiedz¹, co zrobiæ ze
szkieletem wysoko�ciowca NOT.
Proponujemy pozostawiæ go
jako monumentaln¹ pami¹tkê
g³upoty minionego okresu.
By³by to zarazem pierwszy
pomnik w K-wie nie zaprojek-
towany przez ob. Koniecznego.
--- Pad³ absolutny rekord
kampanii cukrowniczej - 1,9
mln t. ale o likwidacji kar-
tek na cukier wprowadzonych
kiedy� /ile to ju¿ lat temu?/
na okres przej�ciowy - cicho.
--- Kolejny doktorat h.c.
przyzna³ Wa³êsie uniwersytet
Dundee w Szkocji. Na tym polu
w rywalizacji z Wa³ês¹ Ra-
kowski jest ju¿ bez ¿adnych
szans.
--- 20.2.84: Na czwartkowe
spotkanie w Mistrzejowicach
przyby³ ks. Popie³uszko z W-
wy. Powiedzia³ m.in., ¿e wpad³
do Krakowa, oczywi�cie bez
zapowiedzi /¿eby unikn¹æ
zatrzymania po drodze/, miê-
dzy jednym przes³uchaniem a
drugim, bo musi wyja�niaæ MO
sk¹d wziê³a siê u niego pod-
ziemna biblioteka i arsena³.
Chwali³ min. Urbana za to, ¿e
robi mu �wietn¹ reklamê.
--- Zapomnieli�my o w³asnym
jubileuszu! Przesz³o rok temu
2 lutego 83 r. zamknêli�my
pierwszy numer MP, opubliko-
wany jako dodatek niezale¿ny
do pisma Akademickiej Komi-
sji Porozumiewawczej "S" w
K-wie pt. "Dzieñ". --- Bied-
niejemy szybciej. Nawet GUS
twierdzi, ¿e w 1983 r. Polacy
wydali 31% wiêcej ni¿ przed
rokiem, a zarobili tylko o
25% wiêcej.
--- 27.2.84: Cz³onek Biura
Politycznego prof. Kubiak na
spotkaniu w Akademii Medycz-
nej zaklina³ siê, ¿e dojdzie

kto rozpêta³ antylekarsk¹
kampaniê propagandow¹. Tak
jakby nie wiedzia³, ¿e ca³a
rzecz zosta³a celowo sprepa-
rowana w zwi¹zku ze �mierci¹
Przemyka� --- My�l �red-
niego optymisty: wszystko
wskazuje na to, ¿e sytuacja
bêdzie siê pogarszaæ  w tym
roku wolniej.
--- 12.3.84: W wielu rejonach
Krakowa podczas wy�wietlania
filmu "Nana" na foniê TV
wesz³a audycja "S", w której
m.in. wzywano do bojkotu
wyborów.
--- Opinia dnia: lepszy
cruise ni¿ Rus.
--- 2.3.84: Wyliczanka z
przedszkola: nie ma miêsa na
ko-tle-ty, pod-pa-li-my ko-
mi-te-ty, raz, dwa, trzy, po
za-pa³-ki idziesz ty! ---
Przyjêto wreszcie deklaracjê
"O co walczymy - dok¹d zmie-
rzamy", w której jednak trud-
no doszukaæ siê odpowiedzi na
te dwa zasadnicze pytania.
--- Z nag³ówków prasowych:
W produkcji ¿ywno�ciowej
osi¹gniêto spadek.
--- 2.4.84: Jan Pawe³ II
przes³a³ ks. Jerzemu Popie-
³uszce ró¿aniec wraz z osobi-
stym b³ogos³awieñstwem.
--- 9.4.84: Has³o dnia: Pol-
ska krajem zwijaj¹cym siê�
30.4.84: Has³o antywyborcze:
Je�li wierzysz w Boga nie
g³osuj na wroga!
--- 7.5.84: 1 maja nie zdecy-
dowano siê na urz¹dzenie
pochodu ulicami zastêpuj¹c go
znowu wiecem. Towarzysze
zastanawiali siê podobno, czy
nie przegrodziæ Rynku spe-
cjalnym p³otem oddzielaj¹cym
t³umy na mszy w Ko�ciele
Mariackim od wiecu.
--- 28.5.84: W Tygodniku
Powszechnym cenzura inter-
weniowa³a 23 razy. Poza tym
stosunki Ko�ció³-pañstwo
rozwijaj¹ siê.
--- 11.6.84: RWE nada³o spra-
wozdanie z niezale¿nych ob-
chodów 1 Maja zamieszczone w
"Ma³ej Polsce" 7 marca bie¿¹-
cego roku.
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=========================
ZE �WIATA
--- Dyplomata radziecki z
Delhi, który niedawno znik-
n¹³ po udaniu siê do pobli-
skiego parku na poranny
jogging - nie zosta³ wcale
porwany, jak przypuszczano,
ale odnalaz³ siê w USA, gdzie
poprosi³ o azyl.

=========================

POWTÓRKA Z HISTORII
--- 3.IV. 1940 - Pierwszy
transport jeñców opuszcza
obóz w Kozielsku w ZSRR i
udaje siê w nieznanym kie-
runku. Zw³oki oficerów wy-
wiezionych w tym i kolejnych
transportach znaleziono w
masowych grobach w Katyniu.
--- 4.IV.1749 - Bitwa pod
Rac³awicami. O zwyciêstwie
decyduje kombinowany atak
kosynierów i piechoty na
baterie rosyjskie.
--- 4.IV.1940 - Pierwszy
transport jeñców opuszcza
obóz w Ostaszkowie. Miejsca
ich �mierci nigdy nie uda³o
siê ustaliæ.
--- 4.IV.1959 - Wprowadzenie
drakoñskich i absurdalnych
antyko�cielnych przepisów
podatkowych.
--- 5.IV.1940 - Rozpoczyna
siê likwidacja obozu oficer-
skiego w Starobielsku. Miej-
sca �mierci internowanych w
nim wiê�niów nigdy nie usta-
lono.
--- 5.IV.1982 - Tezy Pryma-
sowskiej Rady Spo³ecznej
stwierdzaj¹, ¿e warunkiem
ugody narodowej jest dotrzy-
manie umów spo³ecznych z
1980 r. oraz zwolnienie in-
ternowanych, amnestia, za-
przestanie represji, przy-
wrócenie dzia³alno�ci stowa-
rzyszeñ, wolne wybory do rad
i samorz¹dów, reaktywowanie
zwi¹zków zawodowych, podjêcie
reform.
=========================

--- Czym siê ró¿ni Jaruzel-
ski od Szwejka? Szwejk udawa³
g³upiego, a by³ m¹dry, Jaru-
zelski za�� nigdy nie s³u¿y³
w armii austriackiej.

================================================

C z y t a j    u w a ¿ n i e
   DRGNÊ£O

   W PRON-owskim "Odrodzeniu" z 17 marca ukaza³ siê
artyku³ rektora wroc³awskiej AE prof. Kalety za tytu³o-
wany "Opozycja czy prawo do krytyki". Autor napisa³
prawdê. Cenzor pu�ci³. Dlaczego pu�ci³? Nie wiem. Mo¿e
¿eby uwiarygodniæ PRON. Ale w poniedzia³ek donosi³ ju¿ o
tym cudzie G³os Ameryki. We wtorek po po³udniu zdziwione
kioskarki wzrusza³y ramionami, grzebi¹c pod "Trybun¹
Ludu": - Zawsze le¿a³o�
   Dopad³em w koñcu, przeczyta³em. Ale heca� My piszemy
to samo i czekamy a¿ nas zamkn¹. A tu cenzor tylko raz
zatrzyma³ o³ówek� A¿ zazdro�æ bierze, tyle dobrego mo-
gliby zrobiæ! /k/
================================================

SCHIZMA W KOSZALINIE?
   Natychmiast po wyborze Rady Narodowej m. Krakowa
wybuch³a w niej, starannie potem rozmyta, afera na tle
¿¹dañ radnych bezpartyjnych domagaj¹cych siê w³asnego
zespo³u  Radnych, tak jak to mia³o miejsce  w poprzedniej
kadencji. W ramach has³a "nowe wraca" czujno�æ towarzy-
szy zapobieg³a jednak w porê powstaniu tak niebezpiecz-
nego dla partii i pañstwa socjalistycznego zespo³u. Roz-
czarowanym radnym szybko wybito ten pomys³ z g³owy,
przytaczaj¹c wiele argumentów prawno-politycznych. W
ca³¹ tê akcjê osobi�cie zaanga¿owa³ sw¹ wiedzê i talent
oratorski pose³ prof. Witold Zakrzewski, sam bezpartyj-
ny, ale sercem i dusz¹ oddany komunie. Udowodni³ on
niezbicie, ¿e przepisy nowej ustawy o radach narodowych
pozwalaj¹ tworzyæ zespo³y radnych tylko PZPR, ZSL i SD.
   Jakie¿ wiêc by³o nasze zdziwienie, kiedy w "Trybunie
Ludu" z 17.7.84 znale�li�my artyku³ o WRN w Koszalinie,
w którym jako osi¹gniêcie tej rady podano - cytujemy -
¿e "utworzyli�my Zespó³ M³odych Radnych, do którego
nale¿¹ 33 osoby". Czyli gdzie� w Polsce utworzono jednak
zespó³, grupuj¹cy ludzi na innej zasadzie ni¿ przynale¿-
no�æ do jednej tzw. partii politycznej.
   Albo wiêc w Koszalinie mamy schizmê antysocjalistycz-
n¹, albo krakowscy towarzysze przeholowali z czujno�ci¹.
================================================

Z  l i s t ó w  d o  r e d a k c j i
   "Przyjaciele,
   znale�li�my ³adny kawa³ek w ksiêdze X listów Pliniu-
sza M³odszego. Ksiêga ta zawiera korespondencjê Pliniu-
sza z cesarzem Trajanem w latach ok. 110-113. Pisze Pli-
niusz o wielkim po¿arze w mie�cie Nikomedia /miêdzy
dzisiejsz¹ Burs¹ a Stambu³em/. Straty wielkie, gdy¿ w
mie�cie brakuje jednostki po¿arniczej. Pliniusz proponu-
je, by za zgod¹ cesarza utworzyæ takow¹ jednostkê. Trajan
wszak¿e odpisuje, ¿e owszem, trzeba mieszkañców wyposa¿yæ
w machiny do gaszenia ognia, ale jednostki po¿arniczej
tworzyæ nie nale¿y, bo: "� stowarzyszenia tego rodzaju
s¹ odpowiedzialne za niepokoje polityczne. W jakimkol-
wiek celu i pod jak¹kolwiek nazw¹ ludzie siê zrzeszaj¹,
prêdko przekszta³ca siê w to w klub polityczny."
   A wiêc wiedzieli to ju¿ staro¿ytni Rzymianie�

   Czytelnicy ze stolicy ---
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PISMO NIEZALE¯NE. WYDA-
WCA PAP - POLOWE ARCHI-
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POWTÓRKA Z HISTORII
--- 12.IV.1982 - Pierwsza
audycja radia "S" w W-wie.
--- 13.IV.1940 - II masowa
wywózka ludno�ci polskiej
na Syberiê i do Kazachstanu.
Obejmuje ok. 320 tys. ludzi,
g³ównie rodziny aresztowa-
nych w I wywózce.
--- 13.IV.1943 - Komunikat
niemiecki o odkryciu grobów
katyñskich, w których pocho-
wano ok. 4400 ofiar  zbrodni
sowieckiego ludobójstwa.
--- 14.IV.1950 - Porozumie-
nie miêdzy Episkopatem i
Rz¹dem. Dyktat w³adz: nie
wystêpowaæ przeciw kolekty-
wizacji wsi, uczestniczyæ w
ruchu obrony pokoju, prze-
ciwstawiaæ siê "wrogiej dzia-
³alno�ci".
--- 14.IV.1958 - Na IV kon-
gresie ZZ Gomu³ka proponuje
likwidacjê rad robotniczych
powsta³ych samorzutnie na
fali demokratyzacji.
--- 15.IV.1940 - Desant  od-
dzia³ów sprzymierzonych pod
Narvikiem, z udzia³em Pola-
ków.
--- 15.IV.1943 - Radio Mo-
skwa podaje, ¿e odkryte w
Katyniu groby s¹ "historycz-
nymi gniezdowajskimi grobow-
cami".
=========================

Z REGIONU
--- W zwi¹zku z aresztowa-
niem i skazaniem za odmowê
s³u¿by wojskowej absolwenta
WSP w Szczecinie Adamkiewi-
cza studenci i pracownicy

UJ - cz³onkowie NZS wys³ali
list do Senatu uczelni podpi-
sany przez kilkana�cie osób.
W li�cie tym podkre�lono, ¿e
skazuj¹cy wyrok, który uto¿-
samia odmowê z³o¿enia przy-
siêgi na wierno�æ ZSRR z
odmow¹ s³u¿by jest gro�nym
precedensem i narusza wol-
no�æ sumienia. Sygnatariusze
listu solidaryzuj¹ siê rów-
nocze�nie z podobnym prote-
stem, który powsta³ na tere-
nie Uniwersytetu Warszaw-
skiego.
--- W zwi¹zku ze spraw¹
Adamkiewicza i protestem
g³odowym w Podkowie Le�nej,
w Krakowie zawi¹za³a siê
grupa ruchu pacyfistycznego
"Wolno�æ i Pokój". Obecnie
zbierane s¹ podpisy pod jej
deklaracj¹.
--- W jednej ze szkó³ ponad-
podstawowych w Krakowie, w
której wisz¹ krzy¿e na �cia-
nach, przeprowadzono formal-
ne przes³uchanie cz³onków
grona pedagogicznego. Ka¿dy
nauczyciel wzywany by³ osob-
no przed komisjê z³o¿on¹ z
wizytatora, przedstawiciela
zz i reprezentanta POP i
wypytywany wg tej samej "an-
kiety" o �wiatopogl¹d, nasta-
wienie polityczne itp. Wygl¹-
da to na kolejn¹ weryfikacjê
nauczycieli albo te¿ ma byæ
swoist¹ form¹ nacisku na �ro-
dowiska, które dot¹d nie ule-
g³y otêpieniu i zniewoleniu.
--- Tajna KRH "Solidarno�ci"
HiL rozpisa³a konkurs na
znak firmowy. Powinien to
byæ znak graficzny nadaj¹cy
siê zarówno na odznakê, znak
firmy, transparent czy
sztandar, i kojarz¹cy siê i z
Hut¹ i z "S". Termin nadsy³a-
nia projektów kana³ami kol-
porta¿owymi - koniec bm.
--- Ca³a masa kartek �wi¹-
tecznych o nowych wzorach
pojawi³a siê w niezale¿nym
obiegu. Wiele z nich wys³ano
do znanych dzia³aczy partyj-
nych. Czêsty motyw: wykluwa-
j¹ca siê z pisanki rêka u³o-
¿ona w znak V.
--- Z AGH: poufne sprawozda-
nie KU PZPR uskar¿a siê na

brak mo¿liwo�ci "dyscyplino-
wania" nauczycieli akademic-
kich przed³u¿aj¹cych swój
pobyt za granic¹. Proponuje-
my dyscyplinowanie ograni-
czyæ do cz³onków. Ale nie
wró¿ymy sukcesu.
--- Z dziennikarskiej ³¹cz-
ki: niezast¹piona "Gazeta
Krakowska" kaza³a nam nie-
dawno ogl¹daæ w telewizji
"Obronê Wa³a Pomorskiego".
O, takiego, chyba�!

=========================

 Z KRAJU

--- Episkopat jest coraz
bardziej zaniepokojony wzra-
staj¹c¹ liczb¹ ingerencji
cenzury w prasie katolickiej.
Dotycz¹ one tak¿e dokumentów
ko�cielnych i oficjalnych
tekstów Watykanu.
--- TORUÑ. "Bóg i Ojczyzna -
dom katechetyczny im. ks.
Jerzego Popie³uszki" - od
19.12.84 tablica z takim na-
pisem znajduje siê na budyn-
ku parafii Matki Boskiej
Zwyciêskiej, w której odbywa-
j¹ siê msze za Ojczyznê. SB
domaga siê zdjêcia tablicy,
ale bezskutecznie. /KAT/
--- Ujawniono wreszcie nie-
zmiernie skomplikowan¹ pro-
cedurê naliczania podatku
rolnego. Z wyliczeñ wynika,
¿e wzrasta on o 250-300% w
br. a w przysz³ym do 350%.
--- Prokuratura nie z³o¿y³a
wniosku o rewizjê od wyroku
dla morderców ks. Popie³usz-
ki. Oznacza to, ¿e mimo wcze-
�niejszych zapowiedzi prze-
sta³a ów wyrok uwa¿aæ za
zbyt niski. Czy¿by mia³ to
byæ pierwszy krok w kierun-
ku rehabilitacji oprawców z
MSW?
--- Wed³ug oficjalnych da-
nych w 84 roku dokonano
w Polsce pó³ miliona prze-
stêpstw czyli o 200 tysiêcy
wiêcej ni¿ w 79 roku. Trudno
tego wzrostu nie wi¹zaæ ze
specjalnymi zadaniami, któ-
rym musia³a po�wiêcaæ siê
milicja w ci¹gu ostatnich
paru lat.
--- W "¯yciu Gospodarczym"
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prof. Rajkiewicz poda³ in-
formacjê, ¿e Instytut Pracy
i Spraw Socjalnych opracowu-
je systematycznie od 1981 r.
wysoko�æ minimum socjalnego.
Obecnie wynosi ono ok. 8000
z³. Fragmentaryczne dane
ujawnione przez autora na-
suwaj¹ powa¿ne w¹tpliwo�ci,
czy minimum obliczono w spo-
sób rzetelny. I tak np. mie-
siêczne obci¹¿enie czynszem
mieszkaniowym ustalono na
poziomie 150-170 z³ na osobê,
za� tzw. fundusz dyspozycji
osobistej, czyli to wszystko
co pozostaje po opêdzeniu
niezbêdnych wydatków na
¿ywno�æ, mieszkanie, czynsz,
�wiat³o, dojazdy do pracy
itp. ma wynosiæ 800 z³ mie-
siêcznie. Nic dziwnego, ¿e
w³adze nie kwapi¹ siê z og³o-
szeniem tak wyliczonego mi-
nimum - zosta³yby po prostu
wy�miane. /NAI/
--- Wiersz Mi³osza "Który
skrzywdzi³e� cz³owieka pros-
tego�" zosta³ okre�lony
przez partyjnego krytyka
Stanis³awa Stanucha  k ³ a -
m l i w y m   i   a n t y s o
c j a l i s t y c z n y m
wierszem, który podsuniêto
robotnikom jako "podsumowa-
nie osi¹gniêæ socjalizmu w
Polsce". Stanuch nawi¹zuje
w nr 45 "Trybuny Ludu" do
najlepszych wzorów z lat 50-
tych, mówi¹c o Mi³oszu jako o
zdrajcy Polski, który bierze
pieni¹dze od kapitalizmu.
Wyst¹pienie Stanucha oddaje
poziom i jego w³asny i ca³ej
niedawnej konferencji par-
tyjnej w sprawie literatury.
/NAI/
--- Trwaj¹ prace nad wyci-
naniem ze 100 kopii napisu z
czo³ówki filmu Janusza Kida-
wy "Ultimatum". Napis brzmi:
"Konsultant do spraw terro-
ryzmu = Grzegorz Piotrow-
ski". /KAT/
--- "Tu i teraz" w nr 5/140
pisze: "Zasadnicza ró¿nica
miêdzy polskimi i zachodnimi
stoczniami polega m.in. na
tym, ¿e tamte cierpi¹ na brak

zamówieñ, nasze za� nie nie
s¹ w stanie przyj¹æ wszyst-
kich zleceñ, jakie gotowy
jest przekazaæ nam Zwi¹zek
Radziecki". /KAT/
--- Mas³o idzie na eksport,
ale w kraju jest nadal na
kartki. Polska jest pi¹tym
na �wiecie producentem mle-
ka. Eksportuje rocznie 45
tys. ton mleka w proszku
i 15 tys. ton kazeiny. Eks-
port mas³a i serów przekra-
cza warto�æ 1 miliarda z³
rocznie. Ma³o kto przy tym
wie, ¿e produkcja mas³a i
sera w Polsce jest znacznie
wy¿sza np. w Nowej Zelandii.
Oto dane z 1984 r. w tysi¹-
cach ton: mas³o - PL - 322,
NZ - 290, sery - PL - 110,
NZ - 104. /NAI/
--- Powa¿n¹ pozycjê  w eks-
porcie polskim do RFN stano-
wi¹ artyku³y ¿ywno�ciowe,
których dotkliwy brak daje
siê odczuæ na rynku krajo-
wym. Ponadto w�ród dostaw
polskich do RFN znajduj¹ siê
równie¿� elementy umundu-
rowania dla Bundeswehry.

--- Obciêto nak³ady prasy.
Tym samym ca³a partyjno-
fikcyjna spó³dzielnia wydaw-
nicza RSW Prasa zaczyna byæ
deficytowa. Przez dwa lata
fikcjê tê utrzymywali ci,
którzy kupowali gazety. Te-
raz bêdzie do niej dop³aca³
rz¹d, czyli my wszyscy, tak
jak to by³o ju¿ 40 lat.
ZE �WIATA
--- Coraz wiêcej wiarygod-
nych �róde³ potwierdza nie-
prawdopodobne wiadomo�ci z
Bu³garii. Otó¿ w ramach bu³-
garyzacji miliona Turków
zamieszka³ych  w BRL, zmu-
szano ich do zmiany nazwisk
z muzu³mañskich na bu³gar-
skie. W wielu miejscowo�ciach
wybuch³y protesty i zamiesz-
ki, które spacyfikowano si³¹
zabijaj¹c od kilkudziesiêciu
do kilkuset /wg ró¿nych
�róde³/ opornych Turków.

=========================

MY�LI LUDZI WIELKICH
   Zwykle podlejsze od g³owy
tyranii s¹ jej rêce.    GOGOL

===================================================
C z y t a j    u w a ¿ n i e

NIE KARMIÆ TRUPA
    Jak buduje siê dobrobyt? Zaczyna siê od bezprawia /to
ju¿ mamy/. Potem s¹ uczciwi z³odzieje. Potem - ludzie inte-
resu. Podatki s¹ dopiero na koñcu. A wiêc zaczynamy od za-
raz. Precz z ekonomiczn¹ fikcj¹! Niech kwitnie zdrowy czar-
ny rynek! Do socjalizmu idzie siê przez kapitalizm: wszyscy
bêdziemy kapitalistami. A na sztandary has³o RÓBMY NA
LEWO. /k/

Z LUÌNYCH SKOJARZEÑ �REDNIEGO POLAKA
   OPZZ zg³osi³o swój akces do PRON. Czy kto� s³ysza³, ¿eby
jaka� organizacja neozwi¹zkowa zwraca³a siê do niego z tak¹
pro�b¹?
   A mo¿e wkrótce zapisze siê zwi¹zkowców do partii?
   Dlaczego nie od razu do KPZR?
   OPZZ do PRON! PRON do PZRP! PZPR do KZPR! KZPR? Na Kam-
czatkê!

CZWARTY NUMER "ARCHIWUM WSPÓ£CZESNEGO" JU¯ DO NABYCIA!
    Ukaza³ siê kolejny, czwarty numer wydawanego przez na-
sze Polowe Archiwum Prasowe pisma "Archiwum Wspó³czesne".
Zawiera on m.in. jak zwykle publicystykê polityczn¹, parê
tekstów dokumentuj¹cych wspó³czesne ¿ycie spo³eczne, trochê
statystyki i kolejny wykaz wydawnictw niezale¿nych. "Archi-
wum" mo¿na zamawiaæ u kolporterów "Ma³ej Polski". Mo¿na
tak¿e nabywaæ jeszcze egzemplarze numeru 3.              ---
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PTOWIERDZAMY I DZIÊKUJEMY:
Wis³a 500+500, Siwy 3000.
=========================
POWTÓRKA Z HISTORII
--- 17.4.1943 - Przedstawi-
ciel PCK Stanis³aw Radziwi³³
zwraca siê do miêdzynarodo-
wego Czerwonego Krzy¿a z pro-
�b¹ zbadania zbrodni katyñ-
skiej.
--- 18.4.1979 - Ok. godz. 2 w
nocy nastêpuje nieudana pró-
ba wysadzenia w powietrze po-
mnika Lenina w Nowej Hucie.
Pomnik zostaje czê�ciowo usz-
kodzony. "Podjête energiczne
�ledztwo" do dzi� nie da³o
wyników.
--- 19.4.1773 - Protest Rej-
tana na sejmie rozbiorowym.
--- 19.4.1943 - Wybuch pow-
stania w Getcie Warszawskim.
--- 20.4.1861 - Wielopolski
zakazuje �piewów ko�cielnych
"nieupowa¿nionych przez w³a-
dzê duchown¹". Próba ukróce-
nia kazañ antyrz¹dowych.
--- 20.4.1887 - Józef Pi³sud-
ski otrzymuje wyrok 5 lat
zes³ania do wsch. Syberii.
--- 22.4.1920 - Polsko-ukra-
iñska umowa pokojowa. Usta-
lenie granic. Uznanie przez
Polskê niepodleg³o�ci Ukrai-
ny i obietnica pomocy wojs-
kowej w walce z bolszewikami.
--- 22.4.1982 - Powstaje ogól-
nopolska Tymczasowa Komisja
Koordynacyjna NSZZ "S" /TKK/
w sk³adzie: Zbigniew Bujak
/Reg. Mazowsze/,W³adys³aw
Frasyniuk /Dln. �l¹sk/,W³a-
dys³aw Hardek /Ma³opolska/,
Bogdan Lis /Gdañsk/.

=========================
Z REGIONU
--- Wyj¹tkowym powodzeniem
w�ród krakowian cieszy³ siê
tradycyjny grób Chrystusa w
ko�ciele oo. Pijarów przy ul.
�w. Jana. W�ród wielu akcen-
tów patriotycznych na pierw-
szy plan wybija³ siê tu sym-
boliczny grób ks. Popie³usz-
ki, na którym krwaw¹ plam¹
odbija³ siê napis "Solidar-
no�æ". W Wielk¹ Sobotê przed
grobem sta³a kolejka licz¹ca
ok. 2 tys. osób.
--- W Dolinie Chocho³owskiej
w Tatrach, w miejscu, które
odwiedzi³ Jan Pawe³ II, pod-
czas pobytu w kraju w 1983 r.
powsta³o swoiste sanktu-
arium. Sk³adaj¹ siê na nie
u³o¿one z wielkich kamieni
wokó³ kapliczki napisy. Jest
tu "Solidarno�æ-Gdañsk" i "S"
wielu innych miast, jest te¿
"Katyñ", "Lwów". Miejsce to
znajduje siê na lewo od bie-
gn¹cej dnem doliny drogi, w
lesie. Szukaæ nale¿y na wyso-
ko�ci usytuowanych przy
drodze sza³asów pasterskich
/nieca³y kilometr przed
schroniskiem/. /KAT/
--- W Krakowie przygotowy-
wana jest wystawa plastyki z
okazji 40-lecia PRL. Organi-
zatorzy rozes³ali ju¿ - tak¿e
do wielu twórców niezale¿-
nych - zaproszenia, w któ-
rych uderza niezwykle
uprzejmy ton, nie stosowany
od lat: "Mamy nadziejê, ¿e
Pan/i/ zechce przyj¹æ ni-
niejsze zaproszenie, za co
gor¹co dziêkujemy", "serdecz-
nie prosimy o "pozytywn¹
odpowied�" itd. W³adza miz-
drzy siê do artystów, bo wie,
¿e wol¹ wystawiaæ, np. w ko-
�ciele mistrzejowickim ni¿
w re¿imowych galeriach.
=========================

Z KRAJU
--- Kolejn¹ prowokacj¹ w³adz
wobec narodu jest postawienie
na warszawskich Pow¹zkach
granitowego krzy¿a ku czci
ofiar... Katynia. Pomnik nosi
bowiem napis, ¿e zbrodni ka-
tyñskiej dokonali hitlerowcy,

w co nie wierz¹ ju¿ w PRL
nawet niemowlêta.
--- Koniñskie duszpaster-
stwo pracownicze wzbogaci³o
siê w nowowybudowan¹ salê
widowiskow¹. Na wniosek pa-
rafian nadano jej imiê ks.
Jerzego Popie³uszki. Na
froncie budynku umieszczono
tablicê ze s³owami L. Wa³êsy
wypowiedzianymi 3.11.84 r.:
"Solidarno�æ ¿yje bo Ty odda-
³e� za ni¹ swoje ¿ycie." /KAT/
--- Coraz bardziej niepoko-
j¹ce s¹ dane o rabunkowym
wydobyciu wêgla na �l¹sku.
Wg ostro¿nych szacunków w
skale pozostaje ok. 40% wêgla,
który ani teraz, ani te¿
nigdy w przysz³o�ci nie bê-
dzie wykorzystany.
   Zanieczyszczenia z Koksow-
ni Huty Katowice spowoduj¹ w
ci¹gu kilku najbli¿szych lat
ekologiczn¹ zag³adê Jury
Krakowsko-Czêstochowskiej.
W zwi¹zku z tym np. systema-
tycznie likwiduje siê na tym
terenie harcerskie tereny
obozowe, przenosz¹c je w Be-
skidy.
--- Wadliwa, chronicznie
niefrasobliwa polityka inwe-
stycyjno-budowlana sprawi³a,
¿e obecnie co trzecie miesz-
kanie w kraju kwalifikuje
siê do przeprowadzenia w nim
prac remontowo-budowlanych
i modernizacyjnych, co równa
siê kosztom zbudowania 140
tys. nowych mieszkañ. Tymcza-
sem �rodki przeznaczone na
remonty wystarcz¹ tylko na
odnowê 10 tys. mieszkañ.
/NAI/
--- W I³awskim Przeds. Na-
prawy Samochodów najm³odszy-
mi cz³onkami nowych zwi¹zków
s¹ uczniowie odbywaj¹cy
praktykê. Co wiêcej - s¹ to
zwi¹zkowcy przymusowi. Nie
ma gadania: zacz¹³e� praco-
waæ - musisz nale¿eæ; wiedz,
¿e w Polsce nie ma lekko. Ot,
prawdziwa szko³a ¿ycia.
/KAT/
--- Jeden z instytutów
ochrony �rodowiska z Kato-
wic, dzia³aj¹cy jako placówka
RWTG sprowadzi³ z NRD 30
ton... �mieci. Potrzebne by³y
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one do badañ naukowych, bo
instytut zajmuje siê zagospo-
darowywaniem odpadów. Dla-
czego jednak nie skorzystano
z materia³ów rodzimego po-
chodzenia? Otó¿ okaza³y siê
one zbyt... ubogie. Nawet jak
na normy obozu socjalizmu i
pokoju!...
--- W kopalni "Ziemowit" w
dyrekcji le¿y ok. 3 tys. podañ
ludzi chc¹cych zwolniæ siê z
pracy. W kp. "Manifest Lipco-
wy", "Jastrzêbie", "ZMP" tak¿e
trzy tysi¹ce chêtnych z³o¿y³o
w dyrekcji podania. /NAI za
Górnikiem Polskim/.
--- Ogrodnicy twierdz¹, ¿e
na skutek niedogrzania
szklarni w zimie nast¹pi
m.in. brak sa³aty, która naj-
wiêcej ciep³a potrzebuje w³a-
�nie w styczniu i lutym.
--- TVP otrzyma³a od w³adz
zwierzchnich polecenie dra-
stycznego zmniejszenia liczby
filmów amerykañskich
w swoim programie. Nied³ugo
w telewizji bêdziemy wiêc
ogl¹daæ tylko tzw. "Czyst¹
propagandê".
=========================

ZE �WIATA
--- ZSRR zawiadomi³ swoich
kontrahentów, ¿e nie bêdzie
móg³ wywi¹zywaæ siê z wszys-
tkich podjêtych zobowi¹zañ
o dostawach ropy naftowej.
Specjali�ci jako przyczynê
tej niespotykanej dotychczas
niesolidno�ci ZSRR podaj¹
ostr¹ zimê i wynikaj¹ce z
niej trudno�ci z wydobyciem
i transportem, ba³agan tech-
niczny, a tak¿e wiêkszy po-
pyt wewnêtrzny. Nie jest
równie¿ wykluczone, ¿e w ten
sposób ZSRR próbuje zahamo-
waæ zatrwa¿aj¹cy dlañ spadek
cen, w wyniku którego tylko
w ub. roku straci³ 1,8 mld
dolarów. Zak³ócenie dostaw
wynika jednak zapewne z
trudno�ci wewnêtrznych.
W prasie radzieckiej mno¿¹
siê informacje o zahamowa-
niu produkcji i deficycie
energii. /NAI/

NIE  MAMY  JEDNEJ  POLSKI
    Polski mieli�my zawsze co najmniej dwie. Ostatniej dru-
giej Polski Gierka nigdy nie dokoñczyli�my. Runê³a po Sier-
pniu. Teraz jednak wzorem swoich poprzedników wznosi j¹
Jaruzelski. Ta druga Polska to kraj fasady, fikcji i picu.
Kraj, w którym p³aci siê ludziom nie za to, co robi¹, lecz za
to, ¿e nie chc¹ umieraæ. Kraj, w którym wiosenne spotkanie
handlowców w Poznaniu nie jest ¿adnymi targami lecz usta-
laniem rocznego rozdzielnika nêdznej puli towarowej. Kraj,
w którym w obecno�ci ministra reporter TV zadaje ch³opu
pytanie, czy nie obawia siê skutków nadprodukcji ¿ywno�ci,
jaka nam - rzekomo - grozi.
    To nie jest nasza Polska. Nasza to ta, w której pierwsza
pensja równa siê emeryturze i nie osi¹ga po³owy �redniej
p³acy. To Polska, w której lepszego /tzn. normalnego/ miêsa
wystarcza tylko dla pierwszych paru osób
z kolejki, bo reszta dostanie ju¿ same och³apy lub po prostu
nic. To Polska ludzi jeszcze nie g³odnych, ale ju¿ nie naje-
dzonych. Nie mamy jednej Polski, jak wmawia nam genera³. Ta
druga od 40 lat ¿eruje na pierwszej. Jak d³ugo jeszcze?

ORWELL SIÊ K£ANIA
    Rozporz¹dzenie ministra kultury ZSRR nr 521 nakazuje
przekazywanie na makulaturê starej prasy i czasopism.
I tak np. gazety codzienne wolno przechowywaæ i udostêp-
niaæ w bibliotekach publicznych do dwóch lat wstecz,
"Prawdê" do trzech lat wstecz /wyj¹tek stanowi¹ biblioteki
naukowe - do 5 lat wstecz/. Czasopisma w rodzaju "Nowyj
Mir" czy "Oktiabr" mog¹ byæ przechowywane od 3 do 5 lat.
Ponadto nale¿y przekazywaæ na makulaturê wszystkie wcze-
�niejsze wersje radzieckiej konstytucji - dozwolone jest
jedynie korzystanie z aktualnego, najnowszego wydania.
Lektura starych gazet i czasopism dopuszczalna jest tylko
w specjalnych bibliotekach i na podstawie specjalnego,
imiennego zezwolenia. /NAI/

Z   l i s t ó w   d o   r e d a k c j i
   "Nie wiemy czym ¿ywi siê rz¹d. Wiemy natomiast co je
szara masa. Je¿eli kiedy� w barach by³o jeszcze pewne
urozmaicenie, jakie� krokiety czy nale�niki, to teraz
podstaw¹ zbiorowego ¿ywienia sta³a siê prosta alternatywa:
ziemniaki z jarzyn¹ /bez miêsa!/ oraz fasola po bretoñsku.
Urban wiedzia³, co mówi." Elo

ZNACZKI... ZNACZKI...
--- Z okazji rocznicy walki o krzy¿e w Nowej Hucie w dn.
26-28.IV.1960 r., Poczta "Solidarno�ci" Nowa Huta wyda³a 4-
znaczkowy bloczek w kolorze ciemno-popielatym po�wiêcony
wydarzeniom sprzed 25 lat. Znaczki po 50 z³ przedstawiaj¹
symbole i sceny manifestacji oraz znak "Wydawnictwa Krzy¿a
Nowohuckiego". /Dziêkujemy za nades³any egzemplarz bloczka,
który u�wietni archiwum redakcyjne!/ .
--- Dopiero teraz zdobyli�my bloczek "Pamiêci obroñców
Lwowa" edycji NSZZ "S" Ma³opolska. Na bloczku wydrukowano
zarys panoramy miasta, sylwetki dwóch ¿o³nierzy, daty -
listopad 1918, sierpieñ 1920, wrzesieñ 1939, lipiec 1944 oraz
dwa znaczki w kol. czerwonym po 100 z³ z napisem "Poczta
Solidarno�ci". Jeden przedstawia krzy¿ wojskowy "Lwów 1918",
drugi - krzy¿ "Obroñcom Kresów Wschodnich".

1985  �  15 KWIETNIA  �  NR 15 (102)



MA£A POLSKA  �  ROK III
235

PISMO NIEZALE¯NE. WYDA-
WCA PAP - POLOWE ARCHI-
WUM PRASOWE KRAKÓW, MA-
£OPOLSKA. NASZA DEWIZA:

PLUS RATIO QUAM VIS
RACZEJ ROZUMEM NI¯ SI£¥

ROK III

mm mm mmm  m  mmmmm mm m m mmm m mm m m mmm  m  mmmm   m m m  mm m m

mmm mmm m   mmm m m mmmm m m m m   m   mm  m mmmm m m m    m  mm  mmmm   mmm mm mmm  m m m m

NR 16/103/  22.4.85 15z³

POTWIERDZAMY I DZIÊKUJEMY:
Jana 5000, Uczennica 4000,
Esia 2000, Magyar 570 + 50
forintów, Wojtek - papier.
========================

SOCJALISTYCZNY TERRORYZM PAÑSTWOWY PO KRAKOWSKU
    Miastem i krajem wstrz¹snê³a wiadomo�æ o przestêpczym
ataku na ks. Tadeusza Zaleskiego. Stan faktyczny znamy z
komunikatu og³oszonego w ko�cio³ach w drugi dzieñ �wi¹t
i natychmiast powtórzonego przez rozg³o�nie zachodnie.
W piwnicy domu swoich rodziców przy ul. Bitwy pod Lenino
/dawniej Zyblikiewicza/ ksi¹dz zosta³ w Wielk¹ Sobotê
odurzony czym� przez zamaskowanego osobnika, straci³
przytomno�æ, a po jej odzyskaniu stwierdzi³ oparzenia na
twarzy i klatce piersiowej, uk³adaj¹ce siê w literê V.
Pali³ siê rêkaw jego kurtki.
    Trudno nie ³¹czyæ tego napadu ze �mierci¹ ks. Popie-
³uszki, z zamachem na ks. Jancarza w lutym br. i niedaw-
nym torturowaniem w Krakowie Francuza Castainaga,
przypalanego papierosami przez "nieznanych sprawców".
Zw³aszcza je�li przypomnimy, ¿e ks. Zaleski by³ od d³u¿-
szego czasu inwigilowany przez SB, dwukrotnie prowadzono
u niego rewizjê, by³ te¿ przes³uchiwany na Mogilskiej.
W lutym br. ujawni³ on w Mistrzejowicach sprawê tajemni-
czej �mierci Tadeusza Fr¹sia, dzia³acza "S" z Zabierzowa
Bocheñskiego /gdzie ks. Zaleski by³ kiedy� wikarym/,
w której wyja�nienie aktywnie siê zaanga¿owa³. Ksi¹dz
twierdzi, ¿e od pewnego czasu - ok. miesi¹ca - by³ stale
obserwowany i �ledzony, czêsto przez ludzi siedz¹cych
w samochodach. Zauwa¿y³a to tak¿e rodzina.
    Ks. Zaleski Isakowicz, Ormianin, jest wikarym w ko-
�ciele �w. Miko³aja, ma 29 lat, kieruje duszpasterstwem
osób niepe³nosprawnych, tzw. Muminków oraz prowadzi
duszpasterstwo akademickie w ko�ciele mistrzejowickim.
Bardzo czêsto koncelebruje msze �w. w Mistrzejowicach.
Przyjaciel ks. Jancarza.
    Po zawiadomieniu o wypadku milicja reagowa³a powoli
i nieudolnie. Mimo d³ugich przes³uchañ nie protoko³owano
wszystkiego co ksi¹dz zeznawa³ i niechêtnie zapisywano
ró¿ne szczegó³y. O ile stra¿acy obejrzeli zaraz miejsce
zaj�cia, to milicja w ogóle do piwnicy nie zasz³a, a tak¿e
z pocz¹tku nie chcia³a spisywaæ protoko³u, co wreszcie
zrobi³a dopiero pod wyra�nym naciskiem stra¿aków. Oglê-
dzin miejsca wypadku dokonano dopiero w kilkana�cie
godzin pó�niej, na ¿¹danie ksiêdza, za� miejsce to pozosta-
wa³o zupe³nie niezabezpieczone przez 2 dni. Przez kilka
dni s¹siedzi przynosili drobne przedmioty stanowi¹ce
w³asno�æ ksiêdza, znalezione przez nich w piwnicy
- w czasie napadu bowiem ksi¹dz zosta³ dok³adnie zrewi-
dowany - mia³ powywracane wszystkie kieszenie.
    Pomoc lekarska w szpitalu sprowadzi³a siê do wykona-
nia opatrunków poparzonych miejsc. Oprócz poparzenia II
stopnia na przedramieniu prawej rêki ksi¹dz ma wypalo-
nych 28 punktów wielko�ci 5-groszówki /tworz¹cych dwie
litery V na klatce piersiowej i na policzku/. W szpitalu
nie pobrano krwi ani moczu, co umo¿liwi³oby ustalenie
rodzaju u¿ytego gazu. Badania te wykonano dopiero na
drugi dzieñ. Nie pobrano te¿ próbek poparzonej skóry,
które mog³yby pos³u¿yæ do ustalenia rodzaju i �ród³a
poparzeñ. Jest oczywiste, ¿e oparzenia te nie pochodz¹ od
�wieczki. Urzêdowe orzeczenie lekarskie powierzono prof.
Markowi, który od dawna wspó³pracuje z SB i m.in. wydawa³
orzeczenia w sprawie �mierci Pyjasa i robotników zabi-
tych w Radomiu w roku 1976.
    Oficjalne komunikaty bagatelizowa³y sprawê /"niezna-

/c.d. na str. 2/

POWTÓRKA Z HISTORII
--- 23.IV.1772 - Kapitulacja
Wawelu po 85 dniach oblê¿e-
nia. 800  konfederatów pod-
daje siê wojskom Suworowa w
sile 5000 ludzi.
--- 24.IV.1953 - Brawurowa
ucieczka por. F. Jareckiego
na MIG-u na Bornholm. Mel-
dunek dla gen. Andersa
/pierwszy MIG dla NATO w
idealnym stanie/.
--- 26.IV.1920 - Pierwszy
dzieñ wyprawy kijowskiej.
Zajêcie ¯ytomierza, Owrucza,
Berdyczowa, Baru. Pobita XII
armia bolszewicka cofa siê
na liniê Bia³a Cerkiew -
Kijów.
--- 27.IV.1960 - Pocz¹tek
rozruchów w N. Hucie z powo-
du cofniêcia zezwolenia na
budowê ko�cio³a i usuniêcia
krzy¿a z miejsca, na którym
ko�ció³ mia³ byæ zbudowany
na os. Teatralnym.
--- 23.IV.1978 - W Gdañsku
powstaje pierwszy komitet
za³o¿ycielski wolnych ZZ.

DEPESZE + DEPESZE + DEPESZE
--- G³odówka bie¿anowska
trwa! --- Setnego numeru
gratulujemy "Hutnikowi". ---
Wizyta Glempa w Rzymie. ---
Brytyjski minister Howe
odwiedzi³ grób ks. Popie³usz-
ki. --- Tirana pochowa³a
Enwera Hod¿ê. ---
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czne oparzenia"/, sugerowa³y, ¿e by³ to wypadek epilepsji
/prawo zakazuje ujawniania publicznie choroby tego typu/,
¿e ks. Zaleski zmienia zeznania i utrudnia �ledztwo itp.,
wreszcie og³osi³y "nie zaistnienie przestêpstwa", bo ofiara
sama siê poparzy³a. Z komunikatem PAP o umorzeniu �ledztwa
s¹siaduje w "Gazecie Krakowskiej" du¿o wiêkszy tytu³: "Uro-
czyste spotkanie przoduj¹cych funkcjonariuszy MO i SB.
Uznanie za odpowiedzialn¹ pracê".
    Natomiast powo³ana przez kard. Macharskiego niezale¿na
komisja z³o¿ona ze specjalistów z krakowskiej AM stwierdzi-
³a, ¿e obra¿enia ksiêdza nie mog³y byæ wynikiem ataku epi-
leptycznego, lecz dzia³aniem innej osoby. M.in. zwrócono
uwagê na to, ¿e ubranie w miejscu poparzeñ na klatce pier-
siowej nie by³o spalone, kto� wiêc musia³ je wcze�niej od-
chyliæ.
    W sprawie tej niezwykle szybko i energicznie zareagowa³
najpierw metropolita krakowski a potem Episkopat. Zachodnie
�rodki przekazu zwróci³y te¿ od razu uwagê na to, ¿e trudno
uwierzyæ, aby kardyna³ Macharski pomyli³ atak na cz³owieka
z atakiem epileptycznym.
===================================================

Z REGIONU
--- RKS Ma³opolska ustali³
program tegorocznych obcho-
dów 1 i 3 Maja. We wtorek 30
bm. nast¹pi z³o¿enie kwiatów
na grobach ofiar stanu wo-
jennego. 1 Maja o godz. 14.30
w ko�ciele MB Czêstochowskiej
na os. Szklane Domy w N.
Hucie odbêdzie siê nabo¿eñ-
stwo w intencji ludzi pracy
a po nim pochód na miejsce
�mierci Ryszarda Smagura na
os. Krakowiaków. W dniu 3
Maja odprawiana bêdzie Msza
�w. na Wawelu za Ojczyznê o
godz. 18 a po niej pochód
Plantami na pl. Matejki i
krótki wiec pod pomnikiem
Grunwaldzkim.
--- W�ród wielu innych,
g³oduj¹cych w Bie¿anowie
otrzymali wyrazy "najgorêt-
szego poparcia" podpisane
przez Lecha Wa³êsê, Joannê
Duda-Gwiazdê i 69 innych
osób. Uczestnicy g³odówki
og³osili ju¿ kilkana�cie
komunikatów, listy i o�wiad-
czenia oraz proklamacjê "Ru-
chu Pokojowego Protestu".
Wydany zosta³ nak³adem "My-
�li Nieinternowanych" drugi
numer "My�li G³oduj¹cych".
--- Grób w ko�ciele NNMP w
Bie¿anowie Starym przedsta-
wia³ celê wiêzienn¹ z napi-
sem "By³em tu od 13.12.81", z

flag¹ narodow¹ u³o¿on¹ w
znak V. Obok figury Chrystu-
sa le¿a³a sutanna zwi¹zana
sznurem, ze �ladami butów i
parê du¿ych kamieni.
--- Grób Chrystusa w ko�cie-
le na Ska³ce urz¹dzono w tym
roku w formie krzy¿a ca³ego
w czerni, na poprzecznym
ramieniu du¿e bia³e litery
KATYÑ 1940. Z lewej strony
solidark¹ pisany rok 1980,
ni¿ej data 1956 - Poznañ. Z
drugiej strony daty rozbio-
rów i napisy 1970 - Gdañsk i
1976 - Radom. U stóp krzy¿a
dwie Piety: jedna to Matka
Bo¿a ze swoim Synem, druga -
Matka Bolej¹ca - prosta
wiejska kobieta, na kolanach
której spoczywa tylko  s u t
a n n a.
--- Trwa akcja "Posesja"
nadzorowana przez Min. Admi-
nistracji oraz MSW czyli po
prostu SB. Jest to coroczne,
trzecie ju¿ z kolei  przeszu-
kiwanie podwórek, piwnic i
strychów pod pretekstem
sprawdzania czysto�ci.  Przy
okazji wy³apuje siê niemeldo-
wanych. Ka¿da posesja otrzy-
ma kartê pokontroln¹. Bêdzie
znów mniej ksi¹¿ek.
--- W ramach przygotowañ do
1 Maja zarz¹dzono w mie�cie
zabezpieczenie pomieszczeñ
oraz ca³odobowe dy¿ury. Jak

na kraj ca³kowicie "znorma-
lizowany" i socjalistyczny
obchody �wiêta pañstwowego
w takiej atmosferze musz¹ siê
wydawaæ co najmniej dziwne.
--- Kraków dosta³ nowego
szefa Urzêdu Spraw We-
wnêtrznych - genera³a bry-
gady J. Grubê, a tym samym
GTS Wis³a ma automatycznie
nowego prezesa. Genera³a nie
mia³o jeszcze ani miasto ani
klub. £amiemy g³owê, czy jest
to  awans grodu i Wis³y czy
dowód degradacji polskiej
generalicji.
--- Obraduj¹ca 17 bm. Komi-
sja Prawa  i Porz¹dku MRN w
ogóle nie zainteresowa³a siê
spraw¹ ks. Zaleskiego. Za-
twierdzi³a natomiast decyzjê
krakowskiej SB, aby od 22 bm.
do 1 czerwca zaostrzyæ w
mie�cie przepisy porz¹dko-
we dla zapewnienia bezpie-
czeñstwa� turystom. A kto
bêdzie chroni³ turystów w
czasie wakacji? Koñ by siê
u�mia³�
--- 4 bm. na spotkaniu grupy
dzia³aczy opozycyjnych z
krêgów "S" i KPN utworzono
autonomiczn¹ organizacjê
dzia³aj¹c¹ w ramach KPN pn.
"Niepodleg³o�ciowa Grupa
Polskich Socjalistów".
--- Serwis informacyjny RKS
Ma³opolska odnotowa³ jubile-
usz naszego organu, przypi-
suj¹c nam jednak nie sto ale
od razu 200 numerów.
Dziêkujemy!
Z KRAJU
--- Do s¹du wp³yn¹³ akt
oskar¿enia przeciwko Mich-
nikowi, Lisowi i Frasyniuko-
wi. Bêdzie to pierwszy du¿y
proces polityczny po amne-
stii.
--- Aresztowany zosta³ jeden
z dzia³aczy niezale¿nego
wydawnictwa "CDN" - Czes³aw
Bielecki. Jego publikacje
ukazywa³y siê w wielu tytu-
³ach podziemnej prasy war-
szawskiej pod pseudonimem
Maciej Poleski. Wybór tych
publikacji ukaza³ siê miêdzy
innymi w zbiorku pt. "Wolno�æ
w obozie".
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POWTÓRKA Z HISTORII
--- 30.IV.1940 - �mieræ mjr.
Hubala-Dobrzañskiego w wal-
ce z Niemcami.
--- 30.IV.1950 - �mieræ Ka-
zimierza P³u¿ka w wiêzieniu
w Rawiczu. Zmar³ na skutek
nieudzielania mu opieki
lekarskiej.
--- 30.IV.1982 - Pierwszy
protestacyjny Marsz Hutników
spod bramy g³ównej HiL do pl.
Centralnego.
--- 1.V.1892 - Demonstracje
robotnicze w £odzi. �piewy
patriotyczne i religijne.
Policja carska zabija 40 osób.
--- 1.V.1982 - Niezale¿ne
masowe obchody robotniczego
�wiêta. Podczas mszy �w. w
Bieñczycach oddano pod opie-
kê ko�cio³a sztandary zwi¹z-
kowe  zak³adów pracy Nowej
Huty.
--- 1.V.1983 - Od postrza³u
granatem ³zawi¹cym ginie 29-
letni mieszkaniec N. Huty
Ryszard Smagur. --- Wg ofi-
cjalnych danych w 20 mia-
stach dochodzi do nielegal-
nych obchodów, rozpraszanych
"tradycyjnymi metodami"
/ pa³ki, gazy, armatki/.
--- 1.V.1984 - W kilkunastu
miastach odby³y siê kontrma-
nifestacje robotnicze.
--- 2.V.1921 - Wybuch 3 po-
wstania �l¹skiego.
--- 2.V.1946 - Spalenie mia-
steczka W¹wolnicy w powiecie
pu³awskim przez oddzia³y
bezpieki /PSL mia³o tam sil-
ne wp³ywy/.

--- 3.V.1791 - "Wiwat Sejm,
wiwat Naród, wiwat wszystkie
stany".
--- 3.V.1919 - Sejm ustanawia
3 Maja �wiêtem narodowym.
Zasadzenie drzewa wolno�ci
pod krzy¿em Traugutta w War-
szawie. W Poznaniu ludno�æ
usypuje Kopiec Wolno�ci.
--- 3.V.1946 - Rozbicie pocho-
du w Krakowie. Z gmachu PPR
w Rynku padaj¹ strza³y do
defiluj¹cych t³umów. W t³u-
mieniu zaj�æ bior¹ udzia³ UB,
KBW, samochody pancerne i
kawaleria. Brutalna pacyfi-
kacja domu akademickiego,
gdzie aresztowano oko³o 800
studentów.
--- 3.V.1982 - Wielotysiêczne
demonstracje rozpêdzane przez
ZOMO. ---- Na Pl. Zamkowym w
Warszawie m³odzie¿ rzuca w
ZOMO monetami.
--- 3.V.1983 - Napad bojówki
SB na ko�ció³ �w. Marcina w
Warszawie.
=========================

Z REGIONU
--- MISTRZEJOWICE. Cotygo-
dniowa Msza �w. za Ojczyznê
gromadzi niemal ca³¹ Polskê.
18 bm. ks. Jancarz powita³
delegacje z wielu miejscowo�ci
m.in. robotników z Ursusa z
ks. Mieczys³awem Nowakiem,
ci¹gle mimo przeniesienia
zwi¹zanym z tym zak³adem.
Pojawi³ siê ju¿ blady i jeszcze
z zawi¹zan¹ rêk¹, serdecznie
witany ks. Tadeusz Zalewski.
Swój piêkny �wiecznik �wiêci-
³a Filharmonia Krakowska,
u�wietniaj¹c gr¹  i �piewem
uroczysto�æ. Po mszy - wspa-
nia³y recital Stefanii Woyto-
wicz, nagrodzony burz¹ okla-
sków. Gwo�dziem programu by³o
jednak po¿egnanie poborowych,
którzy licznie stawili siê na
wezwanie ks. Jancarza. Otrzy-
mali b³ogos³awieñstwo, grom-
kie "Szczê�æ Bo¿e" od mistrze-
jowickiej wspólnoty, pouczenie
na drogê - by zawsze stawali
w obronie narodu i Ojczyzny,
by nie splamili honoru pol-
skiego ¿o³nierza. Ka¿dy dosta³
ró¿aniec, obrazek i wydruko-

wan¹ homiliê ksiêdza kape-
lana Karkowicza z XI piel-
grzymki ¿o³nierzy Polski
Walcz¹cej na Jasn¹ Górê.
--- Ruchliwe �rodowisko kra-
kowskiej KPN wyda³o pierwszy
numer drugiego /poza "Biule-
tynem Nowohuckim"/ pisma pt.
"Robotnik Polski". Edytorem
jest Referat Robotniczy KPN,
mottem "Przez Solidarno�æ do
Niepodleg³o�ci". Pismo jest
bezp³atne.
--- Krakowski PRON roz³azi
siê w szwach. Polityczn¹
sensacj¹ dnia w miejscowej
jaczejce pronowskiej jest
nag³a rezygnacja tow. doc.
Zbigniewa Siatkowskiego,
dotychczas I zastêpcy prze-
wodnicz¹cego Krakowskiej
Rady. PRON okazuje siê bez-
u¿yteczny i niezno�ny nawet
dla jego w³asnych twórców i
dzia³aczy.
--- Jak dowiadujemy siê z
kó³ zbli¿onych do prezyden-
ta miasta, Krakowowi ma
przybyæ jeszcze jeden konsu-
lat, mianowicie� kubañski.
Przejmuje on budynek przy
ul. Brackiej, gdzie funkcjo-
nowa³a ongi� Spó³dzielnia
Vita. Budynek zosta³ w³a�nie
po wielu latach zrewaloryzo-
wany kosztem wielu milionów
spo³ecznych z³otówek. Jak
wiadomo konsulat ten jest
niezwykle potrzebny narodom
bieduj¹cej Kuby i niewiele
bogatszej PRL. Dziêki nowej
placówce dyplomatycznej wy-
równana te¿ bêdzie wreszcie
bolesna dysproporcja, gdy¿
zachodnia hemisfera by³a
dot¹d reprezentowana w na-
szym mie�cie jedynie przez
konsulat USA. Pomys³, aby
nowy dom przy Brackiej oddaæ
spó³dzielni lekarskiej upad³
wiêc sam przez siê.
--- Wydana przez PAX ksi¹¿-
ka J. Tucholskiego "Cicho-
ciemni" ma nak³ad tylko 20
tysiêcy. Co najmniej 5-krot-
nie za ma³y. Nic te¿ dziw-
nego, ¿e na krakowskiej
gie³dzie osi¹gnê³a przy ce-
nie 800 z³, notowania w gra-
nicach 3.500 z³.
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--- Bez trudu mo¿na nato-
miast nabyæ we wszystkich
ksiêgarniach bezcenne dzie³o
Czernienki "Problemy pracy
aparatu partyjnego i pañ-
stwowego", w skóropodobnej
oprawie, wydrukowanej w 10
tys. egzemplarzach - co naj-
mniej piêciokrotnie za du¿o.
Na gie³dzie pozycja nienoto-
wana.
========================

Z KRAJU
--- Burza w szklance wody:
Stronnictwo Demokratyczne na
swym Kongresie wybra³o swoim
szefem - po bardzo d³ugich
g³osowaniach - nie dotych-
czasowego prezesa Kowalczy-
ka, ale poprzedniego prze-
wodnicz¹cego M³yñczaka. Jest
to wynik nie tyle procesów
demokratycznych  /od których
SD jest jak najdalsze/, ale po
prostu frakcyjnych walk
ró¿nych klik w kierownictwie
Stronnictwa. Najzabawniejsze,
co teraz zrobi� Jaruzelski,
u którego Kowalczyk robi³ za
dekoracyjnego wicepremiera
obok Malinowskiego z ZSL i
Komendera z PAX-u. Zmieni
rz¹d?
--- We wszystkich krajach
socjalistycznych mówi siê
du¿o i otwarcie o wzro�cie
wydatków na wojsko. Tylko u
nas temat ten stanowi tabu,
mimo ¿e wzrost taki ju¿ na-
st¹pi³ i jeszcze potrwa. Mo¿e,
dlatego, ¿e u nas rz¹dz¹ ge-
nera³owie?
--- Obserwujemy renesans
centralnego rozdzielnictwa.
Biurom podró¿y odebrano
w³a�nie skierowania na wcza-
sy zagraniczne w krajach
socjalistycznych i przekaza-
no je wielkim zak³adom pracy.
Za Gierka by³o podobnie.
--- W kopalni "Katowice"
powsta³ 40-osobowy oddzia³
militarny na wypadek zabu-
rzeñ pod ziemi¹. Chodzi rzecz
jasna o "nieuzasadnione
przerwy w pracy". W razie
akcji oddzia³ ma otrzymaæ
broñ paln¹. /NAI za Górni-
kiem Polskim/.

M¥DRO�Æ I PAMIÊÆ
    W dniu imienin ks. Popie³uszki odby³a siê na jego mogi³¹
uroczysta msza �wiêta z udzia³em tysiêcy warszawiaków. Na-
suwa siê tu nieodparcie porównanie z losami powstañca
styczniowego brata Kalinowskiego - wojskowego dowódcy na
Litwie i ¯mudzi. Kiedy zosta³ schwytany, rodzina uda³a siê
do pogromcy Powstania genera³a-leutnanta Murawiewa-Wie-
szatiela. Prosi³a o u³askawienie, argumentowa³a, ¿e je�li
Kalinowski zostanie stracony, Polacy zyskaj¹ jeszcze jedne-
go mêczennika. I Wieszatiel wbrew swej naturze da³ siê prze-
konaæ. Zwierzchnicy kapitana Piotrowskiego tacy m¹drzy
nie byli.

C z y t a j   u w a ¿ n i e
CA£A RÓ¯NICA

    Nie ma komunizmu i nie jestem pewien czy istnieje socja-
lizm. Istnieje natomiast sieæ wzajemnych powi¹zañ miêdzy
lud�mi. Powi¹zania s¹ rozmaite: jawna umowa zawarta i egze-
kwowana wed³ug �ci�le okre�lonych regu³, albo tajna i w
istocie nielegalna zmowa o wzajemnych us³ugach, w której
jeden jest zawsze silniejszy.
Otó¿ pierwszy rodzaj powi¹zañ jest trwalszy, bardziej nowo-
czesny, bardziej elastyczny i przede wszystkim kontrolowany
przez spo³eczeñstwo. Oparty jest za� na genialnym wynalazku,
który jednak w pewnej czê�ci �wiata uparcie nie chce siê
przyj¹æ - na forsie.                            /k/

ZZA KULIS W£ADZY LUDOWEJ
    Tego ju¿ by³o za wiele nawet miejskiej radzie, zawsze
us³u¿nie zaklepuj¹cej ka¿d¹ uchwa³ê podsuwan¹ jej przez
prezydenta Salwê. Posz³o o "Maszkaron" Brunona Rajcy z ka-
wiarni Ratuszowa, do którego miasto dop³aca rocznie 3 mi-
liony z³otych, bo impreza jest s³abiutka i oczywi�cie defi-
cytowa. Otó¿ Salwa za¿¹da³, aby "Maszkaron" mianowaæ "Pañ-
stwowym Teatrem", a co za tym idzie podnie�æ jego rangê
poprzez rozbudowê etatowej obsady administracyjno-dyrek-
torskiej i zwiêkszenie dotacji miasta o dalsze 5 mln z³.
I przeci¹gn¹³ strunê. Kilku radnych wyst¹pi³o przeciw,
pytaj¹c wprost: dlaczego¿ to tylko impreza Rajcy ma w tak
trudnych czasach stale zielone �wiat³o? T³umacz¹c na pols-
ki: któ¿ to stoi za Rajc¹ i pcha go w górê po drabinie biu-
rokratycznej hierarchii w kulturze? Odpowied� nie pad³a
i prezes rady Kozub czym prêdzej zdj¹³ sprawê "Maszkaronu"
z porz¹dku obrad jako nie do�æ dok³adnie "przygotowan¹".
Tak wiêc Rajca poczeka na tytu³ dyrektora przynajmniej
jeszcze parê miesiêcy.

Z   l i s t ó w   d o   r e d a k c j i
    "Chorych i starych przybywa - a leczenie staje siê kosz-
marem. Wielogodzinne kolejki do lekarzy. Brak podstawowych
lekarstw, bez których po prostu nie mo¿na siê obyæ. W szpi-
talach brak gazy, �rodków opatrunkowych i dezynfekcyjnych.
Ogranicza siê liczbê operacji. Kto prze¿yje - znaczy zdrowy
i zdatny do roboty. Czy o to chodzi?

ZNACZKI� ZNACZKI�
--- W 4. rocznicê rejestracji Niezale¿nego Zrzeszenia Stu-
dentów "Poczta Podziemna" wyda³a 4-znaczkowy bloczek. Na
znaczku orze³ek w koronie i napis "RO NZS" oraz daty 17.II.81
- 17.II.85. Znaczki po 15 z³, ka¿dy w innym kolorze - zielony,
czerwony, bordo i granatowy.
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========================
POTWIERDZAMY I DZIÊKUJEMY:
Portosy - 5,-
========================
POWTÓRKA Z HISTORII
--- 7.V.1947 - KC PPR og³a-
sza "bitwê o handel" i walkê
ze spekulacj¹. PPR próbuje
wywo³aæ falê nienawi�ci do
spekulantów, uznaj¹c ich za
winnych wszelkich niedostat-
ków.
--- 7.V.1977 - Zosta³ zamor-
dowany Stanis³aw Pyjas, stu-
dent UJ, wspó³pracownik KOR.
--- 7-9.V.1981 - Zaj�cia w
Otwocku. Kuroñ i Michnik
powstrzymuj¹ agresjê t³umów
przeciw milicji.
--- 8.V.1940 - Pierwsza ma-
sowa ³apanka w Warszawie.
--- 8.V.1943 - Koniec walk
w getcie warszawskim.
--- 8.V.1946 - Powszechny
strajk szkó³ w Krakowie w
zwi¹zku z prowokacj¹ w dniu
3.V.
--- 9.V.1920 - Defilada w
Kijowie oddzia³ów polskich
i ukraiñskich atamana Pe-
tlury.
--- 10-16.V.1981 - Wizyta
delegacji "Solidarno�ci" w
Japonii.
--- Pocz¹tek walk Polaków
o Monte Cassino /trwa³y do
18 maja/.
12.V.1926 - Zamach majowy.
Marsz oddzia³ów sprzyjaj¹-
cych Pi³sudskiemu na War-
szawê.
--- 12.V.1935 - Zgon Mar-
sza³ka Polski Józefa Pi³-
sudskiego.
/ci¹g dalszy na str. 2/

MAJOWE �WIÊTA - ZNOWU NASZE!
    Oficjalne przygotowania do 1 i 3 Maja przebiega³y w
psychozie "oblê¿onej twierdzy". Wprowadzono specjalne dy¿u-
ry w przedsiêbiorstwach i instytucjach, dzieciom szkó³
podstawowych zalecano nie wychodzenie z domów, aresztowa-
no profilaktycznie wielu dzia³aczy "S" /w tym 3 wspó³pra-
cowników Wa³êsy/. Wyrzucono z pracy w PAN po 30 latach
prof. Geremka. Ponadto w³adze rzuci³y: na ulice - niebie-
skie hordy i kolumny ZOMObusów oraz suk, do sklepów -
kawê, tatar, ananasy i garnki spoza wyboru, w zak³adach
pracy - premie, podwy¿ki i nagrody dla wiernych, którzy
zdeklarowali udzia³ w wiecu. Funkcjonariusze pilnowali,
¿eby ka¿dy budynek by³ oflagowany, mia³ w oknach nalepki,
legitymowali ludzi po bramach, zawziêcie patrolowali mia-
sto. Co nie przeszkodzi³o, ¿e wszêdzie by³y ulotki z pro-
gramem niezale¿nych obchodów, nawet w skrzynkach na li-
sty "Hermes".
    Re¿imowe obchody by³y dête i ja³owe, jak zwykle. Gene-
ra³ zaostrzy³ nieco swój jêzyk, gromi¹c imperialistów i
rodzimych "opryszków" /to niby my?/, a ca³y program partii
sprowadzi³ do trzech P: pracy, porz¹dku i porozumienia.
Z telewizyjnej transmisji odnotowali�my tylko cudowne
rozdwojenie Alfreda Miodowicza, którego spiker uparcie
wymienia³ w �wicie Jaruzelskiego, a który faktycznie
trwa³ jak ska³a na trybunie w Rynku G³ównym, smagany
przez wicher i zawiejê. Móg³ go podziwiaæ t³umek weteranów
komuny, któremu towarzyszyli co lêkliwsi maturzy�ci i
stra¿acy nie licz¹c zwartych szeregów S³u¿by Bezpieczeñ-
stwa. Urban doliczy³ siê w kraju 7 milionów demonstruj¹-
cych za w³adz¹, z czego na sam Kraków /bior¹c pod uwagê
liczbê jego mieszkañców/ musia³oby przypa�æ 150 tysiêcy
- wielko�æ nonsensowna, skoro rok temu prasa /k³ami¹c/
szacowa³a t³um na 70 tylko tysiêcy.
    Za to  n a s z e  obchody 1 Maja w Nowej Hucie przebiega-
³y nie gorzej ni¿ w ostatnich latach. Na Szklanych Domach
odprawiano nabo¿eñstwo w intencji ludzi pracy przygotowa-
ne i prowadzone przez m³odzie¿ i duszpasterstwo hutników.
Ko�ció³ by³ szczelnie wype³niony, t³um sta³ na placu. S³owo
Bo¿e - wyg³oszone przez Dziekana ko�cio³a - mówi³o o god-
no�ci, o pracy wyp³ywaj¹cej z mi³o�ci, przestrzega³o przed
nienawi�ci¹, która wszystko niszczy. Pochód, który ruszy³
spod ko�cio³a liczy³ wed³ug jednych obserwatorów 2 tysi¹ce,
wed³ug innych 3-5 tysiêcy ludzi. Pojawi³y siê transparen-
ty, rozrzucano ulotki, krzyczano swobodnie to, co Polakom
w duszy gra. T³um przeszed³ ulic¹ Struga i po³ow¹ ¯erom-
skiego, gdy drogê zagrodzi³y mu niebywale liczne szeregi
ZOMO, blokuj¹ce tak¿e przej�cia do bloków, ale wyra�nie
hamuj¹ce swe zapêdy w dniu �wiêta pañstwowego. Ma³e grup-
ki demonstrantów zaczê³y wprawdzie przeciekaæ przez kor-
don, ale praktycznie manifestacja zosta³a rozpêdzona. Na
miejscu �mierci Smagura zgromadzi³o siê ju¿ tylko kilka-
dziesi¹t osób. Tymczasem dosz³o do utarczek z u¿yciem pa-
³ek, gnieniegdzie gazu, co trwa³o do wieczora. Aresztowano
wielu ludzi, zw³aszcza m³odych - "zgarniali, ¿eby nie szu-
mieli", jak to okre�li³ jeden z funkcjonariuszy. W�ród za-
trzymanych i poturbowanych znale�li siê równie¿ I sekre-
tarz ambasady i konsul USA w Krakowie. W³adze natychmiast
oskar¿y³y ich o udzia³ w antyrz¹dowej demonstracji i wyda-
li³y z kraju mimo protestu departamentu stanu. Nasz kores-
pondent zaobserwowa³ jak rozjuszony Zomo³ machn¹³ pa³¹ nad
g³owê starszego cz³owieka, rycz¹c "do roboty, staruchu!". Zja-
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--- 12.V.1940 - Ostatnie
transporty jeñców polskich
z Kozielska i Starobielska
na miejscach straceñ. £¹cznie
Sowieci wymordowali ok. 14
tys. internowanych oficerów
polskich.
--- 12-15.V.1977 - Bojkot
juwenaliów w Krakowie jako
wyraz ¿a³oby po �mierci Sta-
nis³awa Pyjasa.
--- 12.V.1981 - Rejestracja
NSZZ Rolników Indywidual-
nych "Solidarno�æ".
--- 12.V.1983 - Bezprawne
zatrzymanie i skatowanie w
warszawskim komisariacie MO
Grzegorza Przemyka. Zmar³
dwa dni pó�niej.
--- 13.V.1981 - Zamach na
¿ycie Papie¿a Jana Pw³a II.
--- 13.V. 1982 - Brutalne
st³umienie manifestacji na
Rynku G³ównym w Krakowie.
========================

wisko zrozumia³e: na armiê zdrowych byków z ZOMO kto� musi
pracowaæ�
    W znormalizowanej przez genera³ów 4,5 roku temu Polsce
Ludowej podobne manifestacje odby³y siê w wielu miastach:
Poznaniu, £odzi, Bydgoszczy, Wroc³awiu, Gdañsku, Warszawie�
W tej ostatniej pochód wyruszy³ spod grobu ks. Popie³uszki,
liczy³ 10 tys. osób i trwa³ przesz³o godzinê, a¿ nie rozszed³
siê zatrzymany przez ZOMO. Pojawi³y siê nowe formy demon-
stracji: w Gdañsku 500 osób usiad³o na trasie oficjalnego
pochodu, w W-wie Kuroñ prowadzi³ oficjalne pertraktacje
z oficerami MO /po czym zreszt¹ wraz z Jaworskim zosta³
aresztowany i skazany na trzy miesi¹ce/.
    Podobny by³ przebieg niezale¿nych obchodów 3-majowych.
T³um wype³ni³ wieczorem Katedrê Wawelsk¹ i plac przed ni¹.
W homilii ksi¹dz stwierdzi³, ¿e wszelka niewola bierze siê
z nieprawo�ci, ¿e nie mo¿e byæ wiêc grzechu, wyzysku i nie-
nawi�ci w ¿yciu spo³ecznym. Wzgórze zosta³o otoczone przez
nieprawdopodobnie wielkie si³y porz¹dku, kierowane z heli-
koptera, a mimo to uformowa³ siê pochód z transparentami,
sztandarami i chor¹giewkami, który wznosz¹c okrzyki prze-
szed³ przez pó³ Grodzkiej, gdzie zosta³ zatrzymany przez
milicjê. Ludzie przedostali siê jednak dalej i znowu uformo-
wali kolumnê, która ostatecznie  zosta³a rozproszona pod
Bram¹ Floriañsk¹. Wielu ludzi aresztowano.
    To samo dzia³o siê w innych miastach. Np. w stolicy po
mszy w Katedrze �w. Jana na Starym Mie�cie rozpoczê³a siê
demonstracja z udzia³em kilku tysiêcy osób. Milicja zabloko-
wa³a uliczki i pochód doszed³ do placu Zamkowego, gdzie
rozpêdzono t³um za pomoc¹ armatek wodnych. Wszystkich za-
skoczy³a niezwykle silna koncentracja si³ ZOMO.
    Generalna refleksja: taki jak w tym roku przebieg nasze-
go 1 i 3 Maja sta³ siê rzecz¹ od kilku lat   n o r m a l n ¹.
Rzecz nie do pomy�lenia przez poprzednie 40 lat panowania
w naszym kraju faszyzmu i komunizmu�
==================================================

Z REGIONU
--- Dnia 23.IV. w ko�ciele
�w. Szczepana odby³o siê spo-
tkanie z Ew¹ Szumañsk¹, któ-
ra czyta³a fragmenty swojego
osobistego dziennika. Pierw-
szy pt. "Rekolekcje polskie"
mówi³ m.in. o zgnojeniu ludzi,
którym wystarcza mieszkanie
w obskurnym bloku - przed
telewizorem, innych - id¹-
cych w pielgrzymkach, go�-
cinnych, ¿yczliwych, solidar-
nych. Drugi fragment doty-
czy³ �mierci ks. Jerzego. Au-
torka powiedzia³a, ¿e zabójcy
wrzucili jego cia³o do legen-
dy, bo Wis³a - to Wanda, co
nie chcia³a Niemca, to �w.
Stanis³aw biskup, którego
zw³oki wrzucono te¿ do Wis³y,
to wreszcie cud nad Wis³¹.
Kult ks. Jerzego trwa, trasa
porwania jego drogi krzy¿o-
wej dekorowana jest kwiatami,
w miejscach bicia stoj¹ krzy-
¿e - noc¹ usuwane, rano uk³a-
dane i ustawiane na nowo.
--- W przeddzieñ �wiêta M.
Bo¿ej Królowej Polski ks.
Jancarz proklamowa³ narodo-
wy ró¿aniec. Wzorem Austria-
ków, którzy na rok przed

zrzuceniem sowieckiego jarz-
ma odmawiali ró¿añcow¹ mo-
dlitwê, w co w³¹czy³ siê
spontanicznie ca³y naród: "Ma
st¹d wyj�æ 5 tysiêcy aposto-
³ów" - powiedzia³ duszpasterz
nowohucki. I z ko�cio³a mi-
strzejowickiego wyszed³ t³um
odmawiaj¹c ró¿aniec. Ludzie
modlili siê w drodze na
przystanek, do domów, w tram-
wajach i autobusach. "128"
grzmia³ zdrowa�kami na ca³ej
trasie. Wchodz¹cy na kolej-

nych przystankach trwali
chwilê w zdumieniu po czym
w³¹czali siê w modlitwê. Po-
sy³amy wiêc j¹ dalej - w Ma³¹
Polskê�
========================
ZE �WIATA
--- Jedynym jasnym punktem
meczu pi³karskiego Polska-
Belgia by³ olbrzymi transpa-
rent "S" w t³umie widzów,
pokazywany co jaki� czas
przez belgijsk¹ telewizjê.

C z y t a j   u w a ¿ n i e
IDZIE, KTO CHCE

    Sensu demonstracji ulicznych w³adza nie widzi. Obaliæ jej
nie obal¹, wiêc po co? ¯e poparcia nie ma, wie od dawna. Ale i
dla nas sens ten nie zawsze jest widoczny.
    O demonstracjach mo¿na dobrze i �le, m¹drze i g³upio.
Mnie na przyk³ad z³o�ci propaganda sukcesu: "Dobrze, ¿e by³o
a¿ tylu. My�leli�my, ¿e bêdzie mniej". To trzeba by³o mówiæ,
¿e siê nie uda! Po co je og³aszamy? Z obowi¹zku wypychania
ludzi na ulicê? Przecie¿ nie. /k/
==================================================

=========================
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POWTÓRKA Z HISTORII
--- 14.5.1792 - Og³oszenie w
Targowicy na Ukrainie mani-
festu obozu zdrady narodowej.
Data na manife�cie by³a fa³-
szywa. Akt konfederacji po-
dyktowali Rosjanie w Peters-
burgu 27 kwietnia /przypomi-
na to perypetie manifestu
PKWN�/.
--- 14.5.83 - Zmar³ 19-letni
maturzysta Grzegorz Przemyk,
skatowany 12 maja w warszaw-
skim komisariacie MO.
--- 15.5.77 - Wielotysiêczna
manifestacja studentów kra-
kowskich. W godzinach wie-
czornych proklamowano za³o-
¿enie Studenckiego Komitetu
Solidarno�ci w Krakowie.
--- 18.5.1944 - Flaga polska
na Monte Cassino.
---18.5.1920 - Urodzi³ siê
Karol Wojty³a. 
=========================

Z REGIONU
--- W ramach obchodów 50.
rocznicy �mierci Józefa Pi³-
sudskiego w Krakowie odbêd¹
siê jeszcze nastêpuj¹ce impre-
zy: 19.V. godz. 12 - uroczysto-
�ci na Wawelu w Krypcie i Ka-
tedrze, 20.V. godz. 17 - wystêp
aktorów w ko�ciele �w. Józefa,
21.V. - godz. 17 - sesja na-
ukowa.
--- Na zebraniu personelu
wy¿szego Instytutu Pediatrii
AM w Krakowie 24.IV. lekarze
podnie�li kwestiê zatrwa¿aj¹-
cego braku podstawowych le-

ków, m.in. luminalu - �rodka
i pomocy przy napadach drga-
wek u dzieci. Brakuje tak¿e
antybiotyków, leków naserco-
wych itd. Znana dzia³aczka
PZPR, cz³onek KC prof. Kañs-
ka poinformowa³a, ¿e w³a�nie
ta sprawa by³a powodem "roz-
róbki" w rz¹dzie. Stwierdzono,
¿e minister chemii jest bez-
po�rednio odpowiedzialny za
zaistnia³¹ sytuacjê, gdy¿
traktowa³ marginesowo spra-
wê produkcji leków.
--- A oto kryzys widziany
z innego koñca. Gwa³townie
spada ostatnio sprzeda¿ w
placówkach Cepelii, mimo, ¿e
w sklepach i magazynach pe³-
no towaru. Po pierwsze zbied-
nia³o spo³eczeñstwo - nie
staæ go na towary nie pierw-
szej przecie¿ potrzeby. Po
drugie spad³a liczba Polaków
jad¹cych z podarunkami za
granicê, zmala³a te¿ liczba
turystów zagranicznych, ku-
puj¹cych piêkne ludowe pa-

mi¹tki w Polsce. Aktualny
przelicznik dolarowy jest b.
niekorzystny i nawet dla
nich gobeliny, haftowane ob-
rusy, wyroby srebrne i skó-
rzane s¹ po prostu za drogie.
Spó³dzielnie Cepelii ograni-
czaj¹ wiêc produkcjê i redu-
kuj¹ fachowy personel. Np.
placówki w Czechowicach i
¯ywcu produkuj¹ce do tej pory
oko³o 500 m kw. dywanów
rêcznie wi¹zanych, dzisiaj
wytwarzaj¹ ich tylko... 40 m.
Krakowska Sp-nia im. St. Wy-
spiañskiego zwolni³a z pracy
15 tkaczek-gobeliniarek o
wysokich kwalifikacjach -
strata nie do odrobienia, bo
¿adna z nich ju¿ nie wróci do
zawodu. Krakowska Imago-Ar-
tis ma w magazynach bi¿ute-
riê i wyroby srebrne na fan-
tastyczn¹ sumê 600 mln z³ i
¿adnej nadziei na jej zbyt.
Wszystko to dzieje siê w cza-
sach, kiedy w normalnie go-
spodaruj¹cych siê krajach

===================================================

MISTRZEJOWICE - 2 MAJA
    "Módlmy siê dzisiaj za nas samych - mówi ks. Jancarz. S¹
w�ród nas tacy, którzy palce wznosz¹ do góry, a palcem nie
kiwn¹ w obronie wyrzucanego z pracy kolegi. To judaszowe
postêpowanie".
    Go�cie: prof. ¯ak z Kielc z d³ug¹ brod¹ jeszcze z Za³ê¿a.
Mówi o �wiecko�ci szko³y polskiej, przypominaj¹c 200-letni¹
tradycjê zabiegów o laicko�æ i �wiecko�æ edukacji wolnego
obywatela. �wiecko�æ ta jest rozumiana jako zewnêtrzny za-
bieg przekazuj¹cy opiekê nad szkolnictwem pañstwu, proces
uwalniania szko³y spod bezpo�redniego wp³ywu Ko�cio³a i
kleru. Nie oznacza jednak ateizacji i walki z religi¹. Szko³a
ma wychowywaæ  c z ³ o w i e k a, wszczepiaæ mu podstawowe
warto�ci moralne, takie jak prawdomówno�æ, umi³owanie wol-
no�ci, mi³o�æ Ojczyzny, honor, ma pokazywaæ wzorce, m¹drze
wychowywaæ "wedle warto�ci i ku warto�ciom" i ku dobru.
Wtedy pañstwo mo¿e byæ spokojne o swych obywateli.
    Dzi� cele szko³y s¹ pozorowane. Deprawuje siê sumienia.
Stawia nieustannie m³odego cz³owieka wobec pokusy po¿ytku,
przeci¹ga na swoj¹ stronê, obiecuj¹c obozy, stypendia i wy-
jazdy za granicê. A wiêc uczy siê konformizmu, demoralizuje.
Produkuje siê ludzi nie my�l¹cych, lecz pos³usznych. Albo:
ascetycznego producenta o monolitycznym stosunku do kultu-
ry - jak w latach stalinowskich. Albo: wyspecjalizowanego
pracownika, o�wieconego konformistê, którego jedynym celem
jest zdobywanie.
    Praca wielu wspania³ych pedagogów uratowa³a nasz naród
od zag³ady. Okaza³ siê on jednolity i zwarty - po okresie
100-letniej niewoli.
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rzemios³o artystyczne jest
z³ot¹ ¿y³¹ daj¹c¹ krociowe
zyski.
--- Odkomenderowany z Kra-
kowskiej Rozg³o�ni do KK
PZPR na z-cê kierownika
Wydz. Kultury Antoni Mleczko
/patrz "MP" nr 3/ ma ju¿
pierwszy sukces. W Wielki
Czwartek 4.IV. br. potr¹ci³ po
pijanemu samochodem prze-
chodnia. Zosta³ zatrzymany
przez MO, posiedzia³ kilka
dni na Mogilskiej, ale ju¿
znowu chodzi na wolno�ci.
--- Dylemat zomowca: w cza-
sie demonstracji 3-majowej w
kierunku zwartych szeregów
si³ porz¹dku polecia³o w
pewnym momencie has³o: "
M³odzie¿ z parti¹" - powitane
przez t³um gromkich �mie-
chem. Biæ czy nie biæ? Pa³a
opada.
=========================

Z KRAJU
--- ¯ycie zlikwidowa³o ko-
lejny idiotyczny wymys³ ko-
muny. Na razie tylko w Pewe-
xie wszystkie alkohole s¹ do
nabycia od rana, a nie do-
piero od 13.00. Dla tubylców z
PRL wszystko zostaje na razie
po staremu. Cudzoziemcom na-
tomiast trudno by³o wyt³uma-
czyæ ¿e ³yk wina muszê od³o-
¿yæ do obiadu. Dolar ma jed-
nak na wschodzie coraz wiêk-
sz¹ si³ê przebicia.
--- Zeszyty szkolne podro¿a-
³y o 300%!. Papieru nie ma
ani na lekarstwo. Nie ma go
te¿ na podrêczniki /brakuje
20 tys. ton/. Ostatnio prio-
rytet w rozdzielniku maj¹
zbli¿aj¹ce siê wybory.
--- Coraz czê�ciej powtarzaj¹
siê doniesienia, ¿e wybory do
Sejmu odbêd¹ siê ju¿ we wrze-
�niu.
=========================

Z RADIA ERYWAÑ
- Czy to prawda, ¿e na Krem-
lu utworzono Radê Regencyj-
n¹?
- Tak, prawda. W sk³ad jej
weszli Gromyko i Tichonow.
Bêdzie rz¹dzi³a a¿ Gorbaczow
nie osi¹gnie pe³noletnio�ci.

 C z y t a j    u w a ¿ n i e.
   ZIELONE SUKNO RZECZPLITEJ

    Boimy siê wszyscy: �mierci, wiêzienia, braku zajêcia,
nie³aski szefa lub ¿ony. Niektórzy jednak ze strachem w
zêbach graj¹ jeszcze z ¿yciem o swoje: przekonania, emocje,
iluzje. A to o obalenie dominacji Sowietów /KPN/, a to o
wywalczenie porozumienia /TKK/, a to o dogadanie siê z
rz¹dem na dowolny temat /PRON/, a o w³adzê czyli poparcie
TASS. Dywizje Gorbaczowa s¹ argumentem, którego u¿ywa siê
niejednakowo. Od paru lat nie jest to jednak argument je-
dyny.
    I my po redakcjach te¿ gramy. Gramy sobie o mo¿liwo�æ
dawania g³osu. Albo, je�li kto woli, o knebel.            /k/
 
CZEKAJ¥C NA MIESZKANIE�
     W 1984 r. wybudowano 1624 mieszkania spó³dzielcze, z
czego spó³dzielnie dla cz³onków oczekuj¹cych otrzyma³y
tylko 875 mieszkañ. W 1985 roku wybuduje siê i rozdzieli
mniej, bo tylko 1430 mieszkañ, z czego wed³ug wstêpnego
planu WZSM w Krakowie cz³onkowie oczekuj¹cy dostan¹ tylko
320 mieszkañ. Co stanie siê z reszt¹, tzn. kto dostanie 1110
mieszkañ? Otó¿:

Huta im Lenina 400
Terenowe organy

adm. pañstw. 145
Resort MSW 72
Hutnicze Przed.

Remontowe 6
Szko³a Chor¹¿ych

Po¿arnictwa 4
MPK 5
Transnaft 2
K.P.R.D 2

S¹d Wojewódzki 2
KS Cracovia 10
O.D.G.W. /zalew

My�lenice/ 23
Patronat M³odzie¿y

ZSMP 100
wady technologiczne 80
inne 76

RAZEM: 1110

   Kilkudziesiêciu tysi¹com krakowian ¿yczymy dalszego,
mi³ego i spokojnego oczekiwania na swe 4 k¹ty.
 
ZNACZKI...  ZNACZKI...
--- Wydawnictwo "In corpore" w W-wie wypu�ci³o na 50. ro-
cznicê �mierci Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego 12.V. br.
2 znaczki po 50 z³ w kolorze oliwkowym i czarnym. Na obu
postaæ Marsza³ka na tle or³a w koronie.
--- Bloczek "65 rocznica sojuszu Polski i Ukrainy w woj-
nie o niepodleg³o�æ" wydany przez pocztê polow¹ "S" Ma³o-
polskiej obejmuje dwa znaczki /w kol. czarnym/ z J. Pi³sud-
skim i S. Petlur¹ oraz dwa z herbami Polski i Ukrainy
/w kol. czerwonym i niebieskim/. Nak³ad numerowany -
2.040 egz. Okoliczno�ciowy stempel z dwujêzycznym napisem
"rocznica sojuszu" i herbami Polski i Ukrainy na odwrocie
bloczka. Warto�æ nominalna ca³o�ci 200 z³.
--- 15-znaczkowy arkusz z portretami s³ynnych Polaków
wspó³czesnych wyda³a w Krakowie Poczta Polska "Solidar-
no�æ". Znaczki po 25, 30 i 50 z³ przedstawiaj¹ portrety Jana
Paw³a II, prymasa Wyszyñskiego, Wa³êsy, Bujaka, Frasyniu-
ka, Rulewskiego, Kuronia i Gwiazdy. A tak¿e Jaruzelskiego
/? / podpisanego jako E.T. - Extra Terrestrial. Portretów
jest mniej ni¿ znaczków, bo niektóre wystêpuj¹ na dwóch
znaczkach. Arkusz wydrukowano w trzech wersjach kolory-
stycznych: br¹zowo-granatowej, czarno-czerwonej i niebie-
sko-czerwonej. Cena kompletu 1500 z³.                     ---
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=========================
 POTWIERDZAMY I DZIÊKUJEMY:
BKP 500,�l¹zak 1000.
=========================

POWTÓRKA Z HISTORII
--- 25.5.1861 - "Ten piekiel-
ny kler katolicki doprowadzi
mnie do potêpienia"- ¿ali siê
carowi namiestnik Królestwa,
ksi¹¿ê Gorczakow. Tego samego
dnia dotyka go apopleksja.
--- 25.5.1977 - Pocz¹tek ty-
godniowej g³odówki w ko�ciele
�w. Marcina w W-wie na znak
protestu przeciwko nasilaj¹-
cej siê akcji policyjnej i
aresztowaniom dzia³aczy KOR.
W g³odówce uczestniczy 14
osób.
--- 25.5.1887 - J. Pi³sudski
w grupie 60 wiê�niów wyrusza
na zes³anie.
=========================

Z REGIONU
--- W procesji ku czci �w.
Stanis³awa bra³o udzia³ po-
nad 10 tys. ludzi. Oprócz
Episkopatu i duchowieñstwa
brali  w niej udzia³ jak
zwykle przedstawiciele ró¿-
nych zawodów - tramwajarze,
hutnicy, kolejarze, górnicy,
rzemie�lnicy oraz ró¿ne gru-
py regionalne. By³a te¿ gru-
pa z transparentem "S", �pie-
waj¹ca solidarno�ciowe pie-
�ni. Powszechnie pozdrawiano
siê znakiem "V".
--- Nast¹pi³a lekka zwy¿ka
liczby ciêæ cenzury w "Tygo-
dniku Powszechnym". W n-rze
z 19 bm. Jest ich ju¿ 21�

--- Wzmaga siê akcja "masz-
karon". Komitet Krakowski
PZPR chce za wszelk¹ cenê
nadaæ teatrzykowi Rajcy
status teatru pañstwowego,
bez wzglêdu na koszty, jakie
siê z tym wi¹¿¹. Ostatnio w
KK prowadzone s¹ stanowcze
rozmowy z radnymi partyjny-
mi, którzy na czas nie zo-
rientowali siê jak maj¹ g³o-
sowaæ i utr¹cili wniosek na
sesji miasta.
--- Wkrótce na kolejnej
sesji tej¿e Rady ma byæ dzie-
lona tzw. nadwy¿ka bud¿etowa,
powsta³a g³ównie z nowych
lub podwy¿szonych podatków.
Pierwsza propozycja: zap³aciæ
15 mln z³ za pobyt delegacji
krakowskiej m³odzie¿y na fe-
stiwalu w Moskwie oraz dru-
gie tyle - na remont o�rodka
ZSMP w Kobylegródku. W tym
przypadku radni partyjni
bêd¹ ju¿ wiedzieæ jak g³oso-
waæ.
--- W szko³ach �rednich
specjalne komisje nadal "we-
ryfikuj¹" nauczycieli, zada-
j¹c im na zamkniêtych prze-
s³uchaniach pytania �wiato-
pogl¹dowe wg z góry u³o¿onej
ankiety. Cze�æ pedagogów sta-
nowczo odmówi³a udzia³u w tej
akcji, powo³uj¹c siê na Kartê
Nauczyciela.
--- W nowym kszta³cie poli-
graficznym ukaza³ siê kolej-
ny, szósty numer "Archiwum
Wspó³czesnego" - pisma doku-
mentuj¹cego czasy, w których
przysz³o nam ¿yæ. Numer za-
wiera m.in. relacjê ks. Kal-
warczyka z przejêcia zw³ok
ks. Popie³uszki w prosekto-
rium Zak³adu Medycyny S¹do-
wej w Bia³ymstoku, poufny
opis wydarzeñ krakowskiego
maja 1977 r. tu¿ po zabójstwie
Stanis³awa Pyjasa, wywiad Ja-
cka Kalabiñskiego ze Zbignie-
wem Brzeziñskim nt. strate-
gii walki Polaków z systemem
totalitarnym oraz "Wyciêty
las pod Smoleñskiem" czyli
przyk³ad kastrowania wspó³-
czesnej poezji przez cenzurê.
"Archiwum mo¿na nabywaæ u
kolporterów "Ma³ej Polski".

--- Wysokie Prezydium prze-
�wietnej Rady Narodowej m.
Krakowa nowej kadencji od
roku walczy uparcie o mo¿li-
wo�æ wydawania w³asnego or-
ganu "Biuletynu RNmK". I zu-
pe³nie bezskutecznie. Trud-
no�ci okazuj¹ siê nie do poko-
nania. Dobrze to charaktery-
zuje si³ê przebicia organów
w³adzy ludowej. Na margine-
sie nadmieñmy, ¿e w okresie
starañ o "Biuletyn" powsta³o
w naszym mie�cie co najmniej
kilka nowych tytu³ów prasy
niezale¿nej�
--- Na ka¿dych 30 pracowni-
ków Huty im. Lenina otrzymu-
j¹cych emerytury przypada a¿
70 osób odchodz¹cych z pracy
przedwcze�nie na renty inwa-
lidzkie. Oto miara zatrucia
�rodowiska naturalnego w
Kombinacie.
--- Ostatnio Inspektorat
Gospodarki Paliwowo-Energe-
tycznej specjalnym zarz¹dze-
niem nakaza³ zmniejszenie
ulicznego o�wietlenia miast
i wsi o 1/3. Zarz¹dzenie to w
okrêgu krakowskim nie wesz³o
jednak w ¿ycie z bardzo pro-
stego powodu. I tak wiêcej ni¿
1/3 lamp ulicznych nie �wie-
ci� z braku ¿arówek.
=========================

Z KRAJU
--- Zamachu na Wa³êsê,
o czym g³o�no we wszystkich
mediach, mia³ dokonaæ krymi-
nalista skazany na 11 lat za
zbicie milicjanta. Wypuszczo-
ny wcze�niej dosta³ zadanie
zlikwidowania przywódcy "S"
lecz zamiast to zrobiæ, przy-
szed³ do niego i wszystko mu
opowiedzia³. Rozmowa zosta³a
nagrana i spisana, a odby³a
siê w piwnicy, bo Wa³êsa nie
chcia³ rozmawiaæ w mieszka-
niu za wzglêdu na pods³uch.
Potem o wszystkim powiadomi-
li milicjê. ¯yæ w tym kraju -
nie umieraæ!
--- W sto³ówce Komitetu
Centralnego PZPR stoj¹ nie-
czynne automaty do sprzeda¿y
kanapek. Trudno o bardziej
naoczny symbol kryzysu.
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--- W pañstwie realnego
komunizmu ¿yje siê zupe³nie
nierealnie. Gen. Kiszczak
oszacowa³ np. liczebno�æ
podziemia na 1500 osób. /Jest
to i tak 7-krotny wzrost w
stosunku do szacunku Rakow-
skiego z 1982 r./. Narkoma-
nów doliczy³ siê Kiszczak 30
tys. a zagro¿onych narkoma-
ni¹ a¿ 200 tys. Ale gdzie ci
narkomani? A mo¿e s¹ to te
s¹ to te same "grupy wyrost-
ków", które 1 i 3 maja obrzu-
ca³y si³y porz¹dkowe wrogimi
okrzykami? CIA odurza?
--- Niezbêdne przy rekonwa-
lescencji zawa³owców urz¹-
dzenia do mierzenia wydaj-
no�ci pracy serca nie s¹
dostêpne w polskich klini-
kach rehabilitacyjnych.
Instaluje siê je natomiast
w stadninach koni, sprzeda-
wanych za granicê za ciê¿kie
dolary. W ten sposób od so-
cjalizmu z ludzk¹ twarz¹
doszli�my do socjalizmu z
koñskim pyskiem.
--- Wiadomo�æ z prasy ofi-
cjalnej: 3/4  polskich lasów
zagro¿onych jest stale lub
przej�ciowo, g³ownie przez
nadmierne i zabójcze wyziewy
przemys³u. Nasz komentarz:
�a pozosta³a 1/3 lasów jest
zamkniêta ze wzglêdów na
spokój i bezpieczeñstwo sta-
cjonuj¹cych tam si³ Uk³adu
Warszawskiego.
--- Centralne przymiarki
na nastêpn¹ 5-latkê przewi-
duj¹ planowane zad³u¿enie
zagraniczne PRL na rok 1990
w wysoko�ci 34 mld dolarów i
5 mld rubli.
--- Przewodnicz¹cy OPZZ Al-
fred Miodowicz ma pensjê w
wysoko�ci 67 tys. z³ miesiê-
cznie, jego rzecznik prasowy
- 47 tys. z³, a sekretarka
w OPZZ - 24 tys. z³. /NAI/
=========================

Z OSTATNIEJ CHWILI:
Ju¿ wiemy jak siê skoñczy
"Isaura"! Wyzwoli j¹ Armia
Czerwona!!
=========================

C z y t a j   u w a ¿ n i e
NORMALIZACJA W MSW

    ¯eby sobie który nie wyobra¿a³, ¿e ksi¹dz to �wiêta
krowa! Popie³uszko siê zdarzy³ i siê wiêcej nie zdarzy.
Ale na przyk³ad kto� za³atwi³ Zaleskiego i ju¿ siê nikt
nie czepia. A z tym wyrokiem na Piotrowskiego to jeszcze
zobaczymy. /k/
==================================================
Z   l i s t ó w   d o  r e d a k c j i

    "Wyliczyli�cie, ¿e gdyby dane re¿imowe by³y prawdziwe,
to na krakowskim Rynku  musia³oby zgromadziæ siê 150 tys.
ludzi z okazji 1 Maja. Aby uwiarygodniæ wasze twierdzenie
o absurdalno�ci tej cyfry, zmierzy³em krokami powierzch-
niê, na której odbywa³ siê wiec. Wysz³o mi od 5 do 6 tys.
m kw. Co prawda nie uwzglêdni³em chodników i jezdni, ale
tam i tak sta³a milicja i ubecy. Tak wiêc wynika³oby ¿e na
1 m kw. zmie�ci³o siê co najmniej 20 komunistów. Fakt ten
godny odnotowania  w ksiêdze rekordów Guinessa."

"Dzieñ zwyciêstwa by³ 8 czy 9 maja?
    Za³¹czam wycinek z "Rzeczpospolitej" z 9 maja 1985 r. ze
zdjêciem 1 strony gazety sprzed 40 lat. Ze zdjêcia jedno-
znacznie wynika, ¿e kapitulacja Niemiec by³a 8 maja. Czy
nawet w takich sprawach komuni�ci  musz¹ k³amaæ? Swoj¹
drog¹ ciekawe dlaczego cenzor tego nie zauwa¿y³"

    "Gratulujê. Jeste�cie dobrzy - celni, konkretni, dowci-
pni, nie�le poinformowani, regularni i punktualni. Gdyby-
�cie tak byli jeszcze bardziej   a k t u a l n i.  Nie znam
siê na technice druku, ale mo¿e da³oby siê wyodrêbniæ
przynajmniej jaki� k¹cik z ostatniej chwili" /mog³oby to
byæ np. wiadomo�ci o ostatnim mistrzejowickim czwartku, a
nie jak dotychczas sprzed dwóch czy trzech tygodni/. Bar-
dzo to jest wa¿ne dla Waszych coraz liczniejszych i ju¿
oddanych czytelników. J."
==================================================

ZNACZKI� ZNACZKI�

--- Poczta Niezale¿na "S" wypu�ci³a 4-znaczkowy bloczek
"Pamiêci ofiar przemocy", firmowany przez NSZZ "S" Nowa
Huta. Na znaczkach po 50 z³ w kol. czarnym podobizny: Ada-
ma Szewczyka, Adam Grudziñskiego, Bogdana W³osika i Ry-
szarda Smagura oraz daty ich �mierci.
---- 3 bloki /niebieski, zielony, br¹zowy/, ka¿dy po 6
znaczków po 50 z³ wydrukowa³a w  W-wie "Poczta Wyzwole-
nie". Seria zatytu³owana  "Ludzie my�li i czynu Polski
Niepodleg³ej" obejmuje portrety Paderewskiego, Korfantego,
Witosa, Miko³ajczyka, Pu¿aka, Kwiatkowskiego, S³awka,
Daszyñskiego, Wojciechowskiego, Rataja, Dmowskiego, Grab-
skiego, Pi³sudskiego, Sikorskiego, Rydza-�mig³ego, Grota-
Roweckiego, Sosnkowskiego i Andersa.
--- Grupy ulotkowe RKW Reg. Mazowsze "Solidarni" wyda³y
dwa bloczki ka¿dy w nak³adzie 4 ty�., drukowane na srebr-
nym podk³adzie. Pierwszy pn. "Wydawnictwa Niezale¿ne" za-
wiera 8 znaczków przedstawiaj¹cych znaki firmowe niezale-
¿nych wydawnictw, nomina³y od 20 do 55 z³, ³¹czna cena 300
z³. Drugi pn. "Prasa Niezale¿na" zawiera 9 znaczków przed-
stawiaj¹cych winiety pism, nomina³y od 12 do 52 z³, ³¹czna
cena 300 z³. Dochód na akcje propagandowe. /NAI/       ---
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========================

POTWIERDZAMY I DZIÊKUJEMY:
Polonez - 2000.
========================

POWTÓRKA Z HISTORII
--- 28.5.1981 - Umiera pry-
mas Polski ks. Stefan Wy-
szyñski. Z testamentu: "Uwa-
¿am sobie za ³askê, ¿e mog³em
daæ �wiadectwo Prawdzie, jako
wiêzieñ polityczny przez
trzyletnie wiêzienie i ¿e
uchroni³em siê przed niena-
wi�ci¹ do moich Rodaków,
sprawuj¹cych w³adzê w Pañ-
stwie. �wiadom wyrz¹dzonych
mi krzywd, przebaczam im z
serca wszystkie oszczerstwa,
którymi mnie zaszczycali".
--- 29.5.1967 - Papie¿ Pawe³
VI powo³uje do godno�ci kar-
dynalskiej metropolitê kra-
kowskiego ks. Karola Wojty³ê.
--- 2.6.1979 - Jan Pawe³ II
rozpoczyna  pierwsz¹ piel-
grzymkê po Polsce /do 10.6./.
========================

Z REGIONU
--- Msza w Katedrze Wawels-
kiej za Marsza³ka Pi³sudskie-
go w 50-lecie jego �mierci
zgromadzi³a przesz³o tysi¹c
osób 19 bm. Modlono siê za
tych, co zginêli za Ojczyznê
lub tak jak Marsza³ek, ¿yj¹c
dla niej, oddali jej wszyst-
kie swe si³y. Po nabo¿eñstwie
do krypty pod Wie¿¹ Srebrnych
Dzwonów udali siê starzy le-
gioni�ci, harcerze, delegacje

"S" z ró¿nych regionów Polski.
Byli te¿ hutnicy i górale.
Sprzedawano okoliczno�ciowe
pami¹tki, metalowe znaczki,
fotografie. Dzieñ wcze�niej
obchody rocznicowe odby³y siê
pod Kopcem na Sowiñcu.

/c.d. na str. 2/
=========================

Z   l i s t ó w   d o   r e -
d a k c j i
    "Propaganda wziê³a ostat-
nio na z¹b film "Szoah", któ-
ry wypacza rzekomo obraz sto-
sunków polsko-¿ydowskich
podczas okupacji. Prze¿y³am
wojnê i wiem jak to by³o na-
prawdê.

Otó¿ 10 procent Polaków chroni³o ¯ydów z nara¿eniem w³asne-
go ¿ycia. Drugie 10 procent wydawa³o ¯ydów w rêce Gestapo za
okupacyjne "górale". To s³ynne szmalcowniki wêsz¹cy za ¯yda-
mi z chêci zysku. ¯e tacy byli dowodzi fakt, i¿ pojawiaj¹ siê
oni w polskich filmach krêconych wkrótce po wojnie, kiedy
prawda historyczna by³a tak oczywista, ¿e jej "niew³a�ciwej
wymowy" nie dostrzega³a nawet stalinowska cenzura. Wystar-
czy przypomnieæ sobie "Pokolenie" Wajdy czy "Zezowate szczê-
�cie" Munka.
    Pozosta³e 80 procent Polaków, przygniecione ciê¿arem
w³asnych trosk, by³o natomiast obojêtne wobec jeszcze tra-
giczniejszego losu ¯ydów. Pamiêtam, ¿e podczas Powstania w
Getcie mawia³o siê w Warszawie: Morduj¹ masê ludzi, szkoda
ich, chocia¿ to ¯ydzi.
    Socjolog powie, ¿e to w porz¹dku, bo w zjawiskach spo³ecz-
nych obowi¹zuje "rozk³ad normalny" i skrajno�ci dotycz¹
marginesów, pomiêdzy którymi plasuje siê umiarkowana wiêk-
szo�æ, czyli owe 80 procent. W ka¿dym razie nie mogê wierzyæ
TV, która wmawia nam na si³ê, ¿e 99 procent Polaków ¯ydom
pomaga³o. Umieszcza zatem ca³y naród w ekstremalnym obsza-
rze "krzywej stosunku do ¯ydów". To jeszcze jedna propagando-
wa fikcja s³u¿¹ca podtrzymaniu w nas mniemania, jacy to by-
li�my i jeste�my wspaniali pod przewodem PPR i PZPR. A praw-
da, choæ gorzka, jest lepsza od najs³odszego fa³szu.  JOANNA"

   "W zwi¹zku z zamachem na Wa³êsê. Ka¿dy kto otar³ siê o
prawo lub posiedzia³ w "kiciu" - doskonale wie, ¿e cz³owiek
odsiaduj¹cy karê za zabójstwo /a zw³aszcza zabójstwo mili-
cjanta/ dostaje klasyfikacjê niebezpiecznego  - nigdzie nie
wychodzi bez towarzystwa "opiekuna", a za wiêzienne mury
wyprowadzany  jest w kajdankach i pod �cis³ym nadzorem.
Niemo¿liwe jest wynagradzanie  za dobre sprawowanie, a tym
bardziej wypuszczanie na pó³roczny urlop z powodu choroby
¿ony. Sprawa jest ewidentnie przygotowana przez SB. Pan
Urban jak zwykle struga z niego i z siebie wariata. Prak-
tycznie - niedosz³y zabójca, by ocaliæ g³owê, móg³ zrobiæ
tylko jedno - zwróciæ siê do Wa³êsy."
===================================================

C z y t a j   u w a ¿ n i e
MIÊDZY  LIBI¥  A AFGANISTANEM

    �wiat idzie na przód. Produkuje siê komputery, rozwija
handel miêdzynarodowy, zwalcza zatrucie �rodowiska. Za re-
wolucj¹ naukow¹ idzie rewolucja nauczania. Króluje inicja-
tywa, szybko�æ informacji i wydajno�æ pracy.
    A my? Utajnione dane, nierentowny przemys³, drakoñski
system prawny. Zniszczona infrastruktura spo³eczna i �rodo-
wisko. Nauka zamiast forsy na III Kongres i XIX Plenum.
Radio siê zag³usza, a za informacje siedzi.
    Mo¿na to wyt³umaczyæ tylko wojn¹, toczon¹ od 40 lat.

/k/
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- Gospodarzami �czwartku"
9 bm. w Mistrzejowicach byli
cz³onkowie Obywatelskiego
Komitetu  Opieki nad Kopcem
J. Pi³sudskiego, którzy �wiê-
cili swoj¹ �wiecê,  a przewod-
nicz¹cy Komitetu - K. Wak-
smundzki wyg³osi³ mowê na
cze�æ Komendanta. Serdecznie
powitano honorowych go�ci -
krakowskich legionistów.
Wieczór zakoñczy³ siê wspa-
nia³ym recitalem pie�ni
patriotycznych Paw³a Orkisza
i jego grupy. Pierwsz¹ czê�æ
recitalu - pie�ni legionowe
- �piewa³ wraz z zespo³em
ca³y ko�ció³.  Równie¿ na-
stêpna msza czwartkowa /16.5/
po�wiêcona by³a pamiêci Mar-
sza³ka. Nabo¿eñstwo celebro-
wa³ i historyczn¹ homiliê
wyg³osi³ ks. Adam Studziñski,
kapelan spod Monte Cassino.
Pie�ni legionowe �piewa³
chór filharmonii.
--- 1000-z³otowymi mandata-
mi za odebranie przez ZOMO
dowodu osobistego podczas
demonstracji 1 maja ukara-
nych zosta³o kilku ³awników
kolegium ds. Wykroczeñ w
Nowej Hucie. To samo kolegium
skazywa³o nastêpnie wszyst-
kich, którzy zostali wtedy
z³apani. Ukarani ³awnicy
odkuli siê te¿ z miejsca z
nawi¹zk¹: dawali równo po
18 tys. z³ grzywny.
--- O zacofaniu naszego
hutnictwa �wiadczy fakt, ¿e
na 1 tonê wyprodukowanej
stali HiL emituje do atmosfe-
ry 15 kg py³ów. Podobne, ale
nowoczesne zak³ady hutnicze
za granic¹ emituj¹ zaledwie
3 kg. Na budowê i eksploata-
cjê urz¹dzeñ ochrony �rodo-
wiska wydatkuje siê w nowo-
czesnym hutnictwie kwoty
stanowi¹ce 20-30 % warto�ci
produkcji huty. W HiL wydat-
kuje siê tylko 1 procent�
=========================
S P R O S T O W A N I E !
   Przepraszamy, 6 numer "Ar-
chiwum Wspó³czesnego", o któ-
rym pisali�my poprzednio, jest
- niestety - dopiero w przygo-
towaniu, a do sprzeda¿y wszed³

w³a�nie numer 5. Zawiera on
m.in. analizê stanu �wiadomo-
�ci spo³eczeñstwa polskiego
opracowan¹ przez warszawski
KIK, ks. Franciszka Blachnic-
kiego - twórcy oaz - list do
Polaków, nie ca³kiem prawo-
my�lne rozwa¿ania Edmunda
Osmañczyka  o  stosunkach pols-
ko-niemieckich oraz rzecz o
roz�rodkowaniu /ewakuacji/
lokatorów Spó³dzielni Mieszka-
niowej im. T. Ko�ciuszki w Kra-
kowie. Numer niemniej godny
polecenia, jak i nastêpny�

ZNACZKI� ZNACZKI�
   Z okazji setnego numeru
"Hutnika" i 3. rocznicy za³o-
¿enia pisma ukaza³y siê na-
k³adem "Poczty Kraków" dwa
jednoznaczkowe bloczki po 100
z³. Na jednym znajduje siê re-
produkcja pierwszej strony
pisma i napis "3 lata z Hut-
nikiem", na drugim - poza
podobn¹ reprodukcj¹ - kilka
politycznych dowcipów rysun-
kowych wybranych ze starych
numerów. Kolory: czarno-
czer., fiol

O A Z A
     W Warszawie na ¯oliborzu cud - kawa³ek wydartej komu-
nie niepodleg³ej polskiej ziemi. Os³ania go zza grobu polski
�wiêty - ksi¹dz Jerzy. Wyznacza - ogrodzenie ko�cio³a �w.
Stanis³awa Kostki naje¿one transparentami "Solidarno�ci" -
sztandarami walcz¹cej Ojczyzny. Granica nie do sforsowania.
Sztylet w sercu wroga. Wykarczowany kawa³ek d¿ungli daj¹cy
schronienie poleg³emu. Daj¹cy nadziejê ¿ywym.
    I si³y.
===================================================

UKRAIÑSKI SWAZILAND
    Dni Kijowa w Krakowie dobieg³y koñca. Zdjêto flagi i tran-
sparenty. Na jaki� czas przestano d¹æ w tê propagandow¹
tubê. W podsumowaniu zadajmy proste pytanie: czy przeciêtny
krakowianin dowiedzia³ siê w zwi¹zku z "Dniami" czegokol-
wiek o naszym najbli¿szym s¹siedzie ze wschodu?  Czy pozna³
jakie� problemy kijowian, szczegó³y ich ¿ycia codziennego,
rado�ci lub troski, nadzieje czy marzenia? Plany ¿yciowe?
Zamierzenia na najbli¿sze wakacje?
    Mo¿na w¹tpiæ. Wszystkie imprezy "kijowskie" przebiega³y
wy³¹cznie w obecno�ci w³adz, delegacji, przedstawicieli i
reprezentantów spo³eczeñstwa lub organizacji. Dla zwyk³ych
ludzi Kijów pozosta³ tak samo odleg³y i obcy jak na przyk³ad
Swaziland.
===================================================

 MINISTROWI  KAZIMIERZOWI  ¯YGULSKIEMU  K£ANIA  SIÊ  SAM
GEORGE ORWELL
    W licznych odpisach kr¹¿y nie tylko po Krakowie, ale ju¿
po ca³ym �wiecie tekst korespondencji min. kultury i sztuki
z podw³adnymi mu urzêdnikami wojewódzkimi nt. aktywno�ci
spo³eczno-kulturalnej Ko�cio³a. Pan minister poufnie prosi³
o informacje, a podlegli mu "administratorzy kultury" spo-
rz¹dzili obszerne raporty o tym jak Ko�ció³ popiera twórców,
a twórcy Ko�ció³.  Cel ministra ¯ygulskiego jest prosty nad-
zwyczaj: rozpoznaæ, by zlikwidowaæ. Je�li ma co� ma kwitn¹æ,
to tylko na pañstwowej grz¹dce. Dalej choæby step. Przedsiê-
wziêcie godne epoki, chocia¿ nam wydaje siê niewykonalne.
Burzliwego rozwoju kultury niezale¿nej powstrzymywaæ nie
sposób. Jak na razie jedynym efektem ca³ej afery jest zwol-
nienie ze stanowiska dyrektora krakowskiego Wydzia³u Kul-
tury Tadeusza Prokopiuka, który nie upilnowa³ poufno�ci
akcji.
===================================================
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========================

POWTÓRKA Z HISTORII
--- 8.6.1982 - Umiera, w
skutek pobicia przez ZOMO,
22-letni Andrzej Szewczyk z
Nowej Huty.
--- 9.6.1943 - Zakoñczenie
Kongresu Zwi¹zku Patriotów
Polskich, który wyra¿a Sta-
linowi "gor¹c¹ wdziêczno�æ za
go�cinê i opiekê". Wanda
Wasilewska mówi o "�wietnej
sytuacji" Polaków na ziemi
radzieckiej.
--- 10.6.1944 - Bierut wysy³a
donos do Dymitrowa - szefa
Komiternu, oskar¿aj¹c Gomu³-
kê o sekciarstwo, oportunizm
i frakcyjno�æ.

x
W dzisiejszym numerze zamy-
kamy - po roku istnienia na
naszych ³amach - rubrykê
"POWTÓRKA Z HISTORII". Byæ
mo¿e wrócimy do niej kiedy�
w nieco innej formie, byæ
mo¿e materia³ z niej zebrany
uda nam siê wydaæ w niewiel-
kiej ksi¹¿ce...
========================

Z REGIONU
--- Do partii w HiL nale¿y
4990 osób, z których blisko
czwarta czê�æ nie p³aci w
ogóle sk³adek. W niemal stu
procentach do PZPR nale¿y
dyrekcja i 61% dozoru wy-
¿szego. Na ka¿d¹ setkê robot-
ników wa¿niejszych wydzia³ów
Kombinatu do partii nale¿y
tylko 5. Spo�ród pracowników,
którzy nie przekroczyli 30

lat tylko 3,7% nosi czerwon¹
legitymacjê. Najliczniejsz¹
organizacj¹ jest POP renci-
stów i emerytów. "Przewodnia
si³a" Huty wydaje siê wiêc
równie sfatygowana, jak i
ca³a idea wodza, którego imiê
nosi Kombinat.
--- Nowe zwi¹zki nie ciesz¹
siê popularno�ci¹ nawet
w�ród wielokrotnie weryfi-
kowanych dziennikarzy.
W partyjnym organie nale¿y
do nich 25 osób /nieca³e 30%/,
tyle samo w "Dzienniku Pol-
skim" /ok. 35 %/, "Echo Kra-
kowa" mo¿e poszczyciæ siê 7
cz³onkami, "Przekrój" 9, a
"¯ycie Literackie" - 6, wraz
z Machejkiem. Ogó³em ZZ Kra-
kowskiego Wydawnictwa Pra-
sowego liczy 219 cz³onków na
ok. 800 zatrudnionych.
--- W Hucie im. Lenina za-
koñczono kolejny przegl¹d
kadry kierowniczej, który
jest zakamuflowan¹ form¹
szanta¿owania niewygodnych
pracowników. Do�æ powiedzieæ
¿e na koñcow¹ ocenê w równej
mierze mia³y wp³yw opinie o
pracy zawodowej, jak i posta-
wy spo³eczno-polityczne. Do
prac nad ocen¹ z równ¹ gor-
liwo�ci¹ przyk³ada³a siê
Rada Pracownicza co i tzw.
zwi¹zek zawodowy.
--- Krakowski Oddzia³ Sto-
warzyszenia Dziennikarzy
PRL nie ma ju¿ komu przyzna-
waæ krzy¿y zas³ugi /tzw. od-
znaczenia chlebowe rozdzie-
lono natychmiast/. W redak-
cji "G³osu Nowej Huty" srebr-
ny krzy¿ "zas³ugi" przydzie-
lono pismakowi zes³anemu tam
dwa lata temu z "Tempa" za
pobicie kelnerki po pijanemu.
Redaktor naczelny Barszcz
podpisa³ wniosek za dwie
butelki wódki.
--- Krakowska Izba Skarbowa
wywalczy³a na gie³dzie wcza-
sów kilkadziesi¹t skierowañ
w cenie ok. 18 tys. z³. Nie-
stety, wkrótce wszystkie
zwróci³a - brak by³o chêt-
nych. Czytaj: dostatecznie
zamo¿nych.

Z KRAJU
--- Opiekun MSW z ramienia
Biura Politycznego - Milew-
ski, który znikn¹³ z po-
wierzchni ¿ycia politycznego
w PRL po zabójstwie ks. Popie-
³uszki, zrezygnowa³ wreszcie
czyli zosta³ usuniêty z tego¿
biura i w ogóle z KC. A jeszcze
niedawno w wywiadzie dla
"Sterna" Rakowski o�wiadcza³:
Milewski jest na urlopie, ale
nie ma dowodów na to, ¿e ma ze
spraw¹ ks. Popie³uszki cokol-
wiek wspólnego. To s¹ bardzo
powa¿ne sprawy. Nie wolno
rzucaæ nawet cienia podejrze-
nia na kogokolwiek, je�li siê
nie ma dowodów." /cyt. za NAI/
--- Na meczu pi³karskim Pol-
ska-Belgia w TV przez kilka-
dziesi¹t sekund mo¿na by³o
zaobserwowaæ olbrzymi trans-
parent "S". Realizatorzy nie
zd¹¿yli nawet nadaæ przygoto-
wanej wcze�niej planszy
"Usterki poza granicami kra-
ju". A co by³o podczas ostat-
nich minut meczu Polska-
Grecja?
--- Prawo min. Krasiñskiego
dzia³a zgodnie z ekonomik¹
socjalizmu - po kolejnej pod-
wy¿ce cen ¿ywno�ci obserwuje-
my zastraszaj¹ce pogorszenie
siê jako�ci pieczywa.
--- W Legionowie rozbudowano
urz¹d miejski i gmach komite-
tu partii. Nie zdo³ano jedynie
rozpocz¹æ budowy szpitala, o
który mieszkañcy upominaj¹
siê od lat.
--- Kryzys siêga szczytów.
Na przedostatnim zje�dzie ZSMP
ka¿dy delegat dosta³ za darmo
garnitur i 2 koszule. Na obec-
nym zje�dzie - musia³ ju¿
zap³aciæ 7.800 z³ i w dodat-
ku nie bardzo by³o w czym
wybieraæ.
--- 3/4 polskich szpitali
ogólnych i 90% psychiatrycz-
nych wybudowanych zosta³o
jeszcze w XIX wieku lub na
pocz¹tku XX. Chyba tylko dla-
tego chorzy mog¹ w nich le¿eæ
na korytarzach.
--- Nie doczekawszy siê na
finansowe wsparcie przez
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robotników z Radomia posta-
nowiono ca³o�æ robót przy
pomniku ku czci proletariatu
sfinansowaæ z funduszu ko-
munalnego. Inicjatork¹ pomy-
s³u by³a Zofia Grzyb.
=========================
ZE �WIATA
--- Masowe aresztowania na-
st¹pi³y w�ród czeskich cel-
ników, którzy od lat zajmowa-
li siê handlem narkotykami,
przemytem wysokogatunkowej
stali  z PRL do RFN oraz ma-
chlojkami z towarami sprze-
dawanymi w sklepach Tuzexu
czyli czeskiego Pewexu.
--- Jeden z pracowników tzw.
biura studiów polskiego MSW,
Naszkowski, wybra³ w³a�nie
wolno�æ na Zachodzie. Mo¿na
oczekiwaæ rewelacyjnych
relacji.
--- Ministerstwo zdrowia
Republiki W³och umo¿liwi³o
leczenie w dwu rzymskich
szpitalach jednorazowo do 40
osób z Polski. Po zakoñczeniu
leczenia przyje¿d¿aj¹ nastêp-
ni chorzy. O skierowaniu de-
cyduje zespó³ lekarski Komi-
sji Charytatywnej Episkopatu
Polski i Ministerstwo Zdro-
wia. Od po³owy ub. r. skorzy-
sta³o z tej formy pomocy
kilkuset pacjentów z kraju.
--- Ponad 30 tys. Polaków
przyj¹³ dzia³aj¹cy w Rzymie
"Dom Polski im. Jana Paw³a II".
Obok hotelu dla osób pielgrzy-
muj¹cych do Rzymu, mie�ci siê
tam o�rodek dokumentacji pon-
tyfikatu polskiego Papie¿a i
po�wiêcone mu muzeum. "Dom"
prowadzi równie¿ dzia³alno�æ
wydawnicz¹. Obok ksi¹¿ek, fil-
mów i nagrañ wydawany jest
po�wiêcony sprawom polskim
we W³oszech miesiêcznik
"Kronika Rzymska".
--- Dopiero teraz dotar³a do
nas relacja uczestnika meczu
hokejowego Czechos³owacja-
ZSRR podczas mistrzostw
�wiata w Pradze. Zdaniem
obserwatora by³a to najwiêk-
sza w tym kraju od 1968 roku
demonstracja antyradziecka.

=========================

W£OSZCZOWEJ CI¥G DALSZY
   23 maja br. ksiê¿a Marek £abuda i Andrzej Wilczyñski,
wikariusze w³oszczowscy, którzy w czasie protestu m³o-
dzie¿y ZSZ we W³oszczowie w grudniu 1984 r. na pro�bê
rodziców i m³odzie¿y pozostali w szkole spe³niaj¹c swój
obowi¹zek duszpasterski - otrzymali "akt oskar¿enia"
sporz¹dzony przez Prokuratora Rejonowego w Jêdrzejowie.
   Prokurator oskar¿a: "o to, ¿e w dniu 3 grudnia 1984 r.
we W³oszczowie w woj. kieleckim, dzia³aj¹c wspólnie i w
porozumieniu, wdarli siê do budynku Zespo³u Szkó³ Zawo-
dowych i mimo wielokrotnego ¿¹dania w³adz szkolnych,
miejsca tego nie opu�cili do dnia 16 grudnia 1984 r.,
organizuj¹c i kieruj¹c w tej szkole akcj¹ protestacyjn¹
uczniów przeprowadzon¹ wbrew przepisom prawa, tj. o prze-
stêpstwo z art. 282 § 2 kk i art. 171 § 1 kk i z art. 10
§ 2 kk."
   Rozprawê s¹dow¹ wyznaczono na dzieñ 3.VI. br.
==================================================

C z y t a j   u w a ¿ n i e
CIEP£E KLUSKI

   "Strajk generalny" - to brzmi jak "Wolna Polska" albo
"rewolucja" - zrobiæ i potem wszystko bêdzie dobrze. Stra-
tegiê i taktykê zastêpuje wiêc szczypanie mas, a to msz¹
i manifestacj¹, a to odezw¹, a to uchwa³¹. 40 lat nie na-
uczy³o nas, ¿e od uchwa³y nie poleci ani rz¹d ani nawet
woda z kranu.
   Nie my, tylko oni prowadz¹ od lat konsekwentn¹ polity-
kê kadrow¹. Nie my, tylko oni maj¹ za sob¹ wieloletni¹
tresurê pos³uchu i milczenia. Nie my, tylko oni maj¹ tyle
odporno�ci psychicznej, ¿eby za wszystko braæ odpowie-
dzialno�æ, wszystko kontrolowaæ, k³amaæ w ¿ywe oczy i
bluffowaæ do za piêæ dwunasta. My na razie umiemy tylko
- mówiæ prawdê. To do�æ dla publicysty. Publicy�ci z poli-
tykami nigdy nie wygrali niczego.
   Nie mówmy o walce, o zwyciêstwie, bo o klêsce ju¿ bê-
dziemy milczeli. Mówmy o informacji i o pracy z m³odzie¿¹.
Co� z tego wyniknie - po latach. /k/
==================================================

Z   l i s t ó w   d o   r e d a k c j i
"Jeste�my" a nie "byli�my".
   "Nie ma nic dziwnego w tym, ¿e komunistyczne �rodki
masowej dezinformacji z lubo�ci¹ k³ad¹ przymiotnik "by³y"
przed okre�leniem zwi¹zku zawodowego "Solidarno�æ" lub
przed nazwiskami jego dzia³aczy. Smuci to, ¿e maniera ta
zosta³a przyjêta przez zachodnich korespondentów powa¿-
nych agencji informacyjnych. "Solidarno�æ" istnieje, bo
nie zosta³a rozwi¹zana decyzj¹ swoich cz³onków. Istnieje
przez swoje struktury podziemne, dzia³aczy jawnie opowia-
daj¹cych siê po stronie Zwi¹zku, wreszcie przez pamiêæ i
sympatie spo³eczeñstwa. Ci¹gle jeszcze - mino prze�lado-
wañ i szykan, prowokacji i morderstw - "Solidarno�æ" jest.
Ta karta historii jeszcze nie jest zamkniêta. Póki my
jeste�my."
==================================================
ZNACZKI... ZNACZKI...
--- Poczta Mazowieckiej Konfederacji "Solidarno�æ" wyda-
³a komplet 4 bloczków, ka¿dy z 6 reprodukcjami znaczków
wydawanych w obozach dla internowanych w G³ogowie, Hru-
bieszowie, Kwidzynie, Uhercach. Cena 1 bloczka 200 z³.
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=========================

Z REGIONU
--- Zak³ady pracy Krowodrzy
/i  zapewne  nie  tylko  tej
dzielnicy/ zobowi¹zane zos-
ta³y drog¹ poufn¹ do comie-
siêcznego dostarczania in-
formacji  na  temat  stanu
zwi¹zków zawodowych. Raport
taki ma zawieraæ m.in. pro-
centy cz³onków  NSZZ  w�ród
kadry kierowniczej, cz³onków
PZPR i ZSMP, w�ród robotni-
ków itd., a tak¿e imienne wy-
kazy cz³onków dyrekcji i fun-
kcyjnych cz³onków partii nie-
nale¿¹cych do zz. Jak widaæ
dzia³alno�æ nowych zwi¹zków
zaczyna siê od poufnych do-
nosów. A oto dane jednego z
zak³adów pracy Krowodrzy: na
600 pracowników tylko 15
procent nale¿y do NSZZ, w�ród
cz³onków PZPR jest ich nie-
wiele wiêcej -19%, natomiast
znacznie mniej w�ród cz³on-
ków ZSMP - 6%, a zw³aszcza
w�ród robotników - 3%. Trud-
no uznaæ te wielko�ci, zapew-
ne typowe dla Krakowa, za
osza³amiaj¹ce osi¹gniêcie
polityczne partii i rz¹du.
--- Dopiero podczas obchodów
setnej rocznicy urodzin Wit-
kacego zauwa¿ono, ¿e jego dom
w Zakopanem rozsypuje siê
wprost ze staro�ci i zanied-
bania. Ca³kiem nie�le nato-
miast ma siê parê innych do-
mów w okolicy, po�wiêconych
cz³owiekowi, który nie by³
Polakiem, niewiele zrobi³

dla regionu i przebywa³ z
nim o wiele krócej ni¿ Wit-
kiewicz.
--- Bogdan Lis wypowiedzia³
siê w "Tygodniku Mazowsze"
nt. postêpowania W³adys³awa
Hardka - by³ego dzia³acza "S"
HiL i cz³onka TKK, areszto-
wanego w lipcu 83, który w za-
mian za wypuszczenie na wol-
no�æ zgodzi³ siê na fikcyjne
"ujawnienie siê" i wyst¹pi³ w
TV. Oto opinia Lisa: "�Zaraz
jak mnie aresztowano mia³em
wizytê pana Hardka, który
przylecia³ helikopterem do
Gdañska, aby mnie przekonaæ
o tym, ¿e nigdy nie byli�my
i nie bêdziemy partnerami
dla w³adzy. Nic dodaæ, nic
uj¹æ. To jest najlepszy przy-
k³ad, ¿e je�li kto� przekro-
czy pewien próg ze�winienia,
to pó�niej mu ³atwo postawiæ
nogê w bagno dalej i wej�æ
najpierw po kostki, potem po
pas, a¿ zanurzy siê ca³-
kiem�"
=========================

Z KRAJU
--- Niby wci¹¿ jeszcze trwa
formalna dyskusja na temat
przywrócenia nauki w  szko-
³ach w wolne soboty,  ale  do
szkó³ nadchodz¹ ju¿ konkret-
ne dokumenty urzêdowe, wska-
zuj¹ce, ¿e od nowego roku

szkolnego uczniowie bêd¹ pra-
cowaæ we wszystkie wolne sobo-
ty. Nie chodzi jednak o odci¹-
¿enie prze³adowanych jakoby
teraz piêciu dni nauki w tygod-
niu, lecz o to, by poszerzyæ
program o nowy przedmioty na-
tury indoktrynacyjnej, jak
"religioznawstwo" itp. /NAI/
--- Oko³o 3/4 polskich szpi-
tali ogólnych i a¿ 90 procent
psychiatrycznych wybudowano
jeszcze w XIX lub na pocz¹tku
XX wieku. Wiele placówek mie-
�ci siê w budynkach adaptowa-
nych, z trudem nadaj¹cych siê
do u¿ytkowania, wymagaj¹cych
ci¹g³ych remontów. Ten olbrzy-
mi problem w³adze usi³uj¹
ukryæ za fasad¹ takich efek-
townych akcji jak Centrum
Zdrowia Dziecka czy Szpital
Matki Polki. Równocze�nie dla
uprzywilejowanych grup, na
których  opiera siê w³adza,
istniej¹ specjalne placówki
podleg³e MSW i MON. A na stu-
diach medycznych uczy siê
przysz³ych lekarzy� politolo-
gii i ka¿e odbywaæ w pe³nym
wymiarze æwiczenia wojskowe.
--- Z przyjemno�ci¹ notujemy,
i¿ znany przed laty jako autor
i wykonawca �redniej klasy
piosenek Jerzy Michotek oka-
za³ siê teraz utalentowanym

/c.d. na str. 2/

===================================================

CO WYCIÊTO PAPIE¯OWI?
    Zdjêty przez cenzurê  fragment orêdzia Jana Paw³a II
"Pokój i m³odzi id¹ razem": "Winni�cie zatem zadecydowaæ, na
jakich warto�ciach chcecie budowaæ spo³eczeñstwo. Wybór,
którego dzi� dokonacie, zadecyduje o tym, czy w przysz³o�ci
bêdziecie musieli znosiæ tyraniê systemów ideologicznych
sprowadzaj¹cych dynamizm spo³eczny do logiki walki klas.
Warto�ci, które dzi� wybierzecie zadecyduj¹ o tym, czy nad
stosunkami miêdzy narodami w dalszym ci¹gu bêd¹ musia³y
ci¹¿yæ tragiczne napiêcia, które s¹ wynikiem ukrytych lub
te¿ otwarcie propagowanych planów maj¹cych na celu podpo-
rz¹dkowanie wszystkich ludów jarzmu takich systemów, w
których Bóg nie ma znaczenia i gdzie godno�æ osoby ludzkiej
po�wiêca siê na rzecz roszczeñ ideologii zmierzaj¹cych do
"ubóstwienia" kolektywu. Warto�ci, które bêd¹ towarzyszy³y
Waszej m³odo�ci, zadecyduj¹ o tym, czy zadowoli Was spu�cizna
przesz³o�ci, w której nienawi�æ i przemoc przyt³aczaj¹ mi³o�æ
i pojednanie Od wyboru, jakiego dzi� dokonuje ka¿dy z Was,
bêdzie zale¿a³a przysz³o�æ Waszych sióstr i braci." /NAI/
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 twórc¹ zupe³nie innego ro-
dzaju. Jego obecne ballady,
zarówno te zwi¹zane z ro-
dzinnym miastem /"Lwowska
Madonna"/, jak i dotycz¹ce
aktualnej sytuacji /"A mu-
zyczka ino-ano", "Wybacz mi
tato"/, a tak¿e historyczno-
rozrachunkowe /"Dziesiêciu
batiarów", "Kochaj mnie, bo
jak nie�"/ odznaczaj¹ siê
prostot¹ a zarazem du¿ym
³adunkiem emocjonalnym.
=========================

ZE �WIATA
--- Na Zachodzie ukaza³a siê
"bia³a ksiêga" informuj¹ca
o 900 oficjalnych wiê�niach
politycznych w ZSRR. Oblicza
siê, ¿e obecnie w ³agrach,
wiêzieniach i szpitalach
psychiatrycznych przebywa
10 tys. osób. Rygory ulegaj¹
ci¹g³emu zaostrzeniu, a ter-
ror w �ledztwie sta³ siê
znowu powszechnym �rodkiem
uzyskiwania zeznañ. /BIO/

--- Na Rugii postêpuje budo-
wa portu promowego dla linii
³¹cz¹cej bezpo�rednio przez
Ba³tyk ZSRR i NRD. Decyzja o
budowie zapad³a w czerwcu 82
roku. Rozpoczêcie regularnej
¿eglugi miêdzy Rugi¹ a K³aj-
ped¹ przewidywane jest na
jesieñ br. Byle jak najdalej
od Polski� /NAI/

--- Akademik W. Afanasjew
pisa³ w "Prawdzie": "Jesz-

cze nie uda³o nam siê wyeli-
minowaæ znacznej czê�ci rê-
cznej, ciê¿kiej, ma³o kwali-
fikowanej pracy, która ju¿
od dziesi¹tków lat utrzymuje
siê na poziomie ok. 40 pro-
cent." Tak wygl¹da rewolucja
naukowo-techniczna w przo-
duj¹cym kraju socjalizmu.
/NAI/
--- Rumuñskie mass-media
og³osi³y, ¿e do r. 2000 w
kraju zostanie zbudowany
komunizm. Rzecz jasna, pod
�wiat³ym przywództwem uko-
chanego syna narodu, Nico-
lae Ceausescu, mieszkaj¹cego
obecnie w pa³acu królewskim
i pokazuj¹cego siê swym pod-
danym z ber³em w d³oni i
szarf¹ na piersi. /BIO/
=========================

MY�LI LUDZI WIELKICH

--- W obowi¹zkach ludzi,
którzy stanêli do przewodni-
czenia drugim, le¿y nie tylko
powinno�æ spe³niania swej
w³adzy sumiennie, ale tak¿e
z³o¿enia jej w porê.

ALEKSANDER �WIÊTOCHOWSKI

--- Jedyny rozumny patrio-
tyzm to lojalno�æ wobec Naro-
du - zawsze, a lojalno�æ wo-
bec rz¹du - wtedy, gdy na to
zas³uguje. Pamiêtaj o tym, we�
to sobie do serca, ¿yj dla
tego, umieraj za to, o ile
zajdzie taka konieczno�æ.

MARK TWAIN
===================================================

NIC NOWEGO POD S£OÑCEM
    "Rossja na tym jedynie cel potêgi swojej zak³ada, aby
najwiêcej podbija³a krajów i nad nimi rozci¹ga³a despotyzm".
"Wszystkie natê¿a rozumy, aby cokolwiek tylko spostrze¿e, to
jej stawa³o siê zdobycz¹". "Do przyja�ni je�li z kim przystê-
puje, to jak tylko aby cudzym upadkiem wzrost swój pomno¿yæ
mog³a". "W Rossji tli zawsze ogieñ ukryty i ten z czasem wy-
buchnie". "Mieszkañcy cz¹stki kraju jakiego, wyzuci prawem
przemocy z wolno�ci, pamiêtaj¹, ¿e gwa³towi ulec musieli,
a pamiêtaj¹c kuj¹ i pod¿egaj¹ nienawi�æ w sercach ku swoim
ciemiê¿ycielom". "Nast¹pi to kiedy�, i¿ kto� z boku w piórko
dmuchn¹wszy, ogieñ ów tl¹cy poddmucha i Rossj¹ przyprawi
o zgubê".
    Powy¿sze s³owa zapisane zosta³y 195 lat temu przez Polaka
Franciszka Jaxê Makulskiego w broszurze "Portret Moskwy".
W³a�nie ukaza³ siê nak³adem wydawnictwa "Nadzieja" reprint
ca³ej ksi¹¿eczki, któr¹ polecamy ze wzglêdu na tre�æ, ale te¿
staranne wykonanie i nisk¹ cenê 60 z³.

=========================
W DZIEJOWEJ KOLEJCE
    Jak obliczyli uczeni,
przeciêtny cz³owiek w ustroju
przedsocjalistycznym jedn¹
trzeci¹ swego ¿ycia spêdza na
czekaniu. W ustroju postka-
pitalistycznym czas czekania
znacznie siê wyd³u¿a, chocia¿
tego jeszcze uczeni nie wyli-
czyli.
   Wiemy wszak¿e z w³asnego
do�wiadczenia, ¿e nieustannie
czekamy:
   a¿ co� rzuc¹,
   bez przerwy,
   do pierwszego, do rejestra-
cji, do wyrejestrowania, do
us� �mierci,
   na fachowca, na zlitowanie
boskie, na koniec kadencji,
na rezerwacjê, na wcze�niej-
sz¹ emeryturê, na rentê, na
drugi tom subskrypcji, na
resztê, na piecz¹tkê, na
przydzia³, na odrzut z eks-
portu, na za³atwienie, na
zakoñczenie, na rozpoczêcie,
   po pracy, po po³udniu, po
schab, po bilet, po ksi¹¿kê,
po kartki, po tysi¹c innych
rzeczy,
   pod sklepem, pod kas¹, pod
much¹ i na trze�wo,
   przed pi¹t¹ rano, przed
prac¹, przed okienkiem, przed
po³udniem, przed kolacj¹,
   przy nadziei,
   u klamki, u drzwi twoich,
   w kolejce, w ogonku, w ner-
wach cali, w nadziei, w têpym
uporze,
   za Bieruta, za Gomu³ki, za
Gierka, za Jaruzela, za co?
za czem?
   z dzieckiem na rêku, z na-
dziej¹ w sercu itd.
   Ja czekam, ty czekasz, ona,
ono czeka, oni czekaj¹.
   Czekamy.
   Czekamy, a¿ to wszystko
padnie, przewróci siê, pêknie,
pu�ci.
    W tej ostatniej kolejce
stoi razem z nimi pó³tora
miliarda ludzi. Nie szkodzi.
Poczekamy. Pomo¿emy. I docze-
kamy.
    Ja te¿.

Krakowiaczek CIA
---
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POTWIERDZAMY I DZIÊKUJEMY:
MC 3300, Telefonista 1500.

Z REGIONU
--- O wy¿szo�ci gospodarki
indywidualnej nad "spó³-
dzielcz¹" w wydaniu komuni-
stycznym �wiadcz¹ liczby
wykonania planu mieszkanio-
wego w ub. roku w dzielnicy
Krowodrza. Mieszkañcy dziel-
nicy na zaplanowanych 70
domków indywidualnych wybu-
dowali 85, co stanowi 121%
planu. Natomiast Spó³dziel-
nia Mieszkaniowa "Osiedla
Domków Jednorodzinnych"
wnios³a a¿ 8 domków wykonu-
j¹c tym samym zaledwie 8
procent planu. G³ówn¹ przy-
czyn¹ opó�nieñ by³a koniecz-
no�æ usuwania awarii w dom-
kach wcze�niej oddanych.
Prace te polega³y na... wy-
mianie stropów.
--- Nielicho kosztuje wyjazd
1 uczestnika na tzw. m³odzie-
¿owy, tzw. festiwal, tzw. po-
koju w Moskwie. Organizato-
rom trzeba wp³aciæ  milion
sto tysiêcy z³.  za sztukê.
HiL zap³aci³a ju¿ 7,5 mln,
ZSMP triumfalnie obwie�ci³a,
¿e po³owê  tej kwoty zarobi³o
na sprz¹taniu terenu wokó³
Centrum Kultury. Pracowali
w piêtnastu anemicznie ma-
chaj¹c grabkami, trzy godzi-

ny. Gdyby ich podliczyæ, nie
starczy³oby nawet  na wódkê,
któr¹ wypili w ramach tre-
ningu przed piciem "Stolicz-
nej". To, ¿e w Polsce brakuje
szpitali dla dzieci nie jest
zmartwieniem ZSMP.
--- Ostatnio coraz czê�ciej
s³uchaæ skargi na fatalne
zaopatrzenie sklepów miê-
snych. Nie wiemy, czy jest to
planowe przygotowanie do
podwy¿ek cen, które spadn¹ na
nas wraz z obfito�ci¹ miêsa i
wêdlin, czy te¿ mamy do czy-
nienia ze sta³ym pogarsza-
niem siê sytuacji rynkowej
w peerelu.
--- Zachorowalno�æ na cho-
roby nowotworowe w Krakowie
jest 20% wy¿sza ni¿  �rednio
w Polsce. Trudno nie podej-
rzewaæ zwi¹zku z zanieczysz-
czeniem powietrza w Krakowie
przez przemys³, g³ownie za�
Kombinat HiL.
--- Na os. Kazimierzowskim
trwa wojna ze spó³dzielni¹
mieszkaniow¹, która na miej-
scu placu zabaw zamierza
dobudowaæ blok mieszkalny.
Na dzieñ przed przyjazdem
telewizji gor¹czkowo grodzo-
no teren, by przed kamerami
o�wiadczyæ, ¿e zainwestowano

CZWARTEK, 13.VI, MISTRZEJOWICE
    Dzieñ protestu uczelni krakowskich przeciw wprowadzeniu
nowych, zniewalaj¹cych ustaw o szkolnictwie wy¿szym. Stawi³y
siê delegacje pracowników naukowych i studentów wszystkich
uczelni. �wiecili swoj¹ �wiecê na �wieczniku w kszta³cie re-
ktorskiej bu³awy - modl¹c siê wraz ze " �wiatem pracy" o Bo-
¿¹ pomoc i ludzk¹ solidarno�æ. Ksi¹dz J. A. K³oczowski, domi-
nikanin, duszpasterz akademicki, który wyg³osi³ homiliê -
powiedzia³: je�li jakiej� cz¹stce spo³eczeñstwa odbierze siê
wolno�æ, to ca³e spo³eczeñstwo odczuje to jako uszczuplenie
wolno�ci. Bêdzie wychowywa³o siê m³ode pokolenie - nie ludzi
my�lacych, twórczych, ale pos³usznych i zniewolonych. B¹d�-
cie solidarni...
    G³ównym celebrantem mszy �w. by³ prymicjant, kap³an
z Gorzowa Wielkopolskiego, który w swoim ¿yciorysie ma rów-
nie¿ rok interny w stanie wojennym. Serdecznie witano go�ci
z Jas³a, miêdzy którymi znalaz³ siê ch³opiec z 6 klasy, który
w czasie tegorocznych imprez polsko-ukraiñskich wrêczy³
partyjnym go�ciom ze wschodu krzy¿, zdjêty przez dyrekcjê
z klasy szkolnej.
    Uroczysto�æ u�wietni³ teatr z Wroc³awia, recytuj¹c wspa-
nia³y monta¿ modlitewno-patriotyczny.
===================================================

PAMIÊTAM, CZUWAM...
    W 6. rocznicê spotkania
Jana Paw³a II z m³odzie¿¹
i lud�mi kultury na Ska³ce
odby³o siê 8 bm. tradycyjne
doroczne nabo¿eñstwo. Kil-
kudziesiêciu ksiê¿om i
duszpasterzom  akademickim
przewodniczy³ bp A. Ma³y-
siak. Mimo deszczu  ko�ció³
i plac przed nim zape³niony
by³ m³odzie¿¹. Po mszy ze-
brano siê pod krzy¿em, któ-
ry sze�æ lat temu pielgrzy-
mowa³ po Krakowie. Nie móg³
wówczas zgodnie z wol¹ m³o-
dzie¿y, zostaæ na Miasteczku
Studenckim. Znalaz³ swoje
miejsce by czekaæ na czas,
gdy poniesiony na barkach
m³odzie¿y, wróci tam, gdzie
by³ przez jedn¹ noc.
   W czasie ogniska czytano
fragmenty pos³ania JP II do
m³odzie¿y. Pó�niej jeszcze
aktorzy krakowskich te-
atrów przedstawili spektakl
"Znaki zwyciêstwa" oparte
na tekstach ks. M. Maliñ-
skiego, ankietach "Tygodni-
ka Powszechnego" i  w wspo-
mnieniach dziennikarzy
zagranicznych o II piel-
grzymce Jana Paw³a II do
Ojczyzny. Ko³o pó³nocy pó³-
g³osem, a potem coraz g³o-
�niej i g³o�niej �piewano
"Apel Jasnogórski"-" Jestem
przy Tobie, pamiêtam, czu-
wam"./A/

/cd. na str. 2/
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ju¿ ponad milion z³otych w tê
budowê. Mieszkañcom nie ro-
kujemy ¿adnych szans na po-
zytywne za³atwienie ich pro-
testu.
Z KRAJU
--- W miejscowo�ci odleg³ej
20 km od W³oszczowej w woj.
kieleckim krzy¿ zdjêty z po-
koju nauczycielskiego odna-
laz³ siê w szambie. Wywo³a³o
to du¿e wzburzenie ludno�ci
i protest kurii kieleckiej.
Spraw¹ zaj¹³ siê prokurator.
Za trzy miesi¹ce powiedz¹
nam, ¿e czynu tego dokonali
"nieznani sprawcy".
--- Bomba wydawnicza! Nieza-
le¿na Oficyna Wydawnicza
NOWA wyprodukowa³a pierwsza
polska wideokasetê. Zawiera
ona film Ryszarda Bugajskie-
go "Przes³uchanie" niedopusz-
czony  przez cenzurê do roz-
powszechniania. Cena kasety
jest wprawdzie szokuj¹ca dla
zwyk³ego �miertelnika - 12
tys. z³ - ale decyzja "Video-
nowej" jest jeszcze jednym do-
wodem na to, ¿e podziemie wy-
przedza oficjaln¹ propagandê
w stosowaniu nowoczesnych
technik komunikowania.
--- Pojawi³y siê ulotki pod-
pisane przez Ruch Spo³eczeñs-
twa Alternatywnego. Wzywaj¹
one do walki o zniesienie
przymusu s³u¿by wojskowej
i o mo¿liwo�æ jej odpracowa-
nia w niewojskowych instytu-
cjach /np. budownictwie/. Za-
sady takie dawno wesz³y ju¿
w ¿ycie, np. w NRD.
--- Na spo³eczeñstwo polskie
spada - dos³ownie deszcz me-
dali 40-lecia PRL. Bombardo-
wanie jest nimi ze wszystkich
stron. W³adze, organizacje,
zwi¹zki wystêpuj¹ do Rady
Pañstwa o przyznanie ich dla
swoich pupilków. Medal wykuto
wyj¹tkowo wredny. Napis g³o-
si: Walka-praca-socjalizm. Co
uczciwsi obdarowani pytaj¹:
czy nie mo¿na tego raczej
odsiedzieæ?
=========================

Ka¿da przemoc ma swoj¹ mocn¹
s³abo�æ /za "Solidarno�ci¹
Nauczycielsk¹"/.

C z y t a j   u w a ¿ n i e
DOBRZE O MFR

    Chcia³bym szanowaæ rz¹d. Ka¿dy chcia³by mieæ rz¹d za-
s³uguj¹cy na szacunek. Na razie jednak brak podstaw, by
ukrywaæ, ¿e np. wicepremier to autokrata, megaloman, hi-
steryk i chamid³o. Ale czasem siê zapomni i powie co�,
czego nie da siê zamkn¹æ w nowomowie.
    "Wszyscy jeste�cie naszymi dzieæmi"- to o naszej poli-
tycznej kulturze. I to jest gorzka prawda. Wkrótce potem
powie jeszcze "krzy¿yk na drogê". Wtedy te¿ nie sk³ama³.
Nasze drogi bezpowrotnie siê rozesz³y.
    Ulubion¹ postaci¹ MFR jest chyba Chruszczow ze swoim
s³ynnym referatem. Ostatnio w "Polityce" przeczytali�my
wyznanie: "Nasz obóz na koncie ma wielkie osi¹gniêcia,
ale tak¿e b³êdy i wypaczenia a nawet zbrodnie". A potem, ¿e
ci¹gle jeszcze mamy szansê na budowê socjalizmu.
    Niestety, MFR, nie bêdzie to ju¿ ten socjalizm, o którym
Pan my�li. Zbyt mocne s¹ historyczne do�wiadczenia ostat-
nich 40 lat. Pañski gatunek jest zreszt¹ na wymarciu.
Krzy¿yk na drogê !
=================================================

NAD PRAS¥ NIEZALE¯N¥
    Propaganda z uporem godnym lepszej sprawy wciska nam
obraz demonstrantów jako m³odych nierobów i szumowin spo-
³ecznych. Ale ujawnione w "Hutniku" z 15 maja dane doty-
cz¹ce zatrzymanych po demonstracjach 1- i 3-majowych
w Krakowie pozwalaj¹ na analizê struktury demograficz-
nej i spo³ecznej demonstrantów: w�ród zatrzymanych by³o
32 studentów /prawie 40%/, pracowników ró¿nych zak³adów
przemys³owych - 24 /blisko 1/3/, 8 uczniów /10%/, jeden
¿o³nierz i jeden emeryt. Dane 18 osób s¹ niekompletne.
Niew¹tpliwie s¹ to ludzie m³odzi /trzeba mieæ mocne nerwy
i zdrowe nogi/, ucz¹cy siê i pracuj¹cy.
    Demonstracje nierobów odbywaj¹ siê codziennie pod Pe-
wexami i bankami. I nie s¹ zak³ócane przez milicjê.
==================================================

WYPISY Z LITERATURY OJCZYSTEJ
Stanis³aw Kasprzysiak

 SPE£NI£OBY  SIÊ

     Chcia³oby siê zobaczyæ chocia¿ we �nie
     Wagony, wagony, wagony, wagony z ca³ym tym
     Towarzystwem. Odje¿d¿aliby. Ku czerwonawo
                                wschodz¹cemu s³oñcu.
     Ku swoim. Na szersze wody. Nas zosta³oby mniej.
     Dla nas by³oby lepiej. Nam by siê spe³ni³o.

/Bez wiedzy autora/
==================================================

I TY DOP£ACASZ  DO  SD...
   Roczny bud¿et Centralnego Komitetu Stronnictwa Demo-
kratycznego - przybudówki PZPR - wynosi oko³o 1/3 milia-
rda z³otych. Sk³adki gromadzone od niezbyt licznego grona
cz³onków SD tworz¹ zaledwie 10 procent tej kwoty. Reszta
wydatków CK SD pokrywana jest wiêc z Wydawnictwa "Epoka"
i monopolistycznego przedsiêbiorstwa rzemie�lniczego han-
dlu zagranicznego Remex. Mimo to brakuje jeszcze kilku-
dziesiêciu  milionów z³otych. P³aci je wiêc... Skarb Pañ-
stwa. Czyli my.  ---
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=========================

DEPESZE + DEPESZE + DEPESZE
--- Cz³onek TKK "S" Tadeusz
Jedynak z reg. �l.-D¹brow-
skiego zosta³ aresztowany.
--- Radio "S" w W-wie wezwa-
³o do godzinnego strajku w
dzieñ po podwy¿ce cen miêsa.
--- Prokurator nakaza³
Wa³êsie przerwanie krytyki
rz¹du PRL. ---
=========================

Z REGIONU
--- RKS Ma³opolska og³osi³
konkurs na plakat antywy-
borczy, który móg³by byæ
wykonany sitodrukiem w 2
kolorach na formacie A-4.
Prace opatrzone god³em nale-
¿y sk³adaæ przez kolporterów
do 15 lipca br. Przewidziano
6 nagród pieniê¿nych, pierw-
sz¹ w wysoko�ci 20 tys. z³.
--- Czym zajmuje siê PRON?
Ostatnio jego dzielnicowa
Rada z Krowodrzy rozsy³a
formularze wpisu do z³otej
ksiêgi zas³ug dzielnicy.
Osi¹gniêcia kandydatów do
wpisu maj¹ siê oprzeæ nisz-
cz¹cemu dzia³aniu czasu i
przej�æ do historii. Paru
takich znamy, ale albo siedz¹
pod ziemi¹, albo w wiêzie-
niach.
--- Triumfalnie obwieszczo-
no, ¿e w nowych zwi¹zkach
jest 5 mln ludzi tzn. po³owa
uprawnionych do zrzeszania
siê. Ale w ¿adnym np. z wiêk-
szych zak³adów Krakowa li-

czba zwi¹zkowców nie prze-
kracza 20% za³ogi, a wiele
jest takich ma³ych firm,
gdzie do dzi� nie ma w ogóle
zwi¹zków. Podwójne widzenie
przez ró¿owe okulary nazy-
wa³o siê za Gierka propagan-
d¹ sukcesu, dzi� to ju¿ tylko
pobo¿ne ¿yczenia pana Miodo-
wicza.
=========================

Z KRAJU
--- Dziêki inicjatywie Nie-
zale¿nej Oficyny Wydawniczej
NOWA swój drugi obieg maj¹
równie¿ utwory muzyczne.
Pierwsza edycja serii NK -
Nowych Kaset ukaza³a siê w
grudniu 1982r. By³ to wybór
pie�ni z obozów dla interno-
wanych pt. "Zielona Wrona".
Od tego czasu wydano ju¿
ponad 20 kaset, z których
najbardziej znane s¹: anoni-
mowa audycja "Id¹ pancry",
"Pompea" Jacka Kaczmarskie-
go, "Ojców pienia" Piotra
Szczepanika, "Pami¹tki" Gin-
trowskiego, "Raport o stanie
wojennym" i "Cmentarze".
--- Rozesz³y siê pog³oski, ¿e
w zwi¹zku z podwy¿kami cen
miêsa, pracownikom MO i woj-
ska podniesiono p³ace o 5000
z³. Je�li to prawda, podwy¿ki
ich by³yby du¿o wy¿sze ni¿
podwy¿ki wywalczone przez
niektóre grupy pracowników.
Drog¹ cichych strajków uzy-
ska³y one gdzieniegdzie po
2 tys. z³.
--- Obs³ugê wyborów stanowiæ
bêdzie ok. 200 tys. osób. Ich
praca ma byæ spo³eczna, ale
nie czarujmy siê. Licz¹c
tylko po 500 z³otych od ³ep-
ka, mamy kwotê 100 milionów
za demokratyczne polakiero-
wanie re¿imowej fasady.
--- Komentator DTV powie-
dzia³, ¿e ostatnio inteligen-
cja siê rozpu�ci³a. Naszym
zdaniem inteligencja w Pol-
sce jest nie tylko nieroz-
puszczalna, ale i nieprzema-
kalna - szczególnie nie mo¿e
nasi¹kn¹æ ideami marksizmu-
leninizmu.

--- Dzia³alno�æ artystyczna
Bogdana Porêby jako kierow-
nika zespo³u filmowego przy-
nios³a w ub. roku stratê 200
mln /200 000 000/ z³otych.
By³by ma³y szpitalik! "Kata-
strofa w Gibraltarze" okaza-
³a siê g³ównie katastrof¹ fi-
nansow¹ /103 mln do ty³u/.
Film "Godno�æ" nie zarobi³ na-
wet na sprz¹taczki w studio.
S¹dz¹c po stratach, jakie
przynios³y filmy o Pi³suds-
kim i Sikorskim, Polacy nie
chc¹ ogl¹daæ na ekranie kapi-
talistycznych przywódców na-
rodu. W zwi¹zku z tym propo-
nujemy p. Porêbie, by nastêp-
ne swe filmy krêci³ o Nowotce
i Janku Krasickim, a za parê
lat o Gierku. Straty mog¹ siê
tylko zmniejszaæ, bo wiêksze
trudno ju¿ sobie wyobraziæ.
--- Dlaczego wprowadzono
ustawê antyalkoholow¹? ¯eby
przed 13-t¹ mo¿na by³o po-
rozmawiaæ z min. Obodowskim
i Krasiñskim.
=========================

ZE �WIATA
--- Polska zmierza do Papie-
¿a - czym kto mo¿e. Zwykli
pielgrzymi podró¿uj¹ samolo-
tami lub autokarami. By³y
ju¿ pielgrzymki piesze,
ostatnio coraz czê�ciej poja-
wiaj¹ siê na Placu �w. Piotra
cykli�ci.
--- Trwa czarny okres dy-
plomacji PRL. Jako trzeci z
kolei odwo³a³ sw¹ wizytê w
Polsce minister spraw zagra-
nicznych Hiszpanii. Powód:
brak zgody rz¹du PRL na
spotkanie ministra z opozycj¹
i z³o¿enie kwiatów na grobie
ks. Popie³uszki. Z drugiej
strony premier Craxi nie
przyj¹³ bawi¹cego w Rzymie
ministra spraw zagranicz-
nych PRL Olszowskiego, wyra-
¿aj¹c tym sw¹ dezaprobatê
wobec wyroku jaki zapad³ w
Gdañsku na Michnika, Lisa
i Frasyniuka.
--- Raport Organizacji d/s
Wspó³pracy i Rozwoju na te-
mat transferu technologii
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miêdzy Wschodem a Zachodem
stwierdza, ¿e od 1970 r. kraje
RWPG sprowadzi³y z Zachodu
urz¹dzenia i technologie wa-
rto�ci 50 mld dolarów. Kraje
te zakupi³y 10 razy wiêcej li-
cencji ni¿ sprzeda³y na Za-
chód. Np. udzia³ urz¹dzeñ za-
chodnich w ca³ym parku ma-
szynowym ZSRR szacuje siê na
5-6%. Mimo zakupów, lukê tech-
nologiczn¹ ocenia siê na co
najmniej 10 lat, a w elektro-
nice nawet na wiêcej. Na Wscho-
dzie - w porównywalnych prze-
dsiêbiorstwach - zatrudnio-
nych jest o 20-30% wiêcej pra-
cowników, zu¿ycie materia³ów
o 20-30% wy¿sze, a wydajno�æ
ni¿sza o 1/3. Bez skutecznych
reform ekonomicznych na
Wschodzie luka technologicz-
na bêdzie nadal ros³a.
--- Kosztem 125 mln dolarów
modernizuje siê przeka�nik
rozg³o�ni "G³osu Ameryki" w
Tangerze /Maroko, naprzeciw
Gibraltaru/. Bêdzie on jed-
nym z najsilniejszych na
�wiecie i wkrótce poprawi
s³yszalno�æ audycji w Euro-
pie Wschodniej i europejs-
kiej czê�ci ZSRR.
--- W Phenianie, stolicy
KRLD rz¹dzonej przez Uko-
chanego Wodza Kim-Ir-Sena
i jego syna Umi³owanego
Przywódcê  Kim-Jong-Lia fun-
kcjonuje ok. 40 prywatnych
samochodów, g³ównie naszych
"warszaw". Pralka kosztuje 2,5
przeciêtnych pensji, lodówka
i zegarek 4, telewizor - czar-
no-bia³y oczywi�cie - 6,5.
Mieszkañcy s¹ szczê�liwi, gdy
otrzymuj¹ dziennie 80 deko
ry¿u darmo. Poza tym wszyst-
ko jest normalne. Tylko gra-
nica z po³udniow¹ czê�ci¹
kraju otoczona jest zasiekami
z drutu kolczastego z wbudo-
wanymi gniazdami karabinów
maszynowych.
=========================

    Be³kot informacyjny po-
winni�my obliczaæ w debilach
/za "Solidarno�ci¹ Nauczy-
cielsk¹"/.

C z y t a j    u w a ¿ n i e
CO S£YCHAÆ?

    Informacja jest najsilniejsz¹ broni¹. Tote¿ wszyscy inte-
resujemy siê nowinkami, czytamy gazety. Przystosowaæ siê na
czas - to nasz cel. Wszyscy tak robi¹, politycy te¿.
    A wiecie, co jest dla nich najwa¿niejsze? Wcale nie to, co
my�l¹ na Kremlu. Najwa¿niejsze jest to, co my�licie Wy.
"Trudno, nic siê nie zrobi. Trzeba ¿yæ."  Je¿eli tak, s¹ swo-
bodni. Mog¹ wszystko. "Nie dam siê. Niech mnie wsadz¹". Wtedy
musz¹ uwzglêdniaæ tak¿e Was.
    Dlatego nie pytajcie co s³ychaæ. Wy wiecie najlepiej.
======================================== /k/ ======

ISAURA A SPRAWA POLSKA
    Isaura odnios³a sukces nie tylko w Polsce. Z podobn¹
pomp¹ fetowano j¹ na Kubie i w Chinach. Dlaczego kiczowaty
serial w równie miernym wykonaniu aktorskim wzbudzi³ ta-
kie uznanie mas a¿ w trzech krajach totalitarnej dyktatury
/nie licz¹c samej Brazylii rz¹dzonej przez dyktaturê woj-
skow¹/?
    Dla naszego rodzimego re¿imu niew¹tpliw¹ zalet¹ serialu
by³a jego egzotyczno�æ. Zaj¹æ czym� poddanych to sztuka, a je�li
rzecz dzieje siê  za morzami i przed wielu laty, to ju¿ suk-
ces. Niech ich zwoje mózgowe ugrzêzn¹ w brazylijskim buszu,
byle dalej od problemów ojczystych, cen, baraku miêsa, benzy-
ny itd. Za Gierka mówi³o siê o tym, ¿e gramy na ligê
angielsk¹. Fina³em by³ Sierpieñ.
     Ale serial by³ tak¿e prze¿yciem dla ludu. Pokaza³ bowiem
�wiat, jakiego on pragnie, �wiat czarno-bia³y, w którym
dobro wyra�nie mo¿na odró¿niæ od z³a, przyjaciela od wroga,
prawdê od k³amstwa. Bo ¿ycie w komunie jest szare podwójnie:
nie tylko z perspektywy pó³ek sklepowych, ale i przez to, ¿e
trudno odró¿niæ kolaboranta od patrioty, przyjaciela od
wroga, bohatera od tchórza. Mówimy przecie¿ tym samym jêzy-
kiem. Niekiedy modlimy siê do tego samego Boga.
    Mimo to musimy siê broniæ przed kiczowat¹ u³ud¹. I tu
przyk³adem mo¿e byæ prawdziwa Isaura, czyli Luciela Santos,
która na spotkaniach w Polsce mówi³a, ¿e boi siê tajnej po-
licji, jak my, tyle ¿e brazylijskiej, ¿e kocha Wa³êsê, jak my,
i pragnê³aby wywalczyæ dla kraju odrobinê wiêcej wolno�ci -
jak my.
===================================================

DZIEÑ JAK CO DZIEÑ
    Gonimy z pe³nymi kartkami po pustych sklepach miêsnych.
Matury za nami, minê³y egzaminy do szkó³ �rednich, wkrótce
wakacje. Trzech czo³owych dzia³aczy "S" zaczê³o odsiadkê
kolejnych drakoñskich wyroków. £apówka dla ordynatora - na
szczê�cie wzi¹³ bez ceregieli. Mijaj¹ ostatnie dni samorz¹d-
no�ci wy¿szych uczelni. Wujek siê ze�wini³, wszed³ do rady
PRON /"Kto� uczciwy musi tam byæ"/. Przynie�li pomiêt¹ bibu-
³ê sprzed czterech tygodni. Kto z nas pamiêta o rocznicy
Poznañskiego Czerwca 56? Olszowski u Papie¿a. Kolejna Kon-
ferencja Episkopatu.
    Tak toczy siê ten nasz komunistyczny �wiatek.
===================================================
ZNACZKI� ZNACZKI�
    Dwuznaczkowym bloczkiem w kol. czerwonym uczci³ NSZZ "S"
NH 25 rocznicê walki robotników Nowej Huty w obronie wiary
i krzy¿a. Cena 100 z³.    ---
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=========================

POTWIERDZAMY I DZIÊKUJEMY:
Wiadomo kto - benzyna.

=========================

Z REGIONU
--- W czwartek 27.6 w Mistrze-
jowicach odby³ siê wieczór po-
�wiêcony m³odzie¿y szkolnej i
nauczycielom - z okazji zakoñ-
czenia roku szkolnego. Dzie-
wiêciu ksiê¿y celebrowa³o mszê
�w. Homiliê wyg³osi³ ks. Sape-
to, diecezjalny duszpasterz na-
uczycieli. �piewa³ nauczyciel-
ski chór Schola z Nowej Huty a
tak¿e dzieciêcy chór z Bochni.
Na zakoñczenie - koncert aka-
demickiego chóru ze Szkocji.
Wspania³e g³osy, piêkne, kul-
turalne wykonanie. Dyrygent
w stroju szkockim. Dla uczest-
ników mszy czwartkowych wy-
puszczona zosta³a metalowa
plakietka - znaczek. Na bia-
³ym tle niebieskie M /Maksy-
milian, Maria, Mistrzejowi-
ce/, czerwony krzy¿ maltañ-
ski ks. Jerzego - oraz napis
"Mistrzejowice". Na ulicach
nagle zaroi³o siê od czwart-
kowiczów.
--- Ks. Jancarz zachêca do
udzia³u w mszach czwartko-
wych w okresie wakacji, obie-
cuj¹c niema³e atrakcje, jako
¿e wiele interesuj¹cych osób
swoje plany urlopowe wi¹¿e
tak¿e z go�cin¹ w Mistrze-
jowicach.

--- Komuna oficjalnie zwal-
cza Ko�ció³, ale je�li mo¿e na
nim zarobiæ, to czemu nie?
Oto Almatur organizuje np.
dla zagranicznych zespo³ów
chóralnych odwiedzaj¹cych
Polskê wystêpy w... ko�ciele
w Mistrzejowicach, pobieraj¹c
za tê us³ugê dodatkow¹ pro-
wizjê w dewizach. Dewizy nie
cuchn¹.
--- W ostatni¹ sobotê czerw-
ca komuna rzuci³a na sklepy
miêso i wêdliny w najwy¿szym
gatunku: szynki, polêdwice
itp. Traktujemy to jako ko-
lejn¹ próbê manipulowania
�wiadomo�ci¹ spo³eczno-poli-
tyczn¹ narodu, tym razem za
pomoc¹ masy miêsnej.
--- Rozstrzygniêty zosta³
doroczny konkurs "Echa Kra-
kowa" na ksi¹¿kê o Krakowie.
W�ród wyró¿nionych znalaz³a
siê praca "Kulty p¹tnicze
piêtnastowiecznego Krakowa"
Aleksandry Witkowskiej. Oka-
za³o siê, ¿e laureatk¹ jest -
o zgrozo - zakonnica. Alarm!
Dyskusje w KW. Cenzura za-
broni³a wydrukowania wiado-
mo�ci o konkursie "Dzienni-
kowi" i "Gazecie Krakowskiej".
Alarm wszczê³a Joanna Sen-
dor, przed wojn¹ przewodni-
cz¹ca ZW Ligi Kobiet, obecnie
z-ca redaktora naczelnego
"Echa". Ju¿ zd¹¿ono wpisaæ j¹
do ksiêgi zas³u¿onych dzien-
nikarzy na Wawelu. /Za SI
RKW Ma³opolska nr 8/.
--- U kolporterów "Ma³ej
Polski" mo¿esz jeszcze zama-
wiaæ i kupowaæ 5 numer "Ar-
chiwum Wspó³czesnego"- pisma
dokumentuj¹cego zjawiska
¿ycia spo³eczno-politycznego
w PRL. Nie przegap tej okazji!

Z KRAJU
--- W�ród ludno�ci W³oszczo-
wej pogl¹dy na g³o�ny gru-
dniowy strajk o krzy¿e
szkolne by³y dot¹d podzielo-
ne. Jak to zwykle w spo³e-
czeñstwie, jedni byli za, dru-
dzy przeciw. Ostatnio jednak
kiedy dwaj ksiê¿a bior¹cy
udzia³ w strajku zostali ska-
zani przez s¹d na wiêzienie,
pogl¹dy w³oszczowian przy-
najmniej w jednym punkcie
ca³kowicie siê ujednolici³y:
wszyscy s¹ przeciw w³adzy.
   W tej¿e W³oszczowej i oko-
licy upowszechni³ siê zwyczaj
demonstracyjnego noszenia
bia³o-czerwonych krzy¿yków.
Opowiadaj¹, ¿e kiedy funkcjo-
nariusz namawia³ jakie�
dziecko do odpiêcia tej od-
znaki, us³ysza³ bystr¹ odpo-
wied�: Nie zdejmê, bo to tak,
jakby pan odpio³ "orzo³ka".
--- Sze�ciu wiceprzewodni-
cz¹cych OPZZ wyjecha³o na
miesiêczne szkolenie na Krym
- na koszt organizatorów i w
ramach delegacji. Gdy zmêcze-
ni wróc¹ do kraju pojad¹ z
rodzinami na wakacje w NRD -
oczywi�cie te¿ za darmo.
--- Przewodnicz¹cy Komisji
Bud¿etowej OPZZ narzeka, ¿e
"z gotówk¹ jest krucho. Same
sk³adki stanowi¹ tak nik³y
procent, ¿e pesymizm ogarnia,
gdy siê my�li perspektywicz-
nie". Chwal¹ siê, ¿e maj¹
ponad 5 mln cz³onków. Za³ó¿-
my, ¿e sk³adka miesiêczna od
�redniej pensji wynosi 180 z³.
Daje to w sumie 900 milionów
z³ miesiêcznie i prawie 11
miliardów rocznie. Zak³ada-
j¹c, ¿e tylko 20% sk³adek

===================================================

NOWE KASETY
--- Zbigniew Iwanow: "Internat". Nagranie z 1982 r. ze
Strzebielinka /o�rodek internowania/. Wydawnictwo "Ofi-
cyna" Szczecin 1984. Mono OK.002, 60 min. , 18 piosenek,
cena 600 z³.
--- Jacek Kaczmarski: "Wigilia na Syberii". Wydawnictwo
"Pomost", bez daty i miejsca wydania. Stereo, 90 min. Cena
960+ 40 z³. 22 piosenki.

/c.d. na s. 2/
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idzie na OPZZ, to i tak mamy
bud¿et ponad 2 mld. Chyba, ¿e
cz³onkowie wronich zz ist-
niej¹ tylko na pierwszej
stronie "Trybuny Ludu".
--- Ostatnio wronie zwi¹zki
oficjalnie zagrabi³y ca³y
maj¹tek pozosta³y po NSZZ
"Solidarno�æ". Do wyci¹gania
³apy po cudze to oni s¹
pierwsi.
--- Nie ma to jak studiowaæ
dane oficjalne. Oto fragmen-
ty ustawy bud¿etowej na 85 r.
MON otrzymuje 307 miliardów
z³, a MSW 122 miliardy. Na
szkolnictwo przeznacza siê
112 mld, na kulturê i sztukê
58 mld, a na ochronê �rodowi-
ska 22 mld. Liczby nie k³a-
mi¹. Priorytety polityczno-
ekonomiczno-spo³eczne s¹
jasne. /Za SI RKS Ma³opolska
nr 9/ .
--- W 1983 r. w Warszawie
oddano 41 mieszkañ na 100
tys. mieszkañców. Nawet w
Bukareszcie oddano ich grubo
wiêcej bo 137.
Z PRZY�PIEWEK GÓRALSKICH
   Nikogo mi nie ¿al,
   Ino Krasiñskiego -
   Hej, znowu rozum zdro¿a³
   I znowu nie jego.
=========================

ZE �WIATA
--- Wygl¹da na to, ¿e Jugo-
s³awia wchodzi w stan sprzed
Polskiego Sierpnia. Komitet
Centralny szczuje na Ko�ció³
katolicki i prawos³awny za
"uporczywe i systematyczne
rozszerzanie destrukcyjnej
dzia³alno�ci". Policja sko-
rumpowana jest do tego stop-
nia, ¿e ten¿e Komitet nawo³u-
je do "czysto�ci moralnej i
politycznej funkcjonariuszy".
Uczniów przy³apanych na nie-
powa¿nych próbach tworzenia
nielegalnych organizacji
skazuje siê na 15 lat wiêzie-
nia, a cz³onka w³adz, który
bezprawnie pos³uguj¹c siê
tytu³em doktorskim wyk³ada³
na Uniwersytecie w Skopje
/oczywi�cie doktrynê marksi-
zmu/, wyrzuca siê z KC.

C z y t a j   u w a ¿ n i e
SPADANIE Z KOBY£Y HISTORII

    Nie znam innego przypadku, ¿eby siê tak sprawdza³a mar-
ksowska sprzeczno�æ bazy i nadbudowy. Nowoczesny przemys³
uniemo¿liwia centralne zarz¹dzanie: wielka ilo�æ sprzê¿eñ
pomiêdzy poszczególnymi ga³êziami gospodarki nie da siê
sterowaæ inaczej, jak na zasadzie rynku. Zupe³nie nie pasuje
tu dyscyplina partyjna menad¿erów, sztywne mechanizmy par-
tyjnej "demokracji", monopol zarz¹dzania, cenzura i utajnianie
danych, które powinny byæ powszechnie dostêpne. Ale, jak po-
wiedzia³ tow. Wroñski: "w³adza, któr¹ sobie wziêli�my w Pol-
sce, musi istnieæ." Powiedzia³ w nienajlepszej chwili, bo na
komisji Grabskiego. No wiêc trzymajcie siê jeszcze grzywy,
panowie. Ale o zaje¿d¿aniu nie ma mowy... /k/
===================================================
Skandal w miejskiej radzie

NIEOBECNO�Æ RADNYCH ZMUSI£A DO PRZERWANIA SESJI
    Ostatnia sesja Rady Narodowej m. Krakowa nie zosta³a
dokoñczona. W pewnym momencie okaza³o siê bowiem, ¿e na sali
jest mniej ni¿ po³owa radnych. W tym stanie rada nie mo¿e
podejmowaæ uchwa³. Zgodnie z uchwalon¹ przez sam¹ siebie
regulaminem przestaje wtedy byæ w³adz¹ i zamienia siê w
klub dyskusyjny.
    Choæ rzecz zakrawa na skandal, mo¿emy nieobecnych rad-
nych zrozumieæ. To te¿ ludzie, chocia¿ wiêkszo�æ z nich nale-
¿y przecie¿ do PZPR i jest objêta drakoñsk¹ dyscyplin¹ par-
tyjn¹. Nu¿¹ ich przewlek³e i ja³owe wyst¹pienia, zasypiaj¹
podczas dyskusji nad marginalnymi problemikami. Chocia¿
wierni komunie, s¹ jednak na tyle rozgarniêci, ¿e widz¹, i¿
decyzje w najwa¿niejszych sprawach miasta zapadaj¹ bez ich
udzia³u zupe³nie gdzie indziej. Trudno im siê wiêc dziwiæ, ¿e
ju¿ w rok po wyborze, gdy tylko mog¹, to olewaj¹ swoje obo-
wi¹zki "przedstawicieli ludu". Zapominaj¹, ¿e s¹ "najlepszymi
z najlepszych", "uhonorowanymi spo³ecznym mandatem", "obda-
rzeni najwy¿szym zaufaniem" itd.
    Z braku quorum rada nie zd¹¿y³a na sesji wybraæ cz³onków
tzw. inspekcji robotniczo-ch³opskiej, co by³o w programie.
Inspekcja ma byæ kolejnym organem kontrolnym powo³ywanym
dla podparcia kulej¹cej dyktatury partyjno-wojskowej. Kan-
dydatów na "robotniczo-ch³opskich inspektorów" typowa³a
wy³¹cznie partia i jej przybudówki - ZSL, SD i ZMSP. Kraków
ma wiêc ten problem z g³owy, przynajmniej na najbli¿sze
miesi¹ce - do nastêpnej sesji.
   Radni zd¹¿yli tylko zadaæ krêpuj¹ce pytanie: dlaczego
zanim dokonali wyboru cz³onków inspekcji, ju¿ zaczêto ich
szkoliæ? Jest to jeszcze jeden namacalny dowód na to, ¿e fak-
tyczna rola rad narodowych sprowadza siê do zaklepywania
decyzji PZPR.
   Ca³e to symptomatyczne wydarzenie /starannie przemilcza-
ne w prasie/ na miejsce na kilka tygodni przed nastêpnymi
wyborami - tym razem do Sejmu PRL. Bêd¹ one prowadzone
wed³ug tych samych zasad, co rok temu wybory do rad narodo-
wych: pod dyktando partii. Czy warto wiêc w ogóle i�æ g³oso-
waæ? /zgr/
===================================================
ZNACZKI... ZNACZKI...
    W N. Hucie okaza³y siê 2 bloczki po 200 z³ - upamiêtnia-
j¹ce 3 rocznicê pierwszej mszy za Ojczyznê w Mistrzejowicach
oraz konsekracjê ko�cio³a przez Ojca �w.     ---
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=========================

POTWIERDZAMY I DZIÊKUJEMY:
Region  �rodkowo-Wschodni -
znaczki.
=========================

Z REGIONU
--- W niedzielê 30.6 pod ko-
niec przerwy �niadaniowej
przez radiowêze³ HiL nadano
z "lewego" magnetofonu 5-minu-
tow¹ audycjê "S", dotycz¹c¹ za-
powiedzianego na 1.7 strajku.
--- Równocze�nie z oficjaln¹
kampani¹ przedwyborcz¹ ru-
szy³y niezale¿ne dzia³ania
antywyborcze. W skrzynkach na
listy w �ródmie�ciu pojawi³y
siê pierwsze ulotki wzywaj¹ce
do bojkotu g³osowania.
--- Z wielk¹ pomp¹ w Sali
Senatorskiej na Wawelu obra-
dowa³ Spo³eczny Komitet Odno-
wy Krakowa z udzia³em najwy-
¿szych w³adz PRL i wojewódz-
twa. Z tej okazji tak¿e, na
starym murze okalaj¹cym Mu-
zeum Archeologiczne umiesz-
czono wielk¹ tablicê przypo-
minaj¹c¹ o obowi¹zku ratowa-
nia Krakowa, a obok niej wie-
le mniejszych tabliczek upa-
miêtniaj¹cych tych, którzy siê
do tego ratowania przyczynili.
W cieniu tych od�wiêtnych po-
siedzeñ, ods³oniêæ, przemówieñ,
podziêkowañ, zapewnieñ i od-
znaczeñ codziennie cichutko
umieraj¹ jeden po drugim za-
bytki starego Krakowa, nisz-

czone przez Hutê im. Lenina
szybciej, ni¿ zd¹¿y je odnowiæ
najgenialniejszy nawet kon-
serwator.
--- Wroniozwi¹zkowcy z HiL
podwy¿szyli zasi³ki statutowe
/np. z okazji urodzenia siê
dziecka/ z 3 do 5 tys. z³.
Olbrzymia wiêkszo�æ dzia³a-
j¹cych podziemnie komisji
zakazanego NSZZ "S" podwy¿kê
tak¹ przeprowadzi³a pó³tora
roku temu.
=========================

Z KRAJU
--- Natychmiast po dniu 1 li-
pca Urban zaprzeczy³ jakoby
w Polsce  mia³y miejsce ja-
kiekolwiek strajki, chocia¿
donosi³y o nich szeroko me-
dia zachodnie. Istotnie straj-
ków nie by³o tak wiele, jak-
by�my tego chcieli, ale objê³y
one m.in. po kilka du¿ych
zak³adów pracy w Warszawie,
Gdañsku, Wroc³awiu i innych
miastach. S¹d w S³upsku - nie
koordynuj¹cy najwyra�niej
swej dzia³alno�ci z Urbanem
- skaza³ kilka osób na ciê¿-
kie kary wiêzienia w³a�nie
za udzia³ ich w strajku.
--- Wraz ze zwiêkszeniem cen
miêsa nast¹pi³a tak¿e podwy¿-
ka cen skupu od rolników.
Aby jednak zrekompensowaæ so-
bie /i to z nadwy¿k¹/ te osta-
tnie podwy¿ki, pañstwo pod-
nios³o równie¿ ceny maszyn
rolniczych. Po kieszeni ude-
rzono wiêc w rezultacie nie
tylko miasto ale i wie�.
--- 1 lipca wesz³a w ¿ycie
ustawa o szczególnej odpowie-
dzialno�ci karnej. Wyroki w
trybie dora�nym, jednoosobowe
zaoczne s¹dy, kary wiêzienia
za udzia³ w manifestacji, do-
mowe rewizje bez prokurator-
skiego nakazu, drakoñskie
grzywny - to tylko niektóre
ustawowe "rozwi¹zania" cofa-
j¹ce nas w lata stalinowskie.
Oficjalne wprowadzenie usta-
wy t³umaczy siê wzrostem
przestêpczo�ci. To fakt. Ale
faktem jest, ¿e organy �ci-
gania i aparat przemocy za-

miast ochraniaæ spo³eczeñ-
stwo przed przestêpcami,
ochraniaj¹ przestêpcz¹ w³a-
dzê przed spo³eczeñstwem.
I to jest ukrytym celem tej
ustawy.
--- Wreszcie po 40 latach
mamy we Wroc³awiu Panoramê
Rac³awick¹! Czas "Solidarno-
�ci" sprawi³, ¿e nie da³o siê
przewlekaæ w nieskoñczono�æ
sprawy ekspozycji tego wiel-
kiego narodowego malowid³a.
Zespó³ ofiarnych konserwato-
rów z artyzmem i pieczo³owi-
to�ci¹ udostêpni³ spo³eczeñ-
stwu Panoramê, któr¹ rodzimi
namiestnicy Moskwy skrywali
tak d³ugo, byle tylko nie
k³uæ w oczy swych mocodawców
tym obrazem polskiej   wikto-
rii sprzed bez ma³a 200 lat.
Starsi ludzie mówi¹, ¿e obec-
na ekspozycja robi wiêksze
wra¿enie i jest piêkniejsza
od poprzedniej we Lwowie. /za
"Sol. Walcz¹c¹"/
--- Zakoñczy³ siê kolejny
festiwal piosenki w Opolu.
Najbardziej podoba³ siê nam
Bronis³aw Cie�lak prowadz¹-
cy koncerty z wdziêkiem ofi-
cera SB.
--- Wyja�ni³o siê wreszcie,
sk¹d siê wzi¹³ ostatnio tak
znaczny przyrost cz³onków
nowych zwi¹zków. Otó¿ warun-
kiem przyst¹pienia wronich
zwi¹zków do �wiatowej Fede-
racji ZZ z siedzib¹ w Pradze
by³o reprezentowanie co naj-
mniej 50% zatrudnionych.
Trzeba by³o wszelkimi mo¿li-
wymi sposobami dorobiæ
cz³onków...
--- Zapowiedziane na wrze-
sieñ kolejne Plenum KC ma
zaj¹æ siê wychowaniem i o�wia-
t¹. Z przecieków wiadomo ju¿,
¿e przygotowane materia³y na
plenum podporz¹dkowane s¹
ogólnej dyrektywie forsowa-
nia w szkole �wiatopogl¹du
"naukowego" czyli materiali-
styczno-marksistowskiego.
Partia zbiera si³y do nowej
wojny o krzy¿e.
--- IX Nadzwyczajny Zjazd
PZPR uchwali³ dwa zasadnicze
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dla nomenklatury zakazy:
pe³nienia podwójnych funkcji
i piastowania urzêdów ponad
2 kadencje. W zwi¹zku z tym,
¿e wkrótce up³ynie druga dwu-
letnia kadencja, tak¿e dla
Jaruzela, ju¿ dzi� prowadzi
siê w partii pracê my�low¹,
jak by tu zapewniæ niektórym
do¿ywotni okres sprawowania
w³adzy. Wkrótce musz¹ zapa�æ
w tej sprawie decyzje. Bêd¹
one mia³y poparcie 80% pier-
wszych sekretarzy, tylu bo-
wiem pe³ni swoje kadencje po
raz drugi. A nam zamydli siê
oczy jakim� interesem spo³e-
cznym.
========================

ZE �WIATA
--- Gromyko dosta³ kopa w
górê na fotel przewodnicz¹-
cego Rady Najwy¿szej ZSRR.
Nie tak dawno Gorbaczow elo-
kwentnie uzasadnia³ potrzebê
³¹czenia tego stanowiska z
funkcj¹ sekretarza general-
nego KPZR w osobie Czernien-
ki. Dzisiaj ten sam Gorbaczow
uzasadnia³ konieczno�æ roz-
dzielenia tych dwóch stano-
wisk. Ministrem spraw zagra-
nicznych zosta³ niedo�wiad-
czony Gruzin Szewardnadze,
co �wiadczy o tym, ¿e Gorba-
czow sam bêdzie tward¹ rêk¹
wytycza³ kurs polityki miê-
dzynarodowej Kraju Rad.
--- W Czechos³owacji i Jugo-
s³awii odbywaj¹ siê obchody
1100. rocznicy �mierci �w. Me-
todego - patrona Europy. W³a-
dze CSRS nie wyrazi³y zgody
na przybycie na te uroczy-
sto�ci Papie¿a.
--- Znany tyczkarz W³ady-
s³aw Kozakiewicz wyst¹pi³
o azyl w RFN.
=========================

MY�L �REDNIEGO POLAKA PO
PROCESIE GDAÑSKIM: S¹d idzie.
Idzie na wszystko.
=========================
Czasami punkt widzenia
pokrywa siê z celownikiem.
/Za "Solidarno�ci¹ Nauczy-
cielsk¹"/.

C z y t a j   u w a ¿ n i e
A TO POLSKA W£A�NIE

    Pomagaj¹. P³ac¹ sk³adki. Kupuj¹ najg³upsze znaczki.
Przynosz¹ papier, nie chc¹ pieniêdzy. Nie zadaj¹ pytañ. Nie
s³ysz¹, czego nie trzeba. Nie psiocz¹ na stosy bibu³y. Nie
narzekaj¹, ¿e wszystko przez "Solidarno�æ", a tak by³by Gie-
rek i kredyty. Czerwonych izoluj¹ milczeniem. S¹ po naszej
stronie od zawsze.
    Ludzie, nie wiecie, jak to trzyma.  /k/

KSIÊ¯YCOWY KRAJOBRAZ
    DTV pokaza³ 1 lipca wieczorem kawa³ek ksiê¿yca, �ci�lej
mówi¹c, trochê ksiê¿ycowego krajobrazu pokrywaj¹cego ju¿
ca³e po³acie kraju. Martwa natura w obiektywie reportera:
kraj odrabia zimowe zaleg³o�ci, pierwsza zmiana Ursusa
wykona³a plan, podwy¿ka cen miêsa ma³a, konieczna, niezbêd-
nie konieczna. Wyciête z ca³o�ci tylko jedno zdanie obywate-
la mówi¹cego do kamery "to by³o konieczne". Zupe³nie dobrze
mog³o to dotyczyæ strajku protestacyjnego czy bojkotu wybo-
rów do Sejmu. Tak dzia³a propagandowy lancet. Wreszcie o
nowych przepisach karnych: Spo³eczeñstwo interesuje siê
bardzo podwy¿szonymi karami za bimbrownictwo i przechowy-
wanie samogonu. Koniec.
    DTV nieraz ju¿ spad³ z ksiê¿yca. Zawsze jednak zostawia³
tam swoje kamery. Po co pokazywaæ ziemsk¹ zgniliznê? O wiele
pro�ciej przedstawiæ ksiê¿yc, pejza¿ statyczny, sterylny i
martwy. A ludziom i tak siê powie, ¿e to Ziemia.

JEDNEGO POS£A JU¯ NAM W KRAKOWIE WYBRALI
    Wybory do Sejmu wesz³y w³a�nie w decyduj¹c¹ fazê. Odpo-
wiednie gremia partyjne i miêdzypartyjne typuj¹ kandydatów
na kandydatów na pos³ów. Dla zmylenia spo³eczeñstwa nazwisk
jest w tej chwili kilkakrotnie wiêcej ni¿ przysz³ych pos³ów,
ale wtajemniczonym wiadomo, które z nich nale¿¹ do kandyda-
tów "mandatowych", a wiêc tych ju¿ "wybranych".
    Partia ustali³a te¿, a jej sojusznicy zaklepali, przysz³e
struktury przynale¿no�ci partyjnej w Sejmie. Liczba pos³ów
bezpartyjnych wzro�nie z 49 do 74, przy czym wiêkszo�æ z nich
bêdzie cz³onkami tzw. dekoracyjnych stowarzyszeñ chrze�ci-
jañskich - PAX-u, ChSS i PZKS. Sk³ady partyjne kandydatów
ustalono ju¿ tak¿e na ni¿szych szczeblach. I tak w wojewódz-
twie krakowskim 8 mandatów dosta³a PZPR, 3 ZSL, 1 SD, 1 PAX.
    Partia postanowi³a równie¿, ¿e tzw. listy centralnej
kandydowaæ bêdzie w Krakowie tow. Henryk Jab³oñski. Ponie-
wa¿ jeste�my pierwszym organem prasowym w Krakowie, który
ten fakt publikuje, czujemy siê zobowi¹zani do przedstawie-
nia sylwetki nowego pos³a. Wiek 76 lat, w marcu 1968 r. -
minister szkolnictwa wy¿szego, od czasów wczesnego Gierka
przewodnicz¹cy Rady Pañstwa /nieprzerwanie/, cz³owiek któ-
ry w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r. podpisa³ dekret o sta-
nie wojennym, nieco wcze�niej na lotnisku w Krakowie poca-
³owany przez Papie¿a na zakoñczenie jego pierwszej piel-
grzymki do Ojczyzny. Na li�cie centralnej nie bêdzie mia³ -
zgodnie z now¹ ordynacj¹ wyborcz¹ - kontrkandydata, a wiêc
wybrany byæ musi.
    W tej sytuacji mo¿esz byæ pewny, ¿e Twój udzia³ ani w ró¿-
nych obrzêdowych czynno�ciach przedwyborczych ani w fina-
³owym akcie g³osowania niczego ju¿ nie zmieni i jest najzu-
pe³niej zbêdny.           ---
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==========================

Z KASETY JACKA KACZMARSKIEGO

40 lat z nas robicie
zdrajców na srebro pazernych
a teraz jawnie i skrycie
mówicie nam: b¹d�cie wierni!

40 lat wszelkie prawa
d³oñ prawodawcy d³awi
a gdy zdrêtwia³a w brawach
mówicie nam: b¹d�cie prawi!

40 lat nasze si³y
trawi wasz s¹d nieomylny
a teraz gigantom by³ym
mówicie nam: b¹d�cie silni!

40 lat nas uczono:
kiep ten co w prawdê wierzy
a teraz g³osem Katona
mówicie nam: b¹d�cie szczerzy!

40 lat rytm wydzwania
zegar porywów i ka�ni
wy nam bez chwili wahania
mówicie: b¹d�cie rozwa¿ni!

Niejeden z nas ziemiê gryzie
inni choæ m³odzi ju¿ siwi,
a wy stawiaj¹c nam krzy¿e,
mówicie: b¹d�cie cierpliwi!

A my uczniowie leniwi
my was wys³uchaæ niepilni,
jednak jeste�my cierpliwi,
wierni, rozwa¿ni i silni.
I - choæ nikt z was
w to nie wierzy,
jeste�my prawi i szczerzy.
Lecz z cnót tych ju¿
nie przed wami
bêdziemy zdawaæ egzamin.

=========================

Z REGIONU
--- Mimo wakacji przychodzi
na czwartkowe wieczory do
Mistrzejowc bardzo du¿o lu-
dzi. Ks. Jancarz wyra¿a z
tego powodu swoj¹ wdziêczno�æ
i rado�æ: "Wychodzimy st¹d
lepsi, odmienieni, mocni -
dlatego tak bardzo jest wa¿-
ne, ¿e tu siê spotykamy na
wspólnej modlitwie", ¿e jest
nas coraz wiêcej. Homiliê
wyg³asza³ 75-letni ksi¹dz
salezjanin, "kryminalista
stworzony przez system tota-
litarny" - jak sam siebie
okre�li³. Wiêzieñ Kozielska,
potem w latach 50., pensjona-
riusz wiêzieñ PRL-owskich.
Mówi³ o �wiadkach Boga na
tej ziemi. O tym, ¿e  i my
jeste�my jego aposto³ami i w
tym potwornym totalitarnym
systemie /2 najgorsze nie-
szczê�cia tego �wiata to hi-
tleryzm i system mar-
ksistowsko-leninowski/. Ale
system ten zdolni jeste�my
zmieniaæ wewnêtrzn¹ przebu-
dow¹ i wspóln¹ modlitw¹.
Dlatego szczególnie dziêkujê
Bogu, ¿e tu razem z wami
jestem.
--- Uwaga, zapraszamy! 18
lipca godz. 19 w Mistrzejowi-
cach 25-lecie kap³añstwa ob-
chodzi³ bêdzie ks. Stanis³aw
Kardasz z Torunia, czêsty
go�æ tego ko�cio³a. Ten wspa-
nia³y gawêdziarz, himalais-
ta, niekochany przez w³adzê
ludow¹, "zagra¿aj¹cy bezpie-
czeñstwu pañstwa" ksi¹dz
wy�wietli po mszy �w. 2 fil-
my ze swoich himalajskich
wypraw.
--- Kraków i jego okolice s¹
od pewnego czasu objête epi-
demi¹ ¿ó³taczki zaka�nej.
Stan ten znany jest oczywi-
�cie w³adzom administruj¹cym
s³u¿b¹ zdrowia, ale oficjal-
nie nie og³asza siê stanu
epidemii. Z prostej przyczy-
ny: bo wówczas musia³oby
ca³emu personelowi s³u¿by
zdrowia wyp³acaæ specjalne
dodatki za pracê w stanie
epidemii�

--- W podziemnym obiegu
niezale¿nym pojawiaj¹ siê
ksi¹¿ki poczytne, lecz
nie wydawane, wcale nie ze
wzglêdów politycznych, np.
"Serce" Amicisa. Oto najzdrow-
szy przyk³ad wtórnej dystry-
bucji papieru, który przecie-
ka komunie nie wiadomo któ-
rêdy.
=========================

Z KRAJU
--- Doniesienia o licznych
strajkach protestacyjnych
przeciwko podwy¿kom cen miê-
sa w dniu 1 lipca br. znajduj¹
coraz to nowe potwierdzenia,
dok³adnie ju¿ sprawdzone. Np.
w Ursusie pod Warszaw¹
strajkowa³a przez 4 godziny
od 6 do 10 rano I zmiana na
6 spo�ród 19 wydzia³ów tj. ok.
2 tys. pracowników z 16-ty-
siêcznej za³ogi zatrudnionej
w tym zak³adzie na 3 zmia-
nach.
--- Nie ukaza³ siê bie¿¹cy
numer "Go�cia Niedzielnego".
Ograniczenia papierowe doty-
kaj¹ w pierwszym rzêdzie pra-
sê ko�cieln¹ czyli 90% spo³e-
czeñstwa. Wydawnictwa dla nie-
ca³ych 10% partyjnych uszczer-
bku na razie nie doznaj¹.
--- Partia zbiera si³y do
nowej batalii przeciw Ko�cio-
³owi. Teoretyczny organ PZPR
"Nowe Drogi" z czerwca br. za-
atakowa³ ks. Tischnera za je-
go filozoficzny antykomunizm
i wstecznictwo. Ca³y numer
zreszt¹ zredagowany jest w
tym duchu. Imperializm za-
war³ przymierze z zacofanym
klerem, by zdusiæ podstêp. Zu-
pe³nie jak za czasów Józefa
Wissarionowicza.
--- Ze wspomnieñ tatusia:
Dwadzie�cia lat temu popu-
larny motocykl WFM kosztowa³
7 tys. z³, za 22 tysi¹ce mo¿na
by³o kupiæ wys³u¿on¹ dekawkê.
Dzi� rowerek dzieciêcy kosz-
tuje 5 tysiêcy, sportowy - 22
tysi¹ce.
--- Dwie ostatnie stolice
pañstw europejskich, które
nie maj¹ jeszcze komunalnych
oczyszczalni �cieków to Tira-
na i Warszawa.
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=========================

ZE �WIATA
--- Polska zaraza w Czecho-
s³owacji? Chyba tak. Obchody
1100-lecia �mierci �w. Meto-
dego, aposto³a S³owian, sta³y
siê okazj¹ do olbrzymiego -
jak na pañstwo socjalistyczne
- zgromadzenia 150 tysiêcy
wiernych w jednej z miejsco-
wo�ci na Morawach na uro-
czysto�ciach religijnych, na
które zreszt¹ nie dopuszczono
Papie¿a i wielu katolickich
dostojników /g³ównie z Za-
chodu, ale tak¿e kard. Glem-
pa/. Legat papieski kard.
Casaroli zosta³ przywitany
oklaskami przez t³um, który
wo³a³ "Chcemy papie¿a"! i
skandowa³ jego imiê, a potem
- o zgrozo! - wygwizda³ drê-
twe przemówienie przedstawi-
ciela w³adz pañstwowych.
Równocze�nie w tradycyjnej
pielgrzymce do Lewoczy na
S³owacji wziê³o w tym roku
udzia³ oko³o stu tysiêcy
uczestników.
--- Ojciec �wiêty, który na
audiencji otrzyma³ od jednego
ze sta³ych uczestników
czwartkowych spotkañ - od-
znakê mistrzejowick¹, prze-
kaza³ dla ca³ej wspólnoty
serdeczne pozdrowienia. Po-
wiedzia³, ¿e w ka¿dy czwartek
³¹czy siê z nami w modlitwie
za ojczyznê.
=========================
    LECH WA£ÊSA O WIÊ�NIACH
SUMIENIA: "Je¿eli ja o nich
zapomnê, Ty Bo¿e zapomnij o
mnie."
=========================
MY�L �REDNIEGO POLAKA

S³uchaj¹c w telewizji wy-
powiedzi i opinii tzw. prze-
ciêtnych telewidzów, odnosi
siê wra¿enie, ¿e programy
Telewizji Polskiej ogl¹daj¹
tylko pracownicy SB.
=========================
TADEUSZ POLANOWSKI
         Fraszka
Wyzwolenia dzie³o
pnie siê dosyæ stromo -
w Che³mie siê zaczê³o,
koñczy w he³mie ZOMO.

C z y t a j    u w a ¿ n i e: CI¥GN¥Æ -
     NIE SZARPAÆ

Coraz ³atwiej aprobujemy postawy skrajne: bojkotowaæ
wszystko, robiæ granaty, ewentualnie wyjechaæ na Zachód:
tak ¿yæ siê nie da. Coraz szersza jest �wiadomo�æ absurdu,
b³êdnego ko³a, równi coraz bardziej pochy³ej. Coraz czê-
�ciej s³ychaæ pytanie: kiedy siê to skoñczy? Nie "jak", ale
"kiedy".
    Drodzy Pañstwo, cierpliwo�ci. Skoñczyæ siê tylko mo¿emy
my sami. A przed nami kupa roboty. Niepodleg³o�æ jest jesz-
cze w lesie, demokracja na wyspie Bornholm. Z reszt¹ w tym
stanie ducha my siê do w³adzy naprawdê nie nadajemy. A kto
jest bardzo zmêczony, niech idzie na ryby i nie szarpie
wêdk¹. Mo¿e siê z³amaæ.
===================================================

PARIASI
    Telewizja pokazuje ich z triumfem. Oto wracaj¹ na ³ono
ojczyzny - skruszeni, ze spuszczonymi g³owami, jak synowie
marnotrawni, którzy lekkomy�lnie wzgardzili ojcowsk¹
dobroci¹. Opowiadaj¹ zwykle uk³adnemu reporterowi, jakie
mieli nadzieje zwi¹zane z emigracj¹, jak tam by³o ciê¿ko,
ile doznali krzywd i jaki zawód spotka tych, którzy chcie-
liby i�æ w ich �lady. Zawsze pada te¿ sakramentalne pyta-
nie: dlaczego pan zdecydowa³ siê wróciæ? I typowa odpo-
wied�: bo nie chcia³em byæ pariasem.
    S¹ rozgoryczeni. I nie dziwmy siê im. Teraz, wbrew wra-
¿eniu, jakie robi¹ w TV, bêdzie im jeszcze gorzej. Tam byli
pariasami u obcych, tu bêd¹ pariasami w�ród swoich.
===================================================

NOWE KASETY
--- Jacek Fedorowicz: O cenzurze. Nk 023, Nowa 1985. 800
z³. Monolog. "�to ciekawe, martwy przedmiot mo¿e byæ z³y
lub dobry; telewizor z istoty rzeczy jest prorz¹dowy, ma-
gnetofon anty�"
--- Nie mów nigdy oto jest ostatnia z dróg. Nk 024, Nowa,
1985. 800 z³. Zestaw pie�ni, poematów i tekstów religijnych
oraz historycznych po�wiêconych pamiêci powstañczego
zrywu w Getcie Warszawskim. Czyta i recytuje Zbigniew
Zapasiewicz.
--- Prof. Jan Tadeusz Stanis³awski. Nk 025, Nowa, 1985. 800
z³. Recital w³asnych tekstów satyrycznych.
===================================================

ZNACZKI� ZNACZKI�
--- Seriê "Polskie lato 1980-1985" wyda³a poczta "S" Regio-
nu �rodkowo-Wschodniego. Poszczególne znaczki: jasnobr¹-
zowy 40 z³, zielony 45 z³, bordo 55 z³ i fioletowy 60 z³.
Z¹bkowane. Pierwsze trzy znaczki maj¹ce napis "Lubelski
lipiec" przedstawiaj¹ mur z powiêkszaj¹c¹ siê wyrw¹. Na
ceg³ach obok wystrzêpionego afisza Manifestu PKWN litery
"Strajk 1980", a ni¿ej nazwy strajkuj¹cych zak³adów: 8.VII
WSK �widnik - Agromet 9.VII, FSC, LZNS 10.VII, Lokomoty-
wownia 15.VII, MPK 18.VII - Pu³awy 12.VII, Poniatowa
14.VII, Lubartów, Che³m 15.VII, Kra�nik 17.VII. Na ostatnim
znaczku serii w szerokim wy³omie tego samego muru widaæ
t³um z transparentem "Solidarno�ci", ni¿ej napis: Gdañsk -
Wybrze¿e SIERPIEÑ.
===================================================
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=========================

Z REGIONU
--- Wiosn¹ br. roku w Insty-
tucie In¿ynierii Materia³o-
wej AGH skradziono kilka ka-
wa³ków drutu platynowego.
Dyrektor instytutu prof.
Mrowec przekaza³ sprawê mi-
licji bez powiadamiania rek-
tora uczelni. Na energiczne
ponaglania dyrektora Mrowca
MO przeprowadzi³a rewizjê u
10 pracowników Instytutu
/wszyscy z d³ugoletnimi sta-
¿ami pracy/. Platyny nie
znaleziono, bo i nie szukano.
Skonfiskowano natomiast�
wydawnictwa niezale¿ne. Czê�æ
osób przewieziono do komisa-
riatu mimo nieznalezienia
ani platyny ani zakazanych
druków. Za³o¿ono wszystkim
kartoteki z numerem ewiden-
cyjnym i odciskami palców.
=========================

Z KRAJU
--- Ci¹gle trwaj¹ partyjno-
milicyjne narady, jakby tu
zlikwidowaæ podziemne pisma.
Tymczasem sprawa jest prosta.
Zlikwidujcie panowie socja-
lizm a my sami wyjdziemy na
powierzchniê.
--- Dla peeselowców wyje¿d¿a-
j¹cych do krajów kapitalisty-
cznych minister spraw we-
wnêtrznych wyda³ okólnik,
w którym przestrzega przed
organizacjami werbuj¹cymi do
obcych wywiadów i inspirowa-
nych przez wiadome ko³a. Do

/cd. na s. 2/

   Na cze�æ 41. - niestety! - rocznicy PKWN inaugurujemy
now¹ pozycjê felietonow¹ w naszym pi�mie, pod ogólnym
has³em "Paranoicy wszelkiej ma�ci ³¹czcie siê!" i pod
sta³ym tytu³em:
L U F C I K   W A R I A T A
   Zgodnie z przewidywaniami autorytetów psychiatrycz-
nych Wielki Przywódca rozpocz¹³ kampaniê wyborcz¹ od
og³oszenia podwy¿ek cen miêsa. Jest to pomys³ tyle¿ ory-
ginalny co efektowny i stawia nas od razu we w³a�ciwym
naro¿niaku.
   Wiadomo, ¿e g³ównym i jedynym celem wspomnianej kam-
panii jest przygotowanie wyborców do �wiadomego wype³-
nienia donios³ego obowi¹zku obywatelskiego, polegaj¹cego
na wrzuceniu niedu¿ej kartki papieru we w³a�ciwy otwór.
   S¹ jednak, niestety, podstawy do obaw, czy wszystkim
wrzucaj¹cym uda siê opanowaæ dr¿enie r¹czek - zw³aszcza
w godzinach przedpo³udniowych, za� wróg tylko na to cze-
ka, ¿eby nie trafili!
   Nic wiêc dziwnego, ¿e wyraziciel naszych najskryt-
szych my�li i d¹¿eñ, ulubiony pieszczoszek opinii publi-
cznej, s³owem - sam minister Jerzy we w³asnej osobie,
ujawni³ w czasie konferencji prasowej s³uszny zamiar za-
bezpieczenia wyborów przed denerwuj¹cym w�cibstwem ze
strony obcych agencji i ich agentów, którzy gotowi by
wra¿ymi pohukiwaniami zak³óciæ ten donios³y obrzêd.
   Komunikat o przebiegu i wynikach wyborów otrzymaj¹
wiêc te tam Reutery, Margueritty i BBCny od Miêdzynaro-
dowego Trybuna³u w sk³adzie: Zamiatin, Lipavsky, Urban.
Na dwa dni przed faktem. Basta!
============================== - Hipek - ========

Z LISTÓW DO REDAKCJI
   Nowy tygodnik o starym tytule "Kultura" publikuje
w odcinkach tasiemiec Hañderka "Wirowanie pod Wawelem".
Jest to bardzo subiektywna próba zapisu i oceny wyda-
rzeñ rozgrywaj¹cych siê w okresie "Solidarno�ci" w "Ga-
zecie Krakowskiej" kierowanej wówczas przez Macieja Szu-
mowskiego. Chc¹c omin¹æ prawo prasowe, które podobno
broni godno�ci osobistej, Hañderek u¿ywa zamiast pe³nych
nazwisk tylko inicja³ów /zreszt¹ ca³kowicie czytelnych/
i po tym przejrzystym kamufla¿u wali na odlew w Szumow-
skiego, wywlekaj¹c m.in. osobiste sprawy jego i Doroty
Terakowskiej. A wiêc, ¿e Szumowski "przychodzi³ do pracy
brudny, niegolony", "przypomina³ bardziej robotnika /!/
ni¿ redaktora naczelnego", ¿e metoda pracy, któr¹ stoso-
wa³, "by³a nieludzka i wykañczaj¹ca zespó³", ¿e jego sym-
patia "by³a zawsze po stronie k³óc¹cych siê z w³adz¹" itd.
Oczywi�cie wszystkie tego typu "zarzuty" nie maj¹ ¿adne-
go znaczenia wobec faktu, ¿e Szumowski potrafi³ stworzyæ
z "Gazety", przeciêtnego organu KW, pismo, po które co-
dziennie ustawia³y siê kolejki. I za to dzi� cenimy i bê-
dziemy ceniæ Szumowskiego jako wybitnego dziennikarza i
prawdziwego Polaka, który do koñca broni³ idea³ów "Soli-
darno�ci". I tej opinii nie zmieni najd³u¿szy nawet se-
rial w byle "Kulturze" warszawskiej. A Hañderek? Byæ
mo¿e poprawi³ sobie samopoczucie po obsmarowaniu -
zgodnie z aktualn¹ lini¹ partii - swego bardziej uta-
lentowanego kolegi, ale na pewno nie podniós³ w³asnego
presti¿u w�ród czytelników.
================================================
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czo³owych placówek CIA na
Zachodzie nale¿¹ wed³ug nie-
go: biuro koordynacyjne "So-
lidarno�ci" w Brukseli, Kon-
takt w Pary¿u oraz organiza-
cja terrorystyczna Pomost.
Nie zapomniano równie¿ o in-
nej wywrotowej kompanii spod
znaku paryskiej "Kultury".
--- Mocno stoi nie tylko
dolar. Od 1 lipca wzrós³
tak¿e kurs rubla, w zwi¹zku
z czym na przyk³ad podro¿a-
³y o 20% wszystkie wczasy
w Bu³garii.
=========================

ZE �WIATA
--- Prasa czechos³owacka
ostro zaatakowa³a najpierw
media austriackie a potem w
ogóle zachodnie �rodki prze-
kazu za rzekome wyolbrzymia-
nie doniesieñ o uroczysto-
�ciach 1100-lecia �mierci �w.
Metodego na Morawach. Uwa¿a
siê to za wyraz zaniepokoje-
nia w³adz CSRS nadspodziewa-
nie masowym i spontanicznym
udzia³em ludno�ci w tych ob-
chodach.
--- Marynarka wojenna ZSRR
rozpoczê³a wielkie manewry,
które prawdopodobnie s¹ spra-
wdzianem jej si³y bojowej, po-
wa¿nie nadszarpniêtej w roku
ubieg³ym katastrofalnym po-
¿arem bazy morskiej w pobli-
¿u Murmañska.
--- Efektywno�æ robotnika
w ZSRR stanowi tylko 55% wy-
dajno�ci pracy robotnika
w krajach zachodnich.
=========================

MY�L �REDNIEGO POLAKA
    Propaganda t³ucze nam do
g³owy, ¿e jeste�my narodem
�wiatopogl¹dowo podzielonym.
Byæ mo¿e. Je¿eli jednak cho-
dzi o nienawi�æ do komuni-
zmu, to zintegrowani jeste�my
najlepiej w �wiecie.

TADEUSZ POLANOWSKI
       Fraszka

Obalaæ ten wasz ustrój
si³¹?

Po co? Wszystko ju¿
przegni³o.

C z y t a j   u w a ¿ n i e
TAK TRZYMAÆ

   Chcieliby�my tak: strajk generalny i czerwoni oddaj¹
w³adzê. Albo: wychodzimy na ulicê i jest "Solidarno�æ". Na
zawsze.
   Otó¿ takie zagrania s¹ mo¿liwe na "dzikim Zachodzie",
gdzie zmiana rz¹dów odbywa siê w sposób zrytualizowany
i nikt nie traci nawet zêbów. U nas szybka zmiana w³adzy
i to na demokratyczn¹ to morderstwa i wieszanie. Albo jest
komunizm, albo nie ma.
   Nie strzelamy i s³usznie. Jednym z powodów jest, ¿e nie
mamy armat. Innym, ¿e rozwi¹zania si³owe s¹ niestabilne.
Co nam pozostaje? Kochani: WSZYSTKIE INNE SPOSOBY.
===================================== /k/ ========

Z  PODSTAWOWYCH  PROBLEMÓW  KOMUNIZMU
W 137 lat po Wio�nie Ludów,
W 114 lat po Komunie Paryskiej,
w 68 lat po zwyciêstwie Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji

Pa�dziernikowej,
w 40 lat po rozgromieniu bestii hitlerowskiej,
w 41 lat po og³oszeniu historycznego Manifestu PKWN,
w 37 lat po wynalezieniu tranzystora,
w 29 lat po doj�ciu do w³adzy Gomu³ki,
w 28 lat po wystrzeleniu pierwszego sputnika,
w 16 lat po l¹dowaniu Amerykanina Armstronga na Ksiê¿ycu,
w 15 lat po doj�ciu do w³adzy Gierka,
w 7 lat po locie Hermaszewskiego w Kosmos,
w 4 lata po IX Nadzwyczajnym Zje�dzie PZPR,
w 3,5 roku po 13 grudnia Jaruzelskiego �

�zdobycie rolki papieru toaletowego stanowi wêz³owy pro-
blem komunizmu.
==================================================

NOWE KASETY
--- Tadeusz Sikora: Ballady spod lady. 23 piosenki. Oficyna
Fonograficzna CDN, W-wa 1984. 900 z³.
--- Stefan Bratkowski: Gazeta D�wiêkowa nr 10. Arka 1985.
750 z³. - Z tej ostatniej cytujemy dwie wiadomo�ci:
   - Naukê polsk¹ pacyfikuje siê na ró¿ne sposoby. Profesora
Kwieciñskiego z Poznania za okre�lenie, ¿e min. Mi�kiewicz,
b. profesor tamtejszego Uniwersytetu bêdzie na nim persona
non grata - osob¹ niemile widzian¹ - skazano na 7 miesiêcy
wiêzienia z zawieszeniem na 2 lata.
   - Przed Plenum KC PZPR po�wiêconym zwalczaniu inteli-
gencji rozdano cz³onkom KC wyniki oficjalnych badañ opinii
publicznej w �rodowisku inteligencji w 4 grupach zawodowych
- in¿ynierów, lekarzy, nauczycieli i ekonomistów. 70 procent
na pytanie, czy gdyby zdarzy³ siê drugi Sierpieñ, pomog³oby
robotnikom? - odpowiedzia³o, ¿e tak, dalsze 20% ¿e chêtnie,
tyle ¿e ba³oby siê konsekwencji. I po to warto by³o prowadziæ
tê wojnê?
===================================================
ZNACZKI� ZNACZKI�
--- Poczta "Solidarno�ci" Regionu Mazowsze wyda³a w ramach
serii "Pañstwo Podziemne" dwa bloki po 300 z³, na srebrnym
papierze w kolorach czarnym i czerwonym. Jeden blok obejmu-
j¹cy 9 znaczków przedstawia winiety pism niezale¿nych z
okresu 1976-1984, drugi - 8-znaczkowy znaki firmowe obec-
nych niezale¿nych wydawnictw ksi¹¿kowych. Oba bloki nosz¹
napis: Druk rêczny sitowy piwniczny.
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===================================================

L U F C I K  W A R I A T A
   Wychyliwszy siê onegdaj z lufcika zauwa¿y³em, ¿e co�
siê zmieni³o. Nie by³em pewien co, ale na wszelki wypadek
w³¹czy³em radio, by po nied³ugim czasie dowiedzieæ siê - gdy
ju¿ odnalaz³em Warszawê I - ¿e bez powodu moje serce uderza
szybciej - mamy przecie¿ �wiêto Lipcowe! Zaraz te¿ têtno
wróci³o do normy, pot z ³ysiny wyparowa³ i przysz³a pora
refleksji.
   Oto nasz pan dozorca, którego - ze wzglêdu na odleg³y
adres i s³abo�æ charakteru - nie �miemy niepokoiæ pro�bami,
by choæ raz na miesi¹c uprz¹tn¹³ z klatki schodowej pot³u-
czone butelki, zdech³e szczury i grubsze ekskrementy, bez
¿adnych nacisków z naszej strony zawiesi³ na fasadzie bu-
dynku imponuj¹cych rozmiarów sztandary.
   Przypuszczam, ¿e na tym polega w ogóle - wszystko...

- Hipek -

   P.S. A teraz powa¿nie: chyba pamiêtali�cie o Dniu Wiê�nia
Politycznego? W koñcu jest oznaczony w ka¿dym kalendarzyku
wyra�nie - czerwonym kolorem!

=========================
POTWIERDZAMY I DZIÊKUJEMY:
Felek 1000.
=========================

Z REGIONU
--- �WI¥TNIKI GÓRNE, 23.VII.
- Odby³ siê tu pogrzeb Kazi-
mierza Kaima, dzia³acza "So-
lidarno�ci". Zgromadzi³o siê
ok. 4 tys. ludzi. W pogrzebie
bra³o udzia³ 5 ksiê¿y - opat
z Mogi³y, ks. Chojnacki, ks.
Jancarz, ksi¹dz z G³oczowa i
gospodarz ks. Konieczny oraz
delegacje "S" z ró¿nych re-
gionów Polski. Ks. Konieczny
wyg³osi³ porywaj¹c¹ homiliê
na temat zas³ug zmar³ego,
chwal¹c jego wielkie oddanie
dla ojczyzny i religii. Na-
zwa³ go ojcem "S" w �wi¹tni-
kach, przypomnia³ o jego
dzia³alno�ci jawnej, powie-
dzia³: "Mój przyjaciel by³ bez
reszty oddany temu wielkiemu
i wspania³emu ruchowi jakim
j e s t  "Solidarno�æ". Kiedy za�
prezentowa³ obecne na uro-
czysto�ci delegacje, ze szcze-
gólnym naciskiem wymieni³
przedstawicieli Huty im.
"Solidarno�ci" w Nowej Hucie.
Wartê przy trumnie trzymali
górnicy w galowych mundu-
rach, w kondukcie szli m.in.
g³oduj¹cy z Bie¿anowa, hut-
nicy, górnicy oraz sympatycy
"S" z plakietkami lub ró¿nymi
odznakami o akcencie patrio-
tycznym. Ten wzruszaj¹cy po-
grzeb zakoñczy³y pie�ni so-
lidarno�ciowe, czemu towa-

rzyszy³ las r¹k wyci¹gniê-
tych w kszta³cie litery V.
--- MISTRZEJOWICE, 18.VII -
Ks. Stanis³aw Kardasz, hima-
laista, proboszcz parafii
Matki Bo¿ej Zwyciêskiej z To-
runia, w ostatniej chwili
zd¹¿y³ na swoj¹ uroczyst¹,
jubileuszow¹ /20-lecie ka-
p³añstwa/ mszê �w. w Mistrze-
jowicach, nie przywo¿¹c nawet
zapowiedzianych filmów z wy-
praw himalajskich. Powodem
spó�nienia by³a poranna
wizyta kilku panów "bez
kwiatów, ale za to z legity-
macjami", którzy przez kilka
godzin przetrz¹sali jego
prywatne mieszkanie w Toru-
niu. Nakaz rewizji podpisany
by³ przez prokuratora z Kra-
kowa /!/, a powodem zaginiê-
cie jakiego� obrazu w któ-
rym� z krakowskich muzeów. -
"Uwa¿ajcie - za¿artowa³ ks.
Kardasz - bo jak zginie jaki�
stwór w gdañskim ZOO, to u
ks. Jancarza zrobi¹ rewi-
zjê..." Zamiast obrazów hima-
lajskich wy�wietlono �wietny
film Trzosa-Rastawieckiego
"Credo" - z I pielgrzymki
Jana Paw³a II do Polski.
Dzie³o to recenzowa³ swego
czasu T. Szyma dla "Tygodnika
Powszechnego", ale cenzura
nie dopu�ci³a recenzji do
druku.
WADOWICE, 18.VII. -Rozpocz¹³
siê tu proces Wies³awa Pyzio

z Andrychowa, oskar¿onego o
kolporta¿ nielegalnych mate-
ria³ów. Sk³adowi sêdziowskie-
mu przewodniczy Jerzy Baku-
nowicz, prezes s¹du w Wadowi-
cach, znany ze swej dyspozy-
cyjno�ci wobec re¿imu. Na sa-
lê s¹dow¹ dopuszczono tylko
rodzinê.
=========================

Z KRAJU
--- W przededniu ¿niw blisko
1/4 wszystkich maszyn rolni-
czych stoi na ko³kach. 15 tys.
kombajnów "Bizon" /3-letnia
produkcja fabryki w P³ocku/
bezskutecznie oczekuje na
naprawê.
--- W Gdañsku aresztowano -
na razie bez podania przy-
czyn, by³ego pu³kownika Woj-
ska Polskiego Mariana Raj-
skiego - znanego ze swych
g³o�nych wyst¹pieñ publicz-
nych w okresie "S", w których
podkre�la³ nierównoprawno�æ
stosunków handlowych PRL z
ZSRR. Tezy swe ilustrowa³
przyk³adami z przemys³u bu-
dowy okrêtów. Po wprowadze-
niu stanu wojennego zosta³
zdegradowany i usuniêty z
PZPR.
--- Zaraz po "�wiêcie odro-
dzenia" Sejm ostatecznie zli-
kwidowa³ w PRL-u: 1/ autono-
miê wy¿szych uczelni, 2/ plu-
ralizm zwi¹zkowy, nowelizu-

/c.d. na s. 2/
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j¹c ustawy nie tak dawno
jednomy�lnie przez siebie
samego przyjête. Re¿im czar-
nych okularów ma coraz
wiêksze osi¹gniêcia na niwie
odnowy.
--- W stolicy ods³oniêto
"UBelisk" - monument ku czci
SB, MO, KBW itp. Dla nas bê-
dzie on zawsze tylko pomni-
kiem arogancji w³adzy.
=======================

ZE �WIATA
--- Na szczytach hierarchii
w³adzy w ZSRR trwa personal-
ne trzêsienie ziemi. To Gor-
baczow rozstawia swoj¹ ekipê
na ró¿nych wysokich stano-
wiskach, tak¿e w wojsku. Od
lat nie notowano tylu "dobro-
wolnych" rezygnacji "ze
wzglêdu na stan zdrowia", jak
i zaskakuj¹cych awansów.
--- Nie ma spokoju w obozie.
W³adze wêgierskie w bezpre-
cedensowo ostry sposób zaata-
kowa³y w swej prasie bratni¹
Rumuniê. Oskar¿y³y j¹ miano-
wicie o utrudnianie obywate-
lom wêgierskim odwiedzin ich
krewnych i ziomków zamiesz-
kuj¹cych rumuñski Siedmio-
gród.
--- W zwi¹zku ze �wiatowym
festiwalem m³odzie¿y Moskwê
zamkniêto dla nieproszonych
go�ci z zagranicy a tak¿e dla
wszelkich przybyszów z pro-
wincji. Nie ma w¹tpliwo�ci, ¿e
atmosfera rado�ci i swobody
na festiwalu bêdzie dobrze
zorganizowana i dok³adnie
kontrolowana.
O starannym dobraniu dele-
gatów z PRL na tê imprezê
�wiadczy fakt, ¿e �redni wiek
grupy polskiej przekracza
26 lat.
--- Prasa dok³adnie opisa³a
operacjê raka u Reagana.
O chorobach pensjonariuszy
domu starców na Kremlu do-
wiemy siê czego� dopiero po
najbli¿szym pogrzebie.
--- Mija 10 lat od podpisa-
nia w Helsinkach porozumieñ
KBWE. Jakie prawa cz³owieka
zosta³y nam z nich w PRL-u
pod rz¹dami junty partyjno-
wojskowej?

C z y t a j  u w a ¿ n i e

TYLKO SPOKOJNIE
   Wygrywa ten system, który jest lepiej przystosowany.
Sprawniejsze dzia³anie, szybsze i bardziej fachowe decyzje,
lepsza selekcja kadr. Wiêksze zaanga¿owanie. Wy¿sza wydaj-
no�æ pracy.
   Wiêc nie ma obawy. Oni MUSZ¥ przegraæ. Tylko im tego nie
utrudniajmy. Nie wdawajmy siê w bijatykê. Nas jest wiêcej -
b¹d�my tylko m¹drzejsi. Je¿eli rzeczywi�cie historia wyda³a
wyrok, komunizm jest skazany.
   Wygrywa ten system, który wychowuje lepszych ludzi.

/k/
==================================================

Po 41 latach

W CO SIÊ BAWIÆ?
   W socjalizmie, ustroju rado�ci i zabawy, nie zdarza siê
lakierowany entuzjazm pierwszych lat powojennych: siermiê¿-
nie odziane pary ch³opo-robotników i robotnic podryguj¹ce w
takt wojskowej orkiestry na centralnym placu miasteczka.
   Dzisiejszy 22 lipca to jaki� smutny kiermasz urz¹dzony np.
w o�rodku rekreacyjno-wypoczynkowym to jest nad brzegiem
jakiego� b³otnistego zalewu lub p³yn¹cej opodal rzeczki.
Ustawia siê namioty - centrum handlowe, pilnie strze¿one
przez MO dniem i noc¹. Potem przyje¿d¿a ciê¿arówka z piwem a
do namiotów ustawia siê kolejka. Nie widaæ, co sprzedaj¹, ale
na pewno rzucili co�, czego wcze�niej nie dali do sklepów,
¿eby teraz by³o "od�wiêtnie". Zabawa polega na przesuwaniu
siê do przodu w takt megafonowych przebojów. Tajniacy i
mundurowi snuj¹ siê wokó³, strzeg¹c publicznej uciechy ludu.
Sennie patrz¹ w wodê, w razie deszczu chroni¹ siê pod okapy
zabudowañ.
   Po 41 latach ustrój w najwiêksze swe �wiêto potrafi siê
bawiæ tylko w swoj¹ szar¹ codzienno�æ.

==================================================

Czytam, wiêc my�lê

WRÊCZ ODWROTNIE
   "Gazeta Krakowska" z 15 bm. przynios³a na 1 stronie du¿y
tytu³ tchn¹cy optymizmem i wiar¹ w lepsze jutro. Ja ju¿ ta-
kie tytu³y czytywa³em w ci¹gu 40 lat. Brzmi to tak:
   "Przed X Zjazdem PZPR - w 4. rocznicê IX Nadzwyczajnego.
Nadzieje na przezwyciê¿enie kryzysowej sytuacji. Odbudowa
pozycji i autorytetu partii. Przezwyciê¿anie wypaczeñ i
kszta³towanie socjalistycznych stosunków. Sprawiedliwo�æ
spo³eczna i przestrzeganie zasad praworz¹dno�ci."
   Mo¿na to czytaæ dos³ownie. Tak zapewne robi¹ mniej roz-
garniêci towarzysze. Ale po wieloletnim treningu w obcowa-
niu z propagand¹ sukcesu ja to czytam inaczej. Mianowicie:
   "Partia  c h c i a ³ a b y  przezwyciê¿yæ kryzys i wypa-
czenia, odbudowaæ autorytet, ukszta³towaæ stosunki, zaprowa-
dziæ sprawiedliwo�æ i praworz¹dno�æ."
   Je¿eli za� c h c i a ³ a b y, ¿eby to dopiero siê sta³o, to
znaczy, ¿e na razie w rzeczywisto�ci jest wrêcz odwrotnie ni¿
formalnie g³osi tytu³, czyli:
   "Ci¹gle nie widaæ �wiat³a w tunelu kryzysu, autorytet i
pozycja partii nigdy jeszcze nie upad³y tak nisko, jak teraz,
dalej brniemy w wypaczenia, stosunki spo³eczne s¹ fatalne,
jeste�my jak najdalsi od sprawiedliwo�ci i praworz¹dno�ci."
   Co niestety ka¿dy widzi.

---
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=========================

Z REGIONU
--- Deszcz nagród, odznaczeñ
i innych ³askawo�ci sp³ywa
obficie na pos³usznych re¿i-
mowi twórców. Co kilka dni
prasa donosi³a o nowych lau-
reatach, wyró¿nionych z oka-
zji minionego ju¿ �wiêta
"Odrodzenia". Przyznawano
medale 40-lecia, krzy¿e,
nagrody z Funduszu Litera-
tury, nagrody prezesa RSW
"Prasa-Ksi¹¿ka-Ruch", Mini-
stra Kultury i Sztuki itd.
itd. Tylko nazwiska nagro-
dzonych ci¹gle te same. Np.
w grupie pisarzy krakow-
skich przy ka¿dej niemal ak-
cji powtarzaj¹ siê nazwiska
Harasymowicza, Ho³uja, Ka-
walca i O¿oga. Widocznie nie-
wielki jest kr¹g tych, którzy
³api¹ rzucony ³askawie cu-
kierek. Komisje typuj¹ce kan-
dydatów do nagród musz¹ naj-
pierw dobrze sprawdzaæ, czy
wyró¿nienie zostanie przyjê-
te. Lepiej wiêc stawiaæ na
pewniaków.
--- Dwuletni¹ kadencjê koñ-
czy Rada Pracownicza WSK w
Krakowie. Oceniaj¹c jej dzia-
³alno�æ, Pismo Robotniczego
Komitetu Obrony "Jeste�my -
bêdziemy" pisze, ¿e najwiêksz¹
zas³ug¹ Rady by³o nie to co
zdzia³a³a, lecz to do czego
nie dopu�ci³a. A nie dopu�ci-
³a do przekszta³cenia zak³a-
du w folwark partyjno-wro-
niozwi¹zkowy. Niekwestiono-
wany autorytet Rady polega³

na moralnej sile wiêkszo�ci
jej cz³onków i bezkompromiso-
wym przeciwstawianiu siê
nadzorowi politycznemu i
inwigilacji.
--- Andrzeja Wajdê mo¿na
wyciszyæ, co zrobiono po 13
grudnia 81, nie przeszkadza
to jednak wcale, by nadal na
nim zarabiaæ. Ostatnio np.
"Cz³owieka z marmuru" poka-
zano w letniej szkole kultu-
ry i jêzyka polskiego przy
UJ. Jeszcze raz okazuje siê,
¿e ka¿dy dolar jest dobry,
nawet gdy �mierdzi kontrre-
wolucj¹.
--- T³umy ludzi k³êbi¹ siê
codziennie pod konsulatami
Francji i USA. Natomiast pod
konsulatem ZSRR panuje mar-
twa cisza i pustka. To mówi
samo za siebie.
=========================

Z KRAJU
--- Dzia³acze samorz¹dów
studenckich 9 najwiêkszych
uczelni w Polsce na zebraniu
w Uniwersytecie Warszawskim
zaprotestowali przeciwko no-
welizacji ustawy o szkolnic-
twie wy¿szym i wezwali do
zbojkotowania wyborów do
Sejmu w dn. 13.10.br. Wcze�-
niej 53 na 54 senaty wy¿-
=========================

szych uczelni podjê³y uchwa-
³y potêpiaj¹ce now¹ ustawê.
--- Nikt nie zdementowa³
oficjalnie pog³oski, jakoby
Jaruzelski mia³ w drodze na
sesjê ONZ z³o¿yæ wizytê Pa-
pie¿owi. Podobno genera³owi
bardzo zale¿y na tym spotka-
niu przed wyborami do Sejmu.
Na przeszkodzie mog¹ jednak
stan¹æ fatalne ostatnio sto-
sunki polsko-w³oskie, gdy¿
pobyt w Watykanie musia³by
³¹czyæ siê z oficjaln¹ wizyt¹
pañstwow¹ Jaruzelskiego w
Republice W³oskiej.
--- Coraz g³o�niej mówi siê,
¿e Papie¿ odwiedzi  po raz
trzeci Ojczyznê w roku 1987-
z okazji krajowego kongresu
eucharystycznego.
--- Farsa wyborcza rozkrêca
siê na dobre. Wiêksze orga-
nizacje, którym w³adze PRL
przydzieli³y prawo wysuwania
kandydatur na kandydatów
zg³aszaj¹ np. 3 osoby,  z któ-
rych,  jak ju¿ wiadomo:
pierwsza - bêdzie pos³em.
Druga - przegra z pierwsz¹,
ale wejdzie do nowej Rady
Spo³eczno-Gospodarczej
/star¹ w³a�nie rozwi¹zano/,
natomiast trzecia odpadnie
po zebraniach przedwybor-
czych. Pytanie tylko: po co do
tego wszystkiego wyborcy?
=========================

L U F C I K   W A R I A T A
    Zwróci³a siê do nas dzia³aczka Towarzystwa Przyja�ni
Polsko-Francuskiej, okropnie poirytowana przemilczeniem
przez redakcjê rocznicy zburzenia Bastylii.
    Z upowa¿niania zwierzchników donoszê zatem, ¿e nasz
organ zamieszcza wy³¹cznie wiadomo�ci aktualne, przy tym
za� lokalne - w przeciwieñstwie np. do PAPa, który odpowied-
nio uhonorowa³ �wiêto Republiki Francuskiej, informuj¹c
o powo³aniu nad Sekwan¹ Zmechanizowanych Si³ Szybkiego
Reagowania - w skrócie ZSRR, tak ³atwiej zapamiêtaæ.
   Mimo nawa³u zajêæ wyjecha³ te¿ osobi�cie do Pary¿a drogi
minister Nieckarz,  który odniós³ ten szalony sukces - nasi
wierzyciele,  którym przez trzy lata nie p³acili�my odsetek
od po¿yczek, zgodzili siê zrestru� zrekonstru� no, s³owem,
bêd¹ czekaæ dalej na swoje pieni¹dze.
   Je�li idzie o lokalne aktualia, które mog³yby zaintereso-
waæ nasz¹ korespondentkê, to mówi siê w ko³ach zbli¿onych,
¿e nie znani sprawcy pobicia i poparzenia pewnego turysty
z Francji spêdzaj¹ w³a�nie dobrze zas³u¿one urlopy gdzie�
nad Morzem Czarnym - bodaj czy nie w Picundzie. W tym roku
zrezygnowali z wyjazdu do Cannes.

   - Hipek -
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=========================
ZE �WIATA
--- Dorin Tudoran - 40-let-
ni czo³owy rumuñski poeta
opozycyjny i krytyk literac-
ki otrzyma³ zezwolenie na
emigracjê i opu�ci³ kraj.
Tudoran zamierza osiedliæ
siê w Stanach Zjednoczonych.
--- Jak donosz¹ nieliczni
korespondenci, którym uda³o
siê przedrzeæ przez stalow¹
kurtynê Albanii, mieszkañcy
tego ostatniego prostalinow-
skiego kraju nieomal eufo-
rycznie dumni s¹ z w³asnego
postêpu technicznego. Nic
dziwnego, bo na 4 miliony
mieszkañców maj¹ blisko 50
tys. odbiorników telewizyj-
nych /1 na 80 mieszkañców,
czyli co 20 rodzina ma tele-
wizor/. Prywatne samochody
s¹ niemal ca³kowicie nie-
znane, a pracuje siê 48 go-
dzin w tygodniu. Roczny
dochód na g³owê mieszkañca
wynosi 550 dolarów, czyli
sze�ciokrotnie mniej ni¿ w
Polsce. Za to wiê�niów poli-
tycznych maj¹ grubo wiêcej.
Oblicza siê, ¿e w r. 1983
re¿im wiêzi³ 40 tys. ludzi z
powodów politycznych, z czego
2,5 tys. to byli cz³onkowie
w³adz podejrzani o prora-
dzieckie lub prochiñskie
nastawienie.
=========================
MY�L �REDNIEGO POLAKA:
Obecny okres dziejów PRL
mo¿na nazwaæ okresem galo-
puj¹cej normalizacji.

Z£OTA MY�L
"Bywaj¹ wreszcie i tacy, co
zwykli g³osiæ o cnocie:
"Cnota jest konieczna", w
g³êbi duszy wierz¹ jednak
tylko w to, i¿ policja jest
niezbêdna."

    F. NIETZSCHE

ANONIMOWA FRASZKA Z PIERW-
SZEJ PO£OWY XIX WIEKU
   Czego�my siê doczekali
   Mój najmilszy kumotrze!
   Dawniej wisia³ ³otr na

krzy¿u -
   Dzisiaj krzy¿ na ³otrze!

==================================================

C z y t a j   u w a ¿ n i e
                           LISTA KOLABORANTÓW
    Czy kolaboruje Kie�lowski, krêc¹c z "Torem" film "Bez
koñca", który dobrze siê sprzeda na Zachodzie? Grzegor-
czyk, wydaj¹c w kraju "Filozofiê czasu próby"? Mleczko,
sprzedaj¹c obrazki na ulicy �wiêtego Jana? Dyrektor, ro-
bi¹c produkcjê na eksport? Nauczyciel? Sklepikarz? Robot-
nik? Bzdury.
   Ludzie, nie dajcie siê zwariowaæ. /k/
==================================================

Z wêz³owych problemów komunizmu
GRY I ZABAWY LUDU POLSKIEGO

   Wzmianka o braku papieru toaletowego w nr 29 MP nasunê-
³a mi pomys³ nowej gry towarzyskiej, któr¹ przy Waszej pomo-
cy chcia³bym rozpropagowaæ. Gra polega na tym, ¿e jej uczest-
nicy w ci¹gu np. 20 sekund wymieniaj¹ artyku³y, których nie
ma, lub niedawno brakowa³o w sklepach. Wygrywa ten, kto wy-
mieni ich najwiêcej. Czas, start, zaczynam:
   akumulatory, atrament, benzyna, ceg³y, cement, cukier,
firanki, gacie, kalesony, krem do golenia, krem nivea,
ksi¹¿ki, lakiery, mas³o, maszyny do pisania, maszyny do
szycia, miêso, mleko, opony, papier gazetowy, maszynowy,
pakunkowy, �niadaniowy, paski klinowe, pasta do zêbów,
proszek do prania, rowery, samochody, sery, skarpetki,
sznurek do snopowi¹za³ek, tkaniny, wieczne pióra, zeszyty,
¿arówki, ¿yletki�
   Stop! Razem 36 pozycji. Spróbujcie i Wy. To bardzo ³atwe.
A jakie pouczaj¹ce!
==================================================

TEMATY TABU
    Co tnie cenzura w prasie codziennej? Oto przyk³ady.
    Z recenzji ksi¹¿ki J. Adamskiego "Dno oka" wyciêto frag-
ment: "Umys³ zniewolony" Mi³osza to ostatnia chronologiczna
ksi¹¿ka krytycznie analizuj¹ca intelektualne i moralne
przygotowanie inteligencji do sprostania wymaganiom nasze-
go wieku".
    W materiale na temat Lwowa zlikwidowano 2 zdania: "o
Cmentarzu £yczakowskim nie pisze siê u nas od 1945 r. nic...
i "Uk³ady ja³tañski i poczdamski przes¹dzi³y ostatecznie
przynale¿no�æ pañstwow¹ Lwowa�"
    Z zeznañ Piotrowskiego na procesie toruñskim usuniêto
taki ustêp: "�powiedzia³ /Pietruszka/, ¿e idziemy do g³ówne-
go szefa� minister zapyta³ - co jest z Popie³uszk¹?"
    Itd. itd. Co jest wspóln¹ cech¹ tych wyciêtych fragmen-
tów? Ano to, ¿e i tak wszyscy wiedz¹, co w nich autorzy
chcieli powiedzieæ�
==================================================

ZNACZKI� ZNACZKI�
   W nak³adzie 1500 sztuk Poczta Podziemna Kraków wyda³a
blok polski-afgañski wydrukowany w kolorach czerwonym,
zielonym i czarnym. Dwa znaczki po 50 z³ przedstawiaj¹ kon-
tury map obu krajów a na nich sylwetki bojowników o niepod-
leg³o�æ. Na bloku s¹ tak¿e god³a obu krajów oraz has³o "Za
nasz¹ i wasz¹ wolno�æ" - po polsku i po afgañsku. Na odwro-
cie bloki posiadaj¹ bie¿¹c¹ numeracjê.     ---
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==================================================
W ROCZNICÊ CUDU NAD WIS£¥
    Jest rocznica, któr¹ najlepiej uczcimy milczeniem. Przy-
stoi ono nad mogi³¹ nadziei; zachowaæ je trzeba przy u�pio-
nym i chorym, sprzyja tak¿e - rozmy�laniom.
     - Wiem, ¿e bêd¹ nam przeszkadzaæ -  o, z pewno�ci¹. Nie
braknie ha³asuj¹cych - nigdy ich nie brakowa³o. Ten ha³as
ma dwa cele - przeszkodziæ nam we wspominaniu i uniemo¿li-
wiæ spokojny namys³.
    Przyjacielu! W tym dniu mo¿emy siê znowu spotkaæ wszyscy,
jak kiedy�, po³¹czeni wspólnot¹ milczenia.
    A kiedy umilkniemy, poprzez g³uchy grzmot ciszy us³y-
szysz, jak pewnie i równo bij¹ nasze serca. I zrozumiesz, ¿e
nadzieja nie umar³a, lecz �pi. Nie trzeba jej budziæ.
Jeszcze nie czas.
    B¹d� cierpliwy.

=============================================================================

Z REGIONU
--- Jak co roku, w 71 rocz-
nicê wymarszu I Kadrowej z
Krakowa, odby³a siê w nie-
dzielê 4 bm. uroczysta msza
�w. w Katedrze Wawelskiej w
intencji Marsza³ka Pi³sud-
skiego i wszystkich walcz¹-
cych o wolno�æ ojczyzny. Ka-
tedra wype³ni³a siê po brze-
gi. Byli ¿yj¹cy jeszcze legio-
ni�ci, dzia³acze "S", harcerze.
Grób Marsza³ka pokry³y
wieñce, harcerze zaci¹gnêli
honorow¹ wartê. Pieczê nad
uroczysto�ci¹ sprawowa³ Oby-
watelski Komitet Opieki nad
Kopcem. Sprzedawano zdjêcia
z wizerunkiem Pi³sudskiego
i jego Kopca na Sowiñcu.
--- Mija pó³ roku od rozpo-
czêcia rotacyjnej g³odówki w
ko�ciele w Bie¿anowie Starym,
traktowanej jako protest
przeciwko prze�ladowaniom
politycznym w PRL. Akcja
prowadzona jest podpiek¹
Anny Walentynowicz. Sk³ada-
my uczestnikom nasze gratu-
lacje i ¿yczenia dalszej wy-
trwa³o�ci!
--- W pe³ni sezonu tury-
stycznego tylko nieliczne
samochody zagraniczne poja-
wiaj¹ siê w Krakowie. Nie
tak to bywa³o jeszcze za Gier-
ka. W³a�ciwie widaæ tylko po-
jedyncze wozy rumuñskie,
parkuj¹ce w najbardziej
nieprawdopodobnych miejscach
w �ródmie�ciu.

Z KRAJU
--- W 41. rocznicê wybuchu
Powstania Warszawskiego ty-
si¹ce zwolenników "S" przema-
szerowa³o ulicami Starego
Miasta w W-wie po okoliczno-
�ciowej mszy �w. w Katedrze
�w. Jana, wznosz¹c okrzyki i
skanduj¹c has³a. Liczbê de-
monstrantów oceniono na 2-5
tys. Do staræ nie dosz³o, bo
pochód rozszed³ siê na wezwa-
nie ZOMO. Jak co roku w tê
rocznicê t³umami warszawia-
ków zape³ni³ siê równie¿
Cmentarz na Pow¹zkach, gdzie
t³um m.in. manifestowa³ pod
Krzy¿em Katyñskim.
--- Z ca³ej Polski ci¹gn¹ na
spotkanie w Czêstochowie ty-
siêczne pielgrzymki. Jest
w�ród nich i krakowska, któ-

ra uroczy�cie wyruszy³a na
trasê 8 bm. W�ród uczestników
pielgrzymek wielu jest go�ci
z zagranicy.
--- Rz¹d PRL dofinansowa³
ostatnio miliardem z³otych
bud¿et Telewizji. Oczywi�cie
chodzi o wzbogacenie progra-
mów zwi¹zanych z propagand¹
wyborów.
--- Józef Pinior - znany
dzia³acz "S" z Wroc³awia, po
odbyciu dwukrotnych kar
wiêzienia za swoj¹ dzia³al-
no�æ podziemn¹ jest obecnie
bez pracy, gdy¿ nikt nie chce
go zatrudniæ. Poniewa¿ za� ma
lat 30 i nie pracuje, zosta³
w³a�nie wpisany na listê tak
zwanych paso¿ytów spo³ecz-
nych, co grozi mu skierowa-

===================================================

 Z wêz³owych problemów komunizmu
OD STRONY KASY

    Stajemy naprzeciw siebie. Z jednej strony okienka umê-
czona ci¿ba, z drugiej równie sponiewierana kasjerka. Ona
pracuje mozolnie. Pyta dok¹d, która klasa, czy dla pal¹cych,
biegnie po diagram, jeden ma 10 okienek, wpisuje do niego
numer biletu, a numer z diagramu na miejscówkê; odnosi dia-
gram, przybija piecz¹tkê na bilet, na miejscówkê, wpisuje
datê i godzinê odjazdu, sprawdza cenê, czasami zreszt¹ "na
piechotê" pisze w ogóle ca³y bilet, oblicza nale¿no�æ, dwa
razy, bo mo¿na siê pomyliæ, a wtedy jak wy¿ej wszystko od
nowa, inkasuje nale¿no�æ, wydaje resztê, proszê o drobne!,
i ju¿ nastêpny - dok¹d, która klasa...
    Trwa to ca³e wieki. Wieki, o które cofn¹³ nas komunizm
w organizacji najprostszych spraw codziennych. Przez szybê
kasy ogl¹damy jak¹� skamielinê, która trzymaæ nas bêdzie
w kolejkach przez parê nastêpnych stuleci.

/c.d. na s. 2/
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niem do kilkumiesiêcznej
pracy przymusowej. Jest to
pierwszy wypadek umieszcze-
nia na tej li�cie dzia³acza
"S" tego formatu.
--- Rok temu objêto warun-
kow¹ amnesti¹ - wed³ug ofi-
cjalnych danych - 650 wiê�-
niów politycznych. Dzisiaj
liczba wiê�niów politycznych
w PRL wynosi znowu prawie
jedn¹ trzeci¹ tej liczby i
szybko ro�nie.
=========================

ZE �WIATA
--- Wielkim pokazem fajer-
werków zakoñczy³ siê Miêdzy-
narodowy Festiwal M³odzie¿y
i Studentów w Moskwie. Prasa
obozu przemilcza³a oczywi�cie
takie szczegó³y imprezy, jak
to, ¿e Szwedzi ostro protesto-
wali przeciwko radzieckiemu
najazdowi na Afganistan, a
np. grupa komunistów holen-
derskich za¿¹da³a omówienia
tematu "homoseksualizm a po-
lityka" /homoseksualizm jest
w ZSRR wykroczeniem karal-
nym/.
--- ZSRR og³osi³ triumfalnie
o naprawie stacji orbitalnej
Salut-7. O tym, ¿e stacja za-
milk³a kompletnie kilka mie-
siêcy temu i zesz³a z kursu,
ZSRR milcza³ od kilku mie-
siêcy.
--- Kierownictwo angiel-
skiej BBC przychyli³o siê do
pro�by rz¹du i nie dopu�ci³o
do programu telewizyjnego
przedstawiaj¹cego irlandz-
kich terrorystów. Wywo³a³o
to prawdziw¹ burzê polemik
i sporów wokó³ niezale¿no�ci
BBC, z której by³a ona tak
bardzo dumna. Zarzut, ¿e BBC
sta³a siê narzêdziem propa-
gandy rz¹du wysunê³y jako
pierwsze... kraje socjali-
styczne, w których cenzura
rz¹dowa zdejmuje nie jeden
program raz na kilka lat,
ale drobiazgowo i nieustan-
nie integruje we wszystkie
publikacje massmediów, od
prywatnych nekrologów za-
czynaj¹c, na tabelach kursów
walut koñcz¹c.

C z y t a j   u w a ¿ n i e
O G Ó R K I

    Nuda. W bibule jak zwykle: genialne pomys³y na zwyciê-
stwo, proroctwa upadku ZSRR i zdziwienie niczym niewyt³u-
maczaln¹ pod³o�ci¹ czerwonych. Za to w "Gazecie Krakows-
kiej" lektura podniecaj¹ca: kolejny samos¹d Rema. Bojkot
wyborów jest mianowicie gestem antypolskim. Kto natomiast
nie zgadza siê z rz¹dem - pisze Rem - niech z mêsk¹ konse-
kwencj¹ g³osuje przeciw.
    Przeciw komu? Przecie¿ nie mo¿na. Lista jest jedna i
Rem o tym wie. Tekst by³by bez sensu, gdyby nie pisa³ go
rzecznik rz¹du. Ta pomylona bezczelno�æ w ustach w³adzy
jest b³azenad¹ przera¿aj¹c¹ i ponur¹. No nie, mnie ten
osobnik nie reprezentuje. Polski tym bardziej nie. Wolê
ju¿ KPN. /k/
==================================================
L U F C I K   W A R I A T A
    Mietek Rakowski odrzuci³ z pryncypialn¹ odraz¹ ofertê
wakacyjnej wymiany m³odzie¿y pomiêdzy, jak pisz¹ w podzie-
miu, prl i RFN.
    Jest to kolejny dowód g³êbokiej m¹dro�ci tego mê¿a sta-
nu wojennego: gdyby wpu�ciæ do naszego kraju watahy wiel-
bicieli Mao-Cy-Donga lub Baadera i Meinhoffówny, mogliby
oni poprosiæ o azyl polityczny i dopiero by³by k³opot...
     Z drugiej strony znowu nasi wypróbowani �wirgoñczycy
wyjechali w³a�nie w przeciwnym kierunku, o czym dobrze
wiedz¹ "go�cinni" "'dobroczyñcy" z "Republiki" "Zwi¹zkowej".
    Nie po to ofiarni deputowani wypocili ustawê dewizow¹
i nowy system podatkowy, ¿eby�my teraz zadawali bolesne
ciosy Drogiemu Ministrowi Nieckarzowi; w sezonie!
    Ka¿dy obywatel ma oczywi�cie prawo wyjechaæ sobie tam,
dok¹d pragnie, a wiêc i za £abê, ale z pewno�ci¹ nie na wa-
kacje - jeszcze czego!
    Zreszt¹ - i na to przyjdzie  pora. Cierpliwo�ci!

  - Hipek -
=================================================

NIEMIECKO-NIEMIECKI  HANDEL  ¯YWYM  TOWAREM
   Pomy�lnie rozwija siê handel wschodnioniemieckimi
wiê�niami politycznymi. Akcja transportu do RFN  /za
tward¹ walutê/ enerdowskich politzakljuczonnych rozpo-
czê³a siê w 1963 r. i trwa do dzi�.  Do 1983 r. zakupiono
ok. 20 tys.  sztuk wiê�niów  politycznych za nieca³y mi-
liard marek /47 tys. DM od ³ebka/. W ub. r. obroty osi¹gnê-
³y rekordow¹ liczbê prawie 2 tys. sztuk. Do 1969 r. RFN pu-
blikowa³a listy osób, które pragnê³aby nabyæ. Pó�niej na-
st¹pi³a 10-miesiêczna przerwa w stosunkach handlowych, po
której w³adze NRD rozpoczê³y eksport wed³ug w³asnej listy.
Uda³o siê w ten sposób sprzedaæ za wysok¹ cenê pewn¹ grupê
pospolitych kryminalistów, których notowania na zachod-
nich gie³dach s¹ znacznie ni¿sze. RFN obawia siê, ¿e w³adze
NRD mog¹ te¿ sprzedawaæ szpiegów. W 1963 r. ka¿dy wiêzieñ
kosztowa³ 30 tys. DM, obecnie 2 razy wiêcej.  Rzecz jasna
inteligenci s¹ znacznie dro¿si od prostych robotników - za
jednego profesora uniwersytetu zap³acono milion marek.
W³adze NRD najchêtniej sprzedaj¹ ludzi skazanych za drob-
niejsze wykroczenia, takie jak próba darmowej ucieczki z
kraju. W tej sytuacji wiele osób próbuje trafiæ do wiêzie-
nia w nadziei, ¿e wkrótce znajd¹ siê w kolejnym transpor-
cie. /BIO/
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=========================

Z REGIONU
--- Niedawno Kraków go�ci³
ministra kultury ZSRR Pio-
tra Demiczewa. Znamienne, ¿e
min. ¯ygulski i prof. Sza-
blowski ograniczyli siê do
zaprezentowania mu na Wawe-
lu jedynie strony wschodniej.
Mimo ¿e katedra by³a otwarta
a przewodnicy w pogotowiu,
go�cie do katedry nie zaszli.
Widaæ "Wielki Brat" jeszcze
boczy siê na "Dziadka".
/Za "Solidarno�ci¹ Grzegó-
rzeck¹"/
=========================

Z KRAJU
--- Wakacje rodz¹ wakacyjne
problemy. Na jednym z har-
cerskich obozów, SB zaintere-
sowa³a siê krzy¿ykami jakie
na czas wakacji rodzice
przypiêli swoim dzieciom do
mundurów. SB skapitulowa³a
dopiero wtedy, gdy komendant
o�wiadczy³: "to �ci¹gajcie te
krzy¿yki sami".
--- Na zebraniu po�wiêconym
omówieniu ustaw wzmagaj¹cych
represje karne, wiceminister
sprawiedliwo�ci PRL Tadeusz
Skóra powiedzia³ do zgroma-
dzonych sêdziów: "Dewiz¹ s¹-
dów maj¹ byæ obecnie trzy S:
szybko�æ, sprawno�æ, suro-
wo�æ". Na "sprawiedliwo�æ" w
tym zestawie zabrak³o miej-
sca...
--- Jak o�wiadczy³ Urban,
lekarstwa, które PRL przeka-
za³a w ramach pomocy dla Ni-

karagui, obejmuj¹ wy³¹cznie
te medykamenty, których w
Polsce jest dostatek.
=========================

ZE �WIATA
--- Zw.  Radziecki og³osi³
tzw. moratorium atomowe tzn.
wstrzymanie podziemnych prób
j¹drowych do 1.1.86 r. i we-
zwa³ USA, by zrobi³y to samo.
Rz¹d USA stwierdzi³ w odpo-
wiedzi, ¿e wstrzyma próby,
je¿eli skoñczy kolejn¹ ich
seriê, podobnie jak to w³a-
�nie uczyni³ ZSRR. O�wiadczy³
te¿, ¿e jest to moratorium be¿
¿adnej warto�ci, gdy¿ jego
kontrola jest technicznie
niewykonalna bez inspekcji
na miejscu. Zaprosi³ nato-
miast radzieckich obserwato-
rów do obserwowania swoich
próbnych wybuchów podziem-
nych. Na to, ¿eby ZSRR odwza-
jemni³ te¿ propozycjê nie ma
oczywi�cie ¿adnych szans.
--- Minê³o 5 lat od �mierci
najs³ynniejszego z radziec-
kich bardów - W³adimira Wy-
sockiego, który jak ¿aden

inny umia³ swoimi pie�niami
poruszaæ serca i umys³y
wspó³czesnych, �piewaj¹c o
sprawach, które oficjalnie
ZSRR siê przemilcza. W dniu
rocznicy tysi¹ce m³odych lu-
dzi radzieckich przyby³o na
jego grób.
--- Przez 17 dni dwóch Es-
toñczyków ucieka³o z Kraju
Rad przedzieraj¹c siê pie-
chot¹ na pó³wyspie Kola.
Podczas kilku dni w czasie
wyprawy ¿ywili siê tylko
listkami brzozy i wod¹.
Dziêki temu uda³o im siê
jednak szczê�liwie opu�ciæ
ZSRR.
--- Sowieci wywo¿¹ do ZSRR
afgañskie dzieci. Pierwszy
transport liczy³ 870 ch³op-
ców i dziewcz¹t w wieku od 7
do 9 lat i zosta³ skierowany
do sowieckiej Azji �rodkowej.
Wziête w jasyr dzieci pozo-
stan¹ w ZSRR przez co naj-
mniej 10 lat. /BIO/
--- KUBA. Re¿im Fidela Ca-
stro intensywnie straszy
spo³eczeñstwo wizj¹ bliskiej

==================================================
C z y t a j   u  w a ¿ n i e

CENZURA W PODZIEMIU
    Zetkn¹³em siê z ni¹ jeden raz, kiedy przy jakiej� okazji
napisa³em o "niezrêczno�ci i bufonadzie" Reagana. A potem
przeczyta³em o "ró¿nych wadach" Reagana. A potem by³ Bit-
burg, list Marka Endelmana i artyku³ Dawida Warszawskiego
w "KOS-ie"
    Zetkn¹³em siê z ni¹ tylko jeden raz, ale ona istnieje.

/k/
==================================================

L U F C I K  W A R I A T A
    W tvp zaroi³o siê ostatnio od duchownych i �wieckich ka-
tolików, najwyra�niej przywyk³ych do wykorzystywania urlo-
pów zim¹.
    Ich zadanie, polegaj¹ce na popieraniu programu wybor-
czego PRON my�l¹, mow¹ i uczynkiem albo zaniedbaniem, re-
alizowane jest rytmicznie w ramach poszerzonego funduszu
bezosobowego rtv.
    Wtajemniczeni przewiduj¹, ¿e na prze³omie sierpnia i
wrze�nia obejrzymy na ma³ym ekranie hit reporterski - bez-
po�redni¹ relacjê z wypêdzenia diab³a; w roli opêtanego wy-
st¹pi Waldemar �wirgoñ, w roli egzorcysty redaktor Ma³czyñ-
ski - wyboru diab³a dokona w najbli¿szym czasie re¿yser
spektaklu, ukrywaj¹cy siê nadal pod kryptonimem Druha Bo-
rygo. Pa!

- Hipek -

/c.d. na s. 2/
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inwazji "imperialistów" -
chodzi, ma siê rozumieæ, o
Amerykanów. Ludno�æ cywilna
niemal ka¿dej soboty bierze
udzia³ w wielkich manewrach
pozoruj¹cych obronê kraju.
Alarm og³aszaj¹ syreny fa-
bryczne, nastêpnie s³ychaæ
³omot eksplozji i salwy ka-
rabinowe. Umundurowani cy-
wile biegaj¹ po ulicach i
walcz¹  z wrogiem. Z przed-
szkoli ewakuuje siê dzieci,
z przytu³ków wywlekani s¹
starcy, mieszkañcom nakazu-
je siê opuszczanie domów itp.
Tysi¹ce ludzi ryje w ziemi
okopy i buduje schrony po-
ch³aniaj¹ce ok. 15% produko-
wanych w kraju prefabryka-
tów. Oddzia³y samoobrony cy-
wilnej licz¹ ok. 1,2  mln.
cz³onków. /BIO/
--- W my�l zmian dokonanych
w ostatnich latach w enerdo-
wskim programie nauczania
m³odzie¿ szkó³ �rednich NRD
jest zobowi¹zana do æwiczeñ
wojskowych. W czasie letnich
obozów ch³opcy s¹ szkoleni w
strzelaniu, dziewczêta za� w
udzielaniu pierwszej pomocy.
Udzia³ w tych imprezach jest
obowi¹zkowy. Jednak¿e ci ch³o-
pcy, którzy nie chc¹ strzelaæ,
a jednocze�nie nie bardzo im
zale¿y na dostaniu siê na stu-
dia, mog¹ braæ udzia³ w æwi-
czeniach medycznych razem z
dziewczêtami.  /BIO/
--- Rozwiejmy przynajmniej
jeden mit o "wêgierskim raju".
Tak¿e i tu, podobnie jak w
wielu krajach socjalistycz-
nych  "bumelantom" i "uchyla-
j¹cym siê od pracy" grozi
kara 1-2 lat przymusowego
obozu pracy. /BIO/
========================
MY�L �REDNIEGO POLAKA
    Dawniej cz³owiek partii
schodzi³ potajemnie do ko�cio-
³a i odbywa³ po cichu prakty-
ki religijne. Dzisiaj do ko�-
cio³a chodzi jawnie, praktyki
odbywa ostentacyjnie, za to w
tajemnicy trzyma swoj¹ przy-
nale¿no�æ do partii /Za "Jes-
te�my - bêdziemy" WSK Kraków/.

WYPISY Z LITERATURY OJCZYSTEJ

Ryszard Krynicki

PODOBNO
Podobno w biurze Politycznym
rz¹dz¹ teraz sami libera³owie.
Brakuje im tylko silnej rêki,
¿eby ów liberalizm wprowadziæ w ¿ycie.

==================================================

PODZIEMNY BESTSELLER
    Lektur¹ rozchwytywan¹ przez urzêdników w³adz central-
nych sta³ siê raport ekspertów "Solidarno�ci" opracowany
przez nich w zwi¹zku z podwy¿kami cen. Dokument ten, obna-
¿aj¹cy prawdziwe �ród³a informacji /m.in. niew³a�ciwe decy-
zje rz¹du/ by³ skrupulatnie analizowany w Urzêdzie Rady
Ministrów. Co ciekawe, urzêdnicy - w rozmowach nieoficjal-
nych - podkre�lali wiarygodno�æ opracowania, przy czym jed-
nak nie zgadzali siê ze wszystkimi jego tezami. Chodzi³o
przede wszystkim o kwestiê eksportu. Raport wywo³a³ jedno-
cze�nie du¿e zaniepokojenie w³adz - stwierdzono wrêcz ¿e
jest on gro�niejszy ni¿ akcje strajkowe. Uwa¿a siê, ¿e  doku-
ment ten, drobiazgowo przedstawiaj¹cy rzeczywist¹ sytuacjê
gospodarcz¹, mo¿e spowodowaæ wiêksze skutki w �wiadomo�ci
spo³ecznej, ni¿ rozmaite pisma podziemne. /NAI/
==================================================

"WARS  WITA  WAS"
    Wakacje zintensyfikowa³y kontakty obywateli w PKP. Mo-
t³och podró¿uje poci¹gami zwyk³ymi, lepsze towarzystwo eks-
presami, towarzysze I klas¹. Tylko tam wisi mapa kolejowa
sprzed lat 20 oraz równie stare przepisy podró¿owania. Bar-
dzo smaczne.
    Co wolno, a czego nie? Wolno przebywaæ na dworcu z wa¿-
nym biletem lub peronówk¹ albo - je¿eli dworzec jest nie-
ogrodzony - tylko je�li ma siê uzasadniony interes w ocze-
kiwaniu na odjazd lub przyjazd. Nie wolno przebywaæ na da-
chach wagonów i buforach nawet z wa¿nym biletem. Ten ostat-
ni nale¿y oddaæ organom PKP przed lub po zakoñczeniu pod-
ró¿y. Absolutnie nie wolno zmieniaæ tabliczek "dla pal¹cych"
na "dla niepal¹cych" oraz �piewaæ na stacjach i przystan-
kach.
    Dobrze, ¿e podobnych bzdur nie wiesza siê w zwyk³ych po-
ci¹gach, bo mot³och i tak niczego nie uszanuje.
==================================================

WALKA  O  PLURALIZM  W  PRL
    Kompartia Wêgier w jednym ze swoich oficjalnych doku-
mentów na temat sztuki stwierdza, ¿e nale¿y umocniæ pozycjê
marksizmu, wykazaæ czujno�æ, zwiêkszyæ kontrolê partyjn¹
itp. Dokument ten jest wyrazem niepokoju w³adz spowodowane-
go postaw¹ artystów, zw³aszcza m³odego pokolenia, którzy w
ostatnich latach coraz czê�ciej odrzucaj¹ jedynie s³uszn¹
ideologiê, opowiadaj¹c siê za swobod¹ i pluralizmem ¿ycia
kulturalnego. Warto podkre�liæ, ¿e kulturalna polityka wê-
gierskiej kompartii odbiega nieco od wzorców sowieckich czy
czechos³owackich - w³adze w Budapeszcie unikaj¹ zwalczania
kierunków awangardowych za sam fakt ich nowatorstwa i od-
mienno�ci, staraj¹ siê natomiast zasymilowaæ je i wype³niæ
postêpow¹ tre�ci¹ socrealistyczn¹. /BIO/
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===================================================

NA PIÊCIOLECIE POWSTANIA "SOLIDARNO�CI" ZAMIAST
ARTYKU£U WSTÊPNEGO PUBLIKUJEMY W RAMACH WYPISÓW
Z LITERATURY OJCZYSTEJ WIERSZ:

Ryszard Krynicki

WYKLÊTY, POWSTAÑ

"Wyklêty, powstañ!"

rycz¹ oprawcy.

Ten lud powstanie.

===================================================

Z REGIONU
--- Most przez Wis³ê w Nowym
Brzesku, który ma po³¹czyæ je
z gmin¹ Drwinia, buduje siê
ju¿ 6 lat. Oddanie go do
u¿ytku wyznaczono pierwotnie
na 1982 r., ale - jak to w
socjalizmie - przesuwano go
co pó³ roku, ¿eby wreszcie
ustaliæ go ostatecznie /?/ na
rok 1988. Objazd przez naj-
bli¿szy most w Niepo³omicach
liczy przesz³o 40 km.
--- Z badañ socjologów: 99
proc. mieszkañców trzech
osiedli - Prokocimia, Ko-
z³ówka i Bie¿anowa - uwa¿a,
¿e spo¿ywane przez nich pro-
dukty rolnicze s¹ zatrute.
Smacznego!
=========================

Z KRAJU
--- Nieustannie nap³ywaj¹
pielgrzymki do grobu ks.
Popie³uszki przy ko�ciele na
¯oliborzu w Warszawie. Prze-
ciêtnie do grobu przybywa 50
pielgrzymów w ci¹gu 5 minut.
Przez dwa miesi¹ce tyle lu-
dzi przyjmuje tu komuniê �w.,
ile dawniej w ci¹gu ca³ego
roku.
--- Polskie Radio nadaje w
programie ok. 40 godzin au-
dycji na dobê w 9 jêzykach -
od 4-godzinnego programu
przeznaczonego dla Polonii,
do godzinnych programów
nadawanych po fiñsku i
szwedzku. Nie wiemy, kto
s³ucha tych programów, wiemy

natomiast, ¿e liczba godzin
zag³uszania audycji polskich
z zagranicy dochodzi do kil-
kuset na dobê.
--- W ci¹gu pierwszych 5 mie-
siêcy br. mieszkania otrzy-
ma³o 29 tys. rodzin, tj. o 9
tys. mniej ni¿ w tym samym
okresie ub. r. Zadania okre-
�lone w Centralnym Planie
Rocznym zrealizowano dotych-
czas w 22,5 procent.
--- Polska ro�nie w si³ê
genera³ów MO. W pocz¹tkowych
latach PRL wystarczy³o 2 ge-
nera³ów we wszystkich forma-
cjach milicyjnych. Dzisiaj

jest ich - licz¹c ³¹cznie z
zajmuj¹cymi stanowiska pañ-
stwowe - powy¿ej 20, a wraz z
genera³ami rezerwy MO ponad
trzydziestu.
--- D³ugi zagraniczne PRL
rosn¹ /mimo niezaci¹gania
nowych kredytów/ tempie 1,3
mld dol. rocznie. S¹ to nie
sp³acone przez nas odsetki
i odsetki od tych¿e nie p³aco-
nych odsetek.
=========================
MY�L �REDNIEGO POLAKA: wielu
marcowych docentów awansowa-
³o obecnie na telewizyjnych
profesorów.
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===================================================

C z y t a j   u w a ¿ n i e
RACJÊ MAJ¥ ¯YWI

    Niech siê przewali nad nami ta fala rozpaczy, goryczy
i beznadziei. ¯eby nam siê ju¿ nigdy nie zdawa³o, ¿e nasz¹
godno�æ mo¿emy ocaliæ tylko �mierci¹. Mamy prawo ¿yæ jak
ludzie i graæ o szczê�cie. Nasza godno�æ nie zale¿y od tego,
co powie Urban w telewizji. A tylko ¿ywi mog¹ siê powo³aæ
na racjê umar³ych. /k/
===================================================

URBAN MÓWI CO INNEGO
    Wed³ug analiz zachodnich, w Polsce 10 milionów osób s³u-
cha codziennie Radia Wolna Europa, a 18 milionów - co naj-
mniej raz w tygodniu. G³osu Ameryki s³ucha ka¿dego dnia 6,5
miliona Polaków. Bud¿et wszystkich rozg³o�ni Wolnej Europy
i Radia Swoboda nadaj¹cego do ZSRR, jest ni¿szy ni¿ wydatki,
jakie europejskie kraje komunistyczne przeznaczaj¹ na za-
g³uszanie audycji z zagranicy.
    Zarz¹d Miêdzynarodowej Radiofonii, który nadzoruje
dzia³alno�æ RWE i RS zwróci³ siê do Kongresu USA o wyasy-
gnowanie dodatkowych 40 mln dolarów na modernizacjê nadaj-
ników, które nie s¹ w stanie przekroczyæ bariery zag³usza-
nia. /NAI/
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ZE �WIATA
--- Eksport broni stanowi
ok. 40% ca³o�ci eksportu ZSRR
i krajów Uk³adu Warszaw-
skiego do krajów III �wiata.
Dostawy te w ub. r. wynosi³y
ok. 6,5 mld dolarów. Na rok
bie¿¹cy przyjêto zamówienia
na 11,5 mld dolarów, na co
sk³adaj¹ siê nowopodpisane,
d³ugoterminowe kontrakty z
Indiami i Libi¹. G³ówni od-
biorcy to tak¿e Syria, Irak,
Angola, Etiopia, Mozambik i
Nikaragua - nie licz¹c oczy-
wi�cie Kuby, Wietnamu i
Afganistanu. W ramach pomocy
dla III �wiata dzia³a 60 tys.
"specjalistów" wojskowych  z
krajów komunistycznych -
komunistycznych - w tym co
najmniej 18 tys. z ZSRR i
wojska kubañskie w Angoli
i Etiopii. /NAI/
--- Oficjalny dziennik par-
tyjny £otewskiej SRR po�wiê-
ci³ ju¿ 65 artyku³ów atako-
waniu opozycji. Mo¿na st¹d
wyci¹gn¹æ tylko jeden wnio-
sek: opozycja na £otwie ist-
nieje i ro�nie w si³ê.
--- W³adze Wietnamu zapo-
wiedzia³y zniesienie kartek
¿ywno�ciowych.
--- W ZSRR planuje siê do r.
1990 wzrost liczby uczniów
szkó³ zawodowych o 40% kosz-
tem liceów ogólnokszta³c¹-
cych. Na uczelniach wprowa-
dzi siê codziennie godzinne
zajêcia z "wychowania pokojo-
wego". /BIO/
--- ZSRR. Dom nale¿¹cy nie-
gdy� do Borysa Pasternaka,
rosyjskiego literata /autora
m.in. "Doktora ¯iwago"/ i la-
ureata nagrody Nobla, za� po
jego �mierci przekszta³cony
w nieoficjalne muzeum pisa-
rza przyci¹gaj¹ce tysi¹ce
turystów, zosta³ opró¿niony
i zdemolowany przez w³adze
sowieckie. Cz³onków rodziny
Pasternaka wysiedlono, za�
wszystkie meble za³adowano
na ciê¿arówkê i wywieziono.
Sprawa ta wywo³a³a du¿e
poruszenie w czê�ci sowiec-
kiego �rodowiska literackie-
go. /BIO/

L U F C I K   W A R I A T A
    Czytelnikom "Polityki", którzy wierz¹ jeszcze /ci¹gle/
w �wiêtego Miko³aja, wielu mi³ych prze¿yæ dostarczy³a lek-
tura wywiadu pt. "Nie ma ju¿ wysp szczê�liwo�ci" z profesorem
Miko³ajem Kozakiewiczem /"P" z 18.VII./.
    Profesor - po wygryzieniu go przez Wis³ock¹ z, hmm, al-
kowy, odbi³ siê od Towarzystwa Krzewienia Kultury �wieckiej
i wpad³ prosto do PRONu, gdzie dzia³a niezale¿nie, jak sam to
wyznaje, ale w innym miejscu.
    Kopulacja, laicyzacja i demokracja istotnie kiepsko siê
u nas prezentuj¹ - istna mieszanina dziewiczo�ci z nierz¹-
dem, trzeba wiêc uznaæ pionierskie wysi³ki Profesora za
trafne /i to ka¿dorazowo/ ukierunkowane. Dotyczy to rów-
nie¿ najnowszej specjalizacji - meteorologii politycznej,
któr¹ Profesor pomy�lnie uprawia.
    Zanim jednak zdecydujemy siê pój�æ za Profesorem tam,
gdzie wskazuje paluszkiem /pogroziwszy nim uprzednio w³a-
dzy/, chcieliby�my mieæ pewno�æ, ¿e ów paluszek nie zwinie
siê jesieni¹ w figê, ten delikates epoki kryzysu. Albowiem
gesty Kozakiewiczów bywaj¹ ró¿ne i - sorry, Kola! - mnie
osobi�cie bardziej odpowiadaj¹ takie, których w ¿aden sposób
nie mo¿na wyprodukowaæ przy pomocy poci¹gania za ukryty
sznurek. O!

- Hipek -

PRZE�LADOWANIA RELIGIJNE W CZECHOS£OWACJI
    Jeszcze w 1950 r. w³adze rozwi¹za³y w CSRS wszystkie za-
kony i zakonnice skierowa³y do pracy w przytu³kach. Zezwo-
lono im na opiekowanie siê lud�mi niedo³ê¿nymi, starymi
itp., nie pozwalaj¹c jednak na pracê w szpitalach. W czasie
praskiej wiosny w 1968 r. w³adze wyrazi³y zgodê na przyjêcie
do zgromadzeñ religijnych pewnej ilo�ci m³odych kobiet
/tylko w indywidualnych przypadkach/ i na podejmowanie
przez nie pracy w instytucjach charytatywnych. W rok po
sowieckiej inwazji przywrócono jednak restrykcje wzywaj¹c
kobiety do wst¹pienia z zakonów. Czechos³owacja jest jednym
z pañstw bloku wschodniego najintensywniej prze�laduj¹cych
i zwalczaj¹cych religiê. Charakterystyczna dla tego kraju
jest instytucja ksiê¿y "tajnych", którzy ze wzglêdu na utrud-
nienia stwarzane przez w³adzê /pañstwo okre�la kto mo¿e byæ
ksiêdzem/ zmuszeni s¹ pe³niæ sw¹ kap³añsk¹ misjê w sposób
potajemny w prywatnych mieszkaniach, godz¹c status niele-
galnego duchownego z prac¹ w fabryce. Rzecz jasna, karane
jest to wiêzieniem. Nielegalne i surowo karane s¹ te¿ druk
i kolporta¿ antypañstwowych materia³ów ko�cielnych, takich
jak Biblia, napisana - jak powszechnie wiadomo - przez za-
ciek³ych wrogów socjalizmu. /BIO./

LUDOWE WOJSKO POLSKIE - ARMIA ZAWODOWA
    Ciekawa jest struktura obecnych si³ zbrojnych PRL,
zw³aszcza stosunek ¿o³nierzy zawodowych do poborowych.
W przedwojennej armii polskiej, która liczebnie by³a taka
sama jak armia obecna, tzn. 350.000, stosunek ten wynosi³ 1:6,
obecnie jest 1:1. Pod dowództwem Rydza-�mig³ego jeden oficer
przypada³ na 20 ¿o³nierzy; w armii Jaruzelskiego odpowiedni
stosunek wynosi 6:20. Jest to armia zawodowa, lub przynaj-
mniej armia zdominowana przez ¿o³nierzy zawodowych.
    W 1939 r. armia polska mia³a 17.000 oficerów; obecnie
armia ma ponad 60.000 oficerów, przy tej samej liczebno�ci
ogólnej. Rydz-�mig³y mia³ 438 pu³kowników, Jaruzelski ma
oko³o o�miu razy wiêcej.

  ---
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=========================
W  DRODZE  DO  CZÊSTOCHOWY
    Pielgrzymki wêdruj¹ce w
sierpniu ze wszystkich stron
Polski na Jasn¹ Górê jawi¹
siê jako wspania³a, ogromna
manifestacja ducha. To co�
znacznie wiêkszego i g³êbsze-
go ni¿ zewnêtrzne wyra¿anie
protestu za pomoc¹ hase³,
transparentów, choæ i takich
sporo pojawi³o siê mimo za-
kazów. Wielotysiêczne t³umy
id¹ce z uporem przez deszcz
i spiekotê, skupione lub roz-
�piewane, manifestowa³y ilo-
�ci¹ i postaw¹ swoje przeko-
nania i przynale¿no�æ. Mani-
festowa³a sw¹ solidarno�æ z
nimi ludno�æ miejscowo�ci,
przez które bieg³a trasa piel-
grzymki, okazuj¹c wszechstron-
n¹, zorganizowan¹ i spontani-
czn¹ pomoc, pozdrawiaj¹c
przechodz¹ce grupy znakiem
zwyciêstwa.
    Pielgrzymka Krakowska,
wychodz¹ca z naszego miasta
8 sierpnia - liczy³a w tym
roku ponad 9 tys. osób, w 16
grupach. Bra³o w niej udzia³
wielu cudzoziemców. Najwiêcej
Francuzów: 360 osób w 7 gru-
pach, ponadto sporo W³ochów,
Niemców, Wêgrów. 85 procent
to ludzie m³odzi i bardzo
m³odzi. Wspania³a polska
m³odzie¿, ofiarna, roz�piewa-
na, radosna, bardzo jedno-
znaczna w pogl¹dach i prze-
konaniach, g³êboka w wierze.
Zdarza³y siê ma³e dzieci na
wózkach i staruszki, licz¹ce

wiêcej ni¿ 70 lat, które za
nic nie chcia³y zrezygnowaæ
z marszu do Czêstochowy mimo
wyj¹tkowo trudnych w tym
roku warunków.
    W 14 grupie - Muminki i
niepe³nosprawni na wózkach
inwalidzkich - pod przewod-
nictwem ks. Tadeusza Zales-
kiego. 16- t¹ grupê tworzy³a
wspólnota mistrzejowicka z
ks. Jancarzem.
    Trasa pielgrzymki prowa-
dzi³a Szlakiem Orlich Gniazd
i trwa³a 6 dni. Pogoda da³a
siê w tym roku we znaki wê-
druj¹cym. Najpierw uporczywy,
nieustaj¹cy ani na chwilê
deszcz, potem jeszcze trud-
niejsza do wytrzymania spie-
kota.
    Gospodarze, goszcz¹cy p¹-
tników na postojach i nocle-
gach, oraz mieszkañcy mija-
nych miejscowo�ci ca³ym ser-
cem starali siê pomóc i  ul¿yæ.
Zawsze do dyspozycji by³y
mieszkania i stodo³y, gor¹-
cy wrz¹tek na herbatê, zupy.
Starano siê wysuszyæ nam
ubrania, ogrzaæ. W ostatnie
skwarne dni wystawiono
przed domy garnki z wod¹,
herbat¹, kompotem, mlekiem,
by ul¿yæ spragnionym i zmê-
czonym.
    W drodze konferencje, wy-
k³ady, modlitwy i �piew.
M³odzie¿ z gitarami, w miejs-
cach noclegów pogodne wie-
czory - recytacje, �piew
wieczór, francuski i w³oski,
filmy.
    Rano - msza �wiêta, g³ê-
bokie, etyczne refleksje nad
¿yciem, postaw¹, mi³o�ci¹. Pod
ogólnym has³em: z³o dobrem
zwyciê¿aj. W czasie ogólnej
mszy polowej pod zamkiem w
Smoleniu przygotowano 8 tys.
komunikantów i dla bardzo
wielu zabrak³o. Trzeba by³o
uzupe³niæ komuniê �wiêt¹ we
W³odowicach. Na trasie odby³
siê tak¿e �lub m³odej pary, co
wchodzi ju¿ do pielgrzymkowej
tradycji.
    13 sierpnia od rana Alej¹
Naj�wiêtszej Marii Panny w

Czêstochowie sz³y ku Klaszto-
rowi pielgrzymki z ca³ej
Polski. Jako pierwsza przy-
sz³a /po 3 tygodniach mar-
szu!/ Pielgrzymka Pomorsko-
Kamieñska - 36 tys. ludzi,
nastêpnie Rzeszowska - ok. 30
tys., o 15- tej Radomska - 25
tys. ludzi w 35 grupach. Na-
zwy miejscowo�ci pisane soli-
darn¹, transparenty tak¿e
znajomym pismem: "CDN soli-
darni", "Solidarno�æ ludu",
"Solidarni w wierze", "Soli-
darni w trze�wo�ci" lub ca³-
kiem otwarcie- "Solidarno�æ
Huty Ostrowice", transparen-
ty z cytatami kazañ ks. Je-
rzego, jego portrety, pie�ni:
"Ojczyzno ma", "Pie�ñ konfede-
ratów", "¯eby Polska by³a Pol-
sk¹", "Hymn Solidarno�ci".
    W pielgrzymkach Pomor-
skiej i Rzeszowskiej pary na-
rzeczeñskie do �lubów, któ-
rych udzieli³ ks. biskup pod-
czas mszy �w. o godz. 13- tej.
Par by³o 53 - wraca³y z Ja-
snej Góry, a wchodz¹ce grupy
radomskie wita³y je �piewem
"Sto lat", ¿yczeniami i kwia-
tami. Nowo¿eñcy ubrani byli
w �lubne stroje i adidasy na
obola³ych nogach, ale
u�miechniêci i szczê�liwi.
    Wej�cie Pielgrzymki Kra-
kowskiej do Czêstochowy to
festyn m³odo�ci, rado�ci, unie-
sienia. Wszyscy witani i po-
zdrawiaj¹cy znakiem zwyciê-
stwa, roz�piewani. Wiele tran-
sparentów solidarno�ciowych,
zatkniêtych potem na parka-
nie "pod Szczytem". Sporo mi-
licji - ale zachowuj¹cej siê
spokojnie, czasem wrêcz z
sympati¹.
    Pok³on przed Jasn¹ Gór¹,
przej�cie przed obrazem Mat-
ki Bo¿ej. Msza �w. pod Szczy-
tem. Ca³a polana jak okiem
siêgn¹æ zalana ludzk¹ mas¹.
Pogoda i trudy podró¿y daj¹
siê we znaki. Co chwilê wo³a-
na jest s³u¿ba medyczna do
tych, którzy zas³abli. Bez
przerwy s³ychaæ karetki po-
gotowia. Sporo zachorowañ
by³o te¿ na trasie, zw³aszcza
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w upalne dni. A medykamentów
niestety ma³o.
    Wielu ludzi nie dyspono-
wa³o odpowiedni¹ odzie¿¹ i
sprzêtem. Widaæ - jak bardzo
brakuje nam butów, nieprze-
makalnej odzie¿y, podstawowe-
go sprzêtu turystycznego, od-
powiedniego jedzenia i na-
pojów.
=========================

Z KRAJU
--- Po raz 41-szy po wojnie
zabrak³o podrêczników dla
dzieci ze szkó³ podstawowych.
Ksi¹¿ek nie ma pomimo tego,
¿e zosta³y one objête tak
zwanymi zamówieniami rz¹do-
wymi. Jak twierdz¹ wtajemni-
czeni, winê ponosi nie ustrój,
ale ciê¿ka zima.
=========================

ZE �WIATA
--- W sowieckich misjach
dyplomatycznych i handlo-
wych w Szwecji dzia³a 80
szpiegów, 60 oficerów wywia-
du i 20 oficerów wywiadu
wojskowego. Dane te ujawnio-
no w oficjalnie wydanej
ksi¹¿ce "Szpiegostwo przemy-
s³owe", która podaje nazwiska
40 agentów. /BIO/
--- WIETNAM. W ramach wal-
ki z feudalnymi prze¿ytkami
i wrogimi wp³ywami Zachodu
zakazano noszenia koszulek
z rysunkami i napisami
w rodzaju "I love you". /BIO/
--- Wydobycie ropy w Zwi¹z-
ku Radzieckim spad³o w
pierwszych 7 miesi¹cach br.
o 4 procent.
=========================

WYPISY Z LITERATURY POL-
SKIEJ

Ryszard Krynicki
RATUJEMY OJCZYZNÊ

- Ratujemy ojczyznê -
mówi¹ dyktator i zdrajca,
gotowi nadal okupowaæ kraj,
wiêziæ niewinnych,
zabijaæ bezbronnych,
gotowi nas zaprzedaæ
w coraz wiêksz¹ niewolê,
byle pozostaæ przy w³adzy.

C z y t a j   u w a ¿ n i e
BOJKOT
    Ma szansê, gdy jest masowy i wybiórczy. O masowo�ci nie
mówmy. Wybiórczy to znaczy zastosowany tylko do czego�, a nie
do ca³o�ci. Na przyk³ad bojkot ¿ycia jest �mierci¹.
    Podobnie nie mo¿na zbojkotowaæ polityki. Jest to gra i boj-
kot jest przegran¹. Klucze do gry s¹ dwa: informacje i kadry.
Wycofuj¹c siê, rezygnujemy z jednego i drugiego. Inaczej mó-
wi¹c, jest to zaakceptowanie kierowniczej roli partii i z³o-
¿enie naszej odpowiedzialno�ci przed histori¹ na rêce gene-
ra³a Jaruzelskiego. Chêtnie we�mie. /k/

JEDNO PYTANIE
    Czytam oto w gazecie: "komitety wyborcze mia³y wiele pra-
cy. Musia³y wybraæ ze zg³oszonych kandydatów na kandydatów
na pos³ów tych o nieposzlakowanej opinii, o oczywistych za-
s³ugach oraz daj¹cych rêkojmie, i¿ bêd¹ najlepiej reprezen-
towaæ swoich wyborców".
   Mam jedno pytanie: a mo¿e by tak zostawiæ to po prostu
wyborcom?

L u f c i k   w a r i a t a
    Ekonomi�ci ca³ego �wiata na pró¿no poszukuj¹ od lat mo-
delu o tzw. zamkniêtym obiegu surowców, a to w zwi¹zku z sza-
lonym marnotrawstwem tych ostatnich.
    Interesuj¹cego kroku dokona³ ostatnio w omawianej spra-
wie nie profesjonalista, ale amator, którego model jest ju¿
szeroko stosowany w praktyce, jak siê wydaje.
    Ten czo³owy publicysta pewnego lokalnego organu prze-
wodniej si³y narodu /1/ naby³ drog¹ kupna nowo wydan¹,
ksi¹¿kê /2/ zrrrecenzowa³ j¹ na ³amach swego organu, po
czym /3/ wiêksza czê�æ nak³adu zosta³a wycofana z magazynów
i /4/ sprzedana w zbiornicach makulatury. Z uzyskanych st¹d
pieniêdzy, Prezes RSW wyp³aci³ /5/ red. Stanis³awowi Stanu-
chowi, bo nim tu mowa, nagrodê I stopnia, za któr¹ teraz S.S.
mo¿e kupiæ sobie /6/1/ wiele nastêpnych publikacji w celu
ich zrrrecenzowania /7/2/, itd. Proste? Genialne!!
    Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, które zamierza³y
trochê zarobiæ na sprzeda¿y 150.000 egzemplarzy dzie³a pt.
"Biblia w literaturze polskiej" /a 200 z³/, odbij¹ sobie kosz-
ty udzia³u w opisanym eksperymencie na odpisach ze SFAZ.
Przy okazji kilku niekompetentnych redaktorów skieruje siê
do nowej, bardziej odpowiedniej pracy, oczywi�cie w ramach
w/w aktywizacji zawodowej. Koniec.

  - Hipek -

ZNACZKI� ZNACZKI�
--- Wolna Poczta Polska wypu�ci³a z okazji 5 lat "Solidar-
no�ci" 3 koperty opieczêtowane datownikiem "WNN /Wydawnic-
two My�li Nieinternowanej/ 31.8.85 Kraków" oraz herbami
Gdañska, Szczecina i Jastrzêbia. Na kopercie znaczek w kol.
zielonym z or³em polskim.
--- "Solidarno�æ" Kraków wyda³a dla uczczenia 5 rocznicy
podpisania Porozumieñ Gdañskich 1-znaczkowy bloczek warto-
�ci 75 z³ w 2 wersjach kolorystycznych: czarnym i niebies-
kim. Na znaczku kontur Polski, a w nim zwieñczenie Pomnika
Poleg³ych Stoczniowców w Gdañsku. Nak³adem tego samego wy-
dawnictwa ukaza³ siê te¿, w kolorze czarnym, znaczek za 75
z³ z napisem "Dzieñ Solidarno�ci 31.VIII.1980" i z rysunkiem
Pomnika Gdañskiego.
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=========================

POTWIERDZAMY I DZIÊKUJEMY:
Jawor - 3.000, "od staruszków"
- 5.000.
=========================

NIE ODDAMY SIERPNIA

   Z okazji 5 rocznicy podpi-
sania Porozumieñ Sierpnio-
wych, na murach Krakowa po-
jawi³y siê okoliczno�cio-
we has³a i napisy, m.in. "Nie
oddamy Sierpnia" na budynku
nale¿¹cym do wiêzienia przy
ul. Montelupich od strony
Nowego Kleparza. Kolportowa-
ne by³y ulotki wzywaj¹ce do
udzia³u w mszach rocznico-
wych a tak¿e do bojkotu wy-
borów i uczczenia w dniu 13
pa�dziernika �mierci Bogdana
W³osika msz¹ w Arce o godz.
11 a potem przemarszem pod
DRN.
   W dniu 29.VII czwartkowa
msza �w. w Mistrzejowicach
zainaugurowa³a krakowskie
obchody 5 rocznicy Sierpnia.
Wziê³o w niej udzia³ kilka
tysiêcy osób z N. Huty, Kra-
kowa i ca³ej Polski. T³um
szczelnie wype³ni³ kaplicê,
korytarze i wylewa³ siê na
zewn¹trz ko�cio³a. Msza po-
�wiêcona by³a "Solidarno�ci"
i jej zmêczonemu orêdowni-
kowi - ks. Jerzemu Popie³u-
szce, który dok³adnie rok
wcze�niej odprawia³ w Mi-
strzejowicach mszê �w. i wy-
g³osi³ homiliê. Rocznicê tê
upamiêtniono umocowaniem ta-

blicy po�wiêconej ks. Jerze-
mu. Na tablicy z br¹zu na
tle tekstu fragmentu ostat-
niego wyst¹pienia ks. Popie-
³uszki w Bydgoszczy kontur
Polski przeciêty krzy¿em,
którego ramiona - dwie roz-
orane bruzdy - spotykaj¹
siê w miejscu, gdzie znajdu-
je siê Woc³awek. Zza ramion
krzy¿a przebija widmowa
twarz ks. Jerzego - jak duch
czuwaj¹cy.
   Z okazji tej uroczysto�ci
go�ci³a w Mistrzejowicach
delegacja z ¯oliborza - m.in.
Barbara Sadowska i Waldemar
Chrostowski.
   30 sierpnia o godz. 18
odprawiona zosta³a rocznico-
wa msza �w. w nowohuckiej
Arce. Ludzi du¿o - ale bywa-
³o wiêcej. Zamiast kazania -
modlitewne uciszenie. Pa-
triotyczno-religijne pie�ni,
³¹cznie z hymnem "Solidarno-
�ci". Nie oby³o siê bez ha-
se³, okrzyków, pie�ni, ulo-
tek i solidarno�ciowych
transparentów. Na miejscu
zamordowania Bogdana W³osi-
ka z³o¿ono kwiaty i zapalono
�wiece. T³um po�piewa³, po-
krzycza³ i rozszed³ siê spo-
kojnie, nie atakowany przez
milicjê, która trzyma³a siê
raczej z daleka, mimo ¿e pe³-
no jej by³o wszêdzie ju¿ od
kilku dni.
   31 sierpnia centraln¹
mszê rocznicow¹ na Wawelu
u�wietni³ swoj¹ osob¹ sam
kardyna³ Franciszek Machar-
ski, który wyg³osi³ równie¿
uspokajaj¹c¹ i pojednawcz¹
homiliê. Przypomnia³ pamiêt-
ny Sierpieñ 80, wezwa³
wszystkich do jedno�ci, poro-
zumienia i tworzenia nowego
³adu moralnego, o który
w strajkach sierpniowych
upominano siê równie silnie,
jak o godziw¹ zap³atê za
pracê. Kilka tysiêcy osób
wype³nia³o Katedrê i dzie-
dziniec wawelski. Mimo ape-
lów ks. kardyna³a i otoczenia
wzgórza wawelskiego kordonem
ZOMO, po mszy rozpoczê³a siê
demonstracja. Pod transpa-

rentami "S" skandowano znane
wszystkim has³a, w tym jedno
chyba nowe: My nigdy nie, my
nigdy nie, my nigdy nie pod-
damy siê, komunie, KGB i SB.
Uformowa³ siê pochód, który
przemaszerowa³ �piewaj¹c i
wznosz¹c okrzyki w stronê
ulic Kanoniczej i Grodzkiej,
po czym - po zagro¿eniu
przez ZOMO u¿yciem si³y -
udaj¹c "nie pochód" lu�nymi
grupami i grupkami, ale
skanduj¹c i �piewaj¹c, prze-
szed³ przez Grodzk¹, Rynek i
Floriañsk¹. Pod Barbakanem
jednak ludzie - widz¹c przy-
gotowania ZOMO do ataku -
rozeszli siê. Nie obesz³o siê
jednak bez u¿ycia si³y przez
milicjê. M.in. na Kanoniczej
brutalnie pobito pa³kami
kilka osób. Sporo osób zgar-
niêto do suk, wy³apuj¹c przy
tym ludzi znanych SB z ja-
kiej� opozycyjnej dzia³alno-
�ci. Kilkudziesiêciu demon-
strantów, w tym jednak tak¿e
przypadkowych przechodniów,
ukarano potem drakoñskimi
grzywnami po 50-60 tysiêcy
z³otych.
   Obchody 5-lecia "Solidar-
no�ci" po³¹czone z demonstra-
cjami ulicznymi odby³y siê
w wiêkszych miastach kraju.
W bardzo wielu ko�cio³ach
odprawiono okoliczno�ciowe
msze.
   W Gdañsku Wa³êsa po wy-
s³uchaniu kazania ks. Jan-
kowskiego powiedzia³, ¿e
robotnicy udowodnili w
sierpniu 1980 r., i¿ nale¿y
z odwag¹ domagaæ siê nale¿-
nych im praw, nie bacz¹c na
represje. "Solidarno�æ" d¹¿y
do rozwi¹zania problemów
Polski za sto³em konferen-
cyjnym i nie zamierza po-
s³ugiwaæ siê si³¹.
   W Warszawie po mszy w
ko�ciele �w. Stanis³awa Kost-
ki na ¯oliborzu t³um licz¹cy
ok. 10 tys. ludzi móg³ z za-
wieszonych nad ulic¹ g³o�ni-
ków wys³uchaæ nagranego
przemówienia Zbigniewa Bu-
jaka, który wezwa³ do walki o
wolno�æ i bojkot pa�dzierni-
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kowych wyborów. Naszym zada-
niem nie jest ju¿ podpisywa-
nie umów z rz¹dz¹cymi - po-
wiedzia³ - ale przeciwstawia-
nie siê wszystkiemu, co pro-
wadzi do duchowego i mate-
rialnego zniewolenia narodu.
=========================

Z KRAJU
--- W ostatni¹ niedzielê
sierpnia odby³a siê dziêk-
czynna pielgrzymka rolników
na Jasn¹ Górê. W tym roku
stawi³o siê 200 tys. polskich
ch³opów, a by³oby wiêcej, gdy-
by z³o�liwie nie uniemo¿li-
wiono wielu ludziom dojazdu
do Czêstochowy. Homiliê - jak
zwykle gor¹c¹ i dosadn¹ -
wyg³osi³ biskup przemyski ks.
Ignacy Tokarczuk.
--- 14 i 15 wrze�nia ma odbyæ
siê podobna pielgrzymka
�wiata pracy, której przewod-
niczyæ ma ks. kardyna³ Hen-
ryk Gulbinowicz. Zapowiedzia-
no wyk³ady - m.in. ks. Tisch-
nera oraz drogê krzy¿ow¹ na
wa³ach - prowadzon¹ przez
Mistrzejowice.
--- Rz¹d PRL odrzuci³ wezwa-
nie "Solidarno�ci" do rozmów
z w³adzami na temat m.in.
opracowania nowego programu
gospodarczego i spo³ecznego.
"Solidarno�æ" wyst¹pi³a z t¹
propozycj¹ w zwi¹zku z 5
rocznic¹ swego powstania.
Lech Wa³êsa o�wiadczy³ wów-
czas, ¿e poszukiwanie dialogu
z w³adz¹ jest jedyn¹ mo¿liw¹
drog¹. Urban stwierdzi³ jed-
nak, ¿e rz¹d nie widzi podstaw
do rozmów.
=========================

CZYTAJ "ARCHIWUM WSPÓ£CZESNE"
   Kolporterzy "Ma³ej Pols-
ki" przyjmuj¹ ju¿ i realizu-
j¹ zamówienia na kolejny
szósty numer "Archiwum
Wspó³czesnego" /ew. tak¿e na
poprzednie numery tego pi-
sma/. "Archiwum" zawiera jak
zwykle niepublikowane ofi-
cjalnie dokumenty odnosz¹ce
siê do wspó³czesno�ci, w ja-
kiej ¿yjemy. Skorzystaj z tej
okazji!

WYPISY Z LITERATURY OJCZYSTEJ

Ryszard Krynicki
                    TO ZALE¯Y
                  Mo¿liwe, ¿e wybra³e� mniejsze z³o.
                  ¯e z³o - to widaæ - ale czy mniejsze?
                  Zale¿y z kim siê porównasz.

C z y t a j  u w a ¿ n i e
STRUKTURA DYNAMITU

   Sk³adki i dyscyplina, aktyw, aparat, centrum i teren.
Partia podziemna tworzy w³asny jêzyk i w³asn¹ ideologiê,
rz¹dzi siê w³asnymi prawami. Niech nikogo nie myli opó�nio-
ny zap³on. To bomba.
                                                       /k/
L u f c i k  w a r i a t a
   Dziêkuj¹c w duchu Opatrzno�ci, ¿e nie skaza³a mnie na
wegetacjê na przeciwleg³ej pó³kuli, gdzie musia³bym ogl¹daæ
/w kolorze/ powiêkszonego na ca³y ekran polipa prezydenc-
kiej okrê¿nicy /brr.../ w³¹czy³em sobie onegdaj DTV. A co?!
¯yjê, w koñcu, w wolnym kraju!
   W³¹czy³em tedy, obejrza³em sobie kombajny, babuniê Walen-
tynê T. /w roli Kobiety Radzieckiej/, a potem wnuczkê pewne-
go Kulturtraegera, bawi¹c¹ w³a�nie na wakacjach w by³ym
Warthegau, wreszcie - ju¿ zupe³nie odprê¿ony - przygl¹da³em
siê temu radioodbiornikowi, który odbiera Woln¹ Europê bez
�ladu zak³óceñ, oraz licznym naocznym �wiadkom - tym razem
z Polcoloru, gdzie nie by³o strajku.
   I w³a�nie wtedy przysz³a mi do g³owy okropna my�l... Coraz
czê�ciej ogl¹dam d³ugie programy , dotycz¹ce - jak wy¿ej
wymieniony - czego�, czego zupe³nie nie by³o. Za� ka¿da mi-
nuta emisji kosztuje trzy miliony z³otych.
   Czy to nie jest przypadkiem moja wina? Chyba powinienem
co� zrobiæ. Ale - co?...
                                                   - Hipek -
P R Z E C I E K I
   Od chwili ujawnienia rz¹dowych projektów planu na lata
1986-1990 wiadomo, ¿e obni¿enie poziomu ¿ycia w Polsce na-
st¹pi z dwóch powodów: sp³aty zad³u¿eñ i olbrzymich zbro-
jeñ. ¯aden dziennikarz nie mo¿e jednak tego napisaæ wprost.
Co ambitniejsi próbuj¹ wiêc przekazaæ co� spo³eczeñstwu
innymi sposobami. Oto np. Skalski w "Tygodniku Powszechnym"
dowiód³, ¿e pod wzglêdem wytworzonych dóbr osi¹gniemy po-
ziom dostatniego roku 1975. Czytelnik musi siê z tego domy�-
liæ, ¿e je¿eli przy tym stopa ¿yciowa mu spada, to owe do-
bra, wytworzone w takiej ilo�ci, musz¹ gdzie� przeciekaæ.
Trochê prawdy mo¿na w komunizmie znale�æ tylko miêdzy
wierszami.

ZNACZKI... ZNACZKI...
--- Nak³adem "Solidarno�ci" Nowa Huta, w zwi¹zku z 5 rocz-
nic¹ rejestracji NSZZ "S" ukaza³ siê blok 4 znaczków druko-
wanych na tle twarzy u�miechniêtego Wa³êsy. Znaczki przed-
stawiaj¹ portrety B. Lisa, A. Walentynowicz, A. Gwiazdy i B.
Geremka. Blok wydano w 2 wersjach: czarno-szarej i zielono-
szarej. Cena 150 z³, dochód na TKRH.
--- W 5 rocznicê podpisania Porozumieñ Sierpniowych "Soli-
darno�æ" wyda³a 4-znaczkowy blok /warto�æ 200 z³/ z herbami
Szczecina, Jastrzêbia i Gdañska oraz portretem Wa³êsy. Blok
ma 2 wersje w kolorach czarnym i pomarañczowym.
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=========================

Z REGIONU
--- Czego chc¹ dzieci? Tego
mo¿na siê by³o dowiedzieæ
podczas rozpoczêcia roku
szkolnego w liceum w Skawi-
nie. Po oficjalnych przemó-
wieniach, w ramach czê�ci
artystycznej m³odzie¿ od-
�piewa³a "My chcemy Boga".
Wstrz¹�niêta tym dyrekcja
zarz¹dzi³a �ledztwo - kto
zacz¹³ �piewaæ. Wy³owiono
11 prowodyrów, wezwano ro-
dziców. Ci jednak o�wiad-
czyli, ku jeszcze wiêkszemu
przera¿eniu dyrekcji, ¿e
¿ycz¹ sobie tego samego co
ich dzieci.
--- Ka¿de zebranie wyborcze,
które niby to jest organizo-
wane przez PRON, faktycznie
jest w szczegó³ach opracowane
przez KK PZPR. Dziennikarze
obs³uguj¹cy takie zebrania
maj¹ obowi¹zek znale�æ na
sali cz³owieka odpowiedzial-
nego za ca³¹ imprezê z ra-
mienia KK i dowiedzieæ siê
od niego co maj¹ napisaæ w
swoim sprawozdaniu. Ka¿da
ich informacja jest potem
jeszcze czytana pracowniko-
wi KK przez telefon z re-
dakcji.
--- Wybory ogo³oci³y sklepy
nie tylko z kopert. Wg nie-
których dobrze poinformowa-
nych �róde³ 80% przydzia³u
miejskiego na firanki i
zas³ony pójdzie na potrzeby
wyborów. Kupuj¹ je oczywi�cie
nie konwenty wyborcze, lecz

zak³ady pracy, którym przy-
dzielono poszczególne lokale
i polecono ich wystrojenie na
13 pa�dziernika. Tak wiêc
w³asnymi rêkami dekorujemy
lokale wyborcze, których
nawet nie obejrzymy od we-
wn¹trz.
--- W 24 punktach Krakowa
ustawiono betonowe okr¹glaki,
s³u¿¹ce za pilnie strze¿one
punkty plakatowania miasta.
Jeden okr¹glak to dniówka 3
ludzi i d�wigu plus cement,
którego stale brak. Mamy wiêc
z g³owy skromne kilkaset ty-
siêcy z³otych. Ale za to fasa-
da bêdzie betonowa.
=========================

Z KRAJU
--- Prymas Glemp spotka³ siê
7 bm. z Lechem Wa³ês¹. ¯ad-
nych szczegó³ów na ten temat
nie og³oszono.
--- Oko³o stu czo³owych
dzia³aczy "S" podpisa³o
o�wiadczenie, ¿e nie bêd¹
g³osowaæ w wyborach do Sejmu.
Równocze�nie zaapelowali oni
do wszystkich, którym bliskie
s¹ idea³y "S" o odmowê udzia-
³u w wyborczej farsie.
--- Przedstawiciele dawnych
zwi¹zków bran¿owych, zwi¹z-
ków autonomicznych, by³ego
ZNP i "Solidarno�ci" wydali
wspólne o�wiadczenie, w któ-
rym zadeklarowali bojkot
wyborów do Sejmu.
--- W niedzielê 8 bm. wieczo-
rem w Warszawie na ekranach
telewizorów podczas zapowie-
dzi programu nastêpnego
tygodnia pojawi³o siê has³o
"Niech ¿yje Solidarno�æ" i
s³owo "Bojkot" powtórzone
wiele razy.
--- Trzech czo³owych dzia³a-
czy "S" z £odzi - Marek En-
delman, Grzegorz Palka i

Andrzej Kropiwnicki zostali
na krótko aresztowani. W³a-
dze bezpieczeñstwa ostrzeg³y,
¿e grozi im odpowiedzialno�æ
s¹dowa, o ile nie przestan¹
publicznie wyra¿aæ poparcia
dla bojkotu wyborów. Jest to
jeszcze jeden dowód na to, jak
bardzo w³adzy zale¿y na
licznym udziale spo³eczeñ-
stwa w g³osowaniu.
--- Korespondenci zachodni
w W-wie otrzymali pe³ny
tekst kompleksowego raportu
"Solidarno�ci" dotycz¹cego
sytuacji w Polsce po Sierpniu
80. Raport liczy 500 stron
i jest szczegó³ow¹ analiz¹
po³o¿enia spo³eczeñstwa PRL.
Przedmowa do raportu podpi-
sana jest przez Lecha Wa³êsê.
--- Wed³ug oficjalnych da-
nych w minionej kadencji
�rednio na 1 spotkanie po-
selskie przychodzi³o a¿...
14 osób.
--- Prymas Glemp zaprzeczy³
jakoby Ko�ció³ - co poda³a
prasa oficjalna - po cichu
popiera³ wybory. O�wiadczy³
natomiast, ¿e Ko�ció³ w tej
sprawie nie zajmie ¿adnego
stanowiska.
--- W Polsce rozpoczê³y siê
ko�cielne przygotowania do
III pielgrzymki Jana Paw³a
II do Polski, zaplanowanej
na 1987 r.
--- Os³awionej reformy go-
spodarczej nie chce ju¿ nawet
propaganda. Zapomniano np.
podaæ, i¿ dwaj kandydaci na
pos³ów z listy centralnej to
przewodnicz¹cy i wiceprze-
wodnicz¹cy Komisji Rz¹dowej
d/s Reformy. Pierwszy to sam
gen. Jaruzelski, drugi - jego

/c.d. na str. 2/
=========================
JE�LI WIERZYSZ W BOGA -
- NIE G£OSUJ NA WROGA!

===================================================

WYPISY Z LITERATURY OJCZYSTEJ

Ryszard Krynicki

LÊK WYSOKO�CI

W³adza cierpi na lêk wysoko�ci:
im wy¿ej siê wspina,
tym bardziej boi siê zej�æ na ziemiê.
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zastêpca w rz¹dzie wicepre-
mier Messner.
--- Wybory bêd¹ kolejn¹
rund¹ walki o krzy¿e. Wiele
komisji wyborczych zainsta-
luje siê bowiem w szko³ach,
gdzie przecie¿ jeszcze wisz¹
krzy¿e na �cianach. Mo¿na
siê wiêc obawiaæ, ¿e bêdzie
to pretekst do ich zdjêcia.
--- Szczecin. W dokach przy
stoczni wodowane s¹ statki
wy³¹cznie  dla armatora
radzieckiego. Buduje siê ich
tyle, ¿e my sami musimy
kupowaæ za dewizy statki
w Argentynie.
=========================
ZE �WIATA
--- Polonia amerykañska
przygotowuje siê intensyw-
nie do przyjazdu Jaruzel-
skiego na sesjê ONZ - szyku-
je mianowicie z tej okazji
wielkie demonstracje pod
gmachem ONZ w Nowym Jorku.
--- Wielka Brytania wyda-
li³a 25 dyplomatów i dzien-
nikarzy radzieckich, oskar-
¿aj¹c ich o prowadzenie
dzia³alno�ci szpiegowskiej.
Podstaw¹ tych oskar¿eñ sta-
³y siê informacje uzyskane
od by³ego szefa KGB na
Wielk¹ Brytaniê Olega Gor-
dziewskiego, który niedawno
wyst¹pi³ z pro�b¹ o azyl
polityczny.
--- Si³y radzieckie w Afga-
nistanie prowadz¹ najwiêk-
sz¹ od 6 lat ofensywê prze-
ciwko antykomunistycznym
partyzantom.
=========================

SZÓSTY NUMER "ARCHIWUM"
   W sprzeda¿y ukaza³ siê
ju¿ 6 numer "Archiwum
Wspó³czesnego" zawieraj¹cy
jak zwykle dokumenty odno-
sz¹ce siê do najnowszej hi-
storii Polski i jej aktual-
nego ¿ycia spo³eczno-poli-
tycznego. Numer ten mo¿na
zamawiaæ u kolporterów
"Ma³ej Polski". Redakcja
dysponuje tak¿e jeszcze pew-
n¹ ilo�ci¹ poprzednich nu-
merów "Archiwum".
=========================

C z y t a j  u w a ¿ n i e
PORZ¥DNI LUDZIE A POLITYKA

   Do polityki chcemy ludzi porz¹dnych, a nie ³obuzeriê.
Je�li wiêc kto� uwa¿a siê za porz¹dnego i ma predyspozycje,
powinien siê do polityki pchaæ. Rezygnowaæ za� wobec sytu-
acji, w której porz¹dnym byæ przestaje. Ci, którzy predyspo-
zycji nie maj¹, powinni palcem pokazywaæ ³obuzów robi¹cych
w polityce i krzyczeæ "O, ³obuz!". I tyle.
   A my wszystko robimy dok³adnie odwrotnie.    /k/
===================================================

L u f c i k  w a r i a t a
   Z westchnieniem ulgi przyj¹³em wiadomo�æ o zakoñczeniu
ósmej, bolesnej kadencji naszego, hmm, parlamentu, który
wyprodukowa³ dwie�cie trzy ustawy i nabra³ takiej w tej
mierze bieg³o�ci, ¿e pora by³o koñczyæ.
   Mamy wiêc ferie - deputowani mocz¹ spracowane narz¹dy,
lecz¹ odciski i obrzêki, zwracaj¹ bilety wolnej jazdy i pró-
buj¹ siê oswoiæ z utrat¹ immunitetu /w³a�ciwie ju¿ by mo¿na
praæ niektóre ry³a/, sprz¹taczki pucuj¹ tablicê punktow¹,
tapicerzy zmieniaj¹ wytarte obicia, hydraulicy przetykaj¹
rury a ex-marsza³ek zastanawia siê nad wyborem placówki.
   Kronikarzom dziejów najnowszych chcia³bym zaproponowaæ
nastêpuj¹c¹ syntetyczn¹ ocenê dorobku legislacyjnego zakoñ-
czonej kadencji:
        By³ to sejm wyj¹tkowy, orzek³a Warszawa,
        albowiem upowszechni³ nieznajomo�æ prawa.
   Nie wierzycie? Spytajcie któregokolwiek z by³ych pos³ów
czy pamiêta... /I bardzo dobrze!/.

- Hipek -
===================================           ========

OBRAZKI Z WAKACJI
   Lato sprzyja podró¿om, a podró¿e kszta³c¹. Nawet po w³a-
snym kraju, który zaskakuje nas wci¹¿ od nowa.
   Oto np. na Wybrze¿u pojawili siê wystrzy¿eni m³odzi osob-
nicy, o oliwkowej skórze, z zaprzyja�nionych krajów arab-
skich. Kieszenie mieli wypchane fors¹ i za mieszkanie pro-
ponowali podobno do 80 tys. z³ miesiêcznie. Ludno�æ miejscowa
odmawia³a jednak, bo byli to koledzy Ali Agcy szkoleni w
Polsce do terrorystycznego rzemios³a na zlecenie towarzyszy
bu³garskich.
   W Polsce Wschodniej, gdzie stra¿ trzyma niezwyciê¿ona
Armia Czerwona, dosz³o do przypadku dezercji. W zwi¹zku z
tym w okolicach Bydgoszczy odby³a siê wielka ob³awa na ra-
dzieckiego uciekiniera zakoñczona sukcesem, czyli zastrze-
leniem poszukiwanego na oczach ciekawej fina³u ludno�ci
tubylczej. Straceniec broni³ siê i - jak mówi¹ - zd¹¿y³ po-
s³aæ do nieba paru podobnych sobie nieszczê�ników, którzy
brali udzia³ w ob³awie.
   W Bieszczadach, gdzie kilka przepiêknych po³onin wci-
�niêtych jest miêdzy 3 sojusznicze kraje - ZSRR, Czechos³owa-
cjê i PRL granice przyja�ni s¹ tak pilnie strze¿one, ¿e od-
nosi siê wra¿enie, jakby na 1 turystê przypada³ 1 ¿o³nierz
WOP-u, no mo¿e najwy¿ej dwóch. ¯eby jednak mieæ ca³kiem
spokojn¹ g³owê, Rada Narodowa w Kro�nie uchwali³a, ¿e za-
brania siê prowadzenia przez granicê... rozmów. O podaniu
rêki lub u�ciskaniu sojusznika ze wschodu czy z po³udnia
mowy wiêc nie ma.
   Ukochany kraj, umi³owany kraj...
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==========================
POTWIERDZAMY I DZIÊKUJEMY:
Bronia i Gienia-1000 MC-
3000, Nauczyciel -1000.
==========================
Z REGIONU
--- Z ca³¹ pomp¹, przy pe³nej
gali notable miasta ods³onili
pomnik Miko³aja Zyblikiewi-
cza, jednego z najbardziej za-
s³u¿onych prezydentów Krako-
wa z ub. wieku. Ustawiono go
na nowo przed Magistratem, po
kilkudziesiêciu latach nie-
obecno�ci. Zlikwidowano go w
okresie stalinowskim, dzi� ju¿
nikt nie wie dlaczego. Je�li w
tym tempie ustrój bêdzie na-
prawia³ swoje b³êdy i wypa-
czenia, to do stanu normalno-
�ci z roku 1938 dojdziemy za
jakie� 700-800 lat.
--- Trwa remont pomnika Le-
nina w Nowe Hucie. Wódz pro-
letariatu otrzymuje now¹ ze-
lówkê w bucie na nodze, urwa-
nej kiedy� wybuchem ³adunku
pod³o¿onego przez nieznanych
sprawców.
--- Obyczaje Polaków: na
pla¿y w Kryspinowie widziano
cz³owieka z du¿ym portretem
Jana Paw³a II wytatuowanym
na piersi.
=========================
Z KRAJU
--- Na 50 do 80 tysiêcy ucze-
stników oceniaj¹ ró¿ne �ród-
³a liczebno�æ trzeciej ju¿,
dorocznej pielgrzymki robo-
tników do Czêstochowy. W ka¿-
dym razie by³o ich znacznie
wiêcej ni¿ rok temu. Huczne

C z y t a j   u w a ¿ n i e
JESTE�MY U SIEBIE

   Nie ka¿dy musi lubiæ "Solidarno�æ", nie ka¿dy musi robiæ
w podziemiu. Mo¿na pracowaæ w ka¿dej legalnej instytucji.
Kryterium jest jedno: czy dla Polski?
   To, co wokó³ nas dobre, zbudowali tacy jak my. Nie izolu-
jemy siê - jest nas du¿o wiêcej, to oni s¹ izolowani. Byle-
�my siê nie zwalczali nawzajem. Kto nie jest przeciw nam,
jest z nami.                      /k/
===================================================
WYPISY Z LITERATURY OJCZYSTEJ
Ryszard Krynicki

WIDOCZNY POSTÊP

Nasi samoobieralni
/choæ nie samowystarczalni/ przywódcy
ucz¹ siê s³uchaæ: nas³uchuj¹
oklasków,
za to po przemówieniu
zdejmuj¹ okulary.

===================================================

L u f c i k   w a r i a t a
   Genera³ Po¿oga nie jest, niestety, oficerem po¿arnictwa.
Jego specjalno�ci¹ jest rozniecanie lub gaszenie /zale¿nie
od potrzeb/ zupe³nie innych po¿arów. Ostatnio uda³o mu siê
takowy roznieciæ w moim sercu przy pomocy publikacji pra-
sowej. Opisa³ tam kwieci�cie /na przyk³adzie ks. Jankow-
skiego/ luksusowe warunki egzystencji rozmaitych agentów,
których mocodawcy czekaj¹ na okazjê odebrania nam Huty
Katowice oraz pa³acu Kultury i Nauki /im. J. Stalina/. Mój
Bo¿e... P³on¹c ¿¹dz¹ sprzedania jakiej� wa¿nej tajemnicy
pañstwowej, pod¹¿y³em tropem wskazówek Genera³a: "szcze-
gólnie cenne dla wroga" /No, no-?!/ "s¹ prawdziwe informa-
cje o nastrojach spo³ecznych w PRL", uzyskiwane przez "wy-
wiad socjalogiczny". Dobra nasza! Rzuci³em siê na podrêcz-
nik socjologii. Przeczyta³em, jak to siê robi. Wykona³em
zadanie. Oto wyniki - proszê o przekaz na konto Redakcji /
mo¿e byæ w bonach/:
   1. Najwiêcej jest katolików. Pragn¹ oni ¿yæ w spo³eczeñ-
stwie zorganizowanym w oparciu o praktykowanie p r a w -
d y   i   m i ³ o � c i.
   2. Du¿o jest te¿ by³ych cz³onków by³ego zwi¹zku zawodo-
wego, który chcia³ byæ niezale¿ny i samorz¹dny. Dla nich
najwa¿niejsze jest, ¿eby spo³eczeñstwo by³o d e m o k r a -
t y c z n e   a pañstwo   p r a w o r z ¹ d n e.
   3. Prawie wszyscy pozostali marz¹ znowu /chyba zosta³o
im to z poprzedniej dekady/ o   s u w e r e n n o � c i
i   d o b r o b y c i e.
   4. Jest jeszcze niewielka grupa takich, którzy pragn¹
przede wszystkim ³adu, porz¹dku i dyscypliny. Twiedz¹ oni,
¿e najwa¿niejsza jest Si³a, ale w rzeczywisto�ci maj¹ na my-
�li Przemoc, albowiem w stosunku do wszystkich pozosta³ych
badanych odczuwaj¹ lêk oraz nienawi�æ. Ciekawe, ¿e ta w³a-
�nie grupa zamierza w najbli¿szym czasie wygraæ wybory.
   No to by by³o na tyle. Uca³owania r¹czek dla Prezydenta
Reagana.

- Hipek -
==================================================
NIE CHC¥ SIÊ DOGADAÆ Z NAMI - NIECH SIÊ WYBIERAJ¥ SAMI
==================================================/c.d. na s. 2/
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brawa zebra³a grupa ze
�wi¹tnik Górnych, która
przyby³a ubrana w bia³e ka-
mizelki z napisem "Solidar-
no�æ". T³um niós³ liczne
transparenty "S" z ca³ego
kraju oraz wiwatowa³ na
cze�æ obecnego "zwyk³ego
obywatela" Lecha Wa³êsy
i rodziców ks. Popie³uszki
/by³ on jednym z organiza-
torów pierwszej pielgrzymki
�wiata pracy/, a nastêpnie
urz¹dzi³ niezwykle wzrusza-
j¹c¹ demonstracjê na rzecz
idea³ów "S", której najwyra�-
niej sprzyja Ko�ció³. Mszê na
zakoñczenie imprezy odpra-
wi³ metropolita wroc³awski
kard. Gulbinowicz w asy�cie
30 ksiê¿y. Dzieñ wcze�niej
drogê krzy¿ow¹ na wa³ach
poprowadzi³ w �wietle po-
chodni ks. Jancarz z Mistrze-
jowic. W Czêstochowie zgro-
madzono olbrzymie si³y MO,
które jednak ograniczy³y
siê do sprawdzania dokumen-
tów kierowców z obcych woje-
wództw. Milicja nie odwa¿y³a
siê przekroczyæ niepisanej
linii demarkacyjnej, jak¹
stanowi¹ podklasztorne b³o-
nia oddzielaj¹ce Woln¹ Pol-
skê Jasnogórsk¹ od jaruzel-
skiej PRL.
--- Piêæ znanych kobiet
polskich wyst¹pi³o z apelem
do miêdzynarodowej opinii
publicznej w obronie uwiê-
zionej dr Miros³awy Grabow-
skiej, socjologa i wyk³adowcy
w UW, aresztowanej od kilku
miesiêcy za wydawanie pod-
ziemnego kwartalnika "Kry-
tyka". Prokurator przed³u¿y³
jej pobyt w areszcie �ledczym
do 31 pa�dziernika, mimo ¿e
jest chora i znajduje siê w
4 miesi¹cu ci¹¿y. Apel podpi-
sa³y: Danuta Wa³êsowa, Kry-
styna Zachwatowicz /¿ona
Wajdy/, Kalina Jêdrusik,
Hanna Skar¿anka i Zofia
Kuratowska.
--- Siedmiu wiê�niów poli-
tycznych z wiêzienia w Bra-
niewie /w�ród nich ks. Syl-
wester Zych/ wezwa³o do boj-
kotu wyborów.

...I PO WYBORACH

  Now¹ formê sojmow³adztwa socjalistycznego wymy�lono
w Krakowie, demokracjê dziedziczn¹. Wiceprzewodnicz¹ca
miejskiej rady Eugenia Piotrowska nie chc¹c braæ na swoje
zas³u¿one barki zbyt wiele funkcji, scedowa³a jej obiecany
mandat poselski na swojego syna Jana, sk¹din¹d dzia³acza
tego samego co i mama stowarzyszenia PAX. Jasiu spokojnie
wyjecha³ na urlop, ale tym pokpi³ sprawê, bo tymczasem wy-
kolegowa³ go z listy kandydatów na kandydatów na pos³ów,
przy wydatnej pomocy KK PZPR, jego druh Mieczys³aw Stachu-
ra, odwieczny pose³ z PAX-u /ponad 10 lat w sejmie/.
   Równie fatalnie rozegra³ sw¹ kompaniê przedwyborcz¹
stary wyga Apolinary Kozub, przewodnicz¹cy MRN. Pierwszy
jego b³¹d polega³ na tym, ¿e dopu�ci³ do wysuniêcia wniosku
o utworzenie klubu radnych bezpartyjnych, któr¹ to ideê
tylko z najwy¿szym wysi³kiem uda³o siê utrupiæ radnym PZPR
pod przewodnictwem prof. Zakrzewskiego z UJ, najbardziej
partyjnego w�ród bezpartyjnych pos³ów z ub. kadencji, zwa-
nego "Tutusiem". /Dziêki temu Tutu� znów dosta³ miejsce
w Wysokiej Izbie./ Z kolei przewodnicz¹cy MRN wykaza³ ka-
rygodn¹ lekkomy�lno�æ zaniedbawszy wcze�niejszego przygo-
towania Rady do jednomy�lnego i automatycznego przemiano-
wania trupy "Maszkaron" na teatr pañstwowy, a jej aran¿e-
ra- Rajcy na dyrektora, o co zabiega³a jaka� szara eminen-
cja z PZPR. Sprawa ta musia³a wiêc byæ - o zgrozo - dwu-
krotnie dyskutowana na sesji. Trzecim niewybaczalnym b³ê-
dem by³a afera z Inspekcj¹ Robotniczo-Ch³opsk¹. Radni
o�mielili siê bowiem krytykowaæ sam¹ ideê inspekcji i spo-
sób jej powo³ania, a nawet kwestionowali uczciwo�æ niektó-
rych kontrolerów mianowanych przez partiê! Tak to zas³u¿o-
ny Apolinary straci³ szansê na pos³a, która to godno�æ tak
wspaniale harmonizowa³aby z jego postur¹ i siw¹ skroni¹.
Mandat ten poderwa³ wiêc z miejsca dziarski Jaskiernia,
który poprzednio przez zwyk³e gapiostwo nie zaklepa³ go
sobie na li�cie krajowej, chocia¿ jest przecie¿ sekretarzem
generalnym PRON-u.
   Tak oto lud pracuj¹cy krakowskich miast i wsi rêkami swoich
partyjnych przedstwicieli mozolnie dokona³ wyboru najlep-
szych z najlepszych. I to na d³ugo przed samy m g³osowaniem.
===================================================

MALEÑKIE S£ÓWKO "ALE"
   W stolicy buduje siê metro, ale brakuje piêædziesiêciu
szkó³. Eksperci europejscy /i Polska Akademia Nauk/ po-
twierdzaj¹ nasze odczucia: jeste�my na pierwszym miejscu
w Europie pod wzglêdem degradacji �rodowiska naturalnego,
ale Urban o�wiadcza na konferencji prasowej, ¿e "w Polsce
nie ma katastrofy ekologicznej". Nag³ówek w prasie: "Kon-
stytucja gwarantuje tajno�æ wyborów" - ale  rzecznik zna
ju¿ dzi� ich wyniki z dok³adno�ci¹ do kilku procent, wie
tak¿e dok³adnie, ilu bêdzie pos³ów "katolickich". �rodowiska
akademickie przygotowuj¹ siê do reakcji na potraktowanie
ich opinii przez by³y sejm, ale biuro polityczne apeluje
o "aktywny i twórczy udzia³ w przygotowaniach do plenum",
na którym "omawiane bêdzie doskonalenie systemu edukacji
narodowej" /podrêczników i lektur nadal brak/. Co dziewi¹-
ta tona wydobywanego na �wiecie wêgla pochodzi z naszych
kopalñ, ale - zreszt¹, wybierzcie siê sami do najbli¿szego
biura opa³owego.
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=========================

POTWIERDZIMY I DZIÊKUJEMY:
TRÓJKA � zaleg³e 1000 + ak-
tualne 1000. Krakowiacy
dziêkuj¹ Cze�kowi za 1000.
=========================

Z REGIONU
--- Mno¿¹ siê odezwy i ape-
le podziemnych struktur "S"
w sprawie bojkotu "wyborów"
do Sejmu. O�wiadczenie na ten
temat wyda³a m.in. Tajna Ko-
misja Zak³adowa UJ /"odma-
wiaj¹c uczestnictwa w g³oso-
waniu zachowujemy wierno�æ
prawdzie"/ i Prezydium Re-
gionalnego Komitetu Solidar-
no�ci Ma³opolska. Wezwa³o ono
m.in. do kontroli wyników
g³osowania w ramach "akcji
5 minut" oraz udzia³u w dniu
wyborów w mszy �w. w nowo-
huckiej Arce o godz. 11 i
marszu pod DRN organizowa-
nym przez TKRH i NKS Nowa
Huta.
--- Na klatkach schodo-
wych, windach bloków itd.
pojawi³y siê ulotki antywy-
borcze apeluj¹ce o bojkot
g³osowania w dniu 13 pa�-
dziernika. S¹ one te¿ przy-
lepiane na plakatach propa-
gandowych. W niektórych
miejscach niewidzialna rêka
wydrapuje na obwieszcze-
niach wyborczych litery
"UCH" z tytu³u "UCHWA£A". Na
ul. Borelowskiego piêkny na-
pis "PZPR PANY" kto� popra-
wi³ na "Barany". Co na to
centrum? Pewnie zamaluj¹
sprawê.   /c.d. na s. 2/

MISTRZEJOWICKIE �PIEWANIA
    Po raz 15 w ogóle, a po raz drugi z rzêdu w ko�ciele mi-
strzejowickim odby³ siê od 19 do 21 bm. SACROSONG czyli Fes-
tiwal Twórczo�ci Sakralnej pod has³em "Zadaj w sobie �mieræ
wrogo�ci". G³ówna nawa ko�cio³a zamieniona zosta³a w salê
koncertow¹ z takimi rekwizytami jak fortepian, perkusja,
nieprzeliczone mikrofony, aparatura akustyczna, stojaki pod
nuty itd.
    Przed publiczno�ci¹ krakowsk¹ przewinê³o siê ok. 600 wy-
konawców z najodleglejszych zak¹tków Polski oraz z zagrani-
cy - Jugos³awii, Austrii, W³och. Byli indywidualni piosen-
karze, kilkuosobowe zespo³y i kilkusetosobowe chóry. Go�cie
specjalni: Jacek Fedorowicz, Krzysztof Kolberger, Janusz Ga-
jos, Danuta Rinn i Halina Kunicka mieli indywidualne wy-
stêpy. Kolberger i Rinn recytowali wiersze Brylla, a Fedo-
rowicz przeistoczony w Kolegê Kierownika urz¹dzi³ pokazowe
wybory do Sejmu. Krakowski satyryk Zbigniew Ksi¹¿ek tak oto
charakteryzowa³ politykê kulturaln¹ pañstwa:

"Im wiêcej wybitych zêbów,
tym wiêksza swoboda jêzyka�".

Widownia ¿ywo reagowa³a na ka¿dy patriotyczny akcent. Kon-
certy koñczy³y siê o 4 nad ranem i wówczas dopiero 10-ty-
siêczny t³um s³uchaczy wylewa³ siê z ko�cio³a na g³êboko
u�pione osiedla Nowej Huty.
===================================================

Z LISTÓW DO REDAKCJI
    Sierpieñ i po Sierpniu� Ka¿da taka rocznica wzbudza no-
stalgiê. W podziemnej prasie czyta siê, jak wspaniale by³o w
Stoczni, wtedy w roku 80. I jak ponuro jest w Polsce dzisiaj,
piêæ lat pó�niej.
    Krakowski "Hutnik" pyta, co mamy robiæ? Czy byæ ¿ó³wiem
czy stachanowcem? Wchodziæ do samorz¹dów czy je ignorowaæ?
Traktowaæ wroniozwi¹zkowców jak ludzi czy jak plugastwo?
Wreszcie, kto nam wszystko powie i dlaczego nie czyni¹ tego
tzw. "struktury"?
    Z tych wszystkich kwestii najprostsza jest ostatnia. To
nie struktury maj¹ powiedzieæ co i jak. No powy¿sze pytanie
ka¿dy musi sam sobie znale�æ odpowied�.
    Ale nie w samotno�ci. Ka¿dy ma wokó³ siebie ludzi, którym
drogie s¹ idea³y Sierpnia. Najwa¿niejszy z nich to  BYÆ
CZ£OWIEKIEM  dla innych w�ród innych. Byæ "¿ó³wiem" je�li
owoce pracy zbierze nieludzki re¿im. Byæ stachanowcem wszê-
dzie, gdzie mo¿na mieæ realny wp³yw na podzia³ wytworzonych
dóbr. Wchodziæ do samorz¹dów, gdy jest szansa, ¿e przemówi¹
ono w³asnym a nie zafa³szowanym g³osem uni¿onego chwalcy.
Podaæ d³oñ wroniozwi¹zkowcowi, gdy rozdzielona przez niego
pietruszka trafia do naprawdê potrzebuj¹cych, a odwróciæ
siê, kiedy np. wbrew zasadom przydziela koledze po kumoter-
sku samochód czy mieszkanie.
    A kiedy pojawiaj¹ siê w¹tpliwo�ci, wracajmy do Sierpnia
80. Ale nie rocznicowo, nie po to, by roniæ ³zy smutku, lecz
po to, by z jego dorobku czerpaæ idea³y i m¹dro�æ potrzebne
dzisiaj.
===================================================

INFORMACJA DLA G£OSUJ¥CYCH
    Wg nowej ordynacji wyborczej za g³os niewa¿ny uznaje siê
jedynie kartkê przedart¹ na dwie lub wiêcej czê�ci. Wyborco!
Ani skre�lenie wszystkich, ani przekre�lenie karty, ani
obel¿ywe uwagi nie cofaj¹ Twojego poparcia dla rz¹du gene-
ra³a Jaruzelskiego.
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--- Tajna Komisja zak³adowa
"S" UJ wyrazi³a zdecydowan¹
dezaprobatê dla decyzji rek-
tora Gierowskiego, który zgo-
dzi³ siê kandydowaæ do Sejmu.
W specjalnym o�wiadczeniu
TKZ stwierdza, ¿e w tym przy-
padku granice dopuszczalnego
kompromisu zosta³y przekro-
czone i to w chwili, gdy w³a-
dze da³y dobitny wyraz lek-
cewa¿enia losów polskiej na-
uki, likwiduj¹c praktycznie
resztki autonomii wy¿szych
uczelni. Niezale¿ny akademi-
cki "Dzieñ" pisze na ten te-
mat: "Prof. Gierowski wzi¹³
na swoje barki olbrzymi¹ oso-
bist¹ odpowiedzialno�æ. Oby
na tej decyzji zyska³ Uni-
wersytet, oby nie straci³o
spo³eczeñstwo."
=========================

Z KRAJU
--- Wa³êsa jeszcze raz o�wia-
dczy³, ¿e nie we�mie udzia³u
w g³osowaniu do Sejmu.
--- Pod zarzutem szpiegostwa
aresztowany zosta³ dzia³acz
Solidarno�ci Wiejskiej Józef
Teliga.
--- Polska wychodzi z kry-
zysu. Jedyn¹ ostatnio dostêp-
n¹ past¹ do zêbów jest "Pepso-
dent" sprowadzany z Austrii w
cenie 200 z³ tubka. Pasta kra-
jowa kosztuje 20 z³, tylko jej
nie ma. Bez ¿adnej wiêc for-
malnej podwy¿ki tego artyku-
³u pierwszej potrzebny mamy
10-krotny faktyczny wzrost
ceny. Do dobrego ratowania
gospodarki nie trzeba Pino-
cheta -wystarczy Urban.
=========================

ZE �WIATA
--- Na terytorium ChRL od-
by³ siê pierwszy w tym kraju
miêdzynarodowy rajd samocho-
dowy. Polonezy zakupione os-
tatnio przez Chiñczyków w
Polsce nie bra³y w nim
udzia³u.
--- Trzech marynarzy wysko-
czy³o do morza z rumuñskiego
tankowca przep³ywaj¹cego
przez cie�ninê Bosfor. Wy³o-
wi³a ich potem ³ód� turecka.

Ryszard Krynicki
CHOÆBY�CIE UNICESTWILI

Choæby�cie unicestwili
wszystkie nasze �wiadectwa,
to nawet nieme s³oje drzew,
to nawet nasze nieme ko�ci powiedz¹

w jakich ¿yli�my czasach.

C z y t a j   u w a ¿ n i e
BOJKOT BOJKOTU

    Aktywne uczestnictwo. Wspó³decydowanie. Kontrowanie
w³adzy. Wybór lepszych rozwi¹zañ, lepszych ludzi. To wszystko
jest potrzebne i w³a�nie dlatego nie powinno siê g³osowaæ.
G³osuj¹c, mówimy w³adzy: "Róbcie co chcecie. Nie bêdê siê
sprzeciwiaæ. Proszê bardzo, mo¿e byæ ten. Wszystko mi jedno".
G³osuj¹c, zg³aszamy rezygnacjê z rzeczywistego ¿ycia poli-
tycznego. Bojkotujemy je. W zamian mamy atrapê: fizyczn¹
obecno�æ w lokalu wyborczym. Potrzebne s¹ nasze rêce wrzu-
caj¹ce kartki do urn, ale nasze usta maj¹ byæ zamkniête.
I nie jest wa¿ne, co my�limy naprawdê. /k/

L u f c i k    w a r i a t a
    Wiecie ju¿ pewnie, ¿e przed wygraniem wyborów nasza
przewodnia si³a postanowi³a wycofaæ genera³ów na ty³y
/³¹cznie z generalissimusem/, by nowy sejm powo³aæ móg³
nowy rz¹d w zdemilitaryzowanej wersji. Chor¹¿y Wo�niak ju¿
æwiczy przed lustrem interpretacje swego expose, podczas gdy
generalicja wykupuje gwa³townie klasery, wêdki i wiklinowe
koszyki do robótek rêcznych. Mówi siê równie¿ o pilnej po-
trzebie powo³ania do ¿ycia w najbli¿szym czasie Klubu Gene-
ra³ów Bezprizornych /KGB/ z inicjatywy pp. Moczara i Jaro-
szewicza, wielce znu¿onych bezczynno�ci¹. Powodzenia!

-Hipek-

PU£APKI  WYBORCZE
    Kampania wyborcza prowadzona wg nowej ordynacji kryje
wiele niespodzianek. Oto np. niemal w ostatniej chwili kto�
w krakowskim konwencie wyborczym po³apa³ siê, i¿ w�ród mê-
¿ów zaufania czuwaj¹cych nad przebiegiem g³osowania nie ma
bezpartyjnych. O ludzi takich w PRL raczej ³atwo, lecz zna-
lezienie ich w krótkim czasie okaza³o siê prawie ponad si³y
konwentu. Ostatecznie wiêc organizacje spo³eczne bior¹ce
udzia³ w wyborach otrzyma³y w trybie nakazowym polecenie
natychmiastowego dostarczenia odpowiedniego kontyngentu
bezpartyjnych. Podobno najwiêksz¹ ich liczbê wskaza³a nie-
zmordowana PZPR.

POLSKA DUSZA
    Kieszonkowe kalendarzyki "Domu Ksi¹¿ki" ujawniaj¹ dane
nt. stanu osobowego ró¿nych organizacji w roku 1984 i dla
porównania w roku 1980. Okazuje siê, ¿e na odnowie najwiêcej
zarobi³o Chrze�cijañskie Stowarzyszenie Spo³eczne /67%/,
najwiêcej straci³o Towarzystwo Krzewienia Kultury �wieckiej
/-68%/. W�ród poszkodowanych s¹ te¿ harcerze /-38%, biblio-
tekarze /-36%/ i czerwoni /-32%/, natomiast wzros³y szeregi
w³a�cicieli psów /55%/, rencistów i emerytów /45%/, filate-
listów /42%/ i wêdkarzy /25%/. A wiêc nie czytaj¹, nie chodz¹
na zebrania, ani na zbiórki, za to hoduj¹ psy, zbieraj¹
znaczki, ³owi¹ ryby i stoj¹ w kolejkach.   ---
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=========================

PRZEPRASZAMY  NASZYCH
CZYTELNIKÓW
    �za usterki techniczne,
jakie powsta³y w czê�ci na-
k³adu poprzedniego numeru
"Ma³ej Polski".
=========================

Z REGIONU
--- Niezale¿nie od kampanii
wyborczej do Sejmu, w skle-
pach spo¿ywczych pojawi³y siê
ma³e urny, zachêcaj¹ce do
g³osowania na najmilsz¹
ekspedientkê PSS. Mówi¹c
szczerze woleliby�my wybie-
raæ w towarach.
--- W zwi¹zku z wyborami
przedstawiciele administra-
cji terenowej z wielk¹ pomp¹
masow¹ wrêczaj¹ po szko³ach

18-latkom dowody osobiste.
Nie wszyscy uhonorowani tak
ludzie u�wiadamiaj¹ sobie, ¿e
jest to pierwszy i ostatni w
ich ¿yciu przypadek, gdy
urz¹d wychodzi im z czym�
naprzeciw.
--- Ukaza³ siê pierwszy nr
"ABC M³odych" - bezp³atnego
pisemka informacyjnego dla
m³odzie¿y szkolnej. Cytujemy
z niego opiniê b. premiera
W. Brytanii Attlee wyborach
w krajach socjalistycznych:
Wy�cig, w którym bierze
udzia³ tylko jeden koñ.
--- Kolporterzy "Ma³ej Pol-
ski" rozprowadzaj¹ 6 numer
"Archiwum Wspó³czesnego".
Zeszyt zawiera relacjê ks.
Kalwarczyka z przejêcia
zw³ok ks. Popie³uszki w pro-
sektorium bia³ostockim /tak,
w parê dni po "wyborach"
bêdziemy obchodzili rocznicê
�mierci ksiêdza Jerzego!/,
opis krakowskiego maja 1977
r. /�mieræ S. Pyjasa/ w
oczach w³adzy, rozmowê Jacka
Kalabiñskiego ze Zbigniewem
Brzeziñskim nt. walki Pola-
ków z systemem totalitarnym
oraz przyk³adem cenzurowa-
nia poezji. Radzimy nabyæ i
przeczytaæ!
--- "Przegl¹d Tygodniowy"
przedstawi³ rektora UJ, kan-
dydata na pos³a, jako - nomen
omen - profesora Gierkow-
skiego.

===================================================

L u f c i k   w a r i a t a
    Wbrew wyra�nym zaleceniom lekarza zacz¹³em znowu czytaæ
prasê codzienn¹ - nie ¿eby od razu "¯o³nierza Wolno�ci", ale
nasz¹ /?/, ma³opolsk¹ i bezpartyjn¹. W poniedzia³ek popad³em
w g³êbok¹ zadumê nad nag³ówkiem, donosz¹cym, i¿ ULEG£ ZAHA-
MOWANIU PROCES RÓWNOWA¯ENIA RYNKU, ale zrozumia³em go
dopiero nazajutrz, gdy przeczyta³em, ¿e POLSKA I KUBA CHC¥
BYÆ BLI¯EJ. W sprawozdaniu z ONZ sta³o: "Nawi¹zuj¹c do spraw
polskich George Shultz uczyni³ to w sposób dowodz¹cy, ¿e rz¹d
USA nie chce dostrzegaæ ani realiów ani pozytywnych zmian
zachodz¹cych w naszym kraju", wiêc trochê siê rozdygota³em,
na szczê�cie ni¿ej  znów by³ tytulik: "NADMIAR INFORMACJI
NIE SZKODZI" - niestety, jak wynika³o z tekstu, w Niepo³omi-
cach, ale i tak odetchn¹³em. Dobi³ mnie dopiero w �rodê na-
g³ówek wywiadu z przysz³ym katolickim pos³em Mamulskim:
ABY SIÊ POROZUMIEÆ TRZEBA SIÊ NAJPIERW ZROZUMIEÆ� Skoro
tak, sprawa jest rzeczywi�cie beznadziejna. Idê siê leczyæ -
wasz. - Hipek -

POCZET POS£ÓW PRL
- PRZYCZYNEK DO PROBLEMU
   Jak zawsze w dziejach
tak¿e i teraz mamy g³osowaæ
na najlepszych z najlepszych.
Warto wiêc przypomnieæ, ¿e
w�ród magmy tysiêcy bezbar-
wnych tkaczek, szwaczek i
prz¹dek, �lusarzy narzêdzio-
wych i starszych agregato-
wych wysiaduj¹cych latami
na ³awach poselskich, byli
i tacy "najlepsi", których
nazwiska utkwi³y temu i
owemu w pamiêci. Przypomnij-
my tylko niektóre�
   TADEUSZ CYNKIN - pu³kow-
nik, d-ca Studium Wojskowe
UJ, zamieszany w s³ynn¹
aferê prof. Haraschina, te¿
pu³kownika, od którego kupi³
sobie dyplom magistra prawa.
   JÓZEF CYRANKIEWICZ -
niezwykle d³ugoletni pre-
mier, w czerwcu 56 grozi³
robotnikom Poznania ucina-
niem r¹k, odpowiedzialny za
krwawe st³umienie Grudnia
70, zaraz potem odstawiony
na boczny tor - dzi� "dzia-
³acz" bli¿ej nieznanego ru-
chu obroñców pokoju.
   EDWARD GIEREK - szkoda
s³ów�
   W£ADYS£AW GOMU£KA - jak
wy¿ej�
   ZDZIS£AW GRUDZIEÑ - zwa-
ny pogardliwie Decembrem,
kumpel i nastêpca Gierka
w KW PZPR w Katowicach,
usuniêty wraz z nim z Sejmu,
partii i wszystkich stano-
wisk.
   PIOTR JAROSZEWICZ - dru-
gi po Gierku architekt pol-
skiego kryzysu, usuniêty
najpierw przez Gierka ze
swoich urzêdów, potem zmu-
szony do rezygnacji z manda-
tu do Sejmu i skre�lony
PZPR. Obecnie ¿ywy trup
polityczny.
   W£ADYS£AW MACHEJEK-
do¿ywotni naczelny "¯ycia
Literackiego", które dopro-
wadzi³ do tragicznie niskie-
go poziomu, polityczna cho-
r¹giewka zawsze w porê roz-
liczaj¹ca winnych wypaczeñ
poprzedniego okresu, bohater
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niezliczonych anegdot alko-
holowych, szczerze nienawi-
dzony w �rodowisku krakow-
skim, b. funkcjonariusz UB.
   KAZIMIERZ MIJAL - mini-
ster gosp. komunalnej w la-
tach stalinowskich, opu�ci³
potem nielegalnie PRL i
osiad³ w Albanii, sk¹d przez
radio Tirana szczu³ wiele
lat na w³asn¹ partiê. Ostat-
nio nielegalnie powróci³ do
PRL i zosta³ aresztowany.
   BOLES£AW PIASECKI - twór-
ca ruchu ksiê¿y-patriotów
/wymarli bezpotomnie�/ oraz
Stowarzyszenia Katolików
Spo³eczno-Postêpowych PAX.
   STANIS£AW RADKIEWICZ -
minister bezpieki w latach
stalinowskich, odpowiedzial-
ny za setki tysiêcy politycz-
nych morderstw i zbrodni
tego okresu.
   KONSTANTY ROKOSSOWKI vel
KANSTANIN ROKASSOWSKIJ -
marsza³ek ZSRR, mianowany
potem ministrem obrony na-
rodowej PRL i marsza³kiem
LWP, odes³any zaraz po Pa�-
dzierniku 56 do swej praw-
dziwej ojczyzny.
   MACIEJ SZCZEPAÑSKI - pu-
pilek Gierka, pozbawiony po
upadku swego protektora
immunitetu poselskiego, s¹-
dzony i skazany po Sierpniu
80 jak zwyk³y kryminalista.
   KRZYSZTOF TRÊBACZKIEWICZ
- jeden z b³yskawicznie
awansuj¹cych m³odzie¿owców,
który po wyborze w Krakowie
na pos³a, nigdy wiêcej ju¿ siê
w nim nie pojawi³.
   RYSZARD WOJNA - ongi�
tuba propagandowa Gierka, w
Sierpniu 80 straszy³ Polaków
radzieck¹ inwazj¹.
   MICHA£ ¯YMIERSKI /ROLA/
- w latach 20-tych gen. bry-
gady, w zwi¹zku z nadu¿ycia-
mi przy zakupie masek gazo-
wych "Protecta" i fabrykacji
ga�nic skazany na degradacjê
i 5 lat wiêzienia, które od-
siedzia³, mianowany w PRL
marsza³kiem.
   KOLEJNI NAJLEPSI - PATRZ
LISTY  DO  G£OSOWANIA�

WYPISY Z LITERATUY OJCZYSTEJ
Ryszard Krynicki

LEPIEJ ZOSTAÑ W DOMU

   Ty, który jak zwykle w pochodzie
   musisz �wiêciæ dzieñ pychy twoich ciemiê¿ców,
   lepiej zostañ raz w domu: niech
   przed zat³oczon¹ trybun¹
   przeci¹gn¹ tylko t³umy powietrza.

   Ty, który tak ³atwo oddajesz swój g³os,
   pamiêtaj, ¿e mo¿esz go ju¿ nie odzyskaæ.
   zostañ wiêc lepiej w domu, niechaj ci,
   którzy sami siê wybrali,
   teraz sami na siebie g³osuj¹.
===================================================

NASZ CZ£OWIEK W NEW YORKU
    Propaganda jest ja kobieta: naj³atwiej ulega wra¿eniu,
jakie sama chcia³aby wywrzeæ. Odnosi siê to i do naszego
wodza, który da³ g³os w ONZ, gdy nad miastem szala³ huragan.
Genera³ jedn¹ rêk¹ trzyma³ siê wiêc kurczowo pulpitu, by go
nie wymiot³o z sali, jak wiêkszo�æ zagranicznych delegacji.
Drug¹ za�, trochê dr¿¹c¹, przytrzymywa³ papiery /the pa-
pers/. Po powrocie z rozrzewnieniem przygarnia³ do ³ona
osierocon¹ przez siebie czasowo dziatwê  /"dostojnicy lubi¹
dzieci"/ dzielnie wytrzyma³ napór dzikich bab z kwiatami,
utuli³ jedn¹ czy dwie etatowe matki-Polki i zgodnie ze sce-
nariuszem opracowanym w dyrekcji PRiTV da³ do zrozumienia,
¿e poczu³ siê mê¿czyzn¹. Chór staruszków-kombatantów z MSW
od�piewa³ mu, fa³szuj¹c, "P³ynie, p³ynie Oka" w czym utonê³y
¿a³osne g³osy polonijnych demonstracji zza Oceanu. Ko³a
wojskowe donios³y, ¿e genera³ zdzier¿y³ wszystkiemu, bo za
nim sta³ naród. "Gazeta Krakowska" podsumowa³a: "Jeste�my
coraz silniejsi - coraz lepiej potrafimy przezwyciê¿aæ nasze
trudno�ci". Zw³aszcza z Rockefellerem u boku, dodajmy.
    Mimo to nie pójdê g³osowaæ.
===================================================

C z y t a j   u w a ¿ n i e
O SOCJALIZMIE KSI¥¯KOWYM

   bo na realny szkoda papieru. Dyskusja o socjalizmie jesz-
cze siê u nas nie zaczê³a i winê za to ponosi demagogia ofi-
cjalnej prasy. Nie chodzi bowiem o to, kto bêdzie w³a�cicie-
lem Huty Katowice: o hutê nikt siê nie bije. Chodzi o rolê
zwi¹zków zawodowych. Zasi³ki dla bezrobotnych. Podatki i kre-
dyty. Bezp³atne szkolnictwo i s³u¿bê zdrowia, ale bez mono-
polu. Drobny przemys³. Spó³dzielczo�æ. Prawo pracy.
   Takie sprawy stanowi¹ o socjalizmie, a nie kierownicza
rola partii, jedynie s³usznej. A na pewno rzecz nie dotyczy
bezpo�redniego sprzê¿enia zwrotnego,  d o d a t n i e g o
miêdzy prac¹ a p³ac¹. Eksperymenty na tym polu to ju¿ so-
cjalizm realny. /k/
===================================================

MY�L �REDNIEGO POLAKA
   Akt g³osowania przypomina akt kupna-sprzeda¿y w skle-
pie "socjalistycznym". Ma³a poda¿, niska jako�æ, w¹ski asor-
tyment, ¿adne mo¿liwo�ci wyboru. Jedyna ró¿nica: nie ma ko-
lejki.    ---
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=========================

POTWIERDZAMY I DZIÊKUJEMY:
Las - 500, Sosna - 500, Hipek
- 500.
=========================

Z REGIONU
--- Najnowszy nr "Bez dekre-
tu" cytuje wyniki badañ an-
kietowych przeprowadzonych
w Krakowie przez Biuro Ba-
dania Opinii Spo³ecznej "S".
Liczby wykazuj¹, ¿e na kra-
kowskim rynku prasy nieza-
le¿nej najpopularniejszy jest
"Hutnik" czytany regularnie
przez 37% badanych, a rzadko
przez 43%. Na drugim miejscu
jest "Ma³a Polska" /odpowied-
nio 24 i 24%, która wyprzedza
"Biuletyn Ma³opolski", "Aktu-
alno�ci" oraz gazetki poro-
zumienia prasowego "Solidar-
no�æ zwyciê¿y".
--- Na pó³oficjalne spotka-
nie ekonomistów w Rytrze
przyby³ sam min. Krasiñski
/chrupi¹ce bu³eczki!/. Przy
pieczonym baranie i wódce
pan minister zezna³, ¿e re-
forma gospodarcza ogranicza
siê w tej chwili jedynie do
podwy¿ek cen, aby wiêc zacho-
waæ pozory postêpu, potrzebne
s¹� dalsze podwy¿ki.
--- W roku bie¿¹cym w HiL
zatrudnienie wzros³o o prze-
sz³o 1300 ludzi, �rednia p³a-
ca o przesz³o 3 tys. z³ /do
ponad 28 tys. z³/ produkcja
natomiast spad³a o 5%. Tak
wygl¹da "normalizacja:" w
naszej gospodarce.

WYBORCZA ARTMETYKA
    Niezale¿nie od tego, ¿e ostateczne wyniki w³adze usta-
li³y sobie jeszcze w maju, ciê¿ko siê musia³y napracowaæ,
¿eby prawdziwy procent zbli¿yæ do g³oszonego oficjalnie. Oj,
ciê¿ko.
    Pierwsze szacunki wypad³y imponuj¹co. Mo¿na by³o liczyæ
na partyjnych /3 mln/, zwi¹zkowców Miodowicza /5 mln/,
zeteselowców i spó³dzielców produkcyjnych /4,7 mln/, pro-
nowców i ich sygnatariuszy /12 mln/, wojsko /4,2 mln nie
licz¹c Kó³ Rodzin Wojskowych/, m³odzie¿ ZSMP i ZMW /4,2
mln/, ZBOWiD /1,5 mln/, MO i SB /dane tajne/, katolików
dekoracyjnych /7.281/, wszystkich biskupów polskokatolic-
kich /dwóch/ a tak¿e np. radnych /ok. 80 tys./, cz³onków
komisji wyborczych /co najmniej 250 tys. ludzi/ i wreszcie
samych Obywateli Pos³ów tzn. �ci�lej: kandydatów mandato-
wych, bo ju¿ co poniektórzy niemandatowi mogli siê obraziæ
i nie pój�æ.
    Niestety sprawa siê ryp³a przy sumowaniu, bo wypad³o
117,2%. Zawezwano wiêc Kontrolê Robotniczo-Ch³opsk¹. Ta
wykaza³a, ¿e po pierwsze cyfry s¹ fikcyjne /z wyj¹tkiem
MO i SB/, a po drugie, ¿e liczono wiele razy te same osoby
nale¿¹ce do wszystkich w/w ugrupowañ. Po dok³adnym spraw-
dzeniu zosta³o ju¿ tylko 13,4%.
    Musia³a wiêc ruszyæ ca³a kampania, najd³u¿sza zreszt¹
w historii PRL. Zak³adano, ¿e bêbnienie d³ugotrwa³e daje
pewniejszy skutek. Niestety niektórzy od razu og³uchli,
inni przywykli, ale zapomnieli o co sz³o na pocz¹tku.
    Udekorowano i oflagowano wiele budynków, unikaj¹c
wszak¿e preferowanych zwykle chor¹giewek czerwonych
w ca³o�ci. Zaplakatowano szyby sklepowe, oczywi�cie od
wewn¹trz, rozes³ano miliony karteczek poczt¹. Wszystko w
patriotycznej tonacji bia³o-czerwonej. Nie stosowano zielo-
nego, br¹zowego i ¿ó³tego, szeroko natomiast dopuszczono
kolor niebieski, preferowany przez nabywców proszków do
prania. Ale samych proszków w³a�nie brak³o, jak równie¿
wêgla, nici i guzików, co wp³ynê³o zniechêcaj¹co. Rz¹d rzu-
ci³ wiêc obietnicê zniesienia kartek na cukier.
    Pomys³, aby przy urnach sprzedawaæ po kostce margaryny
lub tubce pasty, upad³. Rezerwy starczy³yby najwy¿ej na pó³
Niepo³omic.
    W Tarnowskiem przeprowadzono "parcelacjê wyborcz¹" wsi,
które poprzednio nie g³osowa³y, dziel¹c je tak, ¿eby rozto-
pi³y siê w obwodach bardziej prorz¹dowych.
    Lokale do g³osowania urz¹dzono gdzie tylko siê da³o,
tak¿e w domach dla starców i po szpitalach. ¯eby ka¿dy móg³
wzi¹æ udzia³, bo "bez ciebie zadecyduj¹ inni". Spo³eczeñstwo
z³o�liwie zapamiêta³o tylko dwa ostatnie s³owa.
    Wychowawcy wpisywali dzieciakom do dzienniczków adre-
sy i terminy urzêdowania komisji. Odbywali specjalne lek-
cje wychowawcze, podkre�laj¹c temat "wybory" na czerwono.
Zamiast zadañ dzieci przynosi³y numery rodziców z list. Ale
wróg zza Oceanu szczu³ przeciwko i ludzie nie szli spraw-
dzaæ. Chyba ¿e tak, jak po niektórych wsiach przy spraw-
dzaniu wydawano pod razu kartki ¿ywno�ciowe. Wys³ano wiêc
dozorców, aby obchodzili mieszkania, podawano numery przez
telefon lub przez s¹siadów. Ale lud nie ruszy³.
    Ekipy fachowców wci¹¿ na nowo zak³ada³y zrywane ta-
blice informacyjne na lokalach wyborczych, zastêpy szkla-
rzy trwa³y w pogotowiu, by szkliæ, co wybito, setki szkó³
i �wietlic wypucowano i odmalowano, niekiedy po parê razy,
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Z KRAJU
--- W przeddzieñ pierwszej
rocznicy mêczeñskiej �mierci
ks. Jerzego Popie³uszki war-
szawskie niezale¿ne czasopi-
smo "Praworz¹dno�æ" /organ
Komitetu Obrony Prawa i Pra-
worz¹dno�ci/ opublikowa³o
jego osobiste notatki. Zapiski
te obejmuj¹ okres od czerwca
1980 r. do czerwca 1984 r.
--- Sytuacja mieszkaniowa
jest dzi� gorsza ni¿ na po-
cz¹tku lat 70-tych. Deficyt
mieszkañ czyli ró¿nica miêdzy
ich ilo�ci¹ a ilo�ci¹ rodzin
w kraju, zwiêkszy³a siê w tym
czasie z 1,3 mln do 1,8 mln.
Zgodnie z uchwa³¹ Sejmu po-
przedniej kadencji liczba
nowych mieszkañ ma siê zwiêk-
szaæ z roku na rok siêgaj¹c
w 1990 r. 300.000. Tymczasem
plan tegoroczny nie jest
wiêkszy od planu z r. 1984 i
przewiduje wybudowanie tylko
190.000 mieszkañ. Ale i to nie
bêdzie wykonane, co ju¿ wiado-
mo. Czeka nas wiêc nie postêp,
ale dalszy regres w mieszkal-
nictwie.
    Z ostatniej chwili: Przy
Prezesie Rady Ministrów po-
wsta³a Rada Mieszkaniowa. Nie
s¹dzimy jednak, aby fakt ten
mia³ jakiekolwiek znaczenie
dla wykonania planu.
=========================
ZE �WIATA
--- W RFN pod ko³ami armatki
wodnej zgin¹³ jeden z demon-
strantów. DTV wyci¹ga z tego
wniosek, ¿e u nas jest demo-
kracja. Na�laduj¹c ten tok
rozumowania, nale¿a³oby siê
domy�laæ, ¿e je�li nieznani
sprawcy znowu zamorduj¹ w
PRL którego� z dzia³aczy "S",
to w RFN panuje komunizm.
--- Szpitale rumuñskie
otrzyma³y oficjalne polecenie
w³adz, aby przygotowa³y siê
do umieszczania po 2 chorych
w jednym ³ó¿ku. Nie ze wzglê-
du na brak ³ó¿ek, ale po to,
¿eby chorym by³o cieplej, je-
�li podczas nadchodz¹cej zi-
my szpitalom braknie dosta-
tecznej ilo�ci opa³u.

aby zamalowaæ wrogie napisy i oczy�ciæ fasady obrzucane
specjalnymi jajeczkami z farb¹. Bez przerwy naklejane i zry-
wane by³y ulotki za bojkotem i plakaty za g³osowaniem.
    W³adza okaza³a ³askawo�æ wypuszczaj¹c ze wzglêdów huma-
nitarnych kilku przestêpców winnych "rozpowszechniania
tre�ci mog¹cych wywo³aæ niepokój publiczny". Innych jednak
trzeba by³o zamkn¹æ i bilans "politycznych" znów wyszed³ na
plus, co nie poprawi³o nastrojów. Mimo ¿e pó³gêbkiem zapo-
wiedziano kolejn¹ amnestiê.
    Jedenastu specjalistów opracowa³o teksty prognozy pogody
dla wszystkich �rodków masowego przekazu. W ka¿dym �rodku
tekst musia³ byæ inny, ale tchn¹cy ufnym optymizmem.
    W TV zaroi³o siê od reklam, wstawek i programów ³¹cz¹-
cych zachodnie chwyty z socjalistycznym wdziêkiem. Jedni
�miali siê do ³ez, inni p³akali. Ma³o kto dostrzega³ w tym
pocz¹tek nowej epoki.
    Nie wiadomo natomiast sk¹d i dlaczego przy niektórych
po³¹czeniach telefonicznych dawa³ siê znowu s³yszeæ sygna³
"rozmowa kontrolowana, rozmowa kontrolowana".
Tak oto skoncentrowanym wysi³kiem najlepszych si³ narodu,
w duchu patriotycznej jedno�ci, w powadze i skupieniu za-
koñczy³ siê okres politycznej normalizacji PRL po sierpniu
80. Ciê¿ko by³o, oj, ciê¿ko.
    Najgorsze, ¿e nic nie zapowiada, ¿e bêdzie l¿ej.
===================================================

C z y t a j   u w a ¿ n i e
WIELKA PRÓBA

    Jeszcze parê lat temu nie by³o w Polsce ¿ycia polityczne-
go w skali �redniej i ma³ej. Ka¿da instytucja ma³a zasiêg
ogólnokrajowy: impulsy sz³y z centrali /Bóg wie której/,
a teren spe³nia³ rolê t³umi¹cej wszystko galarety. Tak by³o
do Sierpnia.
    Ale od delegalizacji Zwi¹zku jego idee inspiruj¹ wy³¹cz-
nie do pracy w podziemiu. A tu o nastêpców najtrudniej i
skala ruchu maleje. Dlatego kluczow¹ staje siê nasza obec-
no�æ w instytucjach legalnych. Je�li tam nie bêdzie nas
widaæ, "Solidarno�æ" upadnie. Czeka nas powrót do sytuacji
politycznej sprzed Sierpnia. Cofaæ siê lub i�æ naprzód
- trzeciej drogi nie ma. /k/
===================================================

LUFCIK WARIARA
    Jest nie�le. Ludzie zaczynaj¹ pisaæ, nawet listy z wyzwi-
skami przychodz¹ - znaczy, czyta nie tylko boja�liwa inteli-
gencja i funkcjonariusze. Dobra.
    Najbardziej mnie ucieszy³ list Sier¿anta, który to Sier-
¿ant ruga mnie grubym s³owem, nie bacz¹c na ró¿nicê stopni,
za "makabryczne ¿arty z zagro¿enia wojennego". Taak�
    Obiecujê Wam, Sier¿ancie, wystylizowaæ powa¿ny tekst
po�wiêcony honorowi polskiego munduru, gdy tylko skoñczê
zbieranie materia³ów. Nie mam dot¹d pe³nej listy wyroków
s¹dów wojskowych oraz wykazu samobójców-¿o³nierzy i ofice-
rów LWP za drug¹ po³owê grudnia 1981 r.
    Informacje te zbieram oczywi�cie dla obcego wywiadu,
¿ywo zainteresowanego rzeczywist¹ warto�ci¹ potencja³u
naszego Obronnego Przymierza, ale - bez pospiechu.
    Po prostu obiecali mi nie zaczynaæ, dopóki nie ustal¹
dok³adnie, w któr¹ stronê, w razie czego, bêdziecie strzelaæ.
No, to - czo³em!

- Hipek -      ---
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POTWIERDZAMY I DZIÊKUJEMY:
Czy¿yk: 1000.

Z REGIONU
--- W niedzielê 13 bm. Nowa
Huta sta³a siê znowu - po
raz pierwszy od wielu mie-
siêcy - widowni¹ wielkiej
manifestacji solidarno�cio-
wej i ostrych staæ z "si³ami
porz¹dku". Zapowiadany o
dawna /normalnie przez pod-
ziemn¹ prasê i ulotki, a nie
przez RWE/ pochód spod Arki
pod DRN odby³a siê po mszy o
godz. 11 mimo wezwania ks.
Gorzelanego do niebrania w
nim udzia³u w obawie przed
represjami i prowokacj¹. Na
trasie przemarszu t³um li-
cz¹cy 1-2 tys. osób zosta³
niespodziewanie zaatakowany

przez ok. 200 cywilów z bia-
³o-czerwonymi opaskami na
rêkawach, uzbrojonych w
pa³ki. Grupê tê t³um w krót-
kim czasie rozbi³ i zmaltre-
towa³ przy tym powa¿nie kil-
ku tajemniczych osobników,
którzy nie zd¹¿yli uciec.
Dzie³a tego dokonali - jak
wynika³oby z DTV i wynurzeñ
Hañderka w "Gazecie" - kilku-
nastoletni ch³opcy z 8-let-
nim dzieckiem na czele, które
wieczorem zosta³o przez tro-
skliwych milicjantów z Domu
Opieki w³o¿one w pi¿amkê i
utulone w� ³ó¿eczku. Jak
wyja�nia³ potem Urban kore-
spondentom zagranicznym,
"nikt siê na nikogo nie rzu-
ci³, po prostu by³y to si³y 
porz¹dku z³o¿one po czê�ci
z ORMO, a po czê�ci z aktywu
spo³ecznego: nie mieli oni
pa³ek milicyjnych, ale byli
wyposa¿eni w inne pa³ki".
- Tylko dlaczego oni maj¹
opaski bia³o-czerwone, a nie
czerwone? - dziwi³a siê jaka�
staruszka. Normalne utarczki
rozpoczê³y siê natomiast pod
budynkiem DRN, obstawionym
przez regularne oddzia³y
ZOMO, uzbrojone jak zawsze.
Aresztowano kilkadziesi¹t
osób. Podobne demonstracje
mia³y miejsce w kilku mia-
stach, m.in. we Wroc³awiu
i Gdañsku.
--- W niedzielê 13 bm. na
wszystkich mszach �w. w Arce
modlono siê za duszê Bogdana
W³osika, zastrzelonego trzy
lata temu pod tym¿e ko�cio³em
przez agenta SB.
--- W socjalistycznym Kombi-
nacie HiL brakuje w tej
chwili 6.000 pracowników.
A u kapitalistów bezrobocie.
Dlaczego wiêc nikt stamt¹d
nie przyje¿d¿a pracowaæ
u nas?
--- Z braku obsad zatrzyma-
no produkcjê jednego z wiel-
kich pieców HiL. Wskutek
tego straty id¹ dziennie
w dziesi¹tki milionów. Ale
pracownikom nie mo¿na pod-
wy¿szyæ pensji nawet o 10
groszy, ¿eby zachêciæ ludzi

===================================================
CISZEJ NAD T¥ URN¥
    Gigantyczna, obejmuj¹ca ca³y kraj i po³owê obywateli
szopka wyborcza w PRL zakoñczona. Mo¿e kiedy� kto� podli-
czy, o ile wybory cofnê³y znowu nasz¹ gospodarkê, nie tylko
przez zupe³nie zbêdne wydatki, ale i przez oderwanie ty-
siêcy ludzi od pracy. Polityczne zyski w³adzy, o których
tyle ha³asu w massmediach, te¿ prezentuj¹ siê nader mizer-
nie. Organizatorzy g³osowania najwyra�niej nastawili siê
na znacz¹cy sukces. Wszystko wskazywa³o na to, ¿e tym razem
og³osz¹, i¿ w wyborach wziê³o udzia³ do 85% uprawnionych,
tj. o 10% wiêcej ni¿ rok temu. Takie prognozy stawia³ Urban
jeszcze w trakcie g³osowania. Potem, do�æ niespodziewanie
zrezygnowano z tej wielko�ci i zatrzymano siê znacznie
ni¿ej. Byæ mo¿e w³adza przestraszy³a siê, ¿e gdyby "proces
porozumienia narasta³" w tempie 10% rocznie, to mia³by do
gierkowskiego wzorca 99,96% ju¿ tylno nieca³e 15% czyli
pó³tora roku. A co potem? Krach kolejnej ekipy? Do nag³ej
zmiany frontu mog³a te¿ przyczyniæ siê faktyczna frekwen-
cja wyborcza. Oto bowiem z wielu fragmentarycznych spo-
strze¿eñ i wstêpnych szacunków, dokonywanych przez nieza-
le¿nych obserwatorów /g³ównie w ramach solidarno�ciowej
akcji 5 minut/, wynika, ¿e frekwencja by³a   n i ¿ s z a
ni¿ w wyborach do rad narodowych, przynamniej w du¿ych
miastach, w tym i w Krakowie. Wygl¹da te¿ na to, ¿e ni¿-
szy by³ zw³aszcza udzia³ ludzi m³odych. Np. w najwiêkszym
domu akademickim UJ "Pia�cie" g³osowa³o tylko 10% miesz-
kañców.
    W³adza   m u s i   siê cieszyæ z podanych przez siebie
wyników, choæ wie, ¿e je sfa³szowa³a. Ona ju¿ nie ma innego
wyj�cia - jest skazana na propagandê sukcesu. Natomiast
spo³eczeñstwo nie musi samo siebie czarowaæ. I dlatego,
nawet je�li dok³adne obliczenia niezale¿ne, które musz¹
potrwaæ nieco d³u¿ej, potwierdz¹, ¿e bojkot mia³ szerszy
zasiêg ni¿ poprzednio, przyjmijmy to z optymizmem bardzo
ostro¿nym. Mo¿e to byæ bowiem wynik nie tylko i nie tyle
dzia³alno�ci niezale¿nej i wezwañ do bojkotu, ile ogólnego
zmêczenia spo³ecznego, apatii i zniechêcenia Polaków. Nie
tylko do w³adzy komunistycznej, ale w ogóle do wszystkiego,
w tym tak¿e do tej roboty, której taki ogromny szmat le¿y
wci¹¿ jeszcze przed nami.
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do pracy na tych nadzwyczaj
ciê¿kich stanowiskach. Tu
niestety nie zadzia³a³a je-
szcze ¿adna reforma gospo-
darcza.
--- Trzaskaj¹ce mrozy prze-
platane falami upa³ów wp³y-
nê³y ostatnio na wzrost po-
stojów wagonów kolejowych w
HiL. Z tego powodu Huta po-
nosi dziennie straty oko³o
3 milionów z³otych.
--- W "Gazecie Krakowskiej"
redaktor naczelny osobi�cie
acz delikatnie agituje pod-
w³adnych do nowych zwi¹zków,
cytujemy: "Praca w organie
partii do czego� zobowi¹zuje,
je�li wiêc kto� ma inne po-
gl¹dy, to s¹ przecie¿ inne
gazety". Argument nie do
odrzucenia.
=========================
Z KRAJU
--- Ju¿ ca³kiem oficjalnie
mówi siê o "szaleñstwach
p³acowych" tzn. o tym, ¿e
podniesienie p³ac za³ogom
niektórych przedsiêbiorstw,
gdzie "nastroje grozi³y wybu-
chem", spowoduje przekrocze-
nie tegorocznego planu wy-
p³at o 100 miliardów z³otych.
Równocze�nie wiadomo, ¿e w
tym roku warto�æ produkcji
przemys³owej bêdzie mniejsza
o 100-150 mld z³ od przewidy-
wanej w planie. W efekcie
nast¹pi kolejny przyrost na-

wisu inflacyjnego i� kolejna
podwy¿ka cen? Socjalistyczna
spirala inflacji zdaje siê
nie mieæ koñca�
--- Z pocz¹tkiem roku szkol-
nego nauczyciele dostali
kolejn¹ podwy¿kê. Dziêki niej
pedagodzy po studiach mog¹
ju¿ zarobiæ po³owê �redniej
pensji krajowej.
--- Wci¹¿ brakuje podrêczni-
ków, poczynaj¹c od klas pod-
stawowych. Pewna zniecier-
pliwiona matka w³o¿y³a wiêc
kiedy� siódmoklasi�cie do
torby "Dzie³a wszystkie" Le-
nina zamiast ksi¹zki matema-
tycznej. - Tam te¿ s¹ same
wzory - t³umaczy³a siê potem
przed dyrektork¹ szko³y.
--- Fatalnie wygl¹da sytu-
acja w zakresie budowy domów
jednorodzinnych. Sta³¹ ten-
dencj¹ jest wzrost liczby
wydawanych przez w³adze
zezwoleñ na ich budowê i
zwiêkszanie siê liczby domów
w ró¿nych stadiach zaawanso-
wania. Maleje jednak ilo�æ
domów oddawanych do u¿ytku.
Powodem tego jest sta³y brak
materia³ów budowlanych,
zw³aszcza wykoñczeniowych.
Budynek wznosi siê na ogó³ w
ci¹gu jednego roku, natomiast
jego wykoñczenie trwa potem
jeszcze 6-10 lat.
--- Pewex rozpocz¹³ za dola-
ry sprzeda¿ leków zagranicz-

nych na indywidualne zmó-
wienia. Ci, którzy dysponuj¹
tylko krajow¹ walut¹, mog¹
nadal bezskutecznie poszuki-
waæ najzwyklejszych lekarstw
w pañstwowych aptekach.
A wiêc tak¿e i w dziedzinie
farmacji nowe wróci³o prê-
dzej ni¿ siê tego mo¿na by³o
spodziewaæ.
--- W nak³adzie 50 tys. egz.
PRL wyda³a dzie³o "Józef
Pi³sudski o pañstwie i ar-
mii". Z opublikowanych w nim
perfidnie dobranych i pociê-
tych wypowiedzi wrogów Mar-
sza³ka, g³ównie endeków,
czytelnik mo¿e siê dowie-
dzieæ, ¿e Pi³sudski by³ agen-
tem wywiadu, nacjonalist¹,
imperialist¹, faszyst¹ i
z³odziejem. Tak komuna uczci-
³a 50-lecie �mierci twórcy
Polski Niepodleg³ej.
=========================
 ZE �WIATA
--- Europejska Wspólnota
Gospodarcza stanê³a ostatnio
bezradnie wobec rosn¹cej
gwa³townie góry wo³owiny,
której nikt na Zachodzie nie
chce ju¿ kupowaæ. Postano-
wiono wiêc, ¿e bêdzie ona
sprzedawana krajom socjali-
stycznym po cenie obni¿onej
o 20%. Krajom tym, jak nam
doskonale wiadomo, klêska
urodzaju miêsa jest zupe³nie
nieznana.
--- Dwaj studenci z ZSRR
poprosili o azyl w Szwecji,
dok¹d dotarli, przechodz¹c
pieszo przez fiñsk¹ Laponiê.
W ci¹gu 2 tygodni przemie-
rzyli oni bezludnymi lasami
oko³o tysi¹ca kilometrów.
--- Wietnam znajduje siê
wci¹¿ jeszcze na etapie so-
cjalizmu niedorozwiniêtego.
Objawem tego by³a niedawna
wymiana  pieniêdzy, trzecia
ju¿ od 1975 r. Tym razem za 10
dotychczasowych dongów wyda-
wano jednego. Aby wymieniæ
wiêksze sumy, trzeba by³o
udowodniæ ich legalne naby-
cie. Wiadomo�æ o wymianie
spowodowa³a masowe wykupy-
wanie wszystkiego, co by³o
w sklepach.  ---

===================================================
L u f c i k   w a r i a t a
    Przyszed³ do mnie, rozumiecie, taki facet, któremu wydaje
siê, ¿e jest normalny i powiada: - Ty, Hipek, powiniene�
uwa¿nie czytaæ gazety, bo tam - powiada - mnóstwo ciekawych
rzeczy drukuj¹.
    Usiad³, bydlak, na redakcyjnym biurku i patrzy na mnie
bystro, oczka mru¿y, a w r¹czkach podrzuca pami¹tkowy nó¿ do
rozcinania papieru - jeszcze z wycieczki do Tirany przywie-
ziony przed laty. Có¿ by³o robiæ. Wygrzeba³em z kosza ostat-
ni¹ gazetê i czytam, czytam, ziewam, ale czytam. I nagle,
rozumiecie - bomba! Takie og³oszenie: "Dworek kupiê". I nu-
mer telefonu podany.
    Zaparzy³em facetowi herbatkê, wy�ciska³em r¹czkê i wy-
lewnie go po¿egna³em. Zas³u¿y³. Poszed³ do�æ zadowolony.
    Teraz siedzê nad tym og³oszeniem i skrobiê siê w ³ysinê.
Nie bêdzie ³atwo zdecydowaæ - w koñcu mam tych dworków
parê, ale jak siê dogadaæ z pozosta³ymi wspó³w³a�cicielami?
Samych pe³noletnich ponad 25 milionów� Trzeba by to jako�
podzieliæ czy co?

- Hipek -
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========================

POTWIERDZAMY I DZIÊKUJEMY:
Turnia - 1 USD.

PRZEPRASZAMY za myln¹ nume-
racjê "MP" z 30.9.br. /prawi-
d³owa: 39/126/ i z 21.10. br.
/prawid³owa: 42/129/.
========================

Z REGIONU
--- Neozwi¹zkowcy HiL z
wielkim hukiem uruchomili
dzia³alno�æ gospodarcz¹ czyli
zaczêli eksploatowaæ ha³dê, z
której wybiera siê z³om. Ha³-
da ta by³a od lat z powodze-
niem eksploatowana przez ja-
k¹� spó³dzielniê, która p³a-
ci³a za to Kombinatowi odpo-
wiedni rycza³t. Zwi¹zkowcy
wyrzucili spó³dzielców, poz-
bawili Hutê rycza³tu a kil-
kunastu ludzi pracy, nastêp-
nie naci¹gnêli dyrekcjê na
zakup nowego sprzêtu do eks-
ploatacji ha³dy /przekazane-
go im potem za darmo/, a bank
- na miliardowy kredyt.
Dzia³alno�æ za� zaczêli od...
powo³ania specjalnej dyrek-
cji, której b³ogos³awieñstwa
udzieli³ sam Alfred Miodo-
wicz.
--- Podobno straty ZOMO w
Hucie 13 bm. wynios³y 50 ran-
nych, w tym 18 ciê¿ko.
--- Wiadomo�æ dla intelek-
tualistów: ukaza³ siê w
sprzeda¿y nowy numer "Pisma"
literacko-artystycznego -
tym razem na nieco twardszym
papierze, niestety.

Czytaj uwa¿nie
S P U � C I Z N A

    Pal¹c �wiat³a na grobach my�limy o ludziach, którzy jak
my ¿yli miêdzy ogromem Rosji a potêg¹ Niemiec. Odpowiadali
jak umieli na wyzwania swych trudnych czasów. Kochali nas
-  jeste�my ich dzieæmi. Chcieli tego samego co my. Pracowa-
li, cierpieli. Mieli nadziejê.
    To jest nasze miejsce na ziemi. /k/
===================================================
DZIEÑ JAK CO DZIEÑ
    W �rodkach masowego przekazu trwa kolejny manewr
oskrzydlaj¹cy propagandy ateistycznej, przeprowadzany jesz-
cze gwa³towniej ni¿ przed rokiem, gdy ludzie b. towarzysza
i b. pu³kownika - dzi� wiê�nia politycznego - Pietruszki
przygotowywali pewn¹ akcjê specjaln¹. Znaj¹c wra¿liwo�æ mo-
raln¹ funkcjonariuszy i ich temperament nale¿y liczyæ siê
z ponowieniem "dzia³añ pozaregulaminowych", które z w³a�ci-
w¹ sobie przenikliwo�ci¹ przewidywa³ nie tak dawno genera³
Po¿oga, wskazuj¹c jednak na wszelki wypadek konkurencyj-
nych wykonawców. Konkurencja? W realnym socjalizmie!?

ETYKA WALKI
   Krakowski PAX zorganizowa³ miêdzynarodow¹ sesjê po�wiê-
con¹ Albertowi Schweizerowi /s³ynny lekarz-misjonarz,
twórca etyki "poszanowania ¿ycia"/. Licznych go�ci zagra-
nicznych poinformowano na wstêpie, ¿e dyskusja nie mo¿e za-
wieraæ akcentów politycznych, lecz dotyczyæ wy³¹cznie filo-
zofii, etyki i teologii. W zwi¹zku z tym go�cie taktownie po-
wstrzymali siê np. od uwag na temat nieprzestrzegania w PRL
prawa do ¿ycia w prawdzie, masowego przerywania ci¹¿y czy
przyznania niejakiemu Wa³êsie, podobnie jak kiedy� Schwe-
izerowi, pokojowego Nobla. Jedynie reprezentanci NRD z ca³ym
spokojem truli np., ¿e gdyby Schweizer ¿y³, by³by komunist¹,
a Reagan jest be, bo chce gwiezdnych wojen.

NA TROPACH  "SPEKULACJI"
   Biuro Polityczne analizowa³o sytuacjê w poligrafii.
Prasa donios³a o przeprowadzeniu "kilka tygodni temu" w
ca³ym kraju kontroli "pozarynkowej sprzeda¿y artyku³ów
poligraficznych". Centralna komisja do walki ze spekulacj¹
wprowadzi³a �cis³¹ kontrolê sprzeda¿y artyku³ów, których
"z jednej strony brak, z drugiej natomiast mog¹ byæ wyko-
rzystywane do prowadzenia nielegalnej dzia³alno�ci". Do-
brze poinformowani powiadaj¹, ¿e przed korzystaniem z sza-
letów publicznych trzeba bêdzie poddawaæ siê rewizji osobi-
stej - d³ugopisy, o³ówki i scyzoryki przechowywane bêd¹ w
depozycie za imiennym pokwitowaniem. Odno�ne zarz¹dzenie
ma mieæ charakter przej�ciowy - do  czasu zainstalowania
telewizji przemys³owej. Centrum dyspeczerskie zostanie zlo-
kalizowane w nowo wznoszonym gmachu, który pomie�ci rów-
nie¿ m.in. o�rodek skomputeryzowanej ewidencji obrotu
pêdzlami, pêdzelkami i pêdzeleczkami, laboratorium analizy
mikro�ladów tuszu, tempery, farb emulsyjnych, lakierów ni-
tro i kredy szkolnej, oraz izbê reedukacji twórców niesto-
warzyszonych.
===================================================
ZNACZKI... ZNACZKI...
--- Krakowski "Hutnik" wyda³ 3 bloki /w kol. czerwonym,
zielonym i niebieskim/, ka¿dy po 6 znaczków z satyrycznymi
rysunkami antywyborczymi. Cena kompletu 360 z³. Szkoda tyl-
ko, ¿e rysunki za bardzo zmniejszono i s¹ ma³o czytelne.
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Z KRAJU
--- Ludno�æ Warszawy przy
udziale delegacji z ca³ego
kraju obchodzi³a smutn¹ ro-
cznicê �mierci ks. Jerzego
Popie³uszki. W ko�ciele na
¯oliborzu zgromadzi³ siê 10-
tysiêczny t³um. Po uroczys-
tym nabo¿eñstwie nie obesz³o
siê bez spontanicznej mani-
festacji i zwyk³ych staræ z
milicj¹.
--- W ko�ciele �w. Brygidy
w Gdañsku zorganizowana zo-
sta³a wystawa krakowskiej
malarki Teresy Stankiewicz
"Jesieñ 84", po�wiêcona pa-
miêci ks. Jerzego Popie³usz-
ki. Na ekspozycjê z³o¿y³o siê
25 sugestywnych rysunków.
--- Ostatnio mieszkañcy PRL
zw³aszcza dzieci, masowo za-
padaj¹ na wirusowe zapalenie
oskrzeli, zwykle bezgor¹czko-
we, po³¹czone z czêstymi kom-
plikacjami m.in. zapaleniem
p³uc. Epidemi¹ objête s¹ tak-
¿e województwa krakowskie i
katowickie. Prasa - zgodnie
z socjalistycznym obyczajem
nic nie pisze na ten temat.
--- Urban poinformowa³, ¿e
popyt na cukier jest du¿y.
Mierzenie popytu na artyku-
³y reglamentowane  - i to w
warunkach rynku producenta
- stanowi twórczy wk³ad pol-
skiej my�li ekonomicznej w
rozwój - pardon, dalszy roz-
wój wszystkiego w ogóle.
--- Urban ujawni³ te¿, ¿e
Wa³êsa nie wp³aci³ obieca-
nych 60.000 dolarów na Pano-
ramê Rac³awick¹, nie podaj¹c
jednak, czy postanowi³ zmie-
niæ wcze�niejsz¹ decyzjê w
czasie pobytu w Bieszczadach,
czy po spotkaniu w Stoczni z
doktorem Rakowskim, czy mo¿e
po wszczêciu postêpowania
rewindykacyjnego przez Wiel-
kiego Konkwistadora PRL,
dzi� pos³a Miodowicza.
--- Aktyw spo³eczny, który
przeprowadzi³ niedawne wybo-
ry do Sejmu, ma uzasadnione
powody do oburzenia na Lecha
Wa³êsê. W koñcu nale¿a³o
okazaæ trochê szacunku dla

ogromnego wysi³ku, jakiego
wymaga³o uzyskanie 78,8%
frekwencji zamiast regulami-
nowych 99,8%!
--- DTV przedstawi³ jako
osi¹gniêcie ostatniej kampa-
nii wyborczej fakt, ¿e w jed-
nym z przedsiêbiorstw utwo-
rzono zespó³ gospodarczy, w
którym pracownicy dorabiaj¹
sobie po pracy po 6-7 tys.
z³otych miesiêcznie. Jak z
tego widaæ, zbli¿amy siê
szybko do komunistycznego
idea³u - powszechnego kilku-
nastogodzinnego dnia pracy.
--- Na polecenie w³adz dy-
rektor toruñskiej Elany za-
wiesi³ wykonanie uchwa³y Ra-
dy Pracowniczej tego zak³adu
w sprawie zorganizowania na-
rady przedstawicieli samo-
rz¹dów pracowniczych nt. "Sa-
morz¹d: model a rzeczywis-
to�æ". Taki jest dzisiaj model
rzeczywisto�ci samorz¹dów.

ZE �WIATA
--- Prezydent Stanów Zjedno-
czonych Ameryki Pó³nocnej
Ronald Reagan przyj¹³ ofi-
cjalnie w Bia³ym Domu przed-
stawiciela Biura Koordyna-
cyjnego "Solidarno�ci" za
granic¹ z siedzib¹ Brukseli
Jerzego Milewskiego. Ile by
da³ za dost¹pienie podobnego
zaszczytu niejaki W. Jaruzel-
ski, nie mówi¹c ju¿ o F. Ra-
kowskim...
--- Wg oficjalnych danych
ONZ liczba emigrantów
afgañskich wynosi 4,5 milio-
na. Z tego 2,5 mln uciek³o
przed radzieck¹ inwazj¹ do
Pakistanu, 2 mln do Iranu.
--- W ZSSR oficjalnie za-
przestano u¿ywania zwrotu
"rozwiniêty socjalizm". Cie-
kawe jaki nowy slogan ukuj¹
ideolodzy z Kremla na okre-
�lenie obecnego etapu komu-
nizmu schy³kowego.

===================================================

L u f c i k   w a r i a t a
    Najsilniejsze wra¿enie wywar³o na mnie opublikowanie
w Obwieszczeniu Pañstwowej Komisji Wyborczej drugiego, do-
tychczas �ci�le tajnego imienia Rakowskiego Mieczys³awa.
Zauwa¿y³em równie¿, ¿e znalaz³ siê on na szarym koñcu piêæ-
dziesiêciu najlepszych z najlepszych - skre�li³o go 365.752
g³osuj¹cych /czy¿by wszyscy czytelnicy POLITYKI?/. Nato-
miast na tzw. Czele uplasowali siê ex aequo Kozakiewicz
i Szurkowski Ryszard, co wydaje siê zapowiadaæ, i¿ kadencja
mo¿e byæ zabawna. Faktem nie pozbawionym Picanterii jest
zajêcie �rodkowych pozycji przez pos³ów Dobraczyñskiego
Jana, Jab³oñskiego Henryka i Jaruzelskiego Wojciecha /w tej
w³a�nie kolejno�ci/ oraz g³êboka ty³ówka Kiszczaka, Barci-
kowskiego i Hucpy. Co jeszcze? Jeden kandydat rozmy�li³ siê
w ostatniej chwili nie ma go na li�cie w ogóle, natomiast
profesor Suchodolski æwiczy liczenie do trzech. Na co liczy
sze�æ do dziewiêciu milionów porz¹dnych ludzi, którzy jako�
siê nie przestraszyli, jeszcze zobaczymy. Grabula! - Hipek -

   P.S. Tak siê zaanga¿owali�cie w kalkulacjê wyborcze
i przymiarki, ¿e uciek³y wam dwie najzabawniejsze informa-
cje tygodnia. Pierwsza streszcza doroczny raport o naszym
stanie zdrowia nastêpuj¹co:  "NASZE  ZDROWIE  NIE  ULEG£O
RADYKALNEMU  POGORSZENIU"  i zachêca do mycia r¹czek /po
oddaniu g³osu/. Druga za� znajduje siê /w roztworze/ w du-
¿ym opakowaniu gorbaczówki: jak wynika z referatu Micha-
i³a Imperatora, przystêpuje on do zbudowania w ci¹gu 15 lat
Drugiego ZSRR. Po pierwszej wiadomo�ci poczu³em siê fatal-
nie, ale ta druga przywróci³a mi zdrowie. Cholera, chyba
warto po¿yæ jeszcze tych kilkana�cie lat, jak my�licie? Hi,
hi, hi... - hi. -

1985  �  28 PA�DZIERNIKA  �  NR 43 (130)



MA£A POLSKA  �  ROK III
291
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=========================

POTWIERDZAMY I DZIÊKUJEMY:
Ry� - 100 szylingów
=========================

Z REGIOMU
--- Obawa przed zdrad¹ ta-
jemnicy wojskowej osi¹gapa-
ranoiczny wymiar. Na planie
Krakowa na przyk³ad nie
zaznaczono w ogóle ¿adnego
zak³adu przemys³owego, ³¹cz-
nie z Hut¹ im. Lenina. Adresy
ich za to mo¿na znale�æ w
ksi¹¿ce telefonicznej. Wiado-
mo�æ tê odstêpujemy darmo
agentom CIA.
--- W Nowej Hucie miasto
buduje prymitywny barak, do
którego bêdzie siê eksmitowaæ
niesumiennych dozorców z
innych mieszkañ s³u¿bowych
w blokach. Koszt budowy 1 m
kw. W tym obiekcie wyniesie
40 tys. z³. To znaczy tyle, co
koszt 1 m kw. w zwyk³ym spó³-
dzielczym domu mieszkalnym.
Takie paradoksy mog¹ mieæ
miejsce tylko w ustroju so-
cjalistycznym.
--- Przydzia³ cukru na g³o-
wê w przedszkolu wynosi 3
dkg dziennie. Zapewne dlate-
go, by maluchy nie pêdzi³y
bimbru.
=========================

Z KRAJU
--- W ko�ciele �w. Stanis³a-
wa Kostki w Warszawie na
¯oliborzu odprawiona zosta³a
msza �w. w intencji... morder-
ców ks. Popie³uszki.

--- Wczoraj, 3 bm. rozpocz¹³
siê og³oszony przez niezale¿-
n¹ opozycjê ogólnokrajowy
Tydzieñ Wiê�niów Politycz-
nych. Wiê�niów takich jest
dzi� w kraju blisko 400.
--- Dziesiêæ lat musieli�my
czekaæ, aby kartki na cukier
wprowadzone na "okres przej-
�ciowy" za Gierka i Jarosze-
wicza zosta³y wreszcie zli-
kwidowane. Na os³odê mi³o�ci-
wy rz¹d podnió�³ cenê cukru
od razu o 25 procent. Poci¹-
gnie to za sob¹ odpowiednie
"zmiany" cen wielu produktów,
w sk³ad których wchodzi cu-
kier. Tydzieñ wcze�niej rz¹d
uszczê�liwi³ nas podniesie-
niem cen mleka i jego prze-
tworów, wprawdzie tylko "se-
zonowym", ale sezon trwaæ
bêdzie 7 miesiêcy. Tak oto
krok po kroku wychodzimy
z kryzysu prosto w przepa�æ
inflacji, nêdzy i beznadziei.
--- W ko³ach ekonomistów
wspó³pracuj¹cych z rz¹dem
wci¹¿ lêgn¹ siê pomys³y wy-
chodzenia z kryzysu poprzez
nowe socjalistyczne wspó³za-
wodnictwo pracy. Jak wiadomo
jednak z do�wiadczeñ prze-
sz³o�ci, wspó³zawodnictwo
takie nigdy nie przynosi³o
zwiêkszenia produkcji, lecz
tylko nieuzasadniony wzrost
premii dla w¹skiej grupy
czo³owych przodowników pra-

cy, których osi¹gniêcia sztu-
cznie rozdymano ze wzglêdów
propagandowych. Oczekiwanie,
¿e teraz mog³oby byæ inaczej
jest karygodn¹ naiwno�ci¹.
--- W r. 1978 absolwent AM
otrzymywa³ 100 tys. z³ na
tzw. zagospodarowanie, je�li
decydowa³ siê na podjêcie
pracy w terenie wiejskim,
gdzie brak by³o lekarzy /tzw.
tereny deficytowe/. Dzisiaj
kwota ta wynosi dok³adnie
tyle samo, co na pewno ¿adne-
go absolwenta AM nie sk³oni
do pracy na wsi. Oto jak w³a-
dze PRL dbaj¹ o zdrowie naj-
szerszych rzesz ludno�ci.
--- Od wiosny br., zaczêto
mundurowaæ resztê pracowni-
ków energetyki, licz¹c¹ ko³o
300 tys. ludzi. Koszt jednego
munduru wynosi 10-15 tys. z³.
Jest to mundur galowy ze
wszystkimi szykanami jak np.
ozdobnym sznurem, potrzebny
parê razy w roku, g³ównie na
�wiêta pañstwowe. Równocze-
�nie pracownicy z wy¿szym
wykszta³ceniem /tak¿e np.
prawnicy/ dostaj¹ nominacje
na in¿yniera-energetyka, a
pracownicy z wykszta³ceniem
�rednim /tak¿e po ogólniaku/
- na technika-energetyka.
To nic, ¿e energetyka jako
bran¿a nam siê wali, my za-
wsze - jak to Polacy - boso,
ale w ostrogach.

=================================================

L u f c i k   w a r i a t a
   Nie ma co ukrywaæ, zrobi³o siê smutno i g³upio. Nawet
mój pielêgniarz, który omal mnie nie wypu�ci³, kiedy go
przekonywa³em, ¿e muszê do urny, przesta³ siê szyderczo
u�miechaæ na mój widok. Liczcie sobie, liczcie - mo¿na
siê cieszyæ, ¿e jeszcze sze�æ do dziesiêciu milionów ludzi
postanowi³o nadal pos³ugiwaæ siê lustrem w normalny
sposób, mo¿na te¿ snuæ rozwa¿ania co do tego, czego prze-
straszyli siê bezpartyjni a czego emeryci, ale w sumie
nie jest fajnie. No có¿ - nie nale¿a³o siê zbyt wiele
spodziewaæ po tych gierojach, którzy woleli ogl¹daæ
Isaurê ni¿ pos³uchaæ piêknej polszczyzny /mam na my�li
choæby tzw. BBC-Polish/, uwa¿niej czytywali drobne
og³oszenia i wiadomo�ci sportowe ni¿ ordynacjê wyborcz¹,
¿e nie wspomnê o Ma³ej Polsce, a w ogóle to zaczynaj¹
mieæ w¹tpliwo�ci, czy siê nie zapisaæ, sorry, czy by nie
wst¹piæ... Pewnie móg³bym zrozumieæ te marzenia o nor-
malno�ci, ale przecie¿ to ja jestem, do licha,

- Hipek -

NR 44 (131)  �  4 LISTOPADA  �  1985



ROK III  �  MA£A POLSKA
292

---- Jaka bêdzie Polska
roku 2000? W zatwierdzonym
ju¿ rz¹dowym projekcie roz-
woju województwa gdañskiego
proponuje siê ju¿ dzisiaj, i
to ca³kiem serio, aby obowi¹-
zuj¹ce aktualnie normy za-
nieczyszczania �rodowiska
uchyliæ i doj�æ do nich znowu
dopiero w roku 2000 lub na-
wet pó�niej. Tak oto na na-
szych oczach nabiera real-
nych tre�ci has³o: Polskê
naszych marzeñ kszta³tujemy
dzisiaj...
=========================

ZE �WIATA
--- Komunistyczna partia
Wielkiej Brytanii ostatecz-
nie rozlecia³a siê na dwie
frakcje - promoskiewsk¹
mniejszo�æ z gazet¹ "Morning
STAR" i eurokomunistyczn¹
wiêkszo�æ, która zaczê³a
wydawaæ tygodnik "Seven
Days". Zabawne, ¿e zacz¹³ on
do�æ niespodziewanie popie-
raæ... polsk¹ "Solidarno�æ"!
=========================

WYPISY Z LITERATURY
OJCZYSTEJ

Ryszard Krynicki
        MÓWI¥C

Mówi¹c: - Jak mogê walczyæ
o ludzkie prawa
skoro mam ¿onê i dziecko? -
sam skazujesz je na karê,
której wymiaru nie znaj¹

nawet oprawcy.
=========================
"Kapitalizm ma k³opoty wy-
nikaj¹ce ze swego przekona-
nia, ¿e ka¿dy potrafi dbaæ
sam o siebie. Nie umie po-
móc tym, którzy nie potrafi¹
dbaæ o siebie. Natomiast so-
cjalizm ma k³opoty wynikaj¹-
ce z przekonania, ¿e nikt
nie potrafi dbaæ sam o sie-
bie".

Eric Hoffer

"W jakimkolwiek po³o¿eniu
pozostaje ogó³, zawsze znaj-
dzie siê sfera, w której mo¿e
swobodnie pracowaæ na ko-
rzy�æ w³asnego dobra".

A. �wiêtochowski

C z y t a j   u w a ¿ n i e
PRZESUWAMY SIÊ

   Brak cenzury w podziemiu pozwala na dyskusjê i coraz
precyzyjniejsze formu³owanie pogl¹dów. Od¿ywaj¹ kontrower-
sje miêdzy, umownie mówi¹c, prawic¹ a lewic¹. Jest to naj-
grubszy mo¿liwy podzia³. W³adza jest podzielona i naród
równie¿. Tak jest na ca³ym �wiecie.
   Prawica to zwykle wy¿si urzêdnicy, klasyczna lewica wy-
wodzi siê z ubogich. Prawica widzi naród jako ca³o�æ, lewica
eksponuje konflikty. Has³a prawicy to porz¹dek i praca,
has³a lewicy to sprawiedliwo�æ, rewolucja, zwyciêstwo.
Zwi¹zki Zawodowe to lewica, ale ruch spo³eczny - ju¿ nieko-
niecznie.     /k/

TEN GAJ JEST NIEBIESKI
   W jednej  z krakowskich szkó³ podstawowych nauczycielka
klasy II zastosowa³a now¹ metodê wychowawcz¹ godn¹ wiel-
kiego Makarenki. Zorganizowa³a mianowicie dzieciom zabawê
w "zielony gaj". Uczeñ, który co� przeskroba³, nie dosta³
tradycyjnych "³ap", lecz musia³ chodziæ z zawi¹zanymi oczami
w krêgu kolegów, z których ka¿dy czêstowa³ go kuksañcem.
Nie trzeba byæ Einsteinem, ¿eby zauwa¿yæ niezwykle bliskie
pokrewieñstwo "zielonego gaju" ze znan¹ zabaw¹ doros³ych
pod tytu³em "�cie¿ka zdrowia"...

Z TAJEMNIC STATYSTYKI
   Pracujemy w pi¹tek. Trzech z nas jest niestowarzyszonych.
Z pozosta³ych dwaj nale¿¹ do PZPR, dwaj do zz, 1 do ORMO, 1
do TPPR, 1 do stowarzyszenia twórczego, 2 do PRON, 1 do TKKS,
1 do Klubu Oficerów Rezerwy /KOR/, 1 do LOK, 1 do ZBoWiD.
Ponadto mamy jednego cz³onka Inspekcji Robotniczo-Ch³op-
skiej, 1 kontrolera BHP i 1 ³awnika kolegium d/s wykroczeñ.
Razem wiêc z naszej pi¹tki 16 jest za rz¹dem a 3 jest prze-
ciw.

ORnak

PRL NA ARENIE MIÊDZYNARODOWEJ
   Generalissimus wybiera siê z wizyt¹ duszpastersk¹ do
Algierii, Libii i Maroka. Przy okazji podpisany zostanie
obustronnie korzystny dokument o wspó³pracy w ró¿nych
dziedzinach oraz szereg kontraktów. Miêdzy innymi przewi-
duje siê rekonstrukcjê przez specjalistów z Maghrebu naszej
Pustyni B³êdowskiej /jako pierwszy etap d³ugofalowego pla-
nu rozwoju turystyki i gospodarki rolnej/ oraz udzia³ du¿ej
liczby specjalistek ze strony polskiej, wytypowanych przez
Ligê Kobiet Polskich i Ko³a Gospodyñ Wiejskich do udzia³u
w badaniach naukowych nad sposobami zapobiegania skutkom
spadku pog³owia wielb³¹dów w krajach arabskich.

ZNACZKI... ZNACZKI...
--- Dwuznaczkowy  blok w kolorach czarnym i czerwonym
wyda³a Poczta Kraków. Warto�æ 100 z³. Na znaczkach: g³owa
Chrystusa ukrzy¿owanego na tle Pomnika Poleg³ych Stocz-
niowców w Gdañsku i napis "Bóg da si³ê swojemu ludowi" oraz
Matka Boska Czêstochowska na tle or³a w koronie i rêki
w znaku V z napisem "Solidarno�æ - Niepodleg³o�æ".
--- Nak³adem Poczty Homo Homini ukaza³ siê blok czarno-
amarantowy z 4 znaczkami po 25 z³. Na znaczkach: Matka
Boska Czêstochowska, orze³ w koronie, prymas Wyszyñski
i Jan Pawe³ II.                   ---
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=========================

POTWIERDZAMY I DZIÊKUJEMY:
Górnik - 10 M.
=========================

UWAGA!
    Nastêpny numer "Ma³ej
Polski" zamierzamy wydaæ z
dat¹ 10 listopada br. w po-
dwójnej objêto�ci w cenie
30 z³.
=========================

Z REGIONU
--- W Zespole Szkó³ Odzie¿o-
wych nr 2 w Nowej Hucie trwa
walka o zdjête w czasie malo-
wania krzy¿e. Uczniowie, ro-
dzice i znaczna czê�æ grona
pedagogicznego zwróci³a siê
o zawieszenie krzy¿y z po-
wrotem w klasach. Kuratorium
nowohuckie zagrozi³o rozwi¹-
zaniem szko³y i powo³aniem
jej na nowo po weryfikacji
personelu i uczniów. Krzy¿e
ze szko³y uroczy�cie zdepono-
wano w ko�ciele parafialnym,
nie rezygnuj¹c jednak¿e z do-
chodzenia swoich praw. W od-
wecie Kuratorium wzywa na-
uczycieli na indywidualne
rozmowy, staraj¹c siê zastra-
szyæ tych, którzy opowiedzie-
li siê po stronie uczniów, i
przekupiæ obojêtnych.
--- Alfred Miodowicz wyzna³
na spotkaniu z aktywem
zwi¹zkowym HiL ¿e czytuje
podziemnego "Hutnika". Praw-
dopodobnie otrzymuje go od
swoich kolegów z SB.

===================================================
GENERA£OWIE NIE S¥ ZMÊCZENI!
    Tydzieñ obfitowa³ w niecodzienne wydarzenia wewn¹trz-
polityczne: najpierw Plenum KC, przerwane na tydzieñ /chy-
ba po raz pierwszy od lata 1956 r.; czy¿by jakie� nieporozu-
mienia w tym gronie?/, dzieñ pó�niej pierwsze posiedzenie
Sejmu, "odej�cie" genera³a, wymiana kilkunastu osobników
w naczelnych organach PRL, zapowied� drugiej czê�ci Plenum
KC i znowu dzieñ pó�niej /co za zdumiewaj¹ca paralelno�æ!/
zbiórki Sejmu� Szczegó³y poda³y publikatory krajowe i za-
graniczne. Pozostaje pytanie: co to wszystko znaczy?
    Chyba jednak niewiele.
    Propaganda twierdzi: kraj siê znormalizowa³, sytuacja
ustabilizowa³a, kryzys za nami. M¹¿ Opatrzno�ciowy nie
musi wiêc sam wszystkiego dogl¹daæ. Ocali³ kraj, burze mi-
nê³y, mo¿na zrealizowaæ uchwa³ê IX Zjazdu PZPR o nie³¹cze-
niu funkcji partyjnych z administracyjnymi. My to widzimy
trochê inaczej: je�li stabilizacja - to na dnie kryzysu,
przy sypi¹cej siê gospodarce, zmursza³ej partii i odwrocie
na ca³ej linii od reform; je�li normalizacja - to poprzez
powrót do najgorszych wzorców stalinowskich. A genera³ bê-
dzie i tak faktycznie dalej dzier¿y³ pe³niê w³adzy. Nato-
miast zmiany personalne maj¹ tylko maskowaæ faktyczny za-
stój i marazm polityczno-gospodarczy utrzymywany przez tê
sam¹ ekipê.
    Manewr Jaruzelskiego nie ma wiêc nic wspólnego ze Su-
lejówkiem. Nic nie wskazuje te¿ na to, by wojsko wraca³o do
koszar. Jest to tylko przegrupowanie na z góry upatrzone
pozycje. Tysi¹ce genera³ów i oficerów rozkomenderowanych
na ró¿ne odpowiedzialne stanowiska jak kraj d³ugi i szero-
ki mo¿e wiêc spaæ spokojnie. £¹cznie z mi³o�ciwie dowodz¹cym
Krowodrz¹ pu³kownikiem Bielskim.
    S¹ tacy, co twierdz¹, ¿e przej�cie Jaruzelskiego do Rady
Pañstwa jest krokiem w kierunku przywrócenia urzêdu Pre-
zydenta PRL, którym genera³ chcia³by zostaæ jako druga
osoba po Bierucie. Byæ mo¿e, ale zapowiedziane na ten ty-
dzieñ zmiany w ustroju naczelnych organów PRL raczej chy-
ba bêd¹ dotyczyæ reorganizacji ministerstw ni¿ prerogatyw
Rady Pañstwa. Na marginesie: �mieszne jest to sta³e niena-
d¹¿anie ustawodawstwa za aktualnymi potrzebami w³adzy.
    Posiedzenie Sejmu wprowadzono do I programu TV w ostat-
niej chwili w miejsce meczu Legii, motywuj¹c to masowymi
¿¹daniami telewidzów. Jak widaæ, chwyty propagandy s¹ co-
raz prymitywniejsze.
    Wszystkie zmiany na szczytach w³adzy by³y znane za-
chodnim dziennikarzom /a wiêc ca³emu niesocjalistycznemu
�wiatu/ na kilka dni wcze�niej. Tylko polska opinia pu-
bliczna o niczym nie wiedzia³a. Nawet niektórych pos³ów -
widaæ to by³o w bezpo�redniej transmisji - zaskoczy³o
przej�cie Jaruzelskiego do Rady Pañstwa, co dot¹d uwa¿ane
by³o zwykle za odstawkê /patrz np. przej�cie Cyrankiewicza
po grudniu 1970 r. z ³aw rz¹du do ³aw Rady Pañstwa nie po-
zbawione teatralnych gestów/.
    Mo¿na by jeszcze dywagowaæ na temat upadku M.F. Rakow-
skiego czy osoby Messnera, który by³ jednym z pierwszych
docentów marcowych, ale w³a�ciwie mamy ochotê powtórzyæ
zdanie Wa³êsy po doj�ciu do w³adzy St. Kani we wrze�niu
1980 r.: gratulujemy, ale zmiany personalne nas nie inte-
resuj¹.
=================================================
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--- Ku naszemu zdumieniu
"Gazeta Krakowska" zamie�ci-
³a kilka s³ów prawdy i to w
dodatku na 1 stronie w tytu-
le: "WYWIAD PREZESA RADY
MINISTRÓW PRL GEN. WOJCIE-
CHA JARUZELSKIEGO DLA TY-
GODNIKA "TIME". OPINIA AME-
RYKAÑSKA JEST B£ÊDNIE IN-
FORMOWANA O RZECZYWISTEJ
SYTUACJI W POLSCE." - A fe,
Generale!
=========================
Z KRAJU
--- Po wy�wietleniu filmu
"Shoah" zarzucono Lantzmano-
wi w dyskusji telewizyjnej
stronniczo�æ. W dyskusji tej
nie wzi¹³ jednak udzia³u ¿a-
den przedstawiciel narodu
¿ydowskiego, ani te¿ ¿aden
Polak uhonorowany przez rz¹d
pañstwa Izrael medalem
"Sprawiedliwy po�ród narodów
�wiata" przyznawanym za po-
moc ¯ydom w czasie wojny.
A przecie¿ po³owa wszystkich
ludzi posiadaj¹cych to za-
szczytne odznaczenie mieszka
w Polsce. W TVP nie wypowie-
dzieli siê tak¿e ludzie, któ-
rzy maj¹ tu bezsprzecznie
najwiêksze moralne prawo do
zabierania g³osu - dzia³acz
tymczasowego Komitetu Pomocy
¯ydom a pó�niej Rady Pomocy
¯ydom /Kryptonim "¯egota"/,
�wietny znawca zagadnienia
W³adys³aw Bartoszewski, czy
jedyny ¿yj¹cy w Polsce przy-
wódca postania w Getcie War-
szawskim -Marek Endelman.
Nie wiemy, czy nie zostali
zaproszeni, czy te¿ zaprosze-
nia nie przyjêli. Ten problem
TVP taktownie przemilcza³a.
=========================
ZE �WIATA
--- 18 krajów europejskich
podpisa³o w Hanowerze umowê
o wspólnej realizacji pro-
gramu rozwoju nauki i tech-
nologii "Eureka". Krajom tym
chodzi o nadrobienie zapó�-
nienia technologicznego Eu-
ropy w stosunku do USA i Ja-
ponii. O nadrabianiu czego-
kolwiek w stosunku do krajów
socjalistycznych i Zanzibaru
- jako� nie wspominano.

===================================================

L u f c i k   w a r i a t a
    Bardzo mnie ucieszy³ wybór nowego pana prezydenta,
choæby tylko z tego powodu, ¿e jest on narodowy w formie.
Niestety, w tre�ci jest socjalistyczny /wbrew optymistom,
twierdz¹cym, i¿ jest odwrotnie, ale nie maj¹ racji oni, oj
nie maj¹�/ - skoro jednak nasze kontakty sprowadzaj¹ siê
do jednego spotkania w wieczór sylwestrowy /tak d³ugo chy-
ba siê to wszystko jeszcze utrzyma, nie?/, nie mogê narzekaæ.
Podoba mi siê tak¿e nowy pan premier, nareszcie mamy znowu
profesora premiera, jak wybe³kota³ pewien sêdziwy legioni-
sta, któremu wszystko siê pomiesza³o niby kartki Dobraczyñ-
skiemu.
    ¯al jeno, ¿e nie wypada prosiæ pana premiera o spolszcze-
nie nazwiska - wtedy móg³by liczyæ tylko na synekurê w
PRONie. Wyja�niam od razu, ¿e jego nazwisko oznacza, o zgro-
zo, ko�cielnego albo zakrystiana - po tym jak brat Dobra-
czyñski upomnia³ siê z wysokiej trybuny o rozdzia³ KO�cio³a
od Pañstwa, prof. Zbigniew nie móg³by wiêc pe³niæ funkcji
prezesa Rady Ministrów. Wbrew PRONowi? - Wykluczone!
    Tyle na razie - czekam na listê sekretarzy i podsekreta-
rzy stanu coraz bardziej normalnego - tak normalnego, ¿e
wprost trudno wytrzymaæ!

- Hipek -
===================================================

OKIEM TELEWIDZA
    Mamy nowy parlament i nowy etap demokracji parlamen-
tarnej, tylko z elektronik¹ jeszcze nie nad¹¿amy. W ka¿dym
razie trzeba pogratulowaæ Obywatelowi Marsza³kowi udanego
debiutu - zwyciêsko zastosowa³ strategiê walki i porozumie-
nia w sali sejmowej, uniewa¿niaj¹c widniej¹ce na tablicy
g³osy sprzeciwu wobec kandydatury Messnera. Potem komputer
dzia³a³ bez zarzutu: sprzeciwów nie by³o. O tym jak trafny
by³ pomys³ zast¹pienia zu¿ytego uchwytu do laski marsza³-
kowskiej przez Malinowskiego /mimo ¿e ten ostatni przysiê-
ga³ publicznie, ¿e nie mia³ w rodzinie ¿adnego Rodiona/,
�wiadczyæ mo¿e autentyczne przera¿enie nowego marsza³ka,
gdy ujrza³ na tablicy �wietlnej jeden g³os wstrzymuj¹cy siê
od poparcia kandydatury Generalissimusa, oraz widoczna
ulga, gdy Wojciech przyzna³ siê do tego ¿arciku. Tak, tak -
nie od razu obywatele pos³owie przyucz¹ siê g³osowaæ jak
trzeba - obur¹cz�
===================================================

KTO PRZEJMIE LUTNIÊ?
   Na zakoñczenie sezonu nasza ³ysa primadonna wykona³a
ulubion¹ solówkê "umieraj¹cy ³abêd�" - niestety bez efektów
choreograficznych, do których têskni¹ co pamiêtliwsi tele-
widzowie. Tym razem by³ to �piew, a raczej recitativ - dosta-
³o siê wiêc i klerowi, i intelektualistom, i dziennikarskim
hienom pluj¹cym pod ko³a parowozu dziejów. S³owem, by³o pie-
kielnie nudno, co oznacza, ¿e mo¿liwo�ci rzecznika istotnie
siê ju¿ wyczerpa³y - nic wiêc dziwnego, ¿e trzeba teraz
zmieniæ rz¹d. Ba, rz¹d to drobiazg - ale któ¿ we�mie po
Uszatku lutniê? Pewne o¿ywienie móg³by wywo³aæ jeszcze Ka-
³u¿yñski - ale czy to jest moment na uruchamianie rezerw
strategicznych?

===================================================
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JESZCZE JEDEN KRZY¯�
   Niewielki, cichy, trochê prowincjonalny Olsztyn trzyma³
siê zawsze na uboczu, gdy przez Wybrze¿e, �l¹sk, stolicê czy
Now¹ Hutê przetacza³y siê strajki i demonstracje. I oto teraz
nagle przez ca³e miasto przesz³a 4-godzinna, 10-tysiêczna ma-
nifestacja. Dwóch biskupów koncelebrowa³o mszê ¿a³obn¹, nad
grobem przemawia³ rektor Uniwersytetu Gdañskiego, odczyta-
no list Wa³êsy. Zmar³ bowiem nieznany przedtem, 19-letni
student, Marcin Antonowicz, syn ludzi , których pogl¹dy i
dzia³alno�æ spo³eczna mog³y nie podobaæ siê w³adzy. Zatrzy-
many przez milicjê, zabrany do jej samochodu, w kilkana�cie
minut pó�niej le¿a³ na bruku z ran¹ g³owy. Zmar³ nie odzy-
skawszy przytomno�ci.
   Ciche, prowincjonalne miasto ma wiêc ju¿ tak¿e swego tra-
gicznego bohatera. Na mapie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej
wyrós³ kolejny bolesny krzy¿.

POTWIERDZAMY I DZIÊKUJEMY:
Nagroda specjalna im. Ks.
Popie³uszki. SPROSTOWANIE:
dziêkujemy Górnikowi za 30 M
/a nie 10/.
========================

KRAKOWSKIE OBCHODY �WIÊTA
NIEPODLEG£O�CI
   Tegoroczne obchody 67.
rocznicy odzyskania niepod-
leg³o�ci roz³o¿one zosta³y na
kilka dni.
   W Mistrzejowicach zainau-
gurowa³a je Msza �wiêta za
Ojczyznê. Ksi¹dz Jancarz
wyg³osi³ mocne, jak zwykle
kazanie. Nastêpnie chór "Or-
ganum" pod kierownictwem
prof. Grzybka �piewa³ pie�ni
patriotyczne, a fragmenty
wspomnieñ z pierwszych lat
niepodleg³o�ci czyta³ kra-
kowski aktor Kociniak.
   W niedzielê 10.11. o godzi-
nie 9 rano z³o¿ono ho³d pro-
chom Marsza³ka Józefa Pi³-
sudskiego. W jego krypcie na
Wawelu odby³o siê uroczyste
sk³adanie wieñców i kwiatów ,
w obecno�ci pocztów sztanda-
rowych. Przy trumnie przema-
wiali starzy legioni�ci, a o
idea³ach wolno�ci i sprawie-
dliwo�ci mówi³ przedstawiciel
"S" naszego regionu, b. inter-
nowany Edward Nowak. Obecni
byli m.in. przedstawiciele "S"
Mieczys³aw Gil i Stanis³aw
Ku�. Zaci¹gniêto warty hono-
rowe.
   O godz. 10 odprawiona zo-

===========================================================================

sta³a na Wawelu msza �w. w
intencji "Dziadka". Zgroma-
dzony tysiêczny t³um wier-
nych od�piewa³ na zakoñcze-
nie nabo¿eñstwa "Bo¿e co�
Polskê", a potem samorzutnie
zaintonowa³ "Ojczyzno ma" i
"Hymn Solidarno�ci". T³um
zatrzyma³ siê potem jeszcze
na krótko  przed Katedr¹,
przez chwilê skandowa³ has³a
solidarno�ciowe, poczem roz-
szed³ siê spokojnie, o co
zreszt¹ uprzednio bardzo
prosi³ ksi¹dz wyg³aszaj¹cy
homiliê.
   W niedzielê wieczorem w
krypcie ko�cio³a oo. Pijarów
przy ulicy Pijarskiej odby³
siê wieczór poetycko-muzycz-
ny zorganizowany przez Zwi¹-
zek Legionistów Polskich i
Komitet Opieki nad Kopcem J.
Pi³sudskiego. Znani aktorzy
scen krakowskich , cz³onko-
wie Archidiecezjalnego Ze-
spo³u Aktorskiego recytowali
wiersze nawi¹zuj¹ce do walki
o wolno�æ i dzie³a Marsza³ka,
wy�wietlano prze�rocza, a 30-
osobowy chór "Organum" z Kra-
kowa od�piewa³ kilka patrio-
tycznych pie�ni, rozpoczyna-
j¹c od "I Brygady", przez "Z
dymem po¿arów" i "Rotê", a na
Hymnie Solidarno�ci koñcz¹c.
Osobny krótki recital da³
tak¿e Pawe³ Orkisz. Jak zwy-
kle sprzedawano fotografie
Marsza³ka oraz metalowy
znaczek upamiêtniaj¹cy 50.
rocznicê jego �mierci.

   W poniedzia³ek 11 bm. o
godz. 17 w Bazylice Mariac-
kiej przy Rynku G³ównym
odprawiono uroczyst¹ mszê �w.
za spokój dusz �p. Józefa
Pi³sudskiego i ¯o³nierzy
Niepodleg³o�ci. Ko�ció³ wy-
pe³ni³ siê po brzegi dwuty-
siêcznym t³umem. W homilii
mowa by³a o naturalnym i
niezbywalnym prawie ka¿dego
narodu do ¿ycia w wolno�ci
oraz o polskim losie, który
ka¿e kolejnym pokoleniom
podejmowaæ na nowo walkê o to
niezbywalne dobro. Mimo zde-
cydowanego apelu ksiêdza
prowadz¹cego nabo¿eñstwo, aby
obchody niepodleg³o�ci ogra-
niczyæ wy³¹cznie do mszy i
modlitwy, po zakoñczeniu
nabo¿eñstwa przed ko�cio³em
mia³a miejsce kilkusetosobo-
wa demonstracja. �piewano
patriotyczne pie�ni m.in.
Rotê, oraz wznoszono okrzy-
ki, niektóre nowe jak "Anto-
nowicz - pamiêtamy" i "Wal-
ka klas - nie dla nas". Kie-
dy demonstracja ju¿ rozcho-
dzi³a siê, do akcji przyst¹-
pi³y czym prêdzej si³y po-
rz¹dkowe zgrupowane w powa-
¿nej ilo�ci wokó³ Rynku.
ZOMO w sile 20-30 pojazdów,
3 armatek wodnych i reflek-
tora przeciwlotniczego oto-
czy³y Rynek, zamykaj¹c ca³ko-
wicie wszystkie ulice prowa-
dz¹ce na pl. Matejki pod Pom-
nik Grunwaldzki - trady-

  /c.d. na str. 2/
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cyjny cel pochodów niepodle-
g³o�ciowych. Wobec du¿ej
przewagi liczebnej ZOMO po-
chód taki siê nie odby³, co
jednak¿e nie przeszkodzi³o
si³om porz¹dku polaæ trochê
ludzi przechodz¹cych ulic¹
Floriañsk¹ oraz spa³owaæ i
zwin¹æ parê osób na tej¿e
ulicy i na pl. Szczepañskim.
Na zakoñczenie swej "akcji"
bojowe si³y porz¹dku odby³y
wokó³ Rynku co� w rodzaju
defilady w smugach reflekto-
ra p-lot, uruchomi³y - na
pych! - czê�æ jednostek swego
nowoczesnego sprzêtu i ¿e-
gnane �miechem i gwizdami
oddali³y siê bezpiecznie do
koszar.
=========================

Z REGIONU
--- SB w Nowej Hucie prowa-
dzi akcjê wzywania nauczy-
cieli na specjalne seanse
filmowe. Wy�wietla siê im
mianowicie sprawozdania z
zaj�æ z 13 pa�dziernika -
podczas wyborów. Oficerowie
�ledczy ¿¹daj¹ od nauczycieli
rozpoznawania swoich
uczniów. Na szczê�cie niewie-
lu wezwanych pamiêta cokol-
wiek poza w³asnym nazwiskiem
i dat¹ urodzenia. Pryska tym
samym mit o wszechwiedzy
tajnej policji komunistycz-
nej. Mo¿na mieæ zdjêcia na
kolorowej superta�mie zro-
bione japoñsk¹ kamer¹, mo¿na
dawaæ zbli¿enia twarzy, za-
trzymywaæ i cofaæ film, ale
naprawdê SB wie tylko tyle,
ile jej powiedz¹ ludzie s³abi
i zastraszeni.
--- W dniu 22 listopada w
Bazylice Mariackiej odpra-
wiona zostanie msza �w. w
intencji Orl¹t Lwowskich.
--- Tajna Komisja Robotnicza
Hutników NSZZ "S" Kombinatu
HiL zaprasza wszystkich w
dniu 25 listopada o godzinie
18 do Bazyliki oo. Cystersów
w Mogile - Nowej Hucie. W 4.
rocznicê po�wiêcenia sztan-
daru "S" zostanie tam odpra-
wiona msza �w. i odnowione
�lubowanie.

WPISY Z LITERATURY OJCZYSTEJ
Ryszard Krynicki

     CZY¯BY� CIERPIA£
Czy¿by� cierpia³ na zanik pamiêci,
Czy nie boisz siê zawrotu g³owy,
kraju, tak niezmordowanie obchodz¹cy
rocznicê za rocznic¹.

===================================================

C z y t a j  u w a ¿ n i e
KONTRA NA DZI�

   Coraz rzadziej siê zastanawiamy, czego chcemy a czego nie.
Rozpad ZSRR - owszem. Ale co powstanie na jego gruzach? ¯e
Niemcy siê po³¹cz¹, piszemy chyba z przekory. Dla kogo bê-
dziemy jeszcze wtedy Europ¹, nikt siê nie zastanawia. Co z
tego, ¿e to argument w³adzy? Tym gro�niejsze, ¿e prawdziwe.
W polityce zagranicznej zawsze stali�my murem przy pytaniu:
wejd¹ - nie wejd¹. I jeszcze - niech ¿yje Reagan.
   Niestety, nie tylko w zagranicznej. Nasze teksty to mie-
szanka naiwno�ci, dobrych chêci i �wiêtego oburzenia. Czy
w³adza nie widzi? W³adza powinna! W³adzê trzeba... itd. Tym-
czasem w³adza to konkretne interesy konkretnych ludzi,
którzy maj¹ w³asne zdanie. Dla nich jeste�my utopistami,
którzy mog¹ byæ szkodliwi. Mo¿na siê z tym nie zgadzaæ,
ale braæ pod uwagê trzeba.
   Ludzie mog¹ i�æ za silniejszym, ale za g³upszym na pe-
wno nie. Na razie wiêkszo�æ posz³a g³osowaæ. Nie wiem dla-
czego. Prawda jest sprzymierzeñcem cz³owieka. Je�li siê j¹
widzi. /k/
==================================     ============

L u f i c i k  w a r i a t a
   Onegdaj wraca³em w³a�nie z gabinetu /to nie ¿adna aluzja
do Rz¹du, zwyk³e wstrz¹sy, tyle ¿e zamiast ³adunku elek-
trycznego stosuje siê program telewizyjny/, kiedy napatoczy³
siê Rekonwalescent Y. Promieniej¹c niby genera³ Cze. Ka.,
wskaza³ bez s³owa t³ustym paluchem nag³ówek w "Dzienniku
Polskim": "CIASTKA PODRO¯EJ¥ TYLKO O KILKA Z£OTYCH" i popê-
dzi³ w kierunku najbli¿szej cukierni. Zapas kremówek -
pomy�la³em, ale po chwili us³ysza³em jakie� ha³asy, wyjrza-
³em wiêc przez kraty i ujrza³em Y w asy�cie gromady przed-
szkolaków. Maszerowali ca³¹ szeroko�ci¹ chodnika skanduj¹c
gromko: MY-CHCEMY- KRASIÑ-SKIEGO! Westchn¹³em g³êboko.
Z oddali dobieg³o wycie radiowozów - coraz bli¿ej i bli¿ej.
Zatrzasn¹³em lufcik zrezygnowany.
Ech...

- Hipek -
===================================           =======
BRACTWO WZAJEMNEJ ADORACJI
   Kto kogo czci³ w tzw. "IV Krakowskich Dniach Literatury"?
Czci³ Kunda Bugajskiego, Kajtoch Czarneckiego, Franczak Vo-
glera, O¿óg Sadaja, Warzecha Kurtê, K³y� Maliszewskiego itp.
luminarzy ojczystej literatury. Natomiast PZPR uwa¿a, ¿e nie
zas³uguj¹ na uwagê tacy pisarze krakowscy pozostaj¹cy poza
nowym ZLP, jak K. Barna�, L. Elektorowicz, K. Filipowicz, J.
Kwiatkowski, E. Lipska, J. Lohmann, M. Skwarnicki, J. Stwora,
J. J. Szczepañski, J. P. Szymañski, W. Szymborska, W. Wnuk,
M. Wyka, T. ¯ychiewicz.
   I bardzo dobrze.
===================================================
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Z KRAJU
---  Powo³anie nowego rz¹du
zakoñczy³o seriê zmian na
szczytach w³adzy. Komentarze
s¹ na ogó³ zgodne, ¿e przy-
nios³y one tylko trochê
przesuniêæ personalnych i
niewielkie retusze  organi-
zacyjne. G³ówne ciêcia posz³y
znów po skrzyd³ach - gene-
ra³ odsun¹³ z jednej strony
Rakowskiego-libera³a, z
drugiej beton-Olszewskiego,
jak o nim mawiano - cz³owie-
ka "Moskwy" w Warszawie.
Mia³oby to wszystko podobno
umocniæ centrum, dowodzone
przez samego Jaruzelskiego.
Rz¹d liczy tyle samo genera-
³ów co poprzednio, czterech,
co przy liczebnym zmniejsze-
niu sk³adu  Rady Ministrów
podnosi ich znaczenie. Poza
tym jest to raczej rz¹d  "fa-
chowców" ni¿ "polityków", o
ile to jeszcze co� znaczy w
ustroju, gdzie los ka¿dego
cz³onka elity zale¿y od ³a-
ski przoduj¹cej partii. Naj-
ciekawsze s¹ jak zwykle
plotki, zw³aszcza ¿e nikt ich
nigdy nie sprawdzi. Np. taka,
¿e Olszewski by³ odpowie-
dzialny za morderstwo na ks.
Popie³uszce i teraz dopiero
zap³aci³ za to utrat¹ stano-
wiska, albo ta - ¿e dla wy-
rotowanych  dostojników MSZ
przygotowano 28 nowych
miejsc na zagranicznych
placówkach dyplomatycznych.
My powtarzamy opiniê z po-
przedniego numeru: czekamy
na zmiany p o l i t y k i,
nie osób.
--- Gromko zapowiedziana
przez genera³a na kontynen-
cie amerykañskim amnestia
dla wiê�niów politycznych,
skoñczy³a siê efektem nader
mizernym. Góra urodzi³a
mysz. Nie powsta³ bowiem
¿aden akt prawny, któryby
zobowi¹za³ w³adzê do czego-
kolwiek, ale tylko gest  "lu-
dowej wspania³omy�lno�ci",
pozostawiaj¹cy w rêkach pro-
kuratorów decyzjê w ka¿dej
indywidualnej sprawie. Wia-
domo ju¿, ¿e ci, którzy naj-

wiêcej wycierpieli i siedz¹
od lat, nic na tym nie sko-
rzystaj¹. Rozwia³y siê w ten
sposób kolejne z³udzenia co
do tego, ¿e z t¹ w³adz¹ mo¿na
siê porozumieæ. I nie pomog³y
wezwania Konferencji Ple-
narnej Episkopatu w tej
sprawie, ani apel o zwolnie-
nie wiê�niów politycznych
77 wybitnych przedstawicieli
polskiego �wiata nauki i
kultury podpisany ju¿ przez
3.000 osób.
=========================
ZE �WIATA
--- Na posiedzeniu presti¿o-
wego stowarzyszenia brytyj-
skiego - Oxford Union Socie-
ty - grupuj¹cego polityków,
naukowców i studentów, od-
czytano list Lecha Wa³êsy na

temat przysz³o�ci ruchu
zwi¹zkowego w Polsce. Wa³êsa
nie zdecydowa³ siê osobisty
udzia³ w tym posiedzeniu,
boj¹c siê, by w³adze PRL nie
uniemo¿liwi³y mu potem po-
wrotu do kraju.
--- �wiat ¿yje zbli¿aj¹cym
siê spotkaniem na szczycie
Reagan-Gorbaczow. My te¿
wiemy, ¿e to jest wa¿ne, ale
równocze�nie takie jakie�
niezwykle odleg³e od naszych
codziennych  spraw...
--- Radziecka pomoc zbo¿owa
dla g³oduj¹cej Etiopii wynio-
s³a w sumie 10 milionów ton.
W tym samym czasie USA zd¹-
¿y³y przekazaæ do tego nie-
szczê�liwego kraju, tak¿e
buduj¹cego socjalizm, 250
milionów ton zbo¿a.

===================================================

OKIEM TELEWIDZA
   Dziêki uprzejmo�ci PT Kamerzystów zauwa¿y³em, ¿e na górze
zasz³y powa¿ne zmiany. Mietek R. i Henio J. z pierwszego
rzêdu przenie�li siê do ostatniego, Kazio B. przeszed³ z
prawej strony na lew¹, zabieraj¹c ze sob¹ m.in. Wojtusia J.,
parê osób w ogóle nie przysz³o, a jedna wybieg³a w trakcie,
co mnie n.b. nie zdziwi³o. Najsympatyczniejszy wyda³ mi siê
deputowany w centrum. Niestety, jaki� ³obuz siedz¹cy z pra-
wej strony wymierzy³ mu sójkê w bok i obudzi³ biedaka. Trze-
ba bêdzie popracowaæ nad kultur¹ polityczn¹ naszych parla-
mentarzystów.
   Nowy premier wygl¹da sympatycznie - dó³ twarzy a la
Bre¿niew, góra a la Aleksander Zawadzki, reszta w normie.
Niby ze �l¹ska, ale akcent wrêcz przeciwnie, opolski. Czytaæ
ze zrozumieniem jeszcze siê nauczy, w najgorszym razie zmie-
ni sobie sekretarza na takiego, który potrafi pisaæ krótsze
zdania. Poza tym wszystko zapowiada poprawê /oczywi�cie
d a l s z ¹/: cywilne ubranko zamiast munduru, sznapsbary-
ton zamiast falsetu, szyja normalnej d³ugo�ci. Ach, by³bym
zapomnia³: zamiast 10 punktów programu jest tylko 5. Ty¿
piknie, ni? Wprawdzie nie podano nam wyników ostatniego
dziesiêcioboju, ale có¿ nam szkodzi popatrzeæ teraz na piê-
cioboistê. Gaudeamus!

KRYZYSY MA£E I DU¯E
   Na opanowanie kryzysu cukrowego potrzebowali�my 10 lat,
choæ jeste�my najpotê¿niejszym wytwórc¹ cukru w Europie.
Przez ile wiêc lat bêdziemy czekaæ na koniec kryzysu pali-
wowego, który zacz¹³ siê 4 lata temu, skoro ropy wydobywamy
jak na lekarstwo? Warto mo¿e przypomnieæ, ¿e Stany Zjedno-
czone opanowa³y ongi� swój kryzys paliwowy w nieca³e 2 mie-
si¹ce a wprowadzone wówczas przepisy ogranicza³y jednorazo-
wo tankowanie do 10 galonów benzyny. Odpowiada to 38 litrom
tzn. ilo�ci równej aktualnie naszemu najwiêkszemu miesiêcz-
nemu przydzia³owi paliwa.
   ¯eby chocia¿ by³a perspektywa kupna roweru!
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O NOWEJ TO HUCIE PIOSENKA...
   Zatarli siê w naszej pa-
miêci "ludzie z marmuru".
Pracowali po 18 godzin na
dobê, tonêli po uda w uro-
dzajnym czarnoziemie podkra-
kowskiej wsi Mogi³a, wbijaj¹c
pale pod hale kombinatu, w
rekordowym tempie uk³adali
ceg³y. Po pracy szli pieszo do
Krakowa, aby w teatrze obej-
rzeæ sk³adankê pie�ni rewo-
lucyjnych w dniu urodzin
wodza Kraju Rad. I wierzyli
w socjalizm.
   Pozak³adali rodziny. Do-
stali po dwa pokoje z kuch-
ni¹. Uruchomili hutê. Dalej
pracowali po osiemna�cie
godzin. Ale w 1956 jakby tro-
chê przestali wierzyæ.
   W latach 60-tych rozpili
siê, pracowali ju¿ mniej i
mniej byli potrzebni. Ci¹gle
jeszcze umieli odpyskowaæ
sekretarzowi na zebraniu,
gdy ten wo³a³ "do roboty".
Niektórzy siê rozwiedli, inni
powysy³ali dzieci do szkó³.
Kilku walczy³o o ko�ció³.
   Za�wita³a im nadzieja w
roku 70-tym. Na krótko. Je-
den zapyta³ na zebraniu, za
czyje pieni¹dze aktyw par-
tyjny pije wódkê. Odebrano mu
legitymacjê - "nie trzeba nam
krzykaczy". Pracowali, choæ
zdrowie przesta³o im dopisy-
waæ. Wypluwali p³uca a Aglo-
merowni, w Si³owni tracili
s³uch. Liczyli odchodz¹cych.
   Rok 1980 zasta³ ich w
drodze na emeryturê. Nie byli
ani tu ani tu. Zniechêceni
patrzyli, jak m³odzi robi¹
zwi¹zki. Ju¿ bez nich. Tylko
ten entuzjazm co� im jeszcze
przypomina³. Ale nie mogli
tego zrozumieæ. Po latach
szkoleñ ideologicznych, ciê¿-
kiej pracy i niespe³nionych
nadziei byli ju¿ raczej
"lud�mi z wosku". Z ¿elaza
byli ich synowie.
   Nie zrozumieli równie¿
stanu wojennego. Jeszcze
pracowali. Byle do emerytury.
A mo¿e by wróciæ na wie�?

   Na dwa lata przed emery-
tur¹ zwolniono z pracy w
Kombinacie im. Lenina przo-
downika pracy socjalistycznej
z lat 50-tych, rekordzistê i
inicjatora czynów produkcyj-
nych murarza O¿añskiego. To
on by³ wzorem, z którego An-
drzej Wajda wyku³ Birkuta w
filmie "Cz³owiek z marmuru".

      ORnak
=========================
    "pe³ne ¿ycie narodu mo¿e
rozwijaæ siê jedynie w wolno-
�ci, ale samo jej pragnienie
ratuje nas od �mierci."
   ALEKSANDER �WIÊTOCHOWSKI

    "Rosjanin nie lubi przy-
znawaæ siê przed innymi, ¿e
zawini³".

GOGOL

MY�L �REDNIEGO POLAKA
   Nie dajmy siê pokonaæ
zniechêceniu czy rozpaczy, bo
wtedy tym g³o�niej bêd¹
brzmieæ fanfary zwyciêstwa
re¿imu...

�MIECH TO ZDROWIE -
   - PSYCHICZNE I NARODOWE
   Mimo wszystko naród nie
traci ducha - znowu pêk³a
bania z dowcipami. Publiku-
jemy kilka, prosimy o nadsy-
³anie dalszych:
HUMOR POLITYCZNY:  Kto wy-
gra³ wybory w PRL? Indywi-
dualnie Szurkowski, zespo³o-
wo - jednak ZSRR.
HUMOR OBYCZAJOWY: Kiedy�
mówi³o siê, ¿e k³amstwo ma
krótkie nogi, dzisiaj - ¿e
du¿e uszy.
HUMOR ROCZNICOWY: Co to jest
komunizm? - Kara za rewolu-
cjê pa�dziernikow¹.
HUMOR MAKABRYCZNY: Ho³uj
wkracza po �mierci do raju
- sektor dla polskich lite-
ratów-komunistów. Rozgl¹da
siê, bo piêknie tu, ale pu-
sto. - Nie martw siê, - mó-
wi �w. Piotr - przyjdzie
Machejek, to was bêdzie
para.

===================================================

WYPISY Z LITERATURY �WIATOWEJ
J o n a t h a n  S w i f t  /1667-1745/
PODRÓZE GULIWERA. PODRÓ¯ DO BALNIBARBI /fragment/
    Niegdy� Balnibarbi by³o krajem bogatym i doskonale za-
gospodarowanym. Upadek jego rozpocz¹³ siê przed czterdziestu
laty, kiedy kilkunastu balnibarskich szlachciców uda³o siê
w jaki� swoich sprawach do Laputy. Liznêli oni tam nieco
matematyki i po powrocie na ziemiê nic ju¿ im siê w Balni-
barbi nie podoba³o. Postanowili wszystko zmieniæ i ulepszyæ.
   Panowie ci uzyskali od króla przywilej na za³o¿enie Aka-
demii Projektodawców. Projektodawcy obiecuj¹, ¿e dziêki ich
pomys³om jeden cz³owiek potrafi zrobiæ wiêcej  ni¿ przedtem
dziesiêciu. Wielkie pa³ace bêdzie siê budowa³o  w ci¹gu ty-
godnia i z materia³ów tak mocnych, i¿ trwaæ bêd¹ wiecznie,
bez potrzeby najdrobniejszych napraw. Wszystkie p³ody ziemi
bêd¹ siê rodziæ o ka¿dej porze roku i sto razy wiêksze ni¿
dawniej.
   S³ab¹ stron¹ tych wspania³ych projektów jest to, ¿e ¿aden
z nich nie zosta³ jeszcze doprowadzony do pomy�lnego koñca.
Poniewa¿ za� stare sposoby pracy zarzucono, wiêc kraj popa-
da w coraz wiêksz¹ nêdzê. W krótkim czasie wszystkie miasta
i wsie opustosza³y, wiêksza czê�æ domów wali siê w gruzy,
a ca³y lud ginie z zimna, pragnienia i g³odu.
   Mój gospodarz i kilku jego rozs¹dnych przyjació³ nie
chcia³o siê podporz¹dkowaæ powszechnemu szaleñstwu - próbo-
wali ¿yæ i gospodarowaæ po dawnemu. Zaczêto wtedy nimi po-
gardzaæ i og³oszono ich za nieuków i z³ych obywateli, prze-
nosz¹cych w³asn¹ wygodê i lenistwo nad dobro publiczne... ---
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=========================

POTWIERDZAMY I DZIÊKUJEMY:
W³adys³aw - 3.000.
=========================

Z REGIONU
--- Studenci i pracownicy
naukowi UJ wystosowali list
do rektora pos³a Gierowskie-
go , podaj¹c szczegó³y zamor-
dowania przez MO w Olsztynie
studenta Uniwersytetu Gdañ-
skiego Marcina Antonowicza i
apeluj¹c o z³o¿enie interpe-
lacji sejmowej z ¿¹daniem
ujawnienia szczegó³ów zbrod-
ni. Trwa zbieranie podpisów,
których jest ju¿ kilkaset.
--- Ko�ció³ wci¹¿ rozszerza
sw¹ dzia³alno�æ kulturaln¹.
Ostatnio ks. Jancarz zaprosi³
wszystkich na wieczór "U ojca
Maksymiliana" w ko�ciele
mistrzejowickim. 16 bm. wy-
st¹pili tu znani piosenkarze:
Leszek Wojtowicz i Antonina
Krzysztoñ oraz kabaret "Pan
tu mieszka"/Zygmunt i Pia-
secki/. Frekwencja jak zwykle
olbrzymia, zabawa znakomita,
has³o wieczoru: chcesz poznaæ
�wiat - wst¹p do Armii Czer-
wonej. Wieczory bêd¹ konty-
nuowane co miesi¹c w spe-
cjalnym cyklu.
--- W Krakowie powo³ane zo-
sta³o do ¿ycia nowe ugrupo-
wanie polityczne - Stronni-
ctwo Niepodleg³ej Demokrac-
ji Polskiej. Stronnictwo,
nawi¹zuj¹c do tradycji Józe-
fa Pi³sudskiego, bêdzie dzia-
³a³o na rzecz suwerenno�ci

Rzeczpospolitej i obrony praw
cz³owieka. W sk³ad komitetu
za³o¿ycielskiego weszli m.in.
dzia³acze "S".
--- Afera budowlana w My-
�lenicach. Pewien przedsiê-
biorczy obywatel tego miasta
zacz¹³ budowaæ kawiarniê na
pañstwowym terenie. I nie
by³oby w tym nic dziwnego,
gdyby zgoda na budowê obiek-
tu nie zosta³a wydana w rok
po rozpoczêciu i nie opiewa³a
na� zak³ad kamieniarski.
Przy okazji wysz³o na jaw, ¿e
rzutki inwestor nosi to samo
nazwisko co dyrektor Banku
Gospodarki ¯ywno�ciowej, sk¹d
otrzyma³ po¿yczkê 2 mln z³.
Jak zwykle, gdy w aferê za-
mieszany jest kto� z nomen-
klatury, prasa lokalna mil-
czy na ten temat jak zaklêta.
--- NOWE "ARCHIWUM WSPÓ£-
CZESNE! U kolporterów " Ma³ej
Polski" mo¿na ju¿ zamawiaæ
kolejny siódmy numer "Archi-
wum Wspó³czesnego". Zawiera
on m.in. niepublikowany dot¹d
dokument - interpelacjê PSL
w sprawie przeprowadzenia re-

ferendum w woj. krakowskim w
r. 1946, dalej dwa teksty zwi¹-
zane z walk¹ o krzy¿e we
W³oszczowej oraz kolejny doku-
ment o studenckim maju 77 r. w
Krakowie - wewnêtrzn¹ infor-
macjê dla ówczesnych w³adz nt.
wydarzeñ zwi¹zanych ze �mier-
ci¹ studenta Stanis³awa Pyja-
sa. Cena "Archiwum" - 80 z³.
Z KRAJU
--- W dn. 15 bm. TKK "S" wyda³a
o�wiadczenie, w którym stwier-
dza, ¿e represje i prze�ladowa-
nia po wprowadzeniu w dniu
13.12.81 stanu wojennego nie
z³ama³y oporu spo³eczeñstwa.
Po up³ywie 4 lat dzia³alno�æ
podziemnej "Solidarno�ci" cie-
szy siê poparciem milionów
robotników, którzy poprzez
bojkot wyborów i wytrwa³¹
obronê swych praw tworz¹ zrê-
by Wolnej Polski.
--- W Gdañsku trwa przepy-
chanka Wa³êsy z miejscow¹
prokuratur¹. Ona go wzywa, on
siê uchyla. Ostatnio prokura-
tor zawiadomi³ Wa³êsê, ¿e od
1.10.br. prowadzi siê pods³uch

=================================================

L u f c i k    w a r i a t a
    "Miejski A.D. /Anonimowy Demagog?/ zamie�ci³ w krakow-
skim organie przewodniej post scriptum do swego Post Scrip-
tum z 8.11.85. W zwiêz³ym /stosunkowo/ tek�cie zawar³ apolo-
getyczny biogram pewnego dzia³acza, którego pomyli³ z kim�
innym - o kim tak donosi: "By³ Jakub Fejgin nies³awnej pa-
miêci szefem X Departamentu w by³ym Ministerstwie Bezpie-
czeñstwa Publicznego, zajmuj¹cego siê w "stylu" Beriowskim /?/
Parti¹/?/ i ca³ym aparatem w³adzy. Jego zastêpca, Józef
�wiat³o, zdradzi³ i uciek³ na Zachód, sk¹d przez wszystkie
mo¿liwe tuby szkalowa³ sw¹ ukochan¹ ponoæ Ojczyznê/?/ oraz
w³adzê, której nie uda³o mu siê w pe³ni sobie podporz¹dko-
waæ." /Znaki zapytania moje! H./.
     Nie wiem, sk¹d A.D. wie to wszystko - w ¿adnej encyklo-
pedii danych powy¿szych jako� nie znalaz³em. Zastanawiam
siê jednak, czy przedmiotem tak pryncypialnej krytyki
jest w istocie Fejgin, czy te¿ �wiat³o, który go zdradzi³,
je�li za�  o b a j,  to który bardziej? Zdaje siê, ¿e mamy
to do czynienia z klasycznym przypadkiem tego, co siê dzie-
je z faktami w �wietle dialektyki marksistowskiej - ot, ta-
ki podwójny nelson. Gdy jednak A.D. ujawni³ personalia
i rangê nieznanego bohatera, który zar¿n¹³ Józefa Li-
chta - �wiat³o w ramach czynno�ci s³u¿bowych, nelson stanie
siê potrójny i o sentencjê bêdzie jeszcze trudniej. A pro-
pos - gdzie podówczas bywa³ m³ody oficer nazwiskiem Kisz-
czak? - Hipek -

/c.d. na s. 2/
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wszystkich jego rozmów tele-
fonicznych. Tak jakby wcze-
�niej nie pods³uchiwano jego
rozmów, nie tylko tych z
telefonu�
ZE �WIATA
--- Ca³y �wiat prze¿uwa
szczyt Reagan - Gorbaczow.
Ca³y �wiat jest zachwycony.
My mniej. Okaza³o siê, ¿e
Wschodnia Europa le¿y poza
sfer¹ dyskusji przywódców
supermocarstw. Napomyka siê
ju¿ nawet, ¿e w zwi¹zku z
potwierdzeniem w Genewie
status quo Wschodniej Europy
- z Europy Zachodniej bêdzie
mo¿na wycofaæ wojska amery-
kañskie. Po¿yjemy, zobaczymy,
co da to 11. po wojnie spotka-
nie prezydenta USA i genseka
kompartii ZSRR. Poprzednie
przynios³y nam - Polsce -
niewiele. To tak¿e nie wygl¹-
da na ¿aden prze³om.
--- Bardziej cieszy nas
inne, drobne w porównaniu
z Genew¹, wydarzenie: w USA
powo³ano fundacjê popierania
"Solidarno�ci". Jej fundusz
za³o¿ycielski ma wynie�æ 20
mln dolarów. Dyrektorem
wykonawczym fundacji zosta³
Piotr Mroczyk - dzia³acz "S"
z PRiTV w W-wie. Fundacja
zyska³a ju¿ poparcie wielu
wybitnych osobisto�ci poli-
tycznych USA, a tak¿e prezy-
denta Reagana, który przy-
s³a³ do niej swój oficjalny
list.
--- Grecja. Grupa m³odych
mê¿czyzn zaatakowa³a samo-
chód policyjny w czasie an-
tyzachodniej demonstracji.
W starciu zgin¹³ przypad-
kiem 15-letni ch³opiec. Na-
tychmiast dwóch ministrów
poda³o siê w zwi¹zku z tym do
dymisji. Gdyby u nas zastoso-
waæ takie zwyczaje, to brak³o
by genera³ów na stanowisko
piastowane dzisiaj przez
Czes³awa Kiszczaka.
========================
MY�L WIELKIEGO POLAKA
   "Nie zg³adzi nas miecz i
ucisk, ale zg³adziæ mo¿e nie-
moc wewnêtrzna."
ALEKSANDER �WIÊTOCHOWSKI

C z y t a j     u w a ¿ n i e
LICYTACJA

   Zawsze gdzie front, tam umiarkowani i radyka³owie - po
obu stronach. Zawsze znajdzie siê kto�, kto zechce docisn¹æ
si³¹, zastraszyæ, zaogniæ tak sytuacjê, ¿eby przeciwnik siê
zatrzyma³.
   Czy kto� wydaje rozkazy bandytom, czy morduj¹ dlatego, ¿e
im wolno - wszystko jedno. Terror zawsze wyzwala terror. Od
poszukiwanych listem goñczym, od id¹cych siê biæ z zomowca-
mi, od amatorów nic nie maj¹cych do stracenia do profesjona-
listów - jeden krok. I to bêdzie cena za prowokacjê. Ale wte-
dy nikt nie bêdzie ju¿ szuka³ winnych. /k/
==================================================

PRL NA ARENIE MIÊDZYNARODOWEJ
   W najbli¿szym czasie nie mo¿emy liczyæ na wyra�n¹ poprawê
stosunków z ZSRR, bo jako�æ naszych wyrobów jest nieodpo-
wiednia. I tak np. pok³ad M/S "Marsza³ek Koniew" nie ma
przewidzianej normami GOST przyczepno�ci, co spowodowa³o
dwukrotne po�lizgniêcie siê radzieckiego marynarza nazwi-
skiem Nied�wied�, który nastêpnie - równie¿ dwukrotnie -
wpada³ we wrogie odmêty imperialistycznej Mississippi. Na
szczê�cie atmosfera wzajemnej ¿yczliwo�ci cechuj¹ca okres
genewskich kontaktów USA i ZSRR wp³ynê³a w równej mierze
na operatywno�æ stanowej policji jak wyrozumia³o�æ dowódcy
wspomnianej jednostki p³ywaj¹cej. Nied�wiedzia szybko wy³a-
wiano i prawdopodobnie jeszcze ¿yje, chocia¿ ³atwo sobie
wyobraziæ czym nasi¹kn¹³. Radziecki armator zastosowa³
zapewne sankcje wobec polskich stoczni, godz¹c siê na od-
szkodowanie w naturze. St¹d przeprofilowanie produkcji
mikrokomputerów MERA-KFAP i umowa o dostawach centrali
telefonicznych Pentaconta, wraz z 500 tys. aparatów, przy-
pieczêtowana poca³unkami sygnatariuszy. W trakcie ca³owa-
nia wyra�nie aktywniejsza by³a strona polska.

   Generalissimus wyjecha³ do Rumunii na szkolenie. Przed
wojn¹, zwan¹ teraz "obronn¹" a dawniej �wiatow¹, mawiano w
salonach, ¿e Rumun to nie narodowo�æ, ale zawód. Potwierdzi³
do bieg wydarzeñ - dzi� liczba zawiedzionych Rumunów jest
równa lub wy¿sza od liczby podatników, utrzymuj¹cych rodzi-
nê Ceausescu. Temat szkolenia jest objêty �cis³¹ tajemnic¹,
ale z kó³ zazwyczaj trafnie identyfikuj¹cych zapaszki i
aromaty naszej Kuchni Centralnej /KC/ nap³ywaj¹ doniesie-
nia, ¿e chodzi o wymianê do�wiadczeñ gospodarczych. Z pewno-
�ci¹ jest za to g³upi¹ plotk¹ wiadomo�æ, jakoby w rezultacie
powy¿szego spotkania mia³a nast¹piæ ekstradycja Lecha Wa³ê-
sy w celu internowania go na terytorium Rumunii. Chocia¿
przed paru laty jedna z obcych nam gazet napisa³a: "Rumunia
- druga Polska?!"
===================================================
�WIÊCI Z LISTY
    Konrad Strzelewicz ubolewa w "Gazecie" nad mankamentami
"Pocztu papie¿y" Jana Wierusz Kowalskiego: "Byli w�ród pa-
pie¿y ludzie wielcy i mali, postacie z tragedii i farsy,
mordercy i �wiêci, nepoci i �wiêtokradcy, rozpustnicy i ka-
zirodcy. S³owem wspania³a galeria /�/ czeka jeszcze na swo-
jego autora �" Czytelnicy byliby zapewne nie mniej zainte-
resowani galeri¹ przywódców ruchu robotniczego, której
Krajowa Agencja Wydawnicza jako� nie zapowiada. Mo¿e dlate-
go, ¿e �wiêtych na tej li�cie nie znalaz³by nawet p. Strzele-
wicz - hagiograf co siê zowie.
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========================
Z REGIONU
--- Wystarczy³ pierwszy
atak zimy, by Huta im. Lenina
zaczê³a p³aciæ po 5 mln z³
dziennie tytu³em kar za
przestój wagonów.
--- W WSK zakoñczono zimow¹
akcjê socjaln¹ "Solidarno�ci".
Dziêki wzorowej organizacji
kilkudziesiêciu pracowników
mog³o zaopatrzyæ siebie i ro-
dziny w ciep³¹ odzie¿ pocho-
dz¹c¹ z darów.
--- W dniu, gdy Najja�niej-
sze Biuro uchwali³o, ¿e "po-
winno wzrastaæ znaczenie
mleka i jego przetworów w ¿y-
wieniu ludno�ci"' krakowski
organ doniós³, ¿e spo¿ywanie
serka homo grozi �mierci¹
lub kalectwem. Przeciek -
li to, czy te¿ S³awu� Tabkow-
ski z "Gazety" montuje jak¹�
frondê?
Z KRAJU
--- Ministerstwa na polece-
nie rz¹du przygotowa³y wy-
kazy ok. 700 przedsiêbiorstw,
w których w przysz³ym roku
ma byæ wyd³u¿ony czas pracy.
Lista objê³a wszystkie naj-
wiêksze przedsiêbiorstwa kra-
ju, handel i us³ugi. W wielu
zak³adach za³ogi na sponta-
nicznie organizowanych ze-
braniach ostro protestowa³y
przeciwko tym kolejnym pró-
bom wyzyskiwania �wiata
pracy.
--- Genera³ Jaruzelski i
genera³ Piotrowski spotkali
siê z "Genera³em Zawadzkim" w
atmosferze szalenie buduj¹-

cej. Cena wêgla na czarnym
rynku przekracza za 5.000 z³.
Wiele wsi w Ma³opolsce od
jesieni czeka na �l¹skich
spekulantów, bo dostawy pañ-
stwowe wydaj¹ siê tak realne,
jak kupno ci¹gnika za z³o-
tówki, albo skazanie morder-
ców Piotra Bartoszcze.
--- Nareszcie wyja�ni³o siê
w jakim celu importowano
"Shoah". 26.11.85 TVP nada³a
kolejny odcinek reporta¿u
Poltelu, produkcji p. Zdzi-
s³awa Maca, ukazuj¹cy ¿ycie
religijne katolików polskich

�ci�le wg formu³y Lanzman-
na. Ci¹g dalszy oczywi�cie
nast¹pi - tyle, ¿e bez dys-
kusji ekspertów.
--- Rz¹d Jaruzelskiego
nazwano "rz¹dem ostatniej
szansy". Po wyst¹pieniu
sejmowym min. Nieckarza
mo¿na chyba rz¹d Messnera
okre�liæ mianem "rz¹du bez
szans". Ciekawe jak te¿ siê
wy¿ywi? W ka¿dym razie
genera³ wiedzia³, co robi,
przechodz¹c do sto³ówki Rady
Pañstwa, gdzie znacznie
mniejszy t³ok.

NA "DZIEÑ KOLPORTERA I DRUKARZA" PRASY PODZIEMNEJ...
    Materia³y - zebraæ, zredagowaæ, przepisaæ, wykleiæ,
sprawdziæ. Papier, druk, lokal, fotograf, maszyny, mechanik,
zapakowaæ, wywie�æ, rozdzieliæ, jeszcze raz rozdzieliæ, za-
nie�æ, pobraæ pieni¹dze, za³atwiæ. Wszystko uwa¿nie, staran-
nie, dok³adnie i bezpiecznie. Kto� to zrobi, zarywa swój czas,
ryzykuje losem swoim i rodziny. Mo¿e Twoja kole¿anka, kolega
z s¹siedniego gniazda obrabiarek, ekspedientka, rencista zza
�ciany. Ilu ich jest? W Polsce ukazuje siê kilka tysiêcy
niezale¿nych wydawnictw: ogólnopolskich, regionalnych,
miejskich, dzielnicowych, zak³adowych, wiejskich, organiza-
cyjnych, ko�cielnych, niezale¿nych itd. W samym Krakowie -
wymieñmy najwa¿niejsze - Aktualno�ci SI RKS Ma³opolska,
Archiwum Wspó³czesne, Arka, Bez dekretu, Biuletyn Ma³opol-
ski, Homo Homini, Hutnik, Jeste�my - bêdziemy, Kablowiec,
Krakus, Kronika Ma³opolska, Ma³a Polska, My�li Nieinterno-
wane, Promieni�ci, Robotnik Polski, Serwis Informacyjny,
Solidarno�æ Grzegórzecka, Solidarno�æ zwyciê¿y, Sygna³,
Trzynastka, Zomorz¹dno�æ...
==================================================
JAK  WYPOCZYWA  KLASA  ROBOTNICZA  ZA  PO�REDNICTWEM
SWOICH  PRZEDSTAWICIELI
    Wiadomo ju¿, ¿e w tym sezonie zimowym nie bêdzie dla
pracowników HiL miejsca w najbardziej atrakcyjnych o�rod-
kach zak³adowych - w Koninkach, Zakopanem i w Krynicy.
Olbrzymia wiêkszo�æ miejsc /równie¿ w czasie ferii zimo-
wych/ zosta³a zarezerwowana dla Jugos³owian w ramach tzw.
wymiany. Dyrektor d/s pracowniczych t³umaczy, i¿ jest to
koszt, jaki p³ac¹ hutnicy za atrakcyjne wczasy letnie. Tym-
czasem kiedy w czerwcu hutnicy dopominali siê o skierowania
do Jugos³awii, okaza³o siê, ¿e nie ma ani jednego, bo "roz-
dzielnik przyszed³ zbyt pó�no". Rzeczywi�cie, wêdrowa³ bowiem
od ministerstwa przez Zrzeszenie, OPZZ i federacje hutników
a¿ do gangu rodzimych zwi¹zkowców. Do nich wszystkich roz-
dzielnik dotar³ w porê - efekty mo¿na sprawdziæ wg listy w
O�rodku Wczasów. Dla nich te¿ zostawiono w zimie kilkadzie-
si¹t miejsc w atrakcyjnych o�rodkach, pozostawiaj¹c reszcie
pracowników miejscowo�ci, w których nie ma wyci¹gów, albo s¹
tylko prywatne kwatery.
    W³adza nie tylko sama siê wy¿ywi, ale równie¿ sama sobie
wypocznie.
===================================================
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--- "Odrodzenie" zamie�ci³o
dwa du¿e zdjêcia z podpisem:
"Z inicjatywy Jana Dobra-
czyñskiego, dnia 12 listopada
br. w ko�ciele �w. Aleksandra
w Warszawie odprawiona zo-
sta³a msza �w. w intencji
ojczyzny. W mszy uczestni-
czyli pos³owie - dzia³acze
katoliccy." Chyba wszyscy, bo
na ka¿dym ze zdjêæ widaæ po
12 osób /s³ownie: dwana�cie/
osób, z tym, ¿e raz grupa
ujêta jest z ty³u, drugi raz
z przodu.
=========================
ZE �WIATA
--- Europejska Wspólnota
Gospodarcza postanowi³a
udzieliæ Polsce pomocy war-
to�ci ponad 2 mln dolarów w
postaci artyku³ów i urz¹dzeñ
medycznych oraz specjalnych
po¿ywek dla hospitalizowa-
nych dzieci. Rozdzia³ tej po-
mocy nast¹pi za po�rednic-
twem instytucji nierz¹dowych,
m.in. Ko�cio³a. Od wprowadze-
nia stanu wojennego pañstwa
EWG przekaza³y pomoc dla
Polski ogólnej warto�ci 35
mln dolarów.
--- W dniu 14 listopada br.
na forum Zgromadzenia Ogól-
nego ONZ potêpiono po raz
kolejny agresjê ZSRR na Af-
ganistan. Za rezolucj¹ g³oso-
wa³y 122 pañstwa - o 3 wiêcej
ni¿ rok temu.
--- Pohelsiñska Konferencja
Budapesztañska na temat kul-
tury zakoñczy³a obrady bez
wydawania komunikatu koñco-
wego.  Czy nie mo¿na by³o
przynajmniej napisaæ, na
wniosek delegacji PRL, "pod-
jêto stosowne postanowienia"?
--- Najwa¿niejsze zdanie
tygodnia wyg³osi³ p. Ligaczew
/ZSRR/: "Jedynym celem �rod-
ków masowego przekazu jest
propaganda". Nic dziwnego, ¿e
�wiat³e kierownictwo socja-
listycznego koncernu RSW dba
o to, by taki np. "Tygodnik
Powszechny" pozosta³ dobrem
elitarnym - dla niedobitków
rodzimej reakcji i wyspecja-
lizowanych funkcjonariuszy.

B E Z   T Y T U £ U
   Mia³em sen. �ni³o mi siê, ¿e by³em milcz¹cym �wiadkiem
rozmowy dwóch braci spieraj¹cych siê gwa³townie w niezna-
nym mi jêzyku. W pobli¿u znajdowa³y siê dwa stosy ofiarne
- z jednego z nich dym bi³ prosto w niebo, natomiast z
drugiego snu³ siê nisko przy ziemi. Kiedy zwrócili ku
mnie twarze, natychmiast ich rozpozna³em - i tego napiêt-
nowanego, i tego, który otrzyma³ zabójczy cios. Wiêc jednak
¿yj¹ obaj? - pomy�la³em ze zdziwieniem - ale wówczas us³y-
sza³em g³os  wo³aj¹cy do mnie: "SET! Seeet!! - i obudzi³em
siê. Nie, to bez sensu... Kain w okularach? Chyba co� popl¹-
ta³em...
===================================================

C z y t a j   u w a ¿ n i e
GENEWA, GENEWA

    Rzadko siê zdarza tak bezowocne spotkanie na najwy¿szym
szczeblu. Obaj przywódcy postawili sobie, jak siê wydaje, cele
propagandowe wy³¹cznie. Widaæ to po sposobie, w jakim dys-
kontuj¹ spotkanie: - Da³em mu ³upnia - zwierzaj¹ siê kore-
spondentom po obu stronach frontu. Tak jakby co� od tego
zale¿a³o.
    Przy takiej reklamie ka¿de ustêpstwo jest �mierci¹ poli-
tyczn¹ dla ustêpuj¹cego. O ile jednak Reagan jest egzamino-
wany przez opiniê �wiatow¹ raczej z nieustêpliwo�ci o tyle
Gorbaczow "zbiera oklaski" za tzw. elastyczno�æ i luz. Odej-
�cie od tradycji po obu stronach.
    Sprzeczno�ci pozosta³y. Je¿eli Gorbaczowowi chwilowo
wygodniej nawet udawaæ libera³a, do Polski nie dotrze ani
gest liberalizmu. Zreszt¹ i tak nie mia³by go kto wykorzy-
staæ. Czego mo¿na byæ pewnym? ¯adne uk³ady miêdzynarodowe
nie uwolni¹ nas od wszechw³adzy coraz bardziej sklerotycz-
nego systemu nomenklatury. Tylko my mo¿emy to zrobiæ, je�li
to w ogóle mo¿liwe. /k/
==================================================

L u f c i k   w a r i a t a
    Panie Gorbaczow!
    Z przyjemno�ci¹ donoszê, ¿e postanowi³em udzieliæ mojego
poparcia dla Pañskiego stanowiska w Genewie i pó�niej. Ni-
niejszym wypowiadam siê zdecydowanie przeciwko militaryza-
cji kosmosu, ponadto za� wyrzekam siê u¿ycia broni nuklear-
nej jako strona pierwsza. Gites?
    To teraz niech Pan u¿yje swoich wp³ywów na kierownictwo
TVP, ¿eby przesta³o mnie zanudzaæ transmisjami Pañskich
wyst¹pieñ publicznych. Nawet lewy profil /trois-quatres/,
stosunkowo najlepszy, jest wrêcz nie do zniesienia na d³u¿sz¹
metê.

£¹czê nale¿ne wyrazy. - Hipek -
===================================================
NO I DOBRA
    Wyj¹tkowo kretyñsk¹ próbkê propagandy zaserwowa³
dziennik KC, tzw. Trybuna Ludu, nak³ad milion sto siedemna-
�cie tysiêcy egzemplarzy. W numerze sobotnio-niedzielnym z
24 XI, w omówieniu wyst¹pienia Reagana w Kongresie czytamy:
"'Mówi¹c o konfliktach regionalnych, prezydent da³ do zrozu-
mienia, ¿e si³y wywrotowe w krajach postêpowych mog¹ nadal
liczyæ na pomoc amerykañsk¹."
    Lepiej nie mo¿na.     ---
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Nr 49/136/  9.12.85 15 Z£

=========================

POTWIERDZAMY I DZIÊKUJEMY:
Tadeusz - matryce, Stokrotka
- 10.000.
=========================
SPROSTOWANIE
    Niedawno donosili�my o
nowej inicjatywie, jaka zro-
dzi³a siê w ko�ciele mistrze-
jowickim - "Wieczorach u �w.
Maksymiliana". Informacja
nasza nie podkre�la³a w spo-
sób dostatecznie jasny, ¿e
imprezy te zaplanowane raz
na miesi¹c, maj¹ przede
wszystkim charakter religij-
no-patriotyczny, za co orga-
nizatorów przepraszamy.
=========================

Z REGIONU
--- Ks. Tadeusz Zaleski-Isa-
kowicz sta³ siê ofiar¹ napa-
du "nieznanych sprawców".
W nocy z 3/4 bm. zosta³ zbu-
dzony g³o�nym dzwonieniem.
Uchylaj¹c drzwi zobaczy³
mê¿czyznê i kobietê - lat ok.
20, z ciemnymi opadaj¹cymi na
plecy w³osami, ubranych w
bia³e lekarskie kitle. Powie-
dzieli, ¿e ks. proboszcz do-
sta³ zawa³u, jest w karetce
i prosi, by ks. Tadeusz do
niego zszed³. Narzuciwszy
ubranie ks. Zaleski otworzy³
drzwi - i w tej samej chwili
zosta³ wepchniêty do miesz-
kania przez trzeciego osob-
nika ukrytego za drzwiami.
Postawiono go twarz¹ do �cia-
ny, gro¿¹c, ¿e w razie czego
waln¹ "starego" /prawdopo-

dobnie chodzi³o o mieszkaj¹-
cego w tym samym domu 70-
letniego kanonika z tej pa-
rafii. Z wnêtrza pokoju do-
chodzi³y odg³osy szybkiego
przetrz¹sania i demolowania
lokalu. Po chwili wepchniêto
ksiêdza do pokoju, zakneblo-
wano, skrêpowano kablem
rêce do ty³u, owijaj¹c
równocze�nie szyjê - by naj-
mniejszy ruch powodowa³ du-
szenie siê. Nastêpnie bito go
i kopano a¿ straci³ przy-
tomno�æ. Po jakim� jednak
czasie sam przyszed³ do sie-

bie, wydosta³ siê ze zdemolo-
wanego mieszkania i doczo³ga³
siê przez ogród do pawilonu
sióstr zakonnych, które
udzieli³y mu pomocy. Wezwana
milicja przyjecha³a po 3 go-
dzinach. Ksiêdza Tadeusza ho-
spitalizowano i obecnie po-
wraca on do zdrowia.
Z KRAJU
--- W ca³ym kraju rozpoczê³o
siê masowe usuwanie z w³adz
wy¿szych uczelni osób niemi-
³ych w³adzy, czytaj: sympaty-
ków "Solidarno�ci". W zwi¹zku

===================================================
MA£E RADO�CI KOMUNIZMU
    Od 1 bm. je�dzimy na benzynie dro¿szej o 20%. Zmiany ceny
dokonano dawnym sposobem - w nocy z soboty na niedzielê i "z
marszu" bez bawienia siê w jakie� tam konsultacje. Zreszt¹
podwy¿ka tego rzêdu to nie to, co 200 czy 300 procent, przed
czym nale¿y jednak tubylców spreparowaæ nieco pañstwow¹
agitacj¹ i propagand¹. Reakcje niektórych ludzi by³y typowe
dla spo³eczeñstwa socjalistycznego: rzucili siê natychmiast,
po rozej�ciu siê pierwszych przecieków o podwy¿ce, na stacje
benzynowe, korkuj¹c je dokumentnie. Je�li kto� wykupi³ w ten
sposób ca³y swój przydzia³ kwartalny, to zarobi³ na przy-
k³ad� 300 z³. Có¿, takie ma³e rado�ci zawsze by³y tym, co
przed³u¿a³o ¿ywot komunizmu o ca³e dziesiêciolecia.
===================================================
OKIEM TELEWIDZA
    Rzecznik prasowy rz¹du PRL stan¹³ w obronie zapomnia-
nych warto�ci soboru Vaticanum II, prawdopodobnie pod wp³y-
wem lektury artyku³u Jerzego Jarzeñca w "Polityce" /"Pos³u-
gi religijne"/. Istotnie, gdyby�my nie zahamowali powrotu do
tradycji �redniowiecznych, mog³oby siê zdarzyæ, i¿ fanatycz-
ni lokatorzy którego� z klasztorów wyrwaliby Urbanowi jê-
zyk i odciêli koñczyny górne, co szalenie opó�ni³oby budowê
gmachu narodowego porozumienia, nie mówi¹c o tym, co Urban
buduje sobie przy okazji na boczku.
===================================================
Z PRASY KRAJOWEJ
    W "Polityce" znów zabra³ g³os Jerzy, u¿ywaj¹cy nazwiska
/?/ Jarzeniec, które warto zapamiêtaæ na lepsze czasy. Ko-
lejny paszkwil na Ko�ció³ operuje bogat¹ fotografi¹ oraz
statystyk¹ na rzecz tezy, i¿ w PRL buduje siê gigantyczne
okopy na rzecz �wiêtej Trójcy zamiast mieszkañ, szkó³ i szpi-
tali. Prawdopodobnie istota problemu polega nie na tym, ¿e
rozwój budownictwa sakralnego powiêksza bazê ideologicznej
dywersji - bazê tê bez wiêkszego wysi³ku bêdzie mo¿na po
prostu w razie potrzeby przej¹æ, a jak uczy praktyka /�ród³o
i kryterium prawdy/, ale na tym, ¿e koszty adaptacji �wi¹tyñ
do w³a�ciwych politycznie celów by³yby zbyt du¿e, za� wyko-
nawstwo szalenie skomplikowane. Na szczê�cie przewiduje siê
rozwój sieci WUML i filii Akademii Nauk Spo³ecznych - cha-
rakter ich dzia³alno�ci pozwoli koszta adaptacji zminimali-
zowaæ do wymiany wystroju wnêtrz.

===================================================

/c.d. na str. 2/
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z tym wielu innych prorek-
torów i dziekanów poda³o siê
do dymisji. Tak oto wchodzi
w ¿ycie poprawiona - wbrew
protestom ca³ego polskiego
�rodowiska naukowego - us-
tawa o szkolnictwie wy¿szym.
--- Dzia³acz "S" z Górnego
�l¹ska Tadeusz Jedynak prze-
myci³ z wiêzienia pozdrowie-
nia dla górników z okazji
Barburki.
--- Prof. Ryszard Bender
z Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego wyg³osi³ w Sej-
mie pierwsze w tej kadencji
niezale¿ne przemówienie,
którego tre�æ zosta³a zaraz
przekazana przez rozg³o�nie
zachodnie. A wiêc pierwszy
sprawiedliwy ju¿ siê znalaz³
w Wysokiej Izbie. Kto nas-
têpny?
--- Nast¹pi³o pogorszenie
stanu zdrowia Leszka Moczul-
skiego, 55-letniego history-
ka, przewodnicz¹cego Konfe-
deracji Polski Niepodleg³ej
/KPN/, odbywaj¹cego karê 7
lat wiêzienia.
--- Podobno b. Stefan Ol-
szowski zamierza debiutowaæ
w nowej roli listem otwartym
"Do Przyjació³ Moskali". Pu-
blikacja ma byæ zsynchroni-
zowana z dat¹ przyjacielskiej
wizyty adresata orygina³u -
g³ównodowodz¹cego zjednoczo-
nych si³ zbrojnych naszej
wspólnoty /nazwisko i sto-
pieñ znane redakcji/, bynaj-
mniej nie indywidualnej
zreszt¹.
--- Biedna Sza³ajda wygl¹da
coraz gorzej - mniej wiêcej
tak, jak szanse PRL na wkro-
czenie w XX wiek w peletonie
krajów rozwijaj¹cych siê.
--- CZYTAJCIE "ARCHIWUM
WSPÓ£CZESNE" - drugie poza
"Ma³¹ Polsk¹" pismo wydawane
przez PAP - Polowe Archiwum
Prasowe w Krakowie. U na-
szych kolporterów jest w³a-
�nie do nabycia 7 numer "Ar-
chiwum" zawieraj¹cy jak zwy-
kle dokumenty z historii i
wspó³czesno�ci PRL.
=========================

RÓBMY SWOJE
    Jaruzelski, chocia¿ tylnymi drzwiami, zosta³ jednak
wpuszczony do Pa³acu Elizejskiego. Wielki Brandt "nie ma
czasu" dla Wa³êsy, chocia¿ spotka siê z Glempem. Król Norwe-
gii wrêcza pokojowego Nobla cz³onkowi KC KPZR, wicemini-
strowi zdrowia ZSRR, który kiedy� oficjalnie potêpi³ Sacha-
rowa. Czy tak ma siê materializowaæ "duch Genewy"? Nie da
siê ukryæ: na razie komuni�ci zbieraj¹ punkty.
    Co nam zostaje? Oczywi�cie to, co zawsze: liczyæ tylko na
siebie. I robiæ swoje.
===================================================

C  z  y  t  a  j    u  w  a  ¿  n  i  e
REAGAN NA BIA£EJ RAKIECIE

    Obrona strategiczna - temat trochê wstydliwy. Wszyscy
siê ciesz¹, ¿e kto� znalaz³ w³a�ciwy jêzyk /mniej eufemi-
stycznie: kij/ do rozmowy z Sowietami. Z drugiej strony cie-
szyæ siê ze zbrojeñ nie wypada. Nie mówi¹c o wojnie /choæby
tylko gwiezdnej/. Wiêc tylko po cichutku my�limy: "Ach, jakby
tak z satelity wszystkie SS-y laserem! I potem wolna Polska
i w ogóle."
    A mnie siê wydaje, ¿e ¿adna technika nie zrobi za nas
tego, co mamy tu w kraju do zrobienia. Nie by³o jeszcze nawet
komunizmu, a my byli�my w niewoli. Przez sto lat.

/k/
===================================================

PRZYMROZEK
    W dniu 2 bm. po raz 40 po wojnie zaskoczy³a nas zima.
Nocna m¿awka przymarz³a nad ranem i go³oled� sparali¿owa³a
ca³¹ miejsk¹ komunikacjê na wiele godzin. Liczba rozbitych
samochodów i po³amanych koñczyn pobi³a wszelkie rekordy.
Straty gospodarcze GUS podliczy zapewne dopiero za pó³ roku.
Przed wojn¹ klêskom takim zapobiega³ dozorca i dró¿nik.
Dzisiaj nie mo¿e siê z ni¹ uporaæ ca³kowicie znormalizowane
pañstwo socjalistyczne i ustabilizowany jak nigdy rz¹d ko-
munistów.
    Gorzej mo¿e byæ ju¿ tylko w Tiranie. Tylko, ¿e nawet tam
przymrozki s¹ rzadsze.
===================================================

L  u  f  c  i  k    w  a  r  i  a  t  a
    Nasza ma³a stalinizacja biegnie sobie powoli w jedynie
w³a�ciwym kierunku. W ramach reanimacji ¿ycia politycznego,
bliskiego ju¿ �mierci klinicznej, pozostawiono na stanowisku
jego ekscelencjê Jerzego Urbana, co pozwala optymistycznie
traktowaæ szanse ogl¹dalno�ci dziennika telewizyjnego we
wtorkowe wieczory. Zastanawiam siê, jakby tu pokochaæ Urba-
na jak siebie samego, ale nic mi nie przychodzi do g³owy.
Skoro facet nie mo¿e liczyæ nawet na mnie, to niby na kogo?
Oczywi�cie - jest w porz¹dku wobec Wydzia³u Finansowego,
poniewa¿ p³aci regularnie wysoki podatek wyrównawczy, ale
czy na tej podstawie przypuszcza, ¿e nasze rachunki istotnie
zostan¹ kiedykolwiek uznane za wyrównane? Hmm. Nie ma rady
- muszê posun¹æ siê do okrutnej ostateczno�ci: og³aszam mo-
ratorium na komentarze Jana Rema, konferencje prasowe Je-
rzego Urbana i ewentualne publikacje prasowe Jerzego Ja-
rzeñca, na razie na trzy miesi¹ce. Nie bêdê czyta³, s³ucha³,
ani ogl¹da³ - zarazem wiêc i komentowa³. Kto wie, mo¿e w ten
sposób uda mi siê podwa¿yæ jakie� wa¿ne sojusze?  - Hipek -

    ---
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PISMO NIEZALE¯NE. WYDA-
WCA PAP - POLOWE ARCHI-
WUM PRASOWE KRAKÓW, MA-
£OPOLSKA. NASZA DEWIZA:

PLUS RATIO QUAM VIS
RACZEJ ROZUMEM NI¯ SI£¥
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===================================================
H...

x x x

Kiedy siê noc grudniowa ocknie pierwsz¹ gwiazdk¹
z przed�wi¹tecznych omamieñ, zamy�leñ i krz¹tañ
w stu tysi¹cach op³atków spokój sp³ynie w miasto
wigilijnym wzruszeniem spojrzenia nam spl¹ta.
W dr¿eniu r¹k, w rzês trzepocie, nag³ym skurczu gard³a
znowu siê nam objawi cud - Dobra Nowina:
jeszcze w zmêczonych sercach mi³o�æ nie umar³a,
jeszcze raz �wiêta Panna rodzi dla nas Syna.

Kraków, 1985

LITEWSKIE RODAKÓW SPOTKANIA
   Niedawno wyjecha³em w grupie kilku kolegów na delegacjê
do niedu¿ego miasta przemys³owego w Litewskiej SSR. W ostat-
nim dniu gospodarze wydali w hotelu przyjêcie po¿egnalne.
Gdzie� po pó³nocy, kelner, z którym kilkakrotnie rozmawia-
³em, poci¹gn¹³ mnie za rêkaw: - Niech siê pan nie boi, proszê
pojechaæ do mnie, moja matka chcia³aby porozmawiaæ z Pola-
kiem, wszystko zorganizowane.
   Rzeczywi�cie, taksówka czeka³a pod hotelem, brama kamie-
nicy zwykle o tej porze zamkniêta, by³a otwarta, drzwi do
mieszkania uchyli³y siê, gdy tylko stanêli�my na piêtrze.
Powita³a mnie starsza, siwa kobieta, wizytowo ubrana. Na
stole czeka³a herbata, kawa, najdro¿szy koniak i... album ze
zdjêciami.
   By³a lwowiank¹. W czasie wojny straci³a mê¿a, dzieci nie
pamiêtaj¹ Polski. ¯yje wspomnieniami. Z Polakiem nie rozma-
wia³a od kilkunastu lat. - Jestem katoliczk¹ - mówi o sobie
podchodz¹c do oszklonej witryny z lustrem w tylnej �ciance.
Odsuwa kryszta³y, delikatnie obraca lustro na zawiasie i
pokazuje sczernia³¹ ze staro�ci ikonê Matki Boskiej Ostro-
bramskiej. Gdy wychodzê ¿egna mnie kre�lonym w powietrzu
znakiem krzy¿a.
   Taksówka, otwarte drzwi hotelu, portier "akurat" gdzie�
wyszed³, krótki u�cisk rêki i "spasiba"...       ORnak
===================================================
C z y t a j    u w a ¿ n i e

TROCHÊ CHARAKTERU
   Wszyscy wiedz¹, ¿e komunistów jest w Polsce niewielu i ¿e
jako� nic z tego nie wynika. Okazuje siê, ¿e komunizm tworz¹
nie-komuni�ci, którzy siê nadspodziewanie dobrze adaptuj¹
do systemu. To oni tworz¹ kadry PRL. Intelektuali�ci bezrad-
ni wobec prymitywnej gro�by. Poczciwcy uwik³ani w zale¿no�æ.
Karierowicze, coraz trafniej przewiduj¹cy tre�æ kolejnych
interwencji /w koñcu interwencje s¹ niepotrzebne/. Zimni
obserwatorzy. Zapiekli w �lepej nienawi�ci w czterech �cia-
nach. Przestraszeni. Niezorientowani i s³abi. Codziennie
podtrzymuj¹cy system. Codziennie zdziwieni, ¿e system trwa.

/k/

Z KRAJU
--- W III kwartale br. po
raz pierwszy od kilku lat
zahamowany zosta³ wzrost
przestêpczo�ci w PRL /do-
tychczas ma³o mówi³o siê o
jego wzro�cie/. Zmala³a o
parê procent ilo�æ prze-
stêpstw przeciwko ¿yciu i
zdrowiu oraz niektórych
przestêpstw przeciwko mie-
niu. Natomiast a¿ o 71%
wzros³a ilo�æ afer gospodar-
czych. Nie dziwi nas to, sko-
ro g³ówny wysi³ek organów
�cigania jest od wielu lat
skierowany przeciwko prze-
stêpczo�ci tzw. niekryminal-
nej.
--- Oficjalne dane mówi¹,
¿e na ogóln¹ liczbê 3.000
czasopism i biuletynów inge-
rencje cenzorskie dotycz¹ 8%
tych tytu³ów. Przy tym po³o-
wa ingerencji dotyczy 30
tytu³ów czasopism. �wiadczy
to tylko o stopniu zniewole-
nia prasy przez re¿im. Prze-
sz³o 90% zespo³ów redakcyj-
nych umie wiêc ju¿ samo
zak³amywaæ tre�æ swych pu-
blikacji, a ten jeden pro-
cent, z którym cenzura ma
prawdziwe k³opoty, to oczy-
wi�cie prasa katolicka.
--- Wêgla na wsi nadal
brak, co grozi m.in. kolejnym
spadkiem produkcji miêsa.

============================

============================
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--- Jak siê dowiadujemy,
rzeczywist¹ przyczyn¹ prze-
suniêcia w ostatniej chwili
terminu III Kongresu Nauki
Polskiej o kilka miesiêcy by³
fakt, ¿e udzia³u w Kongresie
odmówi³o 60 procent zapro-
szonych profesorów.
--- Niezwykle do�wiadczonym
pedagogiem jest nowa pani
minister o�wiaty i wychowa-
nia. W szkole pracowa³a 19
miesiêcy, potem robi³a w
szkoleniu ideologicznym.
Zd¹¿y³a ju¿ zas³yn¹æ telewi-
zyjnym wyst¹pieniem, w któ-
rym poda³a w w¹tpliwo�æ kwa-
lifikacje pedagogiczne wyni-
kaj¹ce ze studiów specjali-
stycznych, a jako g³ówne
kryterium oceny wysunê³a
kwalifikacje ideologiczne.
I s³usznie, bo jak g³osi stara
komunistyczna prawda, nie
matura lecz chêæ szczera...
--- W niezale¿nym obiegu
pojawi³y siê kasety z gr¹
komputerow¹ "ZOMO". Polega
ona na po�cigu patrolu mili-
cji za cz³onkami "S" ucieka-
j¹cymi uliczkami miasta.
--- Coraz g³o�niej o projek-
cie utworzenia �cis³ego re-
zerwatu w Bieszczadach, w
rejonie po³onin Wietliñskiej
i Caryñskiej. Je¿eli w dobie
kryzysu tyle mówi siê o ta-
kim luksusie jak rezerwat,
to najprawdopodobniej chodzi
teren pod kolejn¹ bazê so-
wieckich rakiet.
=========================
ZE �WIATA
--- Czy wiecie jak prasa ru-
muñska poda³a wyniki pols-
kich wyborów do Sejmu? Po
prostu: w g³osowaniu wziê³o
udzia³ 98,8% uprawnionych!
W stosunku do oficjalnych da-
nych Urbana by³a to pomy³ka
tylko w jednej cyfrze - tej
pierwszej. "Pomy³ka", o której
sprostowanie nikt w bratniej
socjalistycznej Rumunii nie
odwa¿y siê upomnieæ.
--- Do Europy Zachodniej
p³yn¹ obecnie 4 g³ówne fale
uchod�ców: z Iranu, Sri-Lan-

   /c.d. na str. 3/

GORZKIE PYTANIA
   Po interwencji dyrektora naczelnego HiL przyjêto z po-
wrotem do pracy w Kombinacie bezprawnie wyrzuconego kilka
tygodni temu murarza O¿añskiego. Ilu Kowalskich czy Nowa-
ków, by³ych zetempowców, dzi� starych i niepotrzebnych, wy-
rzucono tak z pracy? Ilu straci³o tak zdrowie w Kombinacie,
ilu ¿ycie? Ilu dwudziestego pi¹tego ka¿dego miesi¹ca klnie
na stary portfel? Za iloma uj¹³ siê dyrektor, sekretarz czy
kierownik? Co zrobiono, by ¿ycie tych ludzi nie wygl¹da³o
jak w piosence Pietrzaka?:
   Wredne ¿ycie siê przetacza jak po grudzie,
   niepotrzebne, g³upie dni po³yka czas -
   pokolenie utraconych z³udzeñ,
   pokolenie zmarnowanych szans.
Czy kiedy� bêdziemy tak my�leæ o sobie?      JOA
===================================================

C z y t a m ,  w i ê c  m y � l ê
   Prasa donios³a, ¿e Szwajcarzy s¹ najoszczêdniejszym naro-
dem. Ich przeciêtne oszczêdno�ci wynosz¹ 13.006 dolarów na
osobê. Na drugiej pozycji jest Japonia z 9763 dolarami na
g³owê, na trzeciej USA z 7337 dolarami. Nie wiem, na którym
miejscu jest Polska, ale mo¿na oszacowaæ jak daleko jeste�my
za tymi nie tylko najoszczêdniejszymi krajami, ale i najbo-
gatszymi krajami �wiata. Za³ó¿my odwa¿nie, ¿e suma wk³adów
oszczêdno�ciowych w PRL /czêsto przymusowych - na przyk³ad
na ksi¹¿eczkach mieszkaniowych czy samochodowych/ wynosi
bilion, tzn. milion milionów z³otych. Wówczas kwota przypa-
daj¹ca na jednego tubylca odpowiada w przybli¿eniu oficjal-
nym oko³o 175 dolarów. Przeciêtne oszczêdno�ci Polaka s¹
zatem mniejsze od oszczêdno�ci Szwajcara przesz³o 300 razy
/w przeliczeniu nieoficjalnym/ lub 75 razy /przeliczenie
oficjalne/. I jak tu nie wyæ, gdy s³yszy siê s³owo  S O C J A-
L I Z M ?
===================================================

PROSZÊ SIADAÆ!
   Wielce zabawne wyroki zapadaj¹ w s¹dach terenowych.
W Tarnowie trzech mê¿czyzn skazano za przyw³aszczenie sobie
20 kg gnatów, 4 konserw i 4,5 kg kie³basy o ³¹cznej warto�ci
7,5 tys. z³otych na karê  grzywny w wysoko�ci æwieræ miliona
z³otych a nadto 10 miesiêcy i 1 rok wiêzienia w zawieszeniu.
W D¹browie Tarn. za kradzie¿ zegarka "Poljot" o warto�ci
1800 z³ i kwoty 100 z³ posadzono go�cia na 1,5 roku i skon-
fiskowano mu radioodbiornik /¿eby nie s³ucha³ RWE?/. W Bo-
chni uchylaj¹cego siê od pracy skazano na 2 lata wiêzienia
z obowi¹zkiem podjêcia sta³ej pracy zarobkowej. Zapewne ma
równocze�nie siedzieæ i pracowaæ. Proszê siadaæ, Weso³y S¹d
idzie!
===================================================
Z NIESPRAWDZONYCH PRZECIEKÓW
   Zapis cenzury na pierwsz¹ dekadê grudnia 1985 roku obej-
mowa³ przymiotnik "�wiêty" przy imieniu Miko³aja oraz pa-
stora³, jako symbol wrogiej postawy Episkopatu wobec nie-
dawnych wyborów. Stopniowo - w miarê realizacji uchwa³y
XIX Plenum KC - fideistyczny �wiêty Miko³aj ca³kowicie
wyparty zostanie przez postêpowego Dziadka Mroza, chocia¿
wówczas trudno bêdzie spodziewaæ siê jakichkolwiek prezen-
tów - raczej nakazów p³atniczych dla rodziców, którzy o�mie-
lili siê mieæ dzieci.
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ki, Polski i Turcji. Nie ma
co, PRL znalaz³a siê rzeczy-
wi�cie w doborowym towarzy-
stwie...
--- W bratniej Rumunii, sta-
czaj¹cej siê na dno kryzysu
jeszcze szybciej ni¿ PRL, wódz
Ceausescu próbuje ratowaæ co
siê da dzia³aniami pozorny-
mi, mianowicie sta³ymi zmia-
nami w rz¹dzie, a ostatnio i
w KC. Miejscow¹ osobliwo�ci¹
jest to, ¿e w wyniku zmian na
ró¿nych naczelnych stanowi-
skach jest coraz wiêcej krew-
nych Wodza.
=========================

PLOTKI... PLOTKI...
-  W po³owie br. Ma³opolski
Komitet Walki o Praworz¹d-
no�æ, wyda³ gruby skrypt,
licz¹cy 262 strony, pt. "PZPR
o sobie /materia³ archiwalny
KC/". Ksi¹¿ka obejmuje spisa-
ny z ta�my magnetofonowej
przebieg posiedzeñ tzw. "Ko-
misji Grabskiego", która w
okresie "Solidarno�ci" prze-
prowadza³a rozmowy z by³ymi
prominentami epoki gierkow-
skiej. Nie trzeba dodawaæ, ¿e
tre�æ przes³uchañ przedsta-
wia³a w fatalnym �wietle nie
tylko Gierka i jego towarzy-
szy, ale w ogóle dzia³alno�æ
ca³ej partii. Maszynopis,
jaki sta³ siê podstaw¹ skryp-
tu, zawiera³ pewn¹ ilo�æ
charakterystycznych luk.
"PZRP o sobie" szybko dotar³o
na Zachód i zosta³o nadane
przez Woln¹ Europê.
   Wracamy do tego tematu,
bo znalaz³ on dzisiaj tragi-
komiczny ci¹g dalszy. Otó¿
pierwotny tekst dosta³ siê
kiedy� w rêce W³adys³awa Ma-
chejka - starego ubowca i
dzia³acza partyjnego, do
dzisiaj redaktora naczelne-
go "¯ycia Literackiego".
Ten¿e, w nag³ym porywie
uczuæ partyjnych, przekaza³
tekst ówczesnemu sekretarzo-
wi Komitetu Krakowskiego -
Franciszkowi D¹browskiemu.

   /c.d. na str. 4/
=========================

CI¥G DALSZY AKCJI "KRUK"
   Spó³ka autorska Górnicki-Jaruzelski zdobywa sobie coraz
wiêksz¹ popularno�æ. Niektóre z nowszych utworów wywieraj¹
g³êbokie wra¿enie na cz³onkach fan-clubów, dzia³aj¹cych na
terenie ca³ego kraju. I tak np. hit, zaprezentowany na Kon-
ferencji Ideologiczno-Teoretycznej /w skrócie: KIT/ podzia-
³a³ na grupkê krakowskich entuzjastów mocnego uderzenia
równie inspiruj¹co, jak niegdy� felieton Jana Rema na b.
tow. b. kpt. Piotrowskiego /obecne miejsce pobytu znane Re-
dakcji/. Niestety, ambitna próba powtórzenia jednego z ope-
racyjnych wariantów akcji KRUK na osobie ks. Zaleskiego
zakoñczy³a siê niepowodzeniem, co z pewno�ci¹ zdenerwuje
dy¿urnego prokuratora - znowu diabli wezm¹ premiê kwar-
taln¹ /na szczê�cie jest jeszcze fundusik nagród/.
===================================================
CA£UN DLA PREZESA
W szko³ach wy¿szych trwa zwieranie szeregów, z czego korzy-
sta Naczelny Zwieracz, by wydaliæ wszystko, co zdrowemu
organizmowi doskwiera. Na analizê przyjdzie pora po zakoñ-
czeniu akcji wydalniczej, ale wiele wskazuje na to, ¿e mo¿e
ona nabraæ cech procesu niepohamowanego, za czym organizm
wyzdrowieje do tego stopnia, ¿e bêdzie go mo¿na zmumifiko-
waæ. Taka by³a zreszt¹, zdaje siê koncepcja koordynatorów.
Inaczej niesposób by wyt³umaczyæ powodów, dla których wyda-
lanie odbywa siê wbrew naturze - od góry. Stara egipska
metoda...
   A propos, bardzo ³adnie wygl¹da³ p³k Kadafi w bia³ej jak
�nieg szacie obok naszego skrzywionego Prezesa. W³a�ciwie
to niez³y pomys³, ¿eby nosiæ ze sob¹ - na wszelki wypadek -
gotowy ca³un. Mo¿eby�my siê z³o¿yli na gwiazdkê dla sta-
rego, co?
===================================================
JEDNA DRUGA = PÓ£
   Nie wiem, czy zauwa¿yli�cie, jak szczególn¹ rolê odgrywa
w naszej rzeczywisto�ci    p o ³ o w a,   vel 1/2, vulgo 50
procent?
   Wokó³ roi siê od 1/2inteligentów, zamiast panienek mamy
1/2dziewice lub, jak kto woli 1/2k.... /chocia¿ to nie synoni-
my bynajmniej/, w �rodkach masowego przekazu 1/2prawdy
dawno zast¹pi³y informacje, masa ludzi tkwi na 1/2etatach,
podstawow¹ jednostk¹ miary jest 1/2 lytra, na Sylwestra
zdobywamy 1/2wytrawnego szampana, dziêki ograniczeniu za-
kupów chleba do 1/2 bochenka dziennie. Mieczys³aw R. jest -
podobnie jak Jerzy U. 1/2 ¯ydem, a Waldemar �. podobnie jak
Albin S. 1/2idiot¹, wiêkszo�æ ludzi idzie spaæ oko³o 1/2nocy,
choæ dtv zaczyna siê o 1/2ósmej do ósmej, genera³ów jest ju¿
tylu ilu kiedy� by³o 1/2kowników, w sklepach 1/2przytomne
ekspedientki ustawiaj¹ na 1/2kach 1/2owê towarów, po które
stoi siê 1/2 dnia, mimo ¿e 1/2 ceny stanowi podatek...
   Podobno to siê nazywa podzia³ dychotomiczny. Mo¿liwe. Ale
gdzie do cholery, jest ta druga 1/2owa?

   1/2g³ówek na 1/2dupku niewygodnie siedzia³,
   mia³ bowiem 1/2 etatu, choæ o tym nie wiedzia³;
   gdy przysz³o do p³acenia wzi¹³ pieni¹¿ki nowe
   i têgiego kopniaka w tê drug¹ 1/2owê,
   zawy³ z bólu MAMUSIUUU! i do genera³a
   z pretensjami - d l a c z e g o?! - ten rzek³:

w y s t a w a ³ a.
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 Ten z kolei skopiowa³ tekst
w 6 egzemplarzach i dorêczy³
go cz³onkom �cis³ego kierow-
nictwa KK, które po wprowa-
dzeniu stanu wojennego zo-
sta³o odsuniête od w³adzy i
stanowisk.
   Widocznie jednak czym�
zagra¿a³o kolejnej krakow-
skiej ekipie PZPR, dowodzonej
dzi� przez doktora pos³a
Gajewicza, bo ten natychmiast
wykorzysta³ owo wydanie
raportu Grabskiego jako
pretekst do ostatecznej roz-
prawy ze swymi poprzednika-
mi. Fatalne luki w maszyno-
pisie wskazywa³y, ¿e przeciek
do podziemia móg³ nast¹piæ
tylko za po�rednictwem kogo�
z 6 osób, które mia³y w rê-
kach kopie raportu...
   Rozpêta³a siê burza, wsz-
czêto dochodzenia, przeprowa-
dzono ca³y proces i posypa³y
siê kary. Wyrokiem partyjnej
komisji dyscyplinarnej wyda-
lono z PZPR D¹browskiego i
udzielono nagany z ostrze¿e-
niem innemu b. sekretarzowi
KK Janowi Broñkowi, co równa
siê jego �mierci politycznej.
Tak samo ukarano Machejka
przez co jego odej�cie na
dawno zas³u¿on¹ emeryturê
sta³o siê nieco realniejsze.
Dlaczego nie ukarano kilku
pozosta³ych podejrzanych -
nie wiadomo. Ale o to niech
siê ju¿ martwi¹ prawomy�lni
pezetperowcy Krakowa.
   Mora³: podziemie, którego
istnienie jest wci¹¿ oficjal-
nie kwestionowane, ma jednak
wp³yw nawet na politykê
personaln¹ przewodniej si³y
narodu.
=========================

KORESPONDENCJA KONTROLOWANA
   Do �w. Miko³aja nadszed³
list od polskiego dziecka:
Wiem, ¿e jeste� dobry, roz-
dajesz podarki i spe³niasz
¿yczenia grzecznych dzieci,
ja by³em grzeczny, ale nic
mi nie dawaj - tylko za-
bierz. Zabierz z Polski ko-
munistów.

===================================================
L u f c i k  w a r i a t a

   Ordynator pozwoli³ wpu�ciæ na mój oddzia³ szóstego grud-
nia osobnika w czerwonym stroju i dziwacznej czapie, o obfi-
tym ow³osieniu z waty, której od dawna brakuje w aptekach.
Osobnik ten wyjmowa³ z worka paczuszki i wrêcza³ pacjentom,
¿¹daj¹c czytelnego pokwitowania na stosownej li�cie imien-
nej. Kiedy paczuszki zosta³y rozdane, zagadn¹³em uprzejmie
ofiarodawcê o personalia, podaj¹c swoje /wraz z imieniem
ojca i dat¹ hospitalizacji/. Zmiesza³ siê, chrz¹kn¹³ i powie-
dzia³ tak: "No, wiecie, w zasadzie, jeszcze w tym roku wystê-
pujê jako Miko³aj, albo Miko³ajek, ale, w zasadzie, to ja je-
stem Dziadek Mróz". Siêgn¹³ za pazuchê, wyj¹³ ciemne okulary
i wsadzi³ je sobie na nos, a gdy siê oddala³, zauwa¿y³em
wynu¿aj¹ce siê spod ko¿ucha wojskowe spodnie. By³y z lampa-
sami.

---
   Ostatnio poddano mnie gruntownym badaniom na okolicz-
no�æ pods³uchanej przez pielêgniarza, wrogiej deklaracji.
Istotnie, wznosi³em w mojej celi nieprzystojne okrzyki, któ-
rych tre�æ sprowadza³a siê do /niewykonalnego, niestety/
zamiaru naruszenia nietykalno�ci cielesnej pewnego mê¿a
stanu. �ci�lej mówi¹c, wyra¿a³em chêæ wymierzenia kopniaka
w tyln¹ czê�æ cia³a wy¿ej wymienionego. Moje stanowisko w
powy¿szej sprawie pozwoli³em sobie uzasadniæ nastêpuj¹co: ów
m¹¿ stanu najwyra�niej ma proces odnowy w, hmm, ty³ku - otó¿
kopi¹c go w takowy, pragn¹³em ów proces pog³êbiæ.
   Za³o¿ono mi kaftan, zapewne wobec braku argumentów. Na-
dzieje na odnowê zmala³y...

---
   Mon General!
   Mniemam, ¿e jest Pan agnostykiem, zatem nie przesy³am Mu
¿yczeñ Weso³ych �wi¹t Bo¿ego Narodzenia, lecz raczej Dosiego
Roku, cokolwiek mog³oby to obecnie oznaczaæ.
   ¯yczenia moje uzasadniam nastêpuj¹co:
   1. Zawdziêczam Panu utratê ¿ywionych niegdy� politycz
      nych z³udzeñ, dziêki czemu, byæ mo¿e, uda mi siê zostaæ
      dobrym Polakiem.
   2. Zawdziêczam Panu wyzwolenie od og³upiaj¹cej doktryny,
      dziêki czemu, byæ mo¿e, uniknê ca³kowitego skretynie-
      nia.
   3. Zawdziêczam Panu odzyskanie utraconej niegdy� wiary,
      dziêki czemu, byæ mo¿e, ominie mnie wiekuiste potêpie-
      nie.
   Moja wdziêczno�æ dla Pana wyp³ywa jednak nie tylko z
faktu, i¿ wielu milionom moich rodaków wybi³ Pan z g³owy
internacjonalizm, marksizm i ateizm /co jest, niew¹tpliwie
historyczn¹ zas³ug¹/.
   Uwa¿am za najwybitniejsze Pañskie osi¹gniêcie tych kilka
prostych testów, dziêki którym uda³o siê wyra�nie wyodrêb-
niæ z t³umu prawie wszystkie kanalie, ³obuzów oraz durniów.
Teraz wiem dok³adnie, komu okazywaæ mi³osierdzie, kogo po-
uczaæ cierpliwie a komu, gdyby ju¿ nie by³o mo¿na inaczej,
po³amaæ r¹czki i nó¿ki w imiê dobra ogó³u.
   Ciekawe, czy domy�la siê Pan, do której pozwoli³em sobie
Go zaliczyæ kategorii?
   Szczerze oddany

- Hipek -     ---
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========================

POTWIERDZAMY I DZIÊKUJEMY:
Wolni 1000.
========================

Z REGIONU
--- "Ojczyzna jest tu - po-
wiedzia³ w czwartek 12 bm. w
Mistrzejowicach ks. Jancarz
- niezawis³a, nape³niona
duchem i wiar¹... Przychodzi-
my tu po to, by zmieniaæ siê
na lepsze... By bezkompromi-
sowo, zdecydowanie stawaæ po
stronie dobra, prawdy, spra-
wiedliwo�ci. To, ¿e tu przy-
chodzicie - przyniesie wiel-
kie owoce". Mistrzejowicka
wspólnota modli³a siê za
wy¿sze uczelnie, za naukê
polsk¹, za wyrzuconych z
pracy profesorów. Widocznym
symbolem by³a piêkna �wieca
wystawiona przez AWF.
--- Kolejny wieczór czwart-
kowy 19 bm. up³yn¹³ w uro-
czystej, �wi¹tecznej scenerii.
Przez �rodek ko�cio³a bieg³
stó³ nakryty bia³ym obrusem.
Sta³y na nim choinki i le¿a-
³y op³atki. �ciany ozdobiono
stroikami i fragmentami
kolêd. Licz¹ca ju¿ wiele ty-
siêcy ludzi mistrzejowicka
wspólnota sk³ada³a sobie
przy op³atku ¿yczenia �wi¹-
teczne i noworoczne - wy-
trwania, duchowej si³y, do-
czekania wolno�ci i bo¿ego
b³ogos³awieñstwa w codzien-
nym nie³atwym ¿yciu. Ze spe-
cjalnymi ¿yczeniami i po-
dziêkowaniami za duchowe

solidarne wsparcie wyst¹pili
od o³tarza ks. Tadeusz Zale-
ski i Stanis³aw Handzlik. Ks.
Jancarz wyg³osi³ homiliê o
wierno�ci Bogu i idea³om,
tyle ju¿ lat pielêgnowanym,
wyra¿aj¹c przekonanie, ¿e
tylko pozostaj¹c wiernymi -
zwyciê¿ymy. ¯yczy³ wszystkim
- oprócz wierno�ci - wiel-
kiego serca, solidarnej po-
stawy i rado�ci - przeciw-
stawiaj¹cej siê przygnêbie-
niu i beznadziei. Przekaza³
tak¿e ¿yczenia od Lecha Wa-
³êsy i ks. Jankowskiego. -
¯³óbek mistrzejowicki nie
wymaga komentarza: uformo-
wany z polskiej flagi i
podtrzymywany skrzyd³ami
bia³ego or³a. Bo¿a Dziecina
- kilkuletni ch³opczyk -
wyci¹ga r¹czkê w ge�cie
zwyciêstwa.
--- Ruch Oporu NZS i Akade-
micka Komisja Porozumiewaw-
cza "S" w Krakowie wezwa³y do
zamanifestowania 11 bm.
sprzeciwu wobec usuwania ze
stanowisk na uczelniach
naukowców niewygodnych dla
w³adzy. Na AGH w prote�cie
takim wziê³o udzia³ ok. 500
pracowników i studentów.
Podczas kilkunastominutowego
wiecu w hallu Collegium
Novum UJ wznoszono okrzyki
na cze�æ NZS i "S". Protesty
mia³y miejsce tak¿e na AR
i Politechnice.
--- W czwart¹ rocznicê
grudnia 81, w Krakowie zo-
sta³y rozrzucone ulotki ze
specjalnych wyrzutni - na
ul. Karmelickiej, Floriañ-
skiej i pod Filharmoni¹.
--- W o�rodkach zdrowia
brakuje igie³-jednorazówek.
Pacjenci z przera¿eniem
stwierdzaj¹, ¿e t¹ sam¹
strzykawk¹ robi siê zastrzy-
ki wielu delikwentom. Wi-
docznie op³aca siê pañstwu
hodowaæ ¿ó³taczki. A i AIDS
nie mamy siê co obawiaæ, bo
Zwi¹zek Radziecki przyzna³,
¿e ju¿ ma tê chorobê -
i szybko co� wymy�li.
--- Jak wyzna³ poufnie pre-
zydent Krakowa Salwa na ze-

braniu radnych nale¿¹cych do
partii, w listopadzie i grud-
niu zabrak³o pieniêdzy na
wyp³aty poborów dla nauczy-
cieli. Niektórych pedagogów
proszono nawet w zwi¹zku z
tym o rezygnacjê z dodatko-
wych lekcji, by zmniejszyæ
wyp³aty. W systemie gospodar-
ki planowej pieniêdzy nie
brakuje za to nigdy na MO,
SB i wojsko.
--- Ponownie zosta³ przyjêty
do partii Stanis³aw Staruch,
usuniêty z PZPR w okresie
"Solidarno�ci". Postaæ to w
Krakowie znana. Jako "nauko-
wiec" Politechniki ws³awi³
siê m.in. udzia³em w aferze
przemytniczej oraz pomoc¹ w
"zdobyciu" dyplomów akademic-
kich przez niektórych b.
prominentów, np. przez syna
b. premiera, rajdowca Andrze-
ja Jaroszewicza, zwanego
czerwonym ksiêciem. A wiêc
partia ro�nie - nowe wraca.
=========================

Z KRAJU
--- W 15 rocznicê Grudnia
70 Wa³êsa z³o¿y³ wi¹zankê
kwiatów pod Pomnikiem Pole-
g³ych Stoczniowców w Gdañsku.
Wraz z nim dopuszczono pod
pomnik tylko 2 osoby, zatrzy-
mano natomiast ca³y t³um,
który chcia³ wzi¹æ udzia³
w tej uroczysto�ci. W ko�-
ciele �w. Brygidy biskup
gdañski odprawi³ uroczyst¹
mszê rocznicow¹ a ks. Jan-
kowski wyg³osi³ homiliê.
Po mszy, pod ko�cio³em poja-
wi³a siê milicja i zebrany
t³um rozproszy³ siê.
--- W rocznicê krwawych
wydarzeñ grudnia 81 na �l¹-
sku, pod kopalni¹ Wujek de-
monstrowa³o kilkaset osób.
Milicja nie dopu�ci³a do wy-
g³oszenia przemówieñ i za-
trzyma³a kilku dzia³aczy "S",
w tym �witonia i Rozp³ochow-
skiego.
--- Rabunkowa gospodarka wê-
glem zbiera tragiczne ¿niwo.
Ostatnim dowodem jest �mieræ
18 górników w wyniku wybuchu
w wa³brzyskiej kopalni tu¿

NR 51 (138)  �  30 GRUDNIA  �  1985



ROK III  �  MA£A POLSKA
310

przed �wiêtami. Cz³owiek nie
jest w PRL warto�ci¹ naj-
wy¿sz¹, wiêc wêgiel wydobywa
siê za wszelk¹ cenê. Jak
wynika z planów, taka sytu-
acja w górnictwie wêglowym
nie zmieni siê przez naj-
bli¿sze 40 lat.
--- NZS we Wroc³awiu za-
rz¹dzi³ pogotowie strajkowe
dla studentów wobec per-
spektywy dalszych zwolnieñ
ze stanowisk akademickich
osób sympatyzuj¹cych z "S".
--- W³adze zaostrzy³y kurs
wobec dzia³aczy "S". Np. na
tydzieñ przed �wiêtami zo-
stali zatrzymani przez mi-
licjê w W-wie, na krócej lub
d³u¿ej, 4 dzia³acze "S": Ana-
tol Lawina, Jacek Szyman-
derski, Henryk Wujec i Ma-
ciej Jankowski - byli in-
ternowani, dzia³acze dusz-
pasterstwa b. internowanych
i wiê�niów politycznych.
--- Wszystko wskazuje na to,
¿e Wa³êsa stanie przed s¹dem
oskar¿ony przez prokuratora
o znies³awienie komisji
wyborczych, którym zarzuca³
fa³szowanie wyników wyborów
do Sejmu. Za "przestêpstwo"
to gro¿¹ 2 lata wiêzienia.
--- Biskupi polscy wydali
o�wiadczenie, które daje do
zrozumienia, ¿e Episkopat
nie ma nic wspólnego z Pol-
skim Zwi¹zkiem Katolicko-
Spo³ecznym. Ostatnio pose³ z
ramienia tego Zwi¹zku powo-
³ywa³ siê w Sejmie na popar-
cie Episkopatu.
========================

ZE �WIATA
--- W rocznicê inwazji ZSRR
na Afganistan w stolicach
wielu pañstw na ca³ym �wie-
cie odby³y siê antyradziec-
kie demonstracje. Wiele
rz¹dów za¿¹da³o te¿ oficjal-
nie wycofania Armii Czerwo-
nej z Afganistanu.
--- Straty tej¿e niezwyciê-
¿onej armii podczas ca³ej
trwaj¹cej ju¿ sze�æ lat wojny
w Afganistanie szacuje siê

na 10 tys. zabitych i 20 tys.
rannych.
--- Dwaj ch³opcy - bracia
Adam i Krzysztof Zieliñscy
/15 i 13 lat/, którzy uciekli
z domu i przedostali siê do
Szwecji ukryci pod ciê¿arów-
k¹, otrzymali od rz¹du szwe-
dzkiego prawo sta³ego pobytu.
Na decyzjê tê wp³ynê³o nie-
w¹tpliwie postêpowanie w³adz
PRL. Rodzice ch³opców, posia-
daj¹cy 8 dzieci, nie chcieli
wyst¹piæ do w³adz szwedzkich
o odes³anie ch³opców do kra-
ju. Wobec tego s¹d w Dêbicy
odebra³ im prawa opiekuñcze,
tak ¿eby z ¿¹daniem ekstra-
dycji móg³ wyst¹piæ polski

konsul. Ca³a sprawa by³a w
Szwecji bardzo g³o�na, ale
s³awy naszym w³adzom nie
przysporzy³a. Wiele rodzin w
Szwecji, w tym tak¿e polskich
emigrantów, zadeklarowa³o
opiekê i pomoc dla ch³opców.
--- Ze �wi¹tecznych wycie-
czek promami Wilanów, £añcut
i Pomerania do Niemiec Za-
chodnich nie powróci³o bli-
sko 250 pasa¿erów, którzy
postanowili pozostaæ w RFN.
Wielu z nich poprosi³o o azyl
polityczny. Ten sposób opusz-
czania granic socjalistycznej
ojczyzny praktykowany jest
przez naszych rodaków od
dawna i masowo.

===================================================
C z y t a j  u w a ¿ n i e

NON VIOLENCE
   Pañstwo nie mo¿e istnieæ bez prawa, prawo opiera siê na
przymusie. U podstaw organizacji pañstwowej le¿y wiêc
przemoc stosowana wobec ³ami¹cych prawo. Rezygnacja z
u¿ycia si³y to rezygnacja z w³asnej pañstwowo�ci.
   Mimo to na tym etapie jeste�my w dalszym ci¹gu przeciw-
ko stosowaniu si³y. Nie walczymy z lud�mi, walczymy z sys-
temem. System komunistyczny i terror wzmacniaj¹ siê na-
wzajem.
   Si³¹ nie mamy nic do wygrania.    /k/
===================================================
L u f c i k    w a r i a t a
   Obudzi³o mnie wycie pi³y mechanicznej, przy pomocy któ-
rej paru przedstawicieli klasy rz¹dz¹cej likwidowa³o stu-
letnie drzewo na pobliskim skwerze. Zamkn¹³em wiêc szybko
lufcik, ale w izbie zrobi³o siê tak ciemno, ¿e musia³em
zapaliæ �wiecê, ¿eby przeczytaæ porann¹ prasê. Na czo³owej
kolumnie znalaz³em nag³ówek: "W Polsce nie ma katastrofy
ekologicznej". Poczu³em siê wiêc tak doskonale, ¿e postano-
wi³em przetrzeæ lufcik gazet¹ /�wieca mi siê koñczy/.
W po³owie roboty zakrêci³o mi siê jednak w g³owie i r¹bn¹-
³em na PCW, na szczê�cie pokryte grubo py³em, który nagro-
madzi³ siê od wczoraj. Przeczo³ga³em siê w kierunku drzwi
frontowych i siêgn¹³em przez szparê po butelkê mleka.
Upi³em du¿y ³yk... Co by³o dalej - nie pamiêtam, ale leka-
rze mówi¹, ¿e wkrótce bêdê móg³ wróciæ do  n o r m a l n e-
g o   ¿ycia. No to - do us³yszenia!

  - Hipek -
===================================================
EPIKA ZZA BIURKA

   Pod koniec roku anonimowi epicy przystêpuj¹ do tworze-
nia poufnych arcydzie³, zwanych "sprawozdaniami opisowy-
mi". Jakkolwiek gatunek ten nie ma nic wspólnego z lite-
ratur¹ faktu, ze wzglêdu na rozmiary i zakres tematyki
powinien zainteresowaæ przysz³ych dziejopisów. Warto
przechowywaæ dodatkowe kopie... Choæby dla nauki i rozryw-
ki potomnych.
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===========================

Z REGIONU
--- Zupe³nie bezprecedensowy
wyrok zapad³ w krakowskim
s¹dzie. Mianowicie 21-letnia
studentka Agata Michalik wy-
gra³a w nim proces przeciwko
MO i SB. Wytoczy³a go o to, ¿e
w dniu 2 maja ub.r. zosta³a
wraz ze swoim koleg¹ Ryszar-
dem Majdzikiem si³¹ wepchniê-
ta do samochodu milicyjnego i
by³a potem niew³a�ciwie tra-
ktowana podczas 48-godzinne-
go pobytu w areszcie. S¹d przy-
zna³ jej od milicji odszkodo-
wanie 5 tys. z³ oraz nakaza³
przeproszenie jej na pi�mie,
a tak¿e wp³atê kolejnych 5
tys. z³ na rzecz PCK. Zbig-
niew £enyk z krakowskiego
komitetu walki o praworz¹d-
no�æ powita³ ten wyrok z za-
dowoleniem, podkre�laj¹c, ¿e
dowodzi on pewnego minimum
niezale¿no�ci s¹dów w Polsce.
--- Pracownicy administra-
cji pañstwowej zostali prze-
szkoleni w naliczaniu podat-
ków. Maj¹ siê one zwiêkszyæ w
1986 r. �rednio o 150%. Praco-
wnikom powiedziano m.in., ¿e
zni¿ki np. dla emerytów udzie-
lane bêd¹ tylko wtedy, gdy za-
interesowany wyst¹pi o ni¹
pisemnie i wniesie stosown¹
op³atê, nawet wtedy, gdy zni¿-
ka przys³uguje z mocy ustawy.
--- Z okazji Nowego Roku
Gajewicz i Rudow z³o¿yli
najlepsze ¿yczenia znêkanym

funkcjonariuszom, gratuluj¹c
im sukcesów w dziedzinie
ochrony "socjalistycznego
bezpieczeñstwa", jak doniós³
niebacznie Dziennik Polski.
Tyz piyknie...
--- Gazeta Krakowska zamie-
rza walczyæ o ratowanie Kra-
kowa przed zanieczyszczenia-
mi. Ciekawe, czy w zwi¹zku z
tym odejd¹ pp. Hañderek, Sta-
nuch i anonimowy autor
"post-scriptów"? W ka¿dym
razie zwracamy uwagê, ¿e gdy
kolor czerwony po³¹czyæ z
zielonym, zazwyczaj otrzymuje
siê br¹zowy.
===========================

Z KRAJU
--- Lech Wa³êsa okre�li³ rok
1985 jako okres impasu miêdzy
w³adz¹ a znaczn¹ czê�ci¹ spo-
³eczeñstwa, która pozosta³a
aktywna.
--- Pañstwo Wa³êsowie maj¹
ósme dziecko - dziewczynkê.
--- Polska nie wywi¹za³a siê
ze swoich zobowi¹zañ finanso-
wych wobec rz¹dów zachodnich
w 1985 r. Nie zap³aci³a mia-
nowicie kwoty 550 mln dolarów
tytu³em odsetek od d³ugów za
lata 1982 - 1984. Obecne za-
d³u¿enie PRL wobec Zachodu
wynosi ju¿ ponad 29 miliardów
dolarów.
--- Bank Handlowy finansu-
j¹cy operacje importowo-eks-
portowe wstrzyma³ w grudniu
finansowanie importu ze stre-
fy dolarowej. Przedsiêbior-
stwa nie mog¹ czerpaæ nawet z
w³asnych kont dewizowych, po-
chodz¹cych z odpisu od w³as-
nego, ju¿ zrealizowanego eks-
portu. Bank Handlowy t³uma-
czy to /je�li w ogóle wdaje
siê w wyja�nienia/ koniecz-
no�ciami p³atniczymi. W jêzy-
ku potocznym nazywa³o siê to
dawno temu defraudacj¹. /NAI/
--- Ju¿ wiemy, kiedy wyjdzie-
my z reglamentacji benzyny
/tylko z jak¹ cen¹?/. Jak oz-
najmi³ jeden z wiceministrów
bran¿owych, nie wcze�niej ni¿
w 1990 roku. Wy¿szo�æ socjali-
zmu nad wszystkim innym po-

lega w³a�nie na tej jego
niesamowitej precyzji w pla-
nowaniu.
--- Nowy rok w³adza rozpo-
czê³a mocnym uderzeniem -
podwy¿kami cen papierosów i
zapa³ek. Posz³y w górê podat-
ki, op³aty i wiele innych cen
- ale o tym cicho.
--- "Przegl¹d Techniczny"
poinformowa³ amatorów od-
bioru zachodniej telewizji
satelitarnej, ¿e bêd¹ musieli
uzyskaæ zgodê Ministerstwa
£¹czno�ci na instalacjê
"urz¹dzeñ odbiorczych nie
przeznaczonych do powszech-
nego u¿ytku". Wkrótce maj¹
podobno zostaæ og³oszone
stosowne przepisy wykonaw-
cze. Zaniepokojonych pismo
pociesza jednak, ¿e zachodni
przemys³ przygotowuje pro-
dukcjê zupe³nie p³askich
anten, przylegaj¹cych jak
plaster do powierzchni da-
chu, co je czyni niewidoczny-
mi z zewn¹trz.
--- Zamkniêcie koksowni
Concordia na �l¹sku rozre-
klamowane zosta³o jako wiel-
kie zwyciêstwo neozwi¹zków w
walce z administracj¹ o dobro
ludzi pracy. Emisja zanie-
czyszczeñ przekracza³a na
tym obiekcie 400 razy do-
puszczalne normy. Ma³o kto
wie jednak, ¿e koksownia
istnia³a ju¿ 133 lata i by³a
nieprzerwanie eksploatowana.
Uznano j¹ za nienadaj¹c¹ siê
do dalszego u¿ytku i niebez-
pieczn¹ dla pracowników i
otoczenia ju¿ w r. 1966. Mimo
to utrzymano j¹ w ruchu
jeszcze przez 19 lat. Obecnie
jednak ¿adna si³a ludzka nie
by³a w stanie poradziæ na to,
¿e Concordia po prostu siê
rozsypa³a.
--- Kocio³ek przesta³ byæ
ambasadorem PRL w Moskwie.
Wygl¹da na to, ¿e Jaruzelski
likwiduje po kolei swoich
przeciwników z twardej frak-
cji w PZPR.
--- Messner, Sza³ajda i Go-
rywoda wrêczyli kopertówy
budowniczym dalszych wydzia-
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³ów Huty Katowice, dziêki któ-
rym zamiast obróbki cieplnej
szynek bêdziemy mogli rozwi-
jaæ obróbkê ciepln¹ szyn. Dla
Parowozu Dziejów...
--- Kazio Ko�niewski ujawni³
fakt przeczytania ksi¹¿ki
Jana Nowaka "Kurier z War-
szawy", ale nie przyzna³ siê
do osobistej znajomo�ci z
autorem, ani te¿ nie wskaza³
sposobu zdobycia cytowanej
publikacji.
===========================

ZE �WIATA
--- Czo³owi dowódcy junty
generalskiej, która kilka lat
temu przesta³a rz¹dziæ Ar-
gentyn¹ zostali skazani na
do¿ywotnie wiêzienie za nad-
u¿ycie w³adzy. Nie jest to
pierwszy, i mamy nadziejê ¿e
nie ostatni, przypadek w hi-
storii, gdy wojskowi dyktato-
rzy ponosz¹ zas³u¿on¹ karê...
--- Przywódca Libii Kadafi
nazwa³ terrorystów z Rzymu
i Wiednia bohaterami. Sta³e
przyjacielskie kontakty z
Kadafim utrzymuje genera³
Jaruzelski.
--- Nie ma spokoju i w ChRL.
W³a�nie studenci w Pekinie
urz¹dzili wiec z udzia³em
1500 demonstrantów, ¿¹daj¹c
usuniêcia wojska z obiektów
akademickich i czêstszego pa-
lenia w piecach domów stu-
denckich. Przy okazji wzno-
szono okrzyki przeciw kie-
rowniczej roli partii. W tym
samym czasie kierowcy miej-
skich autobusów stosowali
zwolnion¹ jazdê, domagaj¹c siê
w ten sposób podwy¿ki p³ac.
Ponadto w Pekinie na placu
Tieñ-An-Men, w Sznghaju i
stolicy Sinciangu odby³y siê
niewielkie demonstracje Uj-
gurów /mniejszo�æ narodowa/
przeciw próbom nuklearnym
w ich kraju.
--- Na zje�dzie literatów
RFSRR z niezwykle �mia³ym
jak na radzieckie standardy
przemówieniem wyst¹pi³ Euge-
niusz Jewtuszenko. M.in.
skrytykowa³ on ukrywanie
prawdy w literaturze i prasie

radzieckiej i potêpi³ mate-
rialne przywileje dygnita-
rzy. Wiele lat temu Jewtu-
szenko by³ "m³odym gniewnym",
potem przystosowa³ siê do
systemu. Czy¿by teraz mia³o
to byæ zwiastunem jakiej�
odwil¿y w polityce kultural-
nej Gorbaczowa?
--- JUGOS£AWIA. Badania
socjologiczne przeprowadzone
w szko³ach Splitu /Chorwa-
cja/ wykaza³y, i¿ 52% m³o-
dzie¿y szkó³ �rednich uwa¿a
siê za wierz¹cych, co stanowi
wzrost o 1/5 w stosunku do
badañ z lat ubieg³ych. Kate-
goria "g³êboko wierz¹cych"
wzros³a 2,5 raza. Religijno�æ
- zdaniem socjologów - wyra-
¿a siê "zdecydowanymi pogl¹-
dami antykomunistycznymi".

78% m³odzie¿y nie uwa¿a
socjalizmu za swój idea³...
/NAI/
--- W �lad za Stanami Zjed-
noczonymi tak¿e i Wielka
Brytania wycofa³a siê z
UNESCO, organizacji ONZ
opanowanej przez przedsta-
wicieli prokomunistycznych
krajów III �wiata.
--- W Chinach zmniejszono
o 60% stan osobowy Milicji
Ludowej. Wkrótce potem zo-
sta³ aresztowany niejaki DU,
który zarobi³ w ci¹gu 8
miesiêcy 75 milionów dola-
rów. Zagadka: co ma Kiszczak
do reformy gospodarczej?
========================
UWAGA: Je¿eli tylko nam siê
uda, numer 2 "MP" wydamy
jako podwójny.

======================================================

C z y t a j    u w a ¿ n i e
¯Ó£WIA PRACA

   W ka¿dym zak³adzie pracy jest tyle mo¿liwych przyczyn
spadku produkcji, ¿e nie sposób okre�liæ ani zasiêgu, ani
powodów stosowania tzw. ¿ó³wiego tempa. Skutki polityczne
tej formy oporu s¹ wiêc bardzo trudne do wykorzystania.
Na d³u¿sz¹ metê natomiast ¿ó³wia praca zwraca siê tak¿e
przeciwko nam.
   Ale bywaj¹ takie warunki, ¿e strajkowaæ siê nie da.
I dlatego dopuszczamy mo¿liwo�æ "¿ó³wiego tempa" jako jedy-
nej formy psychicznej obrony przed bezsilno�ci¹. Namawia-
nie do wydajnej pracy bywa czasem nieludzkie. /k/
======================================================

L u f c i k    w a r i a t a
   W sylwestrowy wieczór odwiedzi³a mnie para moich pie-
lêgniarzy. Przed zastrzykiem i masa¿ami zadali mi kilka
pytañ, na które odpowiedzia³em nastêpuj¹co:
   - Jak siê czujecie, he, he?
   - Doskonale, he, he...
   - A co robili�cie 31.12.1945 o godzinie 24.00?
   - Niestety, prawie wszystko zapomnia³em 13.12.1981.
   - No, no!!
   - Zaraz, zaraz, ju¿ wiem. Siedzia³em vis a vis pami¹tko-
wego zegara firmy Becker u. Sohn i czeka³em, a¿ zacznie
biæ.
   - A potem?
   - Potem obaj zostali�my oswobodzeni. Ach nie, to by³o rok
wcze�niej - widzicie, mówi³em, ¿e zapomnia³em.
   - Dalej, dalej!
   - Dalej ju¿ nic. Nie mam tego zegara.
   - ?!!!?
   - Ale móg³bym popatrzeæ sobie na mój budzik. Firmy Po-
ltik.
   Co by³o dalej, nie pamiêtam - chyba z³o¿ono mi jakie�
¿yczenia, które odwzajemni³em w milczeniu. Do siego roku!

- Hipek -
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=========================
POTWIERDZAMY I DZIÊKUJEMY:
Wis³a - 700.
===========================

Z REGIONU
---720 nauczycieli akade-
mickich Krakowa podpisa³o
o�wiadczenie potêpiaj¹ce nie-
dawny napad na ks. Zaleskie-
go oraz klimat zastraszania
i terroru panuj¹cy w �rodo-
wiskach intelektualnych i
ko³ach ko�cielnych. Do
o�wiadczenia do³¹czony jest
tak¿e list do rektora UJ
Gierowskiego w tej samej
sprawie.
--- W ostatnich dniach roku
zabrak³o miêsa w sklepach.
Wielu krakowianom pozosta³y
na Nowy Rok kartki w rêku.
Nawet w³adze to zauwa¿y³y i
przed³u¿y³y termin wa¿no�ci
kartek. Przyczyna okaza³a
siê ca³kiem prosta. Po znie-
sieniu reglamentacji na cu-
kier wielu ludzi przesta³o
wymieniaæ kartki miêsne na
cukier i zaczê³o wykupywaæ
na nie miêso. Nasi plani�ci
tego nie przewidzieli i miêsa
zabrak³o. Rzecz w gospodarce
socjalistycznej ca³kiem zwy-
czajna.
--- O�rodek Badañ Prasozna-
wczych w Krakowie w przepro-
wadzonym z koñcem 1984 r.
sonda¿u na temat politycz-
nych postaw Polaków intere-
sowa³ siê m.in. zasiêgiem spo-
³ecznym wydawnictw nielegal-
nych. Badanie wykaza³o, ¿e

10,5% Polaków /w liczbach
bezwzglêdnych - ok. 3 mln/
korzysta z wydawnictw niele-
galnych. Autorzy sonda¿u
przyznaj¹, ¿e z ró¿nych przy-
czyn /niepe³na reprezentacja
badania, obawy ankietowanych
i  in./ ustalony przez OBP za-
siêg wydawnictw niezale¿nych
jest raczej zani¿ony. W tym
samym badaniu ustalono, ¿e
radiowe audycje zagraniczne
s¹ podstawowym �ród³em in-
formacji dla 22% Polaków.
/NAI/
--- �rednia p³aca w Kombi-
nacie Huty im. Lenina wynio-
s³a w pierwszych 10 miesi¹-
cach 1985 r. 28.150 z³, co
oznacza, ¿e w stosunku do r.
84 wzros³a o 10%. Jest to jed-
nak wzrost ni¿szy o 5% od
wzrostu inflacji a tym samym
kosztów utrzymania. Nale¿y
przy tym pamiêtaæ, ¿e �rednia
p³aca jest zawy¿ana przez ko-
miny p³acowe niewielu "przo-
downików pracy".
--- Rok temu PRON nowohucki
postanowi³ zbudowaæ w dziel-
nicy - cudzymi rêkami -
"szko³ê przysz³o�ci", czyli
nowoczesny obiekt z basenami,
salami gimnastycznymi itd.
itp. Koszt skalkulowano na
320 mln z³ i rozpoczêto z
wielkim impetem zbiórkê fun-
duszy. Dzi�, po roku, stwier-
dzono, ¿e zebrano ju¿ 420 ty-
siêcy z³otych. W tym tempie
ca³a kwota zostanie zgroma-
dzona w roku 2747. Tupetu
pronowcom nie brak. Zoba-
czymy czy starczy im cier-
pliwo�ci.
--- Trwa oficjalna kampa-
nia oszczêdzania energii. Ale
niech kto� poka¿e w Krakowie
sklep, gdzie mo¿na kupiæ neo-
nówki, zu¿ywaj¹ce ma³o pr¹du,
uszczelki do okien zapobie-
gaj¹ce stratom ciep³a, zawory
samoczynnie reguluj¹ce tem-
peraturê kaloryferów, admi-
nistracjê, która naprawia
automaty w drzwiach�
--- Po 35 latach pracy Huty
im. Lenina uruchomiono w
niej oczyszczalniê �cieków.
Panowie, po co ten po�piech?

--- Przeczytali�my w "Echu",
¿e popularna amerykañska
aktorka i piosenkarka Ma-
donna musia³a od czasu �lubu
zawartego podczas wakacji a¿
5-krotnie zmieniaæ numer
swojego telefonu, by uwolniæ
siê od natarczywo�ci wielbi-
cieli. Gdyby Madonna ¿y³a w
PRL, to na przeprowadzenie
takiej operacji przy pomocy
Urzêdu Telefonów Miejscowych
nie starczy³oby jej najd³u¿-
szego nawet ¿ycia.
--- Wiele aparatów do badañ
EKG stoi w Krakowie nie-
czynnych. Powód: brak papie-
ru, na którym aparaty te ro-
bi¹ swoje wykresy.
=========================

Z KRAJU
--- W wywiadzie dla "Tygo-
dnika Mazowsze" Zbigniew Bu-
jak wezwa³ do wzmo¿enia pre-
sji na w³adze, aby nak³oniæ
je do uwolnienia wszystkich
wiê�niów politycznych. Nale-
¿y jego zdaniem organizowaæ
takie akcje, które u�wiadomi¹
w³adzy, ¿e wiêzienie ludzi
jest dla niej samej nieop³a-
calne.
--- Przy wigilijnym stole
zabrak³o 18 górników z Wa³-
brzycha. 13 z nich nie prze-
kroczy³o 30 lat ¿ycia, tylko
jeden mia³ wiêcej ni¿ 40 lat.
Tak schodzi ze sceny górnicze
pokolenie rówie�ników czte-
robrygadówki.
--- Rz¹d Messnera wystarto-
wa³ szalenie dynamicznie.
Niektórzy wi¹¿¹ ten fakt ze
zmian¹ na stanowisku konsu-
la generalnego, ale nie wszy-
scy. W ka¿dym razie naciêcie
tzw. zachodnich wierzycieli
na pó³ miliarda dolarów oraz
kilkunastu milionów teleabo-
nentów na ponad 10 miliardów
z³otych stanowi interesuj¹cy
punkt wyj�cia do tegorocznej
walki o równowagê pieniê¿no-
rynkow¹. Ci¹g dalszy nastê-
puje�
--- Rz¹d przygotowuje siê do
odebrania nam wolnych sobót
jako ostatniej wywalczonej

/c.d. na str. 2/
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rzeczy przez "Solidarno�æ".
Budownictwo ju¿ otrzyma³o
odpowiednie zarz¹dzenia.
Prasa poda³a wykaz wolnych
sobót tylko na styczeñ, cho-
cia¿ poprzednio podawa³a je
od razu na ca³y rok. Prawdo-
podobnie jest to sondowanie
reakcji spo³eczeñstwa. Nie
jest wykluczone, ¿e je�li po-
zwolimy sobie spokojnie te
soboty odebraæ, to po jakim�
czasie czê�æ z nich zostanie
przywrócona jako wspania³o-
my�lny gest w³adzy ludowej.
--- W zwi¹zku z zapowiedzia-
nym na 16 bm. w Warszawie
miêdzynarodowym kongresem
intelektualistów w obronie
pokojowej przysz³o�ci �wiata,
odroczono bezterminowo roz-
prawê rewizyjn¹ Frasyniuka,
Lisa i Michnika w S¹dzie
Najwy¿szym, a tak¿e kilka
innych procesów politycznych
¿eby nie sprawiaæ na go-
�ciach z³ego wra¿enia. Trzej
wy¿ej wymienieni dzia³acze
"Solidarno�ci" przemycili z
wiêzienia wspólny list do
uczestników kongresu, w któ-
rym ironizuj¹ na temat ca³ej
tej imprezy organizowanej
przez juntê genera³ów prowa-
dz¹cych z w³asnym narodem od
paru lat zimn¹ wojnê. Autorzy
listu proponuj¹ tak¿e, aby
kolejne tego typu kongresy
organizowaæ w Johanesburgu
lub Kabulu.
--- Ze wstêpnych ocen ekono-
mistów wynika, ¿e wzrost pro-
dukcji przemys³owej w 1985 r.
wyniós³ 3,5 %. W zestawieniu
z wynikami z 1983 r. /6,4%/ i
1984 r. /5,3%/ widaæ wyra�nie
"gasn¹c¹ krzyw¹" - gospodar-
ka PRL zbli¿a siê do kolejne-
go kryzysu. /NAI/
--- Z najwy¿szym trudem bu-
dujemy 130 tys. mieszkañ ro-
cznie. Je¿eli utrzymamy to
zawrotne tempo, to zrównowa-
¿enie produkcji z potrzebami
nast¹pi po 43 latach czyli
na pocz¹tku drugiej æwiartki
XXI wieku. Program rz¹dowy
zak³ada budowê 200 tys. mie-

 C z y t a j   u w a ¿ n i e
"JAKO�  BÊDZIE"

    Solidarno�æ z robotnikami, z dzia³aczami podziemia, z wiê-
�niami politycznymi, solidarno�æ z narodem ka¿e nam pod-
trzymywaæ wiarê w zwyciêstwo. Czynne opowiedzenie siê prze-
ciwko w³adzy bywa traktowane jako obowi¹zek. Przyznanie ra-
cji Urbanowi by³oby upadkiem. Opór ma wymiar humanistyczny
i wymiar moralny.
    Ale ta moralna strona problemu zas³ania nam rzeczywist¹
przepa�æ, ku której ci¹gnie nas system. I wielu racjonalis-
tów patrzy w przysz³o�æ z irracjonalnym spokojem.
    Je�li co� "nie mo¿e" siê wydarzyæ, nikt nie widzi, ¿e w³a-
�nie siê wydarzy³o. /k/
===================================================

S £ O W O
    Obiecujê, ¿e w bie¿¹cym roku nie bêdzie ju¿ ¿adnych pod-
wy¿ek, przeciwnie - niektóre artyku³y nawet staniej¹. Prze-
prowadzimy gruntown¹ reformê gospodarki, zdemokratyzujemy
system sprawowania w³adzy. Wytoczymy procesy milicjantom
zabijaj¹cym niewinne ofiary w komisariatach i pozbêdziemy
siê z partii z³odziei i karierowiczów. Nie bêdziemy prze�la-
dowaæ Ko�cio³a i wypu�cimy na wolno�æ wszystkich wiê�niów
politycznych.

S³owo Urbana.
===================================================

AFRYKA,  AZJA,  EUROPA
    Najlepszy serial, co niedzielê o 10.35: Dzieje kontynentu
afrykañskiego. Trudno siê pozbyæ wra¿enia, ¿e sk¹d� to zna-
my: brutalny podbój, pacyfikacje, eksploatacja gospodarcza,
zniszczenie spo³ecznej struktury, utrzymywanie zale¿no�ci
przy pomocy miejscowych kacyków i blokada wszelkich zmian.
Formy zewnêtrzne czasem zachowane, a czasem nie. Czym siê od
tego ró¿ni real socjalizm? Chyba tylko konsekwencj¹: poli-
tyczna policja i szeroka profilaktyka "walki klas" jest
przys³owiow¹ kropk¹ nad "i".
===================================================

L u f c i k   w a r i a t a
    Przeczyta³em w dzienniku, pozostawionym przez roztar-
gnionego pacjenta w ustronnym miejscu, ¿e nasz nowy rz¹d
prowadziæ zamierza odwa¿ny eksperyment gospodarczy w do-
brze wybranych województwach. Producenci miêsa bêd¹ je, mia-
nowicie, mogli sprzedawaæ. Upewniwszy siê, czy aby jestem
osob¹ fizyczn¹ - co uprzejmy pielêgniarz po namy�le po-
twierdzi³ - wyst¹pi³em do kierownictwa z uprzejm¹ pro�b¹
o umo¿liwienie mi w okresie przed�wi¹tecznym odbycia podró-
¿y do Tarnobrzegu w celu nabycia drog¹ kupna 1/2 kg flaków
wo³owych oraz 1 szt. �wiñskiego ogona na wielkanocny barsz-
czyk. Teraz czekam na decyzjê i rozmy�lam nad tym, jakie to
niespodzianki szykuje nam jeszcze pomys³owy pan premier.
Kto wie, je�li eksperyment siê powiedzie, mo¿e czeka nas
utwardzenie z³otówki? Wystarczy przecie¿ powtórzyæ pomys³
sprzed 60 lat. Za³o¿ono wtedy Bank Polski jako instytucjê
niezale¿n¹ od rz¹du, opart¹ wy³¹cznie na subskrypcjach spo-
³ecznych, która wyemitowa³a nowy pieni¹dz o warto�ci równej
frankowi szwajcarskiemu. Ja bym subskrybowa³, a wy?

- Hipek -/c.d. na str. 3/
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szkañ rocznie, czyli tyle ile
w epoce schy³kowego Gierka.
Wówczas równowagê osi¹gniemy
ju¿ w 2013 roku. Z wszystkich
tych zakrojonych - jak widaæ
- na szerok¹ skalê planów
wynika, ¿e cz³onkowie Klubu
W³a�cicieli Polski Ludowej
maj¹ gdzie mieszkaæ.
--- Mimo tego, ¿e w W-wie
brakuje ok. 200 tys. m kw. po-
wierzchni dla biur i urzê-
dów, w centrum miasta, przy
pl. Dzier¿yñskiego niedokoñ-
czony wie¿owiec zwany "z³oci-
stym" jest nadal bezpañski i
niszczeje. Na razie nie ma
chêtnych, którzy chcieliby
wy³o¿yæ 4 mln dolarów i 3 mld
z³ na dokoñczenie ci¹gn¹cej
siê od 30 lat budowy.
--- Chyba ju¿ od 20 lat s³y-
szymy zapowiedzi, ¿e rz¹d po-
³o¿y wreszcie kres absurdal-
nej praktyce wo¿enia po ca-
³ym kraju milionów ton ka-
mienia wydobywanego wraz z
wêglem. I co? Oczywi�cie koñ-
czy siê na zapowiedziach, bo
gdyby zrezygnowano z dosypy-
wania kamienia do wêgla,
trzeba by³oby przyznaæ siê,
¿e faktyczne wydobycie wêgla
jest grubo ni¿sze od tego, co
podaje siê w oficjalnych sta-
tystykach. A jakie w³a�ciwie
jest prawdziwe wydobycie wê-
gla? W "S³owie Powszechnym"
cenzor przepu�ci³ przez ka-
rygodn¹ nieuwagê sensacyjn¹
/"bo prawdziw¹"/ informacjê
zas³uguj¹c¹ na uwagê - w
transportach wêgla wysy³a-
nego z kopalñ jest od 30 do
40% kamienia. Mamy wiêc od-
powied� na pytanie, dlaczego
w Polsce stale brakuje wê-
glarek i czemu mimo wykony-
wania planów przez kopalnie
nasze elektrownie daj¹ za
ma³o pr¹du i ciep³a. Niestety
nie wymy�lono jeszcze metody
opalania kot³ów kamieniami.
/NAI/
--- Dominuj¹cym akcentem
bo¿onarodzeniowym stajenki w
Klasztorze Jasnogórskim s¹
wyci¹gniête w stronê ko³yski

WSI  SPOKOJNA, WSI  WESO£A�
    W odleg³o�ci 70 km od najwiêkszego w Europie zag³êbia
wêglowego, nieopodal Krakowa, w Wielkiej Wsi przed magazy-
nem GS, w niedzielny styczniowy ranek ostatniej æwiartki XX
wieku ustawia siê kolejka po wêgiel. Pod go³ym niebem, przy
kilkustopniowym mrozie bêd¹ stali do poniedzia³ku. Wtedy
dowiedz¹ siê, czy w ogóle bêdzie dostawa. Jaka� lito�ciwa du-
sza wystawi³a im na pole piecyk koksowy, a rodziny dowo¿¹
jedzenie w mena¿kach. Tu¿ przed Sylwestrem zmar³ na atak
serca jeden z oczekuj¹cych, gdy oznajmiono, ¿e wêgiel siê
skoñczy³. Reszta stoi dalej. Tego, co mówi¹ na temat gospo-
darki, rz¹du i wodza-genera³a nie nada³aby nawet Wolna Eu-
ropa skrzy¿owana z Radiem Tirana.
===================================================

PRL-LIBIA
    Ludzie dziwi¹ siê skrycie oficjalnemu poparciu naszych
P.T w³adz dla pu³kownika Kadafiego, który uchodzi za psy-
chopatê i odra¿aj¹cego zbira. Wypada wiêc zauwa¿yæ, ¿e lu-
dzie pu³kownika nie dokonuj¹ niczego szczególnie wstrêtnego
- je¿eli zabijaj¹ niewinnych, to nigdy nie s¹ nimi ich roda-
cy, je�li naruszaj¹ prawo, to nigdy nie jest to prawo libij-
skie, je�li za� postêpuj¹ wbrew normom etycznym, to ich
rzecznik nie przedstawia owych postêpków jako moralnie nie-
nagannych, za� ich parlament nie podejmuje uchwa³ zmienia-
j¹cych odpowiednio ustawy. Warto jeszcze dodaæ, ¿e sam Kadafi
nie bra³ udzia³u w zwyciêskim szturmie na Berlin, nie wy-
g³asza³ pacyfistycznych deklaracji w ONZ ani te¿ nie foto-
grafowa³ siê razem z Janem Paw³em II na tle katedry wawel-
skiej - ba, nie jest nawet genera³em, ale prostym pu³kowni-
kiem - od, jak do niedawna obecny szeregowiec Pietruszka, na
ten przyk³ad.
===================================================

K o r e s p o n d e n c j a
Szanowna Pani
Zofia Skwarnicka

    Z wielk¹ uwag¹ wys³ucha³em Pani prelekcji a raczej oso-
bistych refleksji o tym, co siê dzieje w niewielkiej jugos³o-
wiañskiej miejscowo�ci Medjugorie. Powiedzia³a Pani, ¿e z
pielgrzymki tej wynios³a Pani odbudowan¹ i pomno¿on¹ wiarê
oraz, ¿e wiarê tak¹ z tego piêknego tajemnicz¹ obecno�ci¹
Matki Boskiej miejsca wynosz¹ dzi� dziesi¹tki tysiêcy Herce-
gowian, Dalmatyñczyków, S³oweñców, Chorwatów, Bo�niaków,
Czarnogórców, Macedoñczyków i tysi¹ce pielgrzymów spoza Ju-
gos³awii. I jest to dla mnie niezwyk³y fenomen spo³eczny.
    Czterdzie�ci lat trwa³y wysi³ki jugos³owiañskiego socja-
lizmu skierowane na ateizacjê spo³eczeñstwa. Wiêzienie ksiê-
¿y, zamykanie ko�cio³ów, naciski na hierarchiê, katedry na-
ukowego bezbo¿nictwa, odczyty i pogadanki - od szko³y po
studia i wojsko, uczone dysputy jajog³owych, telewizja wolno-
my�licielstwa, miliardy dinarów wydawane, aby udowodniæ, ¿e
religia to przes¹d. Przeciw armii propagandystów wyposa¿o-
nych we wszelkie �rodki staje sze�cioro wiejskich dzieci.
I wygrywa. Mój Bo¿e.
    Raz jeszcze dziêkujê, ¿e pomog³a mi Pani u�wiadomiæ sobie
tê prost¹ prawdê tak lapidarnie wyra¿on¹ w staropolskim
przys³owiu: Jak Pan Bóg odpu�ci, to i z kija wypu�ci.

ORnak
===================================================/c.d. na stronie 4/
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rêce. Z boków ustawiono
plansze obrazuj¹ce najwa¿-
niejsze wydarzenia w dzie-
jach klasztoru. Na jednej z
nich widaæ oblicze "zwyk³ego
obywatela" z dyplomem nagro-
dy Nobla, przes³aniaj¹cym
znajom¹ nazwê pisan¹ odrêcz-
nymi literami.
--- W W-wie zabroniono sio-
strom zakonnym odwiedzania
pensjonariuszy izby wytrze�-
wieñ, motywuj¹c tê decyzjê
rozdzia³em Ko�cio³a od pañ-
stwa.
---Wa³êsa trafi wkrótce za-
pewne do "Ksiêgi rekordów"
Guinessa, bo ostatnio by³ ju¿
po raz 108 /sto ósmy/ wzywa-
ny przed s¹d.
--- PRL wydaje na ochronê
�rodowiska naturalnego
1 procent swojego dochodu
narodowego, podczas gdy na-
wet kraje rozwijaj¹ce prze-
znaczaj¹ na ten sam cel od
4 do 6%.
=========================
ZE �WIATA
--- W Afganistanie areszto-
wano oszaostatnio co najmniej
3 genera³ów Armii Babraka
Karmala, oskar¿onych o to, ¿e
przekazywali powstañcom in-
formacje o ruchach radziec-
kich jednostek wojskowych.
Wprowadzono wiêc zasadê in-
formowania re¿ymowych wojsk
afgañskich o ruchach wojsk
radzieckich nie wcze�niej
ni¿ na 4 godziny przed ich
rozpoczêciem.
--- Podobno w Bu³garii
wprowadzono II program TV.
Jest to w ca³o�ci retransmi-
towany program telewizji mo-
skiewskiej - w dodatku bez
t³umaczenia.
--- W�ród tysiêcy kaset wi-
deo kursuj¹cych ju¿ po Zwi¹z-
ku Radzieckim, a nagrywa-
nych na Zachodzie, du¿¹ po-
pularno�ci¹ cieszy siê film
Wajdy "Cz³owiek z ¿elaza".
--- W ZSRR ro�nie liczba
ochotników do s³u¿by w mary-
narce wojennej, mimo, ¿e trwa
ona o rok d³u¿ej ni¿ w pie-
chocie. Ale wiadomo, ¿e w Af-
ganistanie morza nie ma.

NIC DARMO
    Nawet prasa re¿imowa pisze o powracaniu biurokracji na
stare pozycje, o centralizacji przemys³u na dawno skompro-
mitowanych zasadach, o grze�niêciu reformy. To jest w³a�nie
cena jak¹ p³acimy za monopol partii na ¿ycie polityczne.
Cena braku niezale¿nych organizacji, które blokowa³yby
drogê odwrotu. Cena 13 grudnia.
===================================================
PLUSKWA A SPRAWA POLSKA
    Alosza Perczyñski omal nie sta³ siê kolejn¹ ofiar¹ sank-
cji Reagana. Afera mikrofonowa z Sylwestra 85, która za-
chwia³a posad¹ dyrektora generalnego TVP, stanowi oczywisty
rezultat embarga technologicznego. Na okresowe przeniesie-
nie innego, w pe³ni sprawnego mikrofonu systemu "pluskwa",
z mieszkania pewnego zwyk³ego obywatela /Gdañsk-Zaspa, ul.
Pilotów 17 D m.3/ do Belwederu nie wyrazi³y zgody te same
czynniki, które zainstalowa³y Perczyñskiego w telewizji.
W Warszawie mówi siê, ¿e by³a rozwa¿ana ewentualna ekspia-
cja czynna  s e p u k u   z transmisj¹ na ¿ywo. Niestety, ca³a
produkcja Gerlacha idzie na eksport.
===================================================
KOMU POMNIK I ZA ILE?
W³adza poprawia sobie samopoczucie wznosz¹c wci¹¿ nowe po-
mniki maj¹ce reklamowaæ komunistyczn¹ wersjê historii na-
rodowej. Na ogó³ milczy siê dyskretnie na temat kosztów tej
Jaruzelskiej pomnikomanii, a s¹ to koszty, od których w³os
je¿y siê na g³owie. Pomnik Ko�ciuszkowców w Warszawie kosz-
towa³ ³¹cznie 370 mln z³, z czego 200 mln z³ zap³aci³o Mini-
sterstwo Kultury. Pe³nych kosztów budowy Pomnika Poleg³ych
w Obronie W³adzy Ludowej, zwanego przez warszawiaków UBe-
liskiem, nie ujawniono, wiadomo jednak, ¿e tylko z kasy
Urzêdu Sto³ecznego posz³o na ten cel 180 mln z³.
    Za to w³adze zablokowa³y budowê pomnika kardyna³a Ste-
fana Wyszyñskiego. Sprawa ugrzêz³a na etapie tzw. "pozwole-
nia wej�cia w teren", co jest ostatnim aktem formalnym przed
rozpoczêciem budowy. /NAI/
===================================================
"GAZETA KRAKOWSKA" OBUDZI£A SIÊ
    Wszyscy �wietnie pamiêtamy historyczn¹ kampaniê prasow¹
rozpêtan¹ jesieni¹ 1983 r. przeciwko pracownikom pogotowia
bij¹cym i okradaj¹cym swoich pacjentów. W³a�nie rozpocz¹³
siê proces morderców Grzegorza Przemyka i trzeba by³o od-
wróciæ uwagê od milicjantów, którzy Przemyka skatowali,
i zasugerowaæ spo³eczeñstwu, ¿e zrobili to sanitariusze.
Aresztowano wówczas, na podstawie zeznañ pijanego pacjenta -
3 osoby: lekarkê, sanitariusza i kierowcê karetki warszaw-
skiego pogotowia. Do sprawy tej powróci³a dopiero niedawno
"Gazeta Krakowska" lej¹c krokodyle ³zy nad losem trójki
aresztowanej, która niewinnie - jak siê dopiero dzisiaj oka-
zuje - przesiedzia³a w celi ca³y rok. "Dziwiæ siê nale¿y pro-
kuraturze" - pisze cynicznie jaki� /zs/ - "¿e tak d³ugo prze-
trzymywa³a w areszcie oskar¿onych, dysponuj¹c tak bardzo
w¹t³ymi dowodami". Dziwiæ siê nale¿y tak¿e prasie, w tym "Ga-
zecie", ¿e o sprawie tej tak d³ugo wszyscy wiedzieli i wiedz¹,
¿e los trojga niewinnych ludzi i dobre imiê s³u¿by zdrowia
wystawione zosta³y na szwank tylko dlatego, ¿e trzeba by³o
stworzyæ zas³onê dymn¹ dla umundurowanych morderców.

===================================================
    ---
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PISMO NIEZALE¯NE. WYDA-
WCA PAP - POLOWE ARCHI-
WUM PRASOWE KRAKÓW, MA-
£OPOLSKA. NASZA DEWIZA:
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=========================

AS dziêkuje  Jurkowi za 20
tys.
=========================

Z  REGIONU
--- 8-letni Jan Bartkowicz
z Krakowa zostanie poddany
operacji serca w  Louisville
w Stanach Zjednoczonych. Na
pro�bê ojca skierowan¹ do
ambasady USA w Warszawie a
popart¹ przez Lecha Wa³êsê
zabieg bêdzie bezp³atny.
--- Na rozkaz z góry ca³y
Kraków zosta³ oblepiony
flagami. Ma³o kto kojarzy,
¿e w³adza chce w ten sposób
uczciæ 41. rocznicê "wyzwole-
nia"  Krakowa przez Armiê
Czerwon¹. Gdyby ta armia nie
sta³a do dzisiaj na naszych
ziemiach "na stra¿y pokoju"
ani jedna flaga w Krakowie
nie zosta³aby z tej okazji
"wywieszona bez rozporz¹-
dzenia".
--- Znów zaczêli�my liczyæ
ingerencje cenzury w "Tygo-
dniku Powszechnym". W nume-
rze 3 z dat¹ 19 bm. jest ich 21
z czego 5 to usuniêcie w ca-
³o�ci ró¿nych tekstów autor-
skich. Tak m.in. realizuje siê
w praktyce linia porozumie-
nia i walki.
--- Niedawno ca³y Kraków
opanowa³a panika. Ludzie
masowo wykupywali cukier, w
obawie, ¿e podro¿eje. Dwa dni
pó�niej, owszem - podro¿a³a,
ale sól. Trudno o lepszy do-
wód normalizacji nastrojów

spo³ecznych. Mówi¹c na-
wiasem, cukru nam na pe-
wno starczy, bo przecie¿
rocznie, w ramach brater-
skiej pomocy sprowadzamy go
z Kuby w ilo�ci ponad mi-
lion ton.

=========================
=========================
ZMAR£ JAN ¯ELEZIK
   13 bm. odszed³ od nas nagle
i niespodziewanie Jan ¯ele-
zik, dzia³acz "Solidarno�ci",
b. przewodnicz¹cy Komisji Za-
k³adowej w ZPC Wawel. Po
13 grudnia 81 zosta³ inter-
nowany i pó�niej usuniêty z
pracy. By³ jednym z wspó³or-
ganizatorów "ChUR-u" przy
ko�ciele oo. Karmelitów na
Piasku. W Zmar³ym stracili-
�my szlachetnego cz³owieka i
gor¹cego patriotê, który Swym
¿yciem i dzia³alno�ci¹
�wiadczy³ o wyznawanych
idea³ach. £¹cz¹c siê w smutku
z najbli¿sz¹ rodzin¹, g³êboko
wierzymy w Jego dalsz¹ obec-
no�æ w naszym ¿yciu.

   PRZYJACIELE
=========================
=========================

Z KRAJU
--- SB aresztowa³a Bogdana
Borusewicza - dzia³aj¹cego
w podziemiu reprezentanta
Gdañska w Tymczasowej Komi-
sji Koordynacyjnej "Solidar-
no�ci". Có¿, wojna trwa -
padaj¹ ofiary. Miejsce Boru-
sewicza zajmie kto� z nas.
A jest nas wielu.
--- Przed S¹dem Rejonowym w
Tychach z siedzib¹ w Katowi-
cach-Miko³owie trwa proces
Zbigniewa Bogacza /i 5 jego
kolegów/  aresztowanego w
maju ub. r. pod zarzutem zor-
ganizowania grupy ulotkowej
w kopalniach Piast i Ziemo-
wit w celu "wywo³ania niepo-
koju publicznego". Bogacz by³
m.in. przewodnicz¹cym 14-
dniowego strajku w KWK Piast
w grudniu 1981 r.
--- Zgodnie z centraln¹ dy-
rektyw¹ wszystkie przekazio-
ry w PRL dm¹ w balon pt. kon-
gres pokoju w Warszawie. 
Tymczasem mimo wys³ania na
Zachód 450 zaproszeñ, przyje-
cha³o stamt¹d tylko oko³o
stu go�ci, a wiêc jest ich
mniej ni¿ polskich uczestni-

/c.d. na str. 2/
=========================

C z y t a j   u w a ¿ n i e
ODPOWIEDZIALNO�Æ

    Nie mam do nikogo pretensji, ¿e jest w partii. Nie z¿ymam
siê na widok cz³onków dlatego, ¿e s¹ w rz¹dzie. Nie krzywiê
siê nawet na PRON.
    Mam pretensjê o co innego do tych ludzi. Mam pretensjê,
¿e bêd¹c tam gdzie s¹, nie prowadz¹ d³ugoletniej i uporczywej
walki o nasz¹ suwerenno�æ, gospodarkê, kulturê. Nie s³ychaæ
w�ród nich o rezygnacjach, prze�ladowaniach, walce poli-
tycznej. Za to go³ym okiem widaæ prywatê, brak kompetencji,
g³upotê, s³abo�æ. Je�li nie czuj¹ siê na si³ach, nie chcê ich
widzieæ przy w³adzy. /k/
=================================================
NIE DAJ SIÊ SKOLABOROWAÆ
   Mam przed sob¹ dwie listy cz³onków Oddzia³u Zwi¹zku Li-
teratów Polskich w Krakowie. Jedn¹ z 1981 r., drug¹ - naj-
nowsz¹ - z koñca 1985 r. Na pierwszej li�cie figuruj¹ 152
nazwiska. Na drugiej 62. Z bardziej znanych nazwisk na li-
�cie kolaborantów znajduj¹ siê: J. Broszkiewicz, J. P. Gaw-
lik, J. Harasymowicz, J. Kawalec, R. K³y�, A. Krawczuk,
W. Machejek, J. B. O¿óg, J. Pieszczachowicz /b. prezes/,
J. Roszko, W. Serczyk, S. Stanuch, M. Stêpieñ, T. �liwiak,
O. Terlecki, Z. Zieliñski. Bli¿sze porównania wskazuj¹, ¿e
ze starej listy na now¹ "przepisa³o siê" 41 osób, 10 zma-
r³o. 101 pisarzy, poetów, krytyków - nie da³o siê skola-
borowaæ.
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ków. Nie zaproszono ¿adnego
z polskich intelektualistów
przebywaj¹cych na emigracji.
Pominiêto wszystkie wybitne
osoby mieszkaj¹ce w kraju,
ale posiadaj¹cych pogl¹dy
nieprawomy�lne, w tym tak¿e
jedynego polskiego laureata
pokojowej nagrody Nobla, z
Gdañska. "Bo Wa³êsa nie jest
intelektualist¹" wyja�ni³
rzecznik organizatorów im-
prezy w�cibskim dziennika-
rzom zagranicznym. Intelek-
tualist¹ natomiast mianowany
zosta³ uczestnicz¹cy w kon-
gresie... Alfred Miodowicz.
Niestety ten znowu na laure-
ata nagrody Nobla siê nie
zapowiada.
--- Program TVP "Czas" zasu-
gerowa³ nam ostatnio, ¿e ter-
rorystyczne zamachy na lot-
nisku w Rzymie i Wiedniu by-
³y w³a�ciwie dzie³em Amery-
kanów, bo to przecie¿ oni
bojkotowali Libiê itd. Ale
nas nic ju¿ TVP nie dziwi.
Pamiêtamy przecie¿, jak to w
maju 81 r. ta sama TVP insy-
nuowa³a, ¿e zamachu na pa-
pie¿a dokona³a� Solidarno�æ,
rêkami fanatycznego mnicha
portugalskiego, który w tym
celu kontaktowa³ siê z samym
Wa³ês¹...
--- W ramach zwalczania ró¿-
nych na³ogów ruszy³a koope-
racja polsko-bu³garska: na
rynek rzucono papierosy
"Wiarus", wykonane w Bu³ga-
rii "z udzia³em polskich ty-
toni". U¿ycie grozi �mierci¹
lub kalectwem.
=========================

ZE �WIATA
--- Przyjaciel naszych przy-
jació³, pu³kownik Kadafi,
skar¿y siê od pewnego czasu,
¿e jego krajowi wypowiedziano
wojnê. Prezydent Reagan
o�wiadczy³ w zwi¹zku z tym,
¿e gdyby istotnie dosz³o do
wojny miêdzy jego krajem i
Libi¹ "niew¹tpliwie pan Ka-
dafi musia³by zauwa¿yæ ró¿-
nicê". Straszne. Straszne -
ale przynajmniej w dobrym
stylu.

L u f c i k   w a r i a t a
    Zepsu³ mi siê g³o�nik - w ¿aden sposób nie daje siê wy³¹-
czyæ. Chyba ca³a instalacja   uszkodzona, bo mimo woli wy-
s³ucha³em trzech poufnych narad kierownictwa. Pierwsza do-
tyczy³a bud¿etu. Ksiêgowy okropnie narzeka³ na bank, który
obieca³ mu kredyt na pokrycie deficytu, a teraz nie daje
kredytu i domaga siê wyrównania deficytu, bezczelny! Zdaje
siê, ¿e znowu nam zmniejsz¹ racje ¿ywno�ciowe.
    Druga narada odby³a siê szeptem, ale zrozumia³em, ¿e do-
tyczy kogo�, kogo trzeba popieraæ, chocia¿ nie nale¿y do per-
sonelu ani nie jest naszym pacjentem - wa¿ne, ¿e zrobi to, co
mu siê ka¿e, a ponadto jest szalenie go�cinny.
   Trzecia narada po�wiêcona by³a przygotowaniom do karna-
wa³owej akademii miêdzypawilonowej. Ustalono preliminarz,
wzory plakietek pami¹tkowych oraz jad³ospis. Sprawozdanie
z akademii zostanie odczytane wszystkim pacjentom po jej
zakoñczeniu. Celem akademii jest zapewnienie pokojowej przy-
sz³o�ci wszystkich zak³adów psychiatrycznych, zw³aszcza za�
jej personelu, dlatego pielêgniarze oddelegowani zostali do
obstawy obrad. Hurra! Mo¿e uda mi siê roztrzaskaæ ten cho-
lerny g³o�nik - g³ow¹!

- Hipek -
===================================================

DICKENS WYSIADA!
    Czytelnicy "Dziennika Polskiego" wyrywaj¹ sobie numer
z 13 bm., który ca³¹ kolumnê po�wiêci³ publikacjom wyroków
s¹dowych na koszt skazanych. Jest to lektura jedyna w swoim
rodzaju.
    Oto np. nieszczê�liwy Bronis³aw K., który w ci¹gu 4 lat
naci¹ga³ naiwnych a mi³osiernych bli�nich na po¿yczki,
uzyskuj¹c w ten sposób �rednio 1.700 z³ miesiêcznie, zosta³
skazany prawomocnym wyrokiem na 3 lata wiêzienia i 120.000
z³ grzywny oraz 32.900 z³ kosztów s¹dowych, nie licz¹c kosz-
tów og³oszenia. Gdzie Dickens, który to opisze?
    Oto Miros³awowi G., który zap³aci 200.000 z³ grzywny
/wiêzienie mu zawieszono/, Skarb Pañstwa zabra³ m.in.: 3
sztuki szczêk wampira, 3 misie ze smoczkiem, 3 karpie z
gwizdkiem, 1 zaj¹czka, 3 grzechotki, 1 gwizdek z kogutkiem,
1 g¹sienicê, 31 gadów gumowych, 1 lalkê czerwony kapturek.
Teraz co - Konsumy czy Pewex?
    Oto jednemu ze skazañców przyznano przelicznik grzywny
na dzieñ aresztu w wysoko�ci 1300 z³, drugiemu - 1000 z³, a
jeszcze innemu 1500 z³. I potem kto� powie, ¿e w PRL nie ist-
nieje "swobodne uznanie sêdziego" w wyrokowaniu?
    Oto... nie, tego siê nie da stre�ciæ na naszych ³amach. To
trzeba koniecznie przeczytaæ w ca³o�ci. Od lat nie mieli�my
lepszej publicznej ilustracji tego, co dzieje siê w s¹downic-
twie PRL. Prosimy o jeszcze! I koniecznie z nazwiskami sê-
dziów orzekaj¹cych!
===================================================

BEZ G£OWY
Uda³o siê ustaliæ motywy rezygnacji generalis-

simusa z godno�ci prezydenta /co brzmi ³adniej ni¿ "przewod-
nicz¹cy wierchownowo sowieta"/.  Otó¿ nie by³oby problemu
z drobn¹ zmian¹ w konstytucji, natomiast k³opotliwego pre-
cedensu dostarczy³ niejaki B. Bierut, który po objêciu pre-
zydentury z³o¿y³ do depozytu legitymacjê partyjn¹. Fi donc! -
no i teraz nie mamy g³owy pañstwa� Jaki narz¹d mamy w za-
mian, nie o�mielê siê napisaæ.    ---
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========================

Z REGIONU
--- W ostatni czwartek w Ko-
�ciele Mistrzejowickim �pie-
wa³ kolêdy po³¹czony 120-oso-
bowy chór z Krakowa i Jawo-
rzna. Wyst¹pili tak¿e stocz-
niowcy z Gdañska /w tym kom-
pozytor ballady o Janku Wi-
�niewskim/, �piewaj¹c otwory
z r. 1970 i z okresu stanu
wojennego.
=========================

Z KRAJU
--- Lech Wa³êsa stanie przed
s¹dem, poniewa¿ odpowiedzia³
na pytanie zagranicznych
dziennikarzy, mniej wiêcej
w taki sposób, w jaki odpo-
wiedzieliby�my i my, gdyby
siê do nas zwrócili. Do czasu
uchwalenia przez Sejm PRL
ustawy antymonopolowej - ma-
my jednak w tym celu Urbana
- i kwita!
--- Specyficznym "poparciem"
aktu oskar¿enia przeciw Wa-
³êsie jest sfa³szowany przez
nieznanych sprawców numer
podziemnego "Naszego Czasu"
ukazuj¹cego siê  w Gdañsku,
zawieraj¹cy rzekom¹ wypo-
wied� Wa³êsy na temat wybo-
rów, spreparowan¹ ze zdañ
prawdziwych i przez kogo�
wymy�lonych.
--- Na obradach komisji Po-
lityki Spo³ecznej KC PZPR
prof. Lucyna Fr¹ckiewicz mó-
wi³a o wynikach badañ prze-
prowadzonych na 1500-osobo-
wej grupie m³odzie¿y OHP za-

trudnionej na �l¹sku. Leka-
rze stwierdzili, ¿e pod
wzglêdem rozwoju psychofi-
zycznego - 15-letnie dziew-
czêta i ch³opcy odpowiadaj¹
poziomowi dzieci 11-12-let-
nich. Budz¹cy niepokój stan
zdrowia m³odzie¿y wynika
przede wszystkim z biedy -
m³odzie¿ OHP-owska sk³ada
siê g³ównie z  przedstawicie-
li �rodowisk upo�ledzonych
materialnie. /NAI/
--- Wg opinii kr¹¿¹cych po
Olsztynie Marcin Antonowicz
zainteresowa³ milicjantów
tym, ¿e przy zatrzymaniu
przez patrol pokaza³ indeks
z Uniwersytetu Gdañskiego,
a nie tak jak jego legitymo-
wani koledzy dowód osobisty.
W indeksie nie ma adresu za-
mieszkania, wiêc milicjanci
nie wiedzieli, ¿e Antonowicz
mieszka w Olsztynie. Wywnio-
skowali, ¿e przyjecha³ z
Gdañska na wywrotow¹ robo-
tê i - ci¹g dalszy niestety
ju¿ znamy.
--- Na konferencji prasowej
minister Nieckarz o�wiad-
czy³, ¿e nie mo¿e przelaæ
oszczêdno�ci terenowych bu-
d¿etów na pokrycie deficytu
bud¿etu centralnego. /Defi-
cyt wynosi 125 mld z³, osz-
czêdno�ci - 73 mld./ To jed-
nak mi³o, ¿e ministrowi siê
nie przelewa, by³oby jednak
jeszcze milej wiedzieæ - co
mianowicie? Albowiem na
rynku znalaz³y siê w rezul-
tacie 52 mld z³otych bez po-
krycia, a druk banknotów
idzie pe³n¹ par¹. G³ównie
tych po piêæ tysiêcy sztuka,
¿eby ograniczyæ koszty.

--- Apel Kongresu Intelek-
tualistów najbardziej zasko-
czy³ uczestników owego zgro-
madzenia, nie przyzwyczajo-
nych ani do wojskowej dyscy-
pliny, ani do nowoczesnej
organizacji pracy. Zdaje
siê, ¿e znów jeste�my przed-
murzem...
--- Kongres Warszawski zwo-
³ano w wyniku b³êdu kompu-
terowego. Ambasador bawi³ siê
starymi programami i wysz³o
mu, ¿e zaraz po planie trzy-
letnim, ma byæ kongres poko-
jowy. Nale¿y  ¿ywiæ nadziejê,
¿e nie nast¹pi¹ teraz aresz-
towania zwolenników odchy-
lenia prawicowo-nacjonali-
stycznego, chocia¿...
--- W zwi¹zku z zag³uszaniem
przez wrogie o�rodki sylwe-
strowej gawêdy Generalissi-
musa, zwo³a³ on do Belwederu
ca³y korpus /dyplomatyczny,
dyplomatyczny/ i przed jego
frontem pogawêdzi³ jeszcze
raz. Niestety tym razem s³y-
szalno�æ by³a doskona³a. Przy
okazji zobaczyli�my nareszcie
kolejn¹ Pierwsz¹ Damê z PRL
- wygl¹da tak, jak siê spo-
dziewali�my, ale i tak by³o
to mocne prze¿ycie.
--- W Katowicach przy ul.
�ciegiennego mie�ci siê na-
stêpuj¹ca instytucja: G³ówny
Instytut Górnictwa - Zak³ad
Poligrafii Przemys³u Wêglo-
wego - Wydzia³ Plansz i
Transparentów. /KAT/
=========================

ZE �WIATA
--- W Jemenie Po³udniowym
ju¿ przesz³o tydzieñ trwaj¹

====================================================

C z y t a j  u w a ¿ n i e
CO KTO MUSI, CO KTO MO¯E .

    Kto by nie rz¹dzi³ Polsk¹ w 86-tym, musi u³o¿yæ sobie
stosunki z ZSRR, wystêpuj¹c z pozycji s³abszego. A wiêc zgo-
dziæ siê na Uk³ad Warszawski,  RWPG, kierownicz¹ rolê par-
tii i tysi¹ce agentów na kluczowych stanowiskach.
    Kto by to nie by³, nie upilnuje nas. Byæ mo¿e musimy
czytaæ w gazetach o komunizmie. Ale mo¿emy sprawiæ, ¿e ko-
munizm pozostanie na papierze. A w³adza bêdzie musia³a
udawaæ, ¿e tak w³a�nie musi byæ. I nazwie to etapem przej-
�ciowym. /k/

/c.d. na str. 2/
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mordercze walki o w³adzê po-
miêdzy zwolennikami ró¿nych
frakcji partii marksistow-
skiej rz¹dz¹cej w tym kraju
przy poparciu Moskwy. Taki
konflikt w ³onie jemeñskich
komunistów zaskoczy³ ca³ko-
wicie ZSRR, którego prasa
przez kilka dni w ogóle o
niczym nie informowa³a swo-
ich obywateli. ZSRR zdaje siê
na razie czekaæ kto wygra, by
podaæ mu potem pomocn¹ bra-
tersk¹ d³oñ i utrzymaæ na
terenie tego kraju swe lot-
niska wojskowe i bazy mary-
narki wojennej.
--- Moskiewska "Prawda" w
du¿ym artykule w niedwuzna-
czny sposób wyzwa³a Wêgry do
zwiêkszenia czujno�ci ideolo-
gicznej w kontaktach z Za-
chodem, zw³aszcza na polu wy-
miany handlowej i turystycz-
nej. Czy¿by mia³a to byæ za-
powied� koñca kadarowskich
reform i jego "gulaszowego
socjalizmu"?
--- Inicjatywa pokojowa Mi-
chai³a Imperatora zdaje siê
wskazywaæ jednoznacznie, ¿e
nasze przoduj¹ce czo³gi defi-
lowaæ bêd¹ z okazji Wielkiej
i Socjalistycznej a ponadto
Pa�dziernikowej Rewolucji
ulicami Pary¿a, Rzymu, Ma-
drytu i Londynu. Francuzi
i Anglicy przystêpuj¹ wiêc
s³usznie do budowy tunelu
pod La Manche. Pytanie tylko
czy bêdzie to rocznica 80-ta
czy te¿ 75-ta?
--- Potê¿ny Zwi¹zek Radziec-
ki zalega ze swoimi sk³adka-
mi na ONZ i zaleg³o�ci z tego
tytu³u siêgaj¹ ju¿ 40 mln do-
larów. Rosjanie chcieliby
sp³acaæ ten d³ug bezwarto�cio-
wymi na Zachodzie rublami,
ale taki g³upi to ju¿ nikt w
ONZ nie jest. Mówi¹c nawiasem
kwotê 40 mln dolarów rocznie
�ci¹ga sobie ZSRR z wynagro-
dzeñ swoich niezwykle licz-
nych pracowników zatrudnio-
nych w licznych agendach i
biurach ONZ, chocia¿ wyna-
grodzenia tych funkcjona-
riuszy s¹ na Zachodzie wolne
od wszelkich podatków.

A W A R I A
   Po Krakowie je�dzi trochê wozów tramwajowych, które za-
s³uguj¹ na miano "socjalistycznych" nie tylko ze wzglêdu na
datê produkcji. Otó¿ z przodu i z ty³u owych wozów znajduj¹
siê specjalne haki, s³u¿¹ce do zawieszania blaszanych tablic
z numerami, szalenie u³atwiaj¹ce zmianê linii. Natomiast na
korpusie wozu w miejscu zas³oniêtym tablic¹ z aktualnym nu-
merem znajduje siê  s t a ³ y   n a p i s   czerwonymi wo³ami:
AWARIA. Niez³e, jako symbol...
===================================================
L u  f c i k   w a r i a t a
    Ostatnio mam dwa powa¿ne zmartwienia. Pierwsze dotyczy
bliskiej rocznicy rewolucji lutowej. Nie mogê siê zdecydowaæ,
czy nale¿a³oby j¹ uczciæ przy pomocy czerwonego czy te¿
czarnego krawata. Rozumienie - obali³a carat, pomagali�my
j¹ robiæ i w ogóle, ale z drugiej strony podsunê³a temu ³yse-
mu pomys³, ¿eby jesieni¹ powtórzyæ po swojemu... Ciê¿ko ¿yæ...
   Drugie zmartwienie dotyczy wspó³czesnego ³ysonia, o któ-
rym mia³em ju¿ nie my�leæ, czy on jest taki z natury, czy te¿
s³u¿bowo? Ustalenie tej okoliczno�ci ma znaczenie dla zain-
teresowanego, bo jak tylko zdejm¹ mi kaftanik bezpieczeñ-
stwa, po�wiêcê siê jego resocjalizacji. W tym celu muszê wie-
dzieæ, czy grozi mu powieszenie, czy te¿ rozstrzelanie.

- Hipek -
   P.S. Gdyby siê okaza³o, ¿e minister bezczelnych k³amstw
i aroganckich bredni to w³a�ciwy cz³owiek na w³a�ciwym
miejscu, proponujê eksport!

- H. -
===================================================
Z PRASY
    Pod tytu³em "Specyfika polskiego wiêziennictwa" ukaza³
siê w prasie papowskiej bezp³atny inserat Ministerstwa /so-
cjalistycznej!/ Sprawiedliwo�ci, reklamuj¹cy atrakcyjne od-
osobnienia. Naszym zdaniem tekst ten ukaza³ siê przedwcze-
�nie, albowiem mimo wysi³ków obydwu zainteresowanych stron
ci¹gle jeszcze nie staæ nas na upowszechnianie dynamicznie
rozwijaj¹cych siê us³ug Ministerstwa, tymczasem czytelnicy
prasy mog¹ ulec ponêtnej ofercie...

x
    Dalszy ci¹g serialu "Szczêki wampira" w Dzienniku Pol-
skim nr 16. Trzy lata za wybicie zêba damie, piêæ lat za za-
bicie dziecka w pijackiej kraksie samochodowej, rok wiêzie-
nia za zruganie milicjanta, 35 lat wiêzienia ogó³em dla
9 pocztowców, którzy okradali paczki. Ci ostatni zasil¹
Skarb Pañstwa prawie milionem z³otych z tytu³u grzywien,
ale okradzionym adresatom z tego niewiele...
===================================================
PRZECZYSZCZANIE �WIADOMO�CI
    TVP wyemitowa³a - z przeproszeniem - program publicy-
styczny o naradzie partyjnej we Wroc³awiu. Narratorem by³
pewien motorniczy wroc³awskiego tramwaju, któremu rozma-
wiaæ nie wolno, ale s³uch ma równie dobry jak pamiêæ. /Ko-
chani, uwa¿ajcie o czym gadacie na poprzednim pomo�cie!/.
W trakcie programu pokazano damê, bêd¹c¹ cz³onkiem komisji
samego przenaj�wiêtszego Ka Ce. £aman¹ polszczyzn¹ zapowie-
dzia³a ona zsy³kê nauczycieli do �rodowisk robotniczych,
w celu, ¿e zacytujemy - "przeczyszczenia �wiadomo�ci". Nie-
stety, nie wiemy na pewno, czy by³a to pani minister o�wiaty
i wychowania, ale chyba.
===================================================
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Z REGIONU
--- Ostatni mistrzejowicki
czwartek u�wietni³y wspania-
³ym spektaklem patriotyczno-
poetyckim znane aktorki war-
szawskie - Anna Nehrebecka
i Aleksandra Dmochowska.
--- Komitet Krakowski par-
tii podj¹³ pierwsze próby
przeforsowania we w³adzach
miasta decyzji o budowie no-
wej baterii koksowniczej w
HiL. Sprawa nie jest prosta,
bo z jednej strony bateria
grozi dalszym zanieczyszcza-
niem �rodowiska, a z drugiej
brak jest mo¿liwo�ci zainsta-
lowania w niej odpowiednio
skutecznych filtrów. Na ra-
zie rzecz wzbudzi³a tak ¿ywy
sprzeciw, nawet na klubie
radnych partyjnych, ¿e spra-
wa nie wesz³a na sesjê Rady
Narodowej Miasta Krakowa.
Decyzja wiêc uleg³a zawiesze-
niu, ale czy na d³ugo?
--- Dziennik Polski przy-
niós³ przera¿aj¹ce og³oszenie
/ekspresowe/: Lublin do roz-
biórki sprzedam. Kiedy
przyjdzie kolej na Kraków?
--- Ostatnio mile jest wi-
dziane przez Kuratorium
wprowadzenie mikrokompute-
rów do szkó³. Pod jednym wa-
runkiem: za pieni¹dze rodzi-
ców. Ci natomiast na razie
sk³adaj¹ siê jednak na rzeczy
przyziemniejsze: malowanie
�cian, reperacjê krzese³,
dodatkowe prace sprz¹taczki.
Nie bardzo staæ ich na takie

=============================================================================
luksusy, jak mapy, przyrz¹dy
do do�wiadczeñ fizycznych i
chemicznych itd. Nie wiadomo
zreszt¹, czy nie bêd¹ musieli
wkrótce robiæ sk³adki na
pensjê pani nauczycielki.
--- Prof. Krawczuk zosta³
prezesem "literatów" krakow-
skich. W tym samym dniu o�wia-
dczy³ przed kamerami TVP, ¿e
wprawdzie woli blondynki,
ale ju¿ nie mo¿e. Poszukujemy
zwi¹zku powy¿szych faktów.
--- Izabella /"Maszkaron"/
Lipka wyst¹pi³a w roli
Ariadny wielickich salin,
udostêpnionych telewidzom
ogólnopolskim. Dolne rejestry
jej zmys³owego szeptu dosko-
nale korespondowa³y z pó�-
niejszym doniesieniem praso-
wym, i¿ Maszkaron uzyska³
nowe pomieszczenia o ³¹cznej
powierzchni 600 m kw. od
Browaru Okocim.
=========================

Z KRAJU
--- Nowym cz³onkiem Tymcza-
sowej Komisji Koordynacyjnej
"Solidarno�ci" zosta³ Jan
Andrzej Górny - przedstawi-
ciel Regionu �l¹sko-D¹brow-
skiego. Jest on zarazem w tym
regionie przewodnicz¹cym
Regionalnej Komisji Wyko-
nawczej "S". J.A. Górny by³
dzia³aczem "S" Huty Katowice
i ukrywa siê od grudnia 81.
--- Absurdalny proces o
znies³awienie cz³onków komi-
sji wyborczych, wytoczony

przez prokuratora Lechowi
Wa³êsie - prywatnemu elek-
trykowi z Gdañska - nabiera
coraz wiêkszego rozg³osu,
chocia¿ siê jeszcze nie za-
cz¹³. Interesuj¹ siê nim
korespondenci zagraniczni.
Departament Stanu USA wyda³
na ten temat o�wiadczenie,
brytyjski MSZ zamierza wy-
s³aæ na proces obserwatora
dyplomatycznego, protestuj¹
centrale zachodnich zwi¹z-
ków zawodowych, nawet te
zwi¹zane z partiami komuni-
stycznymi. Widaæ z tego, ¿e
nawet je�li Wa³êsa zostanie
skazany, to rz¹d ten proces
przegra.
--- Jan Kostecki jako cz³o-
nek i przedstawiciel Szcze-
ciñskiego Komitetu Walki o
Praworz¹dno�æ zaskar¿y³ do
s¹du o znies³awienie same-
go... Urbana. Ten ostatni
cytowa³ kiedy� publicznie
pewien dokument, przypisuj¹c
go Komitetowi Szczeciñskie-
mu, co by³o oczywistym ³gar-
stwem. Mimo wielokrotnych
wezwañ Urban dotychczas nie
sprostowa³ swych k³amstw.
Zobaczymy w jakiej mierze
tym razem s¹d oka¿e siê nie-
zawis³y... /Komentarz na ten
temat na s. 2 "Nieodpowie-
dzialny"/
--- Dwutygodniowe ferie dla
dziecka kosztuj¹ w tym roku
16-17 tysiêcy z³otych. Urban
bredzi nadal, ¿e inflacja

/c.d. na str. 2/

HIENY PROPAGANDOWE
    Ca³y �wiat pogr¹¿ony jest w ¿a³obie po tragedii Chalen-
gera. Nawet niektóre radzieckie �rodki przekazu powstrzy-
ma³y siê od zwyk³ych aluzji na temat "pewnych aspektów ame-
rykañskiego programu kosmicznego". Niestety propaganda PRL
utrzyma³a siê na linii. DTV natychmiast zasugerowa³, ¿e
�mieræ 7 kosmonautów jest wynikiem inicjatywy obrony stra-
tegicznej Reagana. PAP informowa³a o tragedii w tonacji
znamionuj¹cej �le ukrywane ukontentowanie. "¯o³nierz Wolno-
�ci" podkre�li³, ¿e katastrofa nast¹pi³a w nerwowej atmosfe-
rze wywo³anej presj¹ Pentagonu na przyspieszenie military-
zacji kosmosu. Polskie Radio zwraca³o uwagê na szpiegowskie
cele lotów wahad³owców i fakt, ¿e ich za³ogi sk³adaj¹ siê z
wojskowych. Jak widaæ Jaruzelski nawet czyj¹� tragiczn¹
�mieræ wykorzystuje propagandowo.
    Polacy roku 1986 my�l¹ jednak i czuj¹ inaczej. To nie jest
nasz g³os.
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wynosi oko³o 15 procent rocz-
nie. A my mo¿emy tylko powtó-
rzyæ to samo, co przed ro-
kiem: bez pañstwowej ja³mu¿ny
w postaci dop³at z funduszu
socjalnego, dochodz¹cych do
80 procent kosztów nie staæ
nas na w³asne wczasy, ferie
czy kolonie letnie dla dziec-
ka.

--- Wed³ug oceny samych u-
czestników ostatniego 2-dnio-
wego zebrania Rady Krajowej
PRON, organizacja ta wesz³a
ju¿ w ostatnie stadium efjo-
tenizacji. S³owo pochodzi od
skrótu FJN, je�li jeszcze
kto� pamiêta. Nie myliæ
z asenizacj¹.

--- Partia chce przyj�æ na
swój X Zjazd silna, prê¿na i
odm³odzona. W zwi¹zku z tym
poszczególne komitety woje-
wódzkie dosta³y odgórny na-
kaz przyjmowania nowych
ludzi oraz limity nowoprzy-
jêtych. W Krakowie nakaz ju¿
sp³yn¹³ ni¿ej i ka¿da POP ma
przyj¹æ jednego nowego cz³on-
ka. T¹ praktyk¹ zrazi³y siê
tak¿e stronnictwa sojuszni-
cze, tj. SD i ZSL, a nawet
bogobojny PAX. Ten ostatni na
swym niedawnym zje�dzie po-
stanowi³ powiêkszyæ zastêp
wiernych o 4 tysi¹ce duszy-
czek. Bêd¹ to zapewne du-
szyczki martwe.
--- Generalissimus wymy�li³
nowe porzekad³o, które przej-
dzie do historii jego panowa-
nia: "Reforma nie zwyciê¿y³a,
ale siê obroni³a". Mamy wiêc
gospodarkê - pó³dziewicê,
oraz problem: co z ni¹ pocz¹æ
dalej?

=========================

"Kiedy mo¿na doprowadziæ lu-
dzi do tego, ¿eby siê o�wiad-
czyli za czym� publicznie,
doprowadza siê ich najczê-
�ciej do tego, ¿e siê za tym
o�wiadczaj¹ wewnêtrznie; chc¹
¿eby ich uwa¿ano za konse-
kwentnych."

F. NIETSCHE
=========================

C  z  y  t  a  j      u  w  a  ¿  n  i  e
FUNDACJA "SOLIDARNO�CI"

   Proszê bardzo. Ale podstaw¹ naszej dzia³alno�ci powinny
pozostaæ sk³adki. Im ³atwiej nam bêdzie braæ pieni¹dze ze
�róde³ zagranicznych, tym bardziej bêdziemy siê czuli od
nich uzale¿nieni. A od sk³adek lepiej, ¿eby�my siê nie
uzale¿niali.
   Nasze oparcie jest tutaj.
=================================================
Z NOTESU TELEWIDZA
   Dzia³acze PRON wziêli t³umny udzia³ w filmie telewizyj-
nym Romana Wionczka pt. "Godno�æ", niekiedy posuwaj¹c sw¹
bezinteresown¹ ofiarno�æ do tego, ¿e pozwalali siê filmo-
waæ z w¹sami, brodami oraz znaczkami "Solidarno�ci" przy
piersi, nie bacz¹c na mog¹ce im groziæ konsekwencje.
   Ich determinacjê uzasadnia³a g³ówna teza ideologiczna
dzie³a - "Godno�æ" stanowiæ ma dowód, ¿e 13 grudnia 1981
by³ dniem wybawienia ojczyzny, co za� za tym idzie PRON
jest czym� na kszta³t biblijnej arki. Dobraczyñski jako
Noe - mo¿e to i niez³y pomys³... Zw³aszcza, ¿e Jaskiernia
coraz bardziej zdaje siê odpowiadaæ wizerunkowi nieja-
kiego Chama.
=================================================
NIEODPOWIEDZIALNY?
   Wbrew z³o�liwym plotkom i oszczerstwom wrogiej propa-
gandy ministra Urban nie bêdzie odpowiada³ przed s¹dem za
znies³awienie szczeciñskiego Komitetu Obrony Praworz¹d-
no�ci i to a¿ z trzech powodów. Po pierwsze Komitet nie po-
siada osobowo�ci prawnej, jest bowiem organizacj¹ nielega-
ln¹ i jako taka nie mo¿e stanowiæ strony w procesie cywil-
nym /w karnym i owszem, tyle ¿e na ³awie oskar¿onych/. Po
wtóre, wyst¹pienie Urbana przed kamerami TVP mia³o chara-
kter s³u¿bowy w zwi¹zku z czym nie mo¿e on odpowiadaæ pry-
watnie za tre�æ wyg³aszanych wypowiedzi. Po trzecie wresz-
cie Kancelaria Urzêdu Rady Ministrów posiada szereg orze-
czeñ - w tym równie¿ opinie bieg³ych psychiatrów - uwal-
niaj¹cych rzecznika prasowego rz¹du PRL od jakiejkolwiek
odpowiedzialno�ci za to, co mówi i pisze. Wystarczy?
=================================================
L  u  f  c  i  k     w  a  r  i  a  t  a
    W nagrodê za dobre sprawowanie pozwolono nam obejrzeæ
w telewizji katastrofê amerykañskiego promu kosmicznego
Challenger. W dyskusji, jaka siê potem wywi¹za³a, pacjenci
wyra¿ali ¿al i smutek, wymieniaj¹c siê przy tym takie po-
wody jak �mieræ 7 kosmonautów, ogromne straty materialne,
opó�nienie realizacji programu badañ Kosmosu i tym podob-
ne. Wyj¹tek stanowi³ osobnik - jak siê potem okaza³o nie
bêd¹cy pacjentem, lecz cz³onkiem zespo³u pomocniczego -
który wyg³osi³ okoliczno�ciowe przemówienie ku czci pu³-
kownika Kadafiego, podkre�laj¹c z naciskiem, ¿e si³y po-
stêpu na ca³ym �wiecie nie cofn¹ siê przed niczym, co mo-
g³oby zahamowaæ imperialistyczne d¹¿enia do militaryzacji
przestrzeni kosmicznej. Na zakoñczenie pielêgniarz odczy-
ta³ nam fragment artyku³u z "¯o³nierza Wolno�ci", którego
autor twierdzi, ¿e �mieræ amerykañskich kosmonautów nie
powinna pój�æ na marne i ¿e stanowi realn¹ szansê zahamo-
wania wy�cigu zbrojeñ. Tym razem czê�ci artystycznej nie
by³o, udali�my siê wiêc do izolatek, by raz jeszcze przemy-
�leæ zagadnienie. Mo¿e i wy spróbujecie? - Hipek -    ---
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KOREKTO, CZYTAJ UWA¯NIEJ!
   Czytelników naszej sta³ej
pozycji "Czytaj uwa¿nie" ser-
decznie przepraszamy za
zniekszta³cenie jej pointy w
ostatnim numerze "Ma³ej Pol-
ski". Mia³a ona brzmieæ: ¿e-
by�my siê od sk³adek nie
UNIEZALE¯NIALI.
=======================

Z REGIONU
--- Znowu nieznani sprawcy,
tym razem w Nowym S¹czu. W
dniu 2 bm. w drodze na mszê
�w. za ojczyznê, w niewyja-
�nionych okoliczno�ciach
dozna³ ciê¿kiego urazu
czaszki 42-letni Zbigniew
Szkar³at. Znaleziony przy-
padkowo i przewieziony do
szpitala, zmar³ po 3 dniach
nie odzyskawszy przytomno�ci.
Zmar³y by³ przewodnicz¹cym
Komisji Zak³adowej "S" w Sp-
ni Inwalidów w Nowym S¹czu i
delegatem na Zjazd Regionu w
Tarnowie. Po grudniu 81 kon-
tynuowa³ dzia³alno�æ zwi¹z-
kow¹ i w 84 by³ w zwi¹zku z
tym wiêziony przez kilka
miesiêcy na Montelupich.
--- Okrutnie �lamazarzy siê
- jak wszystkie nasze inwe-
stycje socjalne - budowa
szpitala "B" w Nowej Hucie.
Termin zakoñczenia tego
obiektu ustalono nieodwo³al-
nie na koniec przysz³ego
roku. Niestety ju¿ dzisiaj
widaæ, ¿e nie bêdzie on do-
trzymany. O powadze sytuacji

�wiadczy fakt, ¿e w³adze
krakowskie siêgnê³y ju¿ po
broñ ostateczn¹ i postanowi-
³y... utworzyæ Radê Budowy
Szpitala. Decyzja typowa dla
biurokratów: je¿eli czego�
nie da siê za³atwiæ, nale¿y
powo³aæ jeszcze jedn¹
komisjê.
=======================

Z KRAJU
--- Wg "Osservatore Romano"
w Polsce wci¹¿ ro�nie liczba
powo³añ kap³añskich. W roku
ubieg³ym do seminariów du-
chownych wst¹pi³o 8464 m³o-
dych ludzi /w r. 1980 - 6285/,
a wy�wiêcono 964 ksiê¿y
/w r. 1980 - 632/.
--- Jaki� czas temu rozes-
³ano "do konsultacji" wybra-
nym instancjom i instytucjom
projekt ustawy o m³odzie¿y,
maj¹cy staæ siê kolejnym
legislacyjnym osi¹gniêciem
w³adzy. Jak siê okazuje,
projekt dotyczy tylko m³o-
dzie¿y zorganizowanej, sta-
nowi¹cej zaledwie 20% /wg
oficjalnych danych/ m³odego
pokolenia. Zawiera do�æ abs-
trakcyjne przepisy np. na
temat dostêpu m³odzie¿y do
mieszkañ, jej szans ¿yciowych
itp., nie wymienia natomiast
¿adnych konkretów. Przyznaje
m³odym pewne przywileje,
do�æ jednak ogólnikowe i
enigmatyczne, które tylko
mog¹ niepotrzebnie doprowa-
dziæ do pog³êbienia siê po-
dzia³ów miêdzypokoleniowych.
Za "m³odzie¿" projekt przyj-

muje ca³¹ populacjê do lat 35,
co wydaje siê lekk¹ przesad¹.
Przewiduje tak¿e, ¿e fundusze
na dzia³alno�æ w�ród m³odych
zcentralizowane bêd¹ w rê-
kach rz¹du, co w praktyce
ca³kowicie ubezw³asnowolni
i tak ju¿ ma³o samodzielne
organizacje m³odzie¿owe. Nic
dziwnego, ¿e projekt spotka³
siê z gwa³town¹ krytyk¹
nawet w�ród aktywu tzw. so-
cjalistycznych zwi¹zków m³o-
dzie¿y.
--- Ju¿ wiemy, ile kosztuje
w PRL jeden student. Otó¿
je�li cz³onek Studenckiej
Spó³dzielni Pracy ulegnie w
pracy wypadkowi, wówczas PZU
wyp³aca jednorazowo - w
przypadku trwa³ego kalectwa
20 tys. z³, a w przypadku
�mierci studenta - tylko 10
tysiêcy. /KAT/
--- Jest niezwykle interesu-
j¹cym, choæ zapewne zupe³nie
przypadkowym fenomenem, ¿e
wed³ug najkompetentniejszego
znawcy polskiego spo³eczeñ-
stwa p³k doc. Kwiatkowskiego
liczba obywateli przeciwnych
postêpowi jest niemal dok³ad-
nie równa liczbie aktualnych
cz³onków przewodniej si³y
narodu...
--- Wed³ug niesprawdzonych
przecieków, w tym roku wybo-
ry dowódców przewodniej si³y
PRL odbêd¹ siê odwrotnie ni¿
zwykle. Najpierw Zjazd partii
wybierze w³adze centralne, a
potem dopiero powo³a siê
organy ni¿sze. Ta nowa zasa-
da nazywa siê centralizmem
wojskowym.
=========================

"MA£A POLSKA" W CZO£ÓWCE
   Warszawski "Tygodnik Mazowsze" z 16 stycznia zamie�ci³
obszern¹ informacjê o prasie niezale¿nej wychodz¹cej w pod-
ziemiu. Ogóln¹ liczbê jej tytu³ów szacuje siê dzi� na oko³o
500 i liczba ta utrzymuje siê od 2 lat na mniej wiêcej tym
samym poziomie. W�ród rekordzistów w ilo�ci wydanych nume-
rów na pierwszym miejscu plasuje siê wroc³awskie pismo
"Z dnia na dzieñ" /389 numerów - numeracja ci¹g³a od czasów
legalnej "S", z tego 241 od 13 XII 81/, dalej id¹ warszawskie
"Wiadomo�ci" /174/, "Wola" /166/ i "Tygodnik Mazowsze" /154/,
a na pi¹tym miejscu znalaz³a siê "Ma³a Polska" - 137 numerów
/dzi� jest ich ju¿ o 7 wiêcej/.
   Mi³o nam o tym donie�æ zw³aszcza w trzeci¹ rocznicê uka-
zania siê pierwszego numeru "Ma³ej Polski".
===================================================

=========================
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ZE �WIATA
--- W orêdziu o stanie pañ-
stwa prezydent Reagan zapo-
wiedzia³ m.in. przyst¹pienie
do budowy amerykañskiego
Orient Ekspresu. Ma to byæ
samolot pasa¿erski, zabiera-
j¹cy 300-500 ludzi, startuj¹-
cy z konwencjonalnego pasa
startowego i lataj¹cy w
przestrzeni kosmicznej z
szybko�ci¹ Mach 5 - czyli ok.
6 tys. km/godz. Wiadomo�æ ta
skojarzy³a nam siê natych-
miast z nocn¹ podró¿¹ po-
spiesznym Przemy�l -
Szczecin.
--- Agencja TASS wyrazi³a
oburzenie w zwi¹zku z tym,
¿e "przeciwnik" armii amery-
kañskiej w odbywanych w³a�-

nie manewrach wojskowych
ubrany jest w sowieckie mun-
dury a jego samoloty oznako-
wane zosta³y czerwon¹ gwiaz-
d¹. Interesuje nas szalenie,
jakiego przeciwnika u¿ywa
w podobnych sytuacjach Armia
Czerwona - oczywi�cie poza
Afganistanem?
--- Szczegó³owe dochodzenia
�ledcze wykaza³y, ¿e Amery-
kanin Klinghofer zamordowa-
ny zosta³ przez terrorystów
na statku "Achille Lauro"
strza³em oddanym z pistoletu
produkcji polskiej. Oto miara
sukcesów PRL na arenie miê-
dzynarodowej.
--- Przez ko³chozy do postê-
pu. Radziecki miesiêcznik
"Komunist" w artykule pt.

"Wspó³czesna praca na roli
i jej problemy" doniós³, ¿e
"Wiele gospodarstw Ukrainy,
Bia³orusi i republik nadba³-
tyckich wkroczy³o na now¹
drogê kooperacji z przemy-
s³em, uruchamiaj¹c u siebie
oddzia³y, w których produku-
je siê czê�ci do aparatury
radioelektronicznej oraz
ró¿ne wyroby metalowe i
odzie¿owe". ¯eby tak jeszcze
trochê kartofli... /NAI/
--- Wed³ug doniesieñ z Bu-
karesztu wódz socjalistycznej
Rumunii Ceausescu jest chory
na raka prostaty.
--- W krajach obozu socjali-
stycznego pracuje trzy tysi¹-
ce stacji zag³uszaj¹cych
radiowe programy zachodnie.
Zatrudniaj¹ one oko³o 15
tysiêcy ludzi. Najwiêcej in-
stalacji zag³uszeniowych
istnieje w Zw. Radzieckim.
Roczny koszt zag³uszania
szacuje siê na 200 milionów
dolarów.
--- Wypróbowanym wska�ni-
kiem zamo¿no�ci narodu jest
procent dochodu rodziny
przeznaczany na ¿ywno�æ.
W St. Zjednoczonych wynosi on
dla rodziny �redniozamo¿nej
23% a w ZSRR - 54,4%.
=======================

DOWCIP POLITYCZNY
   Wa³êsa zapytany przez
dziennikarza "Trybuny Ludu"
co s¹dzi o polskiej granicy
na Bugu, odpar³, ¿e jest on
zwi¹zkowcem, ale nie radziec-
kim, po czym wymownie za-
milk³.
=========================

OG£OSZENIE DROBNE
   Opozycjonisto! Resztek
sympatii dla Zwi¹zku Ra-
dzieckiego pozbêdziesz siê
kupuj¹c herbatê "Gruziñsk¹"!
=========================

MY�LI LUDZI WIELKICH
   "Polska zajmuje pierwsze
miejsce w �wiatowej produkcji
w¹skich garde³"

     prof. Edward Lipiñski
=========================

===================================================

Z DYLEMATÓW ROZWINIÊTEGO SOCJALIZMU
   Ponad sto lat temu robotnicy angielscy buntowali siê
przeciwko wprowadzaniu nowoczesnych maszyn, które by³y
bardziej od nich wydajne i zabiera³y im pracê. Dzisiaj ro-
botnicy polscy buntuj¹ siê tak¿e przeciwko wprowadzaniu
nowoczesnych maszyn, bo - o paradoksie! - w warunkach tech-
nicznego i organizacyjnego zacofania PRL, ogólnego ba³aga-
nu, braku odpowiedniej jako�ci materia³ów itd.  o b n i ¿ a-
j ¹  one wydajno�æ pracy, zamiast j¹ zwiêkszaæ.
   Tak jak przesz³o wiek temu robotnicy angielscy, tak i
dzisiaj robotnicy polscy s¹ jednak skazani na nowoczesn¹
technikê. Im d³u¿ej bêdziemy siê przed ni¹ broniæ, tym g³êb-
sza bêdzie nasza zapa�æ technologiczna i cywilizacyjna.
   Stwierdzenie to jako idea jest bezdyskusyjne i niepodwa-
¿alne. Kiedy jednak dochodzi do konkretnych decyzji - koñ-
czy siê zwykle na wi¹zaniu drutem maszyn, które ju¿ za Go-
mu³ki powinny i�æ na z³om.
   Tego dylematu jak na razie realsocjalizm rozwi¹zaæ nie
umie.
===================================================

SPO£ECZNIE I POSTÊPOWO
   Koncesjonowany przez w³adze PAX czyli - jak sam siebie
nazwa³ - ruch spo³ecznie-postêpowy katolików wydaje wiele
pism, które le¿¹ w kioskach, kupowane przez ma³o kogo. Np.
"Kierunki" maj¹ wiêcej ni¿ 50% zwrotów, s³abo id¹ te¿ "Kato-
lik" i "Zorza". PAX ruszy³ wiêc do ofensywy i zacz¹³ p³aciæ
pracownikom swego kolporta¿u za ka¿dego zwerbowanego pre-
numeratora. W przypadku "Kierunków" nagroda wynosi 500 z³,
czyli po³owê rocznej prenumeraty, w przypadku innych pism
- tylko æwieræ. £¹cznie przygotowano na ten cel kilka mi-
lionów z³otych. Mimo to akcja siê jako� nie rozkrêca i chy-
ba PAX bêdzie musia³ rozdawaæ prenumeraty swych pism za
darmo.
   A czy nie lepiej by by³o zamiast marnowaæ w ten sposób
dziesi¹tki ton papieru, oddaæ go po prostu - spo³ecznie,
postêpowo, a i po katolicku - "Tygodnikowi Powszechnemu"?
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Z listów do redakcji
WIDMO SOWIETYZACJI KR¥¯Y NAD O�WIAT¥

   "Polska o�wiata wkracza w okres przypominaj¹cy czasy
stalinowskie. Mówi siê ostatnio o wielu zmianach, które
maj¹ nast¹piæ w szkolnictwie podstawowym i �rednim w
�lad za ograniczeniami autonomii szkó³ wy¿szych. Tak
wiêc planuje siê zwiêkszenie liczby godzin etatowych
nauczycieli, wyd³u¿enie tygodnia pracy i podwy¿szenie
wieku emerytalnego. Dochodz¹ do tego jeszcze zmiany
programowe.

   Pogorszenie sytuacji na-
st¹pi³o ju¿ w styczniu ub.
roku gdy minister o�wiaty
wprowadzi³ zarz¹dzeniami
statuty: szko³y podstawowej i
�redniej. Lektura tych doku-
mentów nie pozostawia ¿ad-
nych w¹tpliwo�ci, jaki
kszta³t szko³y chce widzieæ
w³adza: "szko³a jest instytu-
cj¹ pañstwow¹ o charakterze
�wieckim, kszta³c¹c¹ i wycho-
wuj¹c¹ zgodnie z socjali-
stycznym systemem warto�ci"
/§ 2/; "szko³a przygotowuje do
wype³niania obowi¹zków �wia-
domych obywateli, którzy sw¹
postaw¹ i twórczym wysi³kiem
pomna¿aæ bêd¹ dorobek socja-
listycznej ojczyzny" /§ 4/;
"kszta³cenie i wychowanie ma
na celu: - umacnianie prze-
konañ o nadrzêdnych warto-
�ciach ustroju socjalistycz-
nego" /§ 6/ itd. Taka ideolo-
gizacja jest szczególnie nie-
bezpieczna. Z jednej stro-
ny ma na celu eliminacjê
nauczycieli, których pogl¹-
dy s¹ sprzeczne z ideologi¹
pañstwow¹; z drugiej za�
poprzez ideologiczn¹ korektê
programów szkolnych prowa-
dzi do fa³szowania wiadomo-
�ci przekazywanych uczniom
i w dalszym planie do ogrom-
nych i trudnych do napra-
wienia spustoszeñ w �wiado-
mo�ci m³odych obywateli, do
"odpolitycznienia" �wiadomo-
�ci spo³ecznej i zatracenia
wra¿liwo�ci moralnej. Ideo-

logiczne deformacje naucza-
nia determinuj¹ przecie¿ za-
chowanie cz³owieka w przy-
sz³o�ci.
   Temu ogólnemu celowi pod-
porz¹dkowane s¹ zmiany, któ-
re maj¹ wkrótce nast¹piæ.
Ustawa z 26 stycznia 1982 r.
gwarantuje nauczycielowi 18-
20-godzinny tydzieñ pracy i
1 dzieñ wolny w tygodniu. Na-
uczyciel, który chce swój za-
wód wykonywaæ dobrze, musi
po�wiêciæ dalsze 20 godzin na
przygotowanie siê do lekcji,
zebranie pomocy naukowych
itd. Zwiêkszenie liczby go-
dzin etatowych /za te same
pieni¹dze - �rednia pensja
11 tys. z³/ spowoduje gwa³to-
wny spadek poziomu naucza-
nia. Nast¹pi tak¿e pogorsze-
nie warunków p³acowych ucz¹-
cych, bo wiêcej godzin etato-
wych tygodniowo to mniej
ponadwymiarowych, za które
p³aci siê dodatkowo. Sze�-
ciodniowy tydzieñ nauki
zmniejszy te¿ zainteresowa-

nie samokszta³ceniem, na
które uczeñ i nauczyciel nie
bêd¹ ju¿ mieli ani czasu ani
ochoty.
   To wszystko, oraz takie
czynniki, jak negatywna
selekcja w zawodzie, zasila-
nym coraz czê�ciej przez
ludzi bez przygotowania pe-
dagogicznego, degeneracja
kadry nadzoru pedagogiczne-
go, upadek presti¿u spo³ecz-
nego nauczycieli - doprowa-
dz¹ nieuchronnie do stworze-
nia modelu szko³y - komuni-
stycznej wychowalni, w której
mo¿e byæ miejsce co najwy¿ej
na prymitywne pojmowanie.
   Nauczyciele musz¹ wiêc
sami przeciwstawiæ siê li-
kwidacji przez w³adzê ich
to¿samo�ci zawodowej. Musz¹
zrozumieæ - kiedy nie jest
jeszcze na to za pó�no - ¿e
tylko dziêki swojej solidar-
no�ci we wszystkich dzia³a-
niach i eliminacji ze swojego
�rodowiska osób bêd¹cych
nieraz nie�wiadomymi moral-
nymi kolaborantami w³adzy,
mog¹ oprzeæ siê tendencjom do
przeciêtno�ci i wt³oczeniu
ich w tryby szkolnej machiny
biurokratycznej. Tylko wtedy
bêd¹ mogli wychowywaæ m³o-
dzie¿ zdoln¹ my�leæ i w przy-
sz³o�ci likwidowaæ peerelow-
sk¹ og³upiaj¹c¹ rzeczywi-
sto�æ."

     WI¥Z

=========================

MY�L �REDNIEGO POLAKA
Rozwój idei marksistowskiej
w PRL doprowadzi³ do tego,
¿e dzi� BAT OKRE�LA �WIA-
DOMO�Æ�

===================================================

C z y t a j    u w a ¿ n i e
NOMENKLATURA

   Im bli¿ej w³adzy, tym �ci�lej przestrzega siê praw soli-
darno�ci grupowej. Urzêdas jednakowo gardzi systemem i tymi,
którzy z systemu nie potrafi¹ korzystaæ. Wy¿ej otrzymuje siê
gwarancjê wzglêdnego bezpieczeñstwa w zamian za deklaracjê
dyskrecji i lojalno�ci. Na tym szczeblu mo¿na ju¿ omijaæ
prawo. Jeszcze wy¿ej mówi siê o potrzebie kontroli /narodu,
¿ywio³u, ho³oty/. "My" i "oni" znaczy tu ju¿ co� odwrotnego
ni¿ zwykle.
   Brak jawno�ci ¿ycia publicznego stworzy³  z biurokra-
tycznych szczebli hermetyczne enklawy. Na ka¿dym szczeblu
walczy siê o bezkarno�æ z góry i o zdominowanie do³u. Wszê-
dzie przek³amuje siê informacjê i monopolizuje decyzje.
Wszêdzie wewnêtrzny egoizm jest silniejszy, ni¿ paranoidalny
strach o strukturê ca³o�ci. Ale nie ma czego�, z czym by siê
identyfikowali, za co czuli by siê odpowiedzialni. Nie o
Polskê siê boj¹, tylko o siebie. /k/
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Z PROBLEMÓW NOMENKLATURY
   Jeden punkt ostatniej
sesji Rady Narodowej m. Kra-
kowa prasa dyskretnie prze-
milcza³a. Bo miêdzy prawdzi-
wymi komunistami nie wypada
mówiæ o pieni¹dzach.
   A chodzi³o o uchwa³ê w
sprawie urlopowania tow.
Apolinarego Kozuba od pracy
zawodowej w zwi¹zku z du¿¹
ilo�ci¹ zajêæ, jakie musi
wykonywaæ, przewodnicz¹c
Radzie. Projekt uchwa³y zo-
sta³ w ostatniej chwili wpro-
wadzony do porz¹dku dzien-
nego i wywo³a³ zdziwienie,
bo tow. Kozub, b. dyrektor
Kabla, przeszed³ na wcze-
�niejsz¹ emeryturê kilka
lat temu i zawodowo nie
pracuje. £atwo siê jednak
domy�liæ o co chodzi.
   Towarzysz Przewodnicz¹cy
znalaz³ siê w kolejnym sta-
rym portfelu. W ci¹gu kilku
lat realna warto�æ jego za-
opatrzenia rozpaczliwie spa-
d³a. Szans na podniesienie
renty nie ma, wracaæ do za-
wodu, nawet dyrektora, ju¿
jako� nie wypada. Sprawê
trzeba wiêc za³atwiæ sposo-
bem. Wiêc obj¹æ - ale fikcyj-
nie - jaki� dobrze p³atny
etat, i od razu wzi¹æ urlop -
p³atny! - "od pracy zawodo-
wej". Dziêki temu i na bie¿¹co
leci lepsza forsa i ma siê
podstawê do wymiaru znacznie
wy¿szej renty w przysz³o�ci.
Wszystko jest zgodne z pra-
wem, potrzeba tylko formalnej
zgody Rady Pañstwa i w³asnej
rady narodowej. Ale o to ju¿
³atwo, skoro siê jest w no-
menklaturze... Szkoda tylko,
¿e miliony innych emerytów i
rencistów PRL-u nie maj¹
takich jak tow. Kozub mo¿li-
wo�ci ani znajomo�ci.
=========================
HUMOR MAKABRYCZNY
   W ZSRR ka¿dy, kto przecho-
dzi na emeryturê, dostaje
Wo³gê - do przep³yniêcia.
Jak przep³ynie, to wraca do
roboty.

NOTES TELEWIDZA
   W swoim ¿yciorysie przedstawionym telewizji z Rzymu
/w zwi¹zku ze staraniami o wszczêcie procesu beatyfikacyj-
nego/ generalissimus wyzna³, i¿ - wychowany w antykomuni-
zmie - doceni³ walory radzieckiej rzeczywisto�ci podczas
pobytu na miejscu tj. za Uralem.
   Czy¿by by³a to sugestia dla Ministerium O�wiaty i Wy-
chowania /socjalistycznego/? Albowiem wyjazdy edukacyjne
i reedukacyjne dzieci polskich do NRD nie przynosz¹ zado-
walaj¹cych rezultatów - mo¿e poza sfer¹ wychowania seksu-
alnego...
   Je�li dojdzie do realizacji tej wizji, o Rodzice - nie
lêkajcie siê. Pamiêtajcie, ¿e carat skutecznie pomagali
obalaæ w³a�nie zes³añcy. Skoro nie ma innego sposobu
- mo¿e ten przyniesie po¿¹dany efekt...
===================================================

TEOLOGIA I IDEOLOGIA
   Dawno, dawno temu pewien Führer nauczy³ swój naród
skandowaæ "Gott strafe England!". Wiele lat pó�niej pewien
Mr President przyzwyczai³ swój naród do formu³y koñcowej
cotygodniowych orêdzi "God bless America!". Najbli¿szy nam
geograficznie Sekretarz Generalny nie u¿ywa w zasadzie
pojêæ transcendentnych, powiadaj¹ jednak, ¿e pewnej nocy
zerwa³ siê na równe nogi ze snu, wrzeszcz¹c "Hospody pomy-
³uj!", gdy¿ �ni³o mu siê, ¿e ujrza³ swój naród maszeruj¹cy
w rytm has³a "Proletarii wsiech stran, sojediniajties�!"...
===================================================

KWADRATOWE CZASZKI - KWADRATOWE CZAPKI
   Wpad³y nam w rêce poufne materia³y do pracy habilita-
cyjnej w Wojskowej Akedemii Politycznej im. Feliksa Dzier-
¿yñskiego, której autor uzasadnia niezbêdn¹ potrzebê wpro-
wadzenia rogatywek do umundurowania LWP, przytaczaj¹c
argumentacjê psychologiczn¹ i socjologiczn¹. Niestety autor
nie wspomina o najwa¿niejszej, naszym zdaniem, przyczynie
historycznej decyzji generalissimusa: rogatywka najsku-
teczniej maskuje kwadratowy kszta³t czaszki. Przewy¿sza j¹
w tym wzglêdzie jedynie nakrycie tej czê�ci cia³a stosowane
w formacjach ZOMO.
===================================================

L u f c i k    w a r i a t a
   Znowu zastosowano wobec mnie wstrz¹sy, zreszt¹ ma³o sku-
teczne - otrzyma³em polecenie przestudiowania materia³ów
plenumu o wychowaniu m³odzie¿y. Kiedy minê³y drgawki oraz
napady g³upawo-histerycznego chichotu, rozszlocha³em siê
jak dziecko. Lekarz dy¿urny przysiad³ siê, pog³adzi³ mnie
po ³ysinie i mrukn¹³ - uspokójcie siê, to zaraz przejdzie.
Wówczas uprzytomni³em sobie, ¿e czeka mnie jeszcze prawdo-
podobnie lektura materia³ów ze zbli¿aj¹cego siê zjazdu
i straci³em przytomno�æ na d³u¿ej. Gdy zacz¹³em j¹ odzyski-
waæ, z g³o�nika rozleg³ siê g³os Umi³owanego Przywódcy.
Odpowiada³ na pytanie "Co to znaczy urodziæ siê w Polsce?".
Niestety, nie wiem jak, poniewa¿ przywieziono mnie na re-
animacjê. Na wszelki wypadek - ¿egnajcie, kochani moi!

- Hipek -
===================================================
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PISMO NIEZALE¯NE. WYDA-
WCA PAP - POLOWE ARCHI-
WUM PRASOWE KRAKÓW, MA-
£OPOLSKA. NASZA DEWIZA:

PLUS RATIO QUAM VIS
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Z REGIONU
--- Mimo tysiêcy zachorowañ
na grypê w³adze twardo nie
og³aszaj¹ w województwie sta-
nu epidemii, gdy¿ musia³yby
wtedy zacz¹æ wyp³acaæ spe-
cjalne dodatki dla pracowni-
ków s³u¿by zdrowia.
===========================

Z KRAJU
--- Coraz wyra�niejsze sta-
je siê d¹¿enie w³adz do przy-
wrócenia 6-dniowego tygodnia
pracy. Udawane protesty no-
wych zwi¹zków w tej sprawie
na pewno nie zapobiegn¹
temu, ¿e polski �wiat pracy
zostanie pozbawiony jednej
z ostatnich zdobyczy Sierp-
nia 80.

--- W procesie przeciwko
Wa³êsie prokurator w ostat-
niej chwili wycofa³ oskar-
¿enie wytoczone kiedy� w
imieniu rzekomo obra¿onych
cz³onków Komisji Wybor-
czych. Wszyscy oni teraz
nagle rzekomo przestali siê
gniewaæ na Wa³êsê, chocia¿
ten od pa�dziernika do dzi-
siaj nie zmieni³ swej oceny
wyników wyborów do Sejmu
ani na jotê. Ca³a ta sprawa
dowodzi raz jeszcze, ¿e rz¹d
jest po prostu g³upi. Nie-
stety "g³upi" to nie to samo
co "s³aby"�
--- Zatrzymany przez SB i
wiêziony do dzisiaj bez s¹du
architekt i niezale¿ny pu-
blicysta Czes³aw Bielecki

=========================

/ps. Maciej Poleski/ schud³ w
trakcie g³odówki prowadzonej
od pa�dziernika o 30 kg.
--- W³adze wiêzienne od
jakiego� czasu wstrzyma³y
przyjmowanie paczek przesy-
³anych wiê�niom - tak poli-
tycznym, jak i kryminalnym -
w ramach akcji charytatywnej
Prymasowskiego Komitetu
Pomocy uwiêzionym.
--- Polskie Radio a za nim
PAP poda³y wiadomo�æ, ¿e
podczas pobytu delegacji
Sejmu w Anglii przedstawi-
ciel OPZZ nawi¹za³ bezpo-
�rednie rozmowy z brytyjsk¹
central¹ zw. zawodowych TUC.
W zwi¹zku z tym przedstawi-
ciel TUC o�wiadczy³, ¿e
wprawdzie delegacja polska
zwróci³a siê o zaaran¿owanie
takiego spotkania, ale do
niego nie dosz³o, bo TUC nie
uznaje nowych zwi¹zków, lecz
tylko "Solidarno�æ".
--- Ekscelencja Urban pod
pseudonimem Jana Rema opu-
blikowa³ gorzk¹ skargê na
SB, która dysponuje bogatymi
materia³ami archiwalnymi na
dowód, i¿ zawsze by³a w po-
siadaniu rozumu polityczne-
go, ale nie chce ich jako�
ujawniæ. Prawdopodobnie mamy
tu do czynienia z sytuacj¹
opisan¹ w prastarym dowcipie
o pewnym cadyku, który po-
siada³ "taki wielki rozum, ¿e
on jemu nie móg³ przej�æ
przez gard³o" - tote¿ mil-
cza³�

C z y t a j  u w a ¿ n i e
DWAJ PANOWIE X

   W pewnej instytucji pracowa³o dwóch panów. Obaj byli do-
brymi pracownikami. Do partii nie nale¿eli, przekonania
mieli te same. Ró¿nili siê w zasadzie tylko temperamentami.
   Po Sierpniu obaj byli w "S". Potem jeden wzywa³ do strajku,
a drugi nie wzywa³. Potem pierwszego internowano. Potem
zwolniono. Drugi pracowa³ jak zawsze.
   Pierwszy zabiera g³os na zebraniach. Krytykuje, namawia
do protestów. Zawsze ma w kieszeni bibu³ê, czyta j¹ nawet
na schodach. Drugi nie mówi nic. Z powodu pierwszego kie-
rownik instytucji by³ gdzie� wzywany. Drugiego chwal¹
prze³o¿eni.
   A ró¿ni¹ siê w zasadzie tylko temperamentem. Przekonania
maj¹ nadal te same. Wiêc dlaczego nie odzywaj¹ siê do siebie?

=============================== /k/ ================

===================================================

PRASÓWKA
    Gorbaczow zawiadomi³ w swym wywiadzie czytelników L�Hu-
manite, ¿e "stalinizm jest pojêciem wymy�lonym przez prze-
ciwników komunizmu". Na temat genezy pojêcia "leninizm" nie
wyda³ podobnie autorytatywnej opinii.
    Nag³ówek wywiadu brzmia³ "Walczymy o to, ¿eby czyny nie
by³y sprzeczne ze s³owami". Brawo! Czy aby starczy psychia-
trów?

NOTES TELEWIDZA
    Kiedy rzecznik prasowy informowa³ w ostatni wtorek
dziennikarzy zachodnich o tym, ¿e ewentualne propozycje
Watykanu w sprawie wizyty Jana Paw³a II w PRL bêd¹ rozpa-
trzone z "cechuj¹c¹ nas zawsze go�cinno�ci¹", rozleg³o siê
dono�ne walenie w �cianê. Jedni twierdz¹, ¿e to stuka³ Ku-
roñ, inni znowu ¿e ambasador ZSRR. My jeste�my sk³onni
przypuszczaæ, ¿e to nieszczêsny anio³ stró¿ Jerzego Urbana,
któremu nerwy odmówi³y pos³uszeñstwa. W ka¿dym razie na
tym transmisjê konferencji prasowej zakoñczono.
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--- Obecnie w Polsce 20 %
spraw karnych jest w s¹dach
rozpatrywanych w trybie
przyspieszonym. Normalizuje-
my siê wiêc coraz pe³niej.
--- Rozesz³y siê pog³oski,
jakoby w³adze postanowi³y
zawiesiæ czy te¿ zlikwidowaæ
zas³u¿ony spo³eczno-lite-
racki miesiêcznik "Odra".
Widocznie zalêg³y siê w nim
jakie� si³y antysocjalisty-
czne.
========================

ZE �WIATA
--- W ramach kolejnej wy-
miany szpiegów ZSRR zwolni³
tak¿e s³awnego ¿ydowskiego
obroñcê praw cz³owieka Ana-
tolija Szczarañskiego. Izrael
wita³ go jak bohatera naro-
dowego.
--- Propaganda ca³ego obozu
socjalistycznego chwali siê
tym, ¿e w Pary¿u zaczêto w
100 tys. egzemplarzy wydawaæ
francuskie t³umaczenie or-
ganu KC PZPR "Prawda". Nie
podano czy i kiedy w Moskwie
uka¿e siê rosyjskie t³uma-
czenie "Le Monde".
--- W ko³ach dobrze poin-
formowanych kr¹¿y zadziwia-
j¹ca opinia, jakoby o�wiad-
czenie Gorbaczowa, i¿ ZSRR
mo¿e w nieskoñczono�æ prze-
d³u¿aæ moratorium na wszel-
kie eksplozje nuklearne, nie
dotyczy³o - jak siê s¹dzi
powszechnie - do�wiadczeñ na
poligonach radzieckich, ale
wrêcz przeciwnie - prawdzi-
wych eksplozji i to tam,
gdzie wycelowane s¹ nasze
pokojowe i postêpowe rakie-
ty. Kto po¿yje, ten mo¿e i
zobaczy.
--- Zwi¹zek Radziecki zade-
klarowa³ gotowo�æ zniszcze-
nia zapasów broni j¹drowej
w obecno�ci obserwatorów
zachodnich. Obecnie idzie
tylko o to, ¿eby zgodzili
siê zaj¹æ wskazane pozycje�
--- Prasa donios³a, ¿e w
Syjamie /obecnie Tajlandia/
brak kotów syjamskich. Cie-
kawe, jaki oni tam maj¹
ustrój, jak my�licie?

ZAMIAST KOMENTARZA NA XXVII ZJAZD KPZR
   Ogl¹da³em te twarze z niek³aman¹ zgroz¹,
   przygl¹da³em siê zmarszczkom, grymasom i pozom.
   Pe³en lêku o przysz³o�æ, która siê przydarzy,
   szuka³em niespokojnie jednej ludzkiej twarzy
   z czystym czo³em, u�miechem m¹drym i spokojnym,
   z okiem jasnym; jak niebo nad �wiatem bez wojny.
   Odnalaz³em jednego - zda³ mi siê szczê�liwy,
   Lecz nie wiem, czy spa³ tylko, czy te¿ by³ nie¿ywy.
================================================

FOTOGRAFOWANIE WZBRONIONE
    Cenzura udaremni³a indywidualn¹ wystawê znakomitego
fotografika krakowskiego Adama Bujaka, która mia³a byæ
pokazana w galerii ZPAF przy ul. �w. Anny z okazji 25 lat
pracy twórczej artysty. Bujak zaproponowa³ pokazanie zdjêæ
z ¿ycia Polaków w latach 1981-1984 ze szczególnym uwzglêd-
nieniem roli ks. Popie³uszki, Grzegorza Przemyka i Bogdana
W³osika. Szef krakowskiej cenzury, Jan Wso³ek, w asy�cie z-
cy kierownika Wydz. Kultury KK PZPR Edwarda Byszewskiego
skonfiskowa³ 76 spo�ród 90 tworz¹cych ekspozycjê prac. Tylko
14 fotogramów nadawa³o siê - zdaniem cenzury - do pokaza-
nia szerokiej publiczno�ci. Najbardziej poirytowa³o cenzora
zestawienie zdjêæ Ali Agcy /Bujak wykona³ je za wstawien-
nictwem Papie¿a w rzymskim wiêzieniu/ i kpt. Grzegorza
Piotrowskiego, zabójcy ks. Popie³uszki /zdjêcie wykonane
z ekranu telewizora, co ju¿ jest wg cenzury rzecz¹ nagann¹/.
Tow. Byszewski zaproponowa³ Adamowi Bujakowi zorganizowa-
nie wspania³ej wystawy, ale na ka¿dy inny temat - byle nie
zwi¹zany z ¿yciem i postawami Polaków. /NAI/
===================================================

L u f c i k  w a r i a t a
    Podobno by³y jakie� niepokoje po podwy¿ce cen prasy, wiêc
przys³ali nam lektora. Jego zdaniem niektórzy obywatele
przeznaczaj¹ znaczne sumy na budownictwo sakralne, a nawet
na nielegalne sk³adki, podczas gdy bud¿et siê nam nie domy-
ka, a jeszcze idzie ku Zjazdowi, wiêc sami powinni�my zrozu-
mieæ RSW "Prasê" i poprzeæ. Tu nagle zrywa siê pacjent N.
i pyta, czy mo¿e liczyæ na wymianê. - Pieniêdzy? - rzecze na
to lektor, a N., ¿e nie. On ma ciociê w Hercegowinie i
chcia³by byæ wymieniony na jakiego� szpiega, poniewa¿ jako
by³y zecer posiada wa¿ne tajemnice pañstwowe, a ponadto na-
le¿a³, gdzie nie powinien. - Obywatelu - informuje lektor -
takich jak wy mamy pod dostatkiem, ale zastanówcie siê, sk¹d
oni maj¹ braæ tych na wymianê, co? - N. zamilk³ i usiad³ za-
wstydzony. Dzi� rano na spacerniaku spotka³em pana lektora.
By³ w stroju pacjenta. Nadwy¿ka eksportowa znowu wzros³a,
co? Bu�ka!

- Hipek -
===================================================
ZNACZKI� ZNACZKI�
--- "S" Energetyków Regionu Ma³opolska wyda³a oryginaln¹
seriê 3 znaczków /ciêtych/ propaguj¹cych wspó³pracê z cen-
tral¹ zwi¹zkow¹ CFDT /Francuska Demokratyczna Konfedera-
cja Pracy/. Na znaczkach /w kol. czarno-czerwonym/ znajduje
siê rysunek linii wysokiego napiêcia ³¹cz¹cej miasto Nantes
we Francji z Krakowem. Warto�ci: 32, 40 i 48 z³.
--- W Krakowie ukaza³ siê pierwszy numer niezale¿nego pis-
ma "Filatelista". Dwie strony formatu A-4 plus fotografie
znaczków drugiego obiegu omawianych w numerze. /NAI/

1986  �  17 LUTEGO  �  NR 7 (145)



MA£A POLSKA  �  ROK IV
329

PISMO NIEZALE¯NE. WYDA-
WCA PAP - POLOWE ARCHI-
WUM PRASOWE KRAKÓW, MA-
£OPOLSKA. NASZA DEWIZA:

PLUS RATIO QUAM VIS
RACZEJ ROZUMEM NI¯ SI£¥

ROK IV

mm mm mmm  m  mmmmm mm m m mmm m mm m m mmm  m  mmmm   m m m  mm m m

mmm mmm m   mmm m m mmmm m m m m   m   mm  m mmmm m m m    m  mm  mmmm   mmm mm mmm  m m m m

Nr 8/146/  24.2.86 15 Z£

=========================

Z REGIONU
--- Gospodarzami czwartkowej
Mszy �w. 20 bm. w Mistrzejo-
wicach byli studenci - z ra-
cji 5. rocznicy rejestracji
NZS-u. Modlili siê za wolno�æ
i swobody akademickie, za
swoich represjonowanych pro-
fesorów, aresztowanych i po-
mordowanych kolegów - za
ca³e �rodowisko akademickie,
by nie podda³o siê zobojêt-
nieniu i zak³amaniu.
--- G³ównym celebransem by³
ks. Adolf Chojnacki, który od
niedawna, mimo protestów
licznych duszpasterstw ludzi
pracy, przesta³ byæ probosz-
czem w Starym Bie¿anowie.
Obok niego - ks. Stanis³aw
Kardasz z Torunia /zadowolo-
ny - jak powiedzia³ ks. Jan-
carz - bo milicja odst¹pi³a
od oskar¿enia go o bimbrow-
nictwo/, ks. Stanis³aw Ko-
nieczny ze �wi¹tnik, a tak¿e
nowy dziekan wszystkich
krakowskich duszpasterstw
ludzi pracy.
--- Po Mszy �w. konferencjê
religijno-historyczn¹ wyg³o-
si³ ks. Konieczny, przypomi-
naj¹c, ¿e 15 i 16 lutego minê-
³y wielkie rocznice 600-le-
cia rozpoczêcia chrystiani-
zacji, Litwy /chrzest W³. Ja-
gie³³y/ i jego za�lubin z
królow¹ Polski Jadwig¹. Wy-
razi³ zdziwienie, ¿e rocznice
te zosta³y wyciszone w Kra-
kowie, a w Mszy �w. na Wawelu

z tej okazji wziê³y udzia³ 3
osoby.
--- A przecie¿ - mówi³ -
ziemia Matki Bo¿ej z Ostrej
Bramy wyda³a wielu �wiêtych
i wspania³ych Polaków - jak
�w. Kazimierz, �w. Andrzej
Bobola, �w. Jozafat Kunce-
wicz, jak rektorzy uczelni
wileñskiej ks. Piotr Skarga i
Jakub Wujek. By³a to ziemia
Filomatów i Filaretów, Mic-
kiewicza i S³owackiego, Lele-
wela, Ko�ciuszki, Moniuszki,
braci �niadeckich. Tam uro-
dzi³ siê i ziemi tej odda³ swe
serce marsza³ek Józef Pi³-
sudski. Synem tej ziemi by³
ks. Jerzy Popie³uszko i lau-
reat nagrody Nobla Czes³aw
Mi³osz. Wspó³czesna Litwa
wierna Ko�cio³owi katolic-
kiemu walczy o zachowanie
tradycji narodowych i chrze-
�cijañskich. Nie wolno tego
pomijaæ milczeniem, zw³aszcza
w Krakowie, który tak mocno
zwi¹zany by³ z histori¹ Oboj-
ga Narodów.
--- W "Tygodniku Powszech-
nym" z 16 bm. cenzor ci¹³
tekst 20 razy. Normalka.
--- Niektórym szko³om kra-
kowskim zabrak³o opa³u. Oto
kolejny dowód normalizacji
kraju, który jest czo³ow¹ po-
têg¹ wêglow¹.
--- Osadzono w areszcie nie-
jakiego Konstantego Wêgrzyna
- za Gomu³ki kierownika
kwaterunku /niekaranego/ za
Gierka - przewodnicz¹cego
jednej z DRN w Krakowie a
potem dyrektora departamentu

w Ministerstwie Kultury
/niekaranego/, za Jaruzel-
skiego - dyrektora DESY w
Krakowie. Zarzut? Wspó³za-
garniêciê 150.000 z³ prowizji
za obraz. He, he, he... Nie ma
jak prokuratorskie poczucie
humoru...
=========================
Z KRAJU
--- S¹d Najwy¿szy utrzyma³ w
mocy wyrok przeciwko W³ady-
s³awowi Frasyniukowi, Bogda-
nowi Lisowi i Adamowi Mich-
nikowi. Dwóm z nich obni¿y³
tylko nieznacznie wymiar
kary. Czyli: w³adza dalej nie
chce ¿adnego prawdziwego po-
rozumienia z narodem.
--- W³adze ko�cielne zwolni-
³y Wa³êsê z obietnicy prze-
kazania jego nagrody Nobla
na fundusz pomocy dla rolni-
ków indywidualnych, poniewa¿
rozmowy z rz¹dem na ten te-
mat trwaj¹ ju¿ trzy lata i
nie wygl¹da na to, ¿eby mia³y
zakoñczyæ siê happy-endem.
--- Premier jest za równo-
�ci¹. Ku szalonej rado�ci po-
siadaczy mieszkañ wykupio-
nych na w³asno�æ od kwate-
runku zarz¹dzi³, i¿ bêd¹ oni
p³acili zaledwie... 100 pro-
cent czynszu przewidzianego
za zwyk³e mieszkania. Rodzi-
na Gierka nie utraci³a jesz-
cze, jak widaæ wp³ywów.
--- Jest epidemia grypy. Nie
ma polopiryny, witaminy C i
syropów. Wata bywa rzadko.
Rzecznik zapowiada wiêcej
filmów arabskich w telewizji.

==================================================

C z y t a j   u w a ¿ n i e
ODWO£UJÊ

    Pamiêtam dwie sytuacje, które dzi� rozegra³bym inaczej.
Pierwsza: kiedy� stwierdzi³em publicznie, ¿e "Solidarno�æ"
jest ruchem spo³ecznym. By³a nim - byæ mo¿e. Ale by³a takim
wy³omem w systemie, ¿e dalsze wy³omy powinna by³a zostawiæ
innym strukturom. Tak my�lê dzisiaj, czytaj¹c prasê zwi¹zko-
w¹ z tamtych 16 miesiêcy.
    I druga historia: tu¿ przed grudniowym zamachem kto� z
w³adz zwi¹zkowych postawi³ przed nami pytanie: czy konfron-
tacja? Powiedzia³em wtedy "tak" i potraktowa³em to jako po-
parcie "S". Dzi� widzê, ¿e oni po prostu pytali. Trzeba by³o
powiedzieæ: "nie mamy si³y". /k/
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--- Okazuje siê, ¿e oprócz
Intelektualistów /w obronie
pokojowej przysz³o�ci �wiata/
mamy tak¿e Krajowy Komitet
Dziecka - na tyle zasobny, by
sfinansowaæ kilkudniowe
"miêdzynarodowe spotkanie
przyjació³ dzieci" pod has³em
"Pokój dzieciom". Pieluch na-
dal brak, podobnie jak kre-
dek, atramentu i majtek, ¿e
nie wspomnimy o czekoladzie.
Dzieci! Spokój!!
--- Nasz umi³owany przywód-
ca wyjecha³ na przed³u¿ony
weekend w nieznanym kierun-
ku. Podobno wraz z pozosta³y-
mi cz³onkami delegacji na 27
zjazd æwiczy sk³ony w przód.
=========================
ZE �WIATA
--- Zachód spekuluje na te-
mat spodziewanej wizyty Ho-
neckera w RFN. Niezale¿nie
od tego kroku maj¹cego "zbli-
¿yæ" oba pañstwa niemieckie,
NRD wci¹¿ umacnia urz¹dze-
nia graniczne, maj¹ce jak
naj�ci�lej separowaæ obywate-
li tych¿e pañstw. Instaluje
siê ró¿ne nowoczesne urz¹-
dzenia techniczne, ale tak¿e
buduje siê p³oty wysoko�ci
trzech metrów. Na granicy
stoi 700 wie¿ stra¿niczych,
pilnuje jej 1400 psów. W 1984
roku uciek³o przez granicê
54 obywateli NRD, w r. 1985
ju¿ tylko 30.
--- Styczeñ by³ w Rumunii
miesi¹cem obchodów urodzin
Nicolae Ceausescu oraz Eleny
Ceausescu. Pojawi³y siê oko-
liczno�ciowe ksi¹¿ki, filmy,
wiersze, piosenki, obrazy itp.
W jednym z wielu okoliczno-
�ciowych artyku³ów porówna-
no okres rz¹dów Ceausescu do
Z³otego Wieku Peryklesa.
--- Messner udzieli³ wywia-
du radzieckiej gazecie. Tytu³
odzwierciedlaj¹cy tre�æ ma-
rzeñ premiera: RAZEM
W PRZYSZ£O�Æ.
=========================
MY�L �REDNIEGO POLAKA: Po
co odm³adzaæ PRON? Przecie¿
on sam nied³ugo zdziecin-
nieje.

===================================================
LITERACI, DO PIÓRA!
    Walny Zjazd Literatów Polskich rozpoczyna obrady w War-
szawie w tym samym dniu, w którym w Moskwie rozpocz¹æ siê
ma XXVII Zjazd KPZR. Ciekawe jako objaw.
    KTT przewiduje /w zwi¹zku z wynikami wyborów delegatów/
przejêcie w³adzy przez kr¹g "Rzeczywisto�ci", natomiast ko-
mentator /Weber/ pisze w "Polityce, ¿e skre�lanie "tych, któ-
rych wi¹¿e siê z okre�lon¹ dzia³alno�ci¹ polityczn¹" jest
b³êdem, gdy¿ "Je�li Zwi¹zek Literatów przestanie chcieæ byæ
/!/ zwi¹zkiem ideowo-twórczym to straci równie¿ i to natych-
miast, jakikolwiek wp³yw na ogóln¹ sytuacjê polskiej litera-
tury..." No comments.
    Wiele wskazuje na to, ¿e prezesem ZLP zostanie dziedzic
Janusz Roszko z Bolechowic. Inne ewentualno�ci wydaj¹ siê
jeszcze gorsze...
===================================================

W �RODKACH MASOWEGO
    Nie wiem co by na to powiedzia³ towarzysz Stalin /"co
usta s³odsze mia³ od malin"/, ale wewnêtrzna cenzura telewi-
zyjna pozbawia nas od pewnego czasu mo¿liwo�ci ogl¹dania
poca³unków, jakie nasi najlepsi... synowie wymieniaj¹ z brat-
nimi przywódcami. W imieniu wielbicieli "Sekscesów" bardzo
prosimy - nie przerywaæ!
    Nag³ówek: WYSY£KI WÊGLA ZGODNIE Z PLANEM. Tre�æ: W so-
botê za³adowano i wyekspediowano ze �l¹ska 481 tys. ton wê-
gla, tzn. o 11 tys. ton ponad planowan¹ ilo�æ. Komentarz: Nie
czytaj równie¿ nag³ówków!
    Na zakoñczenie programu po�wiêconego zimowym wakacjom
telewizyjny komentator o�wiadczy³ ciep³ym barytonem, ¿e
"wszyscy musimy realizowaæ zadania, zawarte w projekcie
programu PZPR". O ile pamiêtamy z lat dziecinnych, "musi -
to na Rusi". Prosimy - spokojniej...
    TV umo¿liwi³a co odwa¿niejszym klientom spêdzanie pó³
godzinki z Albinem Siwakiem. Cz³onek najwa¿niejszego z biur
wyrazi³ przekonanie, ¿e przedstawiciele klasy robotniczej
bêd¹ w owym biurze reprezentowani "ju¿ do koñca". Niestety
nie okre�li³ nawet orientacyjnego terminu.
===================================================

L u f c i k   w a r i a t a
    Przepraszam za dygresjê, ale ostatnio równie¿ i do mnie
dotar³y ³agodne wyrzuty i ¿a³osne skargi niedopieszczonych
ludzi Kiszczaka, okrutnie pohañbionych przez dywersyjne
o�rodki rozmaitymi oszczerstwami. Ludzie Kiszczaka chc¹, ¿e-
by�my ich kochali i ufali im - toæ s¹ opok¹, ku�nic¹, gwa-
rantem itd., cokolwiek za� czyni¹, czyni¹ dla naszego g³ów-
nie dobra.
    W³a�nie w zwi¹zku z tym chcia³em zauwa¿yæ, ¿e przed
czterdziestu laty z gór¹ - nie bez zwi¹zku z Wyzwoleniem -
zalêg³y siê w moim domu pluskwy. Wyczerpawszy wszystkie
�rodki bezpo�redniego przymusu, gotów by³em zrezygnowaæ
i zastosowaæ siê do rady Wyrwicza "Najlepszy sposób na plu-
skwy? - Polubiæ!" , kiedy w paczce cioci UNRRY odkry³em pa-
czuszkê proszku o nazwie DDT. U¿y³em, zwyciê¿y³em. Koniec.

- Hipek -
    P.S. Pytacie - o co chodzi? O nic. Po�piech szkodzi mi³o-
�ci. I tyle.    ---
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=========================

WOLNO�Æ DLA POLITYCZNYCH
Tajna Komisja Robotnicza
Hutników "S" HiL zainicjowa-
³a solidarno�ciow¹ akcjê na
rzecz wiê�niów sumienia i ich
rodzin. Ma ona mieæ miejsce w
okresie �wi¹t Wielkanocnych
i polegaæ na wysy³aniu kar-
tek �wi¹tecznych do wiêzio-
nych i ich rodzin, gromadze-
niu i przekazywaniu kwot pie-
niê¿nych, a w Wielkim Tygo-
dniu - "darów serca" - rodzi-
nom wiê�niów, organizowaniu
dla nich ró¿nego rodzaju pomo-
cy /np. przy usuwaniu usterek
w mieszkaniu/ itp. Akcjê prze-
biegaj¹c¹ pod has³em "Wolno�æ
dla politycznych" poparli:
Towarzystwo Pomocy Wiêzionym,
Inicjatywa Obywatelska "Prze-
ciw Przemocy" i Komitet Obro-
ny Wiêzionych i Prze�ladowa-
nych za Przekonania Poli-
tyczne Homo Homini.
=========================

DEPESZE + DEPESZE + DEPESZE
--- Bogdan Lis rozpocz¹³
g³odówkê w wiêzieniu w Bar-
czewie.--- Jacek Czaputowicz
i Piotr Niemczyk, dzia³acze
ruchu "Wolno�æ i Pokój"
/odmowa przysiêgi ¿o³nier-
skiej na wierno�æ ZSRR/, zo-
stali aresztowani. --- Dzia-
³acz "Solidarno�ci" Seweryn
Blumsztajn przebywaj¹cy
przymusowo na Zachodzie /nie
zosta³ wpuszczony do Polski/
otrzyma³ francusk¹ nagrodê

za walkê w obronie praw
cz³owieka.--- Na XXVII Zje�-
dzie KPZR Gorbaczow obarczy³
swoich poprzedników win¹ za
marazm we wszystkich dzie-
dzinach ¿ycia Kraju Rad.
/o Zje�dzie patrz tak¿e
"W �rodkach masowego" i "Luf-
cik wariata" na str. 2/
=========================
Z REGIONU
--- Oficjalnie poinformowa-
no, ¿e w 7 krakowskich za-
k³adach nie powsta³y jeszcze
nowe zwi¹zki. Zapomniano
tylko podaæ, które to zak³ady
s¹ tak oporne. Byæ mo¿e wów-
czas okaza³oby siê, ¿e do
siódemki trzeba dopisaæ jesz-
cze jedn¹ lub dwie cyfry.
--- Pismo WSK w Krakowie
"Jeste�my, bêdziemy" opubli-
kowa³o zestawienie liczby
zwi¹zkowców w produkcyjnych
wydzia³ach zak³adu. Wychodzi
�rednio 16 procent.
--- 12 lutego br. pad³ re-
kord: HiL zap³aci³a za prze-
stój wagonów 8 mln 767 tys.
z³. To marnowanie spo³ecz-

nych pieniêdzy utrzymywa³o
siê przez ca³y miesi¹c. W ci¹-
gu ostatnich 2 tygodni Huta
zap³aci³a - a¿ nie chce siê
wierzyæ! - blisko 100 mln z³
kar. W odwecie za w³asn¹
nieudolno�æ dyrekcja pos-
tanowi³a pozbawiæ pracy
400 pracowników adminis-
tracji. Ich roczna pensja -
wszystkich razem - by³aby
ni¿sza od sumy kar zap³aco-
nych przez 2 tygodnie kolei.
Kto� tu chyba ma co� nie po
kolei.
--- Zakopane by³o przez
parê dni pe³ne najwy¿szych
dostojników, którzy usi³owa-
li siê fotografowaæ z uczest-
nikami polonijnych igrzysk,
by zadaæ k³am oszczerczym
pog³oskom o izolacji naszego
kraju. Za to listy nades³ane
do uczestników przez A³usia
Bachledê i siostrzyczki ex-
Tla³kówny, którym w³adze
uniemo¿liwi³y przyjazd do
ojczyzny, nie spotka³y siê z
zainteresowaniem prominen-
tów tudzie¿ /rsw/ prasy.

===================================================

C z y t a j   u w a ¿ n i e
WSZYSTKO CZYLI  NIC

   Polityk musi siê zdecydowaæ, czy walczy o reformê gospo-
darcz¹, czy o niepodleg³o�æ, czy o zniszczenie komunizmu na
�wiecie. Potem szuka siê sprzymierzeñców. Ale je�li kto� chce
reprezentowaæ wszystkich albo po prostu przej�æ do historii,
to ciê¿ko mu siê oderwaæ od dowolnej koncepcji. Nie wiadomo
co przejdzie, kto oka¿e siê utopist¹, a kim bêd¹ gardziæ po-
tomni. Wiêc najlepiej po prostu byæ przeciw. Wszystkiemu.

/k/
===================================================
W �RODKACH MASOWEGO
    Referat Gorbaczowa na Zje�dzie nr 27 dociera³ do telewi-
dzów polskich, którzy odwa¿yli siê skorzystaæ z transmisji
bezpo�redniej, w t³umaczeniu na jêzyk wschodnioeuropejski,
tylko czasami zbli¿ony do polskiego. Na szczê�cie kilkakrot-
nie psu³y siê mikrofony, wtyczki itp. Przeprosiny nie nast¹-
pi³y - prawdopodobnie w zwi¹zku z prze�wiadczeniem realiza-
torów, ¿e nie warto przesadzaæ. I bardzo s³usznie.
    W referacie znalaz³o siê kategoryczne stwierdzenie, i¿
KAPITALIZM NIE MA PRZYSZ£O�CI. O tera�niejszo�ci kapitali-
zmu mówca wyra¿a³ siê mniej kategorycznie, chwa³a Bogu.
Powiedzia³ tak¿e, ze kapitalizm wypacza sens podstawowych
pojêæ i warto�ci, takich jak pokój, wolno�æ, demokracja i
sprawiedliwo�æ, w zwi¹zku z czym NIE MA ¯ADNYCH PERSPEK-
TYW. U nas inaczej. Mamy wy³¹cznie perspektywy. Natomiast
wypaczaæ w³a�ciwie ju¿ nie ma czego - rozkradli czy prze-

/c.d. na str. 2/
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=========================
Z KRAJU
--- Narciarstwo staje siê co-
raz dro¿sze. Po podwy¿kach
cen nart, butów i wi¹zañ /pol-
skich nie u�wiadczysz, zacho-
dnie kosztuj¹ po³owê rocznej
pensji/ zdro¿a³y równie¿ wy-
ci¹gi. W  Szczyrku jeden wyjazd
kosztuje 20-35 z³, tj. o oko³o
10 z³ wiêcej ni¿ rok temu.
Zlikwidowano za to relikt z
czasów �redniego Gierka - au-
tomaty wpuszczaj¹ce na wyci¹g
z egzotyczn¹ cen¹ - 5 z³.
--- Ze sportowych programów
TV zniknê³a  nies³ychanie
popularna jeszcze w ubieg³ym
sezonie konkurencja - slalom
specjalny pañ. Chodzi o to,
¿eby przypadkiem nie wymie-
niæ nazwiska dwu sympatycz-
nych dziewcz¹t z Zakopanego,
którym Polski Zwi¹zek Nar-
ciarski próbowa³ narzuciæ,
kiedy i za kogo maj¹ wycho-
dziæ za m¹¿.
--- Po obejrzeniu dwóch
odcinków utworu pt. "Fran-
kenstein" pewien socjolog
kultury orzek³, i¿ jedynym
uzasadnieniem importu owego
dzie³a przez TVP mog³a byæ
chêæ uwydatnienia walorów
horroru rodzimego, np. spo-
tkañ z Albinem Siwakiem,
mówi¹cym o moralno�ci.
=========================

ZE �WIATA
--- Dyktator Filipin Marcos
opu�ci³ kraj. W jeszcze jednym
pañstwie zdaje siê zwyciê¿aæ
demokracja. Przypomnijmy, ¿e
od 1917 roku nie zdarzy³o siê
to w ¿adnym kraju, który zna-
laz³ siê pod dyktatur¹ komu-
nistów.
=========================
OD I DO REDAKCJI
    Anonimowego autora kore-
spondencji o wystawienie
prasy solidarno�ciowej w
Harvard University /USA/,
informujemy, ¿e tekst prze-
kazali�my do wykorzystania
innemu wydawnictwu, gdy¿ ze
wzglêdu na objêto�æ nie mo-
gli�my go pomie�ciæ w "MP".

pili, cholera...
    Kilkakrotnie w referacie pojawi³ siê - zawsze stosowany
z emfaz¹ - rzeczownik CYWILIZACJA, a tak¿e jego pochodne
/kraje CYWILIZOWANE, ludzie CYWILIZOWANI/. Zajrzeli�my do
s³ownika filozofii marksistowskiej /W-wa 1932/ gdzie napi-
sano: "Cywilizacja jest zwi¹zana z pojêciem postêpu rozumia-
nego jako w³a�ciwo�æ ogólnie charakteryzuj¹ca dzia³alno�æ
ludzi w ró¿nych sferach ¿ycia." Acha...
    Gorbaczow jest urodzonym mówc¹. Kiedy o�wiadczy³, ¿e nie
przewiduje czystek w ka-pe-es-es, sala na chwilê zamar³a, a
zaraz potem huknê³a tak gromkimi brawami, ¿e nawet Gromyko
przerwa³ drzemkê.
    Komentatorzy nieustannie porównuj¹ obecny Zjazd nr 27 ze
zjazdem chruszczowowskim /nr 20/. W tym kontek�cie wolno
zadaæ pytanie - kto tym razem przeziêbi siê  równie owocnie,
jak w on czas Bierut? Na pewno nie camarade Georges Mar-
chais, który na wszelki wypadek pozosta³ w domu. Podobnie
jak Chiñczycy.
===================================================

P r z e c i e k i
KLASA WRACA?

   Na jednym z zebrañ partyjnych w MSW miano powiedzieæ za-
ufanym towarzyszom, ¿e wszczête zosta³o postêpowanie prze-
ciw... Stefanowi Olszowskiemu /!/ za to, ¿e udostêpni³ opinii
publicznej tzw. raport Grabskiego - kompromituj¹cy w³adze
materia³ z przes³uchañ prominentów ery gierkowskiej. Ozna-
czaæ ma to podobno rych³e usuniêcie ze stanowisk zwi¹zanych
z Olszowskim ludzi - w tym sekretarza KC �wirgonia i min.
¯ygulskiego, zawiaduj¹cych kultur¹. Na miejsce ¯ygulskiego
przewidziany jest podobno Józef Klasa, obecnie ambasador w
Maroku, w okresie Odnowy liberalny kierownik Wydzia³u Pra-
sy KC, pozostaj¹cy wówczas w konflikcie z Olszowskim. Wcze-
�niej Klasa by³ zes³any jako ambasador do Meksyku za to, ¿e
nie podoba³ siê Gierkowi i Jaroszewiczowi na stanowisku
I Sekretarza KW w Krakowie. Za wypuszczenie z r¹k raportu
zostali ju¿ ukarani krakowscy prominenci: sekretarze KW
i Machejek, którzy mieli otrzymaæ tekst bezpo�rednio od Gra-
bskiego /pisali�my o tym w "MP" 16.12. ub. r./.  Raport kr¹¿y³
w�ród elity w³adzy i s³u¿y teraz do za³atwiania podpadniê-
tych. /PWA nr 3/
===================================================

L u f c i k   w a r i a t a
    Znacie mo¿e "Z³ot¹ ga³¹�" Sir Jamesa  Frazera? Jest tam
pouczaj¹cy opis systemu elekcyjnego w jednym z kraików afry-
kañskich, którego nazwa nic wam nie powie. Otó¿ gdy pierw-
szy minister traci³ zaufanie kacyka, niezw³ocznie obcinano
mu /premierowi oczywi�cie/ g³owê, nastêpnie za� kacyk rzu-
ca³ w³asnorêcznie ow¹ g³owê w zebrany na egzekucji czy te¿
elekcji t³um poddanych. Nastêpnym premierem zostawa³ ten,
kto g³owê poprzednika z³apa³. Oczywi�cie tylko do czasu, gdy
traci³ zaufanie kacyka, po czym ucinano mu g³owê - itd., da
capo. Opowiadam to po to, ¿eby pokazaæ tradycjê ³¹czenia eg-
zekucji i elekcji, przy okazji pewnego Zjazdu. S¹dzê, ¿e nie
warto siê nim emocjonowaæ. Kacyk ma siê dobrze; ³apaæ na
szczê�cie, nie musimy; tyle tylko, ¿e bawi¹ siê ludo¿ercy, a
nasze miêsko podobno wcale smaczne, mimo wszystko... Przyjem-
nych snów!

- Hipek -    ---
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===========================

Z REGIONU

   M³odniej¹ nam kadry. Apo-
linary Kozub, przewodnicz¹-
cy Rady Narodowej Krakowa,
który wróci³ ostatnio z za-
s³u¿onej emerytury na zwyk-
³y etat, poci¹ga za sob¹ in-
nych. Ten sam manewr wyko-
na³ ostatnio PAX-owski pose³
z Krakowa M. Stachura. Co
sprytniejsi nie czekaj¹ wiêc
na waloryzacjê emerytur lecz
co prêdzej wyskakuj¹ ze sta-
rego portfela na etat, by
znale�æ siê potem w nowym.
Nie rezygnuj¹c przy tym z
diety poselskiej na przy-
k³ad. 
--- Ju¿ wiemy jak partia
bêdzie prowadzi³a  dialog ze
spo³eczeñstwem przed X Zjaz-
dem. Otó¿ nast¹pi to poprzez
w³¹czanie siê organizacji
spo³ecznych w propagowanie
programu partii. W wojewódz-
twie miejskim krakowskim
akcj¹ kierowaæ bêdzie osobi-
�cie tow. pos. dr Gajewicz.
Nie ulega w¹tpliwo�ci, ¿e
gwarantuje to pe³n¹ jedno�æ
moralno-polityczn¹ i ca³ko-
wit¹ harmoniê pogl¹dów dys-
kutuj¹cych.
--- Mówi siê, ¿e 200 pacjen-
tów usuniêtych z zak³adu w
Kobierzynie ze wzglêdu na
brak miejsc otrzyma³o karty
powo³ania do formacji zlo-
kalizowanej przy ul. Mogil-
skiej.
=========================

--- Pod pozorem ochrony
Tatrzañskiego Parku Narodo-
wego zamyka siê drogê do
Morskiego Oka. Doje¿d¿aæ
bêdzie mo¿na tylko do £ysej
Polany odleg³ej o kilkana�cie
kilometrów. Ciekawe tylko czy
tak jak dotychczas co pewien
czas pod samo schronisko nad
Morskim Okiem podje¿d¿aæ bêd¹
czarne limuzyny rz¹dowe, a
zwyczajni tury�ci bêd¹ stam-
t¹d przepêdzani po wylegity-
mowaniu?
--- Pó³tora roku temu pisa-
li�my o nadu¿yciach przy
budowie i przydziale mieszkañ
w ekstraluksusowym bloku sp-
ni mieszkaniowej "Krakus"
przy ul. Grottgera /mieszka-
nia M-5 po blisko 100 m kw.,
taki sam taras, gara¿e, w³a-
sna centrala telefoniczna

itd./ Dopiero po zasiedleniu
bloku /wiadomo, ¿e nigdy nie
dzieje siê to wcze�niej/ oka-
za³o siê, ¿e w tym 64-miesz-
kaniowym zespole 80 izb
przydzielono na zasadzie
dodatkowych uprawnieñ, m.in.
paniom, które od dwu lat 
chodz¹ w ci¹¿y. Wiêkszo�æ
mieszkañ zasiedlili ludzie,
którzy mieli ju¿ - z regu³y
piêkne - mieszkania spó³-
dzielcze, a tylko nieliczni
z nich stare oddali do dyspo-
zycji spó³dzielni. Afera za-
tacza coraz szersze krêgi,
trac¹ sto³ki pomniejsi kacy-
kowie, a prasa krakowska
milczy jak zaklêta. Sami
prominenci maj¹ siê dobrze,
z wyj¹tkiem prezesa spó³-
dzielni, którego usuniêto
z partii.

==================================================

OLOF PALME NIE ¯YJE
   Przeszed³ do historii jeszcze jeden z Trzydziestu Piêciu
sygnatariuszy Aktu Koñcowego KBWE w Helsinkach. Odszed³
inaczej ni¿ Bre¿niew i Tito i - jednak - inaczej ni¿ Aldo
Moro. Skromny i m¹dry cz³owiek, któremu zawdziêczamy bez
w¹tpienia wiêcej, ni¿ naszym w³asnym /?/ premierom. £¹cz¹c
siê w smutku z naszymi skandynawskimi braæmi ¿yczymy im
z ca³ego serca, by ich kraj nie utraci³ umiejêtno�ci powie-
rzania wysokich stanowisk ludziom m¹drym i skromnym, ci
za� z kolei nie wahali siê prowadziæ zwyczajnego ¿ycia bez
wzglêdu na piastowan¹ godno�æ. Jest to wrêcz obowi¹zkiem
Szwecji - zw³aszcza wobec mieszkañców tej czê�ci Europy,
w której skrytobójcze zamachy na przywódców nigdy siê nie
zdarzaj¹...
==================================================

W �RODKACH MASOWEGO
   Pierwsza strona Dziennika Polskiego z 5 marca: WATYKAN
/PAP/ "Dyrektor Biura Prasowego Watykanu ... powiedzia³:
nie wiadomo mi, aby by³a ustalona data ewentualnej wizyty
przewodnicz¹cego Rady Pañstwa PRL /we W³oszech/. Gdy taka
wizyta bêdzie mia³a miejsce, bêdzie mog³a równie¿ nast¹piæ
audiencja u Ojca �wiêtego w Watykanie".
Stronica czwarta tego¿ D.P. z 5 marca: WARSZAWA /PAP/, Je-
rzy Urban na konferencji prasowej: "... rzecznik Watykanu
wyrazi³ gotowo�æ papie¿a do spotkania siê z genera³em Ja-
ruzelskim, gdyby sk³ada³ on wizytê w Rzymie. /.../ Z zadowo-
leniem przyjmujê wypowied� rzecznika watykañskiego o goto-
wo�ci papie¿a do ponownego spotkania."
   Ju¿ wiecie, za co bierze pieni¹dze rzecznik prasowy rz¹du
PRL?
==================================================
KOMENTARZ AD VOCEM: Podczas ostatniej konferencji praso-
wej Urban tak ³ga³, ¿e a¿ kineskopy czerwieni³y siê ze
wstydu...
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=========================
Z KRAJU
--- Kolejna forma szanta¿u
na rzecz wzrostu szeregów
zwi¹zkowych zwana "przegl¹-
dem kadry kierowniczej",
stanowi buduj¹cy przejaw
upadku znaczenia przewodniej
si³y: tam gdzie niedawno
wymagano legitymacji partyj-
nej, dzi� wystarczy zwi¹zko-
wa. Kto wie, jutro mo¿e wy-
starczy wypiæ æwiartkê i
podpisaæ - jak w Legii Cu-
dzoziemskiej?
--- Telewidzom, którzy ogl¹-
daj¹ poniedzia³kowy serial
nrd-owski o bohaterskich
zmaganiach pewnego übermen-
scha z rosn¹c¹ potêg¹ faszy-
zmu, pozwalamy sobie przypo-
mnieæ, ¿e w okresie Wielkiego
Postu nale¿y ograniczyæ do
niezbêdnego minimum wybuchy
gromkiego �miechu. Znacznie
stosowniejszym zatem by³oby
ogl¹danie np. "Jarmarku",
zw³aszcza w przypadku
grzeszników odczuwaj¹cych
potrzebê umartwieñ.
--- Generalissimus zapewni³
delegatów na najwa¿niejszy ze
zjazdów, ¿e kontrrewolucja
"nie przesz³a i nie przejdzie
nigdy!". Uwa¿amy taki pogl¹d
za zbyt pesymistyczny -
zw³aszcza wobec tego, co siê
dzieje z rewolucj¹... Có¿,
po¿yjemy - zobaczymy, jak
mówi¹ Francuzi.
=========================
ZE �WIATA
--- Mówi siê, ¿e Michai³ G.
jest wysoce niezadowolony z
nazwy warszawskich Alej
Jaruzelimskich i sugerowa³
ju¿ dwukrotnie generalissi-
musowi zmianê owej nazwy na:
Al. Wojskowej Rady Ocalenia
Narodowego.
=========================
MY�L �REDNIEGO POLAKA
   Z ¿elazn¹ konsekwencj¹
w³adza realizuje politykê
"3 x S": samow³adztwo, samo-
wola, samozadowolenie. Ur-
ban z w³a�ciw¹ sobie inwen-
cj¹ lansuje czwarte S: samo-
chwalstwo.
=========================

WSPOMNIENIE PO... KIM?
   Trzeba by³o mordu na Olofie Palme, by�my mogli znów us³y-
szeæ, a tak¿e zobaczyæ /w g³ównym wydaniu dtv/ ex-premiera
Józefa Cyrankiewicza, bodaj jedynego obywatela PRL maj¹cego
w stolicy w³asn¹ ulicê /co z tego, ¿e na Pradze-Pó³noc.../.
By³ to ostatni z premierów PRL, który wymyka³ siê niekiedy
w³asnej obstawie - przynajmniej dopóki nie zaproponowa³
poznañskim robotnikom odr¹bania rêki. Interesuje nas, czy
zdarza mu siê ostatnio bywaæ w kinie?
===================================================

K i l k a  f a k t ó w  r a z e m

   Generalissimus wyjecha³ do Moskwy, ¿eby odwiedziæ Wilno
oraz udzieliæ wywiadu redaktorowi naczelnemu "Le Monde"
i znanej ponoæ komentatorce politycznej "New York Times�a".
Tre�æ pierwszego z wywiadów stanowi¹ g³ównie bezczelne
k³amstwa oraz frazesy propagandowe. W zwi¹zku z tym warto
przypomnieæ wypowied� mjra Górnickiego, wed³ug którego
"genera³ nie znosi wywiadów", oraz zapytaæ - po co ich
udziela? Hipek twierdzi, ¿e praca dyplomowa generalissimusa
w moskiewskiej akademii /1957/, tu¿ przed otrzymaniem szli-
fów, traktowa³a o roli wywiadu w umacnianiu przewodniej
roli partii, st¹d to wszystko.

===================================================

SZACHRAJSTWO
Biuro Prasowe Episkopatu poda³o tre�æ uprzejmego listu ks.
Prymasa do prof. Jerzego Ozdowskiego, w którym nadawca
przypomnia³ adresatowi przebieg ich rozmowy. Na pytanie 
Ozdowskiego, czy mo¿e on w imieniu prymasa pozdrowiæ
uczestników Forum My�li Katolicko-Spo³ecznej przy Radzie
Krajowej PRON, ten rzek³: "Niech ich pan pozdrowi", po czym
w gazetach napisano, ¿e "...przewodnicz¹cy prof. Ozdowski,
... na pro�bê prymasa Polski, kardyna³a Józefa Glempa
przekaza³ uczestnikom wyrazy uznania i szacunku oraz ¿y-
czenia, aby pokój by³ drogowskazem odrodzenia moralnego
Polaków".
===================================================

WYPISY Z LITERATURY OJCZYSTEJ : Mieczys³aw Jastrun
O CZYM POETA PISZE W TESTAMENCIE

Dla naje�d�ców zawsze bandytami
S¹ ci, którzy przed nimi siê broni¹,
Ale ten, co pisze testament
Prawdy -
            oczu nie zas³ania d³oni¹ -

On policzy wszystkie ³zy kobiece
Ciê¿ar krwi przelanej zwa¿y w rêkach
Pó�niej kto� na tym miejscu stawia �wiece
Kto� zapala je kto� inny klêka

===================================================
L u f c i k    w a r i a t a
   Je¿eli chcecie przeczytaæ co� naprawdê �miesznego, polecam
tekst /skrócony/ referatu Niko³aja Ry¿kowa "G³ówne kierun-
ki rozwoju spo³eczno-gospodarczego ZSRR na lata 1986-90 i
na okres do roku 2000." W koñcu jest Wielki Post, rekolekcje
- s³owem, ja tak¿e chcia³bym zaj¹æ siê czym� powa¿niejszym.
Mi³ej lektury.  - Hipek -      ---
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NR 11/149/  17.3.86 15 Z£
=========================

Z REGIONU
--- W trybie dyscyplinarnym
usuniêto w Proszowicach ko-
mendanta MO oraz miejscowy
komitet partii. Wysz³o na jaw,
¿e komendant za 2 mln ³apów-
ki ochroni³ sprawcê �miertel-
nego wypadku samochodowego.
Nie wzi¹³ mniej ni¿ to kosz-
tuje, tylko zapomnia³ podzie-
liæ siê z kolegami. Nowy ko-
mendant, niejaki Czerwiñski
- by³y instruktor nauki jaz-
dy i dzia³acz GTS "Wis³a" nie
zapowiada siê lepiej ni¿ jego
poprzednik. Jest za to bied-
niejszy.
--- Na opublikowanej ostat-
nio li�cie przedsiêbiorstw
eufemistycznie okre�lanych
jako te, co straci³y zdolno�æ
kredytow¹ /mówi¹c normalnie
- zbankrutowa³y/ znajduj¹ siê
dwa zak³ady z Krakowa - "So-
da" i "HiL". Tymczasem coraz
czê�ciej s³yszy siê g³osy, ¿e
nie staæ nas na likwidacjê hu-
ty. A na dok³adanie nas staæ?
--- Presti¿ i powa¿anie mili-
cji w naszym kraju ostatnio
znacznie wzros³o. W Nowej Hu-
cie kolegium oceni³o honor
zniewa¿onych funkcjonariu-
szy na 8 miesiêcy wiêzienia
i 20 tys. z³ grzywny. Dawniej
dostawa³o siê 3 miesi¹ce w
zawieszeniu.
=========================
Z KRAJU
--- Dwaj ksiê¿a z W³oszczowej
oskar¿eni o próbê organiza-

cji strajku zostali obci¹¿eni
grzywn¹ w wysoko�ci 970 tys.
z³otych. Ich sprawa prawdo-
podobnie trafi z powrotem do
s¹du poniewa¿ obaj zgodnie
odmawiaj¹ uiszczenia tej
kwoty.
--- Minister O�wiaty i Wy-
chowania, p. Gumowska, która
karierê zrobi³a na szkoleniu
swoich partyjnych kolegów,
dobra³a sobie nowego wspó³-
pracownika. Wiceministrem w
tym resorcie zosta³ p³k. Ma-
rian Anysz, dotychczasowy ko-
mendant Centrum Szkolenia
Oficerów Politycznych. Do tej
pory o�wiata dzia³a³a w imiê
partii, teraz bêdzie mo¿na
powiedzieæ, ¿e dzia³a równie¿
z rozkazu.
--- W prasie polskiej prawda
ukazuje siê wy³¹cznie przez
przypadek. "Polityka" opubli-
kowa³a bilans handlowy du¿ej
firmy rzemie�lniczej. Podatki
i obci¹¿enia na rzecz pañstwa
s¹ równe kosztom produkcji,
inwestycji, wdro¿eñ nowych
wyrobów oraz amortyzacji ma-
szyn i budynków ³¹cznie. Zysk
rzemie�lnika jest 38 razy
mniejszy ni¿ podatek. W za-
mian za to pañstwo daje �wia-
t³o, konkretnie - zielone.
--- Nikt jeszcze nie wymy-
�li³ programów pornogra-
ficznych dla dzieci i m³o-
dzie¿y. Tê dotkliw¹ lukê kul-
=========================

turaln¹ postanowi³y wype³-
niæ polskie pisma. Zdjêcia
roznegli¿owanych panienek
nagminnie publikuje redak-
cja "Na Prze³aj", do której
do³¹czy³ "�wiat M³odych"
oraz� "P³omyk". Równie za-
bawny, dydaktyczny i pe³en
dobrego smaku prezent za-
fundowa³y swoim czytelnikom
z okazji �wiêta Kobiet re-
dakcje "Gazety Krakowskiej" i
"Dziennika Polskiego". To, ¿e
Temida jest �lepa, wiedzieli-
�my, ale ¿eby Cenzura te¿�
--- Ideologia ideologi¹, ale
byznes byznesem. Tote¿ ka¿dy
cz³onek PZPR wyje¿d¿aj¹cy za
granicê musi nadal tam¿e
op³acaæ sk³adki i to - obo-
wi¹zkowo - w dewizach.
Sk³adki rosn¹ wraz z wyna-
grodzeniem, a najni¿sz¹
stawkê /np. dla stypendy-
stów/ ustalono na 15 dola-
rów. P³atne na miejscu, w
ambasadzie PRL, albo zaraz
po powrocie, ale ¿ywymi de-
wizami, bez ¿adnych tam
przeliczeñ po kursie urzêdo-
wym. Mimo to, najbardziej
cwani cz³onkowie i tu zna-
le�li wyj�cie: p³ac¹ sk³adki
z góry, za ca³y okres wyjaz-
du, w siermiê¿nych z³otów-
kach.
--- Federacja Hutniczych Zw.
Zawodowych jako pierwsza w
Polsce przyst¹pi³a do Towa-
rzystwa Przyja�ni Polsko-
Radzieckiej. Chodzi³o zapew-
==========/c.d. na s. 2/===W ATMOSFERZE BEZPRAWIA

    "KPN chce dzia³aæ legalnie i w ramach nakre�lonych
przez Konstytucjê" powiedzia³ w czasie rozprawy tocz¹cej
siê przed sadem w W-wie przeciwko liderom KPN, za³o¿yciel
tej organizacji Leszek Moczulski.
    Mimo, ¿e przed nami ju¿ Wielkanoc, my ogl¹damy szopkê.
Na salê jak zwykle nie wpuszczano dziennikarzy zachodnich,
a rodziny i znajomi poddani byli rozmaitym szykanom. By
uniemo¿liwiæ porozumiewanie siê z widzami, pods¹dnych
wprowadzano na salê ze skutymi na plecach rêkami - w³adza
boi siê nawet zaj¹czka. Z sali s¹du wyprowadzono Grzegorza
Rossê i wywieziono w nieznanym kierunku. Krzysztof Król
zosta³ wyrzucony z sali, gdy o�wiadczy³, ¿e rz¹d w Polsce
zniewala swoich obywateli. Adam S³omka w ogóle odmówi³ ze-
znañ, gdy¿ skonfiskowano mu notatki i odmówiono dostar-
czenia tak tajnych dokumentów jak kodeks karny i konsty-
tucja PRL. Matka Leszka Moczulskiego wychodz¹c z s¹du
o�wiadczy³a, i¿ jest dumna z postawy swojego syna. My te¿.
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ne o sk³adkê, któr¹ uiszczono
zaraz, w kwocie 250 tysiêcy
z³otych. W sumie tanio: wycho-
dzi na to, ¿e przyja�ñ kosztuje
na g³owê - z³otówkê.
--- Lektura dla II klasy
szko³y podstawowej Hugha Lo-
ftinga "Doktor Dolittle i jego
zwierzêta" wydana w 1980 roku
kosztowa³a 20 z³otych. W 1986
roku nieco tylko obszerniejsze
"Podró¿e doktora Dolittle" mia-
³y ju¿ cenê 200 z³. Uczcie siê
dzieci.
--- W przysz³ym roku szkolnym
zamierza siê wprowadziæ prze-
pis dla nauczycieli, którzy
chc¹ podj¹æ pracê szkole �red-
niej, nakazuj¹cy przepracowa-
nie 3 lat w szkole podstawowej.
Nie rozumiemy tylko dlaczego
od razu nie wysy³aæ wszystkich
nauczycieli akademickich na
wie�.
--- Spo¿ycie alkoholu na jed-
nego mieszkañca ZSRR /wlicza-
j¹c dzieci i starców/ wynosi 12
litrów czystego spirytusu
rocznie. Có¿, rzeczywi�cie
przoduj¹ce pañstwo �wiata�
==========================

ZE �WIATA
--- Na lotnisku Tempelhof wy-
l¹dowa³ uprowadzony z Polski
samolot sanitarny JAK-12a. Po-
dobno trwaj¹ pertraktacje o
zakup tego sprzêtu do miejsco-
wego muzeum lotnictwa.
--- W Etiopii trwa akcja prze-
siedleñcza ch³opów, oficjalnie
maj¹ca na celu poprawienie sy-
tuacji ¿ywno�ciowej, w rzeczy-
wisto�ci za� kolektywizacjê
rolnictwa i rozbicie solidar-
no�ci pó³nocnych antykomuni-
stycznych prowincji. Z g³odu i
trudów podró¿y wymiera wielu
przymusowych emigrantów.
==========================
    Dementujemy plotkê jakoby
nabywcom nowych kart benzyno-
wych mia³o siê pobieraæ odci-
ski palców. Nic podobnego. Przy
zakupie wystarczy przedstawiæ
piêæ dokumentów.

NOWE PISMA W KONSPIRACJI I NA OBCZYÌNIE
    W Krakowie Ma³opolski Komitet Walki o Praworz¹dno�æ
rozpocz¹³ wydawanie drukowanego na powielaczu pisma
"Paragraf". Pierwszy numer zawiera relacje z procesów
politycznych w regionie po³udniowym i informacje o sy-
tuacji prawnej wy¿szych uczelni w perspektywie lat
1980-1985.
    Nak³adem oficyny WIS ukaza³ siê pierwszy numer pi-
sma "Dialog" po�wiêconego historii i wspó³czesno�ci
Ukrainy.
    W Wiedniu, w najbli¿szym czasie, uka¿e siê nowe pol-
skie pismo przeznaczone dla emigracji - "Znaki Czasu".
Jego redaktorem naczelnym zosta³ dziennikarz "Tygodnika
Powszechnego" Andrzej Micewski. Pismo powsta³o staraniem
Prymasa Polski i Papie¿a.
================================================

L i c z ê  i  m y � l ê

    Orbis zaprasza na dwa tygodnie do Japonii za 1419
dolarów i 328 tysiêcy z³otych. Któ¿ by nie chcia³ poje-
chaæ! Wiêc liczê.
    1 dolar kosztuje na czarnym rynku ok. 650 z³, 1419
dolarów to przesz³o 922.000 z³. Dodajê 328.000, wychodzi
1milion 250 tysiêcy z³. Z ¿on¹ i dwójk¹ dorastaj¹cych
dzieci daje to piêæ milionów.
    Sk¹d je wezmê? Osi¹gam �redni¹ krajow¹ /oficjaln¹/ -
20 tys. z³. Musia³bym wiêc pracowaæ przez 250 miesiêcy,
czyli 21 lat na tê kwotê. Zacz¹³em pracê zaraz po dyplo-
mie, wiêc 5 milionów zbiorê jako dojrza³y 44-letni mê¿-
czyzna. Zgodnie ze statystyk¹ demograficzn¹ zd¹¿ê to za
¿ycia zarobiæ jeszcze raz po przej�ciu na zas³u¿on¹ eme-
ryturê w ustawowym wieku 65 lat.
    Wyspa Kwitn¹cej Wi�ni kusi, Kraj Wschodz¹cego S³oñca
nêci� Ach, gdyby tak bogata ciotka chcia³a ³o¿yæ przez
21 lat na utrzymanie mojej rodziny� Zamkn¹æ oczy� Po-
marzyæ� I wyj¹æ rêkê z nocnika.
================================================

L u f c i k   w a r i a t a

    Wyszed³em ostatnio na przepustkê, niê chwal¹cy siê.
Zaopatrzenie bardzo siê poprawi³o, tylko ceny jakie�
dziwne, ale i tak nie mia³em przy sobie pieniêdzy. Ludzie
obuci, nierzadko w ko¿uszkach, samochody je¿d¿¹ s¹dz¹c po
zapachu - jedna na etylinie, w oknach szyb jakby nigdy
nic, nawet zauwa¿y³em umyte okno. Nie jest �le� no i pa-
trzcie, spotykam nagle znajomego. - Jak leci? - pytam
weso³o. - No có¿, nie mo¿na powiedzieæ. - odpowiada. I ro-
zgl¹da siê dooko³a. - Bez tych patroli jednak przyjemnie
- powiadam do niego - i skotów jako� nie zauwa¿y³em, wy-
cofali? - Yhmm - odpowiada i blednie na gêbie. Ja nic,
pytam dalej - Czyli wychodzi na to, ¿e siê poprawi³o?! -
A ten, rozumiecie, nagle odwraca siê i pêdem przed sie-
bie, a¿ siê b³oto rozpryskuje. Uciek³.
    Có¿ by³o robiæ. Wróci³em z tej przepustki� Mo¿e le-
piej by³o nie wychodziæ?

  - Hipek -       ---
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===================================================

Krzy¿owa droga Boga-Cz³owieka dokona³a siê
w�ród ludzi. W�ród zdrajców i sprzedawczyków -
jak Judasz, niesprawiedliwych sêdziów - jak Pi-
³at, siepaczy gotowych za pieni¹dze wykonaæ ka¿-
dy rozkaz, faryzeuszy nie wahaj¹cych siê wydaæ
wyrok byle ochroniæ w³asne interesy.
   A jednocze�nie byli inni ludzie - Weronika,
Szymon, Maria i Jan, tysi¹ce bezimiennych �wiad-
ków. Oni wytrwali na Golgocie do koñca. I im
by³a dana tajemnica i rado�æ zmartwychwstania.
   Takie jest dzi� misterium losu polskich robot-
ników i ch³opów, rodaków w kraju i na obczy�nie.
W nas jest potêpienie z³a i znaki nadziei na
woln¹ Polskê. Wiêc wytrwajmy.
   W �wiêta Wielkiejnocy czytelnikom, kolegom
i przyjacio³om wytrwania i nadziei ¿yczy  "MP".

===================================================

===================================

===================================

========================

PODWY¯KI
   Starodawnym obyczajem, z
soboty na niedzielê, og³oszo-
no jako komunikat PAP pod-
wy¿ki urzêdowych cen podsta-
wowych artyku³ów spo¿yw-
czych. Tym razem nie okaza-
li�my siê godni konsultacji.
Nowe ceny konsultowane by³y
jedynie z obraduj¹cym w pi¹-
tek Biurem Politycznym
oraz... dowódcami okrêgów
wojskowych, którzy na wszel-
ki wypadek postawili w stan
gotowo�ci milicjê, ZOMO i
pozosta³e si³y porz¹dku.
W koszarach ZOMO wstrzymano
wszystkie przepustki. Zak³ady
pracy obsadzono dy¿uruj¹c¹
dzieñ i noc kadr¹ kierowni-
cz¹ i SB. W dzieñ po og³osze-
niu podwy¿ek zaczê³y nap³y-
waæ wiadomo�ci o protestach
robotniczych. W Gdañsku Wa-
³êsa skrytykowa³ podwy¿ki i
wezwa³ do otwartego protestu.
Po mszy w ko�ciele �w. Brygi-
dy na ulice Gdañska wyszed³
3-tysiêczny pochód protesta-
cyjny. W Krakowie, po spokoj-
nych ulicach je�dzi³o tylko
wiêcej ni¿ zwykle milicyjnych
samochodów. W HiL wzmocniono
stra¿ przemys³ow¹, sprawdza-
no torby wchodz¹cym i wycho-
dz¹cym robotnikom. Z³owrogo
brzmi¹ zapewnienia rz¹du, ¿e
podwy¿ki by³y mniejsze ni¿
przewidywa³ plan. Wszak w
socjalizmie plan musi byæ

wykonany. Kolejnym krokiem
bêdzie zapewne wymuszenie
nieplanowanych podwy¿ek
p³ac, a w³adza da je tym, któ-
rych siê boi. A potem znów bi-
lans p³atniczy pêknie i przyj-
dzie podwy¿ka cen. I tak ju¿
chyba do nastêpnej odnowy.
=========================

Z REGIONU
--- We�my przed siê my�li
godne siebie - te s³owa z
pie�ni J. Kochanowskiego
sta³y siê mottem zorganizowa-
nego przez Towarzystwo Przy-
jació³ Chorych "Hospicjum"
koncertu, z którego dochód
przeznaczono na budowê Domu
Skutecznego Wspó³czucia.
Krakowscy aktorzy mówili o
potrzebie godnego umierania,
do mieszkañców kraju, w któ-
rym stania³o ¿ycie emeryta.
Mówili w imieniu ludzi, któ-
rzy zak³adaj¹c "Hospicjum"

wiedzieli, i¿ sami swój los
musimy wzi¹æ w swoje rêce. I
mimo szykan realizowaæ to,
co zamierzone.
--- Z wielk¹ wrzaw¹, jako
pierwsze w Polsce, powo³ano
w Krakowie Wojewódzkie Po-
rozumienie Zw. Zaw. Wkrótce
okaza³o siê, ¿e jest to raczej
nieporozumienie, pozbawione
programu i ¿e organizacje
zak³adowe nie chc¹ p³aciæ na
nie. Do boju o prawa pracow-
nicze WPZZ mobilizuje siê
tylko wtedy, gdy trzeba z³o-
¿yæ wieñce z kolejnej okazji
zaimportowanej ze wschodu.
--- Dewastacja Wieliczki
wo³a o pomstê do nieba. Mia-
sto za to ma 2 towarzystwa:
Mi³o�ników Wieliczki i Upiê-
kszania Wieliczki. Proponu-
jemy utworzenie paru innych:
Tow. Dekoracji Okien Wielicz-
ki, Tow. Wieliczan Pracuj¹-
cych na Stanowiskach w Kra-
kowie. Im wiêcej - tym lepiej
- miasto wypiêknieje...

  /c.d. na str. 2/
===================================================

W �RODKACH MASOWEGO
   Przewodnicz¹cy Rady do spraw Religii przy RM ZSRR, Char-
czew udzieli³ wywiadu dla "Prawa i ¯ycia". Oto fragment wy-
powiedzi ober-£opatki: "Nasze ustawodawstwo chroni dzieci
przed przymusowym wpajaniem religii, co samo przez siê mówi
o humanitaryzmie i troskliwo�ci o dzieci. Po wtóre /.../ nie
zakazuje rodzicom nauczania swych dzieci religii je�li
przestrzegane s¹ nastêpuj¹ce zasady: nie mo¿na tworzyæ
szkó³, grup nauczania religii, tym bardziej anga¿owaæ
w to duchowieñstwa. Rodzice mog¹ nauczaæ swoje dzieci
religii indywidualnie w domu."
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--- Studium Wojskowe UJ
zosta³o /kosztem uniwersyte-
tu rzecz jasna/ wyposa¿one w
najnowocze�niejsze magneto-
widy, magnetofony i inny
sprzêt audiowizualny. Stu-
denci dziennikarstwa od lat
nie mog¹ doprosiæ siê o ma-
gnetofony. I s³usznie, do
czytania i redagowania ko-
munikatów PAP wystarcz¹
okulary.
--- W cieniu wielkich pieców
odby³y siê w Nowej Hucie
targi zdrowej ¿ywno�ci. Kró-
lowa³y otrêby z pszenicy na
dwutlenku siarki oraz su-
chary skawiñskie wzbogacone
miejscowym fluorem. Czekamy
na targi zdrowym powietrzem.
W Hucie Katowice.
--- Nak³adem Biblioteki
Obserwatora Wojennego "Hut-
nik" ukaza³a siê broszura
"Malowanka dla niegrzecznych
dzieci", której bohaterem jest
Jerzy Urban. Zapowiedziano
dalsze edycje.
=========================

Z KRAJU
--- W ko�ciele �w. Krzyszto-
fa w Podkowie Le�nej trwa³a
tygodniowa g³odówka 6 kobiet
protestuj¹cych przeciwko
uwiêzieniu cz³onków ruchu
"�wiat³o i Pokój".
--- W W-wie milicja pobi³a i
zatrzyma³a w areszcie 23 let-
niego Krzysztofa Chrostow-
skiego - syna Waldemara,
kierowcy ks. Popie³uszki.
--- Z ankiety MAW wynika,
¿e polska m³odzie¿ za najwa¿-
niejsze wydarzenie ub. roku
uzna³a proces o zabójstwo ks.
Popie³uszki. Na drugim miej-
scu wymieniano podró¿e Jana
Paw³a II.
--- W cenê ci¹gnika "Ursus"
wliczono od razu 41 tys. z³
na naprawy gwarancyjne.
W ten sposób nabywcê z mety
karze siê za z³¹ jako�æ wy-
robu.
--- Za³o¿enia polityki p³ac
w latach 1986-90: nie mo¿na
dobrze p³aciæ za z³¹ pracê.
Jak dot¹d - by³o mo¿na,
zreszt¹ odwrotnie równie¿...

BARY£A ODNAWIA
   Genera³ Bary³a z G³ównego Zarz¹du Politycznego WP roz-
wija szerok¹ ofensywê w temacie odnowa moralna narodu.
W ca³ym kraju organizuje siê konferencje, w czasie których
dzia³acze PZPR i PRON odnawiaj¹ moralnie naród reprezen-
towany g³ównie przez MO, SB, prokuratorów, wojskowych oraz
cz³onków ich ochrony. Konferencje takie odby³y siê ju¿ w
Katowicach i w Opolu, a ostatnio u stóp Jasnej Góry w Czê-
stochowie.
   Wyczerpany heroiczn¹ walk¹ w okopach frontu ideologicz-
nego gen. Bary³a uda³ siê do s³ynnego Ar³amowa. Ranczo
kolejnych w³a�cicieli PRL mia³o byæ, jak zapewniono spo³e-
czeñstwo po upadku Edmunda �l¹skiego, przeznaczone na
szpital przeciwgru�liczy. Wybudowano nawet nowe lotnisko.
Nadal l¹duj¹ tam jednak prywatne samoloty przywo¿¹c stera-
nych walk¹ z w³asnym narodem kacyków na dostatni, zas³u-
¿ony i darmowy wypoczynek. W ciszy mog¹ sobie przemy�leæ,
co by tu jeszcze zacz¹æ od nowa.
==================================================

Z  L I S T Ó W  D O  R E D A K C J I
   "Z ciekaw¹ i jak siê wydaje skuteczn¹ inicjatyw¹ wyst¹pi-
³a jaka� bli¿ej nieokre�lona grupa z Krakowa, która wys³a-
³a dyrektorom krakowskich zak³adów, znanych z alkoholizmu
i tolerowania pijañstwa, wycinki z gazet o karach za liba-
cje w pracy.
   Zmowa pijackiej kliki z³amana mo¿e byæ tylko strachem
o w³asne sto³ki. Warto, poza tym, niektórym rozpanoszonym
prominentom zwróciæ uwagê, ¿e jeste�my, liczymy, patrzymy
i pamiêtamy. A pamiêæ mamy dobr¹. Joanna"
==================================================

L u f c i k    w a r i a t a
   Przegl¹dam sobie gazetê, w której Urban informuje, i¿
spo³eczeñstwo przyjê³o podwy¿ki cen ¿ywno�ci ze zrozumie-
niem, s³ucham audycji Wolnej Europy pod mi³ym tytu³em
"Wszy i gru�lica", a¿ tu nagle stukaj¹ z s¹siedniej celi,
¿e podro¿a³y proszki do prania i myd³o, mo¿na powiedzieæ -
a propos. Podrapa³em siê tu i tam, bo z tego wszystkiego
poczu³em swêdzenie i siêgn¹³em po ulubion¹ ostatnio lektu-
rê. Pozwolicie? - "Przeprowadzenie reformy cen detalicz-
nych w powi¹zaniu ze sprawiedliw¹ rekompensat¹, chroni¹c¹
zw³aszcza najni¿ej zarabiaj¹ce grupy ludno�ci, wymaga wia-
rygodnej konsultacji /.../ ze spo³eczeñstwem oraz przedsta-
wienia pe³nej informacji ca³ej opinii publicznej. Zaprezen-
towaæ w niej nale¿y wszystkie konsekwencje proponowanej
przebudowy struktury i poziomu cen, i dopiero po uzyskaniu
zgody spo³ecznej podejmowaæ uzgodnione decyzje." Ìród³o:
Uchwa³a IX Zjazdu PZPR cz. V, p. 4. Jednak to mi³o - móc
sobie poczytaæ. Weso³ych �wi¹t!

- Hipek -
==================================================

MY�L �REDNIEGO POLAKA

   Czasem marzê o tym, aby
zostaæ klawiszem i móc sobie
wrzasn¹æ: KISZCZAK! Jak z³o-
¿yli�cie ten koc!!? Popatrzcie
na Jaruzelskiego - tak siê
to robi!!!

HUMOR PRASOWY
   PAP donosi z Moskwy, ¿e
"Wegi otoczy³y kometê Hal-
leya". Obie?!
   Nag³ówek koñcowego prze-
mówienia generalissimusa na
plenum Ka Ce: "Jaka partia
dzi� - taka Polska jutro!".
- Jezus, Maria, na pomoc!!=================================================

-
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=========================

Z REGIONU
--- Atmosfera przed�wi¹teczna
nie odbiega³a od tego, do czego
przyzwyczaili nas komuni�ci
od czterdziestu lat. Jak co ro-
ku, brakowa³o miêsa i ryb, cy-
trusów i bakalii. Do listy
spo¿ywczych rarytasów do³¹-
czy³ w tym roku bia³y ser i
kawa. Dy¿urnym artyku³em jak
zwykle okaza³a siê wódka. W
kolejce po podro¿on¹ szynkê
ludzie odprawiali nocne reko-
lekcje, niezbyt serdecznie b³o-
gos³awi¹c przoduj¹cy system
gospodarczy. Nie bardzo poch-
lebnie wyra¿ali siê te¿ o pre-
zencie, jaki nam w³adza zafu-
ndowa³a przed �wiêtami w po-
staci podwy¿ek. Mimo zabiega-
nia, t³umnie przychodzili do
ko�cio³ów, by tam odszukiwaæ
swoje rozmienione na drobne w
kolejkach cz³owieczeñstwo.
--- W czasie Wielkiego Tygo-
dnia trwa³a w Krakowie zai-
nicjowana przez TKR Hutników,
Inicjatywê Obywatelsk¹ "Prze-
ciw Przemocy", Towarzystwo Po-
mocy Wiêzionym i Komitet
Obrony Wiêzionych za Przeko-
nania Polityczne "Homo Homi-
ni", akcja pomocy rodzinom
wiê�niów naszego regionu.
--- W sobotê poprzedzaj¹c¹
Wielki Tydzieñ go�æmi i orga-
nizatorami nocnego czuwania
modlitewnego u O.O. Pijarów
byli krakowscy aktorzy. Licz-
nie zebrani wierni wys³uchali

ewangelii recytowanej przez
Danutê Micha³owsk¹ i Kubê
Abrahamowicza, modlili siê w
czasie blisko 3-godzinnej
drogi krzy¿owej, a nad ranem
wys³uchali przejmuj¹cego
opisu Mêki Pañskiej recyto-
wanego przez Jerzego Biñ-
czyckiego. Czuwanie zakoñ-
czono o 5-tej nad ranem.
--- Myli³by siê ten, kto by
s¹dzi³, ¿e najpilniejsz¹ spra-
w¹ w rewaloryzacji Krakowa
jest zachowanie ul. Kanoni-
czej czy odbudowa Kazimierza.
Znaczne fundusze przeznaczo-
no ostatnio na remont bynaj-
mniej nie zabytkowego budyn-
ku Stronnictwa Demokratycz-
nego przy ul. Batorego. W ra-
mach remontu przewiduje siê
podniesienie dachu i zaadap-
towanie istniej¹cej restau-
racji na klub polityczny. Po-
niewa¿ SD nie jest instytucj¹
zbyt bogat¹, forsê wy³o¿y Ra-
da Narodowa z funduszy prze-
znaczonych na rewaloryzacjê
zabytków. Tylko co tu jest za-
bytkiem. Mo¿e SD?
--- Mania �wiêtowania udzie-
li³a siê tak¿e studentom.
W najbli¿szym czasie planuje
siê obchody æwieræwiecza klu-
bu "Jaszczury", które minê³o
w ubieg³ym roku.
--- Szczególn¹ troskê o zwiê-
kszenie swojego stanu osobo-
wego wykazuj¹ wroniozwi¹z-
kowcy z WSK. Ostatnio rozpu-
�cili plotkê, ¿e zak³ad bêdzie
wysy³a³ fachowców za granicê
i ¿e pierwszeñstwo bêd¹ mieli
zwi¹zkowcy. Niektórzy dali
siê ju¿ na to nabraæ, zapomi-
naj¹c, ¿e i tak pierwszymi
bêd¹ partyjni.

Z KRAJU
--- Po osobistej interwencji
ks. abp. D¹browskiego w wiê-
zieniu na Rakowieckiej za-
koñczy³o g³odówkê 2 z 4 pro-
testuj¹cych wiê�niów polity-
cznych: Andrzej Górski i Ed-
mund Krakowski. Górski g³o-
dowa³ od 1.10 ub. r., domagaj¹c
siê widzenia z ciê¿ko chorym,
sparali¿owanym ojcem. Konty-
nuuje g³odówkê W³odzimierz
Woronecki i znany publicysta
niezale¿ny Czes³aw Bielecki.
--- Jak nale¿a³o siê spodzie-
waæ, tzw. zwi¹zki Miodowicza
nie zareagowa³y na kolejn¹
podwy¿kê cen, mimo, ¿e oburze-
nie do³ów zwi¹zkowych jest
znaczne, a niektóre organiza-
cje /Ursus/ protestowa³y na
w³asn¹ rêkê. Byæ mo¿e zwi¹z-
kowe politbiuro w ogóle nie
zauwa¿y³o podwy¿ek gdy¿
ostatnio czê�ciej ni¿ w kraju
przebywa w Moskwie, gdzie wy-
powiada siê na temat �wiato-
wego pokoju. Gdy kto� zajmuje
siê cudzym pokojem, to nie ma
czasu zaj¹æ siê w³asn¹ kuch-
ni¹.
--- Pogarsza siê stan bez-
pieczeñstwa w polskim górni-
ctwie. Od I do XI 1985 zanoto-
wano 131 wypadków �miertel-
nych - o 26 wiêcej ni¿ przed
rokiem. W samych tylko kopa-
lniach wêgla kamiennego zgi-
nê³o 98 górników /przed ro-
kiem - 80/. Liczba po¿arów w
kopalniach wzros³a z 15 na 19.
--- Organ rz¹du "Rzeczpospo-
lita" przesta³a zamieszczaæ
stenogramy z cotygodniowych
konferencji niedorzecznika,
zastêpuj¹c je relacjami pa-
powskimi. Ze wstydu?

===================================================

C z y t a j   u w a ¿ n i e
CZ£OWIEK CHCE, PAN BÓG MO¯E, BARANY CZEKAJ¥

    Wymagaj¹, ¿eby im dostarczyæ szczegó³owy terminarz upad-
ku komunizmu i naszych na tê okoliczno�æ dzia³añ. Nazywaj¹
to "programem" i w�ciekaj¹ siê, ¿e go nie ma. Jak bêdzie - to
oni owszem. Ale na razie nic nie warto. Nawet - dobrze pra-
cowaæ. Skoro tak dobrze wiecie, ¿e nic siê nie da zrobiæ, to
dlaczego jeste�cie niezadowoleni? /k/
===================================================
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--- Prezes ¯ukrowski ujaw-
ni³ zasady dzia³ania wrogich
o�rodków, które drukuj¹ wy-
³¹cznie nie-cz³onków ZLP. No
tak, to by t³umaczy³o wyra�n¹
ró¿nicê potencja³ów - dla
cz³onków ZLP nasz przemys³
poligraficzny w sam raz wy-
starczy.
--- G³ówny Socjolog PRL obli-
czy³, ¿e wrogów jest ju¿ zaled-
wie 4,5% /idzie o wrogów po-
stêpu, normalizacji itd./. Mam
pytanie - czy przyznali siê
dobrowolnie? Chodzi po prostu
o koszty badañ, nic wiêcej.
===========================

ZE �WIATA
--- Szalenie zdenerwowa³y
wodza prokomunistycznej Libii
p³ka Kadafiego prowadzone na
wodach miêdzynarodowych ma-
newry amerykañskiej floty
wojennej. Pu³kownik, podobnie
jak Argentyna kilkana�cie
miesiêcy temu, uwa¿a, ¿e nie
obowi¹zuj¹ go ¿adne miêdzyna-
rodowe umowy i ca³¹ Zatokê
Wielkiej Syrty traktuje jak
swoj¹ w³asno�æ. Kiedy udowad-
nianie swojej racji rakietami
okaza³o siê nieskuteczne, roz-
g³osi³, ¿e przeniesie konflikt
na inne tereny, co nale¿y ro-
zumieæ jako gro�bê rozszerze-
nia prowadzonej przez siebie
miêdzy narodowej akcji terro-
rystycznej. Demoludy natych-
miast popar³y swojego kompa-
na, rozg³aszaj¹c pocz¹tek woj-
ny. Tymczasem chodzi tylko o
chorobliwe reakcje szaleñca.
--- Zwi¹zek Radziecki znów na
czele� Przoduj¹ca psychiatria
radziecka na imponuj¹cej pró-
bie kilku tysiêcy pacjentów
bada mo¿liwo�ci wywo³ania mi-
³o�ci do KGB przy pomocy
wstrz¹sów.
--- Korespondent "Nowosti"
w swoisty sposób skomentowa³
informacje o tym, ¿e w RFN
potania³a benzyna: "to typowe
dla kapitalistów, zrobi¹
wszystko, ¿eby wyci¹gn¹æ
z cz³owieka pieni¹dze".

NIEWINNI ANIELI NIEBIESCY
    Nie uwzglêdniono za¿alenia adwokatów na sposób prowa-
dzenia �ledztwa w sprawie morderstwa Marcina Antonowicza.
Odpowiadaj¹cy w tym procesie funkcjonariusze MO zostali
uniewinnieni, a �ledztwo ostatecznie zamkniête. Adwokaci
wskazali szereg istotnych w¹tpliwo�ci, które wynika³y z
faktu, ¿e �ledztwo oparto wy³¹cznie na zeznaniach zainte-
resowanych milicjantów. Nie wyja�niono m.in. dlaczego brak
by³o �ladów hamowania samochodu, z którego rzekomo wysko-
czy³ Antonowicz, dlaczego nie by³o �ladów upadku na ubra-
niu, czym spowodowane by³y siniaki na karku i udach zma-
r³ego, dlaczego celowo zanieczyszczono wóz milicyjny, w ja-
ki sposób Antonowicz wyskoczy³ z suki, skoro jej zamków
nie da siê otworzyæ od wewn¹trz. Nie dowiedzieli�my siê
te¿, dlaczego milicja morduje niewinnych ludzi.
    Nie dowiemy siê zapewne te¿ nigdy, kto zamordowa³ w No-
wym S¹czu Zbigniewa Szkar³ata, by³ego przewodnicz¹cego
Komisji Zak³adowej NSZZ "S" Sp-ni Inwalidów w Nowym S¹czu,
dzia³acza struktur podziemnych i wiê�nia Montelupich. Po-
bito go �miertelnie 2 lutego w drodze na mszê �w. za Ojczy-
znê. Przypominaj¹c tê �mieræ, Urban powiedzia³, ¿e Z.
Szkar³at by³ pijany. Zapewne tak samo jak �wiêtej pamiêci
Pyjas, Bartoszcze, Antonowicz i tylu innych, których
strzegli socjalistyczni anieli niebiescy.
=================================================

NOWE TRUJE PO STAREMU
    Po bardzo anemicznych sprzeciwach Rada Narodowa pod-
jê³a decyzjê o budowie nowej koksowni w Hucie. Zadecydowa-
no o tym, ¿e przez nastêpne trzydzie�ci lat, w piêtna�cie
kilometrów od Wawelu, bêdzie prowadzony pe³ny proces
przetwórstwa rudy ¿elaza. Jedyn¹ szans¹ przetrwania dla
nas, zabytków miasta, po¿al siê Bo¿e "Puszczy Niepo³omic-
kiej" i wody w Wi�le, jest wyeliminowanie najbardziej za-
nieczyszczaj¹cych �rodowisko wydzia³ów przygotowuj¹cych
surowiec dla wielkich pieców - koksowni i aglomerowni
oraz pracuj¹cej w �cis³ej kooperacji z nimi cementowni.
Miliardowa budowa koksowni bêdzie wymuszaæ dalsze decyzje
rozbudowy tej bazy. Huta bêdzie obiecywaæ inwestycje chro-
ni¹ce �rodowisko, a radni bêd¹ udawaæ, ¿e w to wierz¹. Opa-
miêtamy siê dopiero wtedy, gdy kamienie zaczn¹ krzyczeæ.
=================================================

L u f c i k    w a r i a t a
    "Hej! O jak¿e piêknie �wieci s³onko nad prastarym na-
szym grodem! O¿ywczy, wschodni wiatr przynosi ze sob¹
�wi¹teczne aromaty." - "Co ty, co ty, oszala³e�? Jakie aro-
maty?!" - "No, przecie siarkowodór to jaja, nie? A jaja to
Wielkanoc� Nie przeszkadzaj! A w uspo³ecznionych gospo-
darstwach rolnych ruch ju¿ wielki. Nawet indywidualni
rolnicy, przez których rz¹d ma tyle k³opotów, dowiedziaw-
szy siê o regulacji cen ziemiop³odów budz¹ siê ze snu zimo-
wego i my�l¹ o podorywkach." Co by³o dalej nie dos³ysza³em.
M³odzi kandydaci do próbnej matury poszli dalej, gestyku-
luj¹c patetycznie. Zamkn¹³em lufcik.

- Hipek -
=================================================
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=========================

POTWIERDZAMY WP£ATY: MC-
5000, KJ 1250. DZIÊKUJEMY!

=========================
Z REGIONU
--- W krypcie ko�cio³a O.O.
Pijarów czynna jest wystawa
"Misterium mêki, �mierci i
zmartwychwstania Pana Na-
szego Jezusa Chrystusa".
Zgodnie z u�wiêcon¹ polsk¹
tradycj¹ obok grobu Chrystu-
sa z³o¿ono symbole moralnego
i fizycznego zniewolenia na-
rodu. Swoje prace prezentuj¹
znani krakowscy arty�ci:
Zbylut Grzywacz, Stanis³aw
Rodziñski, Teresa Stankiewicz
i inni. Krypta zaprasza.
--- Takiej ilo�ci milicji
jaka zgromadzi³a siê na dro-
dze z Suchej Beskidzkiej do
Juszczyna, gdzie mszê �w. za
Ojczyznê odprawi³ by³y pro-
boszcz z Bie¿anowa ks. Adolf
Chojnacki, nie pamiêtaj¹ naj-
starsi górale. W obecno�ci
t³umów, ks. Chojnacki wyg³o-
si³ patriotyczn¹ homiliê, a
grupa wiernych z Krakowa z
podniesionymi rêkami od�pie-
wa³a m.in. "Hymn 'S'" i "Bo¿e
co� Polskê".
--- W Tarnowie, W-wie i wie-
lu innych miastach Polski
podro¿a³a o 100% komunikacja
miejska. W Krakowie Rada Na-
rodowa udaje, ¿e dyskutuje na
ten temat.
--- Dyrektor ds. pracowni-
czych HiL S. Nizio³ek zapew-
ni³, ¿e na wczasy zagraniczne

maj¹ szansê wszyscy pracowni-
cy huty. Szansê - tak...
--- Dyrektorzy instytutów UJ
otrzymali pisemne propozycje
wspó³pracy z przoduj¹c¹ nauk¹
radzieck¹. Po doradcach woj-
skowych i gospodarczych przy-
sz³a kolej na naukowych.
--- ¯adna z krakowskich ga-
zet nie przepu�ci³a okazji,
¿eby nie zrobiæ czytelnikom
jakiego� weso³kowatego kawa³u
prima-aprilisowego. Prawdzi-
wy dowcip by³by wtedy, gdyby
raz chocia¿ napisali prawdê.
=========================
Z KRAJU
--- W czasie �wi¹t 8 tysiêcy
ludzi uczestniczy³o we mszy
�w. w ko�ciele �w. Stanis³awa
Kostki na ¯oliborzu. Modlono
siê o wolno�æ dla uwiêzio-
nych. Równie uroczy�cie i
t³umnie obchodzono "Tydzieñ
Wiê�niów Politycznych" we
wszystkich wiêkszych mia-
stach kraju.
--- Z tragicznego dla pols-
kiej kultury i ca³ego narodu
aktu kradzie¿y pos¹gu�w. Woj-
ciecha z katedry gnie�nieñs-
kiej, kto tylko mo¿e, stara
siê wycisn¹æ jakie� dora�ne
korzy�ci propagandowe. Mili-
cja pokazuje rzesze ofiar-
nych pracowników resortu,
dysponuj¹cych najnowszym
sprzêtem i nieograniczonymi
mo¿liwo�ciami, mobilizowa-
nych do poszukiwania prze-
stêpców. Nie zra¿a ich bynaj-

mniej to, ¿e ca³¹ robotê za
nich wykona³ pewien ch³op-
czyk, grzebi¹c nó¿k¹ w pia-
sku. Kilkadziesi¹t metrów
od katedry znalaz³ on w ten
sposób tu³ów figury. Tele-
wizja pokazuj¹c wnêtrze lo-
kalu "zabezpieczonego" przez
MO niechc¹cy pokaza³a kil-
ka egzemplarzy bibu³y, su-
geruj¹c jakoby sprawcy ra-
bunku zwi¹zani byli z dusz-
pasterstwem robotniczym w
ko�ciele �w. Brygidy. Pro-
wadz¹cy program kapitan
red. Marek Barañski wcale
nie by³ zra¿ony tym, ¿e w
takie brednie mo¿e uwierzyæ
tylko milicyjna pa³a. Za-
wsze szybki i chêtny Dobra-
czyñski zd¹¿y³ wyst¹piæ z
inicjatyw¹ zbiórki pieniê-
dzy na rekonstrukcjê skra-
dzionej figury. Liczy za-
pewne na to, ¿e zrekonstru-
owany za PRON-owskie
srebrniki pos¹g bêdzie mia³
na cze�æ swych obroñców -
pagony.
--- Minister Mi�kiewicz
uzna³ za najbardziej dojrza-
³y do samorz¹dno�ci kolektyw
Akademii Rolniczo-Technicz-
nej w Olsztynie. Wprawi³o to
w niejakie przygnêbienie se-
naty uniwersyteckie.
--- We Wroc³awiu trwaj¹ pro-
testy zmierzaj¹ce do uwolnie-
nia przywódcy "S" Dolno�l¹-
skiej W³. Frasyniuka.

===================================================
C z y t a j  u w a ¿ n i e

G£UPI PRZEGRYWA
    "Nieodwracalne prawa historii" to historyczna bujda ¿e-
ruj¹ca na nieznajomo�ci dziejów. Wszystko co by³o, by³o dla-
tego, ¿e kto� tego chcia³ i umia³ przeprowadziæ. Pogarda, z
jak¹ nas ok³amuj¹ jest jednak uzasadniona. Je�li wierzymy.

/k/
===================================================
W �RODKACH MASOWEGO
    Cz³onek KC Przoduj¹cej K. Miniur o�wiadczy³: "/.../ sytu-
acja organizacji spo³eczno-politycznych w Nowej Hucie, by³a
i pozostanie nadal pod potê¿nym naciskiem ze strony si³ opo-
zycyjnych." A Jaruzelski mówi³, ¿e nas ju¿ nie ma.
     Rozentuzjazmowany komentator dtv doniós³ nam 2 kwiet-
nia, ¿e szalenie wzros³y dostawy wêgla na rynek wewnêtrzny.
Strach pomy�leæ, co bêdzie w czerwcu. Mo¿e bêd¹ zmuszaæ do
kupowania?

/c.d. na str. 2/
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--- W Gdañskim ko�ciele �w.
Brygidy w obecno�ci Lecha
Wa³êsy, delegacji "S" z ca³e-
go kraju i tysiêcy wiernych
ods³oniêto pomnik ksiêdza
Jerzego Popie³uszki.
--- Ju¿ sam fakt protestowa-
nia przeciwko podwy¿szaniu
cen na w³asne wyroby - jak
zrobili to zwi¹zkowcy z wro-
c³awskiego Polaru - wydaje
siê kuriozalny. Mimo prote-
stu podwy¿ki wprowadzono, a
minister finansów wyja�ni³,
¿e by³y one kar¹ za zbyt ma³y
wzrost wydajno�ci pracy. Czy-
li za nieróbstwo podniesiono
im ceny. Gdyby pracowali do-
brze to w nagrodê obni¿ono by
ceny, a tym samym zarobki.
Tak... Nie, bo przecie¿ oni
protestowali przeciw podwy¿-
kom... Panie Hipek! Czy u Pana
na oddzia-le jest jeszcze jed-
no wolne miejsce?
--- W�ród rozmaitych atrak-
cji �wi¹tecznych, jakie zape-
wni³y czytelnikom redakcje
czasopism rsw, na tzw. czo³o
wysuwa siê rekonstrukcja
biografii oraz obyczajów Je-
rzego Urbana, przez tego¿
zaczerpniêta z publikacji II
obiegu. Naszym zdaniem autor
wspomnianego tekstu jest wy-
bitnie utalentowanym reali-
st¹, tyle ze socjalistycznym.
Na to w ka¿dym razie wygl¹da.
--- Wed³ug ostatnich ustaleñ
PRL produkuje najwiêcej na
�wiecie ekonomistów. Jaka
szkoda, ¿e brak nam jeszcze
ekonomii!
========================

    Ukaza³ siê ósmy numer
"Archiwum Wspó³czesnego". Za-
wiera on m.in. korespondencjê
ministra kultury i sztuki
nt. niezale¿nej dzia³alno�ci
kulturalnej Ko�cio³a, esej
Adama Michnika pisany w
wiêzieniu podczas procesu
gdañskiego w czerwcu 1985
roku, oraz studencki opis
wydarzeñ krakowskich z maja
1977. Numer do nabycia u na-
szych kolporterów! "Archiwum
Wspó³czesne", wyd. PAP, nr. 8!

=========================

DOWÓD Z RZECZYWISTO�CI
    W jednym ze swoich felietonów na temat szans kultury
niezale¿nej Jacek Fedorowicz rozwija tezê, ¿e masowo�æ odbio-
ru nie zawsze jest najwa¿niejszym czynnikiem wp³ywaj¹cym na
przyswajanie tre�ci. Z wielomilionowej widowni Teatru Tele-
wizji tylko nieliczni pamiêtaj¹ na drugi dzieñ co ogl¹dali.
Widzowie organizowanych gdzie� po domach niezale¿nych
spektakli wydarzenie to prze¿ywaj¹ zupe³nie inaczej. We
Wroc³awiu wystawiono spektakl po�wiêcony procesowi W³.
Frasyniuka. W pewnym momencie na salê weszli umundurowani
milicjanci i zaczêli sprawdzaæ dowody osobiste. Widownia
przekonana, ¿e jest to element sztuki, powita³a ich oklaska-
mi i �miechem. Niestety, szybko okaza³o siê, ¿e byli to praw-
dziwi milicjanci. Dla niektórych aktorów i widzów sztuka
trwa³a zamiast dwu - czterdzie�ci osiem godzin. Nie ulega
natomiast w¹tpliwo�ci, ¿e wszyscy oni zapamiêtali j¹ do koñ-
ca ¿ycia.
===================================================
KTO NAS WYMY�LI£
    Powiedzia³ mi tzw. szary cz³owiek: "Panie, jak patrzê na
to wszystko, co siê u nas dzieje, to coraz bardziej siê prze-
konujê, ¿e to wszystko wymy�li³a Moskwa".
    Trudno by³o zaprzeczyæ /mo¿e tylko nie temu, ¿e Moskwa
my�li/. Ale czy wymy�li³a Sierpieñ, Solidarno�æ, Wa³êsê? Czy
wymy�li³a odrodzenie moralne i religijne narodu?
    Za to na pewno wymy�li³a normalizacjê. Szary, znormali-
zowany cz³owiek socjalizmu nie powinien uwa¿aæ, ¿e cokol-
wiek zale¿y od niego samego czy jemu podobnych. �wiat powi-
nien byæ dla niego scen¹, na której rozgrywaj¹ siê zdarzenia
tajemnicze, wywo³ywane przez jakie� obce i potê¿ne si³y.
Cz³owiek znormalizowany ma byæ obezw³adniony, a jednocze-
�nie usprawiedliwiony: có¿ ja mogê, skoro potê¿na Moskwa to
wymy�li³a...
    Jako pierwsza, taki akt wiary wyznaje SB. Dlaczego jed-
nak wiadome organy nie wykonuj¹ zaleceñ Wa³êsy, skoro ten
jest narzêdziem Moskwy?
    Moskwa ujawnia swe zamys³y z³otymi ustami genera³a, a
nie Matk¹ Bosk¹ w klapie Wa³êsy. Nas nikt nie wymy�li³. Wy-
my�lili�my siê sami.
===================================================
L u f c i k   w a r i a t a
    Z okazji �wi¹t, których jako� nikt nie odwa¿y³ siê nazwaæ
dok³adnie, pozwolono nam obejrzeæ w telewizji film re¿ysera
Kondratiuka, w którym ex-technik Maliniak z epoki G.G.
/Gierek-Gruza/ �wietnie kreowa³ g³os sumienia narodowego
/zupe³nie s³usznie mocno zachrypniêty/, niestety, w koñcowej
sekwencji wniebowziêty. Dy¿urny pielêgniarz wyg³osi³ po
projekcji krótki komentarz, wyja�niaj¹cy i¿ - jak ka¿dy móg³
na w³asne oczy zobaczyæ - nie ma na co czekaæ. Poszli�my
wiêc do cel o suchym pysku, ale w nocy �ni³o mi siê, ¿e Mali-
niak jednak wróci³, ¿eby zebraæ nieopró¿nione butelki. Có¿,
dobre i to... Do nastêpnych �wi¹t!

- Hipek -
P.S. Podobno najzabawniejszym punktem �wi¹tecznego programu
by³a jednak homilia Imperatora Michai³a - tak twierdz¹ ci,
którzy widzieli. A wy, kochani, ogl¹dali�cie? To dobrze wam
tak! - H.-
===================================================
HUMOR: Pu³kownik Kadafi depeszuje do swych przyjació³ w
Moskwie: Nie chcê ju¿ rakiet ziemia - powietrze. Przy�lijcie
mi zaraz rakiety ziemia - samolot!   ---
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Z REGIONU
--- W 4-lecie dzia³alno�ci
duszpasterstwa ludzi pracy
go�ciem wspólnoty w Mistrze-
jowicach by³ ks. Bp. Kazi-
mierz Górny. Dostojnego go�-
cia przywita³ w imieni para-
fii ks. Jancarz, a w imieniu
robotników St. Handzlik. Ks.
bp. w licznej asy�cie odpra-
wi³ w kaplicy "S" mszê �w. za
Ojczyznê. Po mszy otwarto wy-
stawê �wiatowej s³awy rze�-
biarza, malarza i archite-
kta z Wroc³awia Tadeusza
Tellera.
--- Od poniedzia³ku w starym
t³oku je�dzimy za now¹, po-
dwójn¹ cenê. Droga do socja-
lizmu znów siê cokolwiek wy-
d³u¿y³a.
--- Z dat¹ 4 marca 1986, ale
bez kolejnego numeru ukaza³
siê specjalny numer krakow-
skich "Aktualno�ci" zawiera-
j¹cy rzekomy wywiad z ks. Jan-
carzem z Mistrzejowic. Ksi¹dz
Kazimierz twierdzi, ¿e nigdy
takiego wywiadu nie udzie-
la³, tym bardziej, ¿e zawarte
w nim by³y wyra�ne akcenty
antyko�cielne. Równie¿ reda-
kcja "Aktualno�ci" nie przy-
znaje siê do numeru specjal-
nego z wywiadem. Wszystko
wskazuje wiêc na autorstwo
wiadomego resortu. Akcja
"Kruk" trwa?
--- Pogl¹dowej lekcji oby-
czajów udzieli³a krakowska
milicja obserwatorom tocz¹cej
siê rozprawy studenta V roku

prawa Z. Berdychowskiego.
Widzów wchodz¹cych na salê
legitymowano, spisywano ich
dok³adne dane z dowodów /MO/
i fotografowano /SB/. Na
protest adwokata sêdzia
oznajmi³, ¿e jest to zarz¹dze-
nie prezesa krakowskiego
s¹du. Zajêcia praktyczne dla
oskar¿onego i jego kolegów ze
studiów przygotowano jak wi-
daæ starannie.
--- Decyzj¹ naczelnika Wy-
dzia³u Kultury RN Krowodrza
zawieszono dzia³alno�æ klubu
studenckiego "Filutek" przy
AGH. Panikê w urzêdzie wywo-
³a³y zaplanowane imprezy z
K. Jand¹, P. Fronczewskim,
Marianem Brandysem i Ogól-
nopolskie Spotkanie Teatrów
Nieistniej¹cych. Uznano, ¿e
szczególnie ta ostatnia im-
preza mo¿e siê odbyæ w nie-
istniej¹cym klubie.
--- W czasie remontu wiel-
kiego pieca tandem w HiL
zdjêto wszystkie urz¹dzenia
odpylaj¹ce. Uruchamiaj¹c piec
zapomniano zainstalowaæ je z
powrotem.
--- Krakowska Centrala Na-
sienna trzeci rok z rzêdu
werbuje chêtnych do pochodu
przekupuj¹c ich mo¿liwo�ci¹
kupna od zapobiegliwej dy-
rekcji dwu butelek Ciociosa-
nu. Niektórzy z rozrzewnie-
niem wspominaj¹ czasy, kiedy
ka¿demu uczestnikowi pochodu
serwowano darmow¹ setkê czy-
stej i bombê piwa.

--- Zwi¹zkowcy z niektórych
wydzia³ów huty domagaj¹ siê
aby zmniejszyæ ich wysoko�æ
sk³adki z 1,0 do 0,5% p³acy.
Nied³ugo za¿¹daj¹, ¿eby im z
racji przynale¿no�ci dop³a-
caæ.
--- Na czele komitetu obcho-
dów 80-lecia Klubu Sportowe-
go "Wis³a" stan¹³ gen. Kisz-
czak, a jego zastêpc¹ zostaje
szef WUSW w Krakowie Gruba.
Zapowiada siê jubileusz sta-
rej gwardii.
=========================
Z KRAJU
--- Prokuratura nie chce
wydaæ rodzinie sutanny i in.
rzeczy osobistych ks. Popie-
³uszki. Legenda g³osi, ¿e Bo-
les³aw Chrobry za zw³oki �w.
Stanis³awa zap³aci³ z³otem
wa¿¹cym tyle co cia³o. Wie-
dzia³, ¿e prochy poleg³ego   z
rêki pogan mêczennika u
progu II-go tysi¹clecia bêd¹
symbolem trwania dla narodu.
Relikwie kap³ana poleg³ego z
rêki pogan u progu III-ty-
si¹clecia maj¹ dla nas tak¹
sam¹ warto�æ. I oni o tym
wiedz¹.
--- W s¹siedztwie Sejmu po-
wstaje w W-wie nowy hotel
dla pos³ów i delegacji zza
granicy. Przewidziano salê
bankietow¹, kawiarniê, po-
mieszczenia reprezentacyjne
- stolarkê dêbow¹, marmury,
mosi¹dze. Ta zachcianka w³a-
dzy kosztowaæ nas bêdzie w
tym roku 380 milionów, w

===================================================
C z y t a j   u w a ¿ n i e

WIOSNA NIE NASZA
    Z tamtych 16 miesiêcy pamiêtam, ¿e wko³o pe³no by³o star-
szych panów, którzy dawali nam dobre rady. Mówili m¹drze,
ale ciê¿ko by³o siê w tym wyznaæ, bo jeden to, drugi tamto,
i wiedzia³o siê tylko, ¿e sympatycy, ale ¿eby ostro¿nie. Co
ostro¿nie? Nie wiadomo by³o, wiêc to powtarzaj¹ce ostro¿nie
trochê dra¿ni³o. S³ucha³o siê z szacunkiem i robi³o swoje.
    Teraz m³odzi mówi¹, ¿e to co by³o, to z³udzenia, niekonse-
kwencja i w sumie oportunizm. ¯e z systemem nie mo¿na wspó³-
¿yæ, tylko trzeba go zniszczyæ si³¹. Strasznie ci m³odzi sym-
patyczni i chcia³oby siê im wyt³umaczyæ, ale wygl¹da, ¿e to
ja siê t³umaczê i w sumie jak wyt³umaczyæ, ¿e ¿ycie jest naj-
wa¿niejsze? Nie uwierz¹ i jeszcze siê obra¿¹, a zieleni a¿
strach.
    A przecie¿ to wszystko by³o w³a�nie dla nich.     /k/
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przysz³ym - 590 oraz jeden
szpital mniej. Wykonawc¹ tego
reprezentacyjnego i zupe³nie
zbêdnego kompleksu jest ³ódzki
"Budopol", firma specjalizuj¹-
ca siê w budowaniu dla s³u¿by
zdrowia. /NAI/
--- Wed³ug PAP zwiêkszone
zasi³ki obejm¹ 2,7 miliona lu-
dzi. Chodzi o rodziny, w któ-
rych dochód na osobê nie
przekracza 6 tys. Oznacza to,
¿e co 10 cz³owiek naszego spo-
³eczeñstwa ¿yje w nêdzy osi¹-
gaj¹c dochód równy po³owie
minimum socjalnego.
--- Za tzw. spotkania autor-
skie cz³onkom ZLP mo¿na za-
p³aciæ 2.600 z³. Tym, którzy
nie nale¿¹ - co najwy¿ej 750
z³. Tak wygl¹da realizacja
równych praw, o których nie-
dawno mówi³ nowy prezes kra-
kowskiego oddzia³u ZLP prof.
Krawczuk.
--- Urzêdnik Rady Narodowej
bêdzie obecnie decydowa³ o
tym, czy samochód ciê¿arowy
bêdzie móg³ odjechaæ dalej ni¿
50 km od bazy. Wkrótce zapewne
bêdziemy siê staraæ o paszpor-
ty na wyjazd do Miechowa.
=========================

ZE �WIATA.
--- Na polecenie libijskich
w³adz wysadzono w powietrze
po³o¿ony kilkadziesi¹t kilo-
metrów na po³udnie od Trypo-
lisu zabytkowy zespó³ meczetu
i uniwersytetu duchownych
muzu³mañskich. Rewolucji kul-
turalnej w Libii dokonuj¹cej
siê w huku rozwalanych za-
bytków nie bêdzie za to towa-
rzyszy³ ¿aden d�wiêk instru-
mentu muzycznego z Zachodu -
ju¿ wcze�niej Kadafi kaza³ je
zniszczyæ.
--- Rada Miejska Chicago
uchwali³a, ¿e miasto to jest
stref¹ bezatomow¹. Ciekawe
tylko, czy bêd¹ j¹ respektowa-
³y radzieckie rakiety.
--- BBC zamierza uruchomiæ
przekazywany satelitarnie te-
lewizyjny program informa-
cyjny. Bêdziemy chyba musieli
zacz¹æ drukowaæ program.
=========================

ZWIERZENIA BELFRA
    Partia zapewne w zwi¹zku z tym, ¿e kwiecieñ og³oszono
miesi¹cem czysto�ci, postanowi³a nas odnowiæ etycznie i mo-
ralnie. Zabra³a siê do tego umoralniania wykorzystuj¹c
jedyny znany sobie i wypróbowany �rodek wychowawczy, tzn.
zwo³uj¹c zebrania. Nie mamy si³y komentowaæ tych idioty-
zmów. Zacytujemy raczej fragment wypowiedzi nauczyciela
zamieszczonej w Serwisie Informacyjnym.
    "Moja klasa jak pierwszy raz dosta³a podrêcznik do
"Propedeutyki nauk spo³ecznych" to urz¹dzi³a sobie kaba-
ret. Czytali fragment rozdzia³u o moralno�ci socjalistycz-
nej i wyli ze �miechu".
===================================================
SMUTNI ¯YJ¥ KRÓCEJ
    Z dat¹ 1 kwietnia 1986 roku ukaza³ siê prima-aprilli-
sowy numer Tygodnika Mazowsze. Wzywa on do Ogólnopolskiej
Akcji Odmowy wszystkiego: kupowania jedzenia, korzystania
z us³ug, p³acenia podatków i je¿d¿enia z wa¿nym biletem.
Najlepszy kawa³ek numeru zdjê³a cenzura /wewn¹trzredak-
cyjna, wewn¹trzredakcyjna�/ - zosta³a wiêc bia³a plama,
z wyja�nieniem.
    Chyba nie�le po�miaæ siê z samego siebie. Na przekór
przyt³aczaj¹cej rzeczywisto�ci, podwy¿kom i Urbanowi.
Zgodnie z tym, co przed laty pisa³ Antoni Kêpiñski. "Ludzie
z natury pogodni, weseli, beztroscy d³u¿ej na ogó³ zacho-
wuj¹ sw¹ m³odo�æ ni¿ ci, którzy zbyt serio traktuj¹ ciê¿ary
¿ycia, s¹ nimi od pocz¹tku przyt³oczeni, czuj¹ siê odpowie-
dzialni nie tylko za siebie, ale za �wiat ca³y, chc¹ nieraz
�wiat ten naprawiæ, co zwykle im siê oczywi�cie nie udaje."
    �miejmy siê wiêc. �miech daje si³ê i nadziejê.
===================================================
L u f c i k   w a r i a t a
    Zastêpca ordynatora zawiadomi³ nas, ¿e bêdziemy wiêcej
p³aciæ za �wiadczenia. Trochê nas to zdenerwowa³o, bo do-
piero co podro¿a³a sto³ówka i komorne, potem podnie�li
sk³adki na gazetkê �cienn¹, a zaraz po �wiêtach podwojono
op³aty za przejazdy karetkami, chocia¿ nie je�dzi siê nimi
dla przyjemno�ci� Zastêpca widaæ co� zauwa¿y³, bo doda³,
¿e walczy o utrzymanie podwy¿ek w rozs¹dnych granicach,
ale coraz mu trudniej bo nasze dochody zbyt szybko rosn¹.
Zdaje siê, ¿e tu chcia³ jeszcze wspomnieæ o sankcjach i re-
strykcjach, ale zamkn¹³ usta zaraz po tym, jak je otworzy³,
i poszed³ do swojej roboty. Nic dziwnego. Zupe³nie przypad-
kowo dowiedzia³em siê od ex-pacjenta, który zosta³ u nas
w charakterze salowego, ¿e w³a�nie ordynatorzy dostali
znaczn¹ podwy¿kê. Zatem informacja siê bardzo poprawi³a -
dochody istotnie nam rosn¹, a do jesieni jeszcze ho, ho� -
Wytrzymacie!?

- Hipek -
===================================================

MY�LI  LUDZI  WIELKICH
Demokracja, wolno�æ, prawo-
rz¹dno�æ s¹ to bardzo dobre
naboje do strzelania w tych,
którzy prze�laduj¹ w³adzê,
ale dla tych którzy j¹ posie-
dli, maj¹ tylko warto�æ gilz
po wystrzelonych kulach.

    AL. �WIÊTOCHOWSKI

HUMOR: Arab studiuj¹cy w
PRL pisze do rodziców - Pol-
ska to taki dziwny kraj, ja
je¿d¿ê na wyk³ady samocho-
dem, a profesorowie autobu-
sami. Tata Arab odpisuje -
Nie frustruj siê synu, jak
skoñczysz I rok, to te¿ ci
kupimy autobus.
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===========================

POTWIERDZAMY WP£ATÊ : Ruch
- 200.  D Z I Ê K U J E M Y.

===========================

Z REGIONU
--- Ko�ció³ O.O. Karmelitów
n. Piasku zaprasza 23 kwiet-
nia, o godz. 19.00 na Mszê �w.
w intencji beatyfikacji ks.
Jerzego Popie³uszki.
--- Trwaj¹ przygotowania do
obchodów 1-majowych. Na Ryn-
ku wymieniono rozbite p³yty
i zainstalowano szczekaczki.
Rada Narodowa w trosce o na-
sze /?/ bezpieczeñstwo pos-
piesznie uchwali³a zwiêksze-
nie patroli milicyjnych na
osiedlach. Trwa mrówcze oli-
wienie armatek.
--- Nie mów, ¿e musia³e� i�æ
na pochód, bo szef ci kaza³.
12 nauczycieli z Nowego Tar-
gu zaskar¿y³o do s¹du decyzjê
kuratorium nakazuj¹c¹ im
udzia³ w pochodzie pierwszo-
majowym. Sprawê wygrali "w
cuglach" gdy¿ dzieñ ten jest
wolny ustawowo od pracy. Mo-
g¹ nas co najwy¿ej grzecznie
zaprosiæ, a na który pochód
pójdziemy - zdecydujemy sami.
--- G³ównym zmartwieniem
obraduj¹cej ostatnio nowohuc-
kiej przewodniej si³y jest
brak nastêpców. Czy¿by kok-
sownia wytru³a?
--- W ko�ciele �w. Marka w
Krakowie, w bia³y dzieñ,
wyciêto obraz z ram i skra-
dziono. Ksiê¿a twierdz¹, ¿e to

efekt propagandy po kradzie-
¿y w katedrze gnie�nieñskiej.
Z dziecinn¹ szczero�ci¹, ubo-
lewaj¹c nad brakiem zabez-
pieczenia, wskaza³a ona kon-
kretne ko�cio³y do obrabowa-
nia.
--- Nowohucki szpital "B" ma
byæ oddany za 2 lata. Oczy-
wi�cie jak zd¹¿¹ wykonawcy.
Je�li zd¹¿¹, to kto bêdzie
w nim pracowa³? Kraków ju¿
dzi� ma deficyt personelu
medycznego - brakuje ponad
800 pielêgniarek. Nowy szpi-
tal powiêkszy tylko problem.
Szkó³ dla pielêgniarek jest
za ma³o, a istniej¹ce wyposa-
¿one s¹ groteskowo. W³adza
nie oferuje pielêgniarkom
nic, co zatrzymywa³oby je w
mie�cie - ani mieszkania,
ani hotelu. Widaæ z tego, ¿e
w krakowskim magistracie te¿
potrzebna pielêgniarka. Psy-
chiatryczna.
===========================

Z KRAJU
--- Amerykañsk¹ ambasadê w
W-wie poinformowano anoni-
mowo, ¿e w budynku pod³o¿ono
bombê. Stoj¹cych po kilka dni
w kolejce Polaków poproszono
o opuszczenie placówki, per-
sonel amerykañski kontynu-
owa³ pracê. W ten sposób
terror Kadafiego rozszerzy³
siê na Bogu ducha winne
spo³eczeñstwo polskie.
--- 150 mln dolarów dali�my

Wietnamowi na brazylijsk¹
kawê, któr¹ bêdziemy tam
uprawiaæ w kooperacji.
Pierwsze ziarenka maj¹ byæ
w 1995 roku. Dla wnuków.
--- Tragicznie ro�nie nie
tylko statystyka wypadków w
górnictwie ale i w przemy�le
hutniczym. W ub. roku w hu-
tach zginê³o 60 robotników -
dwukrotnie wiêcej ni¿ w 1984
r. Taka jest cena za pracê w
nadgodzinach, za bezmy�ln¹
eksploatacjê wys³u¿onych
maszyn, naci¹ganie w nie-
skoñczono�æ planów. Czo³gi
nie maj¹ ceny.
--- Nie jest uzasadnione
przekonanie o nadmiernych
dochodach prostytutek w PRL.
Np. Alfred Miodowicz zarabia
miesiêcznie ogó³em zaledwie
179 tys. z³ - równowarto�æ
275 dolarów. Przy tej ilo�ci
klientów i... hm, sponsorów
jest to wynagrodzenie g³odo-
we. A propos: w 1867 Lincoln
powiedzia³, ¿e nie mo¿na
pomóc biednym rujnuj¹c boga-
tych. Nasza praktyka jednak
/patrz wy¿ej/ dowodzi, ¿e
mo¿na odwrotnie.
--- W tym roku maj¹ siê
ukazaæ pierwsze trzy tomy
dzie³ Henryka Jab³oñskiego.
Czekamy z niecierpliwo�ci¹
na ca³o�æ, proponuj¹c zamiast
pos³owia tekst Dekretu z 13
grudnia 1981 roku. Finis
coronat opus!

    /ci¹g dalszy na str. 2/
==================================================

1 i 3 MAJA "SOLIDARNO�CI"

    Regionalny Komitet "Solidarno�ci" Ma³opolska og³osi³
w marcu program obchodów �wi¹t majowych:
- W dniu 1 Maja 1986 r. o godz. 9.00 w ko�ciele NP. Królo-

wej Korony Polskiej w Bieñczycach w Nowej Hucie /Arka/
zostanie odprawiona uroczysta Msza �w. w intencji ludzi
pracy Krakowa i Nowej Huty.

- Po mszy �w. w niezale¿nym pochodzie udajemy siê na
miejsce tragicznej �mierci robotnika Nowej Huty Ry-
szarda Smagura /miejsce to znajduje siê na os. Krako-
wiaków pomiêdzy blokami 7 i 8, przy ul. Kocmyrzowskiej/,
gdzie odbêdzie siê 1 Majowa manifestacja mieszkañców
Nowej Huty i Krakowa. Sk³adaj¹c kwiaty, pal¹c �wiece
i �piewaj¹c pie�ni religijno-patriotyczne oddamy ho³d
tragicznie zmar³emu koledze.

- 3 Maja o godz. 18.00 wszyscy idziemy na Wawel!
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--- W latach 83-85 MO i SB
otrzyma³o do rozdzia³u 13
tys. mieszkañ. Drugie tyle
przydzielono im przez zak³a-
dy pracy, urzêdy miejskie i
spó³dzielnie. Z funduszu Rady
Ministrów wybudowano 1000
mieszkañ. Ostro¿nie licz¹c co
10-te mieszkanie idzie dla
funkcjonariuszy MSW. /NAI/
========================
ZE �WIATA
--- Role siê odwróci³y. P³k
Kadafi, cz³owiek, który pod-
niós³ terroryzm do rangi
filozofii pañstwowej, po pre-
cyzyjnym nalocie amerykañ-
skiej floty powietrznej na
jego prywatn¹ rezydencjê ko³o
Trypolisu, sam poczu³ siê
zagro¿ony zamachem. Schowaw-
szy siê w wojskowym bunkrze
na ca³y �wiat zacz¹³ wrzesz-
czeæ o  sprawiedliwo�æ.
Ostatnio opu�ci³ ju¿ swój
nowy gabinet, by pokazaæ siê
w telewizji jak odwiedza
ra¿one zmasowanym atakiem
amerykañskim bezbronne ko-
biety i dzieci...
--- Pañstwa zachodnie podjê-
³y decyzjê, ¿e pieni¹dze prze-
znaczone na Fundacjê Rolni-
cz¹ bêd¹ przekazywane na ce-
le spo³eczne na rêce polskich
organizacji niezale¿nych.
--- Polska i in. kraje RWPG
p³ac¹ obecnie za importowan¹
z ZSRR ropê naftow¹ 2 - 2,5 ra-
za wiêcej, ni¿ wynosi cena na
rynkach �wiatowych. W nowo-
mowie nazywa siê to "obustron-
nie korzystn¹ wspó³prac¹".
--- W czasie niedawnych
uroczysto�ci ku czci �w. Me-
todego w Velehradzie mini-
ster kultury CSRS oznajmi³
wiernym, ¿e pokojowa misja
�wiêtego by³a podobna do
akcji Armii Czerwonej w 1945
roku. Ma³a rzecz - a cieszy.
========================
   Tak rozdyskutowali�my siê
w redakcji o zbli¿aj¹cych siê
uroczysto�ciach na Ska³ce, ¿e
pomylili�my w poprzednim
numerze biskupa z Pragi z
biskupem z Krakowa. Chodzi³o
oczywi�cie o �w. Wojciecha.
Przepraszamy.

REAGAN KONTRA RESZTA �WIATA
   Po serii terrorystycznych zamachów i masakr dokonanych
w zachodniej Europie przez libijskich zabijaków Kadafiego
wydawa³o siê, ¿e nie ma mocnych na niego. Ale kto czym woju-
je od tego ginie. Amerykañskie bombowce F-111 dosiêg³y
wreszcie bunkier nieugiêtego bojownika o prawo Arabów do
zabijania kogo popadnie.
   �wiat z pewnym zaskoczeniem przyj¹³ wiadomo�æ o ataku na
Libiê. Tak jakby by³o co� zaskakuj¹cego w fakcie, i¿ w walce
zdrowego rozs¹dku z szaleñstwem musz¹ gin¹æ ludzie. Reagan
zareagowa³ zdecydowanie i ostro, dowodz¹c moskiewskim pro-
tektorom Muamara, i¿ ci¹gle jeszcze chwiejny Zachód potrafi
znale�æ w sobie do�æ si³y, by stan¹æ w obronie fundamental-
nych warto�ci wolnego �wiata.
   Komuni�ci rozpêtali propagandow¹ wrzawê. Sugeruj¹, ¿e
Reagan wyst¹pi³ dos³ownie przeciw ca³emu �wiatu. Có¿, zapew-
ne woleliby przestraszonego pacyfistê, który jak jego po-
przednik, bez jednego wystrza³u odda³ w niewolê Afganistan,
gdzie gin¹ teraz tysi¹ce bezbronnych ch³opów.
   Zbrojna akcja przeciw Libii przynios³a 37 zabitych. Kilka
razy mniej ni¿ ¿niwo, jakie zebra³a PZPR po zbrojnej akcji
przeciwko spo³eczeñstwu polskiemu w grudniu 1970.
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

C z y t a j    u w a ¿ n i e
DLACZEGO LIBIA?
   To, co mówi G³os Ameryki na temat przyczyn konfliktu USA
- Libia jest równie ma³o przekonywaj¹ce jak komunikaty PAP.
Bardzo mo¿liwe, ¿e Libia jest centrum �wiatowego terroryzmu,
ale dlaczego problem ma siê daæ rozwi¹zaæ przy pomocy lotni-
skowców?
   Swoj¹ drog¹ dziwny ten Zachód. Pó³ wieku temu nie chcieli
gin¹æ za Gdañsk, a teraz napalaj¹ siê na Trypolis. Jasne, na
Ba³tyku nie by³o ropy. Jak pech, to pech. /k/
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

L u f c i k    w a r i a t a
   Najpierw s³ysza³em jaki� rumor, potem okrzyki, wreszcie
szlochanie. Poszed³em wiêc odwiedziæ s¹siada, który jeszcze
ca³y dygota³ po rozmowie z ordynatorem. Okaza³o siê, ¿e ka-
tegorycznie odmówiono mu spe³nienia pro�by, z jak¹ wyst¹pi³.
- "Zg³osi³em siê na ochotnika, ¿eby broniæ zdobyczy narodu
libijskiego przed imperialistyczn¹ agresj¹, chroniæ wolno�æ
i pokój! A ten... /tu wyrazi³ siê brzydko/ powiada, ¿e nie ma
mowy, bo Czechos³owacja odmówi³a nam prawa przejazdu przez
jej terytorium!" Wyrazi³em przypuszczenie, ¿e skoro Gorba-
czow jest akurat zajêty w Berlinie, to widocznie nie ma po-
�piechu, mo¿e jeszcze nie pora? - "Przecie¿ o to w³a�nie cho-
dzi!" wrzasn¹³ mój s¹siad ale zaraz potem spojrza³ na mnie
badawczo, poblad³ i zamilk³. O co mu mog³o chodziæ, nie poj-
mujê. A Wy?

- Hipek -
===================================================
MY�LI LUDZI WIELKICH
   Je�li nie wiesz do czego
siê nadajesz, to rób to, co
powiniene� zrobiæ, a powinie-
ne� robiæ to, czego wymaga od
ciebie chwila.

     J.W. GOETHE

MY�L �REDNIEGO POLAKA

   Czasem wydaje mi siê, ¿e
jedyn¹ rzecz¹ w Polsce, która
ma zwi¹zek z nowoczesno�ci¹
i postêpem jest zanieczysz-
czenie �rodowiska.

 ---
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POTWIERDZAMY WP£ATÊ: Ruch -
500. D Z I Ê K U J E M Y.

=========================

PRZYPOMINAMY: 1 Maja spoty-
kamy siê w Arce o godzinie
9.00, 3 Maja na Wawelu o go-
dzinie 18.00.

=========================

Z REGIONU
--- W dniu imienin zamordo-
wanego przez MO ks. Popie-
³uszki w ko�ciele Karmelitów
na Piasku odby³a siê uroczy-
sta msza �w. w intencji beaty-
fikacji wikarego od �w. Stani-
s³awa Kostki.
--- Zarz¹d Krakowskiego
Polskiego Klubu Ekologicznego
og³osi³ stanowisko w sprawie
rozwoju Krakowa w latach 1986-
-1995. Zagro¿enie katastrof¹
ekologiczn¹ miasta jest tak
ogromne, ¿e nawet niewielkie
dodatkowe zanieczyszczenie
powietrza, wody lub gleby mo¿e
spowodowaæ nieprzewidywalnie
i nieproporcjonalnie gwa³tow-
ne skutki.  Zagro¿eniem dla
miasta jest ka¿de nowe osie-
dle. Liczba mieszkañców nie
mo¿e wiêcej wzrastaæ. Nale¿y
natychmiast ograniczyæ roz-
miary przemys³u surowcowego.
Klub przestrzega tak¿e przed
stwarzaniem iluzji jakoby
Kraków za nied³ugo mia³ mieæ
pod dostatkiem wody pitnej.
Niebezpieczeñstwo ustawicznie
narasta.

--- W "Biprostalu" zobowi¹-
zano do pochodu pierwszoma-
jowego wszystkich pracowni-
ków, którzy w ci¹gu roku
otrzymali podwy¿ki pensji
lub jakie� odznaczenia.
O�wiadczono im, ¿e bêdzie
sprawdzana lista obecno�ci.
I pewnie jeszcze: kto mia³
najwiêksz¹ podwy¿kê - ten
niesie czerwieñsz¹ p³achtê...
--- W zajezdni autobusowej
MPK na Woli Duchackiej obok
postawionego 3 lata temu
ogrodzenia z siatki, buduje
siê drugi parkan - tym razem
z hiperdeficytowej blachy
falistej. Koszt wliczyli sobie
ju¿ w cenê biletów.
--- "Postêpowi" katolicy z
krakowskiego "PAX-u" przyj-
mowali u siebie konsula ge-
neralnego ZSRR w Krakowie G.
Rudowa. Tow. konsul przyzna³
siê, ¿e jako sekretarz ide-
ologiczny posiada³ w domu
Bibliê. Poza tym w ZSRR pa-
nuje pe³na tolerancja reli-
gijna, a do cerkwi chodz¹
staruszki, bo m³odzie¿y reli-
gia nie interesuje...
--- Z okazji okr¹g³ej, bo
116  rocznicy urodzin WuJa
Lenina Gajewicz przemawia³
pod pomnikiem w Hucie. Po-
mnik nie zareagowa³, mimo ¿e
by³a mowa o patologii spo-
³ecznej.

Z KRAJU
--- Z bardzo ogólnego komu-
nikatu po spotkaniu prymasa
Glempa z sekretarzem Jaru-
zelskim wynika, ¿e nie osi¹-
gniêto ¿adnego konkretnego
porozumienia. Byæ mo¿e wódz
próbowa³ zaprosiæ kardyna³a
na wiec pierwszomajowy.
--- Wraz z wyrokiem na
cz³onków kierownictwa poli-
tycznego KPN zakoñczy³y siê
/przynajmniej do czasu roz-
prawy rewizyjnej/ parady
milicyjnych samochodów wo¿¹-
cych oskar¿onych po W-wie.
Zdaniem s¹du KPN jest ma³a,
niegro�na ale g³o�na. Rze-
czywi�cie - je�dzili na w³¹-
czonych syrenach.
--- Na terenie diecezji kie-
leckiej odbywa siê peregry-
nacja relikwii Krzy¿a �wiê-
tego. Wzd³u¿ tras wêdrówki
zbieraj¹ siê t³umy wiernych.
W kazaniach ksiê¿a nawi¹zuj¹
do bolesnych do�wiadczeñ
ostatnich lat. W celu ogra-
niczenia udzia³u wiernych
w³adze zabroni³y wêdrówki
miêdzy s¹siednimi parafiami.
Relikwie posuwaj¹ siê wiêc
ruchem konika szachowego.
--- Przed ambasad¹ USA w
W-wie odby³a siê demonstra-
cja Libijczyków protestuj¹-
cych przeciwko Reaganowi.

/ci¹g dalszy na str. 2/
===================================================
C z y t a  j    u w a ¿ n i e

KEINE GADANIE
    Najpierw zdziwienie: po co odwo³ywaæ w³asny wywiad?
Potem oburzenie: kto mu to poradzi³?! Potem spostrze¿enie:
ale siê Urban musia³ cieszyæ! Potem refleksja: Kto skorzy-
sta³? Wreszcie konkluzja: poczekamy na informacjê z bardziej
wiarygodnego �ród³a.
    Takie by³y my�li wielu z nas po przeczytaniu historii
o wywiadzie Wa³êsy i ks. Jankowskiego dla austriackiej ga-
zety w "Dzienniku Polskim" z 22 kwietnia. Wiêc czekamy. /k/

=========================
    Czekaj¹c na wyja�nienie, obejrzymy sobie wspomniany ma-
teria³ z "Dziennika". Trzyszpaltowa koby³a po�wiêcona obro-
nie czci zawodowej austriackiego dziennikarza H. Boecka
/takiego nak³adu nie mia³ ch³op nigdy w ¿yciu/. Szkoda
tylko, ¿e "list Lecha Wa³êsy", na który Boeck replikuje nie
ukaza³ siê nigdy w prasie krajowej. Brak w nim te¿ pewnego
drobiazgu - daty "wywiadu" z ks. pra³atem Jankowskim. Wa¿ne,
¿eby lud zapamiêta³, ¿e Wa³êsa pije szampana i je�dzi "VW", a
kapelan stoczniowców ma na plebanii salon.

NR 17 (155)  �  28 KWIETNIA  �  1986



ROK IV  �  MA£A POLSKA
348

Urban zapytany czy by³a ona
legalna, odpar³, ¿e "nie by³a
zarejestrowana". Pro�ciej
by³oby od razu powiedzieæ: za
nami - legalna, przeciw nam
- nielegalna.
--- Dla uczczenia "�wiêta
Pracy" handel uspo³eczniony
wprowadzi³ kolejne uspraw-
nienie - dywany, meble, za-
mra¿arki i pralki automa-
tyczne mo¿na kupowaæ BEZ
OKAZYWaNIA DOWODU OSOBI-
STEGO/!/ Imponuj¹ce, prawda?
--- Ograniczenie poruszania
siê samochodów s³u¿bowych do
50 km poza województwo macie-
rzyste da³o natychmiastowy
skutek ekonomiczny na tar-
gowiskach. Zmniejszy³a siê
ilo�æ dostawców, a zwiêkszy³y
siê ceny. Za decyzjê ministra
zap³aci jak zwykle konsument
- czyli my wszyscy.
--- Pó³ nocy trzeba przestaæ
w kolejce, aby kupiæ podro¿o-
ny ostatnio olej silnikowy.
Zjawisko to natychmiast uak-
tywni³o grupê ministrów,
którzy t³umacz¹ dlaczego nie
ma tego, czego nie ma  i eki-
pê prywatnych handlowców,
którzy to, czego nie ma, gro-
madz¹ piwnicy.
--- Rzecznik rz¹du poinfor-
mowa³, ¿e wzrós³ entuzjazm
odbiorców programu tv oraz
zaufanie do telewizji /wyra-
zi³o je 60% widzów/. Dowodzi
to prawid³owych przeobra¿eñ
w strukturze odbiorców -
wkrótce pozostan¹ przed ma-
³ymi ekranami wy³¹cznie
zadowoleni i ufni.
=========================
ZE �WIATA
--- Delegat PRL na Konfe-
rencjê Ba³tyck¹ zwróci³ siê
do w³adz Szwecji o azyl poli-
tyczny.
--- Na S³owacji zamierza siê
uchwaliæ ustawê pozwalaj¹c¹
na przerywanie ci¹¿y. Zapro-
testowa³o przeciw temu 6500
osób ¿¹daj¹c przeprowadzenia
referendum w tej sprawie.
Zbawienne to posuniêcie dla
wyludniaj¹cego siê kraju.

I PO ZJAZDACH
W koñcu tegorocznego sezonu narciarskiego odby³y siê

ogólnokrajowe imprezy w Zwi¹zku Radzieckim, Bu³garii, Ru-
munii, Czechos³owacji i w NRD. Konkurencja by³a o tyle spe-
cyficzna, ¿e wszêdzie po³¹czono slalom gigant ze zjazdem,
który jak nakazuje tradycja - odbywa³ siê po równi pochy³ej.
Szusowano bardzo ostro¿nie tak, ¿e wszyscy ubieg³oroczni
faworyci pewnie dojechali do mety zdobywaj¹c po raz kolejny
tytu³ Pierwszego. Sêdziowie te¿ zreszt¹ byli sami swoi. W�ród
widzów zanotowano obecno�æ tak egzotycznych nacji jak Afgañ-
czycy i Nikaraguañczycy, którzy dopiero zaczynaj¹ startowaæ
w tej konkurencji. Telewizja do³o¿y³a wszelkich starañ, aby
obszerne transmisje dotar³y do wszystkich zainteresowanych
obozów. Nie dawano tylko replay�ów. Z uwagi na zakoñczenie
sezonu narciarskiego zjazd w Polsce odbêdzie siê prawdopo-
dobnie na nartach wodnych. Tylko gdzie my znajdziemy pochy-
³e jezioro?
===================================================

JAK ZARABIA SIÊ NA EMERYTACH...
    Propaganda rozpowszechnia przekonanie, ¿e podwy¿ki eme-
rytur s¹ aktem dobroczynnym ze strony pañstwa, prezentem
dla emerytów, którzy nie pracuj¹, a bior¹ pieni¹dze. Jak
wiadomo, w Polsce zarobki ka¿dego pracownika pomniejszane
s¹ o 43%, które zak³ad wp³aca na fundusz rent i emerytur
oraz fundusz spo³ecznej s³u¿by zdrowia. W 1984 r. fundusz
rent i emerytur wyniós³ 650 mld z³otych, wydano z tego 550
mld. Na robieniu ³aski pañstwo zarabia 100 mld rocznie.
...I NA CHORYCH.
    Wieloletnie zaniedbania s³u¿by zdrowia powoduj¹, ¿e czê-
sto musimy korzystaæ ze spó³dzielni medycznych, mimo ¿e
p³acimy sk³adki ubezpieczeniowe. Z kwoty p³aconej za wizytê
tylko niewielk¹ czê�æ otrzymuje lekarz - 65% idzie na podat-
ki. W ubieg³ym roku tylko jedna spó³dzielnia "Medica" z War-
szawy zap³aci³a pañstwu 30 mln z³. Tak zarabia siê na w³a-
snej nieudolno�ci, wyci¹gaj¹c pieni¹dze z kieszeni chorych.

/NAI/
===================================================

L u f c i k   w a r i a t a
   Z ostatniej prasówki zapamiêta³em tylko trzy wiadomo�ci,
ale i tak nie mog³em ca³¹ noc zmru¿yæ oka. Najpierw prele-
gent opowiada³ o tym, jak entuzjastycznie przyjmowano Mi-
chai³a Gorbaczowa w Berlinie i jak serdecznie odniós³ siê
on do rozwoju wspó³pracy z naszymi, b¹d� co b¹d�, s¹siadami.
Potem przeczytali nam najnowsze zarz¹dzenie Pana Prezydenta
w sprawie postêpowania przyspieszonego i rozdygota³em siê
zupe³nie. A na zakoñczenie dotar³a do mnie wiadomo�æ, ¿e
rz¹dy krajów europejskich odmówi³y wspó³pracy z Reaganem
i zrobi³o mi siê s³abo. Nie, sytuacja jest jasna, trudno na-
rzekaæ. No i spaæ - te¿ trudno... Mo¿e pode�lecie odrobinê
luminalu? - Hipek -
===================================================
    ¯ycie wszêdzie jest ¿yciem, ¿ycie jest w nas samych, a nie
w tym, co zewnêtrzne. Byæ cz³owiekiem miêdzy lud�mi i pozo-
staæ nim na zawsze, nie rozpaczaæ i nie upadaæ - oto czym
jest ¿ycie.

Fiodor Dostojewski    ---
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THE DAY AFTER - DZI�
    Pierwsze wiadomo�ci o
awarii elektrowni atomowej
w Czarnobylu na Ukrainie
dotar³y do nas za po�rednic-
twem wra¿ych radiostacji w
poniedzia³ek /28.4/ wieczo-
rem. By³o to pó³torej doby po
wycieku radioaktywnym. Pol-
skie massmedia przekaza³y
komunikat o zagro¿eniu do-
piero po informacji TASS -
dwie doby po awarii, w chwili
kiedy informacja ta nie mia-
³a ju¿ ¿adnego znaczenia dla
ochrony przed ska¿eniem. We
wtorek po po³udniu zaczêto
stosowaæ odtrutkê przeciw
ska¿eniem - roztwór jodyny.
W pierwszej kolejno�ci za-
aplikowano go milicjantom.
Najbardziej nara¿onym na
skutki promieniowania dzie-
ciom i kobietom w ci¹¿y roz-
twór podano w �rodê. Wkrótce
okaza³o siê, ¿e specyfiku
tego brakuje. Dlatego te¿
dzieci musia³y poczekaæ na
swoj¹ kolejkê do czwartku a
nawet pi¹tku. W miêdzyczasie
zanotowano specyficzne obja-
wy paniki rynkowej, wywo³a-
nej informacj¹ o ska¿eniu
mleka naturalnego - ludzie
wykupywali mleko, mas³o,
sery. B³yskawicznie rozprze-
strzenia³y siê sprzeczne
wiadomo�ci - tv zapewnia³a,
¿e nie ma niebezpieczeñstwa,
a Centrum Zdrowia Dziecka
zaleca³o czêsto k¹piele, pra-

nie odzie¿y i szorowanie
mieszkañ. Nie przejêto siê
tym specjalnie, tak jak i
wiadomo�ci¹ o mo¿liwo�ci
wybuchu drugiego reaktora.
Nikt siê nie rzuci³ do
ucieczki, bo i uciekaæ nie
by³o gdzie. Propaganda zmu-
szona do informowania o
wypadkach, bagatelizowa³a
sprawê. My mieli�my �wiado-
mo�æ, ¿e w ogóle nie jeste�my
przygotowani na obronê przed
przyjacielsk¹ chmur¹ radio-
aktywn¹.
=========================

Z REGIONU
--- W okolicach Tarnowa mi-
licja zatrzyma³a oko³o 30 o-
sób, z Ruchu "Wolno�æ i Pokój"
udaj¹cych siê do grobu ¿o³-
nierza Wehrmachtu Otto Schim-
ka, skazanego na �mieræ za
odmowê strzelania do Polaków.
Zamierzali oni zorganizowaæ

w Machowej w dniu 5 maja
manifestacjê pacyfistyczn¹.
Zatrzymano równie¿ samochód
korespondentów zagranicznych.
--- Nie wybrani do Sejmu
kandydaci na pos³ów z Krako-
wa wpadli na genialny po-
mys³, by stworzyæ "Klub Nie-
wybranych Pos³ów", który
mia³by s³u¿yæ doradztwem
swoim kolegom - pos³om.
Z najwy¿szym trudem dali siê
przekonaæ, ¿e maj¹ oni takie
same prawa jak wszyscy pozo-
stali obywatele tego kraju, i
jako tacy mog¹ siê zwracaæ do
swoich pos³ów bez ograniczeñ.
--- W ubieg³ym tygodniu
wstrzymano druk krakowskie-
go "Echa" by zamie�ciæ og³o-
szenie Gajewicza o zaginiêciu
jego coker-spaniela imieniem
Dafi. Wydrukowano je na
drugiej stronie, w ozdobnej
ramce, w czê�ci redakcyjnej
i� za darmo.

ROBOTNIKOM
    "Znosz¹c trud pracy w zjednoczeniu z Chrystusem ukrzy-
¿owanym za nas, cz³owiek wspó³pracuje w pewien sposób z
Synem Bo¿ym w odkupieniu ludzko�ci. Okazuje siê prawdziwym
uczniem Jezusa, kiedy na ka¿dy dzieñ bierze krzy¿ dzia³al-
no�ci, do której zosta³ powo³any."
    Encyklika Jana Paw³a II "Laborem exercens"
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

PIERWSZY MAJ W KRAKOWIE
    O 9-tej rano do Arki przyby³o kilka tysiêcy osób. Ku
ich rozczarowaniu msza �wiêta nie odby³a siê. Zast¹piono
j¹ �wietnie zorganizowanym - spotkaniem modlitewnym.
Przez godzinê modlono siê o wolno�æ dla kraju, godno�æ pra-
cy, solidarno�æ wszystkich walcz¹cych o sprawiedliwo�æ, za
uwiêzionych i prze�ladowanych. Po tym spotkaniu ok. 1000
osób przesz³o na miejsce �mierci B. W³osika, gdzie odby³ siê
zaimprowizowany wiec. Wznoszono okrzyki, has³a, �piewano
patriotyczne pie�ni. Milicji przy tym nie by³o. Zmasowane
"si³y porz¹dku" czyha³y na Kocmyrzowskiej. Zupe³nie nie-
oczekiwan¹ atrakcj¹ by³ zorganizowany akurat pod Ark¹
kiermasz deficytowych towarów. Najwiêksze pretensje o to
mieli uczestnicy oficjalnych obchodów na Rynku, bo s¹dzili,
¿e tylko im siê to nale¿y.
    Wieczorem w Mistrzejowicach odby³a siê Msza �w. za Oj-
czyznê. Modlono siê szczególnie za dotkniêtych chorob¹
alkoholizmu. Wstrz¹saj¹c¹ relacjê ze swego ¿ycia - 25 lat
gehenny alkoholowej i narkotycznej - zda³ "Anonimowy Al-
koholik" z Warszawy. Dzi� wyzwolony z na³ogu - przestrze-
ga³ innych. Wychodz¹cy z ko�cio³a mogli sobie zamówiæ w za-
parkowanych samochodach SB pami¹tkow¹ fotografiê.
==================================================
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Z KRAJU
--- Stanowisko zwolnione
przez Grzegorza Piotrowskie-
go obj¹³ mjr Janusz Dró¿d¿,
jego by³y podw³adny. Zeznawa³
on w procesie o zabójstwo ks.
J. Popie³uszki ukrywaj¹c
szczegó³y zamachu i przygo-
towañ do niego. W³a�ciwy
cz³owiek na w³a�ciwym miej-
scu. /Kronika Ma³opolska/
--- Wreszcie znalaz³ siê
w Polsce jeden zadowolony.
Janusz Przymanowski, autor
natchnionej epopei o czo³gi-
stach i psie w li�cie do "Po-
lityki" pisze: "Jestem optymi-
st¹, uprawiam zawód, który
lubiê /�/. U�miech nie
opuszcza mnie przez 365 dni
w roku." Dobre samopoczucie
demonstrowa³a w³adza w tym
kraju wielokrotnie. Chodzi
o to, czy podziela je naród.
=========================

ZE �WIATA
--- I sekretarza KC Komuni-
stycznej Partii Afganistanu
B. Karmala zast¹pi³ na sta-
nowisku Had¿ib Ulah - do-
tychczasowy szef aparatu
bezpieczeñstwa w Kabulu.
Znamy ju¿ komunizm wojskowy,
ten bêdzie policyjnym.
--- Po 20 latach wspó³pracy
z Radiem Swoboda wróci³ do
ZSRR by³y pracownik tej roz-
g³o�ni - nomem omen - Tuma-
now. Roztrzêsiony i z rozbie-
ganymi oczkami o�wiadczy³ te-
lewizji, ¿e wróci³ dobrowol-
nie. Wkrótce zapewne podzieli
los - kto go dzi� pamiêta? - An-
drzeja Czechowicza, który nie-
d³ugo po powrocie ze szpie-
gowskiej misji w RWE zgin¹³
w wypadku samochodowym.
=========================

SPORT
Tegoroczny "Wy�cig Pokoju"
rozpoczyna siê w Kijowie. Nie
ma mowy, aby odwo³aæ uliczny
etap w tym mie�cie, choæby
zawodnicy mieli pó�niej przez
ca³¹ drogê �wieciæ jak neo-
nówki.
MY�LI LUDZI WIELKICH
    I ustrój mo¿e doprowadziæ
do rozstroju. /F. Rajczak/

3 MAJ
    W 195 rocznicê Konstytucji 3 Maja trzy tysi¹ce ludzi
zgromadzi³o siê na Wawelu, gdzie uroczyst¹ mszê �w. ku
czci Naj�wiêtszej Marii Patronki Polski odprawi³ ks. bp
Stanis³aw Smoleñski. W kazaniu mówi³ on o znaczeniu pol-
skich patronów mêczenników - �w. Wojciecha i �w. Stanis³a-
wa dla rozwijania �wiadomo�ci narodowej. Po mszy, na dzie-
dziñcu katedry odby³a siê manifestacja, w czasie której
skandowano nazwiska wiêzionych dzia³aczy "S" i aktualne
has³a. Najbardziej aktualne to "Urban do Czarnobyla". Wobec
blokady zej�cia w stronê ulicy Kanoniczej zebrani �piewa-
j¹c pie�ni patriotyczne zeszli w stronê Stradomia nie nie-
pokojeni przez imponuj¹ce zgromadzenie si³ milicyjno-
zomowskich.
    W gdañskiej katedrze zgromadzi³o siê blisko 10 tys.
osób. Organizowany pochód prawie natychmiast rozproszono.
Kilkudziesiêciu osobom, w�ród nich Wa³êsie uda³o siê z³o¿yæ
kwiaty pod pomnikiem Jana III Sobieskiego. Po mszy w kate-
drze �w. Jana w W-wie naprzeciw kordonów milicji stanê³o
4 tys. ludzi. Zanim u¿ywaj¹c pa³ek rozproszono ich, zdo³ali
oni upomnieæ siê o wiê�niów politycznych i podziêkowaæ
s¹siadom za promieniowanie.
==================================================
PO KATASTROFIE
    To, co zdarzy³o siê w Czarnobylu, wstrz¹snê³o opini¹
�wiata. Oburzenie wywo³a³a nie tylko katastrofa nuklear-
no-ekologiczna, ile zaniechanie przez Zwi¹zek Radziecki
obowi¹zku poinformowania swoich obywateli i mieszkañców
s¹siednich pañstw o wycieku radioaktywnym. Dowiedzieli�my
siê o tym dopiero wtedy, gdy chmura radioaktywna dotar³a
do wolnego �wiata. Taka reakcja jest bezprecedensowym na-
ruszeniem fundamentalnych norm wspó³¿ycia miêdzynarodo-
wego, zbrodniczym uniemo¿liwieniem ochrony przed skutkami
ska¿enia.
    Bêdzie tak dopóki komunistyczne elektrownie atomowe
bêd¹ budowane - jak wszystko w tych krajach - byle szyb-
ciej i byle taniej. W pañstwach, w których nie istnieje
niezale¿na opinia publiczna, ani te¿ realna kontrola poli-
tyki gospodarczej, reaktory buduje siê bez niezbêdnych
zabezpieczeñ zwielokratniaj¹cych koszty budowy. Lokuje siê
je blisko odbiorców energii, do ch³odzenia u¿ywa wody,
przeznaczanej potem dla ludzi. Liczy siê na ³ut szczê�cia,
a gdy co� wybuchnie - to na sprzyjaj¹ce wiatry, które oby
wytru³y jedynie w³asn¹ klasê robotnicz¹.
    ¯arnowiec budujemy na licencji ZSRR. Oby�my nie docze-
kali podobnych, a jeszcze gorszych skutków komunistycznego
szaleñstwa.
==================================================
L u f c i k    w a r i a t a
    S¹dz¹c z tego, co widaæ przez mój zakurzony lufcik,
spo³eczeñstwo nasze ulega nadal rozwarstwieniu. S¹ miano-
wicie tacy, którzy bior¹ udzia³ w manifestacji, tacy którzy
manifestuj¹, oraz tacy, którzy pilnuj¹ jednych i drugich.
Na razie jednak najwiêcej jest takich, którzy po prostu
wol¹ siedzieæ w domu - prawdopodobnie przerazili siê trybu
przyspieszonego. Tak ³atwo pomyliæ manifestacjê. No nie,
nie gniewajcie siê. Ja wiem, ¿e musicie posiedzieæ przy
radiu, ¿eby siê dowiedzieæ jak siê uda³ Pierwszy Maja. Ze
mn¹ jest inaczej, ale g³ównie dlatego, ¿e zas³onili mi mój
lufcik czerwon¹ flag¹, poza tym w koñcu to ja jestem

- Hipek-   ---
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NR 19/157/  12.5.86 15Z£
=========================
Z REGIONU
--- Dzienna dawka napromie-
niowania nie zagra¿aj¹ca
jeszcze zdrowiu, a wiêc sta-
nowi¹ca granicê normy wyno-
si dla ludno�ci 1,5 milirada.
Spacer w pierwszych dniach
maja grozi³ nam napromie-
niowaniem rzêdu 1,5 milirada,
wypicie litra mleka - 2 mi-
liradów, a spo¿ycie kilogra-
ma warzyw - 60 miliradów.
Nie wysy³ajmy dzieci do pia-
skownicy, ani na trawê.
Dzia³kowicze, u¿ywajcie rê-
kawic.
--- Lotem b³yskawicy rozcho-
dz¹ siê miêdzy lud�mi infor-
macje o ska¿eniu. Jeszcze w
ubieg³ym tygodniu z Centrum
Zdrowia Dziecka przeciek³a
wiadomo�æ, ¿e radioaktywny
jod jest tylko niegro�nym do-
datkiem do tego, co naprawdê
na nas spad³o. W ostatni
czwartek Kraków obieg³a wia-
domo�æ o niebezpiecznym ska-
¿eniu wody. W pi¹tek pog³oski
te nasili³y siê, zw³aszcza po
deszczu. Kto móg³, przed po-
³udniem ³apa³ wodê, gdy¿ -
jak mówiono - mia³o jej nie
byæ w ogóle albo tylko ska¿o-
na przez deszcz. Pomiary do-
konywane nad ka³u¿ami wska-
zywa³y miejscami na wysoki
stopieñ ska¿enia. O tym
wszystkim dowiadujemy siê od
siebie nawzajem, nie z dzien-
nika. Katastrofa jeszcze raz
obna¿y³a ca³kowity brak za-
ufania do mass-mediów.

--- Mimo braku pa³owania,
3 maja na Wawelu aresztowano
kilkana�cie osób, m.in. nio-
s¹cych transparent KPN oraz
kilku cudzoziemców wykonuj¹-
cych pami¹tkowe zdjêcie. Ci
ostatni przesiedzieli siê po-
nad dobê przez nie�wiadomo�æ,
¿e SB fotografuje w tym dniu
z urzêdu.
--- Prosto z 3-majowej mszy
udali siê postêpowi katolicy
z krakowskiego PAX-u na
dyskusjê o tezach na X zjazd
przewodniej, celebrowan¹
przez wiceprzewodnicz¹cego
Rady Pañstwa Z. Komendera
Panu Bogu �wieczkê...
--- Na niezale¿nym rynku
prasowym pojawi³a siê - no-
walijka - "Krakowski Czas"
wydawnictwa My�li Nieinter-
pretowanych. Numer - pierw-
szy, stron -  cztery, cena -
30 z³, informacji - sporo.
Brak daty i zapowiedzi na-
stêpnego numeru. Czekamy!
=========================

Z KRAJU
--- W Warszawie wyl¹dowa³
samolot z amerykañskim ³a-
dunkiem warto�ci miliona do-
larów, który stanowi pomoc
organizacji charytatywnych
dla ska¿onej Polski. Trans-
port zawiera g³ównie witami-
ny, mleko w proszku i mleko
konserwowane. A propos mleka
- ponoæ do wybranych komite-
tów partii sprowadza siê ju¿
niezatrute mleczko dla towa-
rzyszy. Kto jak kto, ale par-
tia chyba rzeczywi�cie wyma-
ga pomocy charytatywnej�
--- Transmisja radosnego
pochodu pierwszomajowego,

którego uczestnicy z dumn¹
pogard¹ odnie�li siê do ra-
dioaktywnych py³ów Czarno-
byla, by³a wrêcz imponuj¹ca.
Drobnym niedopatrzeniem by³o
jedynie mo¿e przekazanie za-
gadkowego transparentu z
tekstem: "35lat Polski Ludo-
wej". Poza tym - �wietna ro-
bota.
--- Nowe zwi¹zki oferuj¹
swoim cz³onkom wczasy sana-
toryjne w Bu³garii: 24 dni,
przelot samolotem. Kosztuje
ta przyjemno�æ 5500 z³. S³ow-
nie piêæ tysiêcy piêæset z³o-
tych! /NAI/
--- Znowu zmala³ wska�nik
udzia³u robotników w partii
- jak donosz¹ dobrze poin-
formowane �ród³a, majster
Siwak uzyska³ dyplom magi-
stra in¿yniera i teraz bêdzie
za inteligentna. Serdecznie
wspó³czujemy!
--- PRON wiêdnie nie tylko
ze staro�ci. Rada Kielecka po
2-godzinnym dy¿urze, na któ-
rym nie zjawi³ siê ani jeden
obywatel, stwierdzi³a, ¿e
Urz¹d Wojewódzki, gdzie dy¿ur
mia³ miejsce, by³ po prostu
zamkniêty na cztery spusty.
No a gdyby nie by³, to co?
Przyszliby?
--- O funkcjonowaniu ró¿no-
rakich lobbies finansowych
w Polsce mo¿na dowiedzieæ siê
�ledz¹c rozgrywki pi³karskie.
W pierwszej lidze gra piêæ ze-
spo³ów górniczych dwa finan-
sowane przez przemys³ stocz-
niowy, dwa - maszynowy, po je-
dnym zespole kolejarzy i budo-
wlanych oraz dwa wojskowe.
Wydatki na importowane pa³ki
i gazy bojowe    /c.d. na s. 2/

===================================================

C z y t a j   u w a ¿ n i e
MINÊ£O PRAWIE PÓ£ WIEKU

    Has³o budowy nowego spo³eczeñstwa polega³o w swoim cza-
sie na zniszczeniu tradycji przedwojennych i zaprzeczeniu
warto�ci, na których sta³a II Rzeczpospolita. Tym silniejszy
jest nawrót do tych warto�ci w pismach niezale¿nych. To do-
brze. Ale nie zawsze te warto�ci s¹ uniwersalne.

     Nasze czasy powojenne nie doczeka³y siê jeszcze synte-
tycznej oceny. Obecna publicystyka niezale¿na jest dopiero
jej zapowiedzi¹. Na razie mamy kryzys w literaturze.   /k/
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tak nadszarpnê³y bud¿et mili-
cji, ¿e ¿aden gwardyjski zespó³
nie gra w pierwszej lidze. Za
to w drugiej s¹ ju¿ cztery.
--- S¹ ju¿ pierwsze próby ro-
szczeñ odszkodowawczych wobec
rz¹du ZSRR ze strony europej-
skich rolników. Nasz rz¹d -
jednak obwie�ci³ Urban, zg³a-
szaæ takowych nie zamierza.
Mo¿e by go zatem wyrêczyæ?
=========================

ZE �WIATA
--- W zwi¹zku z ogromnym
spadkiem cen ropy na rynkach
�wiatowych nale¿y oczekiwaæ
podwy¿ki cen paliw p³ynnych
w PRL, poniewa¿.... spada zapo-
trzebowanie na nasz wêgiel
energetyczny, co oznacza
zmniejszenie dop³ywu dewiz, za
które ropê kupujemy. Logiczne
jak sam socjalizm.
--- Nak³adem Towarzystwa
Przyjació³ Arki Krakowskiej
ukaza³ siê w Pary¿u ponad
200-stronicowy wybór tekstów
z pierwszych 9 numerów kra-
kowskiego czasopisma nieza-
le¿nego "Arka". W przygotowa-
niu wybór z numerów 10-12.
Nastêpne maj¹ siê ukazywaæ
równolegle z wychodz¹cymi w
kraju. Wydawcy zachowali sza-
tê graficzn¹ czasopisma, dru-
kuj¹c je na przyzwoitym po-
ziomie europejskim. To siê
czyta!
--- Zapowiedziano zmniejsze-
nie o 10% kadry naukowej w
ZSRR. Potrzeba taka zaistnia-
³a w zwi¹zku z planowanym
podwy¿szeniem uposa¿eñ na-
ukowców. Mówi siê o wprowa-
dzeniu przymusowej emerytury
w wieku 60 lat. Zmierzch na-
ukowego komunizmu? /NAI/
--- Póki co walczy siê z nie-
planowanymi podwy¿kami. W³a-
dze radzieckie zamierzaj¹ po-
zbawiæ profesora Sacharowa
prawa jazdy za to, ¿e  czerpie
nielegalne korzy�ci z u¿ytko-
wania prywatnego samochodu.
Podwióz³ on w³asnym wozem au-
tostopowiczów.
=========================

DWADZIE�CIA LAT TEMU W CZÊSTOCHOWIE
    300 tysiêcy ludzi zgromadzi³o siê 3 maja 1966 roku na
Jasnej Górze w czasie uroczysto�ci centralnych obchodów
Millennium Chrztu Polski. By³oby ich znacznie wiêcej,
gdyby nie szykany w³adz, utrudnienia w podró¿ach, rozsie-
wano pog³oski o epidemii. Wita³ ich ustawiony na wa³ach
klasztoru pusty fotel przeznaczony dla papie¿a Paw³a VI,
który wobec sprzeciwu Gomu³ki nie móg³ przybyæ do Polski.
W atmosferze bezpardonowej walki z Ko�cio³em dokonywa³o
siê dzie³o ¿ycia prymasa Wyszyñskiego. W uroczystej proce-
sji przeniesiono na o³tarz polowy obraz Matki Boskiej.
Sumê odprawi³ abp Karol Wojty³a, a prymas wyg³osi³ kaza-
nie i odczyta³ akt oddania narodu w macierzyñsk¹ niewolê
Maryi. Po dziewiêtnastu latach komunizmu spo³eczeñstwo
dawa³o dowody swojej niezale¿no�ci.
==================================================
W �RODKACH MASOWEGO
    Koñcem kwietnia przez kraj przela³a siê wybrana fala
czynów partyjnych, spo³ecznych i produkcyjnych. DTV co
wieczór pokazywa³ grupki osobników grzebi¹cych w ziemi
fabrycznie nowym sprzêtem ogrodniczym. W ten sposób kie³-
kuje porozumienie narodowe, które tak usi³uj¹ zak³óciæ
rozg³o�nie polskojêzyczne, judz¹ce niekryminalnych do
siania zamêtu. Pokazano pod³o¿one przez nich na tory ko-
lejowe jeszcze w 1982 butle acetylenowe, które czê�ciowo
nie wybuch³y, oraz neseser, który wybuch³ ziej¹c ulotkami
w bezbronn¹ dziatwê, kobiety w ci¹¿y, wdowy i prawdziwe
Matki Polki.
    Po tych fajerwerkach by³ pochód. Wódz otoczony podwój-
nym kordonem tajniaków o�wiadczy³, ¿e mu nie po drodze
z klientami miêdzynarodowej bur¿uazji, a od porozumienia
nie ma alternatywy. PAP doliczy³ siê 9 milionów �wiêtuj¹-
cych. To nie s¹ nawet dane optymistyczne, to s¹ po prostu
dane PROMIENNE.
==================================================

L u f c i k   w a r i a t a

    Piêkne by³y tegoroczne obchody �wiêta pracy. Naczelny
lekarz szed³ razem z personelem i pensjonariuszami dooko-
³a spacerniaka, a potem wyg³osi³ przemówienie, w którym
nie by³o ani s³owa o radioaktywnych opadach. Mimo tego
niektórzy pacjenci starali siê wci¹gn¹æ g³owê miêdzy ³o-
patki, a inni os³aniali czo³a gazetami z kiosku, który
specjalnie w tym roku uruchomiono. Nawet Kraj Rad wyku-
pili...
    Nazajutrz by³a prasówka. O dywersji ideologicznej im-
perializmu. Za� na zakoñczenie  referent poinformowa³
nas, ¿e by³y pacjent, Józef K.,  znajduje siê  w areszcie
i wkrótce stanie przed s¹dem. W ten sposób dowiedzieli�my
siê wreszcie, kto poprawi³ w nocy napis w �wietlicy na
"RAZEM BUDUJEMY  P O  PROMIENN¥ PRZYSZ£O�Æ �WIATA!".
Cze�æ!

- Hipek -
P.S. Czy nie uwa¿acie, ¿e p³yn Lugola jest smaczniejszy od
herbavitu? - H. -
==================================================
HUMOR KATASTROFICZNY
    Zwi¹zek Radziecki krêci

nowy serial telewizyjny
"Dawka wiêksza ni¿ ¿ycie".
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NR 20/158/  19.5.86 15Z£
========================
POTWIERDZAMY: Szymanka -
papier. DZIÊKUJEMY!
========================

Z REGIONU.
--- W czwartek, w gmachu In-
stytutu Fizyki UJ odby³o siê
konwersatorium krakowskiego
oddzia³u PTF na temat ska¿e-
nia radiacyjnego Krakowa.
T³um wali³ drzwiami i oknami.
W�ród na nat³oku informacji
podano m.in. wyniki analizy
opadu radioaktywnego: jod,
którego rozk³ad po³owiczny
trwa 8 dni, stanowi³ tylko
38%. Reszta to g³ównie pro-
mieniotwórcze izotopy: rubidu
/rozk³ad po³owiczny trwa 40
dni/ - 26%, cezu - rozk³ad
trwa� 30 lat - 15%, telluru
/3dni/ - 18%, powtórnie cezu
/rozk³ad trwa 2 lata/ - 8%.
Ska¿enie dotyczy teraz przede
wszystkim gleby i ro�linno-
�ci. �ciêt¹ trawê czy in. ro-
�liny nale¿y do³owaæ. Dzieci
nie powinny zatem bawiæ siê
na trawnikach, tym bardziej,
¿e s¹ 30 razy bardziej uwra¿-
liwione na ska¿enie.
--- Chwilowo za³ama³ siê zie-
lony rynek. Plac Imbramowski
oferowa³ tylko nasiona i su-
che ziarno. Sa³ata, rzodkiew-
ki - wszystko wiêdnie na
straganach.
--- Z inicjatywy krakowskich
turystów katolików powsta³a
nowa odznaka turystyczna im.
Jana Paw³a II. Zdobywaæ mo¿e
j¹ ka¿dy, w ca³ej Polsce od-
wiedzaj¹c miejsca szczególnie

wa¿ne dla chrze�cijanina lub
zwi¹zane z osob¹ Papie¿a, oraz
uczestnicz¹c w imprezach kul-
tury chrze�cijañskiej. Na tra-
sach zbiera siê punkty, po-
twierdza je w zeszytach-kroni-
kach. Te za� weryfikuje siê w
Kurii krakowskiej i otrzymuje
odznakê: br¹zow¹, srebrn¹, z³o-
t¹. Lato przed nami - tury�ci
na szlak!
--- Kolejnym szczê�liwym
mieszkañcem prominenckiego
bloku przy ul. Mazowieckiej.
okaza³ siê pierwszy sekretarz
z Huty, K. Miniur. Na wszelki
wypadek, ¿eby koledzy przypad-
kiem nie do³apali, zastrzeg³
sobie numer telefonu. Gdy
przestaje siê byæ towarzyszem,
to zazwyczaj staje siê cz³on-
kiem /KC/.
--- W Krakowie znikaj¹ bez
przerwy automaty telefoniczne.
W �ródmie�ciu likwiduje siê
budki, wy³¹cza automaty z sie-
ci. Trzeba przebyæ d³ug¹ drogê,
aby dorwaæ siê do sprawnego
aparatu. Na ¿adnej poczcie nie
mo¿na dostaæ ksi¹¿ki telefo-
nicznej innego województwa.
Tak, drobnymi kroczkami,
wzmacnia siê monopol w³adzy
na informacjê.

Z KRAJU
--- W niedzielê 11 maja
w ko�ciele na placu Trzech
Krzy¿y w Warszawie odby³o
siê nabo¿eñstwo dla uczcze-
nia �wiêta Ludowego. Ufor-
mowano po nim pochód i
z³o¿ono kwiaty pod pomni-
kiem W. Witosa. Licznie ze-
brana milicja nie interwe-
niowa³a.
--- W roku szkolnym
1986/87 rozpocznie siê re-
forma szkolnictwa �rednie-
go, polegaj¹ca na wprowa-
dzeniu do programu przed-
miotów ideologicznych.
Przera¿onych rodziców
spieszymy pocieszyæ - pani
minister wyzna³a, ¿e wobec
braku podrêczników i na-
uczycieli reforma wdra¿ana
bêdzie stopniowo i "ekspe-
rymentalnie" w wybranych
szko³ach. Wystarczy wiêc
dobrze wybraæ.
--- Ministerstwo musia³o
siê wycofaæ z zarz¹dzenia
o kontrolowaniu ruchu ciê-
¿arówek. Poniewa¿ w³adza
jednak musi co� kontrolo-
waæ, postanowiono ograni-
czyæ swobodê personelu am-
basady amerykañskiej.

==================================================

W �RODKACH MASOWEGO
    Czarnobylski Ob³ok Przyja�ni, pod którym rozpoczêto
w Kijowie 39-ty Wy�cig Pokoju wywo³a³ niejak¹ zaæmê u dzien-
nikarzy Gazety Krakowskiej. 6 maja, w dzieñ rozpoczêcia wy-
�cigu, krakowski organ przewodniej si³y w ogóle nie poin-
formowa³ nas o tym fakcie. To chwilowe niedowidzenie spowo-
dowane by³o niestawieniem siê na starcie a¿ dziewiêciu dru-
¿yn - na19 zg³oszonych, które nie przylecia³y do Kijowa w
obawie przed skutkami promieniowania Czarnobyla.
    Gazeta zastanawia³a siê czy nam o tym powiedzieæ przez
48 godzin. Wiadomo bowiem by³o ju¿ w poniedzia³ek, 5 maja, ¿e
te dziewiêæ dru¿yn nie przyleci. Informowa³y o tym rozg³o-
�nie polskojêzyczne. Gazeta za� zbulwersowa³a nas t¹ wiado-
mo�ci¹ dopiero w �rodê, w drugim dniu wy�cigu: nie przyje-
chali, bo nas³uchali siê imperialistycznej propagandy, która
rozpowszechnia jakie� brednie wokó³ katastrofy. To tak odu-
rzy³o prawie po³owê kolarzy, ¿e nie pokonali w sobie niegod-
nego sportowca strachu i - wycofali siê� A szkoda, bo
pierwsz¹ nagrod¹ w kolarskim kryterium na ul. Kijowa by³a
o³owiana koszulka, drug¹ - przeszczep szpiku kostnego w
najlepszej klinice moskiewskiej, a trzeci¹ bezp³atne wczasy
regeneracyjne na Sachalinie. Trzeba wiêc stwierdziæ, ¿e wo-
bec tak zdekompletowanej dru¿yny zawodników - najbardziej
aktywny by³ niestety - JOD 81.
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--- W odpowiedzi na "mleko
ska¿one propagand¹" przesy³a-
ne nam przez USA, rz¹d PRL
wysy³a �piwory i koce dla bez-
domnych w Nowym Jorku. Wygl¹-
da na to, ¿e Reagan uwzi¹³ siê,
¿eby nas pu�ciæ z torbami.
--- Dyskusje nad tezami zjaz-
dowymi przechodz¹ metamorfozy.
Organizacje dyskutuj¹ dzi� na
zebraniach wy³¹cznie w towa-
rzystwie towarzyszy. Tak¿e go-
�cie, a nie zebrani formuj¹
wnioski na pi�mie. Tak¹ metodê
dyskusji sprawdzano ju¿ przy
okazji tzw. konsultacji ceno-
wych. Upowszechnienie tej me-
tody nie dziwi nas wszak nie
pieni¹dz tylko siê dewaluuje.
--- Pomys³ rozpoczêcia tego-
rocznego Wy�cigu Pokoju w Ki-
jowie powinien zainteresowaæ
naszych trenerów, borykaj¹-
cych siê z brakiem dewiz na
doping nie wykrywalny przez
kontrole antydopingowe.
=========================

ZE �WIATA
--- Finlandia wycofa³a siê
z planowanego w ZSRR zakupu
elektrowni j¹drowej opracowa-
nej wed³ug takich samych pro-
jektów jak elektrownia w Czar-
nobylu.
--- Tak zw. "Raport Grabskie-
go" ukaza³ siê drukiem w Pa-
ry¿u. Ten �ci�le tajny doku-
ment przedosta³ siê na Zachód
dziêki Komitetowi Krakowskie-
mu PZPR. Nie wiadomo tylko kto
wzi¹³ za to pieni¹dze.
--- W ZSRR zlikwidowano nie-
które automatyczne po³¹czenia
telefoniczne z krajami Europy
Zachodniej.
--- Z ostatniej chwili: bezro-
botni z Wiednia, Bonn i Pary¿a
ostro skrytykowali rz¹d w
Warszawie licz¹c na bezp³atn¹
dostawê koców i �piworów. Bez-
domni z Nowego Jorku dziêkuj¹c
za przesy³kê poinformowali, ¿e
woleliby pa³atki przeciwpro-
mienne.
--- Zwi¹zek Radziecki za¿¹da³
od Polski odszkodowania za to,
¿e importowana z naszego kraju
¿ywno�æ, jest radioaktywna�

NA SKA£CE
    Uroczysto�ci �w. Stanis³awa zgromadzi³y w Krakowie kil-
kana�cie tysiêcy wiernych. W procesji ze Ska³ki na Wawel
sz³o jak zwykle kilka grup regionalnych i zawodowych /gór-
nicy, hutnicy, kolejarze itd./ Szczególnie serdecznie pozdra-
wiano grupê reprezentuj¹c¹ duszpasterstwo hutników z Mi-
strzejowic. Wierni entuzjastycznie pozdrawiali ksiêdza Pry-
masa, kardyna³a Macharskiego i pozosta³ych cz³onków Epi-
skopatu. Na Ska³ce pod o³tarzem, czerwon¹ solidark¹ - has³o:
"Mocni Duchem Boga, mocni jeste�my tak¿e wiar¹, nadziej¹,
mi³o�ci¹ /Jan Pawe³ II/", pod nim - portret ksiêdza Jerzego
Popie³uszki. Przed msz¹ �wiêt¹ oko³o 20-minnutowy program
s³owno-muzyczny o solidarno�ciowo-patriotycznym wyd�wiêku.
W homilii ks. Prymas mówi³ w kontek�cie mêczeñskiej �mierci
�w. Stanis³awa o prawdzie, któr¹ nader czêsto przeinacza siê
w celach politycznych, i o dialogu jako jedynym skutecznym
�rodku osi¹gniêcia ³adu spo³ecznego. Choæ tego dialogu brak,
Ko�ció³ bêdzie walczy³ o prawa publiczne.
==================================================

PRZODUJEMY� W CHOROBIE
    Chorujemy pracuj¹c i pracujemy choruj¹c. W przemy�le 1,5
miliona osób pracuje w warunkach szkodliwych. Rocznie no-
tuje siê 9 tys. nowych przypadków chorób zawodowych /uszko-
dzenia s³uchu, pylice, choroby wibracyjne i zaka�ne, scho-
rzenia skóry/. Powód: przestarza³a technologia i brak dzia-
³añ profilaktycznych. W stanie skrajnego zagro¿enia spêdza-
j¹ 8 godzin dziennie robotnicy z ponad 150 zak³adów.
    Pracownicy, którzy utracili zdrowie, ale nie s¹ inwali-
dami, powinni zostaæ poddani tzw. rehabilitacji zawodowej.
Wymaga jej 15-20% za³ogi ka¿dego /sic!/ polskiego zak³adu.
Zlikwidowano wiele o�rodków rehabilitacji przemys³owej, w
rezultacie czego na 18 tys. i przedsiêbiorstw i kilkadziesi¹t
tysiêcy innych zak³adów przypada 50 placówek tego typu. /za
PWA/
==================================================

POCZEKAMY NA ODPOWIEDÌ
    Krakowski Klub Ekologiczny wystosowa³ list otwarty do
marsza³ka Sejmu R. Malinowskiego w zwi¹zku z katastrof¹ w
Czarnobylu. Mówi siê w nim m.in., ¿e informacja o zagro¿eniu
radioaktywnym podana by³a zbyt pó�no, aby mo¿na by³o podj¹æ
kroki zapobiegawcze. Informacja w³adz PRL o wielko�ci ska-
¿enia jest nie�cis³a.
    W zwi¹zku z tym Klub proponuje, aby energiê atomow¹
w Polsce poddaæ kontroli spo³ecznej, a nie jak dot¹d - pañ-
stwowej. Postuluje siê te¿, aby o budowie elektrowni atomowej
w Polsce zdecydowa³o ogólnonarodowe referendum.
==================================================

MY�LI LUDZI WIELKICH
    Nie wolno niczego nie ro-
biæ, dlatego tylko, ¿e nie
mo¿na zrobiæ wszystkiego.

I. TURGIENIEW

HUMOR ATOMOWY
    No, i co panie Wa³êsa?
Chcia³e� pan mieæ drug¹ Ja-

poniê? No to masz pan drug¹
Hiroszimê!
========================

PORADY TOWARZYSKIE
    Na taktowne aczkolwiek
zdawkowe pytanie "Jak leci?"
cz³owiek �wiatowy odpowiada
dzisiaj: "Kijowo�"         ---
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========================

Z REGIONU
--- W niedzielê 1 czerwca, w
Dzieñ Dziecka, o godz. 12-tej
odbêdzie siê w Ko�ciele Ma-
riackim w Krakowie Msza �w.
w intencji naszych dzieci
zagro¿onych przez zanie-
czyszczenie �rodowiska. Po
mszy ma wyruszyæ pochód ko-
biet - z dzieæmi w jasnych
strojach, z suchymi kwiatami
- do Katedry Wawelskiej,
gdzie maj¹ siê modliæ o zdro-
wie swych dzieci.
--- Z wydania nadzwyczajne-
go Biuletynu "S" krakowskiej
AM dowiadujemy siê, ¿e zaist-
nia³o du¿e prawdopodobieñ-
stwo ska¿enia �rodowiska
strontem o czasie pó³trwania
ok. 28 lat. Pierwiastek ten,
zbli¿ony w³a�ciwo�ciami do
wapnia, odk³ada siê w ko-
�ciach tworz¹c ogniska prze-
wlek³ego promieniowania, co
mo¿e wywo³aæ proces destruk-
cji ko�ci, a nawet ich rako-
wacenia. Z peletonu krajów,
w których umiera siê na ra-
ka najczê�ciej, Polska nie-
w¹tpliwie wysunie siê w
przysz³o�ci na czo³o.
--- W�ród partyjnych i in-
nych wa¿nych tego �wiata roz-
powszechnia siê uspokajaj¹c¹
wie�æ jakoby 1 maja milicja
wykona³a swój plan zatrzymañ
w wymiarze nie przekraczaj¹-
cym �redniej na ka¿dy dzieñ z
ub. roku. My wiemy, ¿e sie-
dzia³o oko³o 220 osób�

--- Mro¿¹cy krew w ¿y³ach
opis apokaliptycznych skut-
ków ataku rakietowego na
dziatwê, przyby³¹ na krakow-
ski rynek w dniu 1 maja 1986,
mogli�my przeczytaæ w prasie
wy³¹cznie dlatego, ¿e wyrzut-
nie ulotek zaciê³y siê w naj-
wa¿niejszym momencie. Gdyby
zadzia³a³y, dowiedzieliby�my
siê o tym dopiero z Wolnej
Europy. No i powiedzcie - co
lepsze?
--- W minionej dekadzie
bywa³a na rynku wêdzona
rybina pod nazw¹ /dosyæ za-
bawn¹/ "polêdwicy bosmañ-
skiej". Obecnie w sprzeda¿y
bezkartkowej pojawi³a siê
"polêdwica warszawska" /a
1.550,-/ o mi³ej, trupiej bar-
wie, ponoæ wykonana z drobiu.
Niektórzy smakosze wi¹¿¹ ten
fakt ze znikniêciem wiêkszo-
�ci wron i proponuj¹ nazwaæ
polêdwicê "generalsk¹". Ku
chwale ojczyzny!
--- Personel Towarzystwa
Przyja�ni Polsko-Radzieckiej
przy klubie "Trójka" w Nowej
Hucie zadeklarowa³ na rzecz
bezdomnych w Nowym Jorku
dwa roczniki "Prawdy" /na
materace/, paczkê zszywaczy
biurowych i s³ownik rosyj-
sko-angielski.

Z KRAJU
--- Lekarze z tak zw. "woje-
wództw pó³nocno-wschodnich"
zalecaj¹ kobietom w zaawan-
sowanej ci¹¿y usuwanie p³odu.
A mo¿e zrezygnowaæ z po�pie-
chu? - pro�ciej by³oby zabi-
jaæ noworodki, które oka¿¹
siê zdeformowane lub radio-
aktywne.
--- W Warszawie zostanie
utworzone Centrum Informa-
cyjne ONZ. Ciekawe czy bêdzie
tam mo¿na poprosiæ o azyl
polityczny.
--- Urban znowu sk³ama³,
mówi¹c, ¿e Jan Rem nie musi
zmieniaæ pseudonimu, "ponie-
wa¿ stan zagro¿enia zaczyna
siê dopiero od dziesiêciu
remów". Dopuszczalna dawka
promieniowania dla doros³e-
go cz³owiek wynosi 0,3 REM
/Roentegen Equivalent Man/
tygodniowo. Prosimy wiêc o
ciszê oraz "dezaktywacjê" jak
to nazywa TASS. Trumien bê-
dzie stopniowo przybywa³o.
--- Koordynacja nie jest
najmocniejsz¹ stron¹ w³adzy.
Rzecznik o�wiadczy³ autory-
tatywnie, ¿e nie by³o i nie
ma w Polsce ska¿onego miêsa
tego samego dnia, kiedy w
wybranych MPiK-ach pojawi³

/c.d. na str. 2/

===================================================
W �RODKACH MASOWEGO
    W poniedzia³kowej "Gazecie Krakowskiej" ani jednym s³o-
wem nie wspomniano o przebiegu uroczysto�ci na Ska³ce z
udzia³em Prymasa Polski /"dzia³kê" religioznawcz¹ wype³ni³a
dezinformacja o "najsurowszej decyzji amerykañskiego s¹du
w historii stosunków miêdzy pañstwem a Ko�cio³em"/. Co na to
partyjni katolicy, których jest ponoæ nie ma³o? Wszyscy byli
osobi�cie? Prywatnie czy s³u¿bowo?
    11 maja w tvp Tomasz Raczek pokaza³ nam autentyczn¹
¯ydówkê, która od�piewa³a /w jidysz/ "Miasteczko Be³z", po
czym Szymon Surmiej ze wzruszeniem o�wiadczy³, ¿e kultura
¿ydowska stanowi czê�æ kultury polskiej, poniewa¿ tutaj po-
wsta³a. Wszystko siê zgadza, inicjatywê witamy z uznaniem -
prosimy tylko przy jakiej� okazji pokazaæ nam na mapie UBI
LOCUS, poniewa¿ na naszej mapie PRL Miasteczka Be³z nie ma.
    I znów "GK". Donosi ona na pierwszej kolumnie o po¿arze
w amerykañskiej "elektrowni atomowej" w stanie Alabama...
Czy mo¿emy mieæ nadziejê, i¿ - gdy minie rado�æ - "Gazeta"
zajmie siê budow¹ podkrakowskiej elektrowni atomowej prof.
Niewodniczañskiego, wiernej kopii tej z Czernobyla? Mo¿e to
nie mniej interesuj¹ce wydarzenie...
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siê amerykañski brukowiec
z fotoreporta¿em z granicy
austriacko-w³oskiej, gdzie
zatrzymano radioaktywne
byd³o z PRL. A mo¿e eksport
mamy tak b³yskawiczny?
Hm...
--- Nie ustaje radosna twór-
czo�æ reformatorów-pedago-
gów dowodzonych przez min.
Gumowsk¹ do spó³ki z genera-
³em. W przysz³ym roku zamie-
rza siê wprowadziæ w liceach
nowy program przewiduj¹cy
31 godzin obowi¹zkowych za-
jêæ szkolnych. Prawie drugie
tyle trzeba po�wiêciæ na na-
ukê w domu. W sumie wiêcej
ni¿ robotnicy. Byle tylko
nie w³óczyli siê po ulicach
i nie my�leli o polityce.
========================
ZE �WIATA
--- Michai³ Gorbaczow za-
proponowa³ Ronaldowi Reaga-
nowi spotkanie w Hiroszimie,
co oburzy³o premiera Nakaso-
ne, poniewa¿ na razie Hiro-
szima nale¿y jeszcze do Japo-
nii. Nasz ekspert do spraw
Wschodu, Hi-Pek, uwa¿a i¿
równie dobrym miejscem na
takie spotkanie by³by Czer-
nobyl, oczywi�cie gdyby wy-
razi³ na to zgodê rz¹d Ukra-
iny - cz³onka ONZ...
--- Na przej�ciach granicz-
nych Austriacy sprawdzaj¹
ka¿dy wje¿d¿aj¹cy do kapita-
lizmu samochód czy nie jest
radioaktywny. Je�li jest - to
myj¹ go do skutku. U nas ska-
¿enie likwiduje siê informa-
cj¹. ¯e go nie ma.
--- Nasz specjalny wys³annik
z okolic Kijowa donosi, ¿e
pog³oski o tym, jakoby awaria
czernobylska stanowi³a w
istocie rzeczy operacjê tak-
tyczn¹, maj¹c¹ na celu zruj-
nowanie polskiego warzyw-
nictwa, badylarstwa itp., nie
zosta³y potwierdzone przez
miejscowy aktyw. Natomiast
sk¹din¹d wiadomo, ¿e rz¹d
radziecki nie zamierza wy-
p³acaæ nikomu ¿adnych od-
szkodowañ. ¯eby to przewi-
dzieæ, nie trzeba by³o a¿
Urbana.

BAJKA DLA MILUSIÑSKICH  /NA DZIEÑ DZIECKA/
    Najpierw nie by³o ¿adnych powodów do niepokoju, potem
sytuacja uleg³a ca³kowitemu unormowaniu, nastêpnie uda³o
siê poczyniæ dalsze postêpy w likwidowaniu skutków, wreszcie
przyst¹piono do stopniowego ujawniania liczby ofiar i roz-
miarów strat, na koniec /jak dot¹d/ wysoki dostojnik o�wiad-
czy³, ¿e szanse katastrofy s¹ ju¿ praktycznie bardzo ma³e.
I wtedy w³a�nie skorupa ziemska zaczê³a pêkaæ...
    Opowiedzieæ Wam jeszcze?
===================================================

Z PROBLEMÓW  �WIATOWEGO  KOMUNIZMU

    Socjalistyczna Etiopia planuje w stu procentach skolek-
tywizowaæ swoje rolnictwo. 30 milionów ch³opów, czyli wszy-
scy, maj¹ znale�æ siê razem ze swoj¹ ziemi¹ w pañstwowych
spó³dzielniach gospodarstw ch³opskich.
    Plany te wystarczy³y w zupe³no�ci, ¿eby nawet pocz¹tko-
wa ich realizacja sprowadzi³a na Etiopiê masowy g³ód, który
w ramach braterskiej pomocy dla rodz¹cego siê socjalizmu
za³agadza tak¿e PRL.
    A mówi siê, ¿e historia jest nauczycielk¹ ¿ycia. Zawrót
g³owy, jaki prze¿y³ onegdaj Stalin, spowodowany sukcesami
w kolektywizacji radzieckiego rolnictwa, zakoñczy³ siê po-
wszechnym g³odem w Rosji. To by³y lata 30-te. Dzi�, po 50
latach Rada Rewolucyjna Socjalistycznej Etiopii pragnie
najwyra�niej owe sukcesy powtórzyæ.
    Prawdê powiedzia³ Urban - w komunie rz¹d siê zawsze
wy¿ywi, a g³ód poddanych to najwiêkszy sukces w³adzy.
===================================================

L u f c i k   w a r i a t a
    Anonimowa korespondentka zapytuje mnie, czy piêæ tysiêcy
�piworów dla nowojorskich bezdomnych zakupi³ nasz rz¹d ze
sk³adek swoich cz³onków. O ile mi wiadomo, pobory s³u¿bowe
ministrów nie wystarczy³yby na ten cel - postanowili wiêc
oni zrezygnowaæ ze zgromadzonych latem 1980 roku strate-
gicznych zapasów, zw³aszcza ¿e w miêdzyczasie opracowany zo-
sta³ nowy, doskonalszy plan ewakuacji, za� stare �piwory mi-
mo nieu¿ywania zetla³y, sparcia³y i zatêch³y. Tak czy owak
wszyscy mo¿emy odczuwaæ s³uszn¹ dumê, albowiem wszyscy
wspó³finansujemy ow¹ pomoc PRL dla Stanów Zjednoczonych.
Basta!

- Hipek -
===================================================

MY�LI LUDZI WIELKICH
    S¹ ludzie, którzy zdobyt¹
w³adzê uwa¿aj¹ za tak natu-
raln¹ swoj¹ przynale¿no�æ,
jak zwierzêta k³y, pazury
i rogi.

AL. �WIÊTOCHOWSKI
=========================

HUMOR RADIOAKTYWNY
    Jakie s¹ stopnie ska¿enia
radioaktywnego? Pierwszy -
impotencja, drugi - niesmak
w ustach, trzeci - cia³o
odpada od ko�ci...

ZAS£YSZANE W TRAMWAJU
    Pod maturalnym wypraco-
waniem z propedeutyki nauk
spo³ecznych, pe³nym sloganów
i blagierstwa, nauczycielka
postawi³a "piêæ" z dopiskiem:
jakie jest twoje zdanie?
Uczeñ odpisa³: o moim zdaniu
napiszê po maturze.
=========================
MY�LI �REDNIEGO POLAKA
    Dziêki awarii w Czarno-
bylu radziecka my�l tech-
niczna roznios³a siê na ca³y
�wiat.
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NR 22/160/  2.6.86 15 Z£
===========================

Z REGIONU
--- W sklepach brak mas³a,
chocia¿ minister handlu da³
do zrozumienia, ¿e rzuci³ na
rynek to "z bie¿¹cej produk-
cji", czyli radioaktywne.
Wtajemniczeni powiadaj¹, ¿e
wzrost spo¿ycia tego ³atwo
psuj¹cego siê artyku³u jest
zwi¹zany z przygotowaniami
do zjazdu PZPR. Mamy nadzie-
jê, ¿e idzie o smarowanie
g³ów...
--- Nieomal ca³y ustêpuj¹cy
zarz¹d zwi¹zkowców z HiL
przepad³ w wyborach na na-
stêpn¹ kadencjê. Wykosili ich
emeryci, którzy stanowili 1/3
delegatów. Nowy prezes rokuje
takie same nadzieje jak po-
przedni. Po³owê konferencji
zajê³y wybory, drug¹ za�
dyskusja nad obni¿eniem
sk³adki i podwy¿szeniem wy-
soko�ci zasi³ków.
--- Z dwumiesiêcznym opó�-
nieniem dotar³y do nas spra-
wozdania z lokalnej fety za
pañstwowe pieni¹dze. Odby³a
siê ona w marcu z okazji
imienin ¿ony rektora AGH
Krystyny Kleczkowskiej. Re-
stauracja w G³ogoczowie
prze¿y³a niezapomnian¹ im-
prezê. Wyszukane potrawy
i obficie podawane drogie
trunki, doborowe towarzystwo
lokalnego prominenctwa
/a jak¿e, impreza zamkniêta/
i - zabawa jak siê patrzy.
Oczywi�cie wszystko za spo-
³eczne pieni¹dze, nie mówi¹c
ju¿ o czekaj¹cych wiernie pod

lokalem s³u¿bowych samocho-
dach, zajmuj¹cych siê od- i
dowózk¹ go�ci z Krakowa.
W PRL-u znowu zaczyna byæ
weso³o.
--- Jacu� Szewczyk opowie-
dzia³ siê na przedzjazdowej
konferencji partyjnej na AGH
przeciwko "fa³szywie rozu-
mianemu egalitaryzmowi spo-
³ecznemu". Licznie zebrani
r ó w n i e j s i  przyjêli
owacyjnie tê obiecuj¹c¹ wypo-
wied�.
--- Oficjalna prasa poda³a
informacje Wydawnictwa Li-
terackiego o jego deficy-
tach. W ub. r. dop³aci³o ono
do pozycji Filipowicza -
7.000 z³, Machejka - 400.000
z³, Rudnickiego - 406.000,
Kawalca - 540.000, Ho³uja ...
1 mln z³. Trudno uwierzyæ,
¿e tylko ci s¹ deficytowi.
Czy¿by przygrywka do po¿e-
gnania?
--- Czy¿ nie zabawna jest
nasza gospodarka planowa?
Taka np. milicja te¿ ma swój
plan gospodarczy: ile z³otó-
wek ma wycisn¹æ z obywateli
w charakterze mandatów.
W Krakowie miesiêcznie jest
to kwota kilkuset tysiêcy...
Jeszcze jedna forma �ci¹ga-
nia nadwy¿ki pieniê¿nej.

Z KRAJU
--- Lekarze opracowali dietê
popromienn¹. Nie opublikowano
jej z uwagi na to, ¿e po³owy z
zalecanych produktów nie ma
w ogóle na rynku.
--- Z wywiadu Urbana dla tv
RFN: "¯adna partia miêsa nie
zosta³a w Polsce ska¿ona w
stopniu szkodliwym dla zdro-
wia. Dotyczy to tak¿e innych
artyku³ów ¿ywno�ciowych z
wyj¹tkiem �wie¿ego mleka,
które NIE JEST PRZEDMIOTEM
EKSPORTU"...
--- Minister do spraw m³o-
dzie¿y o�wiadczy³, ¿e w ci¹gu
najbli¿szych lat nie mo¿e za-
spokoiæ aspiracji m³odzie¿y,
je¿eli bêd¹ one wy¿sze ni¿ w
Grecji czy Portugalii. Zgadza-
my siê na pude³ko sardynek i
gar�æ oliwek plus trochê sera
i wina, byle codziennie.
--- Fragment referatu podsu-
mowuj¹cego przedzjazdow¹ na-
radê aktywu partyjnego: "jedni
mówi¹, ¿e partia wtr¹ca siê do
wszystkiego, inni - ¿e to jesz-
cze za ma³o. Tak czy inaczej
musimy tê ogromn¹ pracê roz-
dzieliæ jednakowo na wszyst-
kich." Niez³e...
--- Cz³onek KC przewodniej
si³y Marian Wo�niak wynalaz³

/c.d. na str. 2/
===================================================

W �RODKACH MASOWEGO
   Kiedy czernobylska eksplozja sta³a siê ju¿ faktem trudnym
do ukrycia, �rodki przekazu zastosowa³y odpowiedni¹ obróbkê
wydarzenia. Zaczê³a siê ona od przeb¹kiwañ na temat wrogiej
propagandy wokó³ katastrofy. Przeb¹kiwania przesz³y w
grzmienie, sfinalizowane ostatecznie wymian¹ ciosów - Za-
chód w nas ska¿onym ideologicznie mlekiem, a my w niego
�piworami dla bezdomnych Amerykanów. Wymiana ciosów poru-
szy³a odbiorców. I wtedy propaganda by³a ju¿ w domu.
   Bo je�li kto� doszed³ do wniosku, ¿e w³adza znowu siê
zb³a�ni³a, to my�la³ ju¿ o Urbanie, a nie o Czarnobylu. I to
by³ pierwszy efekt ciosu. A za nim poszed³ nastêpny, w posta-
ci pretensji w³adzy: kto nas przeprosi za tê ca³¹ wra¿¹ kam-
paniê, której ofiar¹ padli�my? I znowu byli w domu. Bo zda-
nia siê podzieli³y - wzruszaæ siê losem w³adzy, czy drwiæ
z niego... I zapatrzeni w problem kupowali�my ska¿one mleko
i rzodkiewki, stawali�my w ogonku po mas³o.
   Czarnobylska katastrofa zatraca po takiej obróbce cechy
realnego wydarzenia, eksplozja nuklearna staje siê bomb¹
ideologiczn¹ zaplutych kapitalistów. Ci nie przeprosz¹ za
ni¹ nigdy, wiêc nawet je�li zostali trochê podtruci, to bi-
lans wychodzi na zero.
===================================================

NR 22 (160)  �  2 CZERWCA  �  1986



ROK IV  �  MA£A POLSKA
358

ca³kiem nowa receptê na kry-
zys gospodarczy: "Przestañmy
o nim mówiæ!".
--- Dzia³acze NFOZ wy³udzi-
li w ubieg³ym roku od spo³e-
czeñstwa 28 mln z³otych. Co�
oko³o 80 groszy od ³ebka.
Nic dziwnego, ¿e nie s¹ zado-
woleni.
--- Przewodnicz¹cy Zarz¹du
G³ównego TPPR St. Wroñski
oznajmi³ dziennikarzowi "GK":
"Nasz¹ si³¹ w umacnianiu
przyja�ni polsko-radzieckiej
jest si³a argumentów." Cho-
dzi³o mu zapewne o si³ê czo³-
gów i bojówek ZOMO.
===========================

ZE �WIATA
--- Rz¹d radziecki dop³aca
co roku do ka¿dego obywatela
oko³o tysi¹ca rubelków, je¿e-
li obywatel ten jest dziec-
kiem - donios³y Maskowskije
Nowosti. - Rozumiemy, ¿e jest
to zwi¹zane z przewidywanym
wzrostem eksportu - czy tak?
--- Stale maleje liczba ze-
zwoleñ udzielanych radziec-
kim ¯ydom na emigracjê do Iz-
raela. W lutym udzielono ich
84. W marcu - 54, z czego jed-
nak tylko 8 osób uda³o siê do
Izraela, reszta wybra³a USA,
Kanadê i Francjê. /PWA 15/
--- Czechos³owacki ruch
"Karta 77" zaapelowa³ do
w³adz o wprowadzenie zastêp-
czej s³u¿by wojskowej. S³u¿ba
taka istnieje w NRD i jest
tolerowana na Wêgrzech.
--- Dopiero teraz ZSRR ujaw-
ni³, ¿e Jurij Gagarin nie by³
pierwszym cz³owiekiem w
kosmosie, ¿e we wcze�niejszym
locie poniós³ �mieræ kosmo-
nauta Bondarenko.
===========================
MY�LI LUDZI WIELKICH
   ¯aden kraj nie mo¿e byæ
dobrze rz¹dzony dopóki wszy-
scy jego obywatele nie bêd¹
pamiêtaæ, ¿e oni s¹ stra¿ni-
kami prawa, a urzêdnicy je-
dynie �rodkami jego stosowa-
nia i niczym wiêcej.

   MARK TWAIN

KTO POPIERA SOLIDARNO�Æ
   Z opracowania Niezale¿nego Biura Badania Opinii Spo³ecz-
nej NSZZ "S" wynika, ¿e spo³eczne poparcie dla "S" jest w �ro-
dowisku krakowskim ci¹gle bardzo du¿e. Blisko 80% badanych
wyra¿a zdecydowan¹ sympatiê dla ruchu i chêæ dzia³ania w
jakiej� formie. Stosunkowo najmniejsze poparcie notuje siê
w �rodowisku najm³odszym /do 25 lat/, które jednak w innych
wypadkach opowiada siê za radykalnymi metodami i szybkim
dzia³aniem. Tylko 2% uwa¿a, ¿e w³adze zgodz¹ siê kiedy� na
niezale¿ne zwi¹zki zawodowe i spe³ni¹ dobrowolnie swoje
obietnice. Pytani o formy dzia³ania "S" i opozycyjne akcje
spo³eczeñstwa, ankietowani zdecydowanie opowiadaj¹ siê za
"pokojowymi" metodami: 78% pozytywnych ocen /przy 3% ne-
gatywnych/ uzyska³o "umacnianie i rozbudowa struktur pod-
ziemnych", za� 58% - podpisy pod zbiorowymi listami do
w³adz. Wyra�nie mniejsz¹ popularno�ci¹ ciesz¹ siê masowe
demonstracje, strajki, g³odówki. Nie mniej jednak zapytani
co robiæ, kiedy w³adza przekroczy brutalnie pewien próg
przyzwoito�ci, tylko 0,9% zaleca, by siedzieæ cicho. 89,7%
ankietowanych mieszkañców Krakowa s³ucha zagranicznych
rozg³o�ni /wg Urbana 24%/. Tylko 4,2% badanych twierdzi,
¿e nie dociera do nich w ogóle prasa podziemna... /NAI/
===================================================

POZORACJA INTELEKTUALNA - SKOKAMI NAPRZÓD MARSZ
   Z felietonu Jacka Fedorowicza wynotowali�my kilka my�li
o kulturze oficjalnej i niezale¿nej. My�l pierwsza - w ty-
tule. W permanentnym kryzysie gospodarczym, zwanym socja-
lizmem, w dziedzinie kultury odbywa siê mozolne budowanie
�wiata fikcji absolutnej. Podstawowym tego celem jest prze-
robienie Porêby na Wajdê. Tymczasem kultura niezale¿na
jest przyk³adem 3 "S". Od czasu, gdy okaza³o siê, ¿e z nieza-
le¿nych wydawnictw mo¿na wy¿yæ lepiej ni¿ z pañstwowej
posady, sta³y siê one nie do wykrycia. Ponadto drukuj¹ one
szybciej, a niekiedy nawet i lepiej ni¿ pañstwowe zak³ady
poligraficzne.
===================================================

L u f c i k    w a r i a t a
   Polecono nam w czynie spo³ecznym umyæ okna, wypastowaæ
pod³ogi, wypraæ firanki, wytrzepaæ dywaniki, zamie�æ schody
i wyk¹paæ siê dok³adnie. Byli�my tym zupe³nie wykoñczeni.
Wtedy kulturalno-o�wiatowy poinformowa³ nas, ¿e dziêki
akcji "Posesja" wyprzedzili�my Zachód w usuwaniu skutków
awarii reaktora, a nastêpnie rozda³ nam po tabletce multi-
vitaminy. Kiedy podpisywa³em siê na li�cie, zobaczy³em, ¿e
otrzyma³em w³a�nie dar Czerwonego Pó³ksiê¿yca. Poza tym
czujê siê dobrze, czego i Wam ¿yczê.

- Hipek -
===================================================
WESTCHNIENIE
   Szkoda, ¿e bandyci pomyli-
li Wojciechów i zniszczyli
sarkofag �wiêtego.
OG£OSZENIA DROBNE
   Zamieniê superkomfortowe
M-4 w Krakowie na �piwór
z kocem w Nowym Jorku.

MY�L �REDNIEGO POLAKA
Skoro Amerykanie ujarzmiaj¹
wy³¹cznie pañstwa zaniedbane
gospodarczo i o odmiennych
orientacjach politycznych, to
dlaczego jeszcze nas nie
ujarzmili?   ---
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=========================

Z REGIONU
--- ¯yzne ziemie rolnicze
w okolicach Proszowic do-
starczaj¹ Krakowowi ska¿onej
¿ywno�ci. Od dawna wiadomo
ju¿, ¿e plantacje tytoniu na
tym terenie opryskiwane s¹
szkodliwymi substancjami
chemicznymi, które rozk³ada-
j¹ siê w glebie co najmniej
4 lata. Zaleca siê wiêc za-
niechanie uprawy warzyw,
czego oczywi�cie nikt nie
przestrzega. I po co nam
jaki� Czarnobyl - na miejscu
mamy w³asne �ród³a ró¿nego
�wiñstwa do przyswojenia.
--- W czasie konferencji
przedzjazdowej w kombinacie
HiL cz³onek KC Marian Wo�-
niak powiedzia³ towarzyszom
/w zaufaniu, oczywi�cie, w
zaufaniu/, ¿e partia zamie-
rza systematycznie niszczyæ
sektor prywatny, i ¿e zrobi
to m¹drze. Owa m¹dro�æ bêdzie
polega³a na tym, ¿e nie za-
mknie siê od razu wszystkich
warsztatów, tylko sukcesyw-
nie bêdzie siê cofaæ koncesje.
Uprawnienia takie otrzyma
lokalna rada narodowa. Roz-
wi¹zanie to poprawi zdaniem
tow. Wo�niaka byt robotników
w Polsce.
--- 8-miesiêczny plan prze-
budowy ulicy Westerplatte
/dawnej J. Stalina, dawniej
A. Potockiego/ nie przewidu-
je, jak sugerowano, instalacji
wyrzutni rakiet �redniego
zasiêgu pod Konsulatem Gene-

ralnym ZSRR - przynajmniej
na razie.
--- Witia Wa�niewski, szef
TV Kraków, o�wiadczy³, i¿
dokumenty zjazdu powinny
stanowiæ OFERTÊ POLITYCZN¥
PARTII DLA CA£EGO SPO£E-
CZEÑSTWA. Hipek ma w imieniu
spo³eczeñstwa kontrofertê
dla partii, tyle ¿e niepoli-
tyczn¹. - Buzi!
--- Prezydent M. Krakowa
czuje siê doskonale, skoro
przyj¹³ z rado�ci¹ informa-
cjê, i¿ do roku 1990 przybê-
dzie w Krakowie� 80 miejsc
dla pacjentów cierpi¹cych na
chroniczne choroby psychicz-
ne. Có¿ za optymizm!
--- Kto chce siê przekonaæ
na w³asne oczy o wy¿szo�ci
socjalizmu nad kapitalizmem,
niech obejrzy sobie Wis³ê pod
Wawelem - czego� podobnego
nie ma nie tylko na zachód
od £aby, ale nawet w Stanach
Zjednoczonych.
=========================

Z KRAJU
--- Rzecznik prasowy wyst¹-
pi³ wyj¹tkowo, na mocy szcze-
gólnego pe³nomocnictwa, w
obronie dobrego imienia
partii. Najbardziej pomys³o-
wym argumentem by³o ujaw-
nienie, ¿e w�ród cz³onków
partii jest wielu katolików.
Tym te¿ zapewne nale¿y sobie
t³umaczyæ znakomit¹ orienta-
cjê rzecznika w tekstach
kazañ, które chêtnie i czêsto
cytuje. Aktyw dzia³a� Zgod-
nie z konstytucyjnym aksjo-
matem o przewodniej roli.

--- Produkcja artyku³ów
¿ywno�ciowych przestaje siê
op³acaæ ch³opom coraz bar-
dziej. Ostatnio - mleka. By-
d³o mleczne idzie na rze�, a
w³adza siê cieszy, ¿e znowu
drgnê³o w skupie.
--- Ponad po³owa pieniêdzy
wydawanych na artyku³y
spo¿ywcze wp³ynê³a w 95
roku do sklepów monopolo-
wych. Dochód ze sprzeda¿y
wódki pozostaje podstaw¹
bud¿etu pañstwa, ale odpo-
wiedzialno�æ za ten frag-
ment "patologii spo³ecznej"
przypisuje siê akurat pija-
kom. Czyli ofiarom przoduj¹-
cego systemu. /S¹ jednak
pozytywne zmiany - od pew-
nego czasu zniknê³a z Pe-
wex-u wódka o nazwie GOR-
BATSHOV�/
--- Zapowiada siê z nale¿y-
tym entuzjazmem luksusow¹,
dwujêzyczn¹ edycjê "Dzienni-
ków" niejakiego Hansa Fran-
ka, sze�æ tomów po dwa ty-
si¹ce stronic ka¿dy, s³owem
- ca³o�æ. Prawdopodobnie ma
to byæ substytut "Dziennika"
Witolda Gombrowicza, uzna-
nego przez cenzurê za nie-
cenzuralny /politycznie/.
Na razie mo¿emy siê syciæ
wspomnieniami panów Putra-
menta, Machejka, Sokorskie-
go, Ko�niewskiego, w tak
zwanej "sprzeda¿y ci¹g³ej".
--- Czy kto� z P.T. Czytel-
ników nie znalaz³ przypad-
kiem b. wicepremiera Ja-
gielskiego? Prosimy o po-
wiadomienie redakcji, spra-
wa pilna.

===================================================
W �RODKACH MASOWEGO
    Pod nêc¹cym tytu³em "Opowie�ci biblijne" tv uruchomi³a
serial dydaktyczny, maj¹cy zapewne przygotowaæ aktyw do
nauczania religioznawstwa w szko³ach �rednich. Koncepcja
dzie³a jest oczywi�cie ateistyczna, ale nawet atei�ci nie
powinni pozwalaæ dzieciom na jego ogl¹danie, albowiem roi
siê od bredni i fa³szywych sylogizmów og³upiaj¹cych widza
nie gorzej ni¿ dtv. Bezpieczniejsza pod tym wzglêdem jest
stanowczo Avenida Paulista�
  Daniel Passent ujawni³ w swoim felietonie w "Polityce" dwa
nazwiska "osób zas³uguj¹cych na powa¿ne traktowanie" - s¹
to mianowicie ks. Kudelski i prof. Grzegorczyk. Otó¿, naszym
zdaniem, na li�cie powy¿szej - w kolumnie równoleg³ej -
powinien siê znale�æ jeszcze Jan Dobraczyñski i� to by by³o
chyba wszystko.
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--- Je¿eli w r. 80 z³otówka
mia³a si³ê nabywcz¹ 64 gr. z
roku 70, to teraz ma ju¿ tylko
16 gr., a w porównaniu z r. 80
za z³otówkê dzi� mo¿emy kupiæ
towar warto�ci zaledwie 25
groszy.
=========================

ZE �WIATA
--- ONZ wyda³a raport, w któ-
rym oskar¿a siê wojska ra-
dzieckie i afgañskie o bez-
wzglêdn¹ brutalno�æ i stoso-
wanie tortur /p³ynny ogieñ,
wyrzucanie ludzi z helikopte-
ra, bicie specjalnymi narzê-
dziami, pod³¹czanie pr¹du do
genitaliów itp./. Raport sza-
cuje liczbê mieszkañców Afga-
nistanu, którzy zginêli z r¹k
¿o³nierzy radzieckich i af-
gañskich na 35 tysiêcy. /NAI/
--- W cudowny sposób rozmno-
¿yli siê ostatnio bu³garscy
zawodnicy w podnoszeniu ciê-
¿arów. Nie jest to niestety
efekt szkoleniowych sukcesów,
lecz wynik zmiany nazwisk
Turków bu³garskich, w�ród
których sport ten jest nies³y-
chanie popularny.
--- Kadafi postanowi³ ukaraæ
w³asny naród wycofuj¹c siê z
importu europejskiego arty-
ku³ów przemys³owych i ¿ywno-
�ci. Nie obejmuje to oczywi�cie
dostaw broni ze Zwi¹zku Ra-
dzieckiego.
--- Wydatki na zbrojenia
w skali globalnej wynosz¹ ok.
mld dolarów na dobê, z czego
po³owê mo¿na, je�li kto� po-
trafi, przeliczyæ na ruble.
/Ile transferowych - nie
wiemy./ W ka¿dym razie "wal-
ka o pokój" nie jest tania.
Czy nie lepiej by³oby siê
poddaæ i mieæ zarazem okupa-
cjê i pieni¹dze? Oczywi�cie,
w obu przypadkach amerykañ-
skie!
=========================

HUMOR
--- Pierwszy odcinek serialu
telewizji radzieckiej pod
nazw¹ "Dawka wiêksza ni¿
¿ycie", ma tytu³ "Ja tiebia
ska¿u"�

I  STRZE¯  SIEBIE  SAMEGO  JAK  BLIÌNIEGO  SWEGO
   W³adza przez 40 lat doskonali swoje dzia³ania, których
celem jest zaszczepienie cenzury ka¿demu tak, by sta³a
siê jego sumieniem. Prawomy�lnym. Tañsze to, wygo-
dniejsze, i lepiej rokuj¹ce na przysz³o�æ ni¿ jaki� urz¹d.
   Ostatnio w tv wprowadzono nowy przepis o produkcji
programów. Za ich wymowê ideologiczn¹ odpowiada ju¿ nie
tylko ten, co go robi, ale i specjalnie wyznaczony redak-
tor "odpowiedzialny", który - ¿yruje. Je�li ideologia
dzie³a nie spodoba siê, po ³bie dostaje producent i jego
¿yrant. "Odpowiedzialny" ma specjalny kajecik, w którym
ma zapisywaæ swoje zastrze¿enia do programu, gdy ten
powstaje. Ów kajecik wêdruje potem wraz z programem
przed odpowiedni¹ komisjê, która rozlicza: program, pro-
ducenta i "odpowiedzialnego". Ca³a finezja posuniêcia
polega na tym, ¿e "odpowiedzialnym" zostaje kolega pro-
ducenta, który obok - robi swój program i te¿ ma swojego
"odpowiedzialnego" z kajecikiem. A wiêc wzajemna inwigi-
lacja i oficjalne donosicielstwo. Wiêcej - �ledzê wszyst-
kich na oko³o, to w koñcu i siebie samego. I o to w³a�nie
chodzi, nie?
================================================

OBYWATELU!
    W aparacie partyjnym ruch przedzjazdowy, armia
przygotowuje siê do manewrów, prace rolne w pe³nym toku,
szkolnictwo wdra¿a kolejny etap reformy, Mi�kiewicz
przystêpuje do akcji "po-sesja" /listy proskrypcyjne ju¿
ponoæ gotowe/, nawet miêsa zjazdowego przyby³o kilo
z ko�ci¹, zatem czemu¿, o Obywatelu, jeste� smutny, z³y,
zgorzknia³y? Czy¿by� - jak red. Bronikowski - mniema³,
i¿ za piêæ lat bêdzie jeszcze gorzej? Zaufaj odrobinê
komecie Halleya - i sobie.
================================================
WYPISY Z LITERATURY OJCZYSTEJ: Czes³aw Mi³osz

W�ród niedo-prawdy
I niedo-sztuki
I niedo-prawa
I niedo-nauki

Pod niedo-niebem
Na niedo-ziemi
Niedo-niewinni
I niedo-zhañbieni

/z tomu "Nieobjêta ziemia", 1984/
================================================

L u f c i k w a r i a t a
    Na tablicy og³oszeñ pojawi³ siê komunikat podpisany
przez samego Zastêpcê Lekarza Naczelnego. Przeczytali�my
z ogromn¹ ulg¹, ¿e wszelkie zagro¿enia na terenie kli-
niki ust¹pi³y ca³kowicie, w zwi¹zku z czym znosi siê
obowi¹zek codziennego mycia r¹k i przywraca wspólne
rêczniki. Jaki� dowcipni� szarpn¹³ kartkê, tak ¿e zawi-
s³a na ro¿ku, ods³aniaj¹c poprzedni komunikat Zastêpcy
Lekarza Naczelnego. Donosi³ on, ¿e na terenie naszej
kliniki nie wystêpuj¹ ¿adne zagro¿enia, a sytuacja jest
najzupe³niej normalna.
    Rozeszli�my siê do separatek bez podawania r¹k, czego
i Wam ¿yczê.

- Hipek -       ---
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=========================

Z REGIONU
--- Po Krakowie zaczyna
kr¹¿yæ "List otwarty do spo-
³eczeñstwa polskiego w spra-
wie samoobrony ekologicznej".
Krytykuje on posuniêcia w³a-
dzy wobec katastrofy czarno-
bylskiej, jej politykê ochrony
�rodowiska, oraz sprzeciwia
siê budowie, przestarza³ej ju¿,
elektrowni j¹drowej w ¯arno-
wcu; wzywa do utworzenia Ru-
chu Samoobrony Ekologicznej,
inicjatywy obywatelskiej po-
zbawionej aspiracji politycz-
nych. List, pod którym zaczêto
sk³adaæ podpisy, otrzymali:
Papie¿, Prymas, Sejm, PAN,
Kongres Polonii Amerykañ-
skiej, sekretarz gen. ONZ,
RWPG, Parlament Europejski i
specjalistyczne organizacje
miêdzynarodowe.
--- Od 1 czerwca wszed³ w
¿ycie nowy rozk³ad jazdy PKS.
Likwidacji uleg³o wiele kur-
sów, a niekiedy po³owa jak w
przypadku po³¹czeñ z podkra-
kowskimi Iwanowicami. Na ko-
lei za�, na trasach wychodz¹-
cych z P³aszowa, z my�l¹ o
cz³owieku pracy poprzesuwano
poci¹gi tak sprytnie, ¿eby po
nocnej zmianie czeka³o siê na
powrót do domu, w nieogrze-
wanej poczekalni, godzinê lub
dwie. Ów "trynd" jest sta³y i
datuje siê od s³ynnej zimy
stulecia w 1979 roku.
--- 10 lat temu w woj. nowo-
s¹deckim 0,6% rzek by³o poza
wszelk¹ klas¹ czysto�ci.

Obecnie - 54,4 %. W 1976 r.
79% rzek mia³o I klasê czy-
sto�ci, dzisiaj - 0 /zero/.
Mniej czy wiêcej ni¿ zero?
--- Ostatnio odnotowano w
Krakowie wiele przypadków
zatruæ u dzieci karmionych
w obawie przed ska¿eniem -
mlekiem w proszku. Mleko to
okaza³o siê radioaktywne -
na rynek bowiem trafia³o to
z bie¿¹cej produkcji. Wygl¹-
da na to, ¿e w³adzy pozosta³o
ju¿ tylko uprawianie magii.
--- Dzielni ch³opcy z kra-
kowskiej dochodzeniówki ujê-
li ostatnio gro�nego aferzy-
stê. Zamiast za³o¿yæ /z se-
kretarzem POP/ zak³adowy
zespó³ gospodarczy, zbrod-
niarz ten zmontowa³ indywi-
dualnie w ci¹gu dwu i pó³
lat 9 zestawów meblowych
"Hejna³" z wybrakowanych
elementów, które kupowa³ w
swym miejscu pracy, po czym
nielegalnie naprawia³,
sk³ada³ i zawozi³ nabywcom.
Teraz siedzi i czeka na pro-
ces, egoista�
--- Ofiarno�æ spo³eczeñstwa
na Narodowy Fundusz Pomocy
Szkole nie by³a widaæ zbyt
wysoka, skoro w niektórych
przedszkolach krakowskich
zarz¹dzono przymusowy wykup
znaczków naklejanych na po-
dania o przyjêcie.

Z KRAJU
--- Miejsce aresztowanego
Zbigniewa Bujaka w Tymczaso-
wej Komisji Koordynacyjnej
zaj¹³ Wiktor Kulerski, 51-
letni nauczyciel, ukrywaj¹cy
siê od grudnia 81. Bujak prze-
bywa w areszcie na Rakowiec-
kiej i donosi stamt¹d, ¿e
traktuj¹ go przyzwoicie. Rób-
my swoje kochani. Róbmy swoje.
--- Urban ujawni³, ¿e osobi-
st¹ odpowiedzialno�æ za wpro-
wadzenie stanu wojennego w
PRL ponosi niejaki Ronald
Reagan. Proponujemy zatem
nadanie mu tytu³u Honorowe-
go Prezesa Wojskowej Rady
Ocalenia Narodowego.
--- Termin jubileuszowego
zjazdu przewodniej si³y prze-
suniêto na "po Mundialu" -
prawdopodobnie w nadziei na
/jak¿e potrzebny/ sukces.
Uwiêzienie Bujaka nie wy-
starczy?
--- Mamy ju¿ zupe³nie nor-
malne stosunki miêdzynarodo-
we - odwiedz¹ nas dwie osobi-
sto�ci o nazwiskach: Kanaen
Sodindo Banana oraz Manga³ym
Dugersuren /PAP/.
--- W w-skim LO im. Zamoys-
kiego podczas matury ucznio-
wie wywiesili transparent:
¯¥DAMY ZAPRZESTANIA PRÓBNYCH
WYBUCHÓW ELEKTROWNI J¥DROWYCH!

/NAI/

===================================================

W �RODKACH MASOWEGO
    Cenzura wyciê³a z tekstów Kardyna³a Wyszyñskiego w "Ty-
godniku Powszechnym" z 8 czerwca zdania: /1/ "Zmusiæ do mil-
czenia przez lêk - to pierwsze zadanie strategii bezbo¿ni-
czej", oraz /2/ /po zdaniu: "Duch polski wypielêgnowany przez
Ewangeliê, d¹¿y do mi³o�ci." / - "Trzeba dopiero 'uchwa³' by
go odmieniæ". Prosimy dopisaæ.
    Nie wiemy czemu pap stosuje ostatnio w komunikatach pi-
sowniê typu "niedziela palmowa", ale domy�lamy siê. W na-
szych tekstach pisownia "PZPR" obowi¹zuje od dnia 13 grudnia
1981 roku - po prostu dla odró¿nienia. Podobnie po zakoñcze-
niu II wojny �wiatowej pisano s³owo "niemiec". Mniej wiêcej
do czasu utworzenia NRD�
    Szalone oburzenie naszych prasowych moralistów wywo³a³y
- nie dostêpne w PRL - pamiêtniki Rogera Vadima, wspomina-
j¹cego swoje intymne zwi¹zki. Natomiast nowa ksi¹¿ka Wo³odii
Sokorskiego ma ciep³e recenzje. Swój ch³op�
    Gratulujemy "Gazecie Krakowskiej", drukowanej obecnie na
delikatnym, jedwabistym papierze, mi³ym w dotyku - prosimy
o kontynuowanie!
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--- Po czarnobylskiej kata-
strofie i pierwszej fali ska-
¿enia w Polsce wojewoda
ostro³êcki og³osi³ w swoim
województwie stan klêski
ekologicznej, albowiem ska¿e-
nie radioaktywne przekra-
cza³o tam kilkana�cie razy
dopuszczalne normy. Rzeczy-
wi�cie, by³ to stan klêski,
ale g³ównie dla wojewody,
którego decyzjê natychmiast
zawieszono, a jego samego, de-
likatnie mówi¹c, odwo³ano�
--- Nasz agent sto³eczny do-
nosi, ¿e w najbli¿szych dniach
nie przewiduje siê delegali-
zacji Ko�cio³a Katolickiego
w PRL - i jest to jedyna do-
bra wiadomo�æ z W-wy.
=========================
ZE �WIATA
--- W³adze RPA og³osi³y stan
wyj¹tkowy. Zabroni³y m.in.
�rodkom masowego przekazu
upowszechniania tre�ci wy-
wrotowych i nawo³uj¹cych
przeciw w³adzy. Ot, i cieka-
wostka - ¿e tego mass-mediom
mo¿na zakazaæ dopiero w sta-
nie wyj¹tkowym.
--- Wed³ug naszego specjal-
nego wys³annika do Waszyng-
tonu, nic nie wskazuje na to,
by wskutek rewelacji Jerzego
Urbana, dotycz¹cych odpowie-
dzialno�ci Reagana za pucz
13 grudnia 1981 mia³a nast¹-
piæ dymisja Prezydenta.
--- Gorbaczow zapowiada ko-
lejn¹ propozycjê sowieck¹ w
ONZ pod has³em: "Kosmos -
aren¹ pokoju gwiezdnego". Na
ziemi, jak siê domy�lamy, zo-
stanie jak dawniej?
=========================
MY�L �REDNIEGO POLAKA
    W³a�ciwie mogliby�my spo-
kojnie zrezygnowaæ z systemu
reglamentacji benzyny. Nie
znam kierowcy, który by nie
mia³, bardziej lub mniej,
pewnych �róde³ etyliny.
=========================
Kiepskie s¹ perspektywy
dzi� przed Drugim �wiatem,
skoro marchew ska¿ona,
bêdzie rz¹dzon batem�

BEZPARTYJNI - POMO¯ECIE?

    Doskona³e recepty na poprawienie sytuacji w Polsce
prezentowali ostatnio towarzysze w czasie konferencji
przedzjazdowej w Krakowie. Naczelny krakowskiej przewod-
niej S, Tabkowski za najwa¿niejsz¹ dla partii sprawê uwa¿a
zapêdzenie przysz³ych lekarzy do podjêcia rocznej pracy
w charakterze salowych. S³awek zna to zagadnienie, bo sam
jest dohtorem /tyle, ¿e politologii/. Ciekawe, czy przed
studiami sprz¹ta³ przez rok komitet partii. Sekretarz z
Huty proponowa³, aby powsta³y takie uregulowania prawne,
które przywi¹¿¹ pracownika do zak³adu. Ten z kolei pro-
blem zna z w³asnego do�wiadczenia - przyspawa³ siê do
sto³ka i ani zamierza go opu�ciæ. Nowe zadania wyznaczy³a
nam towarzyszka Pszczo³a /Stefania, nie Maja/, która do-
maga siê, aby �wiecki charakter szko³y umacnia³ nie tylko
nauczyciel, ale i rodzice. Dobre, prawda?
    Przez ca³¹ konferencjê przewija³y siê podobne zadania
pod adresem bezpartyjnych. Docent Jarowiecki postulowa³,
aby w�ród nich szukaæ sojuszników dla programu partii.
S. Kruk chce imiennie zapraszaæ bezpartyjnych na zebrania
przewodniej, genera³ milicji Gruba mia³ dla nich dzia³a-
nia "porz¹dkowe i dyscyplinuj¹ce".
    Te liczne postulaty pod naszym adresem niew¹tpliwie
�wiadcz¹ g³ównie o jednym - ¿e partia definitywnie stra-
ci³a ju¿ zaufanie do swoich szeregów�

=================================================

C z y t a j   u w a ¿ n i e
MOJE  MARZENIE

    Marzê, ¿e przychodz¹ m³odsi i stwierdzaj¹, ¿e nasze
trwanie i ca³a opozycja to zawracanie g³owy. A oni maj¹
pomys³ na komunizm i ca³y RWPG-owski pat. Wyci¹gnêli
wnioski z naszych b³êdów, nie robi¹ kryzysu, buduj¹ nieza-
le¿n¹ Polskê. A ja sk³adam samokrytykê i wracam do zawodu.
Albo jestem goñcem w VII Podcentrum Oporu Grupy Po³u-
dniowy Wschód�
    I czujê przez skórê, ¿e ci m³odzi mieliby racjê. ¯e to
jest zawracanie g³owy. Tylko, ¿e ani ich, ani koncepcji nie
widaæ. Pozostaje trwanie. /k/

=================================================

L u f c i k  w a r i a t a

    Na prasówce dowiedzieli�my siê, ¿e nasz rz¹d oskar¿y³
rz¹d amerykañski o to, ¿e nie ujawni³ w porê tego, co nasz
rz¹d przygotowywa³ w tajemnicy na grudzieñ 1981. W zwi¹z-
ku z tym nasz rz¹d, który bynajmniej nie chcia³, zosta³
zmuszony, ale nie mo¿e ponosiæ odpowiedzialno�ci - winien
jest Ronald R.!
    W tym momencie pacjent Fe, który nie interesuje siê
pi³k¹ no¿n¹, wiêc nie drzema³, zapyta³ lektora - kto w³a-
�ciwie pos³a³ Kukliñskiego do Waszyngtonu?
    Na tym prasówka siê skoñczy³a - podobno lektor po pew-
nym czasie odzyska³ zdolno�æ mówienia, za� pacjent Fe, po
rozmowie ostrzegawczej, ma cokolwiek zniekszta³con¹ dykcjê
i zamiast "Urban" mówi "urwan".

- Hipek -   ---
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===========================

Z REGIONU
--- W Krakowie prywatni
w³a�ciciele pañstwowych sta-
cji CPN porozumieli siê co do
ceny komercyjnej benzyny.
Ustalono, ¿e w tym sezonie
bêdzie ona kosztowaæ 160 z³
za litr /¿ó³ta/. Sytuacja w
tej dziedzinie coraz bardziej
zaczyna przypominaæ lata
trzydzieste w Chicago. Jedy-
nym skutecznym sposobem na
mafiê okaza³o siê wówczas
zniesienie prohibicji. W Pol-
sce uwa¿a siê, ¿e wystarczy-
³oby dodaæ ludziom po 6 li-
trów na kwarta³.
--- W mi³ym, przedzjazdowym
nastroju spotykaj¹ siê dele-
gaci ze spo³eczeñstwem i wy-
s³uchuj¹ tego, co te¿ ma im
ono do powiedzenia. Na przy-
k³ad Jan Arendarczyk, który
wyst¹pi³ w roli spo³eczeñstwa
/w UD �ródmie�cie/, domaga³
siê, aby "tych, którzy s¹
przeciw nam" nie nazywaæ
"³adnie" przeciwnikami poli-
tycznymi, ale   w r o g a m i
k l a s o w y m i. Zgadzamy
siê, informuj¹c przy okazji,
¿e nie posiadamy �rodków pro-
dukcji ani narzêdzi, za� wy-
pracowana przez nas warto�æ
dodatkowa jest przyw³aszcza-
na przez pracodawcê. Pytanie:
kto powinien siê obawiaæ
naszego klasowego gniewu?
--- Kampaniê przedzjazdow¹
potraktowa³o powa¿nie rów-
nie¿ podziemie. Na murach

krakowskich domów pojawi³y
siê stosowne napisy. W Hucie
- "X Zjazd PZPR" powieszony
na gustownej szubienicy, w
os. XXX-lecia - "X zjazd jo-
downiczych".
--- Niezwyk³¹ zabawê mieli
widzowie koncertu w krakow-
skiej Operetce, odbywaj¹cego
siê w czasie s³ynnego "obe-
rwania chmury" nad naszym
miastem. Przez metrow¹ dziu-
rê w stropie woda la³a siê
strumieniami zalewaj¹c scenê
i orkiestron. Aktorzy wycho-
dz¹c na scenê symulowali
ruch crawla lub ¿abki. Wi-
dzowie zarykiwali siê ze
�miechu. Orkiestra gra³a na
bosaka. Je¿eli wierzyæ by
planom, to nowy gmach kra-
kowskiej Operetki stoi ju¿ od
trzech lat. W rzeczywisto�ci
jednak, nie zdecydowano jesz-
cze o jego lokalizacji...
--- Ukaza³o siê �liczne
og³oszenie: "egzaminy wstêpne
- adiunkt AGH /.../, tel. /.../"
Nareszcie trochê jawno�ci!
===========================

Z KRAJU
--- SB rozpu�ci³a plotkê
jakoby Z. Bujaka ujêto "dziêki
spo³ecznej postawie obywate-
li", czyli mówi¹c po polsku -
wsypie kolegów. Nie jest to

prawd¹. Dziêki spo³ecznej po-
stawie Polaków Bujak, w ser-
cu pañstwa policji i szpiclów
ukrywa³ siê przez prawie
piêæ lat. Wsypa by³a przypad-
kowa.
--- W Warszawie uruchomiono
przy ko�ciele �w. Aleksandra
poradniê, udzielaj¹c¹ bez-
p³atnie pomocy prawnej nau-
czycielom z ca³ego kraju
/³¹cznie z organizowaniem
obrony w postêpowaniach
przed s¹dami, komisjami dys-
cyplinarnymi i organami
pañstwowymi/.
--- Sejm zaj¹³ siê powa¿nie
patologi¹ spo³eczn¹, tak ¿e
mo¿emy byæ spokojni - w tej
dziedzinie nie ma mowy o
jakiejkolwiek poprawie, pro-
ces gnilny bêdzie trwa³ a¿
do skutku. Na zdrowie, towa-
rzysze!
--- Choæ w szko³ach �rednich
planuje siê wprowadziæ re-
formê programu /opieraj¹c¹
siê na jeszcze skuteczniejszej
indoktrynacji/ od wrze�nia
br. jedynie w klasach pierw-
szych, zmiana regulaminu
matury, zwi¹zana z tym pro-
gramem, ma tak¿e nast¹piæ ju¿
w przysz³ym roku szkolnym.
Jak najszybciej przekonaæ do
socjalizmu! - Rozkaz!
--- Z³odziejski mechanizm

======================================================

W �RODKACH MASOWEGO

   Genera³ Cze-Ka udzieli³ wywiadu, poniewa¿ na tym zna siê
s³u¿bowo najlepiej. Dziêki uprzejmo�ci �rodków masowego
wiemy wiêc ju¿, ¿e jest on szczerym patriot¹ mi³uj¹cym pokój,
poczciwym libera³em i w ogóle - zacno�ci cz³owiekiem, a
nawet safandu³¹, któremu pozosta³a z m³odych lat tylko jedna
namiêtno�æ: marzy o tym, ¿eby strzeliæ byka na miarê rekor-
du �wiata. Naszym zdaniem marzenie to jest ju¿ zrealizowane
- a ¿e nie przynios³o strzelaj¹cemu pe³ni szczê�cia, to ju¿
inna historia.
   Gwoli odprê¿enia miêdzy jednym meczem a drugim, tvp daje
masom odrobinê kultury. W tym celu w teatrze telewizyjnym
pojawi³a siê pornograficzna sk³adanka austriacka p.t. "Ko-
rowód", opisuj¹ca wêdrówkê pewnego streptokoka przez progi
i bariery spo³eczne Wiednia /na razie czê�æ pierwsza/.
Sprawno�æ aktorów, wystêpuj¹cych w tej piramidalnej chale
dorównywa³a poziomowi polskiej ekipy pi³karskiej, zademon-
strowanemu zaraz potem. Czy¿by ogl¹dali?
   Tytu³ w "Polityce": KOÑCZY SIÊ G£ÓD KSI¥¯KI, nale¿y uzu-
pe³niæ informacj¹, i¿ ZACZYNA SIÊ NIESTRAWNO�Æ.

NR 25 (163)  �  23 CZERWCA �  1986



ROK IV  �  MA£A POLSKA
364

wszelkich loterii pañstwo-
wych obna¿y³ b³¹d drukarski
w tabeli wygranych loterii
fantowej "G³osu Szczeciñskie-
go". By³a ona zorganizowana
w my�l zasady "co drugi los
wygrywa". Tyle, ¿e tych wy-
grywaj¹cych wydrukowano
kilkadziesi¹t razy mniej.
Podanie takiego pustego nu-
meru spowodowa³o, ¿e ca³a
loteria zbankrutowa³a. Or-
ganizatorzy uniewa¿nili j¹
i oferuj¹ za wygrane losy
zwrot dwudziestu z³otych.
Póki sami oszukiwali by³o
wszystko w porz¹dku.
--- Wobec wyeliminowania
Polski z Mundialu rysuj¹ siê
realne szanse na amnestiê
dla wiê�niów politycznych,
albowiem kilogram miêska
/z ko�ci¹/ nie wystarczy dla
u�wietnienia zjazdu przewod-
niej si³y.
===========================

ZE �WIATA
--- Dyrekcja elektrowni
w Czarnobylu do dzisiaj nie
wie, gdzie jest jej za³oga.
Oznacza to, ¿e albo liczba
ofiar by³a znacznie wiêksza
ni¿ podano, albo za³oga prze-
widuj¹c awariê opu�ci³a nie-
bezpieczny teren lub te¿
znaj¹c radziecki system
sprawiedliwo�ci /dyrektor -
nagana partyjna, kierownik -
po premii, pracownik - 10 lat
³agru za sabota¿/ postanowi-
³a w ogóle nie wracaæ do
swojego miejsca pracy.
===========================

    Partia ma jeszcze wolne
miejsca. Ka¿demu cz³onkowi,
który przyprowadzi jednego
nowego kandydata, w nagrodê
pozwala siê przez rok nie
p³aciæ sk³adek. Taki, który
przyprowadzi dwóch, w nagro-
dê mo¿e z partii wyst¹piæ.
Je¿eli za� przyprowadzi
trzech nowych kandydatów,
otrzyma za�wiadczenie, ¿e
nigdy do partii nie nale¿a³...
===========================
NOWE HAS£O - M£ODZIE¯ Z
PARTI¥ SIÊ ROZLICZY!

NIE MA SUKCESU
   Polscy futboli�ci po zdobyciu w czterech meczach jednej
jedynej bramki, musieli niestety opu�ciæ mundialowe roz-
grywki w Meksyku. Co dostan¹ za to nasi pi³karze? Podobno
medale za... zas³ugi w krzewieniu marksizmu-leninizmu. S¹-
dz¹c z poziomu gry, informacja ta nie jest daleka od praw-
dy... Ch³opcom nie chce siê graæ nawet przy stawce 1000 dola-
rów za pó³torej godziny. Nasze has³o na nastêpny Mundial:
Kasa bli¿ej boiska!
   Po wczo³ganiu siê do 1/8 fina³u trzeba by³o spakowaæ
manatki, ale na os³odê - wraca³o siê w doborowym, obozowym
towarzystwie. Mo¿emy sobie tylko z tego wszystkiego powró-
¿yæ: sukcesu nie ma i ju¿ nie bêdzie, a na ekranie widaæ jak
na przemian kopi¹ siê i gadaj¹, kopi¹ siê i gadaj¹... No tak,
ju¿ wiemy, to obraz innych czerwcowych rozgrywek. Zjazdo-
wych.
======================================================

"GWIAZDA PIO£UN"
   Katastrofa czarnobylska wci¹¿ jeszcze pozostaje w cen-
trum uwagi. Czas ucieka, zacieraj¹ siê pierwsze wra¿enia,
pozostaje oswojona z groz¹ rezygnacja. I tak nie ma gdzie
uciekaæ. Nie tylko zreszt¹ przed tym...
   Natychmiast po wydarzeniach wszystkich obieg³y s³owa
przypomniane z Apokalipsy �w. Jana /8, 10-11/ - przepowied-
nia ra¿enia ludzko�ci Gwiazd¹ Pio³un /a pio³un po ukraiñ-
sku nazywa siê czornobyl/.
   W takim kontek�cie najlepszym komentarzem pozostaje
wiersz Mi³osza, odszukany w zbiorze "Hymn o perle" /1977-9/.

   Pod Gwiazd¹ Pio³un gorzkie toczy³y siê rzeki.
   Cz³owiek w polu zbiera³ gorzki chleb.
   Nie �wieci³ nad nim w górze znak boskiej opieki
   I ho³du swych wiernych domaga³ siê wiek.

   Od dinozaura swój ród wywodzili.
   Zrêczno�æ lemurów z grot skalnych przynie�li.
   I nad miastami lot pterodaktyli
   Og³asza³ prawo dla my�l¹cej ple�ni.

   Zwi¹zali drutem cz³owiekowi rêce
   I wy�mianego k³adli w p³ytkie groby,
   ¯eby nie wzywa³ prawdy w testamencie
   I ju¿ na zawsze by³ anonimowy.

   Imperium planetarne by³o blisko.
   W³adza nad mow¹ zosta³a im dana.
   I nie ostyg³o jeszcze popielisko
   Kiedy sta³ znowu Rzym Dioklecjana.
======================================================

L u f c i k    w a r i a t a
   W nagrodê za to, ¿e przeczyta³em wywiad z genera³em Cze-
siem w "Polityce" nie wydaj¹c ¿adnych nieregulaminowych
d�wiêków, pozwolono mi wyj�æ na przepustkê. Miasteczko piêk-
nieje - ju¿ prawie wszystkie napisy na murach przykryte
nowym tynkiem, przyby³o te¿ pomników. W zasadzie nie mam
zastrze¿eñ, chêtnie jeszcze kiedy� wyjdê na taki spacer. Nie
rozumiem tylko jednego: w ró¿nych miejscach wisi obwieszcze-
nie - OD NAS ZALE¯Y JAKA POLSKA WKROCZY W XXI WIEK, ale
nie ma pod nim ¿adnego podpisu ani adresu! - No, chocia¿ z
drugiej strony to mo¿e i s³usznie?.. - Hipek -
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=========================

Z REGIONU
--- Tajna Komisja Robotnicza
Hutników w Nowej Hucie og³o-
si³a dzieñ 22 lipca Dniem
Wiê�nia Politycznego. Pamiê-
taj o wiê�niach sumienia!
--- W ramach walki na po-
mniki spo³eczeñstwo Krakowa
otrzyma³o dotkliwy cios od
w³adz miejskich, ale nie mar-
twcie siê, dopiszemy parê dat
i bêdzie O.K.
--- W trosce o szarych ludzi
pracy PKP uruchomi³a spe-
cjalny poci¹g sypialny, który
bêdzie wozi³ w³a�cicieli Po-
lonezów wraz z samochodami
na Hel. Czekamy na po³¹czenie
helikopterowe z Kasprowym
Wierchem - w koñcu mamy
najlepsze ZOMO w PRL!
--- Reglamentacjê poznasz
nie tylko po kartkach. W kra-
kowskich aptekach od d³u¿-
szego ju¿ czasu trwa proceder
sprzedawania takiej ilo�ci
lekarstwa, jak¹ aptece wolno
jednorazowo sprzedaæ, a nie
jak¹ klient ma wypisan¹ na
recepcie. Dziêki temu powsta-
je iluzja, ¿e leki jeszcze s¹.
Kto wie, mo¿e w nastêpnym
etapie wychodzenia z kryzysu
chorym bêdzie siê w aptekach
lekarstwa ju¿ tylko pokazy-
wa³o?..
--- Recydywista P. Kowalski
za wypicie skradzionej bu-
telki oran¿ady warto�ci 17 z³
skazany zosta³ na dwa lata
wiêzienia, 30 tys. z³ grzywny
i konfiskatê mienia /moto-
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cykl WSK/. Jak tak dalej pój-
dzie, to trzeba bêdzie prze-
znaczyæ "Kongresowy" na filiê
Montelupich. Gara¿e te¿ siê
przydadz¹.
--- Kpt Franek Ko³odziej  z
WUSW ujawni³ przed zjazdem,
¿e "tak¿e bêdzie on nadzwy-
czajny", narzeka³ na nisk¹
efektywno�æ pracy ca³ego
spo³eczeñstwa, zad³u¿enie
oraz narastaj¹ce patologie
spo³eczne - w tym "chêæ urz¹-
dzenia siê m³odych w �wie-
cie". Naszym zdaniem zjazd
bêdzie nienadzwyczajny, spo-
³eczeñstwo i tak niepotrzeb-
nie siê stara, d³ugami niech
siê martwi¹ wierzyciele, co
za� do patologii, to najbar-
dziej mêczy nas urz¹dzanie
siê niektórych m³odych aku-
rat na miejscu - np. pod
p³aszczykiem Urzêdu.
=========================

Z KRAJU
--- W Poznaniu 5-tysiêczny
pochód niezale¿ny, uformowa-
ny po mszy celebrowanej przez
Prymasa, zosta³ zaatakowany
przez ZOMO i milicjê. Dosz³o

do masowych aresztowañ.
--- W swoim inauguracyjnym
wyst¹pieniu zjazdowym wódz
przewodniej zapowiedzia³
amnestiê. Ma ona jednak byæ
tylko czê�ciowa i nie obejmo-
waæ "recydywistów". Dziêki
takiej amnestii nie wyjdzie z
wiêzienia praktycznie ¿aden
wiêzieñ polityczny.
--- W celu zdobycia �rodków
na poprawê wy¿ywienia dele-
gatów, ich organ zorganizo-
wa³ festyn, w czasie którego
mo¿na by³o kupiæ kawê, poma-
rañcze i plecaki - w ogóle
wszystko. Mo¿e tylko z wyj¹t-
kiem toreb, z którymi wkro-
czymy w XXI wiek, pod �wia-
t³ym przewodem awangardy.
--- Dziêki pomocy radziec-
kiej mamy pod dostatkiem
truskawek po niewygórowanej
cenie, poniewa¿ skup ekspor-
towy zosta³ w tym roku
wstrzymany /brak amatorów
za granic¹/. Jedzcie na zdro-
wie, kto wie, kiedy bêdzie
nastêpna awaria�
--- Ekscelencja Jerzy Urban
pozwa³ do s¹du ksiêdza Jana
Umiñskiego, który uwa¿a po-

==================================================

W �RODKACH MASOWEGO
    Pu³kownik Tarczyñski z Wojskowego Instytutu Historycz-
nego poda³ w radiowych "Rozmowach Historycznych" obowi¹zu-
j¹c¹ interpretacjê wybuchu wojny niemiecko-radzieckiej  22
czerwca 1941 roku. Po wnikliwej analizie historycy stwier-
dzili, ¿e Zwi¹zek Radziecki zawar³ jednak 23 sierpnia trak-
tat z III Rzesz¹, nazwany uk³adem Ribbentrop - Mo³otow. Hi-
storiografia wojskowa nadal analizuje szczegó³y uk³adu, to-
te¿ ich nie podaje na razie. Ogólnie mo¿na jednak powiedzieæ
¿e ZSRR przygotowuj¹c siê do uderzenia na Niemcy, przesun¹³
swoje granice bli¿ej, na zachód, oraz podj¹³ pewne dzia³ania
polityczne i gospodarcze� I mimo tego jak¿e przekonywaj¹ce-
go wyja�nienia przoduj¹ca historiografa radziecka ci¹gle
jeszcze ma w¹tpliwo�ci, czy uk³ad ów zawarto�
    Cenzura pokancerowa³a materia³y dotycz¹ce Poznañskiego
Czerwca w "Tygodniku Powszechnym", poniewa¿ zawiera³y tre-
�ci godz¹ce w to, w co godziæ nie wolno. Ostatnio ju¿ nawet
o Stalinie nie wolno pisaæ /�le/.
    Jeden z komentatorów mundialowych telewizji polskiej nie
zauwa¿y³, ¿e pad³a bramka. Drugi potrzebowa³ prawie trzy-
dzie�ci minut, ¿eby dostrzec, która dru¿yna gra w dziesi¹tkê
po otrzymaniu czerwonej kartki. ¯aden z nich nie zna jêzyka
hiszpañskiego /polski za� pobie¿nie i ze z³ej strony/. Jak
s¹dzicie, ile kosztowa³a nas weryfikacja  kadr dziennikar-
skich. Wolno siê pomyliæ o jedno pokolenie.
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
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dobno, ¿e Urban jest gorszy
od Goebbelsa. Proszê ksiêdza,
¿yj¹ jeszcze tacy, którzy pa-
miêtaj¹ dawne czasy i zgod-
nie twierdz¹, ¿e Urban jest
z n a c z n i e   l e p s z y!..
--- Po trzech nieudanych
transplantacjach serca w
Polsce poinformowano o
czwartej z ponad miesiêcz-
nym opó�nieniem. Kiedy¿
osi¹gniemy po³ap 30 lat,
których trzeba by³o Zwi¹z-
kowi Radzieckiemu, ¿eby
ujawni³ �mieræ pierwszego
kosmonauty?
--- Oskar¿enie Bujaka o
szpiegostwo - jak pokaza³a
tv, w mieszkaniu gdzie go
zatrzymano, znajdowa³ siê
sprzêt szpiegowski, przypo-
mina stary dowcip o bacy,
którego wsadzono za bimbrow-
nictwo, poniewa¿ mia³ w do-
mu sprzêt do pêdzenia. - To
ska¿cie mnie jeszcze za gwa³t
- domaga³ siê baca - bo
sprzêt potrzebny do tego
mam przy sobie.
--- Powoli zaczynaj¹ siê
przygotowania do przysz³o-
rocznej trzeciej wizyty Pa-
pie¿a w Polsce. Kuria War-
szawska rozpoczê³a rozmowy z
plastykami w sprawie zapro-
jektowania okoliczno�ciowego
znaczka-plakietki do wpiêcia
w klapê.
--- NBP w odpowiedzi na
krytykê zbyt niskich kredy-
tów budowlanych zaproponowa³
nowy system kredytowania.
Nowo�æ polega na tym, ¿e ra-
dykalnie zmniejszono wyso-
ko�æ kredytu i bardziej ob-
warowano mo¿liwo�ci otrzyma-
nia po¿yczki. Nie tyle poszli,
co weszli nam na rêkê.
--- Urban zagrozi³ przed-
stawicielowi New York Ti-
mes�a, ¿e je�li imperializm
amerykañski nie zaniecha
wrogiej dzia³alno�ci wobec
Polski, wkrótce wydany zo-
stanie trzeci tom tzw. "Bia³ej
Ksiêgi", opisuj¹cy szczegó³owo
szykany zastosowane wobec
polskich koców i �piworów
przez administracjê Reagana.

ZE �WIATA
--- Ju¿ tylko cztery miesi¹-
ce dziel¹ nas od najwa¿niej-
szego wydarzenia stulecia -
wspólnych mod³ów o pokój w
Asy¿u, gdzie 27 pa�dziernika
spotkaj¹ siê arcypasterze
planety Ziemia.
=========================

MY�LI LUDZI WIELKICH
W³adza korumpuje, absolutna
w³adza korumpuje absolutnie.

BRYCE
========================
Wiecie, jaka jest ró¿nica
miêdzy agentem wywiadu ame-
rykañskiego a radzieckiego?
Jeden z nich jest obcy.   ---

DIALEKTYKA SPRZECZNO�CI CZY SPRZECZNO�Æ DIALEKTYKI?
    Zauwa¿yli�my pewn¹ prawid³owo�æ realnego socjalizmu,
której nie przewidzieli klasycy. Otó¿ prze�laduje on g³ów-
nie to, bez czego nie móg³by w ogóle istnieæ. Walczy z re-
ligi¹, ale gdyby nie mi³osierdzie chrze�cijañskie sp³y-
wa³by krwi¹. Potêpia Watykan, ale trwa tylko dziêki �wia-
towemu pokojowi. Opluwa kapitalizm, ale bez zachodniej
¿ywno�ci i techniki rozsypa³by siê w perzynê. Niszczy in-
dywidualne rolnictwo, ale jego plonami siê ¿ywi. Têpi pry-
watny handel i rzemios³o, ale to one zaopatruj¹ rynek
w jakie� resztki towarów nie monopolowych. Gardzi dola-
rem, ale to jego jedyna waluta. Nêka inteligencjê, ale
gdyby nie ona mia³by po prostu do czynienia z w�ciek³ym
gniewem ludu zamiast ³agodnej konspiracji i kó³ek samo-
kszta³ceniowych. Ca³o�æ prawdopodobnie opiera siê na tej
samej zasadzie, co pielêgnacja angielskich trawników -
trzeba je po prostu nieustannie strzyc� - Có¿, kiedy ma-
szynka jest okrutnie têpa i stale siê zacina? A import
kos, niestety, nie wchodzi w rachubê. Z powodu braku de-
wiz. Ro�nijmy wiêc i mnó¿my siê!
=================================================

CO  MY�L¥  POBOROWI?

    Na jednym z ostatnich sztabów prasowych oficer poli-
tyczny z GZP przedstawi³ stan �wiadomo�ci poborowych.
    Tylko 30 procent akceptuje Uk³ad Warszawski, co dzie-
si¹ty poborowy chcia³by wyemigrowaæ na Zachód. 17 procen-
tom obojêtne jest obywatelstwo, jedynie 33 procent akceptu-
je w Polsce ustrój socjalistyczny. Procent pesymizmu do
perspektyw rozwojowych kraju jest bardzo du¿y. Program
PZPR zna tylko 10 procent poborowych /my by�my powiedzie-
li, ¿e - "a¿"/, radia zagranicznego s³ucha jedna trzecia.
/NAI/
=================================================

L u f c i k   w a r i a t a

    Podczas rutynowego przeszukiwania koszy na �mieci
sprz¹taczka znalaz³a w gabinecie ordynatora kawa³ek cza-
sopisma p.n. Kultura. Ordynator by³ wzywany na rozmowy
ostrzegawcze, potem upi³ siê spirytusem mrówkowym w towa-
rzystwie pacjenta Z. i wszystko wygada³. Otó¿ dyrekcja za-
mierza w najbli¿szym czasie og³osiæ Powszechny B³ogostan
Okoliczno�ciowy i w tym celu spiesznie nadrabia zaleg³o�ci
w wykonaniu planu Indywidualnych Dolegliwo�ci. Uwa¿ajcie!

- Hipek -
P.S. Kultura by³a warszawska, nie paryska, dlatego ordyna-
torowi wymierzono jedynie grzywnê - i bardzo s³usznie.

- H. -
==================================================

1986  �  30 CZERWCA  �  NR 26 (164)



MA£A POLSKA  �  ROK IV
367

PISMO NIEZALE¯NE. WYDA-
WCA PAP - POLOWE ARCHI-
WUM PRASOWE KRAKÓW, MA-
£OPOLSKA. NASZA DEWIZA:

PLUS RATIO QUAM VIS
RACZEJ ROZUMEM NI¯ SI£¥

ROK IV

mm mm mmm  m  mmmmm mm m m mmm m mm m m mmm  m  mmmm   m m m  mm m m

mmm mmm m   mmm m m mmmm m m m m   m   mm  m mmmm m m m    m  mm  mmmm   mmm mm mmm  m m m m

NR 27/165/  7.7.86 15 Z£
=========================
POTWIERDZAMY WP£ATÊ: Wodnik
- 6000. D Z I Ê K U J E M Y!
=========================

Z REGIONU
--- Si³y wra¿e tak sympaty-
cznym imprezom propagando-
wym jak X zjazd rozbi³y umie-
szczone pod nowohuckim Cen-
trum Kultury gabloty z pla-
katami, a dekoracjê na pl.
Centralnym obrzuci³y worecz-
kami z farb¹. By³y to naj-
bardziej spontaniczne reakcje
na X zjazd, jakie w ogóle zdo-
³ali�my w Krakowie zaobser-
wowaæ.
--- W ramach czynów przed-
zjazdowych cz³onkowie partii
z Podgórza posprz¹tali 3 km
ulicy Nowos¹deckiej. Wyliczo-
no, ¿e warto�æ tych prac wy-
nios³a ponad 3,5 miliona z³o-
tych, czyli prawie 1200 z³ za
sprz¹tniêcie jednego metra
ulicy. Tym samym partyjni
czynownicy wysunêli siê na
drugie - po pi³karzach -
miejsce w hierarchii zarob-
ków w Polsce. Na szczê�cie by³
to tylko czyn spo³eczny.
--- W Tarnowie nast¹pi³a
zmiana numerów telefonów,
poniewa¿ otwarto now¹ cen-
tralê telefoniczn¹. Efekt by³
taki, ¿e przez pierwszy ty-
dzieñ niemo¿liwo�ci¹ by³o po-
³¹czenie siê z Tarnowem ani
wewn¹trz niego. Za to otwar-
cie nowej centrali odby³o siê
bardzo uroczy�cie, z pomp¹ i
przecinaniem wstêgi przez
szyszkê z resortu. Ca³y amba-

ras zapewne dlatego, ¿e szysz-
ka przeciê³a kabel zamiast
wstêgi�
--- W czasie zjazdu przewod-
niej krakowskie tablice
og³oszeñ tak szczelnie zapla-
katowano na czerwono, ¿e nie
mo¿na siê by³o zorientowaæ,
co graj¹ w teatrach. Za to
wiadomo by³o jaka komedia
leci w stolicy.
=========================

Z KRAJU
--- X Zjazd zakoñczy³ obra-
dy. Teraz, o obywatele, roz-
pocznie siê okres p³acenia
przez nas alimentów�

--- Trwaj¹ rozgrywki w³adzy
z rolnikami. W po³owie czer-
wca spó³dzielczo�æ przypom-
nia³a sobie, ¿e wskutek
wzrostu kosztów utrzymania
gospodarstwa trzeba zwiêk-
szyæ ceny skupu p³odów rol-
nych. Decyzja w tej sprawie
ma zapa�æ w po³owie lipca,
czyli wtedy, gdy bêdzie ju¿
po zbiorze truskawek, malin
i czere�ni. Póki co, okaza³o
siê, ¿e brakuje ³ubianek i
samochodów-ch³odni. Przed
po³udniem pojawiaj¹ siê w
skupie po trzy samochody
wo¿¹c powietrze, wieczorem
nie ma kto zabraæ towaru do

U PROGU XXI WIEKU
    Tygodniow¹ okupacjê Pa³acu Kultury w Warszawie zakoñ-
czy³ kolejny zjazd przewodniej. Budynek zamykano szczelnie o
�wicie, a 4 tysi¹ce pracowników PKiN przemyka³o siê do pra-
cy przez niezliczone kontrole. Nie wolno by³o spó�niæ siê,
podej�æ do okna, a tym bardziej wykonaæ ¿adnego ruchu bez
czujnej opieki obstawy.
    Warszawa sprawia³a wra¿enie oblê¿onej fortecy. Na uli-
cach dominowa³ kolor czerwony, niebieski /od razu by³o wi-
daæ czyj by³ ten zjazd, jak siê zobaczy³o kto nañ przyjecha³/.
Kontrolowano pojazdy i ludzi. Delegaci przybywali w zwar-
tych grupach i tako¿ pod dodatkow¹ obstaw¹ poruszali siê po
mie�cie. Za� na sali królowa³ Generalissimus a cesarzowa³
imperator. Tzw. ludno�æ przyjê³a imprezê spokojnie. U progu
zjazdu zmotoryzowani ustawili siê w kolejkach do stacji ben-
zynowych, a piesi stanêli pod sklepami miêsnymi. Rozesz³y
siê pierwsze pog³oski o podwy¿kach. Gdzieniegdzie w bufetach
pojawi³a siê szynka. Innych skutków brak.
===================================================

====================================================

W �RODKACH MASOWEGO
    Janusz L. Sobolewski próbuje w ¯yciu Literackim /26/86/
ratowaæ presti¿ wroniozwi¹zkowców czyli OPZZ Alfreda Miodo-
wicza. Presti¿ znalaz³ siê w poniewierce, poniewa¿ OPZZ nie
jest w stanie wydobyæ od niejakiego Józefa P. 80 mln z³, któ-
re w grudniu 81 wzi¹³ w depozyt z kasy dolno�l¹skiej Soli-
darno�ci. Józef P. urz¹dzi³ siê tak sprytnie, ¿e nie sposób
�ci¹gn¹æ od niego cokolwiek. Nie pracuje, wiêc nie jest wy-
p³acalny, a mimo to nie gnije na zes³aniu obdarty ze wszyst-
kiego co posiada.
    Serce ro�nie, gdy czyta siê takie rzeczy. W³adza ludowa,
która mo¿e z obywatelem zrobiæ wszystko, cofa siê przed wy-
duszeniem od jednego z nich pieniêdzy, bo to sprawa polity-
czna - jak skar¿¹ siê Sobolewskiemu wroniozwi¹zkowcy. Nas-
têpne 10 mln z³ na podobnej zasadzie trzyma u siebie w depo-
zycie kardyna³ Gulbinowicz. Tego nie da siê ruszyæ równie¿,
choæ jest wyp³acalny i pracuje. Jak widaæ, Sierpieñ obroni³
nie tylko swoje idea³y. Presti¿u OPZZ nie obroni natomiast
ani S¹d Najwy¿szy, ani ZOMO.
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przetwórni. Ajenci nie maj¹c
pewno�ci czy im siê towar nie
zepsuje, wstrzymuj¹ skup cze-
kaj¹c na transport. Rolnicy
godzinami wystaj¹ w kolejkach.
--- Polska inicjatywa "D³u¿-
nicy wszystkich krajów, ³¹cz-
cie siê!" ma zostaæ uciele�nio-
na w formie miêdzynarodowego
centrum badaj¹cego wspó³za-
le¿no�æ miêdzy zad³u¿eniem a
rozwojem. Podejrzewamy, ¿e nie
uda siê ujawniæ kto i co so-
bie rozwin¹³, a kto p³aci -
wiadomo�
--- Ostrzegany wszystkich,
którzy nie czytali referatu
KC, ¿e partia przyst¹pi
wkrótce do doskonalenia re-
formy gospodarczej! /Pamiêta-
cie jeszcze "manewr"?/
--- Gorbaczow przyjecha³ jed-
nak do Warszawy. G³ównie po
to, ¿eby spokojnie pos³uchaæ
Radia Swoboda /w Moskwie
okropnie zag³uszaj¹/ i obej-
rzeæ trochê zabytków. Ponoæ
najbardziej spodoba³ mu siê
Jan Dobraczyñski.
--- W sklepach zabrak³o �ro-
dków dezynfekcyjnych - podobno
po zakoñczeniu zjazdu wszyscy
rzucili siê gwa³townie czy�ciæ
swoje przekaziory.
--- Dosz³y nas pog³oski, ¿e
po piêtnastym ma zostaæ znie-
siona reglamentacja benzyny.
Oczywi�cie - po piêtnastym
zje�dzie.
==========================

ZE �WIATA
--- Potrzeba by³o potê¿nej
afery, aby�my dowiedzieli siê,
¿e budownictwo socjalizmu w
Iranie rozpoczyna siê od roz-
dzia³u kartek ¿ywno�ciowych.
Sta³y siê one natychmiast -
podobnie jak w Polsce - obiek-
tem spekulacji i nielegalnych
dodruków.
--- W o�ciennym mocarstwie
ujawniono "tych, którzy t³u-
mili krytykê" i udzielono im
surowej nagany. Zastanawiali-
�my siê, czy nie umie�ciæ war-
szawskiego korespondenta na
li�cie sta³ych odbiorców na-
szego organu - mo¿e to by³by

skuteczny sposób na t³umiki z
ulicy Mysiej /Warszawa/?
=========================

HUMOR
   - Dlaczego Kowalski nie og-
l¹dali�cie transmisji telewi-
zyjnej z ostatniego zjazdu, co?
- Gdybym, panie kierowniku,
wiedzia³, ¿e to ostatni zjazd,
to nie tylko sam bym ogl¹da³,
ale jeszcze ca³¹ rodzinê przed
telewizorem posadzi³�
=========================

�Masuj¹ d³onie
znu¿eni klaskacze,
armia sprz¹taczek
w³¹cza odkurzacze,

walecznych tysi¹c
opuszcza Warszawê
reszta, wraz z wodzem
do domu - na kawê

i tylko smutny
tajniak w pustej sali
mierzy co� w k¹cie -
znów g³êbiej zjechali?

TO, CO SIÊ DA, PODZIEL NA DWA�
Tym wszystkim, którzy s³abo orientuj¹ siê w podzia³ach

politycznych na I, II, III �wiat, znakomicie u³atwi³ zada-
nie Witacz, otwieraj¹cy jubileuszowy zjazd nr 10.

Otó¿ wszystko to, co siê dzieli, dzieli siê na:
1. a/ KPZR, b/ bratnie partie krajów socjalistycznych,

c/partie komunistyczne i robotnicze d/ partie rewolu-
cyjno-demokratyczne i ruchowo-narodowowyzwoleñcze
/tak pisze "Trybuna Ludu", oraz e/ partie socjalistycz-
ne i socjaldemokratyczne, z którymi PZPR utrzymuje
kontakty i wspó³pracê.

2. Reszta. A to równa siê - wróg!
================================================

C z y t a j   u w a ¿ n i e
W KWESTII FORMALNEJ

    Klasyczna partia polityczna nie d¹¿y do w³adzy dla
niej samej, ale dla wprowadzenia okre�lonego w jej celach
systemu stosunków spo³ecznych. W praktyce czêsto te cele
s¹ jeszcze zawê¿ane.
    A prawo nie jest usankcjonowaniem przemocy, lecz jej
ograniczeniem do tych, co prawo ³ami¹. Tak wiêc naszym
czerwonym braciom wszystko siê ju¿ pomiesza³o.
    Dla partii kolejno�æ jest taka: najpierw cel socjalny,
potem baza spo³eczna. Nie za� - najpierw w³adza, potem -
baza, potem - cel. /k/
================================================

L u f c i k   w a r i a t a

    Znalaz³em za kaloryferem na korytarzu kartkê z zeszy-
tu: "Chyba co� siê dzieje. Rano zaspa³em, bo lufcik zas³a-
nia³a jaka� czerwona tkanina /dobrze, ¿e od zewn¹trz/
i ciemno jak przed burz¹. Ba³em siê wychodziæ z domu po
gazetê, wiêc w³¹czy³em radio, ale zaraz wy³¹czy³em. Lepiej
nie robiæ ha³asu. Sprawdzi³em czy mam wa¿ny dowód osobi-
sty. By³. Komorne zap³acone. Rata po¿yczki te¿. Na wszelki
wypadek podar³em na kawa³ki stary "Tygodnik Powszechny"
i wrzuci³em do kosza na �mieci. Potem wyj¹³em wszystkie
kawa³eczki i wrzuci³em do ubikacji. O ma³o siê nie zatka-
³a, bo razem z "Tygodnikiem" podar³em "Trybunê Ludu". Kto�
dzwoni³ do drzwi - chyba listonosz, ale nie otworzy³em.
Poszed³ sobie. Bo¿e drogi, czy ten zjazd siê nigdy nie
skoñczy?". Poznajecie ten charakter?

- Hipek -
==================================================
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===========================

POTWIERDZAMY: Wis³a -
1000.  D Z I Ê K U J E M Y !

===========================

Z REGIONU
--- "Za wolno�æ Wasz¹ i Na-
sz¹". 4 lipca 1985 r. zgin¹³
w Afganistanie Lech Zontek,
Polak walcz¹cy z sowieckim
okupantem. W rocznicê jego
�mierci P.P. Solidarno�æ
Zwyciê¿y oraz LDP Niepodle-
g³o�æ wyda³y okoliczno�ciow¹
ulotkê.
--- Mamy kolejn¹ maniê
szpiegowsk¹. Komitet fa-
bryczny PZPR w Hucie poin-
formowa³ ostatnio, ¿e zatrzy-
mano kilku cudzoziemców,
którym odebrano sprzêt foto-
graficzny oraz nagrywaj¹cy.
Nale¿y s¹dziæ, ¿e próbowali
oni przemyciæ zdjêcia total-
nej dewastacji i nagrania
prawdziwych opinii robotni-
ków. Bo chyba nie chodzi³o o
sfotografowanie wielkich
pieców - anachronizmu tech-
nicznego ju¿ na pocz¹tku lat
sze�ædziesi¹tych, ani te¿ o
nagranie wylewnych wypowie-
dzi I  sekretarza.
--- W dniu 1 czerwca wieczo-
rem, w rejonie Mostu Grun-
waldzkiego kilku funkcjona-
riuszy mundurowych kopa³o
le¿¹cego cz³owieka. Co cieka-
we, komentowali swoje czyn-
no�ci s³u¿bowe w jêzyku ro-
syjskim. Czy¿by kolejna grupa
ekspertów?

--- W PKSie coraz gorzej ze
sprzêtem, benzyn¹, lud�mi.
Do nowego rozk³adu jazdy z
1.VI br. wydano erratê, któ-
ra zmienia blisko 700 kur-
sów w rejonie Krakowa. Zmia-
na polega g³ównie na likwida-
cji - 550 kursów skre�lono z
rozk³adu. Reszta uleg³a za-
wieszeniu czasowemu i ograni-
czeniu do dni roboczych,
szkolnych. S¹ miejscowo�ci,
którym zosta³ jeden, dwa kur-
sy dziennie.
--- Dziêki spostrzegawczo�ci
Apolinarego Kozuba wiemy ju¿,
czym siê ró¿ni Gorbaczow od
Bre¿niewa: po pierwsze - ma
ten fluid, a po drugie - cha-
ryzmê. S³owem - wysokob³ago-
rodie!
--- Goszcz¹cy ostatnio w No-
wej Hucie W³odzimierz Sokor-
ski ci¹gle jest bardzo dobrego
zdania o sobie i o swojej
atrakcyjno�ci seksualnej.
S³uchaczom oznajmi³, ¿e "za-
wsze by³ w pierwszej linii", po
czym zasugerowa³, ¿e spa³ z
Wand¹ Wasilewsk¹. Uwa¿amy
przeto, ¿e s³usznie nale¿a³ mu
siê medal za odwagê.
==========================

Z KRAJU
--- Spo³eczeñstwo polskie nie
zapomina o wiê�niach sumie-
nia. We Wroc³awiu, po kolej-
nych dwóch akcjach niezale¿-
nych, w których upomniano siê
o Frasyniuka i innych wiêzio-
nych, milicja aresztowa³a 12
osób. O nich upomnimy siê my.
--- Ciê¿ki cios otrzyma³y

nowe zwi¹zki na X zje�dzie.
Szef OPZZ Alfred Miodowicz
zosta³ cz³onkiem politbiura.
Zaharowany Fredek zgodzi³
siê wy³¹cznie ze wzglêdów
praktycznych - idzie fala
podwy¿ek, które trzeba bêdzie
przecie¿ konsultowaæ, zatem
przedstawiciel wielomiliono-
wej rzeszy zwi¹zkowców musi
byæ na miejscu, podobnie jak
cz³onek Rady Pañstwa odpo-
wiedzialny za wykonanie
odno�nych dyrektyw Biura.
Normalny cz³owiek w takich
warunkach zapad³by na schi-
zofreniê, czyli rozszczepie-
nie osobowo�ci - ale pierwej
trzeba j¹ mieæ...
--- Mundurowi bandyci,
opiekuj¹cy siê w nowym miej-
scu pracy by³ym proboszczem
ze Starego Bie¿anowa, poin-
formowali go, ¿e potrafi¹
skuteczniej od sto³ecznych
kolegów przeprowadziæ "akcjê
Popie³uszko", za� aresztowa-
nej p. Walentynowicz propo-
nowali ¿artobliwie miejsce w
baga¿niku, zwracaj¹c siê do
niej per "stara k.". Tak wy-
glada w praktyce "p³aszczy-
zna dyskusji i dialogu", pro-
klamowana przez z³otoustego
generalissimusa na zje�dzie...
--- Zapowiedziana na 3 maja
1991 roku zmiana konstytucji
podobno ma polegaæ na wpro-
wadzeniu zasady dziedziczno-
�ci w³adzy - tym razem, nie-
stety, elektor saski nie
wchodzi w rachubê...

/c.d. na str. 2/

===================================================

W �RODKACH MASOWEGO
   �rodowy "Dziennik Polski" zamieszcza przedruk artyku³u
radzieckiego lekarza - naocznego �wiadka czarnobylskiej
katastrofy. Dowiadujemy siê z niego, ¿e w jej trakcie znacz-
nie gorzej ni¿ uciekaj¹cy w pop³ochu kijowianie mia³ siê
minister zdrowia ZSRR. Odwiedza³ on wtedy USA i musia³ bie-
daczek odpieraæ ataki amerykañskich dziennikarzy. Amery-
kañski imperializm jest du¿o wa¿niejszy ni¿ jakie� promie-
niowanie. Minister te¿.

   We wszystkich przekaziorach, a g³ównie w dzienniku tv:
Generalissimus przemawia. Generalissimus rozmawia. Genera-
lissimus przyjmuje. Generalissimus odwiedza. Generalissimus
zapowiada. Generalissimus ostrzega. Generalissimus przewi-
duje. - A teraz prognoza pogody...
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--- Podziemna prasa staje
siê faktem oczywistym, które-
go nawet specjalnie siê nie
ukrywa. W w-skim PANie po-
wstaje rozprawa doktorska o
wydawnictwach niezale¿nych
pisana przez Amerykanina
studiuj¹cego w Polsce. Prze-
chodzimy do historii.
--- W ramach dzia³añ masku-
j¹cych generalissimus naka-
za³ genera³om zdj¹æ mundury
i wdziaæ cywilne ³achy, kiedy
jad¹ do tych tam resortów i
innych takich. Jest to o tyle
ciekawe, ¿e konwencja haska
warunkuje humanitarne
traktowanie jeñców wojennych
w³a�nie posiadaniem przez
nich na grzbiecie munduru...
Lampasy dr¿¹?
--- Stocznie znów prze¿ywaj¹
kryzys. Stocznia gdyñska
zbudowa³a w ca³ym 1985 r.
tylko 2 /!/ statki. Przyczyn¹
za³amania jest brak materia-
³ów i urz¹dzeñ. W porównaniu
z ubieg³orocznymi dostawami,
w br. dostawy stali okrêto-
wych zmniejszy³y siê o 30 -
35 procent. /NAI/
--- Zauwa¿yli�cie jak ostat-
nio przyby³o szpiegów i agen-
tów obcych wywiadów? Podobno
szukaj¹ tego faceta, który na
IX zje�dzie powiedzia³, ¿e "miê-
dzy demokracj¹ w partii a nie-
zale¿no�ci¹ zwi¹zkowej orga-
nizacji klasy robotniczej wy-
stêpuje sprzê¿enie zwrotne."
- Fiszbacha, czy jak mu tam...
=========================

ZE �WIATA
--- Moskwa zapl¹tuje siê we
w³asne fale radiowe. Ra-
dzieckie radio oskar¿y³o BBC,
¿e zag³usza ono moskiewski
program dla Zachodu. Szef
BBC ujawni³  w odpowiedzi, ¿e
w tym przypadku korzysta z
darmowej pomocy... ZSRR. Kto
jak kto, ale ten kooperator
zna siê bowiem na zag³usza-
niu najlepiej...
--- W czechos³owackich urzê-
dach wiele drzwi ma klamki
tylko z jednej strony. Domy-
�lamy siê z której strony
drzwi jest dom wariatów.

POZNAÑ
   Na obchody niezale¿ne 30 rocznicy Czerwca Poznañskiego
wyjecha³a do Poznania 40-osobowa grupa z Krakowa-Nowej
Huty. Dworce kolejowe w P³aszowie i Krakowie silnie obsta-
wi³a SB i MO, sprawdzali dokumenty i baga¿e.
   W Poznaniu, zje¿d¿aj¹cych siê z ca³ej Polski uczestników
obchodów przyj¹³ ko�ció³ pod wezwaniem Matki Bo¿ej Bolesnej.
Go�cina by³a bardzo serdeczna, ko�ció³ zapewni³ noclegi i
ca³odzienne wy¿ywienie.
   Z³o¿enie kwiatów pod pomnikiem planowano po po³udniu, po
uroczysto�ciach czerwonych, zwart¹ grup¹. Sk³adano jednak
kwiaty indywidualnie, w otoczeniu niemal zwartego niebie-
skiego muru. Milicja bez przerwy zatrzymywa³a ludzi, ¿eby
sprawdziæ dowód, albo aresztowa³a. Na 48 godzin zatrzymano
piêæ osób z Krakowa.
   Wieczorem o 18-tej odby³a siê uroczysta Msza �w. w ko�cie-
le Matki Bo¿ej Bolesnej. Zaproszony na ni¹ zosta³ przewodni-
cz¹cy regionu Janusz Pa³ubicki oraz matka Romka Strza³kow-
skiego i Anna Walentynowicz. Przed msz¹ zosta³y przedsta-
wione delegacje "S" z ca³ej Polski. Kroczy³y pod swoimi
sztandarami w�ród niemilkn¹cej owacji. Mszê zakoñczy³ apel
poleg³ych.
   Po g³êbokiej, patriotycznej homilii, apelu i wspólnie
skandowanych has³ach solidarno�ciowych, t³um rozszed³ siê
do domów. Pod ko�cio³em, w pe³nym rynsztunku warowa³a mili-
cja i ZOMO.
===================================================

JESTEM OBECNY
   Ci¹gle mi mówi¹, ¿e nieobecni nie maj¹ racji. Wiêc staram
siê jak mogê, ¿eby byæ. W 1968 by³em ze studentami, w 1970
chodzi³em na mszê za pomordowanych robotników Wybrze¿a.
W 76 nie poszed³em na stadion "Wis³y" protestowaæ przeciw
warcho³om z Radomia. Nawi¹za³em kontakty z sympatykami
KOR, zacz¹³em czytaæ samizdaty. Pamiêtam czarny marsz po
�mierci Pyjasa. W 80 by³em w Solidarno�ci, teraz w podziemiu.
Ci¹gle jestem obecny. Wraz ze mn¹ jest jeszcze kawa³ek tego
narodu. Trudno nam odmówiæ tej obecno�ci. /J/
===================================================

L u f c i k    w a r i a t a
   Naczelny lekarz promienieje po prostu, kipi aktywno�ci¹.
Osobi�cie przeprowadzi³ z nami cotygodniow¹ prasówkê, po-
zwalaj¹c - co nies³ychane - na zadawanie sobie pytañ, na
które niezw³ocznie odpowiada³, ¿yczliwie u�miechniêty. I co
ciekawe - choæ odpowiedzi by³y dok³adnie takie same jak
zawsze, kiedy prasówkê ma kulturalno-o�wiatowy, wielu pa-
cjentów by³o zachwyconych. Teraz naczelny biega po salach
i rozmawia z nami - najczê�ciej po prostu pytaj¹c "No i co,
poprawi³o siê?" - . "Nie mo¿na powiedzieæ..." - odpowiadamy,
a on pêdzi dalej i dalej... Mój Bo¿e, czy on nigdy nie skorzy-
sta z tego urlopu dla poratowania zdrowia?

- Hipek -
===================================================

ZE ZJAZDOWEJ TRAWY
   "Za lojaln¹ wspó³pracê mar-
ksistów, katolików i wyznawców
i n n y c h    r e l i g i i
opowiada³y siê obie partie

robotnicze." PeOPe to pop?
=========================
HUMOR: Czym siê ró¿ni mafia
polska od sycylijskiej? Pol-
ska jest na wolno�ci...   ---
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Z REGIONU
--- Niektóre wydzia³y Huty
powa¿nie zani¿y³y swoje
plany produkcyjne na mie-
si¹ce poprzedzaj¹ce X zjazd.
Nic wiêc dziwnego, ¿e mog³y
one zostaæ wykonane z impo-
nuj¹c¹ nadwy¿k¹. Tak wygl¹-
da programowanie poparcia
dla partii.
--- By³y cz³onek politbiura
i niedosz³y senator UJ Hie-
ronim Kubiak, ow³adniêty
jest ide¹ zasadzenia w Prze-
gorza³ach drzewka pokoju.
Na przeszkodzie tylko stoi
W³odzimierz Ilicz Lenin,
który z huty dymi tak, ¿e
przetrwanie rzeczonego
drzewka jest daleko mniej
prawdopodobne ni¿ przetrwa-
nie pokoju.
--- Skawina znów pracuje
pe³n¹ par¹. Zamiast fluoru
emituje w atmosferê zwi¹zki
o dzia³aniu rakotwórczym.
--- Z okazji wakacji coraz
czê�ciej s³yszy siê nawo³y-
wania odno�nych organów,
aby czujnie pilnowaæ miesz-
kañ s¹siadów przebywaj¹cych
na urlopie i meldowaæ o
czym� podejrzanym milicji.
W ten sposób spo³eczeñstwo
samo upora siê z w³amywa-
czami, a wiadome s³u¿by ju¿
zajm¹ siê podziemiem i
ksiê¿mi.
--- Ostatni krawiec w Ma-
³opolsce powiesi³ siê na
szelkach po przeczytaniu
uchwa³y zjazdowej, g³osz¹cej,

¿e "uczciwi i rzetelni rze-
mie�lnicy maj¹ zagwarantowa-
ne stabilne warunki dzia³al-
no�ci zawodowej". Cze�æ jego
pamiêci.
--- Kraków dalej siê wali.
W obrêbie Plant, na Kazimie-
rzu ze Stradomiem i Starym
Podgórzu s¹ 3994 budynki w
stanie okre�lanym przez kon-
serwatorów jako z³y, a 57 w
obrêbie Plant - w stanie awa-
ryjnym. Tymczasem w roku 1985
wyremontowano 10 budynków, a
w bie¿¹cym i nastêpnych za-
mierza siê remontowaæ po 13.
Nie trzeba wielkiej matematy-
ki, ¿eby zrozumieæ, ¿e Kraków
nie zostanie uratowany.
Zw³aszcza, ¿e rozsypuj¹ siê
kolejne budynki, a corocznie
spada na dawn¹ stolicê Polski
nowa porcja 160 tys. ton za-
nieczyszczeñ gazowych i py³o-
wych. /NAI/
=========================

Z KRAJU
--- W Warszawie zmar³ Edward
Lipiñski, 97-letni polski e-
konomista. W jego mieszkaniu
w 1976 r. i przy jego wspó³-
udziale zawi¹za³ siê KOR. Od-
szed³ cz³owiek ca³e ¿ycie
wierny idea³om, które s¹ tak-
¿e naszymi.
--- We Wroc³awiu wci¹¿ trwa-
j¹ protesty przeciwko wiêzie-
niu politycznych. Milicja co
parê dni zatrzymuje po kilka
osób, g³ównie mê¿czyzn - eme-
rytów. Jest to jedyna /nie li-

cz¹c �miesznej "amnestii"/
reakcja wobec spo³ecznego
veta, na któr¹ potrafi zdo-
byæ siê komuna.
--- W centrum Zabrza wyho-
dowano okaza³y kwietnik
tworz¹cy napis: X zjazd PZPR.
Rzeczywi�cie, choæ zjazd by³
piêkny, kwiatki na partii
posadziæ ju¿ czas najwy¿szy.
--- Hipek donosi z W-wy, ¿e
minionej �rody odby³a siê
pod gmachem przy ul. Woro-
nicza pokojowa manifestacja
z udzia³em kilku tysiêcy te-
lewidzów. Wymachiwali oni
dowodami rejestracyjnymi i
wznosili okrzyki, domagaj¹-
ce siê przywrócenia konfe-
rencji prasowych Jerzego
Urbana.
--- Jacek Kalabiñski in-
formuje o trudno�ciach Pre-
zydenta Reagana, któremu
podatnicy nie chc¹ daæ pie-
niêdzy na modernizacjê ra-
diostacji /"G³osu Ameryki"
i "RWE"/. Obywatelu! A mo¿e
chcia³by� uregulowaæ zale-
g³y abonament za minione
40-lecie? Proponujemy Ci
wrêczenie symbolicznego do-
lara /ceny znajdziesz w pra-
sie codziennej/ pracownikowi
najbli¿szej placówki dyplo-
matycznej Stanów Zjednoczo-
nych, zw³aszcza je¿eli nie
wzi¹³e� udzia³u w zbiórce
koców i �piworów!
--- Alfred Miodowicz odwa¿-
nie broni robotniczej spra-
wy. Ju¿ na posiedzeniu Rady

===================================================

W �RODKACH MASOWEGO

    Cz³onek /?../ Biura Politycznego Zofia Stêpieñ zwierza
siê "Trybunie Robotniczej", ¿e polski dom rodzinny powinien
wygl¹daæ nastêpuj¹co: dziadkowie, dzieci i wnuki pod jednym
dachem. Trzeba przyznaæ, ¿e partia jest ju¿ bliska realizacji
tego idea³u. Bo ilu¿ to m³odym ma³¿eñstwom udaje siê wypro-
wadziæ od rodziców, mieszkaj¹cych k¹tem u swoich rodziców?
Towarzyszka Zofia uczy swojego wnuka uczciwo�ci, bo o ni¹
u nas podobno coraz trudniej. Radzimy uczyæ dziecko uczciwie
staæ w kolejkach - na przyk³ad - po mieszkanie.
    "Dziennik Polski" ubolewa w wywiadzie z Genosse Hermanem
Gautier nad losami Niemieckiej Partii Komunistycznej, która
"dzia³a w trudnej sytuacji - na pograniczu legalno�ci". Mamy
propozycjê paru nastêpnych wywiadów - znajomo�æ jêzyków ob-
cych zbêdna...
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Pañstwa chodzi³ bez krawata
i w swetrze. Na posiedzenie
Biura Politycznego przyjdzie
zapewne bez szelek. W nowych
zwi¹zkach nie ma miejsca dla
konformistów.
--- Ukaza³a siê "Uchwa³a X
zjazdu" - cu� piêknego!!! Ra-
dzimy przechowaæ - odradzamy
lekturê /zw³aszcza osobom po
piêædziesi¹tce�/.
--- Z ostatniej chwili:
PRON-owi wyrós³ CONSENSUS!
=========================

ZE �WIATA
--- W Republice Federalnej
Niemiec z szalonym napiêciem
�ledzi siê proces zwierania
szeregów Stowarzyszenia
Zbiorowo�ci Grunwaldzkich,
które za³o¿y³ sobie Kazio
Barcikowski w wolnej chwili.
Bundeswehra w pogotowiu!
--- Re¿im Reagana na³o¿y³
imperialistyczne c³a na na-
sze postêpowe koce i �piwory.
Jest oczywiste, ¿e w tej sytu-
acji Prymasowska Fundacja
Rolnicza nie mo¿e liczyæ na
zwolnienie od /socjalistycz-
nych/ op³at celnych - jak
wojna, to wojna!
=========================

MY�LI LUDZI WIELKICH
    W oparach samochwalstwa
marnieje jako�æ idei. A có¿
dopiero, je¿eli dla jedno�ci,
ci¹g³o�ci i powszechno�ci
systemu zaczyna siê utrwa-
laæ nawet fa³szywe jego ele-
menty.

T. KOTARBIÑSKI

    Najbardziej trwa³e w ¿y-
ciu cz³owieka sowieckiego s¹
przej�ciowe trudno�ci.

    W. BUKOWSKI
=========================

Jako� pod koniec czerwca
znów przewodnia si³a
zwar³a szeregi, oraz
jedno�æ umocni³a,
tak, ¿e ujrzysz dopiero
po nowym kryzysie,
i¿ trwa w rzeczywisto�ci
nadal w pe³nym zwisie�

PUNKT  DLA KSIÊDZA
    Kolejna runda pojedynku pañstwo - Ko�ció³ zakoñczy³a
siê zwyciêstwem duchownego. Ksi¹dz Umiñski piêknym uni-
kiem wyszed³ ze zwarcia z Urbanem. Zby³ go papierowymi
przeprosinami, które ten wzi¹³ za oznakê s³abo�ci, a na-
stêpnie odzyskawszy twarz, ruszy³ do ataku. W swoim kolej-
nym kazaniu zbeszta³ rzecznika powtórnie, prosz¹c Boga o
przebaczenie bezbo¿nikowi jego grzechów. Zdezorientowany
Urban zacz¹³ waliæ na o�lep powtarzaj¹c raz ju¿ wytoczone
argumenty przeciw ksiêdzu. Nie u¿y³ jednak zasadniczego -
czyli powtórnego procesu. Có¿ by³o robiæ - poda³ ³yse ty³y
i ruszy³ z Suwa³k do stolicy.
    Urban trafnie porównany zosta³ przez ksiêdza Umiñskie-
go do ministra propagandy III Rzeszy Goebbelsa. Gniew mi-
nistra propagandy PRL jest uzasadniony tylko czê�ciowo.
Obaj ministrowie propagowali przecie¿ socjalizm, tyle ¿e
Goebbels - narodowy, a Urban - realny.
    Nazizm okaza³ siê jednak przej�ciow¹ form¹ socjalizmu.
Dlatego zapewne kolega Goebbelsa, minister spraw zagra-
nicznych Ribbentrop mia³ o wiele mniej szczê�cia ni¿ jego
radziecki partner od uk³adu rozbiorowego - Mo³otow. Ten
ostatni zosta³ niedawno po�miertnie rehabilitowany i wró-
ci³ na ³ono KPZR. I tym narodowy socjalizm ustêpuje jeszcze
realnemu.
==================================================
FASADY
    W Polsce istnieje oko³o 33 tys. zarejestrowanych towa-
rzystw, stowarzyszeñ, zwi¹zków itp. Znaczy to, ¿e kilka mi-
lionów zrzeszonych stanowi fasadê, dziêki której przewodnia
si³a realizuje prawo do swobodnego zrzeszania siê.
    Realizuje dowcipnie. Wed³ug ostatnich wytycznych nowo
powstaj¹ce towarzystwa powinny mieæ w statucie preambu³ê
polityczn¹, aprobuj¹c¹ podstawy ustrojowe, konstytucjê, so-
jusze, itd. Mo¿na je poza tym w ka¿dej chwili rozwi¹zaæ.
Cz³onkowie-za³o¿yciele s¹ "prze�wietlani" przez SB i tak
przesiewaj¹ w³asne grono, by nikt z nich nie wzbudzi³ za-
strze¿eñ organów. Poniewa¿ statut i wszelkie jego poprawki
musz¹ byæ zaakceptowane przez partiê, wiêksze towarzystwa
"uchwalaj¹ demokratycznie" to, co ju¿ zyska³o aprobatê. Ci,
co zak³adaj¹ stowarzyszenie wiedz¹, ¿e w naszym ustroju ich
rola ogranicza siê do istnienia na papierze, przeto samo
rejestrowanie bywa najwiêkszym osi¹gniêciem, bo zdobywa siê
szyld, lokal, dotacjê i parê etatów. I jeszcze tylko trochê
cz³onków, oszukañcze wybory - i stoi kolejna fasada.
==================================================

L u f c i k  w a r i a t a
    Naczelny lekarz zjawi³ siê ko³o po³udnia nieogolony,
zaspany i wymiêty jaki�. Natychmiast wezwa³ do gabinetu
salow¹ P. i odby³ z ni¹ rozmowê, której rezultatem by³o
przewrócenie krzes³a, policzek oraz wybuch p³aczu i trza-
�niêcie drzwiami. Pacjent F., który jest ciotecznym wujkiem
salowej P. zwierzy³ mi siê w zaufaniu, ¿e salowej postawio-
no ultimatum, które odrzuci³a. - Jakie ultimatum ? - spy-
ta³em. - Albo przestanie piæ spirytus s³u¿bowy, albo wst¹pi
natychmiast w szeregi - wyja�ni³ F., a potem doda³ - cho-
dzi o to, ¿e ona nie pije, tylko wynosi, a do zwi¹zku ju¿ siê
zapisa³a! - Uhmm� O dalszym biegu wydarzeñ byæ mo¿e do-
niosê - Hej! - Hipek -   ---
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===================================================
Nie zapomnij, ¿e sierpieñ 1986 to miesi¹c trze�wo�ci!
===================================================

Z REGJONU
--- Wed³ug �róde³ oficjal-
nych do zw. zawodowych w woj.
tarnowskim nale¿y 75 tys.
pracowników. W�ród nich 90,2%
to cz³onkowie partii. Has³o
"ca³a partia w zwi¹zkach za-
wodowych"  zrealizowano by w
100%, gdyby nie to, ¿e wojsko-
wi i milicjanci do zwi¹zków
nie mog¹ nale¿eæ.
--- Most Grunwaldzki jest w
niebezpieczeñstwie. �rodkowe
przês³o osiada stopniowo,
stosowane �rodki zabezpie-
czaj¹ce nie skutkuj¹. Ka¿dy,
kto przechodzi przez most,
mo¿e ³atwo zauwa¿yæ obni¿e-
nie �rodka, choæby patrz¹c
wzd³u¿ bariery. Ma³a Apoka-
lipsa?
--- Coraz czê�ciej w kabinach
autobusów MPK i PKS mo¿na
zobaczyæ krzy¿e, medaliony
�w. Krzysztofa patrona kie-
rowców, wizerunki Jana Paw³a
II. Mamy prawo do krzy¿a nie
tylko w miejscach nauki, ale
i przy warsztatach pracy, na-
wet wtedy, gdy poruszaj¹ siê
one na ko³ach i s¹ w³asno�ci¹
pañstwowej firmy.
--- Na wystawie ksiêgarni w
Rynku G³ównym mo¿na zobaczyæ
mocno wyblak³e og³oszenie:
"Subskrypcja� Janusz Przyma-
nowski� Czterej pancerni i
pies" . Ksi¹¿ka sprzedawa³aby

siê lepiej gdyby napisano, ¿e
nie chodzi o charta afgañ-
skiego tylko owczarka alzac-
kiego.
=========================

Z KRAJU
--- Zadania sztuki /wg
uchwa³y zjazdu/ to: "po-
wstrzymywanie inwazji ki-
czu i brzydoty oraz zjawisk
niezgodnych z etosem /!/ so-
cjalistycznego ¿ycia" . Jak?
Przez reaktywowanie Krajowej
Rady Wzornictwa Przemys³o-
wego, któr¹ na mocy innej
uchwa³y niegdy� rozpêdzono
na cztery wiatry.
--- " Nie bêdzie Niemiec dzie-
ci nam germani³" ? 300.000
uczestników " wymiany waka-
cyjnej"  z NRD to " inwestycja
w XXI wiek" , " zmiataj¹ca z
drogi to, co by³o nam ciê¿a-
rem" . Also sprach Jaruzelsky!
--- Straty z tytu³u zanie-
czyszczenia �rodowiska natu-
ralnego w Polsce szacuje siê
na oko³o 500 miliardów z³o-
tych rocznie. Obliczy³ to sam
minister ochrony �rodowiska
i zasobów naturalnych.
--- Obserwatorzy s¹dowi zgo-
dnie twierdz¹, ¿e postêpowa-
nie przyspieszone mo¿na by-
³oby usprawniæ, drukuj¹c go-
towe formularze wyroków
i rozsy³aj¹c je poczt¹ losowo
wy³onionym skazañcom.

=========================

--- Od wysokiego funkcjona-
riusza resortu przemys³u ma-
szynowego, który zastrzeg³
sobie anonimowo�æ, uzyskali-
�my informacjê o op³acalno-
�ci eksportu budowanych w
Polsce statków do ZSRR.
Transakcje z ZSRR zwracaj¹
oko³o 40% kosztów ponoszo-
nych przez polski przemys³
okrêtowy. Ci, co podejrzewa-
li, ¿e oddajemy Rosjanom
statki za pó³ darmo, okazali
siê wiêc optymistami! /NAI/
--- W ubieg³ym roku wojewo-
dowie zaoszczêdzili 92 mi-
liardy, a premier przekro-
czy³ wydatki o 127 miliardów
/sk¹d wzi¹³ ró¿nice, nie
wiadomo, prawdopodobnie wy-
drukowa³ sobie/. Natomiast
"pieniê¿ne przychody ludno-
�ci" uros³y ponad plan o 368
miliardów, z czego wynika
wprost, ze ka¿dy z nas zaro-
bi³ o 20.000 z³ za du¿o, wli-
czaj¹c w to emerytów i ren-
cistów. Trzeba bêdzie u³o¿yæ
now¹ bajeczkê o NIKu, który
poda³ powy¿sze informacje
- oNI, KUrcze, zawsze co� wy-
my�l¹�
--- Po zje�dzie PZPR ma ju¿
Program - Zdecydowanego
Przyspieszenia Rusyfikacji.
--- W Polsce notuje siê naj-
wiêkszy w Europie przyrost
umieralno�ci z powodu nowo-
tworów. Jeste�my równie¿ je-
dynym z nielicznych krajów

===================================================

W �RODKACH MASOWEGO

    Partia po cichutku przygotowuje grunt pod propagandow¹
rozprawê z Ko�cio³em. Co jaki� czas dtv pokazuje ksiê¿y, któ-
rzy dziêki posiadanemu w swojej spo³eczno�ci autorytetowi
pokierowali budow¹ drogi, przystanku autobusowego, czy wo-
doci¹gu.
    Czy aby na pewno robi siê to, aby podnie�æ presti¿ Ko�cio³a
w Polsce? Chodzi raczej o to, ¿eby umiejêtnie zaszczepiæ ludz-
kim umys³om podzia³ na Ko�ció³, który jest pozytywny i pra-
cuje dla dobra ludzi, oraz - negatywny, czyhaj¹cy na szkodê
pañstwa i obywateli.
    Sk¹d my to znamy? Czy w " S" nie odkryto dziêki dtv zdrowe-
go, robotniczego trzonu, na którym ¿erowali wytrawni poli-
tyczni gracze i doradcy? Zastanówmy siê, gdy telewizja mówi
o nas dobrze. A gdy mówi �le - �pijmy spokojnie.   /ci¹g dalszy na str. 2/
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Europejskich, gdzie wzrasta
umieralno�æ na zawa³y i uda-
ry mózgu. Korelacja dodat-
nia z utwierdzaniem siê sys-
temu?
--- Zauwa¿yli�cie, ¿e od cza-
su jak znikn¹³ z telewizji
Urban, po prostu nie ma ju¿
czego ogl¹daæ?
=========================

ZE �WIATA
--- Rozes³anie spec-przed-
stawicieli Gorbaczowa do
"wielu krajów �wiata"  z ust-
nym pos³aniem Imperatora ma
g³êboki sens praktyczny -
bogactwo i si³ê wyrazu jêzyka
rosyjskiego nie sposób prze-
³o¿yæ na formu³y korespon-
dencji dyplomatycznej� - Da-
waj, riebiata!
=========================

MY�LI LUDZI WIELKICH

Moja lojalno�æ jest lojalno-
�ci¹ wobec w³asnej ojczyzny,
lecz nie jej instytucji czy
urzêdników. Ojczyzna jest
podstawow¹, rzeczywist¹ i
wieczn¹ rzecz¹. Jej trzeba
strzec, o ni¹ dbaæ i wobec
niej byæ lojalnym. Instytucje
za� s¹ czym� zewnêtrznym, s¹
jedynie szat¹, a szata mo¿e
siê zu¿yæ. Staæ siê ³achmanem,
przestaæ byæ wygodn¹, prze-
staæ ochraniaæ cia³o przed
zimnem, chorob¹ i �mierci¹.
Byæ lojalnym wobec ³achmanów,
wielbiæ ³achmany, umieraæ za
³achmany to stworzyæ lojal-
no�æ wobec bezrozumu, która
nale¿y do monarchii, zosta³a
przez monarchiê wynaleziona
i niech j¹ sobie monarchia
zatrzyma.

MARK TWAIN
=========================

PODPATRZONE

Minister Messner
nieczêsto
u�miech ma na twarzy.

I nie dziw
- tyle w rz¹dzie
jest pod-sekretarzy�

UWOLNIÆ POLITYCZNYCH!
    Dwie i pó³ strony ciasno zapisane drobnym drukiem. Nie-
pe³na lista trzystu ludzi wiêzionych przez w³adzê ludow¹
za przekonania. Przy niektórych nazwiskach podano zawód.
Najwiêcej jest robotników, studentów, techników ró¿nej spe-
cjalno�ci, inteligencji technicznej i humanistycznej. S¹
uczniowie i emeryci, prawnicy, byli wojskowi, lekarze i
pielêgniarki, dziennikarz i listonoszka, socjolog, astrofi-
zyk, ksiêgowa, rzemie�lnicy i rolnicy. S¹ ludzie wszystkich
zawodów, grup spo³ecznych, p³ci, wieku i wykszta³cenia. S¹
wiernym odbiciem struktury naszego spo³eczeñstwa. Swoim
zniewoleniem i cierpieniem �wiadcz¹ o zupe³nie nieoczeki-
wanej realizacji sojuszu polskich robotników, ch³opów i in-
teligencji. O sojuszu, który zwie siê SOLIDARNO�Æ.
=================================================

C z y t a j   u w a ¿ n i e

WOLNO�Æ
    Jak powiedzia³ Bukowski, wolno�æ przychodzi od �rodka.
Dlatego dziwnie brzmi¹ wo³ania o wolno�æ, narzekania, ¿e
gdzie� nie ma wolno�ci. Wolno�æ siê zdobywa i ma siê jej
tyle, ile siê zdobêdzie. Kto ma jej zbyt ma³o na swoje po-
trzeby, od nikogo jej oczekiwaæ nie mo¿e.
    Ludzie nie s¹ równi. Jedni s¹ wolni. Nawet w wiezieniu.
Inni s¹ niewolnikami. Nawet przy w³adzy.      /k/
=================================================

A  KRYZYS  TRWA�
    W roku 1974 ekonomi�ci oceniali wykorzystanie maj¹tku
trwa³ego w polskiej gospodarce na 60-70%. Po dziesiêciu
z ok³adem latach powtórna analiza nie wykaza³a ¿adnej po-
prawy, a nawet w niektórych dziedzinach gospodarki - po-
gorszenie. Np. w rolnictwie wykorzystanie parku maszyno-
wego ocenia siê na 50%, za� w budownictwie czas wykorzysta-
nia d�wigów na zaledwie 20%. Wed³ug wielu ekspertów jest to
jedna z g³ównych przyczyn polskiego kryzysu.
    Wed³ug najnowszych ustaleñ czwart¹ cze�æ wszystkich
kosztów eksploatacyjnych w polskiej gospodarce poch³aniaj¹
remonty. Zupe³nie absurdalna sytuacja panuje na rynku
czê�ci zamiennych. Producenci wytwarzaj¹ najchêtniej czê-
�ci najdro¿sze, bo te przynosz¹ im najwiêkszy zysk. Tych
czê�ci jest w nadmiarze, zalegaj¹ one magazyny i czêsto s¹
w koñcu przeznaczane na z³om. Brakuje za to tych czê�ci,
które siê psuj¹ najczê�ciej. /NAI/
=================================================

L u f c i k   w a r i a t a

    Narady niby siê skoñczy³y, jeszcze tylko wzywaj¹ od cza-
su do czasu kogo� na rozmowy wyja�niaj¹ce no i paru pa-
cjentów dok¹d� przeniesiono, ale niepokój trwa nadal. Noc¹
s³ychaæ dziwne chrzêsty, chlupotania i stuki; od czasu do
czasu przyje¿d¿a radziecka betoniara; w radio znów mówili,
¿e produkcja cementu wzros³a, ale potrzeby te¿.
   Pielêgniarz b¹kn¹³ którego� ranka, niby mimochodem, ¿e
betonowanie to jest najlepsza metoda zagwarantowania pe³-
nego bezpieczeñstwa, a pacjent H. twierdzi, ¿e nam zmieni¹
naczelnego lekarza.
    Wy te¿ czujecie, ¿e jest coraz cieplej? Hmm�

  - Hipek -
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=======================

Z REGIONU
--- 13 lipca u O.O. Jezuitów
odby³a siê comiesiêczna Msza
�w. za Ojczyznê. Kazanie na-
wi¹zywa³o do przypowie�ci o
mi³osiernym Samarytaninie -
porównywa³o ojczyznê do po-
bitej i obrabowanej ofiary,
któr¹ w potrzebie wspomagaj¹
obce /ideologicznie/ narody.
Podziêkowaniem za� za okaza-
n¹ pomoc s¹ jedynie oszczer-
stwa i k³amstwo. Po mszy �w.
jak zwykle zebra³ siê kr¹g
ludzi wokó³ krzy¿a na dzie-
dziñcu. �piewano, modlono siê,
recytowano wiersze. Po-
wszechny podziw wzbudzi³
stoj¹cy w pierwszym szeregu,
�piewaj¹cy ze wszystkimi i
wznosz¹cy palce w znaku V
m³ody ¿o³nierz w mundurze.
--- W czwartkowej Mszy �w.
za Ojczyznê w Mistrzejowi-
cach 17 lipca udzia³ wzi¹³
sam ksi¹dz Jan Umiñski, zna-
ny ze s³ynnego ju¿ procesu
J.U. contra J.U. /patrz MP nr
29/. Najpierw wyg³osi³ zna-
komite kazanie, którego mo-
tywem by³y historyczne i
wspó³czesne wyroki przeciw
sprawiedliwo�ci i prawdzie.
Potem spotkanie z ksiêdzem
Umiñskim w "Bunkrze" oraz
pe³na napiêcia i humoru
opowie�æ o procesie w Suwa³-
kach - jak ludno�æ, mimo za-
kazu wyj�cia z pracy, wita³a
go owacyjnie, jak uzgadniano
tekst przeprosin /za nazwa-
nie Urbana Goebbelsem/, jak

przeniesiono proces w ostat-
niej chwili na najwiêksz¹
salê - i jak znaleziono na
niej nó¿ rze�nicki... Ksi¹dz
Jan jest cz³owiekiem bezdom-
nym, w³adza ludowa nie po-
zwoli³a mu siê zameldowaæ
przy kaplicy, któr¹ otrzyma³
na emeryturze. Prosi³ wiêc,
by o nim pamiêtaæ przy akcji
wysy³ania �piworów. Niedaw-
no te¿ zosta³ zas¹dzony za
publiczne odmawianie ró¿añ-
ca w gmachu s¹dowym w czasie
procesu Jaworskiego - na 30
tys. z³ grzywny. Ksi¹dz Umiñ-
ski bêd¹c emerytem, w dodat-
ku bezdomnym, za¿yczy³ sobie
zmiany grzywny na areszt.
Otrzyma³ wiêc 40 dni aresz-
tu, ale nie bardzo chcieli go
tam przyj¹æ, bo ju¿ dwukrot-
nie odstawiano go na kardio-
logiê, zamiast do aresztu
/ksi¹dz jest po dwóch zawa-
³ach/. Ostatecznie ma siê zg³o-
siæ do wiêzienia w Piotrko-
wie Trybunalskim 8 sierpnia.
Tym razem w³adza liczy da
amnestiê...
--- Na prywatnym straganie
na Plantach ko³o Dworca
G³ównego, obok bananów i cy-
trusów pojawi³y siê winogro-
na. Rozesz³y siê natychmiast
po 2000 z³ za kilogram. Có¿,
wszystko dla ludzi!
--- Gdy w znêkanej gospodar-
ce "co� drgnie" i idzie na
lepsze, natychmiast wkraczaj¹
w³adze z pomys³ami uspraw-
nieñ. Ledwo ilo�æ wzros³a
tak, ¿e to nie my na samochód

ale one na nas czekaj¹ na
postojach, zaczêto cofaæ kon-
cesje i ograniczaæ wydawanie
nowych. Za rok wszystko wró-
ci do socjalistycznej normy.
==========================

Z KRAJU
--- Pierwsze rezultaty zmian
pozjazdowych w gospodarce to
pojawienie siê na rynku kra-
jowych arbuzów /a 700 z³ za
kilogram/ i wzrost wolno-
rynkowej ceny kawy ziarni-
stej. Do 5.500-6.600 z³ za kg.
W obu przypadkach jest to
wzrost mniej wiêcej dwudzie-
stokrotny w stosunku do �.p.
cen z 1976 roku.
--- Nie uda³o nam siê uzy-
skaæ od dy¿uruj¹cych w ca³ym
kraju przy telefonach pra-
cowników ró¿nych prokura-
tur, czy z dobrodziejstw
ostatniej, miejmy nadziejê,
amnestii, skorzystali ju¿ pp.
Piotrowski, Pietruszka, Pê-
kala i Chmielewski - no, ale
mamy czas do 15 wrze�nia...
--- Zapotrzebowanie na ig³y
do strzykawek jednorazówek
bêdzie zaspokojone w tym roku
zaledwie w 70%, o czym mini-
ster zdrowia zawiadomi³ ju¿
szpitale. K³uæ siê bêdzie wy-
³¹cznie zas³u¿one ty³ki.
--- Trójka entuzjastów piw-
nego skautingu, przypadkowo
na etatach PLL "LOT", próbo-
wa³a przelecieæ s³u¿bowo sa-
molotem z Zielonej Góry do
Warszawy, gdzie bywa czasem
piwo grodziskie. Wylecieli

===================================================

W �RODKACH MASOWEGO

    W tvp jedna pani, minister zreszt¹, prze�licznie opowie-
dzia³a ostatnio dobranockê o tym, jak to bêdzie siê naukowo
przeprowadza³o w ca³ym kraju "warto�ciowanie pracy". W Chi-
le kolejno�æ by³a jednak odwrotna, najpierw próba kompute-
rowego socjalizmu, potem junta. No có¿, bêdziemy �ledziæ ten
proces z ciekawo�ci¹...
    Hipkowa ciotuchna obejrza³a w tv migawkê ze �lubu ksiê-
cia Andrzeja i - mimo stosownego komentarza, wyra¿aj¹cego
niesmak i politowanie - rzuci³a pó³gêbkiem: "A jednak szko-
da, ¿e nie pokazuj¹ za�lubin panienek Jaruzelskich... Choæby
dla porównania�"
   Z przykro�ci¹ informujemy, ¿e "Gazeta Krakowska" znowu
drukowana jest na grubym i szorstkim papierze...
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z pracy, usiedli w areszcie
�ledczym, sk¹d ju¿ trafi¹ gdzie
trzeba. Ale... Dwóch z nich usu-
niêto z szeregów PZPR. Mo¿e to
amnestia, mo¿e nie, w ka¿dym
razie - szczê�cie w nieszczê-
�ciu, prawda?
--- Pewien koryfeusz /tak te-
raz bêdziemy nazywaæ prominen-
tów - po prostu dla odró¿nie-
nia/ wróci³ z delegacji do In-
donezji zachwycony mo¿liwo�-
ciami wspó³pracy - poniewa¿
"nasze gospodarki s¹ komple-
mentarne". Tym, którzy nie po-
siadaj¹ s³ownika wyrazów ob-
cych, wyja�niamy, co to znaczy:
oni maj¹ to wszystko, czego nam
brak akurat. /P.S. Mo¿e to przy-
padek ale w swoim czasie zde-
nerwowani Indonezyjczycy wyr¿-
nêli w pieñ wszystkich swoich i
obcych komunistów... Brr.../.
--- Je�li planujesz urlop je-
sieni¹, zacznij ju¿ teraz osz-
czêdzaæ na koszty podró¿y!!!
=========================

ZE �WIATA
--- Mud¿ahedini ludowi planu-
j¹ w jesieni przeprowadzenie
niezale¿nych wyborów do zgro-
madzenia narodowego Afgani-
stanu. Kolejny etap tego planu
przewiduje wszczêcie starañ o
uznanie nowego niezale¿nego
przedstawicielstwa narodu
przez ONZ. Czy¿by dlatego Misza
zapowiedzia³ powrót czê�ci so-
wieckiego wojska do domu? Jed-
no jest pewne - mud¿ahedini s¹
coraz silniejsi.
==========================

    Przyjacielu!
    W sierpniu nie wystarczy
nie piæ. Nie wystarczy nie ku-
powaæ alkoholu. W sierpniu
trzeba bacznie przygl¹daæ siê,
jak ludowa w³adza walczy o ró-
wnowagê swojego bud¿etu, dep-
cz¹c sw¹ w³asn¹ ustawê o wy-
chowaniu w trze�wo�ci. Czuwaj!
==========================

   PYTANIE
   Czym siê ró¿ni zachodnio-
niemiecka partia komunistycz-
na od polskiej? Ta pierwsza
walczy o 35-godzinny tydzieñ
pracy, a nasza o 48-godzinny...

�WIADECTWO LOJALNO�CI
    "Kolejny akt humanitaryzmu socjalistycznego pañstwa",
jak nazwa³ ograniczon¹ amnestiê J. Hañderek w "Gazecie
Krakowskiej", uzale¿nia zwolnienie "189 /!/ wiê�niów nie-
kryminalnych" od z³o¿enia przez nich "pisemnego o�wiad-
czenia, ¿e nie powróc¹ na drogê przestêpstwa". W³adza wie,
¿e wielu wiêzionych dzia³aczy opozycji nie podpisze takie-
go zobowi¹zania. Nie podpisz¹ - bo s¹ uczciwi. Wobec siebie
i wobec tych, którym co� przyrzekaj¹. S¹ moralne imperaty-
wy, których siê nie porzuca nawet w sytuacjach krañcowych
i nawet wobec tych, którym te imperatywy s¹ obce. W³adza
jeszcze raz daje �wiadectwo w³asnej uczciwo�ci. Dla nas
wa¿niejsze jest, i¿ sama przyznaje, ¿e ci, których pozbawia
wolno�ci i zdrowia w imiê tzw. interesów pañstwa, s¹ od
niej silniejsi moralnie.
==================================================
C z y t a j   u w a ¿ n i e

W£ADZA
    Rz¹d z³o¿ony z naszych ludzi sta³by przed tymi samymi
zadaniami, co rz¹d obecny. Na li�cie jest demokracja i po-
stêp, ale tak¿e spokój w kraju, ci¹g³o�æ produkcji i dys-
trybucji, minimalizacja interwencji s¹siadów.
    Serce jest bardzo wa¿ne i nic go nie zast¹pi. Ale serce
nie zast¹pi wyobra�ni.
    Przepraszam. /k/
==================================================
 D o k u m e n t y   s p r z e d   l a t

AMNESTIA MIKO£AJA I  Z 1833  ROKU
  "Dzi�, gdy przy pomocy Boskiey i wytrwa³ych usi³owañ
Rz¹du, dawnieysza pomy�lno�æ w Królestwie Polskiem co raz
widoczniey ustala siê i kray ten na nowo cieszyæ siê za-
czyna t¹ wewnêtrzn¹ szczê�liwo�ci¹, iaka przed rewolucy¹
by³a udzia³em wszystkich stanów, uznayê, i¿ mo¿na dozwoliæ
tym osobom powrotu do oyczyzny... dot¹d trzymanym w Ros-
syi.... Zupe³nie przekonany iestem, i¿ zostawszy uczestni-
kami pomy�lno�ci i szczê�cia, iakiemi oyczyzna ich od
okropno�ci rewolucyinych wybawiona, na nowo zakwit³a,
uczui¹ w ca³ej sile dobroæ i wspania³o�æ Rz¹du, i staraæ
siê bêd¹ zostaæ prawdziwie u¿ytecznemi cz³onkami spo³e-
czeñstwa, niezachwianymi w wierno�ci i przywi¹zania do
Tronu, i wytrwai¹ w �cis³ey uleg³o�ci prawei w³adzy."
    Sk¹d znamy ten jêzyk i tê perfidiê? £askawo�æ cara ob-
jê³a oczywi�cie tylko niewielu oficerów, choæ tylko ich
dotyczy³a. Olbrzymia wiêkszo�æ zdegradowana wcze�niej do
stopnia szeregowca s³u¿y³a na Kaukazie i Syberii, a wiêc
nie bêd¹c oficerami, nie mog³a byæ objêta amnesti¹.
=================================================
L u f c i k   w a r i a t a
    Zakomunikowano nam przez naprawiony systemem gospo-
darczym radiowêze³, ¿e bêd¹ wypuszczaæ do domu. Zapanowa³o
wiêc du¿e o¿ywienie - nawet kó³ko mi³o�ników  TVP prze-
rwa³o zabawê mimiczn¹ pod nazw¹ "u�miech kretyna" i roz-
poczê³y siê tzw. spekulacje na temat tego kto, kiedy i za
co. Pacjent O. ju¿ mia³ spakowany wêze³ek, poniewa¿ od kil-
ku dni pielêgniarze pomijali go przy biczach wodnych, gdy
nagle podano nastêpny komunikat: zainteresowani powinni
zg³aszaæ siê osobi�cie do naczelnego lekarza w celu umoty-
wowania chêci ewentualnego opuszczenia zak³adu. Spojrze-
li�my po sobie bezradnie...
    Jak dot¹d wychodz¹ jedynie funkcjonariusze. Pa!

- Hipek -
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=========================

Z REGIONU
--- Komendant krakowskiej
policji itd. obwie�ci³, ¿e ma
do dyspozycji system wczesne-
go ostrzegania o tym, co siê
dzieje w ró¿nych miejscach
miasta, nawet je¿eli telefon
jest tam akurat zajêty. W pod-
ziemiu - panika.
--- Sporo trzeba siê nacho-
dziæ, aby w woln¹ sobotê ku-
piæ chleb. Otwarte s¹ tylko
monopolowe "Pewexy", a ze
sklepów spo¿ywczych jedynie
te, które te¿ prowadz¹ sprze-
da¿ alkoholu. Czêsto bywa
tak, ¿e chleba w ogóle nie
dowie�li, gorzo³a zawsze dy-
¿uruje na pó³kach.
--- Niesprawdzone pog³oski,
jakoby w ramach oczyszczania
naszego miasta wywieziono za
rogatki na taczkach prezy-
denta Salwê - s¹, niestety,
fa³szywe...

=========================

£ASKAWY ZNALAZCA osobni-
ka, nie wiedz¹cego jeszcze
o tym, ¿e sierpieñ 86 og³o-
szony zosta³ przez Episko-
pat Polski miesi¹cem
trze�wo�ci narodu, jest
proszony o osobiste udzie-
lenie mu tej informacji.

=========================

Z KRAJU
--- Po zwolnieniu pewnej ilo-
�ci prostytutek, z³odziei i
bimbrowników wypuszczono
równie¿ Bogdana Lisa. Losy
Pietruszki i jego podw³adnych
nie s¹ znane, ale rysuj¹ siê
raczej optymistycznie.
--- Niektórzy twierdz¹, ¿e
socjalizm realny nie jest us-
trojem wojskowym. Lekarz, któ-
ry ukoñczy³ Wojskow¹ Akademiê
Medyczn¹ zarabia po studiach,
w wojskowej s³u¿bie zdrowia
29.500 z³ plus dodatek 5 tysiê-
cy za roz³¹kê z rodzin¹ je�li
nie pracuje w miejscu za-
mieszkania. Lekarz po ukoñ-
czeniu Akademii Medycznej do-
staje - 13.200 z³. Dobija rów-
nie¿ do trzydziestki, ale pod
warunkiem, ¿e tyra popo³ud-
niami i nocami w pogotowiu i
na dy¿urach. Kto� musi praco-
waæ, ¿eby inny mia³ pe³n¹
kieszeñ...
--- Szybko rozkwitaj¹ ³any
politycznego zomo, hodowanego
przy czu³ej piersi generalis-
simusa /w koñcu kiedy� trzeba
zostaæ tym te�ciem.../. W prze-
kaziorach coraz to nowy m³o-
dzian tryska entuzjazmem i
paruje chêci¹ zabrania siê do
roboty. Kto wie, mo¿e nawet
doj�æ do czynów. Ale nasze do-
�wiadczenie mówi nam, ¿e
skoñczy siê na w³a�ciwych
czynnikach /w dawnej Rosji
zwanych czynownikami/. Kto
po¿yje, zobaczy.
--- Zlot m³odych proletów PRL
uchwali³ pokojowy apel do ró¿-
nych rz¹dów; niemal równocze-

�nie zrobi³y to zgromadzone
w Moskwie córy wszech�wiato-
wej rewolucji i - o dziwo!
PAP nie skomentowa³ tych wy-
darzeñ jako niebezpiecznych
prowokacji politycznych...
--- Od 20 lat przeciêtnie co
tydzieñ likwiduje siê w na-
szym kraju jedno kino. /NAI/
Za to co dzieñ przybywa nam
cyrku.
--- Dochody pieniê¿ne lud-
no�ci znowu ros³y szybciej
ni¿ powinny. Na wszelki wy-
padek zmieniono ministra fi-
nansów ale na jeszcze gorsze-
go...
--- Jest ju¿ w sprzeda¿y lu-
towy numer Observatore Ro-
mano z pe³nym tekstem In-
strukcji o wolno�ci chrze�ci-
jañskiej i wyzwoleniu - ra-
dzimy uwa¿nie przeczytaæ!!!
--- PAP informuje, ¿e podpi-
sano porozumienie w sprawie
tego miliarda dolarów, któ-
rego nie zap³acili�my w la-
tach 1982-1985 Stanom Zjedno-
czonym.
--- Tylko dla doros³ych
mamy informacjê, ¿e na Gór-
nym �l¹sku odradza siê �.p.
wy�cig pracy. Kto pamiêta,
niech szybko kupuje wêgiel
na zimê, a kto chce zarobiæ
niech przejdzie do pracy w
grzebalnictwie.
--- Prasa donios³a, ¿e grupa
studentów biegnie z Moskwy
do Krakowa, w przerwach od-
bywaj¹c manifestacjê i sk³a-
daj¹c ho³d. Kierunek niby
s³uszny, ale czy nie da³oby
siê cokolwiek przed³u¿yæ
trasy? I dlaczego tylko stu-
denci?
--- Ceny miêsa i jego prze-
tworów wzros³y o osiem pro-
cent. Rado�æ spo³eczeñstwa

==================

===================================================
W �RODKACH MASOWEGO
    W "Dzienniku Polskim"przeczytali�my, ¿e krakowianie
niszcz¹ wiaty na przystankach MPK, a dzielna m³odzie¿ z NRD
pracowicie je odnawia. No có¿, my - wiadomo S³owianie, a oni
- potomkowie Ubermenschów... Heil, heil, heil!
    Polszczyzna komunikatów papowskich osi¹gnê³a poziom
kryminalny: "Aktyw PRON ze zrozumieniem podchwyci³ tezê X-
tego zjazdu", "Kiedy zniknie problem podzia³u miêdzy wsi¹ a
miastem?", "Tradycj¹ s¹ te¿ wielcy mistrzowie batuty", "aby
tylko celnicy nie zawiadomili biura paszportowe lub zak³ady
pracy". Uff. Ratunku!
    Cenzor nie dopatrzy³. W "Dzienniku" ukaza³a siê notka
opatrzona tytu³em "Zmieniaæ �wiadomo�æ, by lepiej pracowaæ i
¿yæ". Cieszymy siê, ¿e byt ju¿ nie kszta³tuje �wiadomo�ci, ale
co maj¹ zrobiæ jego ofiary sprzed lat?
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
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nie ma granic, poniewa¿ odno-
�ny komunikat opublikowany
zosta³ /³¹cznie z wiadomo�ci¹ o
"rozszerzeniu �wiadczeñ socjal-
nych"/ akurat w czasie, gdy
nawet na korytarzach szpital-
nych brak³o ju¿ miejsc dla
ofiar salmonelli ...
--- Jeden punkt sprzeda¿y al-
koholu przypada w Polsce na
435 obywateli, za� jeden punkt
apteczny - na 6600 osób.
--- Mówi siê, ¿e w niektórych
o�rodkach miejskich powstaj¹
samorzutnie ko³a im. �wirgonia
skupiaj¹ce zapoznany aktyw i
zajmuj¹ce siê przygotowaniami
do kolejnego, nieodleg³ego eta-
pu naszych dziejów najnowszych.
Podstawow¹ lekturê stanowi
nielegalna publikacja teore-
tyczna pt. "I ty zostaniesz In-
dianinem".
--- Cieplej. Ci�nienie ro�nie.
Urban wróci³ do roboty.
==========================

ZE �WIATA - o Imperatorze...
--- Po og³oszeniu przez Mi-
chai³a Imperatora, i¿ zamierza
wycofaæ z Afganistanu kilka
swoich dywizji, w krêgach op-
tymistów zapanowa³ szalony en-
tuzjazm. Niektórzy posuwaj¹ siê
do twierdzenia, i¿ nastêpnym
krokiem Jego Wieliczestwa bê-
dzie zezwolenie na to, by w
polskich szko³ach jêzyk rosyj-
ski by³ nauczany jako przed-
miot nadobowi¹zkowy...
--- Pewien raboczyj poskar¿y³
siê Imperatorowi przed kame-
rami telewizyjnymi, ¿e skryty-
kowa³ dyrekcjê swego zak³adu,
po czym wylano go z roboty. Im-
perator zanotowa³ personalia
petenta i obieca³ przekazaæ
sprawê  w ³ a � c i w y m  or-
ganom. Jak my�licie, jakim?
==========================
Drug¹ Rosjê chce zbudowaæ
Miszka-cwaniak, ³ebski filut,
na pocz¹tek jest Japonia z epi-
centrum w Czarnobylu.
==========================
Czy z³o¿y³e� ju¿ datek na TASS?
"B³êkitna"czeka!!!

NIE JEST ÌLE - MO¯NA RZUCAÆ MIÊSEM
    W ogólno-patriotycznej dyskusji nad minimum socjalnym
da³o g³os indywiduum, podpisuj¹ce siê /m.in./ Jan Rem. No-
toryczny ekspert miêsny PRL ujawni³ nagie fakty:
a/ pañstwo subwencjonuje spo¿ycie 10 kg wo³owiny i wie-
przowiny na rodzinê miesiêcznie, b/ poza tym ka¿dy mo¿e
bez ¿adnych kartek kupiæ faktycznie ile chce miêsa w pañ-
stwowych sklepach: baraninê, koninê, drób, dziczyznê, miêso
z królików oraz ró¿ne podroby i przetwory, przy czym
c/ Polacy od¿ywiaj¹ siê dobrze, a znaczna ich czê�æ za do-
brze i problemem jest raczej nadmierny udzia³ ¿ywno�ci w
sprawunkach. Uff...
    Zamiast komentarza pozwalamy sobie ostatecznie zdemen-
towaæ oszczercze pomówienia Jana Rema o uprawianie pro-
stytucji politycznej. Powy¿szy tekst, wykonany podczas
urlopu wypoczynkowego, dowodzi, i¿ Jan Rem  r o b i   t o
z  p o w o ³ a n i a  i wewnêtrznej potrzeby.
    A swoj¹ drog¹, dobrze mieæ zawód zgodny z charakterem.
==================================================

D o k u m e n t y   s p r z e d   l a t
Ukaz zabraniaj¹cy mówiæ o polityce - Wilno 1832

    "Z powodu, ¿e pomimo czynione odezwy przez w³adze miej-
scowe i z kazalnic og³aszane dla przestrze¿enia lekko-
my�lnych... daj¹ siê jeszcze w niektórych miejscach po-
strzegaæ rozmy�lni rozsiewacze miêdzy ludem opacznych
wie�ci i szkodliwych nauk... Jakkolwiek nieliczni i ma³o
znacz¹cy niepowinniby oni zwracaæ uwagi, wszak¿e: znajdu-
j¹c koniecznem, aby niepow�ci¹gnieni rozsiewacze wszelkich
wiadomo�ci byli prze�ladowani, i jako niebezpieczni z gu-
bernji oddaleni... Objawiæ wszelkim w³adzom, ¿e najg³ów-
niejsze ich obowi¹zki s¹; czuwaæ nad wszelkimi urzêdnikami
i oficjalistami do ich biur nale¿¹cymi, tak co do ich oby-
czajów, postêpowania w domowem i publicznym ¿yciu, jak te¿
znajomo�ci i stosunków familijnych i przyjacielskich...
stosownie do przewinienia osób, takowe zawieszaæ w urzêdo-
waniu lub zupe³nie oddalaæ ze s³u¿by, oddawaæ pod s¹d lub
nadzór tylko policyjny, aresztowaæ albo te¿ wiêziæ w for-
tecy, odsy³aæ w g³¹b rossyjskich gubernij lub na Syberi¹."

Jeszcze do tego nie doszli�my, choæ kto wie? Za to podobnie
by³o w latach stalinowskich.
==================================================

L u f c i k   w a r i a t a

    Na wybiegu poruszamy siê wolno i ostro¿nie, staraj¹c
siê unikaæ zgromadzeñ powy¿ej jednej osoby. Z g³o�ników
p³yn¹ festiwalowe piosenki, przerywane komunikatami o
kolejnych etapach mi³osierdzia. Znowu wypuszczono paru
kieszonkowców. Pietrzak znów wystêpuje publicznie. Jest
coraz lepiej. ¯niwa rzepakowe w toku. Genewa czeka.
    Wtem podchodzi do mnie pielêgniarz, wali mnie w pysk
na odlew i zaczyna wrzeszczeæ. Co� o patologii - nie s³yszê
dobrze, bo w uszach mi dzwoni. Ale oddycham z ulg¹. Wszyst-
ko w porz¹dku...
    Jednak nadal jest normalnie. Pa!

- Hipek -    ---
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Z REGIONU
--- 31 sierpnia na Wawelu
odbêdzie siê msza �w. w in-
tencji ojczyzny, w rocznicê
powstania "Solidarno�ci".
Pocz¹tek - godz. 10.oo
Zapraszamy!
--- Z okazji rocznicy Sierp-
nia 80 Prezydium Regional-
nego Komitetu Solidarno�ci
Ma³opolska wyda³o komunikat
przypominaj¹cy, ¿e dzieñ 31
sierpnia jest DNIEM SOLIDAR-
NO�CI i wezwa³o wszystkich
jej cz³onków i sympatyków do
uczczenia rocznicy i udzia³u
w ogólnopolskich akcjach na
rzecz obrony praw pracowni-
czych, poprawy warunków
pracy i stanu zdrowia spo³e-
czeñstwa, uwolnienia wiêzio-
nych za przekonania.
--- Dzia³alno�æ Skautów
Piwnych wywo³a³a  krytyczne
komentarze przedstawiciela
krakowskiej chor¹gwi ZHP,
który w radiowym wywiadzie
uzna³, ¿e na zbyt wiele siê
im pozwala. Czy¿by druh nie
zna³ owej rewolucyjnej pie�ni
z refrenem "nieroz³¹czne
siostry dwie - m³odzie¿ i
SB"? Jako� nie mo¿emy w to
uwierzyæ� Czuj, czuj!
--- Dawny budynek ambasady
radzieckiej przy ul. Rako-
wickiej przechodzi ostatni
etap gruntownego remontu.
Porz¹dkuje siê teren wokó³
niego i nawet sadzi trawkê.
Jego przyszli go�cie pomiesz-
cz¹ siê tu nawet z obstaw¹.

Z KRAJU
--- Obyczaj powo³ywania przed
ka¿dymi rocznicami �wi¹t nie-
zale¿nych "ochotników" do ROMO
sta³ siê tak znany, ¿e zainte-
resowani opracowali specjaln¹
akcjê profilaktyczn¹. Otó¿ po
ka¿dym dzwonku do drzwi za-
gro¿ony delikwent chowa siê do
szafy, a przyby³ych z wezwa-
niem ¿o³nierzy rodzina infor-
muje, ¿e wyjecha³ on na wczasy
wêdrowne.
--- Uda³o siê zlikwidowaæ za-
si³ki wychowawcze - otrzymywaæ
je bêd¹ jedynie osoby, w rodzi-
nach których dochód nie przek-
racza 2.400 z³ na osobê miesiê-
cznie /i te¿ nie d³ugo, bo nie
wy¿yj¹ przecie�/. Brawo ZUS!
--- Najwa¿niejszym wydarze-
niem sierpnia by³y niew¹tpli-
wie wybory MISS Polonia, które
przyæmi³y nawet wizytowanie
przoduj¹cych zak³adów pracy
przez koryfeuszy z zak³adowego
zespo³u gospodarczego przy KC,
pracowicie nabijaj¹cych sobie
nadgodziny. Przebieg wyborów
dowodzi, ¿e socjalistyczna mo-
nokultura /czy raczej MONo-

kultura/ nie daje siê pogo-
dziæ z komputeryzacj¹, ale
kur wystarczy dla wszystkich.
--- Kryzys w polskim trans-
porcie morskim pog³êbia siê.
Coraz mniej ³adunków, coraz
mniej sprawnych statków.
�redni wiek statków PLO
przekroczy³ 14 lat, wiele z
nich nadaje siê ju¿ tylko na
z³om. Armatorzy zwalniaj¹
pracowników. Absolwenci
szkó³ morskich bezskutecznie
usi³uj¹ za³apaæ siê na rejs
po studiach. Za to stare za-
³ogi obserwuj¹ dziwne zjawi-
sko. Pojawiaj¹ siê w�ród ich
panowie o nieznanej prze-
sz³o�ci, ale znanych plecach.
Dostaj¹ pracê bez problemu,
choæ nie maj¹ kwalifikacji.
Dobre zarobki i mo¿liwo�æ
poje¿d¿enia po �wiecie ostat-
nio bywa nagrod¹ dla ¿¹dnych
przewietrzenia siê pracowni-
ków resortu MSW. A marynarze
pl¹cz¹ siê po kei. Czy¿by
Kiszczak planowa³ eksport
swoich ludzi? Amen.
--- Wydawnictwom podniesio-
no plany na ten rok /bo tak
uchwalono na partyjnym zje�-

   Jest rocznica, o której klub w³a�cicieli PRL pamiêta le-
piej ni¿ my. Zrób w tym dniu cokolwiek, ¿eby sta³ siê od-
�wiêtny - kup kwiatek, id� z rodzin¹ na spacer, zrezygnuj z
papowskiej prasy i sensacji dtv albo po prostu pomódl siê na
intencjê Solidarno�ci w Twoim parafialnym ko�ciele.
   Dziêkujemy!
===================================================

===================================================

W �RODKACH MASOWEGO

   Po emisji tryptyku zmontowanego z zeznañ Romana Bratnego
entuzjastyczna komentatorka z Telewizyjnego Informatora
Wydawniczego nazwa³a Bratnego "�wiadkiem Historii". Naszym
zdaniem jest to definicja trafna, pod warunkiem, ¿e dotyczy
tej kategorii �wiadków, którymi pos³uguje siê skwapliwie
urz¹d prokuratorski w naszym kraju.

   W ramach zwalczania patologii spo³ecznej zapewne telewi-
zja polska propaguje powrót do natury. Od wzglêdem czêsto-
tliwo�ci pojawiania siê na ma³ym ekranie ¿eñskich i mêskich
genitaliów jeste�my w �cis³ej czo³ówce. A jednak Urban nadal
robi silne wra¿enie�

   Nowa formu³a prania mózgów przez  telewizjê - Tele-
express dowodzi, ¿e robotê propagandow¹ mo¿na opakowaæ
w formu³ê prawdziwie atrakcyjn¹. OSTRO¯NIE, TRUCIZNA!

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

NR 33 (171)  �  18 SIERPNIA  �  1986



ROK IV  �  MA£A POLSKA
380

dzie/. Jednocze�nie obni¿ono
przydzia³y papieru. /NAI/
--- Od wrze�nia p³ace na-
uczycieli wzrosn¹ �rednio o
kwotê 3.721 z³ miesiêcznie.
Minimum socjalne obliczone w
OPZZ wynosi 11.300 z³ /rz¹do-
we - 8.300/. Najni¿sza stawka
wynagrodzenia zasadniczego w
gospodarce uspo³ecznionej /od
1 lipca/ to 5.400 z³. Pytanie:
która z podanych liczb wydaje
siê najzabawniejsza?
--- Pu³kownik Kwiatkowski
zada³ spo³eczeñstwu podchwy-
tliwe pytanie: "Czy mo¿na Pol-
skê nazwaæ krajem praworz¹d-
nym?", na które prawie 62%
respondentów /wcale inteli-
gentnie/ odpowiedzia³o, ¿e
"mo¿na". Pytania - "Po kiego
czorta?" w ankiecie nie by³o.
--- Trwa nasza ma³a stali-
nizacja w wersji o�wieconej -
w koñcu Imperatora mamy po
studiach. Oto pewien Rektor,
którego uczelniê porównano
do zak³adu produkcyjnego,
stwierdzi³ z gorycz¹, ¿e jego
"produkt finalny" jest trzy-
krotnie tañszy od "surowca",
albowiem p³aca pomaturalna
to �rednio 30.000, podyplomo-
wa za� - 40 tysiêcy.
=========================

ZE �WIATA
--- Zawarcie porozumienia w
sprawie lokalizacji stacji
przeka�nikowych G³osu Ame-
ryki i Radia Wolna Europa
na terenie Izraela z pewno-
�ci¹ znakomicie przyspieszy
proces normalizacji naszych
stosunków dyplomatycznych.
Hipek ju¿ przyjmuje zak³ady,
¿e za rok rusz¹ wycieczki
Orbisu do Jerozolimy, jest to
bowiem   a g e n c j a   ¿ywo
reaguj¹ca na wydarzenia�
--- Sprawno�æ fizyczna Gor-
baczowa budzi uzasadniony res-
pekt. Ostatnio znowu wykona³
udan¹ seriê gestów dobrej woli,
nie przerywaj¹c rozkosznej
paplaniny. Kiedy urlop?

BEZ K£OPOTU - I WOLNO�CI
   W³adza ustawicznie troszczy siê o wychowanie polskich
dzieci i m³odzie¿y. G³ównym celem w tej sferze jest wyrwanie
przysz³o�ci narodu "ze szponów klerykalizmu i og³upiaj¹cych
wp³ywów Ko�cio³a".
   Jest to cel ka¿dej w³adza komunistycznej. W s¹siednim
baraku naszego obozu, w NRD, cel ten wydaje siê byæ bardzo
bliski urzeczywistnienia. Spo³eczeñstwo - karne i pos³uszne,
zosta³o ju¿ wychowane w duchu nowoczesno�ci i ateizmu. Ko-
�cio³y �wiec¹ pustkami, w wiêkszo�ci zreszt¹ zamienione
zosta³y na muzea i sale koncertowe. W Lipsku licz¹cym oko³o
600 tys. mieszkañców w kilku tylko ko�cio³ach odprawiane s¹
msze niedzielne, wcze�nie rano. Ciesz¹ siê niewielkim powo-
dzeniem. Mieszkañcy miast spêdzaj¹ weekendy g³ównie na
dzia³kach i za miastem. Chrzty, komunie, �luby zast¹pione
zosta³y uroczysto�ciami �wieckimi typu nadawanie imion,
wrêczanie dowodów osobistych m³odzie¿y itp.
   Wyje¿d¿aj¹cych na kolonie letnie m³odzie¿ i wychowaw-
ców instruuje siê, i¿ nie wolno im nawet wspomnieæ o wyj�-
ciu do ko�cio³a, o problemach religijnych czy o osobie
papie¿a.
   Wymazaæ z umys³ów pewne pojêcia i uczucia, wykorzeniæ
co�, z czego zbudowany jest duch ludzki, tak trudny do opa-
nowania z zewn¹trz. Wtedy bêdzie mo¿na rz¹dziæ bez k³o-
potu.  
===================================================

D o k u m e n t y   s p r z e d   l a t
Z nad granic Królestwa - 1833

"Ucisk rz¹du staje siê coraz gwa³towniejszy. Wszystkie wia-
domo�ci nasze sk³adaj¹ siê tylko z ukazów które nam co-
dziennie publikuj¹ i to jedynie czytaæ dozwalaj¹. W tej
chwili rozchodz¹ siê po kraju cyrkularze zakazuj¹ce pod
najsurowszemi karami pewnych ksi¹¿ek których nie tylko
nabywaæ nie wolno, ale nawet ju¿ nabytych posiadaæ. Spis
tych dzie³ do³¹czony jest do cyrkularzy. Jest oprócz tego
kategorja dzie³ które wprawdzie posiadaæ wolno, ale po
wyciêciu z nich pewnych kart albo wierszy."
   Czy pamiêtacie prasê pierwszych dni stanu wojennego?
Nasi przodkowie prze¿ywali ten koszmar o wiele d³u¿ej. Stan
wojenny trwa³ z ma³ymi przerwami do koñca I wojny �wiato-
wej. Wobec powszechno�ci przestêpstwa nie wymierza siê ju¿
najsurowszych kar posiadaczom zakazanych ksi¹¿ek. Tak
trzymaæ!
===================================================

L u f c i k   w a r i a t a
   Mamy powa¿ny k³opot z pacjentem U., który odmówi³ opusz-
czenia zak³adu, mimo i¿ nie ¿¹dano odeñ ¿adnego o�wiadcze-
nia na pi�mie. U. chodzi po korytarzu i opowiada ka¿demu,
¿e dopóki nie dostanie za�wiadczenia stwierdzaj¹cego zupe³-
nie nienaganny stan zdrowia ani mu w g³owie wychodziæ.
Naczelny lekarz jest w k³opocie, albowiem wypu�ci³ ju¿
uprzednio planowan¹ ilo�æ l¿ejszych przypadków i ma umó-
wion¹ brygadê remontow¹. Ciekawe jak sobie poradzi? Prze-
cie¿ musi�

- Hipek -

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  = = = =
HAS£O AKTUALNE: Obywatelu! Je¿eli masz dziecko w wieku szkolnym - twoim obowi¹zkiem jest
wdra¿aæ je do obywania siê. Je¿eli nie masz dzieci, musisz obywaæ siê sam!                  ---
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=========================

POTWIERDZAMY: 201 - 1000 z³.
D Z I Ê K U J E M Y !

=========================

Z REGIONU
--- Krakowski Katon, Adam
Teneta, ujawni³ i¿  w dawnym
gmachu gie³dy zbo¿owej przy
dawnej ul. �w. Tomasza piesz-
czotliwie nazywanym dzi�
KAKA, istnieje "lista 44" na-
zwisk lekarzy bior¹cych ³a-
pówki, z czego jednak "nic nie
wynik³o"... Bo nie mog³o, wszy-
scy akurat s¹ z nomenklatu-
ry... Jak i pan Taeneta
zreszt¹. ¯yczymy zdrowia!
--- Co dwudziesty krakowia-
nin uczestniczy³ w tegorocz-
nej pielgrzymce na Jasn¹ Gó-
rê, ale ¿adna z krakowskich
gazet tego nie zauwa¿y³a.
Grajcie w "B³êkitn¹", grajcie!
--- Je¿eli chcecie obejrzeæ
sobie tych, którzy nie dosta-
n¹ koców ani �piworów, zaj-
rzyjcie wieczorem w rejon naj-
bli¿szego dworca PKP. I zech-
ciejcie ³askawie pamiêtaæ, ¿e
w PRL nie ma bezdomnych.
Zw³aszcza w  telewizji. Jak to
okre�li³ Urban? "O�wiadczam,
¿e nie ma w Polsce ludzi, któ-
rzy stale mieszkaj¹ na uli-
cach". Cierpliwo�ci.
--- Sklep pod nazw¹ "Rabu�",
w którym sprzedawane s¹ to-
wary odebrane przez celników
na po³udniowej granicy pa-
stwa, ma ponoæ zmieniæ nazwê
na "Funkcjonariusz"...

 W DNIU SOLIDARNO�CI, 31 sierpnia 1986 roku, w szóst¹ rocz-
nicê Sierpnia 1980, odbêdzie siê o godz. 11.00 w ko�ciele Naj-
�wiêtszej Marii Panny w Bieñczycach Nowa Huta /Arka/ Msza
�w. w intencji robotników Sierpnia '80.

Z A P R A S Z A M Y!
===================================================

Z KRAJU
 --- Na konferencji prasowej
pojawi³ siê magnetowid, a na
ekranie magnetowidu student
psychologii, nie zdradzaj¹cy
zewnêtrznych obra¿eñ, nato-
miast zdradzaj¹cy rozmaite
szczegó³y z ¿ycia konspiracji.
Intencja autorów jest zrozu-
mia³a - od czasu do czasu ja-
ki� teledysk, to w koñcu uro-
zmaicenie. A na marginesie:
czy koszt dowiezienia ¿ywego,
mamy nadziejê, M. Mireckiego
prasówkê resortow¹ jest a¿
tak ogromny, ¿e zreformowane
MSW musia³o u¿yæ wideokasety
z importu?
--- Przedstawiciel MSW zde-
mentowa³ oszczerstwa prasy
zachodniej, wyja�niaj¹c, ¿e
Marecki nie zosta³ bynajmniej
aresztowany, lecz po prostu
zatrzymany. Jasne? No!
--- Wzrost cen w I pó³roczu
wyniós³ ponad 18% /wedle da-
nych Komisji Planowania/.
Kto pamiêta jeszcze, co rz¹d
obiecywa³ nam na pocz¹tku
roku?..
--- PAP poda³, ¿e grupa
pielgrzymów z USA przyby³a
do PRL w celu z³o¿eni "m.in.
wi¹zanek kwiatów" pod pomni-
kami Nike i Bohaterów Ghet-
ta" po czym uczestniczy³a "we
mszy". Jest wiêc byczo!
--- Zaopatrzenie sklepów z
alkoholem w sierpniu 1986 r.

by³o po prostu rewelacyjne.
Hej, P.T. Opozycjo! Mo¿e by
og³osiæ który� z miesiêcy je-
siennych Miesi¹cem Solidar-
nego Wegetarianizmu?
--- Jedyn¹ bran¿¹, która
zatrudnia bez ¿adnych kwa-
lifikacji lub z bardzo ró¿-
nymi jest milicja. �ci¹ga do
siebie  polonistów,
ekonomistów, techników, tych
wszystkich, którzy maj¹: ma³e
szanse na dobrze p³atn¹ pra-
cê w swoim zawodzie, ochotê
na du¿e pieni¹dze i giêtkie
sumienie. M³ody cz³owiek po
maturze, bez zawodu, bez
ukoñczonego jakiegokolwiek
kursu milicyjnego, za nosze-
nie munduru i w³óczenie siê
po okolicach stacji kolejo-
wej, ¿eby wlepiaæ mandaty
przechodz¹cym w niedozwolo-
nych miejscach, dostaje co
miesi¹c - 36 tysiêcy. Lepiej
nie porównuj do swojej pen-
sji.
--- Od pa�dziernika rosn¹
ceny akademików i sto³ówko-
wych posi³ków dla studentów,
zapewne w zwi¹zku ze spad-
kiem zainteresowania stu-
diami. Prawo warto�ci?
--- Dyrekcja PLL "LOT" wpro-
wadzi³a zni¿ki  dla emery-
tów. Na razie korzystaj¹ z
nich g³ównie ci, którym eme-
rytury ustala³ osobi�cie Ja-
roszewicz.

===================================================

W �RODKACH MASOWEGO

    "Dziennik Polski" zapytuje nas dlaczego IN¯YNIEROWIE
NIE CHC¥ MY�LEÆ? Odpowiadamy: Poniewa¿ stale utrzymuje siê
deficyt miejsc w lecznictwie psychiatrycznym!
    Prasa donosi: ATESTACJA - UZDRAWIANIE GOSPODARKI. Te-
raz wiemy, dok¹d przeszli bioenergoterapeuci, wypêdzeni
przez ministra ze s³u¿by zdrowia�
    Pozwalamy Ci kupiæ jeden los "B³êkitnej" w dniu, w którym
uda Ci siê kupiæ egzemplarz jakiejkolwiek gazety, nie zawie-
raj¹cy ani jednego b³êdu ortograficznego, gramatycznego
b¹d� logicznego.
===================================================

/c. dalszy na str. 2/
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--- Najpomy�lniejsz¹ infor-
macj¹, jak¹  uzyskali dzienni-
karzom zachodni od Urbana
ostatnio by³o ujawnienie, i¿
ZSRR zgodzi³ siê na usilne
pro�by naszego prawitielstwa
zakupiæ w PRL próbn¹ partiê
400 ton wo³owiny po bie¿¹cych
cenach rynku zachodniego. Có¿
- cieszmy siê zatem...
--- Wydarzeniem sezonu jest
festiwal  w Sopocie. Cu� piêk-
nego! Ju¿ mo¿na zmieniæ nazwê
Sopot na ZOMOT.
--- Podobno 152 pasa¿erów ta-
jemniczej tratwy dryfuj¹cej po
wodach  Antlantyku, to grupa
polskich wczasowiczów, którzy
dowiedzieli siê nieco wcze-
�niej o planowanej wizycie ge-
neralissimusa kurortach za-
chodniego wybrze¿a...
=========================

ZE �WIATA
--- Budowniczowie licznych
ghett, którzy przed æwieræ-
wieczem otoczyli murem Berlin
Zachodni, uczcili swój jubile-
usz defilad¹ wojskow¹. Na
wszelki wypadek bez tr¹b.
--- Budowa stacji przeka�ni-
kowej dla G³osu Ameryki w Iz-
raelu zagra¿a wêdrówkom pta-
ków, których "miliony od ty-
siêcy lat udawa³y siê w licz¹-
c¹ tysi¹ce kilometrów podró¿"
nad pustyni¹ Negew, pisze
wzruszony komentator PAP z
Kairu. Je�li Michai³ G. rów-
nie kocha ptaszki, mo¿e zapro-
ponuje Jankesom - zamiast 150
mln dolarów na które skusi³
siê Tel Aviw - w³¹czenie swo-
ich zag³uszaczek? Jeste�my za,
bo chcieliby�my kupiæ trochê
wêgla na zimê...
--- W Oklahomie urzêdnik pocz-
towy zastrzeli³ 14 osób, po czym
pope³ni³ samobójstwo. Czy¿by i
tam dotar³a "B£ÊKITNA"?
=========================

LANSUJEMY NOWE HAS£O
    Mur berliñski
    Sarkofag czernobylski
WIELKIE BUDOWLE SOCJALIZMU!
=========================

GO�CINNO�Æ KOMUNISTÓW ZE WSCHODU
     Przoduj¹ce pañstwo komunizmu nie nale¿y do go�cinnych.
Od wielu lat, niemal od zawsze je�dzi siê do Zwi¹zku Radziec-
kiego na zaproszenie, za³atwiane na milicji. Ka¿dy prywatny
turysta musi meldowaæ siê na milicji w trakcie swojego tam
pobytu. Ka¿dy wyjazd poza miasto, do którego turysta zosta³
zaproszony, wymaga specjalnego zezwolenia w³adz.
    Dla go�ci podró¿uj¹cych samochodem, tranzytem, radzieccy
komuni�ci przygotowali jeszcze milsze przejawy go�cinno�ci.
Tranzytowy samochód jest �cigany przez milicjê i w razie po-
stoju, czy te¿, Bo¿e uchowaj, zboczenia z trasy, jest popycha-
ny we w³a�ciwym kierunku. Eskorta jad¹cych tranzytem rzad-
ko bywa dyskretna. D³u¿szy postój ludzie radzieccy funduj¹
tylko w dwóch miejscach - na przej�ciach granicznych. W Me-
dyce, ostatnimi miesi¹cami czeka³o siê na odprawê celn¹ po
15 godzin�
    I jak przy takich  obyczajach Misza odwa¿y³ siê zaprosiæ
do Moskwy Maggy Tatcher?
===================================================

D o k u m e n t y   s p r z e d   l a t

Z KALISKIEGO - ROK 1832
    "Dzisiejsi gospodarze kraju zatrudniaj¹ siê szczególniej
�ci¹ganiem coraz to nowych milionów z uciemiê¿onych miesz-
kañców. Kiedy mieszkañcy z g³odu prawie umieraj¹, Paskie-
wicz ka¿e byd� weso³emi i bawiæ siê. Kalisz ca³y zatrudniony
jest w tej chwili przysposobieniami balu dla Paskiewicza.
Sk¹d wzi¹æ pieniêdzy na pokrycie tak znacznych kosztów?
Prezes województwa zaprosi³ obywateli na ten bal, i do
udzia³u w sk³adce okólnikami zachêca³. Lecz to wszystko nie
wziê³o po¿¹danego skutku. Pierwszy z kolei obywatel podpisa³
na okólniku: "¿a³oba któr¹ ca³y kraj jest okryty niepozwala
mi mieæ udzia³u w rozrywce, a wycieñczenie powszechne stawi
miê w niemo¿no�ci przy³o¿enia siê do kosztów balu". Wszyscy
nastêpuj¹cy obywatele napisali to¿ samo. Wszystko to jednak
nie przeszkodzi³o do rozg³oszenia, jak obywatele województwa
kaliskiego ubiegali siê na wy�cigi do powitania zbawcy Pol-
ski Paskiewicza�".
    Gdyby Paskiewicz mia³ dostêp do telewizji�
===================================================

L u f c i k   w a r i a t a
    Jeden z pacjentów wróci³ wcze�niej z dwutygodniowej prze-
pustki, blady i roztrzêsiony. -Salmonella? - zagadn¹³em go
¿yczliwie. Rozejrza³ siê czujnie i szepn¹³ - Gdzie tam, panie
Hipek. Mia³em wczasy na S³upsku. W sam¹ porê uda³o mi siê
wymkn¹æ� A jednak szkoda ¿e genera³ nie wykorzystuje przy-
s³uguj¹cego mu urlopu. Ja bym siê nie wzbrania³. By³em jed-
nak na badaniach okresowych i okaza³o siê, ¿e jeszcze jaki�
czas bêdê musia³ pozostaæ tutaj, poniewa¿ proku-, przepra-
szam, ordynator nie jest przekonany o mojej ca³kowitej po-
prawie.
   Ha, có¿� Lufcik przecieram, uszczelniam szpary w drzwiach
i futrynach, zeskrobujê brudne plamy ze �cian; jako� czas le-
ci, nie narzekam.
    Tylko jedno mnie niepokoi� Czy oni za d³ugo mnie utrzy-
muj¹? Przy tym wzro�cie cen�
    Pa! - Hipek -

1986  �  25 SIERPNIA  �  NR 34 (172)



MA£A POLSKA  �  ROK IV
383

PISMO NIEZALE¯NE. WYDA-
WCA PAP - POLOWE ARCHI-
WUM PRASOWE KRAKÓW, MA-
£OPOLSKA. NASZA DEWIZA:

PLUS RATIO QUAM VIS
RACZEJ ROZUMEM NI¯ SI£¥

ROK IV

mm mm mmm  m  mmmmm mm m m mmm m mm m m mmm  m  mmmm   m m m  mm m m

mmm mmm m   mmm m m mmmm m m m m   m   mm  m mmmm m m m    m  mm  mmmm   mmm mm mmm  m m m m

NR 35/173/  1.9.86 15 Z£
========================

Z REGIONU
--- Kraków ma nowego gene-
ralnego gubernatora. Radzimy
aktywowi pospieszyæ siê z
ho³dem - adres: ul. Wester-
platte, dawniej Józefa Stali-
na, dawniej Potockiego.
--- Naszym dzielnym mili-
cjantom uda³o siê ocaliæ 230
kg kawy ziarnistej, któr¹
ohydni przestêpcy z Olkusza
usi³owali podstêpnie wywie�æ
z Krakowa, t³umacz¹c siê
wykrêtnie, ¿e zap³acili za
ni¹ w Pewexie 1.610 dolarów.
"Oczywi�cie ca³y transport
kawy zosta³ zakwestionowany
i zabezpieczony, a ludzie
wmieszani w tê sprawê za-
trzymani". Oczywi�cie.
--- Sekretarz nowos¹deckiej
partii Bro¿ek twierdzi, ¿e
"inflacjê napêdza nieokie³-
znany przyrost p³ac". Prze-
praszamy bardzo - j a k ¹
i n f l a c j ê, sekretarzu??
=========================

Z KRAJU
--- W 1983 roku za¿egnali�my
kryzys w bran¿y cementowej.
Odtr¹biono go z hukiem - bo
drgnê³o w betonie. Teraz
s³yszymy znowu o katastro-
falnym braku cementu. Istota
socjalizmu nie polega na tym,
¿e wszystkiego brakuje, lecz
tak¿e na tym, ¿e ca³ej reszty
mo¿e w ka¿dej chwili zabrak-
n¹æ. A swoj¹ drog¹ - w Czar-
nobylu potrzebowali bardzo,
bardzo du¿o cementu�

--- Urban sflekowa³ w toku
konferencji prasowej nie¿yj¹-
cego Marsza³ka Pi³sudskiego
oraz schorowanego Stefana
Bratkowskiego, obrazi³ mimo-
chodem Lecha Wa³êsê i Prymasa
Polski oraz oplu³ zas³u¿onych
wydawców i autorów publikacji
emigracyjnych. Wszystko wska-
zuje na to, ¿e urlop uda³ siê
ministrowi znakomicie.
--- Trwa donios³a dyskusja
nad znaczeniem literki "P" w
pewnym czteroliterowym skró-
cie /OPZZ/. Jedni s¹ za "Poro-
zumieniem", inni za "Przed-
stawicielstwem". Ka¿dy roz-
s¹dny za� g³osuje za "Parodi¹"

bo krócej i trafniej oddaje
istotê rzeczy.
--- Ekscelencja Urban na-
zwa³ homiliê Prymasa Polski
"og³aszaniem sprzeciwów
niektórych przedstawicieli
Ko�cio³a" wobec "przedsta-
wiania dorobku wiedzy na
temat zjawiska religijno�-
ci" w szko³ach PRL. Nic
dziwnego. W szkole �redniej
obowi¹zywa³ Urbana podrêcz-
nik historii staro¿ytnej
Iwana Miszulina, w którym
sta³o wyra�nie: "Wówczas to
pojawi³a siê mityczna postaæ
niejakiego Chrystusa."

        /c.d. na stronie 2/

SIERPIEÑ - MIESI¥C WIELKICH ROCZNIC I PIELGRZYMEK
   8 sierpnia ze szczytu Wawelu, ¿egnana przez kardyna³a
Macharskiego, ruszy³a na Jasn¹ Górê V piesza Pielgrzymka
Krakowska.
   W tym roku pielgrzymka liczy³a ju¿ wyruszaj¹c z Kra-
kowa ponad 10 tysiêcy ludzi. M³odzie¿y by³o oko³o 80 pro-
cent - studenci, liceali�ci. Trochê ma³ych dzieci, nawet
w wózkach. Sporo osób starszych - by³o kilka 70-parolet-
nich staruszek. W grupie mistrzejowickiej, prowadzonej
przez ksiêdza T. Zalewskiego - spora grupa inwalidów na
wózkach. Po drodze do³¹czy³ co najmniej tysi¹c lub dwa.
Jak zwykle Polakom towarzyszy³y liczne grupy zagranicz-
ne - z Francji, RFN, Szwecji, W³och, Wêgier. By³y te¿
transparenty, widoczne dopiero przy wej�ciu. Ostatnie
grupy wesz³y pod znakiem "Solidarno�ci Ma³opolskiej". Pod
szczytem - rozwieszono inne transparenty, czêsto pisane
solidark¹.
   Drogi z ca³ej Polski zbiegaj¹ siê w Czêstochowie. Na
Alei Naj�wiêtszej Marii Panny - gor¹ce powitania ze zna-
kiem zwyciêstwa, wielu pada sobie w ramiona, w wielu
oczach ³zy wzruszenia. Spotyka siê tu Gdañsk i Kraków,
i wiele innych miast. Wszyscy s¹ tu sobie szczególnie bli-
scy.
   Pielgrzymka by³a wielk¹ manifestacj¹ ducha. G³ównie -
przez swoj¹ liczebno�æ, przez mocne wyznanie wiary, przez
opowiedzenie siê za Ko�cio³em Katolickim - wielk¹ rzesz¹
ludzi. Tych, którzy w skwarze i s³ocie, znosz¹c niewygody
i trud zd¹¿ali na Jasn¹ Górê, jak i tych, którzy serdecz-
nie go�cili ich po drodze, tych, którzy pozdrawiali ich
wyci¹gniêciem d³oni w znaku zwyciêstwa.
===================================================

===================================================

W �RODKACH MASOWEGO
   Prasa donios³a, ¿e dniu 20 sierpnia "omal nie sp³onê³y
Nowe Maniowy". Ha, trudno� Mo¿e innym razem?
   "Co najmniej pó³ Polski wo³a o losy "B³êkitnej" - donosi
/bezp³atnie/ "Krakowska", powo³uj¹c siê na opiniê p. Rozalii
Zaj¹czkowskiej. Kochana Pani Rozalio! A mo¿e nam pani za³a-
twi odrobinê "zwyczajnej" i z pó³tora tony wêgla, co? Strasz-
nie prosimy!
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A maturê nasz minister jednak
ma - do tej pory zreszt¹�
--- Nie czekaj¹c na zimê,
sk³ady opa³owe obcinaj¹ o 10
- 20 procent przydzia³y wê-
gla dla odbiorców prywat-
nych. W piecach trzeba bêdzie
paliæ zimow¹ por¹ o 1-2 go-
dziny krócej dziennie.
--- Jest ju¿ kandydat na
stanowisko Stra¿nika Praw
Obywatelskich przy sejmie
PRL: Czes³aw Kiszczak. KTO
JEST PRZECIW??
=========================

ZE �WIATA
--- Ka¿dy wie ile krajów
bra³o udzia³ w Igrzyskach
Dobrej Woli /jedynych tego
rodzaju, wszystkie inne, jak
wiadomo, s¹ przymusowe/, oraz
ile krajów domówi³o udzia³u
w Igrzyskach Commonwealthu
/w jêzyku PAPa - brytyjska
"wspólnota" narodów/, ale nie
uda³o siê nam dowiedzieæ, kto
za tym stoi?! - Nu!?
--- Spadkobiercom po genera-
le Tito nie wystarczaj¹ odzie-
dziczone wille, dzie³a sztuki,
samochody, z³oto i bi¿uteria.
Za¿¹dali oni ostatnio honora-
riów za wydane dzie³a przy-
wódcy. Jest to o tyle bezczel-
ne, i¿ powszechnie wiadomo,
¿e ostatnim komunist¹, który
sam pisa³ swoje "dzie³a" by³
W³odzimierz Illicz Lenin.
A i to nie na pewno.
--- Wiadomo, ¿e Sowiety s¹
najwiêkszym importerem zbo¿a
na �wiecie. Teraz dochodzi
informacja, ¿e przoduj¹ rów-
nie¿ w imporcie wo³owiny.
Czekamy na dalsze szczegó³y,
dowodz¹ce imperialnej mocy
supermocarstwa.
--- Przy budowie promu ko-
smicznego Challanger - ujaw-
niono ponoæ w NYT - dokony-
wano licznych kradzie¿y,
m.in. srebra, z³ota, drutu
miedzianego, aluminium, na-
rzêdzi i metali rzadkich.
Rany Boskie - n a s i ! ! ? !
=========================
KUP LOS B£ÊKITNEJ - Urban
potrzebuje Twojej pomocy!

D o k u m e n t y    s p r z e d    l a t
KONFISKATA DZIECI - Warszawa 1832

   "W³adze moskiewskie u¿y³y nastêpuj¹cego sposobu. Wezwano
w Warszawie przez komisarzy cyrku³owych, a na prowincji
przez komisarzy obwodowych, aby potrzebuj¹cy wsparcia na
utrzymanie dzieci zg³osili siê i zapisali. Mnóstwo osób
ubogich lub zubo¿a³ych zg³osi³o siê do w³adz podaj¹c liczbê
swych dzieci. Na zasadzie tych spisów pozabierano im dzie-
ci, pod pozorem, ¿e cesarz w ³askawo�ci swojej, dogadzaj¹c
woli rodziców, bierze im dzieci pod swoj¹ opiekê� Dnia 18
maja ³apano ju¿ publicznie na ulicach ch³opców roznosz¹-
cych lub rozwo¿¹cych na sprzeda¿� z³apanych oddawano do
policji, a stamt¹d do koszar Aleksandryjskich, gdzie tym
ofiarom gol¹ g³owy, i przybieraj¹ je w ¿o³nierskie p³asz-
cze, a potem wszystkich pêdz¹ na Moskwê. Do granicy Króle-
stwa jad¹ na wozach, lecz stamt¹d dalej id¹ piechot¹. Naocz-
ny �wiadek opowiada, ¿e z kilku pierwszych transportów
obejmuj¹cych 450 dzieci, zaledwie przygnano 115 do Bobruj-
ska, reszta albo wymar³a po drodze, albo pozosta³a w szpi-
talach rossyjskich� Dnia 19 maja zabierano wszystkich
ch³opców ze szkó³ek parafialnych� a nieco wprzódy osiero-
cono wszystkie instytuta dobroczynne� Rozkaz zabierania
dzieci po wsiach, w kraju i tak ju¿ wyludnionym, sprawia
wiêksz¹ jeszcze klêskê.
   Wszystko to jeszcze nic w porównaniu z zaborem dzieci
p³ci obojej w prowincjach Litwy, ¯mudzi, Wo³ynia, Podola,
Ukrainy. Nie my�l¹ tam ju¿ nawet o ubiorze. Wiêksza czê�æ
pêdzonych w g³¹b Moskwy wymiera z nêdzy, g³odu i fatygi,
szczególnie gdy przyjdzie przebywaæ stepy. Przy ka¿dym
transporcie dzieci jest tylko kilka kibitek z ¿ywno�ci¹ i
pod dzieci bardzo ma³e; ale te wozy tak s¹ przepe³nione, ¿e
w razie zes³abnienia którego dziecka, nie masz �rodka jak
je zabiæ albo wpo�ród stepu zostawiæ. Dlatego te¿ stra¿
zostawia dzieci os³abione po drodze, k³ad¹c przy nich trzy-
dniow¹ porcjê chleba, bo transportu zatrzymaæ nie mo¿na�
W czasie transportu przez kraj, w którym ¿ydom mieszkaæ
wolno, Kozaki i Baszkiry sprzedawali im te dziatki,� roz-
darowali ich te¿ niema³o ch³opom moskiewskim, bo i tak cel
osi¹gniêty."

   Pomijaj¹c ³apanki na dzieci, z ziem wschodnich wywiezio-
no prawie 50 tys. rodzin szlacheckich, by udowodniæ rosyj-
sko�æ tych ziem. Wiek pó�niej transporty nie odbywa³y siê
ju¿ w tak luksusowych warunkach i zosta³y poszerzone o
inteligencjê, robotników, ch³opów.
==================================================

L u f c i k   w a r i a t a
   Pacjent Chi. wylecia³ z gabinetu naczelnego lejarza,
trzymaj¹c siê jedn¹ rêk¹ za policzek górny, drug¹ za� za
dolny. Po d³u¿szym molestowaniu uda³o nam siê dowiedzieæ
prawdy: zg³osi³ siê do starego w godzinach przewidzianych
na skargi i za¿alenia, i zaproponowa³ mu w³asn¹ kandyda-
turê na stanowisko SRPO /Spo³ecznego Rzecznika Praw Oby-
watelskich/.
   Reakcja naczelnego uzyska³a szerokie spo³eczne popar-
cie. Chi. pojecha³ na rehabilitacjê. Na razie nie mamy
rzecznika.
   I bardzo dobrze�

- Hipek -
   ---
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Z REGIONU
--- 31 sierpnia 1986 roku
odby³a siê w bieñczyckiej
Arce Msza �w. w szóst¹ rocz-
nicê Porozumieñ Sierpnio-
wych. Wziê³o w niej udzia³
oko³o 2 tys. ludzi. Po mszy
spontanicznie utworzy³ siê
niezale¿ny wiec, który prze-
mieni³ siê w pochód. Wznoszo-
no prosolidarno�ciowe okrzy-
ki, domagano siê uwolnienia
wiê�niów politycznych, w tym
Bujaka i Frasyniuka. Po
prawie godzinnym marszu
ulicami Huty, pod kinem
"�wit" wkroczy³y do akcji
si³y porz¹dku, które "w imie-
niu prawa" rozpêdzi³y zgro-
madzonych, "dla ich w³asnego
dobra". W³adza spostponowa³a
kolejn¹ rocznicê Sierpnia.
--- 28 sierpnia oczekiwano
w Mistrzejowicach ks. Jan-
kowskiego i Lecha Wa³êsy.
Nie uda³o siê im jednak doje-
chaæ do Krakowa /telefonicz-
nie upewniono siê, ¿e z Gdañ-
ska wyjechali/. Ks. Jancarz
wyg³osi³ serdeczn¹ homiliê
nawi¹zuj¹c¹ do sierpniowej
rocznicy powstania "S". Na
mistrzejowicki czwartek
piêkne i uroczyste pozdro-
wienia przywie�li tak¿e dla
Krakowa górnicy �l¹sko-
d¹browscy.
--- Grupa koksowników z HiL
/blisko zwi¹zana z by³ym
zarz¹dem "S"/ prowadzi od
wielu miesiêcy s¹dowy spór z

kombinatem o wyp³acenie ekwi-
walentu za wêgiel w wysoko�ci
proporcjonalnej do kolejnych
podwy¿ek. Po rozprawach w
s¹dzie wojewódzkim spór prze-
niesiono do S¹du Najwy¿szego.
Mimo, ¿e racja pracowników
jest oczywista, s¹d przeci¹ga
sprawê w nieskoñczono�æ.
--- Grzeczny ch³opczyk, który
przyzna³ siê do zamiaru dopro-
wadzenia tatusia do ³ez /przy
pomocy gazu/ w nagrodê za skru-
chê zostanie przyjêty do ZOMO

- teraz jego marzenia stan¹
siê realne. Oczywi�cie pod wa-
runkiem, ¿e tatu� pójdzie w
przysz³ym roku na inn¹ ma-
nifestacjê pierwszomajow¹�
/czytaj te¿ na str. 2/
========================

Z KRAJU
--- Z³otówka - dziêki roz-
wa¿nej polityce gospodarczej
naszego kochanego rz¹du itd.
- jest warta pó³ centa USA?
/ci¹g dalszy na str. 2/

"STAÑMY W OBRONIE M£ODZIE¯Y!"
    W szóst¹ rocznicê Porozumieñ Sierpniowych ich sygnata-
riusze w osobach Anny Walentynowicz, Andrzeja Ko³odzieja i
Mariana Jurczyka og³osili "Apel Sierpniowy". Jest on swo-
istym bilansem PRL-owskiego czterdziestolecia, a szczególnie
lat ostatnich. Przede wszystkim dotyczy jednak nowej akcji
w³adzy, maj¹cej spotêgowaæ indoktrynacjê ideologiczn¹ m³ode-
go pokolenia - wprowadzenia do szkó³ nowego przedmiotu pod
nazw¹ religioznawstwo.
    "Id¹c za g³osem Episkopatu i pomni wskazañ wielkiego
prymasa Wyszyñskiego, który powiedzia³, ¿e szko³a jest naro-
dowa i naród bêdzie decydowa³ jak i czego w tej szkole bêd¹
siê uczy³y nasze dzieci, stañmy w obronie m³odzie¿y. Nie
pozwólmy, aby wszystkie problemy, które wynikaj¹ z obecnej
sytuacji spoczê³y ca³ym ciê¿arem na barkach ludzi m³odych
/�/. Polityka rz¹du PRL doprowadzi³a do nêdzy w gospodarce.
Nie pozwólmy, aby to samo sta³o siê z o�wiat¹. Pamiêtajmy, ¿e
musimy siê broniæ, inaczej czeka nas zguba. B¹d�my solidarni
i pomagajmy sobie wzajemnie. Nie opuszczajmy r¹k w trudnej
sytuacji." B¹d�my solidarni.
===================================================

===================================================

W �RODKACH MASOWEGO
    Szóst¹ rocznicê Sierpnia potraktowano rutynowo. Najpierw
pokazano mro¿¹ce krew w ¿y³ach przygotowania do zamachu na
krakowsk¹ manifestacjê pierwszomajow¹. Wyrzutnie "S" mia³y
raziæ z dachów Rynku G³ównego w 100- tysiêczny t³um, w tym
nierzadko dzieci i kobiety w ci¹¿y stoj¹cych po 5 osób na
metrze kwadratowym /wed³ug oficjalnego przelicznika/. Potem
PRON w imieniu spo³eczeñstwa z³o¿y³ kwiaty pod Pomnikiem
Stoczniowców /Poleg³ych - posz³o do renowacji/. Wreszcie w
cieniu tego¿ pomnika wypowiedzia³ siê ¿ywy /jeszcze/ stocz-
niowiec-zwi¹zkowiec, ¿e nowe zwi¹zki maj¹ swoje zadania.
    I tym optymistycznym akcentem zakoñczono rocznicow¹
pompê, by powróciæ do sprawy zasadniczej, tj. atestacji stano-
wisk pracy.
   W rocznicê Wrze�nia, w g³ównym wydaniu dziennika tv
lektor o�wiadczy³ z tragiczn¹ min¹: "Antyradziecka polityka
rz¹du kosztowa³a naród 6 milionów istnieñ ludzkich." Hmm�
O ile pamiêtamy, sojusznik Adolfa Hitlera zaj¹³ wprawdzie
po³owê naszego terytorium, ale ludno�ci by³o co� ze dwa mi-
liony. Przy tym niektórzy wrócili. W tym, co gorsza, miêdzy
innymi Jaruzelski�
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 Tyle p³aci³y konie parê lat
temu - teraz najwy¿ej 1/6�
C. D. N!
--- W zwi¹zku z 20% podwy¿k¹
op³at za rozmowy telefoniczne
trzeba siê liczyæ z lawinowym
wzrostem cen wszystkiego w ogó-
le, gdy¿ ¿ycie towarzyskie admi-
nistracji, obficie korzystaj¹cej
z automatycznych po³¹czeñ, prze-
niesie siê z pewno�ci¹ w ca³o�ci
na godziny urzêdowania. Kto za-
p³aci - wiadomo. Wiadomo te¿, ¿e
w Ministerstwie £¹czno�ci dzia-
³a wróg. Zatai³ on przed sieci¹
dyrektorów od telefonów fakt
przygotowywanej podwy¿ki op³at,
uniemo¿liwiaj¹c przeróbkê auto-
matów wrzutowych. W zwi¹zku
z tym do kasy pañstwowej nie
wp³ynie wieleset tysiêcy piê-
cioz³otówek, lecz tylko dwuz³o-
tówki. Serdecznie dziêkujemy!
--- Czy oszczêdzaæ w PKO. Wobec
postêpuj¹cej dewaluacji z³otówki
17% rocznie, oprocentowanie
wk³adów w wysoko�ci 3% rocznie
jest kradzie¿¹ 14% od lokaty
kapita³u. Je�li wiêc kto� trzyma
w PKO np. 100 tys. to rocznie
traci na tym 14 tysiêcy z³otych.
/"Puls-S"/
--- Nie ma Fundacji Rolniczej.
Czujny wiceminister nie dopu-
�ci³ do umocnienia gospodarki
ch³opskiej, której istnienia nie
przewiduje siê w tym, do czego
zmierzamy. Rz¹d siê wy¿ywi.
===========================

17 WRZE�NIA
mija termin uregulowania Two-
jego stosunku do TPPR - nie
zapomnij!
===========================

UCZCIE SIÊ DZIECI
    Telewizji te¿ siê czasem co�
wypsnie. W bajce niedzielnej dla
dzieci pad³o takie oto zdanie z
ust kukie³kowego chórku komen-
tuj¹cego czyny niedobrego mê¿a
bij¹cego swoj¹ po³owicê: "Jak
wynika z naszych obserwacji -
pa³¹ bije ten, co nie ma racji!".
Racja.

TELEWIZJA WYCHOWUJE
    Trwa serial telewizyjny, ukazuj¹cy rezultaty niezmor-
dowanej dzia³alno�ci pedagogicznej MSW. Niemal co dzieñ
ogl¹damy zreedukowanych terrorystów i zreedukowane
terrorystki, starannie recytuj¹cych ten sam tekst. Uczcie
siê go - mo¿e siê przydaæ. Zw³aszcza tym, którzy woleliby
pedagogikê Korczaka od pedagogiki Kiszczaka - frajerzy!
    W dramatycznym reporta¿u z niedosz³ej tragedii
pierwszomajowej w Rynku G³ównym najbardziej spodoba³o
nam siê zdanie nastêpuj¹ce: "Trudno oprzeæ siê wra¿eniu
jakie by³yby nastêpstwa detonacji, wzniecenia dusz¹cego i
d³awi¹cego dymu w�ród 100 tysiêcy osób zgromadzonych 1
maja na krakowskim Rynku". Co Wam siê bardziej podoba -
niewinno�æ czy sk³adnia? Horror tvp o krakowskich ter-
rorystach przedrukowany przez ca³¹ papowsk¹ prasê dowo-
dzi niezbicie, ¿e wszelkie próby z³amania pañstwowego
monopolu na terroryzm s¹ skazane na niepowodzenie. Gra-
naty z gazem ³zawi¹cym wymagaj¹ r¹k fachowców - o czym
mieszkañcy Rynku G³ównego wielokroæ mogli siê przekonaæ
w okresie, hmm, piêciolatki pogrudniowej�
=================================================

D o k u m e n t y   s p r z e d   l a t
Z KRÓLESTWA - 1833 ROK

    "W królestwie polskim ustanowione s¹ komisye do wy-
krywania taynych korrespondencyi: listy za granicê pi-
sywane, musz¹ byæ oddawane niepieczêtowane. Niewolno jest
bez paszportu oddalaæ siê z wsi, stóyki moskiewskie rewi-
duj¹ podró¿nych, szczególniej na komorach pogranicznych
odbieraj¹ podró¿nym wszelkie papiery: w dziennikach wo-
jewódzkich zabroniono pisma polskie drukowane za gra-
nic¹."
    By³y to w wiêkszo�ci obostrzenia stanu wojennego za-
prowadzonego przez cara na ziemiach polskich. Choæ cara
i stanu wojennego ju¿ w Rosji nie ma, wszystkie wy¿ej
wymienione udogodnienia, ³¹cznie z zakazem opuszczania
ob³asti, istniej¹�
================================================

L u f c i k   w a r i a t a
    Jesieni¹ przychodz¹ cz³owiekowi do g³owy takie my-
�li� Nie do pomy�lenia o innej porze roku.
    Wiêc przysz³o mi do g³owy, ¿eby zrobiæ przyjemno�æ
paru znudzonym genera³om /dopóki nie ma wojny/ i ujaw-
niæ siê. Pokazaliby mnie w telewizji. Jaki� czas nie mu-
sia³bym staæ w kolejkach. Kto wie, mo¿e wspomnia³aby
o mnie kochana Wolna Europa albo nawet sam G³os Amery-
ki� No?
    Có¿, kiedy jest powa¿na przeszkoda: oni wymagaj¹ z³o-
¿enia o�wiadczenia, ¿e wiêcej ju¿ siê nie bêdzie. A ja nie
mogê tego obiecaæ. Choæby z tego powodu, ¿e ¿yjê w kraju,
w którym, k�, minister o�wiaty jest nie tylko g³upia, ale
s³abo w³ada ojczystym jêzykiem. Nie jest to, na domiar
z³ego, jedyny minister�
    Wiêc - trudno. I - do us³yszenia!
                                             - Hipek -     ---
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Z REGIONU
--- Na dwa dni przed "nie-
spodziewanym" ust¹pieniem
by³ego cz³onka KC, I sekreta-
rza partii w Nowej Hucie K.
Miniura, administracja zo-
sta³a poinformowana, ¿e wy-
brano na jego stanowisko po-
s³a St. Baranika. Wybieraj¹ce
gremium wykaza³o jak zwykle
akceptacjê woli ma³ego Napo-
leona - sekretarza Gajewicza.
Pierwszy w Hucie /po Leni-
nie/ odznaczy³ siê w swojej
dotychczasowej karierze do-
skona³¹ bezwolno�ci¹ i ule-
g³o�ci¹ oraz lojalnym bra-
kiem chêci do podejmowania
jakichkolwiek decyzji.
--- PAP martwi siê kosztami
koszenia trawy na B³oniach,
nie nadaj¹cej siê na paszê z
powodu zanieczyszczenia. Pro-
ponujemy nie kosiæ - w przy-
sz³ym roku zadepczemy pod-
czas III Pielgrzymki i te¿
bêdzie piêknie, zgoda?
--- Z problemów realnego so-
cjalizmu. Znikn¹³ cement, ale
pojawi³a siê pasta do zêbów.
S¹ pompy do pralek automaty-
cznych, nie pojawiaj¹ce siê
przez ostatnie pó³rocze, ale
zniknê³y nagle zawory elek-
tromagnetyczne, które by³y.
Zaczê³o te¿ znikaæ mleko pe³-
ne. Przestajemy siê martwiæ,
¿e co� ze sklepów zniknê³o.
Dr¿ymy na my�l, ¿e co� ze
sklepów znikn¹æ mo¿e. ¯eby
jeszcze wiedzieæ - co?

--- W jednym z krakowskich
liceów organizuje siê dla
uczniów kurs samochodowy za
jednorazow¹ op³at¹ 18.000 z³.
Ciekawi jeste�my czy na kur-
sie wiêcej bêdzie dzieci ro-
botników czy ch³opów. A mo¿e,
hi, hi, inteligencji?
=========================

Z KRAJU
--- Za nami kolejna podwy¿ka
p³ac nauczycielskich. Dziêki
nim zarobki nauczyciela po
studiach s¹ ju¿ tylko nie-
znacznie mniejsze od najwy¿-
szych stypendiów.
--- W zwi¹zku z podpisaniem
nowej umowy o polsko-ra-
dzieckiej kooperacji w rol-
nictwie i gospodarce ¿ywno-
�ciowej nale¿y, drogi Czytel-
niku, zatroszczyæ siê o zapa-
sy na zimê.
--- Obok innych atrakcji
prasa zapowiada rych³¹ pod-
wy¿kê czynszów /ju¿ trzy-
krotnie przeprowadzan¹ w
minionym piêcioleciu/, lada
dzieñ podro¿ej¹ bilety kole-
jowe i autobusowe, mamy za
sob¹ wzrost cen us³ug poczto-
wo-telekomunikacyjnych. Ot -
drugi etap reformy.
--- Alfred Miodowicz nadal
t³umaczy siê przed robotni-
kami dlaczego da³ siê wybraæ
do Biura Politycznego. Bêdzie
teraz móg³ decydowaæ o naj-
wa¿niejszych sprawach kraju.
Ale na pytanie dlaczego tyl-
ko z tego biura mo¿na decy-
dowaæ o wszystkim, Alfred
nawet odpowiedzi nie szuka.

--- Generalissimus per-
traktuje potajemnie z pew-
nym panem, który nie ze-
rwa³ kontaktów ze zwyk³ym
obywatelem, Wa³ês¹ Lechem.
Idzie o to, ¿eby jako� odzy-
skaæ wiarygodno�æ... Nam
wystarczy jedno s³owo w tvp
- ale na klêczkach i z g³o-
w¹ posypan¹ popio³em /naj-
lepiej wykonanym z Biura
Politycznego/, tu¿ przed
wyjazdem. - No?
--- Jesieni¹ genera³ je-
dzie z wizyt¹ dyplomaty-
czn¹ do Mongolii i Korei
/tej lepszej/. W koñcu po
to ma Messnera, ¿eby móc
sobie poje�dziæ po �wie-
cie. Có¿ jeszcze? Ano nic.
Wróci.
--- Biuro Polityczne za-
powiedzia³o drugi etap re-
formy gospodarczej, z czego
wynika, ¿e pierwszy mamy
ju¿ za sob¹. Niby s³usznie
- stypê wyprawia siê po
pogrzebie...
--- Narodowy Bank Polski
naci¹³ trzy czwarte milio-
na frajerów na "oszczêdno-
�ciowych bonach samochodo-
wych", które obecnie likwi-
duje siê, jako "nieop³acal-
ne". Ci, którzy pospiesz¹
siê z wycofaniem wk³adów
mog¹ jeszcze zd¹¿yæ kupiæ...
rowery.
--- Urban ujawni³, ¿e pre-
mier zamierza zmieniæ fi-
lozofiê. Na szczê�cie doda³
zaraz, ¿e idzie o filozofiê
podatkow¹. Najzabawniejsze

/ci¹g dal. na str. 2/
==================================================

Ostrzegamy przed piciem nieprzegotowanego mleka! Przypadki
duru i paraduru s¹ coraz liczniejsze, a lekarstw brak!

==================================================

C z y t a j    u w a ¿ n i e
�MIECH

    Nie jest ³atwo zrobiæ szopkê z podziemia. Satyryk musi
stan¹æ ponad tym, z czego siê �mieje. Podstaw¹ tej alienacji
nie mo¿e byæ nienawi�æ do podziemia, wyp³ywaj¹ca ze strachu.
Ani podziw, po³¹czony z obaw¹ przed SB. �miech jest antytez¹
strachu.
   Chcia³bym siê po�miaæ z samego siebie.

/k/
==================================================
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by³o jednak zakoñczenie: otó¿
filozofia owa ma opieraæ siê
na za³o¿eniu, ¿e obywatele s¹
uczciwi. Ha, i po to czter-
dzie�ci lat budowali�my
real-socjalizm? Teraz ju¿
musi siê zawaliæ, nie mo¿e
byæ inaczej...
=========================

ZE �WIATA
--- Amnesty International
obchodzi 25-lecie istnienia.
Organizacja ta, zajmuj¹ca siê
obron¹ wiê�niów sumienia,
skupia 500 tys. cz³onków w 150
krajach. Jej roczny bud¿et,
pochodz¹cy wy³¹cznie z daro-
wizn, wynosi 6 mln funtów. Co
roku sprzedaje siê 120 tys. eg-
zemplarzy jej obszernych spra-
wozdañ. Z okazji tego jubile-
uszu dwa kraje, ZSRR i Bu³ga-
ria, regularnie goszcz¹c na
³amach sprawozdañ wyst¹pi³y
z ostrymi atakami na organi-
zacjê zarzucaj¹c jej stronni-
czo�æ i programowy antyso-
wietyzm. Wcze�niej Chile i
RPA zarzuci³y jej ci¹gotki
komunistyczne. /PWA/
=========================

MY�L �REDNIEGO POLAKA
  Dewaluacja z³otówki posuwa
siê w tak zastraszaj¹cym tem-
pie, ¿e wkrótce zmieni ona
nazwê, bêdzie nazywa³a z e -
r ó w k a.
=========================

MY�LI LUDZI WIELKICH
  Rewolucji siê nie robi, cna
przychodzi sama.

prof. JADWIGA STANISZKIS
=========================

Có¿ ja nieszczê�liwy
na ten pech poradzê
- uczciwy trybuna³
mam w dalekiej Hadze.

Pana prezydenta
w odleg³ym Londynie,
zwi¹zek hen, w Brukseli,
a Papie¿a - w Rzymie...

Trudno mi nie biadaæ
o, nieszczêsny losie...
Tych tutaj na miejscu,
mam albowiem w nosie.

KILKA FOTOGRAFII
    S¹ tacy, którzy ¿yj¹ tylko podziemiem. Ca³e ich "pierw-
sze ¿ycie" idzie w odstawkê, nie s³uchaj¹ oficjalnych prze-
kaziorów, czytaj¹ wy³¹cznie samizdaty. Wiecznie podejrze-
waj¹, czaj¹ siê, maskuj¹.
    Wasza rzeczywisto�æ jest chora, ale czy oni s¹ zdrowi?
    S¹ tacy, którzy widz¹ i wiedz¹, ¿e jest �le, ale nie chc¹
dopu�ciæ do siebie my�li, ¿e istniej¹ tacy, co siê z³u
sprzeciwiaj¹. Bo sami nie maj¹ do�æ si³, by do nich do³¹-
czyæ, choæ wiedz¹, ¿e powinni. Boj¹ siê, ¿e nic nie da siê
zmieniæ.
   Nasza rzeczywisto�æ umacnia siê ju¿ 40 lat, ale czy to
znaczy, ¿e oni s¹ s³abi?
   S¹ tacy, którzy wierz¹ w genera³a, poddaj¹ siê podwy¿kom
i pozwalaj¹ siê ustawiaæ w kolejkach. Wierz¹, ¿e jak trzeba
bêdzie, to milicja i partia ich obroni.
    Nasza rzeczywisto�æ zniewala, ale czy to znaczy, ¿e oni
czuj¹ siê wolni?
==================================================

D o k u m e n t y  s p r z e d  l a t

LIST  Z  KRAJU - 1834 ROK
  "Systema ¿enienia kacapów moskiewskich z Polakami wcale
siê nieudaje, ale za to co tylko ma najohydniejszego z ko-
biet Warszawa, precz idzie za Moskali. Narachowa³em ju¿
dziesieæ takich �lubów... S¹ jeszcze dwie kommissje, których
celu trudno dociec; jedna zbiera wiadomo�ci kto jakie do-
browolne ofiary czyni³ w czasie rewolucji, druga przedsiê-
bierze now¹ taxê dóbr prywatnych... Rz¹d wojskowy trwa
ci¹gle. W ka¿dem województwie jest gubernator moskiewski
i prezes cywilny, których rozkazy wci¹¿ siê krzy¿uj¹.
Prócz tego jest w obwodzie komendant kozacki, wybieraj¹cy
do swej kieszeni niema³e kontrybucje za lada pozorem; kto
mu siê nieokupi mo¿e byæ pewny najazdu kozactwa co ty-
dzieñ, np. ¿e kto� polowa³ i strzela³ bez opowiedzenia siê,
¿e na polowaniu wiêcej by³o fuzij ni¿ pozwoli³ mieæ guber-
nator, ¿e dezerter przechodzi³ przez wie�, ¿e pan je�dzi³ do
innego obwodu bez wiedzy komendy itd.
=================================================
L u f c i k  w a r i a t a

  Trochê ostatnio chorowa³em. Najpierw napi³em siê niepo-
trzebnie mleka. Potem próbowa³em siê leczyæ tym, co mi
przepisa³ sanitariusz /felczer wyjecha³ na urlop/. Kiedy
by³o ju¿ ca³kiem �le, zg³osi³em chêæ rozmowy z lekarzem
naczelnym. W dniu audiencji chwia³em siê ju¿ dos³ownie na
nogach, ale poszed³em, zapuka³em i zameldowa³em siê jak
nale¿y.
  - No, i co? Lepiej siê czujecie, prawda? - hukn¹³ znacz¹-
co na mój widok naczelny. Niestety nie mia³em si³y odpo-
wiedzieæ, ale z oczu zaczê³y mi kapaæ ³zy.
  -Doskonale, doskonale - zakrzykn¹³ zza biurka Naczelny
- teraz sobie odpocznijcie, a do jutra mo¿ecie do³¹czyæ do
brygady spo³eczno-remontowej. Odmaszerowaæ! - doda³ ¿ar-
tobliwie.
  I co powiecie? Pole¿a³em dwa, trzy dni na s³oneczku ra-
zem z ca³¹ brygad¹ i przesz³o - jak rêk¹ odj¹³...
  B¹d�cie zdrowi!

- Hipek -          ---
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Z REGIONU
--- Brakuje wêgla. Zg³asza-
j¹cym siê do sk³adów oferuje
siê wyp³acenie rekompensaty,
zamiast wêgla. Gdyby pieni¹-
dze te wyp³acali w dziesiê-
cioz³otowych banknotach, to
czy wystarczy³oby ich na
ogrzanie mieszkania choæ
przez 1 dzieñ? Jako�æ wêgla
spada z roku na rok. Coraz
wiêcej w nim kamienia, a co-
raz mnie ciep³a.
--- Szykuje siê frontalny
atak na robotnika, ch³opa,
inteligenta, którzy zgodnie
z zaleceniem KW PZPR powinni
masowo i powszechnie zapo-
znawaæ siê z literatur¹ spo-
³eczno-polityczn¹, szczegól-
nie za� z dzie³ami marksi-
stowskich klasyków socjali-
zmu. Bibliotekarze martwi¹
siê, ¿e podjête próby popula-
ryzacji zostan¹ potraktowane
kluczem francuskim lub k³o-
nic¹, a czytelnik, któremu
oprócz Kraszewskiego, czy nie
daj Bo¿e, H³aski, bêdzie siê
wciskaæ Lenina i Marksa -
po prostu wypnie siê na bi-
bliotekê.
=========================

Z KRAJU
--- W niedzielê 7 wrze�nia
na Jasnej Górze odby³y siê
doroczne do¿ynki. Liczne
pielgrzymki z ca³ego kraju
z³o¿y³y dary z ziemiop³odów,

    /c.d. na str. 2/

WIELKODUSZNO�Æ UBEKA
   Genera³ zwolni³ niekryminalnych. Wiedz¹c, ¿e wypu�ci
wszystkich upokorzy³ przynamniej paru. Pokajali siê, podpi-
suj¹c deklaracje lojalno�ci lub wyg³aszaj¹c publiczn¹ samo-
krytykê. Gdyby wytrzymali jeszcze parê dni - wyszliby z
twarz¹, tak jak reszta. Któ¿ jednak móg³ przewidzieæ tak¹
perfidiê odzian¹ w narodowy polski mundurek.
   Z niekryminalnymi chodz¹cymi jeszcze wolno przeprowadzo-
no rozmowy. W³adza wyci¹gnê³a raz jeszcze ³apê do porozumie-
nia. Je�li nie us³uchasz - zegnie ci ni¹ kark. Je�li za�
bêdziesz rozs¹dny - obiecuje, ¿e o tobie zapomni. Po³o¿y swój
wielkoduszny paluszek na twoim zafrasowanym czole, zmêczo-
nych oczach, prawych ustach i gor¹cym sercu. To wystarczy,
¿eby z wolnego niekryminalnego pozosta³o jeszcze trochê
³ajna.
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

NIE STRASZYÆ PROSZÊ!
   W 13-t¹ rocznicê objêcia w³adzy przez kolegê Pinocheta,
ludzki pan, genera³ Cze-Ka, poleci³ niezawis³ym s¹dom PRL
uwolnienie wszystkich bezprawnie aresztowanych i niewinnie
skazanych przeciwników politycznych /w jêzyku MSW "Prze-
stêpców przeciwko pañstwu"/. Jeste�my wdziêczni za ów sympa-
tyczny tym razem akt bezprawia, maj¹cego zast¹piæ w oczach
�wiatowej opinii zarówno prawo jak i sprawiedliwo�æ, bowiem
mamy nadziejê, ¿e wracaj¹cy do nas przyjaciele bêd¹ siê mogli
podleczyæ przed nastêpnym "zatrzymaniem", nim przyjdzie pora
kolejnego manewru politycznego. Poniewa¿ tymczasem "zatrzy-
mano" i przes³uchano 3 tysi¹ce kandydatów na nastêpn¹ zmia-
nê w sztafecie klientów MSW, prosimy: niech pan nas prze-
stanie straszyæ, generale! Nas jest naprawdê znacznie wiêcej,
a poza tym - my po prostu mamy racjê�
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

S£ABO�Æ CZY SI£A
   Zwolnienie wszystkich politycznych wywo³a³o ogólne poru-
szenie po obu stronach barykady. Najg³o�niej krzyczeli jak
zwykle komuni�ci. Genera³ Kiszczak po raz kolejny rozwi¹za³
podziemie, daj¹c równocze�nie do zrozumienia, ¿e oni wszystko
wiedz¹ i wszystkim kieruj¹. Proniarz Dobraczyñski o�wiad-
czy³, ¿e z ³aski Generalissimusa osi¹gniête zosta³o porozu-
mienie narodowe.
   Sami za� uwolnieni, zaraz po wyj�ciu, zaczêli formu³owaæ
o�wiadczenia wzywaj¹ce do dalszego knucia. Nie powiedzieli,
czy kieruje nimi Kiszczak i czy zamierzaj¹ wst¹piæ do PRON-
u. Byli przekonani natomiast, ¿e komuna popu�ci³a i popu�ci
tylko wobec umiejêtnie zorganizowanego oporu.
   Propaganda sukcesu wojennego odtr¹bi³a kolejne zwyciê-
stwo PZPR. Akt ³aski dla niekryminalnych jest oznak¹ si³y -
mówi¹. Ale betonowy DTV zareagowa³ histerycznie. Nada³ kil-
ka bardzo ostrych g³osów przeciwnych takiemu okazywaniu
potêgi. Tu i ówdzie odby³y siê wiece protestacyjne, a w Za-
k³adach �wierczewskiego wznoszono przy tej okazji okrzyki
na cze�æ� Gierka.
   Si³a to czy s³abo�æ? Swoj¹ drog¹ do dzi� nie wiadomo, dla-
czego Gierek nie zamkn¹³ i nie rozstrzela³ mizernego KOR-u.
By³ jednak tylko s³abym cywilem. Odwa¿ni i silni wojskowi
mog¹ pozwoliæ sobie na wiele wiêcej. Tylko ¿e fina³ zabawy
w zamykanie i wypuszczanie opozycji jest nam ju¿ jakby zna-
ny. A wiêc - niech ¿yje Gierek!
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które po nabo¿eñstwie przeka-
zano delegacjom robotników.
W�ród darów zwraca³ uwagê
piêkny wieniec z or³em "Soli-
darno�ci" Rolników Indywidu-
alnych i p³ug skrêpowany ³añ-
cuchem symbol - fundacji rol-
niczej. W kazaniu by³a mowa
o marnowaniu plonów przez
socjalistyczn¹ gospodarkê i
o rozpijaniu mieszkañców pol-
skich wsi.
--- W³adza rozpieszcza naród
przy otwartej kurtynie, za�
jawno�æ ¿ycia doprowadzi³a
po prostu do granic ekshibi-
cjonizmu: tylko co wydrukowa-
no Raport Czarnobylski, teraz
ma trafiæ do "publicznej wia-
domo�ci" raport o zad³u¿eniu
PRL� Dodaæ nale¿y, ¿e nak³a-
dy ma³e, a egzemplarze nume-
rowane.
--- Taniej¹ca na ca³ym �wiecie
kawa w Polsce po cichu zdro-
¿a³a o 20%. O tyle samo pota-
nia³a mniej wiêcej po ostat-
niej dewaluacji z³otówka.
=========================

ZE �WIATA
--- Dziêki kolejnej pokojowej
inicjatywie jednego z bratnich
rz¹dów wiadomo ju¿, ¿e do 5.
wrze�nia br. na 38 równole¿ni-
ku sta³o pod broni¹ 150 tys.
¿o³nierzy pó³nocno-koreañskich.
Teraz - "bêd¹ w mundurach ucze-
stniczyæ w pokojowym budownic-
twie na terenie swego kraju".
Chodzi g³ównie o wyrzutnie?
=========================
MY�LI LUDZI WIELKICH
   Je�li pañstwo jest rz¹dzone
przez zasady rozumu, bieda i
nêdza s¹ powodami do hañby;
je�li pañstwo nie jest rz¹dzone
przez zasady rozumu, bogactwa
i zaszczyty s¹ powodami do
hañby.         KONFUCJUSZ
=========================
MY�L �REDNIEGO POLAKA
   Jaka jest ró¿nica miêdzy
poziomem ¿ycia w kapitalizmie
a poziomem ¿ycia w socjalizmie?
Taka, jak miêdzy poziomem ¿ycia
rencisty a poziomem ¿ycia ren-
tiera�

D o k u m e n t y    s p r z e d   l a t
Z POLSKI PRUSKIEJ - LISTOPAD 1834

   "Z najodleglejszych krain pañstwa rossyjskiego powra-
caj¹cy obywatele Ksiêstwa poznañskiego, którzy jako jeñce
wojenni po ostatniej walce narodowej trzymani byli w
niewoli; opowiadaj¹, ¿e przesz³o tysi¹c Polaków znajduje
siê w Archangielsku, którzy codziennie od �witania a¿ do
zmroku nagleni s¹ do robót przy budowie okrêtów i po
innych fabrykach. S¹ to po czê�ci jeñcy wojenni, a w czê-
�ci amnestyowani, s³u¿bê w g³¹b Rossyi s¹ pêdzeni. W tak
dalekiej podró¿y, w czasie s³ot jesiennych i srogich mro-
zów zimowych, wiêksza ich po³owa wymar³a po drodze lub
w lazaretach pozosta³a; z tych, którzy doszli do miejsca,
wielu umiera lub jest chorych na szkorbut od ryb zgni-
³ych które tam jedynym s¹ pokarmem. Niektórzy w Archan-
gielsku s¹ po raz drugi, gdy¿ w 1812 po wojnie, jako jeñcy
wojenni tam ju¿ byli. W mie�cie Ko³o za Archangielskiem,
nad Lodowatem Morzem, jako te¿ na ró¿nych koñczynach
tego rozleg³ego pañstwa, jest mnóstwo Polaków zagnanych
jeñców wojennych, lub �wie¿o z Kraju porwanych. Wszêdzie
w³adze obchodz¹ siê z nimi jak najsro¿ej, jako z wiê�niami
stanu lecz lud rossyjski, tako w ich przechodzie, jako te¿
w dzisiejszym pobycie okazuje sympaty¹, i zdaje siê byæ
przejêty ich niedol¹."
   My, Polacy, mo¿emy �mia³o �piewaæ: "Sziraka strana
maja radnaja", bo przez ca³y wiek XIX i po³owê XX sz³y
transporty na wschód. I tylko �miertelno�æ by³a coraz
wy¿sza, mimo sympatii ludu rosyjskiego.
==================================================
URBAN - LALECZKA NASZA
   Komentowanie, cytowanie, wy�miewanie, parafrazowanie
wypowiedzi rzecznika coraz bardziej wchodzi nam w krew
i na³óg. Dokonujemy b³yskotliwej obróbki jego "z³otych
my�li", pie�cimy siê z jego sformu³owaniami, dyskutujemy,
dyskutujemy. Ba, nawet rysujemy dowcipy z Urbanem, opo-
wiadamy kawa³y. Jest siê z czego po�miaæ, jest na czym
jêzyk postrzêpiæ, dowcip zaostrzyæ, pokpiæ dla relaksu.
S³owem - Urban ma siê z czego cieszyæ - niew¹tpliwie jest
p o p u l a r n y.
   S¹ tacy, co to przewidzieli: to nic, ¿e popularny nega-
tywnie; wa¿ne, ¿e te niedobitki podziemia a i czasem ca³-
kiem poprawni obywatele ul¿¹ sobie kpin¹, maj¹ kogo po-
wa¿nie skrytykowaæ, komu daæ siê wci¹gn¹æ w dyskusjê i
nawet czasem j¹ wygraæ; z nim mo¿na, nadaje siê, bo tekê ma
odporn¹ na obelgi, a sumienie giêtkie jak milicyjna pa³a.
   I tylko jedno niebezpieczeñstwo siê czai - daæ siê wci¹-
gn¹æ w dyskusjê oznacza - dostosowaæ siê do poziomu prze-
ciwnika. Dostosowaæ siê - czytaj tu: zni¿yæ siê.
==================================================

L u f c i k   w a r i a t a
   Jestem w izolatce, piszê na kawa³ku ligniny. Znale�li
przy mnie kawa³ek mapy geograficznej, zdjêcie z wojska na
tle haubicy i rêczny szkic odcinka ulicy Wroc³awskiej. Po-
dobno grozi mi najwy¿szy wymiar kary.
   Ratunku!!!

- Hipek -
==================================================

   ---
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NR 39/177/  29.9.86 15Z£
========================
POTWIERDZAMY: Nauczyciel -
1000. D Z I Ê K U J E M Y !
========================

Z REGIONU
--- Akt ³aski nazwany szum-
nie amnesti¹ nie obj¹³ -
wbrew zapewnieniom komuny -
wszystkich wiê�niów poli-
tycznych. W samym Krakowie
siedzi jeszcze sze�ciu "petar-
dowych terrorystów", którzy
przygotowywali siê do ra¿e-
nia ulotkami w trakcie ma-
nifestacji pierwszomajowej na
krakowskim Rynku. A w ca³ym
kraju liczbê przetrzymywa-
nych jeszcze politycznych
ocenia siê na oko³o 40 osób.
--- Na ostatni mistrzejowic-
ki "czwartek" przyby³ ks.
Miecznikowski, duszpasterz
�rodowisk robotniczych z
"czerwonej £odzi". Wyg³osi³
on homiliê. Po mszy drugi
go�æ - dr Antoni Lenkiewicz,
�wie¿o wypuszczony z wiêzie-
nia, wyg³osi³ dla zebranych
wyk³ad. Duszpasterz wroc³aw-
ski zapowiedzia³ cykl swoich
wyk³adów o spo³ecznej nauce
Ko�cio³a - plon lektury i
przemy�leñ z okresu odosob-
nienia.
--- W �rodê, w 17 krakow-
skich kinach wy�wietlano 36
filmów. Z tego 22 by³y pro-
dukcji zachodniej, w tym 15
amerykañskich. W oficjalnej
propagandzie ci¹gle za wzór
stawia siê kulturê radzieck¹,
pieni¹dze jednak najlepiej
zarabia siê na produktach

zgni³ej cywilizacji zachod-
niej.
--- Nie wszystkie automaty
telefoniczne na terenie Kra-
kowa zosta³y przystosowane
do nowej op³aty za rozmowê.
Piêæ z³otych pobieraj¹ tylko
te, które znajduj¹ siê na
pocztach i w centralnych
punktach miasta - tam gdzie
najwiêcej ludzi. Resort ³¹cz-
no�ci znalaz³ jednak sposób,
by nie ucierpieæ z w³asnej
indolencji - "tañsze" auto-
maty rzadko kiedy ³¹cz¹,
lub ³¹cz¹ i przerywaj¹ roz-
mowê. Daj pi¹taka - albo nie
dzwoñ!

Z KRAJU
--- 20-21 wrze�nia odby³a
siê IV Pielgrzymka �wiata
Pracy na Jasn¹ Górê. Uczest-
niczy³ w niej jak zwykle Lech
Wa³êsa, a oprócz niego kil-
kunastu zwolnionych ostatnio
wiê�niów sumienia. Zabrak³o
Bujaka i Frasyniuka. Piel-
grzymka zanios³a na Jasn¹
Górê podziêkê za ukrócenie
prze�ladowañ oraz wo³anie
polskiego �wiata pracy o
³askê wytrwania w walce. Na
Jasn¹ Górê zaniesiono te¿
rozwiniête sztandary "S".
Atmosfera przypomina³a czasy
posierpniowe. Licznej jak

zwykle obstawy milicyjnej
nie zauwa¿ono.
--- Fina³ sprawy ksiê¿y z
W³oszczowej. Kiedy komornik
z potê¿n¹ obstaw¹ MO zaje-
cha³ na plebaniê, by egze-
kwowaæ od ksiê¿y na³o¿one
na nich wysokie grzywny,
uruchomiono ko�cielne dzwo-
ny bij¹ce na trwogê. Przy-
biegli okoliczni ch³opi,
którzy dowiedziawszy siê o
co chodzi, zebrali do kape-
lusza odpowiedni¹ kwotê i
wykupili ksiê¿y. Najazd na
plebaniê we W³oszczowej os-
tro potêpi³ biskup kielecki
w li�cie do wiernych swojej

diecezji.
--- Specyficznym wska�ni-
kiem pogl¹dów naszej m³o-
dzie¿y na swoj¹ przysz³o�æ
mo¿e byæ analiza frekwencji
na poszczególne kierunki
studiów humanistycznych.
Dominowa³o zainteresowanie
filologiami, z wyj¹tkiem
s³owiañskiej.
--- Alfred Miodowicz w cza-
sie kongresu �wiatowej /?/
Federacji Zwi¹zków Zawodo-
wych powiedzia³ miêdzy inny-
mi, ¿e on i jego klika stano-
wi¹ autentyczn¹ reprezenta-

/ci¹g dalszy na
stronie 2/

==================================================

W �RODKACH MASOWEGO
   Now¹, wy¿sz¹ formê kolejki zaproponowa³ ostatnio Marek
Kotañski. Polega³a ona na jednoczesnym trzymaniu siê za
rêce tak, aby utworzyæ ¿ywy ³añcuch. Nazywa siê to, nie wie-
dzieæ czemu, ³añcuchem czystych serc. Mia³ on po³¹czyæ 26
wrze�nia Cieszyn z Sopotem.
   Pomys³ Kotañskiego /dziwnie przypominaj¹cy niedawn¹
akcjê "Hands across America" w USA/ kupi³a telewizja. Rekla-
mowano wiêc ³añcuch jako jeszcze jedn¹ formê odnowy, gwa-
rantuj¹c¹ najg³êbsze doznania� Mieli�my wiêc wspólne buja-
nie siê w takt muzyki na trasie i w studio. I oto sukces:
bujanie by³o wiêksze ni¿ na festiwalach w Sopocie, Zielonej
Górze i Ko³obrzegu. Gdzie niegdzie buja³o siê nawet niebez-
piecznie. Kiedy "³añcuchowa" m³odzie¿ rozchodzi³a siê, zablo-
kowa³a jedno z warszawskich skrzy¿owañ. Kotañskiego przez
chwilê porazi³a my�l, ¿e straci³ kontrolê. Ale nie! £añcuch
rozszed³ siê bez niczyjej pomocy.
  Oto potêga telewizji. Chwa³a Kotañskiemu i jego narkoma-
nom, dziêki którym naród znów móg³ poczuæ rado�æ, si³ê i to,
¿e ma jedno zdanie.
===================================================
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cjê polskich robotników. Byæ
mo¿e z Berlina, Pragi czy
Moskwy jest taka perspektywa,
ale w Warszawie Alfred �piewa
jakby cieniej.
--- Od rodzin wojskowych mo-
¿na siê dowiedzieæ, ¿e niektó-
rzy zawodowi oficerowie i pod-
oficerowie LWP odbywaj¹ s³u¿-
bê w Afganistanie. Ich mie-
siêczny ¿o³d siêga 200 dolarów
USA. S¹ ju¿ pierwsze �miertel-
ne ofiary tej s³u¿by ur¹gaj¹-
cej naszej ¿o³nierskiej trady-
cji walk o wolno�æ nasz¹ i
wasz¹. /NAI/
=========================

SPROSTOWANIE
    Nie jest prawd¹, ¿e po¿ar
na promie "Jan Heweliusz"
spowodowa³ pewien turysta,
który pali³ siê do zej�cia
na l¹d. To tylko polski sa-
mochód spali³ siê - ze wsty-
du - przed zawiniêciem do
portu w Ystad.
=========================

MY�LI LUDZI WIELKICH
  "I znów przychodz¹ mi na
my�l s³owa Miecznikowa: Przy-
roda zostawia ludziom do wy-
boru - Solidarno�æ albo �mieræ.
Te s³owa powinny byæ na ka¿-
dym domu wyryte. Ja kaza³a
bym powtarzaæ je dzieciom przy
pacierzu! Szczególnie w naszym
narodzie, który brakiem soli-
darno�ci zgin¹³ politycznie, a
dzi� i moralnie marnieje!..."

W£ADYS£AWA
HABICHTÓWNA, Za³o¿y-
cielka Tow. Urzêdniczek
Pocztowych Galicji, 1911

=========================
    Bij¹ ciê w mordê - nie
reaguj - bo nazw¹ ciê reak-
cjonist¹.

FELIKS RAJCZAK
=========================

MY�L �REDNIEGO POLAKA
   Jak dotychczas najskutecz-
niejszym pomys³em Niemców na
zniszczenie wschodniej Europy
by³o wymy�lenie komunizmu.  Me-
toda okaza³a siê skuteczniej-
sza i trwalsza od faszyzmu.

D o k u me n t y   s p r z e d   l a t
Z  NAD NIEMNA - MAJ 1835

  "Ca³a Litwa i ¯mud� drêczone s¹ tak okropnym g³odem, i¿
w wielu miejscach kor¹ z drzew ludzie ¿ywi¹c siê, zaczêli
puchn¹æ i umieraæ� Mimo nieurodzaj niepamiêtny przesz³ego
lata z powodu suszy nadzwyczajnej, nakaza³ Car przesz³ej
jesieni nape³niæ magazyny, które wzi¹³ pod swoje bezpo�red-
nie zawiadowanie, i tak ostatnie ziarno ze dworów i od mie-
szkañców zabrano do tych magazynów, których mimo g³ód
tkn¹æ nie wolno. - /czego¿ niedoka¿e knut moskiewski, po-
stêpuj¹cy na czele egzekucyi z has³em: umieraj a dawaj!/ -
car zabiera wszelki dobytek za podatki i konfiskat¹ maj¹t-
ków grozi. Podczas przesz³ych niedostatków w g³êbi Rosyi,
rz¹d by³ zwyk³ przychodziæ z jak¹kolwiek pomoc¹, tu dot¹d
najmniejszego kroku nie zrobiono, zapewne dlatego, aby wy-
pleniæ Litwê i ¯mud� za to i¿ �mia³y do powstania narodowe-
go w 1831, nale¿eæ."
  Ten sam manewr, tylko na wiêksz¹ skalê powtórzy³ Stalin
na Ukrainie na pocz¹tku lat trzydziestych, gdy zmar³o
z g³odu kilka milionów krn¹brnych Ukraiñców.
===================================================

Z LISTÓW DO REDAKCJI
   "Pisa³em do Was przed ponad rokiem - bardzo chwal¹c "MP".
Niestety, by³y to pochwa³y na wyrost. Obecnie "MP" bardzo siê
pogorszy³a i niekiedy jest wprost nie do czytania. Aluzje,
aluzyjki, w¹tpliwej warto�ci dowcipy, niejasne sformu³owa-
nia, bylejako�æ. Zrozumcie, ¿e wasze pismo dociera w bardzo
du¿ej czê�ci do robotników i ludzi bez wy¿szego wykszta³ce-
nia. Piszcie krótko, naprawdê dowcipnie i konkretnie /in-
formacja/ bez pseudozabawy intelektualnej. Jeste�cie jedynym
pismem, które dociera punktualnie i co tydzieñ, i szkoda
by³o by z Was zrezygnowaæ.

  J."
   "Piszê do Was w szóst¹ rocznicê Sierpnia. My�lê, ¿e to
dobra okazja, ¿eby ¿yczyæ bliskim i znajomym wszystkiego
najlepszego. Mo¿e nawet powinna staæ siê naszym nowym zwy-
czajem? Wam chcia³bym ¿yczyæ d³ugiego trwania w takiej
kondycji i dowcipie, jakie stale prezentujecie. Jeste�cie
jednym z nielicznych pism, które pozwala choæ trochê siê
u�miechn¹æ. Ceniê to i my�lê, ¿e nie ja jeden. Wszystkiego
dobrego! Wasz Sta³y Czytelnik"
=====================================================

L u f c i k   w a r i a t a
    Zmienili nam po�ciel i zaraz zorientowali�my siê, ¿e
bêdzie nieoczekiwana inspekcja. Tego samego dnia wpad³o
trzech robotników i dwie ch³opki, przebiegali tu i tam, co�
notowali niewprawnymi palcami, po czym odjechali.
    Wszyscy przybiegli�my na wieczorn¹ emisjê dziennika
telewizyjnego bardzo punktualnie. Jako� tak w po³owie lek-
tor o�wiadczy³, ¿e ogólnokrajowy przegl¹d prze�cierade³ i
pow³oczek wykaza³ dalszy postêp i normalizacjê. Kiedy wróci-
li�my do izolatek, le¿a³y tam po staremu bure koce a po�ciel
gdzie� znik³a. I bardzo dobrze. Po co ma siê niszczyæ? Pocze-
kamy na nastêpn¹ akcjê�
    Hej!

- Hipek -             ---
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NR 40/178/  6.10.86 15Z£
=========================

Z REGIONU
--- W ostatni dzieñ kwarta-
³u przed stacjami benzynowy-
mi pojawi³y siê dobrze znane
od kilku lat tasiemcowe ko-
lejki po benzynê z koñcz¹cego
siê kwartalnego przydzia³u.
Obs³uga stacji mozolnie wy-
cina kartki, przelicza je,
nakleja na wiêksze p³achty
papieru i wysy³a do kierow-
nictwa. Kierownictwo atestuje
stanowiska pracy - oprócz
w³asnych. W³a�ciciele samo-
chodów zarywaj¹ noce i cze-
kaj¹ w kolejkach. Socjalizm
siê umacnia.
--- Kazimierz Miniur, by³y
I sekretarz partii w Hucie,
wyjecha³ do Budapesztu, gdzie
pe³ni odpowiedzialne obo-
wi¹zki "koordynatora pracy
partyjnej" pracuj¹cych na
Wêgrzech ekip "Budostalu".
Nikomu nawet nie przysz³o do
g³owy, ¿e by³y sekretarz
móg³by wróciæ na swoje stare
stanowisko pracy - by³oby to
i tak niemo¿liwe, poniewa¿
nigdy w Hucie nie pracowa³,
lecz pe³ni³ wy³¹cznie funkcje
spo³eczne /etatowo, oczywi-
�cie/. Po ostatnich zmianach
personalnych zaczyna brako-
waæ w kraju ciep³ych posadek.
Zas³u¿onych a nieprzydatnych
wysy³a siê za granicê. Szkoda
tylko, ¿e i tam musimy ich
utrzymywaæ.
--- Nieszczê�liwe dzieci
Ziemi S¹deckiej! Na wojewódz-

kiej konferencji partyjnej
ustalono, ¿e "szkole potrzeb-
na jest armia pasjonatów". Na
razie przewa¿aj¹ nauczyciele
bez kwalifikacji.
--- Konia z rzêdem temu, kto
kupi �wie¿e lub mro¿one ryby.
Jak ju¿ zdarzy siê taki cud,
to trzeba odstaæ w kolejce.
Dodatkow¹ atrakcj¹ s¹ nowe
ceny, których nikt z nikim
nie konsultowa³. 1 kg filetów
mro¿onych kosztuje obecnie
350 z³. Pi¹ta podwy¿ka cen
ryb w ci¹gu dwóch lat.
--- Ujednolicona op³ata za
korzystanie z "urz¹dzeñ sa-
nitarnych" w Tarnowie wynosi
15 z³otych. Picie mleka wypa-
da jakby taniej...
=========================

Z KRAJU
--- W Gdañsku, po obradach
zwolnionych przywódców "S", w
ko�ciele �w. Brygidy zawi¹-
za³a siê Tymczasowa Rada
NSZZ "Solidarno�æ". Ma ona -
jak stwierdzi³ jej przewodni-

cz¹cy Lech Wa³êsa - dzia³aæ
w kierunku likwidacji barier
w porozumieniu z rz¹dem oraz
uczestniczyæ w organizowaniu
pomocy dla wal¹cej siê gospo-
darki. "Ukaraniem za niele-
galn¹ dzia³alno�æ" zagrozi³
ju¿ Radzie Kiszczak, nato-
miast reszta zd¹¿y³a j¹ tak¿e
opluæ.
--- Minister Szkolnictwa
Wy¿szego i Techniki B. Mi�-
kiewicz zapowiada weryfika-
cjê wszystkich profesorów i
docentów do koñca roku aka-
demickiego. Gaudeamus!
--- Wa³êsa udzieli³ wywiadu
"¯yciu Literackiemu". Kilka
tygodni trwaj¹ ju¿ debaty czy
wydrukowaæ wywiad czy nie.
Co� s³yszeli�my ostatnio o
rêce wyci¹gniêtej do porozu-
mienia. Ale o odcinaniu r¹k
te¿ ju¿ by³o.
--- Zaczynaj¹ siê odzywaæ
choroby bêd¹ce wynikiem na-
promieniowania. Bardzo du¿o
osób, zw³aszcza dzieci, choru-
je na tarczycê. Jest to na-

===================================================
C z y t a j   u w a ¿ n i e

 CHCEMY TEGO SAMEGO

     W ka¿dej konfiguracji politycznej nasze miejsce w Euro-
pie bêdzie prost¹ funkcj¹ naszej pracy i naszej politycznej
kultury. Dlatego równie wa¿na jest reforma gospodarcza i
sprzê¿ona z ni¹ reforma polityczna.
     Linia frontu nie biegnie miêdzy fundamentalistami a
pragmatykami. Niepodleg³o�æ, uzdrowienie gospodarki i demo-
kracja nie s¹ sprzeczne ze sob¹ - przeciwnie.
     To nie podziemie jest izolowane, tylko tych paru têpa-
ków, którzy my�l¹, ¿e s¹ komunistami. /k/
===================================================

W �RODKACH MASOWEGO
    W cyklu "O dalszy rozwój..." "Gazeta Krakowska" /29.9/ in-
formuje w poka�nym tytule: "Na tle pozytywnych przemian ze
szczególn¹ ostro¿no�ci¹ dostrzegamy zjawiska, które w sposób
znacz¹cy os³abiaj¹ tempo rozwoju województwa."
    Partyjna nowomowa wysz³a z kryzysu osi¹gaj¹c stan sprzed
1978 roku. Zupe³nie jak wtedy - mamy: t³o /jest nim perspek-
tywa/, pozytywne przemiany /dynamika/, "ostro dostrzegamy
zjawiska" /jest i kontrola/, tempo i rozwój /czyli przemy na-
przód/. Jest te¿ "os³abienie", którego jakby nie by³o, bo uto-
nê³o po drodze w potoku frazesów o sile.
    Na tym w³a�nie polega komunistyczna schizofrenia: co�
jest i tego samego nie ma, o czym� siê wie i nie wie jednocze-
�nie. Oprócz propagandowej fikcji istnieje jeszcze jednak re-
alne ¿ycie. Ono to przek³ada nowomowê na jêzyk potoczny.
Czytaj wiêc krótko: "o dalszy rozwój os³abienia".
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gminne schorzenie, zw³aszcza
na pó³nocy kraju. Czêsto dzieci
rodz¹ siê ju¿ z powiêkszon¹
tarczyc¹. Wiele jest tak¿e cho-
rób skórnych i przewodu pokar-
mowego o dawno ju¿ nie spoty-
kanych objawach.
--- Stado podstawowe krów
zmniejszy³o siê o 5 procent.
Kto pamiêta jeszcze zesz³orocz-
ne zachwyty nad tym, ¿e drgnê-
³o w skupie? Krówki siê zjad³o,
bo ch³opom nie op³aca³a siê
hodowla. Nie bêdzie siê wiêc
pi³o pe³nego mleka.
--- Re¿yserowi Romanowi Wion-
czkowi, twórcy filmu "Godno�æ"
- najwiêkszej klapy finansowej
w historii polskiej kinemato-
grafii - sprezentowano kolejne
47 milionów z³otych. Tyle bo-
wiem bêdzie kosztowa³ jego
nowy film pt. "Czas nadziei".
Ten historyczny obraz stanu
wojennego bêdzie zapewne wy-
�wietlany na pokazach za-
mkniêtych w komitetach woje-
wódzkich partii i komendach.
=========================

ZE �WIATA
--- Zwi¹zek Radziecki podpi-
sa³ w Ottawie umowê na wielo-
letni import kanadyjskiego
zbo¿a. Kanada i ZSRR maj¹ bar-
dzo podobne warunki obszarowe,
glebowe i klimatyczne, wci¹¿
jednak kr¹¿¹ miêdzy tymi kra-
jami transporty zbo¿a. I wci¹¿
maj¹ one ten sam kierunek.

==========================

SZYBKO�Æ BUDOWNICTWA SOCJA-
LISTYCZNEGO

Pewien cz³owiek, który w roku
1930

przyby³ z Niko³ajewska nad
    Amurem

zapytany w Moskwie, jak jest
teraz w jego stronach,
odpowiedzia³: Sk¹d
mam to wiedzieæ? Moja podró¿
trwa³a sze�æ tygodni - w ci¹gu
sze�ciu tygodni
zmienia siê tam wszystko.

BERTOLT BRECHT
/t³. Ryszard Krynicki/

�WIAT PRACY W CZÊSTOCHOWIE
    Pielgrzymka �wiata pracy do Czêstochowy /20-21.09/ -
zapocz¹tkowana przed czterema laty przez ks. Jerzego Po-
pie³uszkê - wchodzi na sta³e w tradycje solidarno�ciowego
kalendarza.
    W niedzielê pod szczytem Jasnej Góry zgromadzi³o siê
oko³o 100 tysiêcy ludzi z ca³ej Polski. Towarzyszy³y im
setki transparentów - jednoznacznych w swej wymowie, pi-
sanych solidark¹. Czê�æ z nich zawis³a pod szczytem,
szczelnie zape³niaj¹c przestrzeñ na murach. "Jeste�my,
trwamy, zwyciê¿ymy", "Za wolno�æ, prawo i chleb", "Ojcze,
przebacz im, bo nie wiedz¹, co czyni¹", "Nic z dziejów naro-
du wymazaæ siê nie da, tak¿e idea³ów Solidarno�ci", "Mary-
jo, umacniaj solidarno�æ serc ludzkich na drodze prawdy,
wolno�ci i sprawiedliwo�ci", "Maryjo, Królowo Polski, broñ
nas przed komunizmem - Czerwona £ód�".
     G³ówn¹ mszê celebrowa³o oko³o 100 ksiê¿y z ca³ej Pol-
ski. Przewodniczy³ ks. kardyna³ Henryk Gulbinowicz. Obec-
ni w Czêstochowie byli Lech Wa³êsa, Seweryn Jaworski, Bog-
dan Lis, W³adys³aw Frasyniuk, Piotr Bednarz i wielu z
tych, którzy opu�cili wiêzienia. Wielotysiêczny t³um zgo-
towa³ im burzliw¹ owacjê. W homilii pad³y s³owa: "Tu, gdzie
zawsze byli�my wolni, trzeba odczytaæ, ¿e amnestia nie jest
gestem ³aski i wielkoduszno�ci, ale sprawiedliwo�ci...",
"Niech Matka przeprowadzi nas ku wolno�ci zrzeszeñ, ku
temu s³owu, które od kilku dni ma nowy wyd�wiêk w Ojczy�-
nie - pluralizm..."
     W drodze powrotnej poci¹g do Krakowa kilkakrotnie
zatrzymywa³a milicja z powodu g³o�nych �piewów, skandowa-
nia i transparentów wywieszanych za okno.
     Wszyscy obiecywali sobie wróciæ na Jasn¹ Górê za rok.
W jeszcze wiêkszej liczbie.
================================================
D o k u m e n t y   s p r z e d   l a t

Z PRASY EMIGRACYJNEJ - 1833
    "Ju¿ od dawna pisma niemieckie i francuzkie donosi³y,
¿e w Warszawie teraz ³otry rozmaitego rodzaju na znakomi-
te urzêda powo³ani zostali. I czyli¿ mo¿e byæ inaczej w
kraju przygniecionym, gdzie cnoty obywatelskie nie wyga-
s³y, gdzie czas gwa³tu i przemocy uwa¿any jest za chwilowy
stan przej�cia? Gdzie cnota unika zaszczytów tam musi byæ
otwarte pole dla najnikczemniejszych zbrodniarzy".
================================================

L u f  c i k  w a r i a t a
     W ostatnich promieniach jesiennego s³oñca l�ni nasza
gazetka �cienna, przygotowana z okazji zbli¿enia na osi
Warszawa-Pekin. Z boku ostro¿ny komentarz, sygnalizuj¹cy
szanse zbli¿enia na osi Moskwa-Waszyngton, przechodz¹cej
jak siê okaza³o, przez Reykjavik.
     Lewy dolny róg zajmuje fotografia nowego ministra
kultury.
     Pacjenci zatrzymuj¹ siê, patrz¹, wzruszaj¹ ramionami i
odchodz¹. Mo¿e dlatego, ¿e zupa mleczna by³a znowu przypa-
lona?
     Ech, trudno nam dogodziæ, s³owo dajê...

- Hipek -
----
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NR 41/179/  13.10.86 15
Z £=========================

Z REGIONU
--- 19 pa�dziernika br., w
rocznicê zamordowania Jerze-
go Popie³uszki, w ko�ciele
O.O. Karmelitów na Piasku
odbêdzie siê Msza �w. w in-
tencji Ksiêdza. Pocz¹tek go-
dzina 17.30.
--- Szpital budowany w Pod-
górzu nosi nazwê "XXX-lecia
PRL". Budowê rozpoczêto na
czterdziestolecie, a zakoñczy
siê j¹ - jak dobrze pójdzie -
na piêædziesiêciolecie. Je�li
dotrwamy do tego czasu zdro-
wiu, to potrzebny nam bêdzie
nie szpital internistyczny,
ale psychiatryczny.
--- Fasada Ambasady Ra-
dzieckiej przy ul. Wester-
platte znowu w remoncie. Póki
co, na Kazimierzu wal¥ siê
kamienice.
--- �rednie roczne stê¿enie
dwutlenku siarki w rejonie
HiL wynosi ok. 100 jedn. i
przekracza 1,5-krotnie obo-
wi¹zuj¹c¹ dopuszczaln¹ normê
dla obszarów chronionych
/norma wynosi 64 jedn./ Z po-
równania wielko�ci stê¿eñ
dwutlenku siarki oraz py³u
we wschodnich i zachodnich
dzielnicach Krakowa wynika,
¿e tE ostatnie podczas wia-
trów wiej¹cych z pó³nocnego
wschodu maj¹ gorsze warunki
ni¿ le¿¹ca w s¹siedztwie huty
dzielnica Nowa Huta. Gdzie
uciekaæ?!

Z KRAJU
--- Oko³o 10 dni temu we
Wroc³awiu zgi¹³ dzia³acz "S"
Edward Majko. Wieczorem dos-
ta³ tajemniczy telefon z pro-
�b¹ o spotkanie. Pojecha³ na
nie. W nocy tego samego dnia
milicja zawiadomi³a ¿onê o
wypadku samochodowym, w
którym zgin¹³ jej m¹¿. By³o
to zderzenie czo³owe autobusu
z prywatn¹ "£ad¹" ¯ona nie¿y-
j¹cego widzia³a siê z kierow-
c¹ autobusu, który mia³ wy-
padek. Kierowca ten rozpo-
zna³ Edwarda Majkê w "£a-
dzie". Widzia³ go moment
przed zderzeniem, na tylnym
siedzeniu, ale stwierdzi³, ¿e
ju¿ by³ nie¿ywy. W³a�cicielem
"£ady" by³ szef SB na Wroc³aw
Anatol Pier�cionek /"£adê"
dosta³ w nagrodê ze schwyta-
nie Frasyniuka/, który po 3
godzinach zmar³ w szpitalu.

Wiele wskazuje na to, ¿e Ed-
ward Majko zosta³ zamordowa-
ny. Pod os³on¹ nocy szef bez-
pieki chcia³ go wywie�æ z Wro-
c³awia. W tym wszystkim zde-
rzenie by³o czystym przypad-
kiem. ¯ona zmar³ego przez
kilka dni nie mog³a doprosiæ
siê o cia³o mê¿a. W miêdzycza-
sie za� z wielk¹ pomp¹ urz¹-
dzono pogrzeb Pier�cionkowi.
--- Nie ma powodów do popa-
dania w euforiê. Zwolnienie
politycznych nie oznacza
¿adnego porozumienia. Tak jak
zmniejszenie liczby ciêæ cen-
zorskich w "Tygodniku Po-
wszechnym nie oznacza wolno-
�ci s³owa. W numerach od
po³owy wrze�nia jest ich
przeciêtnie po 4, 5. Poprzed-
nio osi¹gano nawet 20.
--- Liczba ministerstw w
polskim rz¹dzie zmniejszy³a
siê od 1982 r. /c. dal. na s. 2/

=====================================================

NA MOJ¥ KOMENDÊ - WRÓÆ
  W miesi¹c po wypuszczeniu prawie wszystkich politycznych
komuna nie zd¹¿y³a zaproponowaæ im ¿adnej mo¿liwo�ci "le-
galnego" dzia³ania. Poza ju¿ istniej¹c¹ - wst¹pieniem do
PRON-u.
  Co wiêc kombinuje rz¹d? Dot¹d wyra�nie zwleka³ z ods³oniê-
ciem swojego stanowiska wobec nowo powsta³ej Rady "S". Oci¹-
ga³ siê z ocen¹, co najwy¿ej straszy³. Robi³ uniki i wyciecz-
ki do Azji. Stanowisko to wyja�nia siê dopiero dzi� - po
nieudanym spotkaniu Reagana i Gorbaczowa. Reykjavik bowiem
nie przyniós³ spodziewanego kompromisu - czytaj: ogranicze-
nia zbrojeñ ale i wszechstronnej pomocy Zachodu.
  Teraz - na nic wiêc wszystkie zabiegi w obozie, by sprawiæ
na Zachodzie wra¿enie strony elastycznej i sk³onnej do
ustêpstw do wszelkiego rodzaju. Na razie nie trzeba ju¿ wiê-
cej udawaæ.
  Amnestia by³a jednym z tych zabiegów. Rz¹d og³osi³ j¹, choæ
ani ochoty, ani zamiaru nie ma, by z narodem siê  p o r o -
z u m i e æ. To by³o dla Zachodu, nie dla nas. Nie chodzi³o
w³adzy o to, by siê dogadaæ, ale by dostaæ nowe kredyty. Do
czasu rozmów islandzkich Messner czeka³ z decyzj¹. Dopiero
kiedy zna³ ju¿ ich wynik - obwie�ci³, ¿e uznaje dzia³ano�æ
Rady "S" za nielegaln¹.
    Dzi� niewielka na pieni¹dze nadzieja, dlatego trzeba
wycofaæ siê ze wszystkich niewygodnych decyzji. Czas na
odwrót. Rz¹d, owszem, powo³a Radê Konsultacyjn¹. Ale znowu
postawi na jej czele jakiego� profesora-emeryta, który kocha
rogatywki, obchodzi 11 listopada, chodzi do ko�cio³a i wy-
znaje polsk¹ racjê stanu. Taki drugi Dobraczyñski czy Kraw-
czuk, po prostu cz³owiek o polskiej duszy i czerwonym sumie-
niu.
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Liczba osób zatrudnionych w
tych ministerstwach wzros³a
o 12 procent. Zgodnie z pra-
wem socjalistycznej oszczêd-
no�ci.
--- Kwitn¹ nam dokszta³ty.
Kadrê nauczycieli religio-
znawców dla szkó³ �rednich
przygotowuje m.in. Akademia
Nauk Spo³ecznych /PZPR/ oraz
Wieczorowe Uniwersytety
Marksizmu-Leninizmu. Czo³em
kursanty!
=========================

ZE �WIATA
--- Od awarii w czarnobyl-
skiej elektrowni minê³o ju¿
kilka miesiêcy, a w Kijowie
nadal stosuje siê wszelkie
mo¿liwe �rodki zabezpieczaj¹-
ce przed dzia³aniem promie-
niowania. Co dzieñ zmywa siê
ulice i miejsca u¿yteczno�ci
publicznej. Ludno�æ zaopa-
trywana jest w wodê z nowo
wykopanych studni. Dniepr
omija siê z daleka nawet w
upalne dni. Wszystkie dzieci
do lat 16 tu¿ po awarii zo-
sta³y wywiezione z miasta i
rozlokowane gdzie� po wsiach.
Maj¹ wróciæ po opadniêciu
li�ci z drzew. Rodzice zmu-
szeni do pozostania w Kijowie
zabezpieczaj¹ siê na w³asn¹
rêkê. Najcenniejszym, dro¿-
szym od z³ota metalem jest
obecnie mied�. Kto j¹ zdoby³,
wierzy jeszcze w ocalenie,
reszta pogr¹¿y³a siê w mro-
cznej niepewno�ci.
=========================

MY�LI LUDZI WIEKICH
    W³adca nadaje ordery ma-
³ym ludziom, ¿eby widziano,
¿e mo¿e ich wywy¿szaæ; nada-
je je wielkim, aby wywy¿szaæ
ordery. Tak spe³nia siê prawo
zachowania warto�ci: mali
zyskuj¹ tyle, ile wielcy
trac¹.

prof. HUGO STEINHAUS
=========================

HUMOR PIERWSZOKLASISTÓW
    Co to jest - nie je, nie
pije, a ro�nie? - Cena.

C z y t a j   u w a ¿ n i e
LEPSZA POLSKA

    Przekonanie, ¿e dla Polski mo¿na pracowaæ w ka¿dych
warunkach, zaprowadzi³o w swoim czasie wielu by³ych AK-
owców w szeregi PZPR. I w zasadzie chcê tym ludziom oddaæ
s³uszno�æ. To przekonanie nie poddaje siê weryfikacji -
pozostaje zawsze prawdziwe.

Dzi� jeste�my bogatsi o historyczne do�wiadczenie: dla
Polski mo¿na zrobiæ   w i ê c e j  w warunkach wolno�ci
s³owa. Choæby takiej, jak¹ wywalczyli�my. /k/
==================================================

D o k u m e n t y   s p r z e d   l a t
KRONSZTADT  - 1832

    "O g. 6 rannej na placu wa³owym zgromadzono 3000 ¿o³-
nierzy naszych pracuj¹cych w twierdzy aby byli �wiadka-
mi... kilka batalionów piechoty z nabit¹ broni¹ i dzia³a
wymierzone ku stronie gdzie polscy stali ¿o³nierze ostrze-
ga³y, ¿e wszelki opór i zemsta by³yby pró¿ne... Nareszcie
stanêli we dwa rzêdy uszykowani moskiewscy wojownicy któ-
rym t¹ raz¹ katami byæ polecono. Wprowadzono nieszczê�li-
wych na plac, a gdy stale wzbraniali siê tyranowi przy-
siêgaæ, rozebranych do naga æwiczono pa³kami dopóty, dopó-
ki pozbawieni czucia i zmys³ów nie padli na ostrze kara-
binów. Jedni 6 drudzy 8 tysiêcy otrzymawszy razów, rzuceni
na prost¹ tielegê, zostali do lazaretu odwiezieni, zapewne
dlatego, aby te na w pó³ martwe szkielety jeszcze kiedy�, do
krzywoprzysiêstwa by³y sk³aniane. �ród tego azjatyckiego
pastwienia siê muzyka g³uszy³a jêki nieszczê�liwych, ofi-
cerowie moskiewscy zachêcali swych ¿o³daków by mocniej
katowali, a na obu koñcach ustawionych w rzêdy biczowni-
ków, sta³ Genera³ i Pop ruski; pierwszy za ka¿dym przej-
�ciem katowanego obiecywa³ wstrzymanie kary byleby przy-
si¹g³, drugi z krzy¿em w rêku - czeka³ na pró¿no, czyli
z nich który za pomoc¹ knutów niesk³oni siê do wyrzecze-
nia s³owa: "Przysiêgam".

Powy¿szy opis dotar³ na Zachód dziêki marynarzom an-
gielskim obserwuj¹cym ka�ñ. Nie wiemy ilu ¿o³nierzy po-
wstania zosta³o zat³uczonych pa³kami lub w inny sposób
zamordowanych w Rosji lat 30-tych XIX wieku. Podobne sce-
ny, choæ nie z tak wielk¹ pomp¹, mia³y miejsce w ZSRR przy
tzw. "paszportyzacji" Polaków. Znamienne, ¿e i car Miko³aj
I i Stalin objêli wcze�niej Polaków szerok¹ amnesti¹...

==================================================

L u f c i k w a r i a t a

    Na tajnej naradzie dla personelu specjalny przedstawi-
ciel mówi³ okropne rzeczy. Pielêgniarz Y. znów ur¿n¹³ siê
eterem i be³kota³ przez sen o atestacji stanowisk i o in-
dywidualnych efektach pracy, potem zerwa³ siê z pod³ogi
i popêdzi³ polewaæ wod¹ pacjentów, którzy zgromadzili siê
bez zezwolenia na klombie przed siedzib¹ dyrekcji.
    Nastêpnie zasiad³ do sporz¹dzania tajnego raportu
/musia³em mu pomóc, bo ma k³opoty z ortografi¹/. Zakoñczy³
postulatem, aby prze�wietlenie rozpocz¹æ od zaraz, dopóki
dyspozycja mocy og³asza stopieñ zasilenia dziesi¹ty.
Uff, jak¿e znów gor¹co...

    - Hipek -      ---
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=========================

Z REGIONU
--- 9.10. w Mistrzejowicach
na Mszy �w. za Ojczyznê go-
�cili - owacyjnie witani -
dwaj cz³onkowie TKK "S" Bog-
dan Lis i Bogdan Borusewicz.
Mówili z uznaniem o Nowej
Hucie - bastionie wiary i
solidarno�ci - wbrew za³o¿e-
niom, które towarzyszy³y jej
powstaniu. Wyra¿aj¹c nadziejê
na niedalekie zwyciêstwo
idei ruchu, podkre�lali jak
wa¿ne by³o poparcie, jedno�æ
i g³êboka wiara tych, którzy
im w jakikolwiek sposób to-
warzyszyli. Po mszy doskona³y
wyk³ad wyg³osi³a red. Henne-
lowa z "Tygodnika Powszech-
nego" na temat wychowania
dla wolno�ci.
--- 13.10., w rocznicê �mier-
ci Bogdana W³osika, w godzi-
nach wieczornych sunê³y w
stronê Nowej Huty /ul. Lu-
blañska/ dwie kolumny wozów
milicyjnych z budami i "pole-
waczkami". W³adza wci¹¿ de-
nerwuje siê w okolicy 13-
tego.
--- Pierwszy krakowianin
ubiegaj¹cy siê o zezwolenie
na zainstalowanie anteny do
odbioru satelitarnego ma ju¿
promesê KUSW i czeka teraz,
jak donios³a prasa, na decy-
zjê Warszawy. Warszawa, jak
wiadomo, czeka za� na wy-
strzelenie radzieckiego sa-
telity, który ma nam zabez-
pieczyæ jasno�æ bezpo�rednio.

--- W ci¹gu trzech lat orga-
nizacja partyjna w hucie
zmniejszy³a siê o 500 cz³on-
ków. Wbrew oficjalnemu opty-
mizmowi partia wymiera.
Gdyby utrzyma³o siê to tempo,
to za trzydzie�ci lat partia
wymrze �mierci¹ naturaln¹.
Ale chyba nie bêdziemy na to
czekaæ. Pomo¿emy!
=========================

Z KRAJU
--- W ca³ej Polsce 19 pa�-
dziernika odbywa³y siê msze
i uroczysto�ci ¿a³obne w
rocznicê zamordowania ks.
Jerzego Popie³uszki. Naród
pamiêta.
--- W kilka dni przed t¹
rocznic¹, na mocy amnestii
darowano czê�æ kar sprawcom
haniebnego mordu. Wydaje siê,
¿e w intencji "wielkoduszne-
go" pañstwa socjalistycznego
jest to, by umundurowani
mordercy wyszli na wolno�æ
zanim bêdziemy �wieciæ be-
atyfikacjê ksiêdza Jerzego.
--- W ub. roku pañstwo zaro-
bi³o na alkoholu 687,1 mi-
liarda z³otych i 113,7 milio-

na dolarów. W my�l ustawy
o zwalczaniu alkoholizmu 5%
/szarpnêli siê, nie ma co!/
powinno przeznaczaæ siê na
zwalczanie pijañstwa. Ile
przeznaczono tego nikt nie
wie, poniewa¿ te dane zosta-
³y utajnione. Widaæ w rz¹-
dzie pracuj¹ Anonimowi Alko-
holicy.
--- Czy oni wiedz¹ wszystko?
Chyba nie za bardzo, choæ
twierdz¹, ¿e absolutnie tak.
Ubecja, która 11 wrze�nia
chcia³a w trybie nag³ym
porozmawiaæ z podziemiem,
przysz³a równie¿ do tych,
którzy� od roku byli za
granic¹. Tak wiêc absolutnie
wszystko wie tylko Pan Bóg, a
ubecja tylko trochê i to nie
zawsze.
--- Generalissimus, choæ
okrutnie zajêty wa¿nymi
rozmowami /ostatnio w Kiel-
cach/ przes³a³ ¿yczenia "do
papie¿a Jana Paw³a II". Tre-
�ci ¿yczeñ PAP nie ujawnia -
znowu wiêc prawdy musimy
domy�laæ siê sami. W tv i
prasie ósm¹ rocznicê ponty-
fikatu ledwie zauwa¿ono.

===================================================
UPIÓR REYKJAVIKU

   Duch Genewy zmieni³ siê obecnie w upiora Reykjaviku.
Gorbaczow po rozmowach z Reaganem pokaza³ �wiatu swoje
drugie oblicze satrapy. Zachód mia³ mo¿no�æ ogl¹daæ wodza
�wiatowej rewolucji pieni¹cego siê ze z³o�ci na niepos³usz-
nego sobie przeciwnika. A swojego czasu wiele by³o zachwy-
tów, kiedy to przywódca proletariatu objawi³ siê jako Euro-
pejczyk ubieraj¹cy ¿onê u Diora.
   W Reykjaviku wyperfumowana Raisa czeka³a za kulisami na
mê¿a, który w blasku jupiterów straszy³ �wiat zag³ad¹ nu-
klearn¹, czyli sob¹. Upiorny monolog Gorbaczowa z odpowied-
nim nabo¿eñstwem przekaza³a nam telewizja /nawiasem mówi¹c
- w charakterze substytutu kabareciku Olgi Lipiñskiej,
substytutu - ca³kiem, ca³kiem�/.
   Z monologu tego wynika, i¿ je�li ZSRR nie wywo³a wojny
teraz, to bêdzie zmuszony przeprosiæ siê z Ameryk¹ i wróciæ
do sto³u rokowañ. Wyj�cie pierwsze - by³oby aktem desperacji
szaleñca, wyj�cie drugie - nieprzyjemn¹ konieczno�ci¹. Zwi¹-
zek Radziecki ze swoim potencja³em gospodarczym zbyt daleko
pozostaje w tyle, by móc pozwoliæ sobie na d³ugie d¹sy. Choæ
wiele by da³, ¿eby byæ gór¹, musi spu�ciæ z tonu. Czeka na
pomoc gospodarki zachodniej.
   Wbrew tym rozwa¿aniom jednak sen z powiek spêdza nam
wci¹¿ istniej¹ce wyj�cie pierwsze. Desperaci wszak rzadko
kiedy my�l¹ logicznie. A zdesperowani komuni�ci - nigdy.
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
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ZE �WIATA
--- W 30-t¹ rocznicê wyda-
rzeñ na Wêgrzech w 1956 roku
120 dzia³aczy opozycyjnych z
czterech krajów naszego bloku
/Czechos³owacja, NRD, Wêgry i
Polska/ podpisa³o wspóln¹
deklaracjê niezaprzestania
dzia³alno�ci maj¹cej s³u¿yæ
uwolnieniu tych krajów spod
dominacji Zwi¹zku Radzickiego
i zapewnieniu pe³nej suweren-
no�ci. W�ród polskich sygna-
tariuszy deklaracji s¹ m.in.
Jacek Kuroñ i Adam Michnik.
--- Sowiecka artyleria prze-
ciwlotnicza opuszcza Afgani-
stan. Mud¿ahedini nadal nie
posiadaj¹ ani jednej jednostki
lataj¹cej�
=========================

NO I WYT£UMACZ DZIECKU
    Z okazji �wiêta MO i SB
oraz Dnia Wojska Polskiego
wszystkie przedszkola i szko³y
sk³ada³y programowe wizyty w
koszarach lub go�ci³y ch³op-
ców w mundurach u siebie.
Otrzymywali oni kwiaty i
laurki. Socjalistyczna szko³a w
ten sposób wpaja naszym milu-
siñskim nale¿yty szacunek dla
narodowej mniejszo�ci.
   Odtrutki aplikowane dzie-
ciom przez rodziców nie zawsze
skutkuj¹. Maluch prze¿ywaj¹cy
wizytê w koszarach, odpowied-
nio do niej wcze�niej przygo-
towany przez wychowawczyniê,
nie chce przyj¹æ do wiadomo-
�ci, ¿e polscy ¿o³nierze za-
miast nas broniæ - na rozkaz
partii strzelali do ludzi zabi-
jaj¹c równie¿ dzieci /Romek
Strza³kowski/. Chc¹c wierzyæ
swojej Pani dziecko odpowiada:
przecie¿ jak pójdziemy do nich
z kwiatkami i laurkami, to
nie bêd¹ do nas strzelaæ.
   No i wyt³umacz dziecku, które
ze swoj¹ pos³usznie realizuj¹-
c¹ program Pani¹, gotowe jest
i�æ nawet pod kule.
===========================
MY�LI LUDZI WIELKICH
   Wola narodu. O woli narodu
mówi¹ zazwyczaj ci, którzy mu
rozkazuj¹.

    KAROL CAPEK

WYKASTROWANY GOMBROWICZ
   Nak³adem krakowskiego Wydawnictwa Literackiego uka-
za³o siê dziewiêciotomowe wydanie Dzie³ Wszystkich Wi-
tolda Gombrowicza. Z wielu powodów jest to wydarzenie
kryminalne.
   Wydawnictwo nie dotrzyma³o prawie ¿adnego z warunków
umowy zawartej z dysponentami praw autorskich po Gom-
browiczu. Dzie³a ukaza³y siê z kilkuletnim po�lizgiem, co
u nas nie dziwi ju¿ nikogo, lecz w normalnym �wiecie daje
podstawê do wszczêcia procesu. Obciêto nak³ad, ale z kó³
zbli¿onych do WL-u wiadomo, ¿e 20 tys. egzemplarzy poda-
nych w stopce i tak jest fikcyjne, gdy¿ zgodnie z wielo-
letni¹ ju¿ praktyk¹ nak³ad "nominalny" jest zawsze wy¿szy
od realnie wydrukowanego. Po trzecie wreszcie, wbrew
umowie wydawniczej dokonano a¿ 17 ciêæ cenzorskich.
   Na uwagê zas³uguje tak¿e cena wydawnictwa - ponad
1000 z³ za jeden tom. Akurat na kieszeñ polonisty. Komu-
nistyczny mecenat kulturalny - monopolista pañstwowy,
wie, ¿e na dysydentach mo¿na zarobiæ. Trzeba ich tylko
odpowiednio przyci¹æ, ograniczyæ i przysposobiæ. Ludzie
zap³ac¹, nawet po dwa tysi¹ce za tom pod Hal¹ Targow¹�
A przy tym jeszcze pochwal¹, bo lepszy wykastrowany Gom-
browicz w kilkunastotysiêcznym nak³adzie - ni¿ ¿aden.
Kolejny przyk³ad nowej polityki po Pa�dzierniku 1956.
A wiêc nowe ci¹gle wraca.
==================================================

D o k u m e n t y   s p r z e d   l a t
LIST Z SANDOMIERSKIEGO - PO 1830

   "Niemam ci donie�æ nic dobrego. Ucisk coraz wiêkszy o
rozpacz przyprawia. Nikt w domu jednej nie jest pewny chwi-
li; ci¹gle tylko s³yszymy o porywaniu obywateli,  przyjació³,
s¹siadów. Brak pieniêdzy coraz dotkliwszym siê staje; s³owem,
okropna nas czeka przysz³o�æ. Wkrótce spodziewamy siê za-
prowadzenia wójtów gmin wed³ug nowego prawa. Ma ich byæ 70
w województwie, z atrybucj¹ policyjn¹ i administracyjn¹. Ju¿
wiêc istnienie nasze co chwila na potrz¹sania, odwiedziny
szpiegowskie, i fa³szywe skargi wystawiono."
==================================================
BARBARA SADOWSKA        x x x

zerwaæ z cia³em? I co?
noc¹ letni¹ �wieci
serduszko listek
u�miech Sylvii Plath
   krzywo byæ puchlin¹ piwnicy
   pod nierozumiej¹cym �miechem
   rodzicielskiej brzytwy
s³odko byæ dzieckiem Boga

/wiersz z tomiku "S³odko
byæ dzieckiem Boga", wyd.
WNOPiM, W-wa, 1984/
==================================================
L u f c i k   w a r i a t a
   Pani Gienia ze sto³ówki z wypiekami na policzkach opo-
wiada o weselu ex-wicepremiera MFR z Hann¹ Banaszak.
Sprz¹tacz Artur szacuje obustronne potencja³y nuklearne
supermocarstw i szanse rozbrojenia po Reykjaviku. Lekarz-
sta¿ysta  przekonuje salow¹ Lalê, ¿e wzmo¿ona aktywno�æ
ruchowa najlepiej ogranicza skutki napromieniowania, a
ksiêgowy Nowak /emeryt na pó³etacie/ wspomina ceny kilo-
grama cielêciny na gierkowskim czarnym rynku.
   Chór pó³g³osów nabrzmiewa podnieceniem�

- Hipek -     ---
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POTWIERDZAMY: Ruch - 500.
D z i ê k u j e m y !
===========================

  "O�WIADCZENIE 1/86
  My, ni¿ej podpisani,
o�wiadczamy, ¿e przerwana
przed piêciu laty dzia³alno�æ
Komitetu Robotniczego Hutni-
ków NSZZ "Solidarno�æ" Kombi-
natu Metalurgicznego w Kra-
kowie, zostaje wznowiona.
KRH, wy³oniony w drodze de-
mokratycznych wyborów, re-
prezentowa³ 90% za³ogi. We-
d³ug przeprowadzonego sonda-
¿u postaw spo³ecznych, KRH -
mimo formalnej delegalizacji
- uwa¿ana jest nadal za pra-
wowitego i wiarygodnego re-
prezentanta za³ogi. Tym siê
kieruj¹c nigdy nie zrezygno-
wali�my z dzia³añ na rzecz
przywrócenia pluralizmu
zwi¹zkowego.
  Zwolnienie wiê�niów polity-
cznych, w wiêkszo�ci naszych
kolegów zwi¹zkowych, przyj-
mujemy jako pozytywny gest
w³adzy wobec spo³eczeñstwa,
zaistnia³¹ w tym wzglêdzie
sytuacjê chcemy uwa¿aæ za
trwa³¹ i niweluj¹c¹ wzajemne
urazy i konflikty spo³eczne.
  Okres ostatnich piêciu lat
by³ szczególnie bolesny dla
za³ogi HiL. Rozgrywaj¹ce siê
wydarzenia, zarówno w zak³a-
dzie, jak i na ulicach i pla-
cach, obfituj¹ce krwi¹ i tra-
gedi¹ m³odych ludzi niech
odejd¹ do niewracaj¹cej prze-

sz³o�ci. Dzi� staje przed nami
przysz³o�æ. Skomplikowana sy-
tuacja ekonomiczna i produk-
cyjna Kombinatu wymaga twór-
czej aktywno�ci zawodowej ca-
³ej za³ogi. Postêpuj¹ca degra-
dacja gospodarki narodowej,
zacofanie cywilizacyjne i te-
chnologiczne, oraz szczególne
zagro¿enie ekologiczne p³yn¹-
ce z HiL dla Krakowa, czyni
te¿ niezbêdnym nasze uczest-
nictwo w ratowaniu kraju".
  O�wiadczenie powy¿sze pod-
pisano przez M. Gila, St.
Handzlika, J. Ciesielskiego i
E. Nowaka, dnia  23.10.86, zo-
sta³o odczytane przez ks.
Jancarza na czwartkowej mszy
w Mistrzejowicach. Przyjêto
je burz¹ oklasków i ³zami
rado�ci. O�wiadczenie to zo-
sta³o przes³ane do kard. Ma-
charskiego, Lecha Wa³êsy,
prezydenta Krakowa Salwy,
dyr. kombinatu Pustówki, re-
dakcji "Tygodnika Powszech-
nego" oraz redakcji innych
popularnych czasopism.
==========================

Z REGIONU
--- Od 16 do 22 bm. w Krako-
wie trwa³ VII Tydzieñ Kultu-
ry Chrze�cijañskiej. Na jego
bogaty program z³o¿y³ siê
cykl prelekcji "Biblia i kul-
tura", spotkania z twórcami
kultury /m.in. z Krzysztofem
Zanussim i prof. Janem B³oñ-
skim/, wieczory muzyki sa-
kralnej, muzyki chóralnej,
liczne wystawy i projekcje
filmów.

--- 16 bm. w Mistrzejowi-
cach jednym z celebransów
Mszy �w. za ojczyznê by³ ks.
St. Ma³kowski. Wyg³osi³ ho-
miliê, w której nawi¹zuj¹c
do pa�dziernikowych rocznic
mówi³ o solidarno�ci serc
ludzkich, o konieczno�ci by-
cia prawym, konieczno�ci
szczególnie istotnej w �rodo-
wisku twórców. Ks. Ma³kowski
mówi³ tak¿e o Powstaniu Wê-
gierskim, o Afganistanie, o
ofierze ks. Jerzego. Wezwa³
do zachowania godno�ci, mê-
stwa i wolno�ci od lêku -
a przede wszystkim od chêci
zemsty i odwetu.
--- W ub. r. HiL wyemitowa³a
w powietrze 361800 ton tlen-
ku wêgla /czyli czadu/,
71300 ton py³ów, 30700 ton
dwutlenku siarki. Sama tylko
emisja atmosferyczna bêdzie
kosztowaæ kombinat 2 miliar-
dy 200 milionów z³. Mo¿e tak
zacz¹æ by atestacjê od dyrek-
torów a nie �lusarzy?
--- Nie ma powrotu do stanu
sprzed sierpnia 1980! Obo-
wi¹zywa³o wówczas has³o:
"Aby Polska ros³a w si³ê, aby
ludzie ¿yli dostatniej". XIX
Krakowska Konferencja prze-
wodniej si³y, odbyta ostat-
nio, rzuci³a nowe, inne: "Po-
lepszajmy warunki ¿ycia
ludno�ci, pomna¿ajmy narodo-
we dobra". Wypada z ca³ego
serca ¿yczyæ sukcesu - ale
rozum ka¿e poczekaæ na wy-
niki...

===================================================
C z y t a j   u w a ¿ n i e
DOBRO PARTII
    Komuni�ci s¹ wychowani w tradycjach partii podziemnej.
Podziemie wykszta³ca my�lenie "my-oni", my - reszta spo³e-
czeñstwa, które trzeba ku czemu� skierowaæ, do czego� zmusiæ.
Jest to mechanizm bardzo silny. Jak stwierdzi³ pewien funk-
cjonariusz: "Trzy lata pracy w aparacie - nieodwracalne
zmiany."
    Naruszenie partyjnej wiêzi w�ród tych ludzi to likwida-
cja ich moralno�ci w ogóle. Widzieli�my to w latach 70-tych
otwarcie ideologiczne to masowe defraudacje z jednej strony,
rozpad aparatu w³adzy z drugiej. Nazwali to "odej�ciem od
norm leninowskich". Nie ma zasad dla materialisty zbuntowa-
nego. Ciekawe, jak bêdzie z nami. /k/

/ci¹g dalszy wiadomo�ci
na stronie 2/
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Z KRAJU
--- W³adza zadecydowa³a, ¿e w
sprawach politycznych orzekaæ
bêd¹ w przysz³o�ci kolegia, nie
za� jak dot¹d - s¹dy. Ze wzglê-
du na powszechno�æ "przestêpstw
przeciwko pañstwu"? Jacek Ku-
roñ oceni³ to posuniêcie jako
pozytywny gest ze strony komu-
nistów.
--- Wydano u nas najnowszy
bestseller A. Tofflera "Trzecia
fala". Okrojony zosta³ z 4 roz-
dzia³ów oraz szczegó³owej bi-
bliografii - wydawca twierdzi,
i¿ to ze wzglêdu na zbyt du¿¹
objêto�æ ksi¹¿ki. Tak siê jed-
nak sk³ada, ¿e wyrzucone roz-
dzia³y zawieraj¹ analizê sys-
temu totalitarnego, a szczegó-
³owa bibliografia odsy³a do
�wiatowej literatury przedmio-
tu. Tak wiêc embargo na naukê
amerykañsk¹ dzia³a, a w duchu
Genewy i Reykjaviku dokonuje
siê ma³ych poprawek kosmetycz-
nych, zupe³nie w stylu Rakow-
skiego.
--- Mamy konflikt graniczy z
NRD. Od 1 stycznia 1985 r. NRD
rozszerzy³a strefê swoich wód
terytorialnych do 12 mil i ar-
bitralnie wytyczy³a przebieg
morskiej granicy tak, ¿e wjazd
do portów �winouj�cia i Szcze-
cina znalaz³ siê w strefie na-
le¿¹cej do NRD. Rz¹d PRL nie
uzna³ tej jednostronnej decyzji,
ale ca³a sprawa trzymana jest
w tajemnicy, by nie zaogniæ
stosunków z NRD. /NAI/
=========================
ZE �WIATA
--- 27 bm. w Asy¿u Papie¿ spo-
tyka siê z g³owami 12-tu Ko�-
cio³ów �wiata, by wspólnie mod-
liæ siê o pokój. Po�ród odpowie-
dzi na papieski apel o zawie-
szenie w tym dniu walk, brak
deklaracji partyzantów afgani-
stañskich. Ale Moskwy równie¿.
--- Wed³ug FAO ZSRR wys³a³ do
g³oduj¹cych pañstw Afryki w
ub. r. 7,5 tys. ton zbo¿a. Szwecja
wys³a³a 25 tys. ton, za� USA -
ponad 3 mln ton. /BIO/
 --- W Bu³garii na zakup sa-
mochodu czeka siê 18 lat. Tro-
chê mniej ni¿ mieszkanie w
Krakowie.

O WY¯SZE FORMY SOCJALISTYCZNEGO HANDLU WÊGLEM
    Oblegane przez ludno�æ sk³ady opa³owe p³ac¹ za zre-
zygnowanie z nale¿nego obywatelowi przydzia³u. Je¿eli
kto� nie we�mie nale¿nej mu jednej tony wêgla, dostaje do
kieszeni jej równowarto�æ - 3300 z³. Gdyby wiêc nabywca
posiadaj¹cy przydzia³ na dwie tony zrezygnowa³ z jednej,
to drug¹ ma za darmo - p³aci tylko za transport. ¯yæ -
nie umieraæ.
    S¹ jednak pewne niuanse. Powszechnie wiadomo bowiem,
¿e w tym roku sk³ady obciê³y przydzia³y o 10-15 procent
bez ¿adnego "odszkodowania". Po drugie, co bardziej do-
�wiadczeni wêsz¹ podstêp, obawiaj¹c siê, ¿e klient który
teraz zrzeknie siê czê�ci przydzia³u na rzecz pañstwa,
pozbawi siê tej czê�ci bezpowrotnie w nastêpnych latach.
Po trzecie wreszcie - przed socjalistycznym handlem
otwar³a siê niepostrze¿enie nowa perspektywa. Za wszel-
kie przydzia³y kartkowe mo¿na by dawaæ ekwiwalent pie-
niê¿ny, zwalniaj¹c gospodarkê z produkowania miêsa, cze-
kolady, benzyny itd. Pierwsz¹ próbê ju¿ podjêto p³ac¹c
cukrem za kartkê miêsn¹. Czekajmy wiêc. Socjalistyczny
handel musi dojrzeæ do nowych idei.
=================================================
D o k u m e t y   s p r z e d   l a t

Z NAD NIEMNA - GRUDZIEÑ 1834
  "Kommissja do napisania praw dla pañstwa rossyjskiego
w Petersburgu jeszcze za Katarzyny przed laty czterdzie-
stu ustanowion¹ zosta³a, a dot¹d pracuje... póki ukaz Sa-
mow³adcy wszelkie prawo zastêpuje, póty Rossja pró¿no
czeka praw sta³ych. Carowie je tylko niszczyæ umiej¹, jak
w prowincjach od Polski zabranych."
    Oj prawda. Oni tylko niszczyæ umiej¹. A co do komisji,
to mieli�my podobne: Gierka, Szydlaka, Grabskiego.
=================================================

L u f c i k   w a r i a t a

    Na prasówce nie by³o nikogo. W³¹czyli nam telewizor.
Komentator rozmawia³ z ekspertem na temat katastrofy
lotniczej afrykañskiego w³adcy. Ekspert ujawni³ t³o po-
lityczne wydarzenia i wymieni³ kilka poprzednich mor-
dów, po czym stwierdzi³, ¿e dobro zwyciê¿y z³o. Akurat
wpad³ do �wietlicy portier, wy³¹czy³ telewizor i w³¹czy³
radio. Nadawali wiadomo�ci. Na terenie katastrofy dzia³a
miêdzynarodowa komisja z udzia³em ZSRR /samolot by³ Tu-
polew/ i na razie jeszcze nic nie wiadomo. Ekspert nie
zd¹¿y³ do radia?

- Hipek -
=================================================

MY�LI  LUDZI  WIELKICH
    Mianem konieczno�ci po-
litycznej okre�la siê sprawy,
które s¹ tak w ca³kiem w po-
rz¹dku, a których nie chcemy
nazwaæ po imieniu.
K. CZAPEK
========================
MY�LI  �REDNIEGO  POLAKA
    Do prawdziwego socjalizmu
w Polsce dojdziemy dopiero

wtedy, gdy oka¿e siê, ¿e
nie op³aca siê u nas dru-
kowaæ pieniêdzy.
======================
Nie wiem co bêdzie
Jeszcze tej jesieni
 Niektórzy twierdz¹,
 ¯e siê nam odmieni
Inni s¹ zdania,
¯e - owszem, na gorzej...
 Ach, bez przesady...
 Gorzej? Czy byæ mo¿e?
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   1 LISTOPADA
� Czasami jeden z nas odchodzi
tam, gdzie nie ci¹¿y epok brzemiê
/uwa¿nie czytaj nekrologi,
lecz strze¿ siê zjawiæ na pogrzebie/
przemija w wieczno�æ niezbadan¹
choæ wczoraj by³ tu, razem z nami�
Lecz wierno�æ, prawda - pozostan¹,
choæby z nas odszed³ kto� czasami.

====================================================

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

=========================

Z REGIONU
--- W �wiêto Zmar³ych ca³y
Kraków wyleg³ na cmentarze.
Pamiêtano o grobach bliskich
oraz tych, którym re¿im do-
pomóg³ w rozstaniu siê z ¿y-
ciem. Na cmentarzach - mili-
cja, szczekaj¹ce megafony,
t³ok. Na ile jest to jeszcze
�wiêto?
--- Kraków jest miastem 12
wy¿szych uczelni, z czego
PZPR uznaje tylko 11. Poza
nawiasem pozostaje Akademia
Teologii Katolickiej, której
nazwê cenzura têpi nawet w
"Tygodniku Powszechnym".
Wiadomo wiêc, ¿e zainauguro-
wano nowy rok akademicki,
ale nie wiadomo na jakiej
uczelni, chocia¿ inauguracja
odby³a siê w ko�ciele. Poro-
zumienie postêpuje.
--- Wjazd na Kasprowy kosz-
tuje teraz 190 z³, za� zjazd
140 z³. Jest w tym jaka� g³êb-
sza my�l ekonomiczna, ale
wahamy siê j¹ ods³oniæ�
--- Wiedziony sentymentem
rodzinnym przyby³ na grób
ojca do Roczyn w Bielskiem
sam genera³ Kiszczak. Wyj¹t-
kowo - bez obstawy i niemal
incognito. Jak dot¹d nie
przyznawa³ siê zupe³nie do
swojej rodziny. Czy¿by nad-
chodz¹ca staro�æ mu j¹ przy-
pomnia³a?
--- Ka¿da dostawa do sklepu
to nowe ceny. Topiony serek
mazurski kosztuje ju¿ 38 z³.

Z KRAJU
--- Debaty cenzury nad "O�wia-
dczeniem" Wa³êsy i innych w
sprawie zniesienia sankcji go-
spodarczych trwa³y 2 tygodnie.
"GK" i dzienniki warszawskie
zdecydowa³y siê wreszcie pole-
mizowaæ z o�wiadczeniem. Ale
jego tre�ci nie poda³ ¿aden.
Proletariacka czujno�æ naka-
zuje, by przede wszystkim da-
waæ odpór. Fakty powinien znaæ
tylko cenzor.
--- Na 2 miesi¹ce przed rocz-
nic¹ "uzasadnionych protestów
klasy robotniczej" z 1970 r.
sp³yn¹³ na wody Zalewu Szcze-
ciñskiego nowoczesny masowiec

m/s W³adys³aw Gomu³ka. Kie-
dy zostanie wodowany m/s
"Edward Gierek"?
--- Ewa Kulig aresztowana w
maju z Z. Bujakiem zapisa³a
siê na Uniwersytet W-ski, by
skoñczyæ anglistykê, kieru-
nek z którego uzyska³a abso-
lutorium, ale nie zakoñczy³a
magisterium z powodu kilku-
letniego ukrywania siê. Wie-
le mówimy o zmêczeniu, zobo-
jêtnieniu, beznadziei. S¹
jednak ludzie, którzy za-
miast mówiæ, robi¹ wszystko
by darowanego im czasu nie
przetraciæ - jak chce komuna
- na ja³owym prze¿uwaniu

C z y t a j   u w a ¿ n i e
POLITYKÊ SIÊ ROBI, A NIE PISZE

    Wolne s³owo na swoj¹ si³ê i swoj¹ s³abo�æ. Otwiera oczy,
ale r¹k nie rozwi¹zuje. A nie mo¿na dzia³aæ, mówi¹c o tym
wszystkim naoko³o. Mówienie i dzia³anie to inne resorty.
    I inne etapy. /k/
==================================================

W �RODKACH MASOWEGO
    "Tygodnik Powszechny" /nr 43/ publikuje traktat Kisiela
o socjalistycznej retoryce. Po wnikliwej analizie wypowiedzi
Jerzego Urbana autor dochodzi do wniosku, i¿ w Polsce nie
karze siê nikogo za g³oszenie pogl¹dów prosocjalistycznych.
Je¿eli za�, tak jak Kisiel ma siê pogl¹dy inne, to s¹ one
w swojej istocie nielegalne i podlegaj¹ �ciganiu. Oni to wie-
dz¹ i dlatego dobrali siê do pogl¹dów Kisiela w ramach nie-
zapowiedzianej rozmowy z podziemiem 11 wrze�nia br.
    Urbanow¹ retoryk¹ pos³uguj¹ siê tak¿e pomniejsi spece od
propagandy jak S³awomir J. Tabkowski - naczelny "Gazety
Krakowskiej". Daje on marksistowsk¹ wyk³adniê "O�wiadcze-
nia" Wa³êsy w sprawie zniesienia amerykañskich sankcji go-
spodarczych wobec PRL. Partyjny Demostenes ma za z³e /Panu/
Wa³êsie, ¿e dawniej chcia³ obaliæ socjalizm w Polsce domaga-
j¹c siê restrykcji, a teraz pragnie obalenia tego¿ prosz¹c
Reagana o ich zniesienie. Czujny redaktor demaskuje perfid-
nego reakcjonistê. Tacy panowie jak Wa³êsa i reszta podobni
s¹ kapitali�cie, który chce wydusiæ z robotnika ostatni
grosz - obni¿a ceny i zasypuje sklepy towarem�
    Tak, tak, reakcja nie jedno ma imiê.
===================================================

NR 44 (182)  �  3 LISTOPADA  �  1986



ROK IV  �  MA£A POLSKA
402

ogólnej niemo¿no�ci.
Brawo Ewa.
--- Dobrze poinformowani
twierdz¹, ¿e ex-minister Kra-
siñski opu�ci³ ojczyznê w towa-
rzystwie 2 milionów dolarów /z
kasy pañstwowej/. Czasy s¹ tak
smutne, ¿e nie powinny nas dzi-
wiæ coraz wy¿sze zarobki popu-
larnych komików...
--- Wg raportu Europejskiej
Komisji �rodowiska "Acid Rain"
Polska zajmuje I miejsce w Eu-
ropie pod wzglêdem zanieczysz-
czenia powietrza. Jest ono nie-
proporcjonalnie du¿e w stosun-
ku do zaludnienia i wielko�ci
produkcji. Dodajmy, ¿e tylko co
drugi zak³ad w Polsce spo�ród
szczególnie uci¹¿liwych pod
wzglêdem zanieczyszczania ma w
ogóle okre�lon¹ emisjê dopusz-
czaln¹. /NAI/
--- Wesele Miecia Rakowskiego
z Hann¹ Banaszak kosztowa³o 8
milionów z³ - jest to 10-letnia
ga¿a wicepremiera /wg Monitora
Polskiego/... Mo¿na wiêc podej-
rzewaæ, ¿e �ród³em finansowania
imprezy by³y alimenty od po-
przedniej ma³¿onki, p. Wi³ko-
mirskiej, której notabene trud-
no siê dziwiæ.
--- Przewodnicz¹cy federacji
górniczych neozwi¹zków stwier-
dzi³, ¿e walczy o godziwe wa-
runki pacy w górnictwie. Zaraz
potem ujawni³, i¿ czas pracy
górnika to czêsto 30 dni w mie-
si¹cu. Szanowni neozwi¹zkowcy,
skoro ludzi wam nie ¿al, to
zlitujcie siê przynajmniej nad
maszynami�
========================

ZE �WIATA
--- Na pocz¹tku grudnia br. w
Pary¿u odbêd¹ siê obchody 30-
lecia paryskiej "Kultury". To
emigracyjne wydawnictwo pol-
skie opluwane ci¹gle przez ko-
munistów, ma w swoim dorobku
setki pozycji skazanych w kraju
na nieistnienie. Ostatnio "Kul-
tura" przyzna³a krakowskiej
dziennikarce Marii Paluch sty-
pendium na napisanie ksi¹¿ki o
polskiej emigracji i jej udziale
w walce o narodowe przetrwanie.

--- Na jednej butelce wódki,
wywiezionej z MOskwy na pro-
wincjê, mo¿na zarobiæ 10 ru-
bli. Podró¿ujcie z "Orbisem"
--- Trzeba by³o wielu lat i
zmiany trzech sekretarzy KC
KPZR, aby naukowcy radzieccy
doszli do stwierdzenia, ¿e nie
bêdzie siê zawracaæ biegu rzek
syberyjskich. Takie plany by³y
aktualne jeszcze do niedawna.
Inaczej mówi¹c zrezygnowano z
zawracania Jeniseju kijem.

DOWCIP
Spotkanie na szczycie. Re-
agan zwierza siê: Wiecie,
panowie mam k³opot. Mam 10
sekretarek, jedna siê �le
prowadzi, a ja nie wiem któ-
ra to. Gorbaczow Mówi: Ja
mam podobny. Mam 10 dorad-
ców, jeden chodzi do ko�cio-
³a, a nie wiem, który to. Ja-
ruzelski dodaje: Ja mam 10
genera³ów, i nie wiem który
z nich jest Polakiem...

 ---

SANKCJONOWANA NORMALIZACJA
    Sankcje gospodarcze zastosowane przez Reagana po wpro-
wadzeniu w Polsce stanu wojennego by³y dowodem, i¿ Zachód
interesuje siê Polsk¹ i choæ symbolicznie popiera nasz¹
walkê z czerwonym. Teraz, kiedy po paru latach zanosi siê
na zniesienie restrykcji i to z inicjatywy Wa³êsy, chcia-
³oby siê zapytaæ, czy�my ju¿ zwyciê¿yli? Albo czy mamy do-
stateczn¹ kontrolê nad gospodark¹, aby po¿ytki z klauzuli
najwy¿szego uprzywilejowania w handlu z USA przypad³y
w udziale wszystkim, a nie na przyk³ad wojsku i milicji.
Nie ma chyba ani ostatecznego zwyciêstwa, ani takiej od-
dolnej, silnej kontroli.
    Z komun¹ nie ma rozmowy. Wszelakie nasze ustêpstwa
brane s¹ przez ni¹ za oznakê s³abo�ci. Ocenia innych we-
d³ug siebie - sama ustêpuje, dopiero wtedy, gdy jest s³aba.
Po co wiêc ustêpowaæ bez potrzeby? Nie dajmy siê zbyt
szybko znormalizowaæ, zabawiaj¹c siê we wspania³omy�lne
gesty.
=================================================

D o k u m e n t y   s p r z e d   l a t
WIADOMO�CI  Z  DREZNA - X.1834

    "Pisz¹ nam o nowych uwiêzieniach w Polsce moskiewskiej
i pruskiej. Pojmanych oskar¿aj¹ jak zwykle o rozrzucanie
w�ród robotników pisemek, które sprawiaj¹, ¿e ci robotnicy
zamiast   p o g r a æ   s o b i e   w   k r ê g l e   r o z -
p r a w i a j ¹   o   p o l i t y c e,  i przeciw fabrykantom
powstaj¹."
  Podkre�lenie w oryginale. Pomy�leæ, ¿e dzi� w³adza ma
identyczne problemy. Czytelniku, nie przekazuj owej histo-
rii tow. Czubiñskiemu, bo powie, ¿e to znowu ten KOR.
=================================================

L u f c i k   w a r i a t a
    U. wpad³ do mnie, ¿eby pogadaæ o aktywizacji niezrze-
szonych pacjentów. Tak i tak, rzecze, powstaje klub dysku-
syjny, i ja bym siê przyda³, bo umiem s³uchaæ. - Ale ostat-
nio jako� gorzej s³yszê - powiadamiam ostro¿nie, na to on
- nie szkodzi, rozumiemy to, posadzi siê was bli¿ej prezy-
dium, taka teraz tendencja, wiecie... I wpisa³ mnie na li-
stê, bestia, zanim zd¹¿y³em siê podrapaæ w g³owê.
    Hmm. Wychodzi na to, ¿e jeszcze o mnie us³yszycie. Na
wszelki wypadek o�wiadczam, ¿e jestem niewinny i proszê
z góry o ³agodny wymiar kary.

- Hipek -
=================================================
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Z REGIONU
--- Na wszystkich krakow-
skich cmentarzach uczczono
pamiêæ poleg³ych w stanie
wojennym. Na Cmentarzu Rako-
wickim obok kaplicy, trady-
cyjnie ju¿ u³o¿ono krzy¿ ze
�wiec i zniczów, który szybko
przekszta³ci³ siê w kotwicê -
symbol Polski Walcz¹cej. Z³o-
¿ono te¿ w tym miejscu wiele
kwiatów, w�ród nich pojawia-
³y siê napisy: "Konfederacja
Polski Niepodleg³ej", "Soli-
darno�æ", "Orlêta Lwowskie" i
inne. Czo³owe miejsce zajmo-
wa³a podobizna ks. Popie³usz-
ki. W�ród zebranych stoj¹cych
w zadumie, kr¹¿y³ z r¹k do
r¹k podawany wiersz Jacka
Smagowicza, skierowany do
tych, którzy "noc¹ zdrapuj¹
napisy ze �cian", "walcz¹ z
Bogiem i Narodem", do tych,
którzy s¹ bierni. Mo¿e ten
apel sk³oni niektórych do
g³êbszego zastanowienia siê
nad sob¹�
--- W krakowskim �rodowis-
ku akademickim powsta³a idea
stworzenia Zwi¹zku M³odzie¿y
Katolickiej. Pomys³ uzyska³
ju¿ akceptacjê kilku bisku-
pów. W najbli¿szym czasie ma
siê odbyæ zjazd za³o¿yciel-
ski.
--- Pod koniec tygodnia, w
czasie silnych wiatrów powa-
li³o olbrzymi transparent na
Alejach pod "Cracovi¹". Sierp
i m³ot ¿a³o�nie schowa³ siê w

trawie. Czy¿by to dobry znak?
--- Zabrak³o ostatnio kremu
do golenia. Wed³ug najnowszych
doniesieñ pozbawiony jest go
Kraków i Warszawa. Czasem
jeszcze zdarza siê tylko w dro-
geriach - w kioskach go nie
u�wiadczysz. Tak ju¿ jest w
komunie: co� nagle znika ze
sklepów i koniec kropka. Choæ
przy okazji pojawia siê co�, co
uprzednio zniknê³o. Jest np.
klej biurowy, którego przed
paroma miesi¹cami nie by³o
ani na lekarstwo. ¯eby jeszcze
mo¿na by³o siê nim goliæ.
=========================

Z KRAJU
--- Nawet Jacek Kuroñ da³ siê
nabraæ na pozytywny gest ze
strony komunistów, polegaj¹cy
na przekazaniu kolegiom spraw
przeciwko porz¹dkowi publicz-
nemu. Cokolwiek my�li siê o
naszych s¹dach, to jednak roz-
patruj¹ one sprawy indywidual-
nie, a wiêc zdarzaj¹ siê im lub
mog¹ zdarzyæ uniewinnienia. Na
takie niebezpieczeñstwa w³adza
nie jest nara¿ona przy roz-
strzyganiu spraw przez kole-
gia, które s¹ ca³kowicie dys-
pozycyjne i buble w postaci
uniewinnienia zdarzyæ im siê
nie mog¹.
--- Zgas³ Mieczys³aw Moczar
/nawet w takich sytuacjach
nie ujawnia siê prawdziwych
nazwisk/, za� Czes³aw Kiszczak
odwiedzi³ grób rodziców. Mi³o
czasem pomy�leæ, ¿e nawet ge-
nera³owie bezpieki tak czy
owak stykaj¹ siê z wieczno�ci¹.
--- Wyja�ni³a siê wreszcie
sprawa ostatnich reform re-

formy. Przedstawione przez
rz¹d projekty ustaw dotycz¹-
cych gospodarki po prostu
musz¹ byæ przez sejm przyjê-
te, gdy¿ zaproponowane w
nich rozwi¹zania uwzglêd-
niono w ju¿ uchwalonym Na-
rodowym Planie Gospodarczym.
Rz¹d my�li jednak perspekty-
wicznie.
--- Urban nie odpowiada
Messnerowi, ale nie sposób go
wylaæ: jak dot¹d ¿aden z rz¹-
dów nie wyrazi³ zgody na jego
ewentualn¹ akredytacjê /po
dymisji spada siê na placów-
kê, o tym wie ka¿de dziecko/.
Proponujemy nawi¹zaæ stosun-
ki dyplomatyczne z Tiran¹.
--- Drgnê³o w czynach spo-
³ecznych. Podano, ¿e po la-
tach zastoju wzrós³ udzia³
czynów spo³ecznych, czyli
darmowej pracy obywateli na
rzecz pañstwa. Oznacza to po
prostu, i¿ wobec ogólnej nie-
mo¿no�ci, je�li obywatele
chc¹ mieæ gaz, wodê czy np.
szko³ê, sami zakasuj¹ rêkawy
i bior¹ siê do roboty. Pañ-
stwo za� uznaje ten krok za
czyn spo³eczny i do³¹cza siê
do inicjatywy. Sta³o siê to
ju¿ tak powszechne, ¿e wybu-
dowanie czegokolwiek na wsi
bez "podjêcia czynu" jest ju¿
prawie niemo¿liwe. W jednej
ze wsi za³o¿ono t¹ drog¹ na-
wet telefony. Jedno tylko na-
suwa siê pytanie: je�li robi-
my sami, to po co nam do tego
pañstwo, i to socjalistyczne?
--- Ex-minister o�wiaty Fa-
ron urzêduje na placówce w
Wiedniu. Ci, którzy pamiêtaj¹
jego debiut, uwa¿aj¹, i¿ ma

===================================================
C z y t a j   u w a ¿ n i e

ZACHÓD TE¯ NIE WIE
    Rosjanie nie lubi¹ s³uchaæ zachodnich radiostacji - nie
tylko przez ksenofobiê. Je�li kto� wydosta³ siê na Zachód i
siedzi sobie w studio, to - uwa¿aj¹ - jest tak szczê�liwy, ¿e
w ogóle nie powinien narzekaæ, co by go wcze�niej w ¿yciu
nie spotka³o. Lepiej by opowiedzia³ rodakom, jak  T A M
jest. A sami Amerykanie - có¿ oni wiedz¹?
    W pewnym stopniu odnosi siê to tak¿e do nas. Ró¿nica
perspektywy jest tak wielka, ¿e a¿ dra¿ni. Có¿ nowego mog¹
nam powiedzieæ o Polsce - stamt¹d? Jak i co wygraæ, wymy�leæ
musimy sami. Wtedy powiedz¹ to w BBC. /k/
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wybitne kwalifikacje do obe-
cnej roli - jako mistrz w au-
striackim gadaniu.
--- Atestacja schodzi z wie-
rzcho³ka do do³ów i objê³a os-
tatnio tzw. organizacje spo-
³eczno polityczne. Czekamy na
ich rych³e rozwi¹zanie.
--- Biuro Polityczne wskaza-
³o, ¿e g³ównym celem jest uchwy-
cenie równowagi bud¿etowej w
roku 1987. - Ba, ale  z a  c o?
==========================

ZE �WIATA
--- W Czechos³owacji powsta³o
nowe pismo niezale¿ne "Solidar-
no�æ". Wydawane jednocze�nie w
czterech miejscach, a dalej
przepisywane na maszynie nie
osi¹gnie zapewne wiêkszego na-
k³adu na kilkaset sztuk, ale
jak na stosunki czechos³owac-
kie jest to ju¿ du¿o. Pismo za-
powiadane jako kwartalnik, bê-
dzie siê zajmowaæ tzw. Polskimi
Wydarzeniami, tymi z przesz³o-
�ci, jak i bie¿¹cymi. /PWA/
---- Szewardnadze zaprosi³ do
Moskwy przedstawicieli
wszystkich krajów-sygnata-
riuszy KBWE. Ciekawe, kto siê
odwa¿y, ale jeszcze ciekawsze,
czy wszyscy wróc¹.
==========================

MY�LI LUDZI WIELKICH
    Nie tam jest najgorzej, gdzie
siê najwiêcej sarka, ale tam,
gdzie najmniej sarkaæ wolno.
       TADEUSZ KOTARBIÑSKI

    Ìle zaczyna siê dziaæ do-
piero wtedy, kiedy czê�æ, a
czasem ma³a cz¹stka spo³eczeñ-
stwa uznaje i og³asza siebie za
ca³y naród, podstawia siê nie-
jako na jego miejsce, garn¹c
prawa na swój wy³¹czny u¿ytek.

    PAWE£ JASIENICA
==========================

MY�L �REDNIEGO POLAKA
  Na pocz¹tku wieku mówi³o
siê, ¿e je�li kto� nie by³ so-
cjalist¹, to by³ chyba ³ajda-
kiem. Dzi� mówi siê na odwrót.

PROSTUJEMY. W ostatnim numerze /44/ w informacji z regionu pomylili�my Akademiê Teologii Ka-
tolickiej z Papiesk¹ Akademi¹ Teologiczn¹. W Krakowie mamy oczywi�cie tê drug¹. Przepraszamy.

FILMOWA  ODWIL¯  Z  DEMOBILU
    Prasa donios³a rado�nie z okazji Dni Filmu Radzieckie-
go ¿e nic z produkcji filmowej ZSRR siê nie marnuje, gdy¿
teraz pokazywane s¹ tam filmy, które przele¿a³y po kilka-
na�cie lat na pó³kach. Owi "pu³kownicy" - weterani witani
s¹ obecnie przez publiczno�æ owacjami. Po zni¿onej cenie
docieraj¹ i do nas. Mamy wiêc mo¿no�æ zobaczyæ, co w przo-
duj¹cej kulturze radzieckiej naruszy³o kanony socjali-
stycznej sztuki przed 10, 15, 20 laty.
    Owa szeroka wyprzeda¿ staroci nie wi¹¿e siê oczywi�cie
z ¿adn¹ zmian¹ polityki kulturalnej w ZSRR czy innych
krajach obozu. U nas bowiem wci¹¿ zdejmuje siê na bie¿¹co.
Np. film Domaradzkiego "Wielki bieg", Zaorskiego "Matka
Królów", Kie�lowskiego "Przypadek". Wszystko to wbrew za-
pewnieniom wiceministra kultury Bajdora na festiwalu
gdañskim. Nie dziwmy siê zbytnio. Minister Krawczuk kocha
przecie¿ antyki.
==============================================
Z LISTÓW DO REDAKCJI

/por. tekst w poprzednim numerze "MP", str. 2/
    "Nic nie stoi w miejscu. Jeste�my za zniesieniem sank-
cji, bo zmieni³y siê czasy. Komuna ust¹pi³a, umiemy ust¹piæ
i my. Tym bardziej, ¿e skorzystamy na tym wszyscy. W obec-
nej katastrofalnej sytuacji gospodarczej nie mo¿na pogar-
dziæ w sumie i tak niewiele znacz¹cymi u³atwieniami w
handlu z USA. Poproszenie Reagana o zniesienie sankcji
jest jednym z wariantów rozegrania aktualnej sytuacji
przez "S". Wydaje mi siê, ¿e niezale¿nie od motywów jakimi
siê kierowano na uwagê zas³uguje elastyczno�æ Wa³êsy. Nie
ma chyba wiêkszego sensu upieranie siê przy sankcjach
tylko dlatego, ¿e komuna domaga siê ich zniesienia. Pozo-
staje nadzieja, ¿e oni w przysz³o�ci zaczn¹ rozumowaæ tak
samo."
==============================================
D o k u m e n t y   s p r z e d   l a t

UKAZ CARSKI - 5.XII.1835 /W WIGILIÊ IMIENIN/
    "Ukazem J.C.M. rozkazano: aresztant kryminalny, nie-
wprzód mo¿e zanosiæ prawnym porz¹dkiem skargê na wyrok,
za którym odniós³ karê i zosta³ skazany na zes³anie, a¿
kiedy stanie na miejscu wygnania lub robót, które jemu�
wskazanem zosta³o."
    Czyli: pisz bracie z Sybiru na Berdyczów�
================================================
L u f c i k   w a r i a t a
    Kto wie, czy nas nie rozwi¹¿¹� Jaki� prowokator napi-
sa³ na �cianie ubikacji: DLACZEGO NIE BY£O TRANSMISJI Z
ASY¯U?!! i pytanie to, niby w formie cytatu, powtórzy³ kto�
ordynatorowi.
    Ordynator posinia³, ale kiedy odzyska³ g³os, przypo-
mnia³, ¿e ci¹gle jeste�my nêkani sankcjami, ale wypad³o to
g³upio, bo w³a�nie lecia³y mecze na obu programach, a w
dodatku nasza gazetka zamieszcza znany komentarz rzecz-
nika, i¿ teraz to Reagan mo¿e sobie odwo³ywaæ, nam nie za-
le¿y�
    Na razie ordynator nie ordynuje. My�li� Pa!

- Hipek -
================================================
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Z REGIONU
--- Kraków obchodzi³ uro-
czy�cie niezale¿nym pochodem
68. rocznicê odzyskania nie-
podleg³o�ci.
--- Przed msz¹ z okazji
rocznicy 11 listopada na ul.
Grodzkiej wywi¹za³a siê bójka
miêdzy SB a grup¹ KPN, która
chcia³a wej�æ na Wawel z
rozwiniêtym transparentami.
Aresztowano kilkadziesi¹t
osób.
--- 13 listopada do Mistrze-
jowic przybyli wa¿ni go�cie.
Ks. Henryk Jankowski przy-
wióz³ ze sob¹ osoby z Gdañska,
prawdopodobnie rodzinê Lecha
Wa³êsy. Mszê �w. odprawia³o z
ksiêdzem 8 ksiê¿y, m.in. ks.
Kardasz z Torunia, ks. Choj-
nacki z Juszczyna, ks. Zale-
ski, ks. M¹kinia z Wydawnic-
twa Pallotinum, który zosta³
udekorowany przez kapitu³ê
Krzy¿em Ks. Jerzego. Ks. Jan-
kowski wyg³osi³ homiliê
nagrodzon¹ burz¹ oklasków.
Po mszy �piewano patriotycz-
ne pie�ni. Studenci i m³o-
dzie¿ licealna przygotowali
recytacjê wierszy. Szczegól-
nymi oklaskami nagrodzono
ma³ego Leszka z £êtowni,
który wspaniale recytowa³
wiersze Konopnickiej i Ba-
czyñskiego.
--- "Gazeta Krakowska" z 14.
bm. poda³a tre�æ "O�wiadcze-
nia" KRH NSZZ "S", odczytanego
23.X br. przez ks. Jancarza w

Mistrzejowicach. 3-tygodniowe
opó�nienie w podaniu nowo�ci
red. Stanuch t³umaczy faktem,
¿e dopiero teraz "listy z
o�wiadczeniem dotar³y do ad-
resatów", przez co "sprawa
nabra³a charakteru publicz-
nego i mo¿na o niej mówiæ czy
pisaæ publiczne". Stara zasada
komunistów - mówiæ o fakcie
dopiero wtedy, kiedy nie da
siê go ju¿ d³u¿ej ukryæ.

--- Wprowadzono w ¿ycie
krakowian kolejne ulepszenie
- ograniczenie liczby tram-
wajów na najbardziej ruchli-
wych arteriach miasta oraz
likwidacja linii nocnych.
Rano ludzie nie mog¹ zd¹¿yæ
do pracy, w wagonach i na
przystankach t³ok. Uspraw-
nienie to, jak ka¿de inne
- w my�l has³a "wszystko
dla ludzi"�

11 LISTOPADA W KRAKOWIE
   W dzieñ 68. rocznicy odzyskania niepodleg³o�ci w wielu
krakowskich ko�cio³ach pojawi³y siê og³oszenia zawiada-
miaj¹ce o uroczystej Mszy �w. na Wawelu. Obecno�æ na niej
mia³a byæ dowodem pamiêci o ludziach, którzy swe ¿ycie
oddali za sprawê niepodleg³o�ci, wyrazem troski o losy
ojczyzny. Przed ko�cio³em OO. Kapucynów na Loretañskiej
zawiadomienie o wieczornej mszy mia³o charakter klepsydry:
"W 68. rocznicê Odzyskania Niepodleg³o�ci za spokój dusz �p.
Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego i ¿o³nierzy Rzeczpospolitej
- Rodziny, Podkomendni, Towarzysze Broni." W ko�ciele Ma-
riackim za� - ulotka z wizerunkiem Marsza³ka na tle flagi
z or³em, a obok has³o "Walka o odzyskanie niepodleg³o�ci
jest znakiem naszych czasów."
   Wieczorem, w wype³nionej po brzegi jak co roku Katedrze
Wawelskiej odprawiono mszê. W p³omiennej homilii nawi¹zano
do wysi³ku i ofiary wielu pokoleñ Polaków d¹¿¹cych do
wyzwolenia ojczyzny z jarzma niewoli. Tego wysi³ku wymaga
od nas tak¿e chwila obecna. Ale prawdziw¹ wolno�æ budowaæ
mo¿na tylko na prawdzie i pokoju.
   Katedra by³a przepe³niona, nie wszystkim uda³o siê do-
staæ do �rodka. Harcerze rozdawali ma³e plakietki z or³em
legionowym i dat¹ 11.XI. Na mszê przybyli tak¿e ci, którzy
o niepodleg³o�æ walczyli - legioni�ci.
   Po mszy, przed katedr¹ rozwiniêto transparenty KPN-u i
Ruchu "Wolno�æ i Pokój", tworz¹c czo³o pochodu, który �pie-
waj¹c i skanduj¹c patriotyczne has³a zszed³ powoli z Wawel-
skiego Wzgórza. U jego stóp warowa³o ju¿ ZOMO, zgrupowane
na ul. Straszewskiego i Sarego. W okolicach Rynku, pl. Ma-
tejki i dworca kr¹¿y³y patrole z psami.
   Po zej�ciu z Wawelu 200-300 osobowy pochód pomaszerowa³
Grodzk¹ w stronê Rynku. Na wysoko�ci ko�cio³a Piotra i
Paw³a zosta³ zaatakowany pod przodu i od ty³u. Sporo ludzi
schroni³o siê przed ZOMO do pobliskiego Instytutu Filozo-
fii UJ, a z³apanych pakowano do suk czekaj¹cych w pobli¿u.
Da³a siê zauwa¿yæ ogromna ilo�æ tajniaków, prowokuj¹cych
zaj�cia.
   Na plac Matejki przedosta³o siê parê osób. Z³o¿yli oni
kwiaty na Grobie Nieznanego ¯o³nierza. W kilkana�cie se-
kund ca³y kwarta³ zosta³ otoczony. Sk³adaj¹cych kwiaty
przepuszczono jednak bez przeszkód.
   W efekcie demonstracji aresztowano kilkadziesi¹t osób,
które zaczêto wypuszczaæ nazajutrz obdarzaj¹c hojnie
grzywnami. Po raz kolejny pa³karze zak³ócili patriotycz-
n¹, pokojow¹ demonstracjê. Prasa lokalna wydarzenia nie
zauwa¿y³a.
===================================================

NR 46 (184)  �  17 LISTOPADA  �  1986



ROK IV  �  MA£A POLSKA
406

--- Nie wszyscy dozorcy do-
mów zdjêli przed 11 listopada
to, co powiesili przed 7 li-
stopada. Teraz maj¹ k³opoty.
========================
Z KRAJU
--- 68. rocznicê odzyskania
niepodleg³o�ci spo³eczeñstwo
polskie uczci³o udzia³em w
uroczystych mszach �w. Mani-
festacje zawi¹za³y siê jedynie
w W-wie i Krakowie. Radio "S"
nada³o w stolicy 10-minutow¹
audycjê z okazji rocznicy.
--- W �rodowiskach katolic-
kich nie ma chêtnych do wej-
�cia w sk³ad proponowanej
przez rz¹d Rady Konsultacyj-
nej. Wstêpne sonda¿e doprowa-
dzi³y do postulatu, aby cz³on-
kowie rady reprezentowali
nie samych siebie, lecz kon-
kretne grupy czy organizacje.
Byæ mo¿e wiêc zaczn¹ takie
powstawaæ.
--- Bracia Czesi wpu�cili
nam do Odry kilkadziesi¹t ton
mazutu, który ponoæ wycieka³
do rzeki przez kilkadziesi¹t
godzin. Informacje od Czechów
by³y sk¹pe. Z lêkiem patrzymy
na atomowe elektrownie za
nasz¹ po³udniow¹ granic¹�
--- Tegoroczne dostawy wêgla
na cele bytowe maj¹ zaspokoiæ
zaledwie 75% zapotrzebowania,
a dostawy koksu - 40%. Czym
wiêc obywatele siê ogrzej¹?
Mo¿e znów trzeba bêdzie paliæ
komitety? /NAI/
--- Mamy kolejny sukces
motoryzacyjny. Alojzy Kowal-
ski, twórca usprawnieñ ga�-
nika samochodowego, uznanych
za rewelacyjne przez propa-
gandê - otrzyma³ order. I to
by by³o na tyle. Ulepszonego
ga�nika nie produkuje siê.
--- Rz¹d og³osi³, ¿e w przysz-
³ym roku "przewiduje siê odej-
�cie od reglamentacji czeko-
lady i wyrobów czekolado-
wych". Ju¿ od dawna w okolicy
magazynów Pañstwowego Urzêdu
Rezerw cuchnê³o ple�ni¹�
--- Zwi¹zki Miodowicza usta-
li³y wysoko�æ minimum socjal-
nego na poziomie 8-9 tysiêcy
z³ na cz³onka rodziny. Nawet
ta zani¿ona kwota sytuuje

ogromn¹ liczbê rodzin inteli-
genckich na poziomie minimum
socjalnego lub poni¿ej niego.
Pamiêtamy: nie matura, lecz
chêæ szczera�
=========================

ZE �WIATA
--- Moskwa odwo³a³a swego
ambasadora w Islandii, Kosa-
rewa w po³owie kadencji. Przy-
puszcza siê, ¿e by³y ambasador
ponosi winê za przybycie Gor-
baczowa do Islandii w niew³a-
�ciwym momencie. Na lotnisku
genseka powita³ tylko mini-
ster spraw zagranicznych
Islandii, poniewa¿ prezydent
i premier, którzy witali
przyby³ego wcze�niej Reagana,

otwierali w³a�nie sesjê
parlamentu. /BIO/
=======================
MY�LI LUDZI WIELKICH
   Je�li wszyscy bêdziemy
siê zajmowali dodawaniem
sobie wzajem otuchy, to kto
bêdzie w tym czasie my-
�la³?

    LEOPOLITA
=======================
MY�L �REDNIEGO POLAKA
   Ci¹gle narzekaj¹, ¿e
ma³o pracujemy. Nic dziw-
nego, nie mam interesu w
budowaniu socjalizmu.
Swoj¹ dolê ma z tego par-
tia i milicja. Wiêc niech
martwi¹ siê o swój interes
sami.

C z y t a j   u w a ¿ n i e
POKÓJ TO CO� WIÊCEJ

   Masowe morderstwa pope³niane bez widocznej przyczyny s¹
negacj¹ ka¿dej warto�ci ludzkiej. Broni¹c swego cz³owieczeñ-
stwa, odcinamy siê od wojny. Ale czyni¹c to, jednocze�nie
musimy sprzeciwiaæ siê przyczynom wojen. Nie mo¿na broniæ
pokoju, je¿eli siê akceptuje niewolnictwo, totalizm, wyzysk
gospodarczy, ³amanie praw cz³owieka.
   S³owo "imperializm" pochodzi od s³owa "imperium".

/k/
==================================================
D o k u m e n t y   s p r z e d   l a t
MOWA W IZBIE GMIN - 1832
   "� wszystkie pañstwa europejskie� zdaj¹ siê lêkaæ wojny
z Rossj¹, ona zawsze okazuje gotowo�æ do wojny, t¹ gotowo�ci¹
dopóty trwo¿yæ bêdzie, dopóki z czasem nie odbierze nauki, ¿e
sposób podobny postêpowania wzglêdem ucywilizowanych mo-
carstw musi mieæ swój koniec. � je¿eli zawczasu nie po³o¿y
siê tamy drapie¿nej ambicji Rossji, ona nie przestanie nigdy
grabie¿¹ wzrastaæ, jako¿ do tego nie opuszcza ¿adnej sposob-
no�ci."
   Wtedy by³ to g³os wo³aj¹cego na puszczy. A teraz?
==================================================

==================================================

L u f c i k   w a r i a t a

   Mojego s¹siada w³¹czono w sk³ad robotniczo-ch³opskiej
komisji inwentaryzacyjnej /pod pretekstem, ¿e urodzi³ siê
we wsi Mogi³a/. Wraca³ z tej inwentaryzacji coraz bardziej
przygnêbiony, ale nic nie mówi³. Siada³ na zydlu i jakby
nas³uchiwa³. Dopiero wczoraj pêk³, jak mawia nasz pielê-
gniarz i naszepta³ mi, oj, naszepta³�
   Przyrzek³em mu dyskrecjê. Wam mogê tylko powiedzieæ, ¿e
fundamenty naszego zak³adu znik³y, instalacje gro¿¹ w ka¿-
dej chwili awari¹, a na schronie wisi gro�ny napis: "Bez-
partyjnym wstêp surowo wzbroniony!".
   Co jest wewn¹trz - nie wiadomo. Jak my�licie?

- Hipek -     ---
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NR 47/185/ 24.11.86 15 Z£
========================

Z REGIONU
--- U grobu Marsza³ka Pi³-
sudskiego na Wawelu przema-
wiali 11 listopada: K. Wak-
smundzki, M. Gil, W. Ziêbiñski.
Mimo chêci nie przemówi³
obecny w krypcie L. Moczulski,
przywódca KPN. Ma³a rzecz, a
nie cieszy.
--- Z okazji ods³oniêcia ta-
blicy pami¹tkowej po�wiêconej
Ignacemu Daszyñskiemu, poma-
lowano na szybko kilka ka-
mienic przy ul. Kremerowskiej,
gdzie Daszyñski przez jaki�
czas mieszka³. Reszta czeka a¿
ich mieszkañcy wymr¹ i stan¹
siê s³awni.
--- 20.11. br. w Mistrzejowi-
cach, z racji �wiêta b³. Ra-
fa³a Kalinowskiego, wspania-
³e jak zwykle kazanie histo-
ryczne wyg³osi³ ks. Stanis³aw
Konieczny ze �wi¹tnik. Mówi³
o uciemiê¿onej ziemi litew-
skiej i jej wiernych synach
Polakach. Po myszy �w. wyst¹-
pi³ zespó³ m³odzie¿y ze
�wi¹tnik z monta¿em o ksiê-
dzu Popie³uszce. Wyk³ad dra
Lenkiewicza zosta³ - z braku
czasu - przeniesiony na
dzieñ nastêpny.
---21 listopada o godz. 18.00
w Bazylice O.O. Cystersów w
Nowej Hucie odby³a siê uro-
czysta msza �w. w pi¹t¹ rocz-
nicê po�wiêcenia sztandaru
Komisji Robotniczej Hutników
NSZZ "Solidarno�æ" HiL.
--- Trwa krakowska kampania
propagandowa miêdzy "Gazet¹

Krakowsk¹" a "Tygodnikiem Po-
wszechnym". Ostatnio "GK"
oskar¿y³a "Tygodnik" o donos
do KC. Taki ma³y Reykjavik:
"Tygodnik" drukuje kilka
wierszy, a "Gazeta" w odpowie-
dzi - kilkadziesi¹t...
--- Jak podaje "Hutnik", w
szeregach PZPR w HiL dzia³a
konspiracyjna grupa, wydaj¹ca
swoje pismo "W cztery oczy".
Pismo powsta³o przed X zjazdem
partii, jego egzemplarze wy-
s³ano na adresy domowe cz³on-
ków partii. Takie ma³e zapro-
szenie do konspiracji.
--- W Krakowie ma stan¹æ po-
mnik "wyzwoliciela" miasta
marsza³ka Koniewa. Wstêpny
kosztorys realizacji opiewa
na 180.000.000 z³ /tak, tak,
milionów/. Partyjny autor:
Antoni Hajdecki. Ca³o�æ pro-
wadzi P.P. "Pracownie Sztuk
Plastycznych".
========================

Z KRAJU
--- Rozpoczê³a siê pierwsza
ustawowa weryfikacja nauczy-
cieli akademickich. Pracowni-
cy uczelni wype³niaj¹ specjal-
ne ankiety, zawieraj¹ce m.in.
pytania w rodzaju "Czy akcep-
tujesz ustrój PRL?", pytania o
przynale¿no�æ spo³eczno-poli-

tyczn¹, zajmowane w nich
funkcje i dorobek. Ankietê
opiniuje bezpo�redni prze-
³o¿ony, a potem dziekan. Na
jej podstawie rektor przed-
³u¿a umowê o pracê lub nie
/umowy zgodnie z now¹ usta-
w¹ s¹ okresowe/. Kij ma jed-
nak dwa koñce - np. na uni-
wersytetach solidarno�ciowcy
boj¹ siê opinii partyjnych,
ale te¿ partyjni maj¹ nieja-
kie obawy przed opiniami
swoich solidarno�ciowych
szefów.
--- Kolejna eksplozja demo-
kratyzmu. Projekt ustawy bu-
d¿etowej, wniesiony ostatnio
przez rz¹d od sejmu - zosta³
przez ten odrzucony. Kryzysu
gabinetowego jednak nie bê-
dzie. Socjalizm polega prze-
cie¿ na rozwi¹zywaniu przez
partiê problemów, które sama
stwarza.
--- Od 1 stycznia 1987 r.
trac¹ wa¿no�æ odciski pie-
czêci w dowodach osobistych
na str. 19 - glejtu na wyjazd
do KDL-ów. Do krajów obozu
bêdziemy je�dziæ z paszpor-
tem. Niech ¿yje internacjo-
nalistyczna przyja�ñ.
--- W rozporz¹dzeniu mini-
stra ³¹czno�ci znalaz³a siê

/c.d. na stronie 2/
===================================================

W �RODKACH MASOWEGO

    Stanis³aw Stanuch z "Gazety Krakowskiej" dosta³ list od
wierz¹cego bezpartyjnego. List ten opublikowa³ i skomento-
wa³ w numerze gazety z 14 bm.
    Stanuch solidaryzuje siê z wierz¹cym, którego stworzy³
na wzór i podobieñstwo swoje. Wierz¹cy jest Polakiem - ro-
botnikiem zatrudnionym w HiL. Wpisa³ siê do "Solidarno�ci":
bo chcia³ dobrze dla huty. Aktywist¹ nie by³. Od Stanucha
ró¿ni siê pogl¹dami a nie wiar¹. Prze¿y³ strajk okupacyjny
w HiL, ale pomodli³ siê i - wróci³ do równowagi. Tak by³o do
23 pa�dziernika br., kiedy namówiony przez kolegê poszed³ do
Mistrzejowic na Mszê za Ojczyznê. Tu poczu³ siê zgorszony i
oszukany. Ksi¹dz Jancarz zamiast siê modliæ, zastosowa³ wo-
bec niego chwyty. Odczyta³ o�wiadczenie o wznowieniu dzia-
³alno�ci KRH NSZZ "Solidarno�æ". Nikt w hucie nie zapyta³
wierz¹cego czy tego chce. Dlaczego nie zrobiæ wyborów i wy-
braæ kogo� innego?
    Sam Stanuch, choæ niewierz¹cy, te¿ chcia³by jako Polak od
czasu do czasu wst¹piæ do ko�cio³a w Mistrzejowicach. Ale nie
mo¿e, bo kap³an nie czyta z cenzurowanego modlitewnika. Mo¿e
wiêc Stanuch nabo¿nie pomodli siê w komitecie? Tam te¿ wi-
nien znale�æ ukojenie jego zdesperowany wierz¹cy.
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m.in. passus: "Us³uga telekomu-
nikacyjna nie mo¿e byæ wykona-
na w razie, gdy tre�æ przekazy-
wanej informacji pozostaje w
sprzeczno�ci z prawem, porz¹d-
kiem publicznym i zasadami
wspólnego dobra spo³ecznego."
Pojawi³a siê wiêc nowa cenzura -
pocztowa. /NAI/ Nowa?
--- Spo³eczeñstwo ma siê wypo-
wiedzieæ na temat organizacji
instytucji tzw. rzecznika praw
obywatelskich. Mamy wiêc kolej-
n¹ szerok¹ konsultacjê o tym, na
co nie mamy ¿adnego wp³ywu. Zu-
pe³nie jak w znanym dowcipie:
w gêbê mo¿na daæ by obywatelowi
bez wzglêdu na to, czy siê zgo-
dzi /wariant A/, czy te¿ nie
/wariant B/. Byle po szczerej
konsultacji.
--- ZPZ Czechowice reklamuj¹
PKO na swoich zapa³kach syl-
wetk¹ warszawskiej rotundy.
Kilka lat temu budynek ten za-
s³yn¹³ tajemnicz¹ eksplozj¹. Do-
bra pamiêæ - mawia³ Napoleon -
to zapominaæ to, czego nie na-
le¿y pamiêtaæ.
===========================

ZE �WIATA
--- NSZZ "Solidarno�æ" zosta³
afiliowany w dwóch miêdzynaro-
dowych federacjach zwi¹zkowych
- �wiatowej Konfederacji Pracy
i Miêdzynarodowej Konfederacji
Wolnych Zwi¹zków Zawodowych.
--- Z. Bujak, A. Michnik i - po-
�miertnie ks. J. Popie³uszko
otrzymali tegoroczne nagrody
amerykañskiej Fundacji im. Ro-
berta Kennedy'ego. Jest ona
przyznawana obroñcom praw cz³o-
wieka. W imieniu nagrodzonych
odbiera³ nagrodê Czes³aw Mi³osz.
============================
DOWCIP
    Gensek Gorbaczow modli siê do
Pana Boga: - Bo¿e, spu�æ wresz-
cie jaki� dopust na tych Pola-
ków, bo s¹ ju¿ nie do wytrzyma-
nia. Po jakim� czasie wybuch³
Czarnobyl. - Jak¿e to tak, Bo¿e,
przecie¿ to u nas! - wo³a do nie-
ba Gorbaczow. -Ha, zirytowa³ siê
Pan Bóg - sami�cie winni, trzeba
mi by³o daæ nowe mapy!

LIBERALIZACJA
    W dwa miesi¹ce po wypuszczeniu politycznych w "Ty-
godniku Powszechnym" widaæ wyra�nie �lady liberaliza-
cji. Oto ks. Tischner wyra¿a siê, i¿ "nasze spo³eczeñ-
stwa s¹ chore", maj¹c na my�li wszystkie pañstwa obozu.
Na dalszych stronach K. Zanussi nazywa g³upstwem ab-
solutyzowanie tezy samego Marksa, i¿ jako ludzie je-
ste�my wytworem spo³eczeñstwa i ekonomii. No i wresz-
cie Kisiel. Ten nie liczy siê ju¿ z niczym i wprost na-
wo³uje do przewrotu pod wybitnie marksistowskim ha-
s³em: ten ma wolno�æ, kto posiada �rodki produkcji.
    Póki co - róbmy swoje, bo "liberalizacja" okazuje
siê na razie cokolwiek gazetowa. A "Tygodnik" nadal
ciêty jest przez cenzurê, tylko w trochê innych miej-
scach.
==============================================
C z y t a j  u w a ¿ n i e

PIENI¥DZE  I  NIE  TYLKO
    Historia pe³na jest ¿yciorysów bojowników o niepod-
leg³o�æ, którzy na staro�æ szli na s³u¿bê zaborcy. Kto
by ich chcia³ s¹dziæ, wpierw musia³by w³asnym ¿yciem -
ca³ym - daæ przyk³ad nieugiêtej postawy. A jeszcze mu-
sia³by byæ m¹drzejszy.
    Trzeba mocnej g³owy i wielkiego charakteru, by
siê bezpiecznie zapuszczaæ na te obszary my�li, gdzie
czekaj¹ na nas wielkie narodowe z³udzenia i nasze
osobiste mrzonki. Nie jest ³atwo robiæ politykê, pa-
nowie. /k/
==============================================

D o k u m e n t y   s p r z e d   l a t
LIST Z KRAJU - ROK 1832

    "Rz¹d moskiewski wydaj¹c bez liku najpotworniejsze
rozporz¹dzenia, maj¹ce na celu zniszczenie narodowo�ci
polskiej... zepsucie i znikczemnienie narodu nie tylko
nie dozwala og³aszaæ drukiem postanowieñ w tej mierze,
ale nawet na pi�mie dawaæ ich nie chce dla ukrycia
swych zbrodni przed Europ¹. Wszystkie zatem rozkazy
podobne ustnie s¹ rozsy³ane".
    Postêp obecnie polega na tym, ¿e mamy telefony i
teleksy. Mamy te¿ prawa powielaczowe i nag³ówki: TAJ-
NE, �CI�LE TAJNE, TAJNE SPECJALNEGO ZNACZENIA.
==============================================

L u f c i k   w a r i a t a
    Wzywaj¹ nas przez g³o�niki do ró¿nych takich tam:
¿eby oszczêdzaæ papier toaletowy /ba, ale sk¹d go braæ?/,
¿eby w³¹czyæ siê do wspó³decydowania o Losach Zak³adu,
¿eby poprzeæ m¹dre decyzje Naczelnego Lekarza, albo po
prostu - ¿eby co� robiæ - cokolwiek...
    Pacjent Nowak wybra³ to ostatnie i zacz¹³ waliæ
g³ow¹ w �cianê - teraz siedzi w izolatce za zagro¿enie
podstawowych interesów. Pacjent Kowalski zg³osi³, ¿e
chce wspó³decydowaæ i robi teraz gazetki �cienne. Mój
s¹siad Malinowski zwleka³ jaki� czas, wreszcie zacz¹³
wznosiæ okrzyki na cze�æ Naczelnego Lekarza i wziêli
go na intensywn¹ terapiê.
    Wobec tego zaczekam na ten papier... Hej!

- Hipek-      ---
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NR 48/186/  1.12.86 15Z£
========================

Z REGIONU
--- W pi¹tek 21 listopada br.
w ko�ciele O.O. Dominikanów w
Krakowie oprawiona zosta³a
uroczysta msza �w. w intencji
genera³a Leopolda Okulickie-
go. Okulicki, ps. Nied�wiadek,
ur. W 1898 r., po aresztowaniu
gen. Bora-Komorowskiego w
1944 r. zosta³ komendantem
g³ównym AK. W 1945 "zaproszo-
ny" przez dowództwo sowieckie
do Pruszkowa zosta³ areszto-
wany i wywieziony do Rosji.
Zgin¹³ w wiezieniu w niewy-
ja�nionych okoliczno�ciach,
prawdopodobnie w wigiliê Bo-
¿ego Narodzenia 1946 r. O Gen.
Okulickim pamiêta³ nie tylko
KPN, której szarfa z napisem
okala³a miejsce ko³o ko�cio³a
po�wiêcone w tym dniu gene-
ra³owi, ale i inni, czego do-
wodem by³y coraz to nowe, pa-
l¹ce siê pod szarf¹ lampki.
W czasie mszy, przed o³tarzem
skrzy¿owane na bia³o-czerwo-
nej fladze szable. Homilia za-
wiera³a siê w my�li: czekaj¹c
na wolno�æ - uczmy siê szla-
chetno�ci i ofiary na co
dzieñ.
--- Tylko w roku zabójstwa
ksiêdza Popie³uszki komuni�ci
nie odwa¿yli siê zaatakowaæ
listopadowego pochodu udaj¹-
cego siê tradycyjnie 11-tego
z Wawelu do Pomnika Grunwal-
dzkiego na placu Matejki. Je-
szcze raz potwierdza siê regu-
³a, ¿e czerwony atakuje tylko

wtedy, gdy czuje siê dostatecz-
nie silny. Gdy czuje siê s³aby
- ustêpuje.
--- Zmiany w krakowskiej ko-
munikacji miejskiej wynikaj¹
z ponoæ z oszczêdno�ci. Maj¹
jednak skutki nie tylko eko-
nomiczne, co spo³eczne. W nocy
na ulicach miasta - pusto, bo
ka¿de nocne wyj�cie grozi
d³ugim marszem. Autobusy li-
nii nocnych je¿d¿¹ rzadko, a
na po³owie ich przystanków
brak najdrobniejszej informa-
cji o czêsto�ci kursów. Po
ulicach w³óczy siê tylko mi-
licja i� szczury.
=========================

Z KRAJU
--- W Warszawie przez piêæ
dni obradowa³ kongres odro-
dzonych zwi¹zków Miodowicza.
Grzmia³a pryncypialna dysku-
sja, pod adresem rz¹du pada³y
najciê¿sze oskar¿enia o "biu-
rokracjê", "brak kompetencji",
"krótkowzroczno�æ". Zakazano
³¹czenia funkcji zwi¹zkowych,
ale nie zwi¹zkowo-partyjnych.
Alfred Miodowicz pozostaje
wiêc w Biurze Politycznym i
Radzie Pañstwa. I nadal pozo-
sta³ g³ow¹ odrodzonych. Reszta
bez zmian.
--- Po o�wiadczeniu Komisji
Robotniczej Hutników NSZZ "S"
HiL o powo³aniu jawnej komórki

"Solidarno�ci" w pa�dzier-
niku br., w ca³ym kraju od-
zywaj¹ siê struktury og³a-
szaj¹ce pocz¹tek swej jawnej
dzia³alno�ci. Podobne do
krakowskiego o�wiadczenia
z³o¿y³y struktury w Pozna-
niu, Opolu, w Regionie
�wiêtokrzyskim, w Pile.
W�ród sygnatariuszy tych
o�wiadczeñ jest wiele dzia-
³aczy "S" szczebla krajowego,
np. Janusz Pa³ubicki, Ma-
rian Jaworski, Jerzy Stê-
pieñ.
--- "Przegl¹d Powszechny"
wygra³ proces z cenzur¹ o
tekst dotycz¹cy programu
nauczania jêzyka polskiego.
"Przegl¹d" publikuje odno-
�ny wyrok Naczelnego Sadu
Administracyjnego wraz z
inkryminowanym tekstem w
numerze 11/86.
---Wicepremier M. Gorywoda
na posiedzeniu sejmowej Ko-
misji Planu, Bud¿etu i Fi-
nansów wyzna³ z rzadko spo-
tykan¹ szczero�ci¹: "Rêce
opadaj¹, je�li chodzi o
przemys³ okrêtowy. Na ryn-
ku �wiatowym jest tak du¿a
dekoniunktura, ¿e stosujemy
50% dop³aty do produkowa-
nych statków". Odbiorc¹ na-
szych statków jest niemal
wy³¹cznie ZSRR. Gorywoda

/c.d. na str. 2/
=================================================

C z y t a j   u w a ¿ n i e
RZEBUDOWA" I " PRZYSPIESZENIE

    S³owami najczê�ciej u¿ywanymi w radzieckiej prasie s¹
ostatnio "pierierstrojka" i "uskorjenije". Natomiast z ust
do ust kr¹¿y za Bugiem historyjka o cz³owieku, który przy-
szed³ pod drzewo zamieszka³e przez wrony i zacz¹³ ok³adaæ
pieñ kijem. Ptaki wzbi³y siê w górê nape³niaj¹c �wiat kra-
kaniem, kr¹¿y³y jaki� czas i usiad³y z powrotem na ga³ê-
ziach. A wtedy spod drzewa dobieg³ g³os: "Nu, szto riebiata
- pieriestroili�?".
    Nic nie wskazuje, ¿eby administracja PRL sta³a siê na-
gle awangard¹ gorbaczowskich czy jakichkolwiek innych
reform. Wraz z wierchuszk¹ ca³ego RWPG mo¿e byæ dla tych
reform jedynie balastem.
    Ja w ka¿dym razie nie chcia³bym zostawiæ w rêkach ko-
munistów przysz³o�ci kraju - to zbyt powa¿na sprawa.
    Robimy co umiemy i mo¿emy. Szkoda, ¿e to tak ma³o.

/k/
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
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potwierdzi³ wiêc, ¿e sprzedaje-
my Rosjanom statki za pó³ dar-
mo. Ale czy z powodu deko-
niunktury? Mimo spadku �wia-
towych cen ropy naftowej, PRL
sprowadzaj¹ z ZSRR p³ac¹c za
ni¹ ceny wy¿sze od normalnie
stosowanych. Widocznie deko-
niunktura dzia³a tylko w jedn¹
stronê - pieni¹dze odp³ywaj¹
na wschód. /NAI/
--- W Szczecinie wyremontowa-
no w bie¿¹cym "dobrym" roku
dwadzie�cia budynków mieszkal-
nych. I tak za du¿o, gdy zwa¿yæ
i¿ czê�æ Zalewu Szczeciñskiego
zosta³a w styczniu 1986 r. w³¹-
czona do strefy wód przybrze¿-
nych NRD.
=========================

ZE �WIATA
--- Prawdopodobnie 200 tys.
obywateli NRD poni¿ej wieku
emerytalnego odwiedzi³o w tym
roku RFN. W 1985 roku na wy-
jazd do RFN w nag³ych sprawach
rodzinnych pozwolono tylko 65
tys. Na pocz¹tku 1986 w³adze
NRD postanowi³y ³agodniej sto-
sowaæ przepisy o wyjazdach za-
granicznych. Obecnie mniej ni¿
1 procent wyje¿d¿aj¹cych zosta-
je w RFN na sta³e.
==========================

MY�LI LUDZI WIELKICH
    Gdy ustaje tolerancja dla
tolerancji, nastaje tolerancja
dla przemocy.

      TADEUSZ KOTARBIÑSKI

    Masowych i powa¿nych poru-
szeñ nigdy znik¹d siê nie im-
portuje, one wyrastaj¹ z miej-
scowego gruntu lub nie ma ich
wcale.

PAWE£ JASIENICA
==========================

MY�LI �REDNIEGO POLAKA
    W czym siê ró¿ni zachodnio-
niemiecka partia komunistycz-
na od polskiej? Ta pierwsza
walczy o 35-godzinny tydzieñ
pracy, a druga o 48-godzinny.
==========================
Je¿eli masz w¹tpliwo�ci
/a któ¿ my�l¹cy ich nie ma?/
przyjrzyj siê rzeczywisto�ci,
a potem poczytaj Rema...

PODSUMOWAÆ CZAS
    Zbli¿a siê rocznica 13 grudnia. Nasuwa siê z tej okazji
wdziêczna refleksja nad historycznymi zas³ugami generalis-
simusa - bo s¹ wiekopomne. Pomy�leæ tylko - kto oddzieli³
skutecznie ludzi szlachetnych od kanalii, kto wzmocni³ pa-
triotyczn¹ determinacjê m³odzie¿y, kto pobudzi³ do dzia³ania
ospa³¹ inteligencjê, kto wzmocni³ wiê� Polonii z krajem, kto
uczyni³ sprawê Polski spraw¹ miêdzynarodow¹, kto unaoczni³
w sposób ostateczny i niew¹tpliwy nico�æ doktryny komuni-
stycznej, kto wreszcie skierowa³ niezdecydowanych i w¹tpi¹-
cych ku religii daj¹c im szansê zbawienia?
    Zaiste, niezbadane s¹ wyroki opatrzno�ci... Dziêki ser-
decznie. Generale!
==================================================

D o k u m e n t y   s p r z e d   l a t
Z  WARSZAWY - ROK 1836

    "Listy ulegaj¹ cenzurze w Warszawie, i wiele szczegó³ów
jest wymazywanych a nawet wystrzyganych, a natomiast wiele
dopisywanych... Do wszystkich szkó³ ponasy³ano nauczycieli
jêzyka rossyjskiego; ci nauczyciele pochodz¹ z g³êbokich
pó³nocnych prowincyi. Do Szczuczyna przys³ano ogromnego
wzrostu 25-letniego moskala z Wiatki... Ten umnica da³ nam
w �mieszny sposób, dowód swojej �wiat³o�ci. Przybywszy do
pewnego domu przypadkiem uderzy³ rêk¹ po klawiszach forte-
pianu: niezna³ tego instrumentu - przel¹k³ siê tedy i od-
skoczy³ - prze¿egna³ siê i plun¹³, i zajrza³ pod spód co to
takiego. Dopiero gospodyni siad³szy do grania wywiod³a go
z os³upienia. Jednak¿e instynkt na�ladownictwa by³ tak sil-
ny w tym dzikim, ¿e w kilka miesiêcy zupe³nie siê u³askawi³
i wyuczy³ postêpowania: mo¿e byæ z niego dobry cz³owiek."
    Gdy nas wyzwalali w /1939 i 1944/ zachowywali siê podob-
nie. Tylko ju¿ siê nie ¿egnali. Swoj¹ drog¹, kto wie czy my -
po dalszych latach intensywnego rozwoju i korzystnej wspó³-
pracy - nie bêdziemy siê ¿egnali na widok komputera naj-
now¿ej generacji.
==================================================

L u f c i k  w a r i a t a

    Okaza³o siê, ¿e nas nagrywaj¹. Maj¹ gdzie� w �cianach
mikrofony, a mo¿e pod³¹czaj¹ g³o�niki w drug¹ stronê,
i wszystko - na ta�mê. Potem og³asza cotygodniow¹ prelekcjê
i cytuje z oburzeniem, ¿e U. narzeka na przypalon¹ kaszê,
P. na brak wody w kranie, a S. nawet na zapach jednego z
pielêgniarzy. Jaki� czas próbowali�my milczeæ, ale nie sz³o.
Wobec tego wymy�lili�my inny sposób - rozmawiamy teraz wy-
³¹cznie o polityce zagranicznej i sprawach wojskowych oraz
wybrykach Naczelnego Lekarza.
    Kaowiec chodzi w�ciek³y, ale jako� przesta³ cytowaæ. Mo¿e
to jest pomys³, jak my�licie?

- Hipek -
==================================================

JA W SPRAWIE SZAREGO OBYWATELA
    Na zebraniu, gdy Najwa¿niejszy glêdzi³ ju¿ 2 godziny, ko-
lega Wa¿ny da³ koreferat na pó³torej, a pan Znaczny krótko
mu odpowiedzia³ w ci¹gu 35 minut, wsta³em wiêc i powiedzia-
³em: "Ja chcia³em w sprawie szarego obywatela powie..." Tu
przerwa³ mi przewodnicz¹cy: " Wiecie, hmm... w³a�ciwie czas
naszego zebrania konsultacyjnego ju¿ siê skoñczy³, kolego. . .

   ---
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Z REGIONU
--- W niezwyk³ym jak na na-
sze warunki tempie buduje
siê zespó³ bloków ko³o za-
jezdni na Woli. Wykoñczenie
te¿ zapowiada siê gustownie -
boazerie na balkonach, drew-
niane ocieplenie �cian, la-
kierowane okna. Nie jest to
niestety, jaskó³ka oznajmia-
j¹ca tak oczekiwane "drgnie-
nie" w budownictwie. W ten
sposób buduje siê bowiem od-
dzielone od reszty spo³eczeñ-
stwa, przytulne i ciep³e
gniazdka dla funkcjonariu-
szy MO i SB.
--- Ustawa o szkolnictwie
wy¿szym z 1985 r. szczególnie
gorliwie realizowana jest na
WSP. U nowo przyjêtych pra-
cowników naukowo-dydaktycz-
nych krakowskiej uczelni roz-
terki wywo³uje artyku³ usta-
wy dotycz¹cy �lubowania /DZ.
U. Nr 42, poz. 201, z 14.IX.
1985/. Z³o¿enie �lubowania
jest warunkiem zatrudnienia
na stanowisku nauczyciela
akademickiego. Ponowne �lu-
bowanie, z nieco zmienion¹
tre�ci¹, sk³ada pracownik po
doj�ciu od stanowiska docen-
ta. Tekst �lubowania dla
magistrów zawiera m.in. zda-
nie "� �lubujê uroczy�cie, ¿e
jako nauczyciel akademicki
bêdê aktywnie uczestniczyæ w
dzia³alno�ci naukowej i dy-
daktycznej szko³y wy¿szej
oraz przyczyniaæ siê do
kszta³cenia i wychowania

studentów na ideowych i �wia-
t³ych obywateli PRL jako
pañstwa socjalistycznego..."
Konsekwencj¹ odmowy �lubowa-
nia jest natychmiastowe zwol-
nienie z pracy /patrz koñcowe
punkty tej¿e ustawy/. Takie
�lubowanie nie minie tego,
który zdecydowany jest reali-
zowaæ sw¹ karierê naukow¹ na
krakowskiej WSP.
--- Tegoroczna zmiana ju¿
zd¹¿y³a doprowadziæ do tego,
¿e kary za przetrzymywanie
wagonów w hucie ustabilizo-
wa³y siê na wysoko�ci trzech,
czterech milionów z³otych
dziennie. Nielicho zabuli te¿
huta za zanieczyszczenie at-
mosfery - co� oko³o 20 mi-
liardów...
=========================

Z KRAJU
--- Na pierwsz¹ dekadê maja
przysz³ego roku Rada Krajowa
ustali³a termin II Kongresu
PRON-u. Niedawno skoñczy³
siê II Kongres odrodzonych
zwi¹zków zawodowych. Widaæ
rzeczywisto�æ wkracza w drugi
etap po wojnie jaruzelskiej.
Do trzech razy sztuka ?..
--- W Hucie Katowice powsta-
je nowa wielka koksownia, je-
den z obiektów szczególnie
szkodliwych dla otoczenia.
Koks jest w hutach potrzebny
do wytopu ¿elaza, lecz stara
koksownia wystarcza. Ta kok-
sownia ma produkowaæ koks
g³ównie na eksport na Zachód,
za� waluta zeñ ma byæ prze-
znaczona na sp³aty naszych
zad³u¿eñ dolarowych w ZSRR,
bo i tam po¿yczyli�my pewn¹
ilo�æ dewiz. Obiekt jest pro-

dukowany wed³ug radzieckie-
go projektu, z radzieckimi
urz¹dzeniami i pod nadzorem
radzieckich specjalistów.
Polscy wykonawcy kilkakrot-
nie odes³ali przys³ane urz¹-
dzenia jako nie nadaj¹ce siê.
Skoñczy³o siê seri¹ przes³u-
chañ przez SB, z udzia³em
radzieckich specjalistów,
których jest tam oko³o piêæ-
dziesiêciu. Z tego co mówi¹ i
robi¹ mo¿na wyci¹gn¹æ wnio-
sek, ¿e s¹ oni wy³¹cznie
funkcjonariuszami KGB; na
koksownictwie nie znaj¹ siê
ponoæ zupe³nie. /PWA/
--- Urban o�wiadczy³ nie-
dawno, ¿e pod wzglêdem pew-
nych zanieczyszczeñ wpusz-
czanych co roku do Ba³tyku
Szwecja wyprzedza Polskê ze
wska�nikiem 40 ton na
mieszkañca - my wydalamy
tylko 10 ton na g³owê.
Rzecznik jakby zapomnia³, ¿e
Szwecja liczy 8 milionów lu-
dzi, a wiêc wydala do Ba³ty-
ku 320 milionów ton zanie-
czyszczeñ a Polska - 360 mi-
lionów. Tak wiêc ostatnie
zdanie informacji mówi o
czym� zupe³nie przeciwnym
ni¿ zdanie pierwsze. Ot,
dziennikarska dialektyka.
--- Adam Michnik otrzyma³
niedawno zachodni¹ nagrodê
w wysoko�ci 10 tysiêcy dola-
rów. Pragn¹c uczciæ to nie-
zwyk³e wydarzenie zorgani-
zowa³ huczne urodziny, spra-
szaj¹c ca³y " �wiat podziem-
ny" Warszawy. Przyjêcie od-
by³o siê w willi przyjaciela,
a go�cie byli strze¿eni nad-
zwyczajnie i odpowiednio

===================================================

POWIELACZ  NIE  ZABIJA
    Z w³a�ciwym sobie, szczerym oburzeniem prasa ujawni³a
przypadek ukrycia urz¹dzeñ poligraficznych w szwedzkiej
ciê¿arówce przyby³ej do Polski w zesz³ym tygodniu.
    Wrzawa podnoszona przy takich okazjach musi byæ na tyle
silna, by zag³uszyæ szczêk eksportowanych przez demoludy do
Afganistanu, Libii, Kuby i tylu jeszcze innych miejsc na
�wiecie - granatów, karabinów, czo³gów i samolotów. Taka
forma eksportu argumentów sk³adaj¹cych ku socjalizmowi jest
w porz¹dku, przys³anie nam powielacza - przestêpstwem. Za-
iste, niezg³êbiona jest moralno�æ komunistów.

/c. dal. na str. 2-giej/

NR 49 (187)  �  8 GRUDNIA  �  1986



ROK IV  �  MA£A POLSKA
412

przy wej�ciu rejestrowani
przez SB. Wbrew oczekiwaniom
przyjêcie by³o niezwykle
skromne - oprócz kanapek po-
dawano bigos i gulasz na go-
r¹co, a do picia - coctaile
/alkoholowe/. Informacjê o
przyjêciu, wyolbrzymion¹ i
zniekszta³con¹ poda³ do wia-
domo�ci zgorszony Urban, gdy
zapytano go o koszt niedawne-
go wesela Rakowskiego i Bana-
szak. Urodziny Michnika
uczci³o 300 osób, w tym tak¿e
córka Urbana...
--- W kilku kopalniach na
�l¹sku utworzono stanowiska
"zastêpcy dyrektora do spraw
politycznych". Zabrak³o ju¿
placówek dyplomatycznych,
gdzie mo¿na by zsy³aæ zgra-
nych przedstawicieli ludu?
========================

ZE �WIATA
--- W Pary¿u dosz³o do maso-
wej akcji protestacyjnej stu-
dentów wobec og³oszenia przez
rz¹d nowej ustawy o szkolnic-
twie wy¿szym. Zesz³otygodniowe
rozruchy studenckie ocenia
siê jako najsilniejsze w okre-
sie po roku 1968. Na margine-
sie - polscy studenci prze¿y-
wali niemal analogiczn¹ sytu-
acjê w zesz³ym roku, kiedy w
¿ycie wesz³a polska, drakoñska
ustawa o szkolnictwie wy¿szym.
--- Genera³ milicji P³atek,
by³y dyrektor departamentu X
MSW, cz³owiek, który odegra³
kluczow¹ rolê w zorganizowa-
niu morderstwa ks. Popie³usz-
ki, a nie zasiad³ na ³awie os-
kar¿onych - ma siê dobrze. Zo-
sta³ wys³any do Czechos³owa-
cji, gdzie ma dobrze p³atn¹ po-
sadê i reprezentuje nasz kraj.
Wszystko to za zas³ugi i mil-
czenie. Towarzysze czescy
przyjmuj¹ go z honorami. /NAI/
===========================

MY�LI LUDZI WIELKICH
    Trzeba by³o dziesi¹tków
milionów ofiar poch³oniêtych
przez Gu³ag zanim my - dzieci
tych ofiar - pojêli�my, ¿e
wszelkie zbrodnie zaczynaj¹
siê od ma³ych kompromisów.

         W£ADIMIR BUKOWSKI

C z y t a j    u w a ¿ n i e

WARTO�Æ "SOLIDARNO�CI"
    "Solidarno�æ" nie jest warto�ci¹ sam¹ w sobie. Jest bez
warto�ci, je�li siê spotykamy, aby siê upewniæ nawzajem, ¿e
nic siê nie da zrobiæ. Jest tak¿e bez warto�ci, je�li naszym
jedynym celem jest zniszczenie komunizmu �wiatowego. By³aby
to megalomania, przes³aniaj¹ca tylko niemoc.
    Jest warto�ci¹, je�li dziêki naszym niezale¿nym uczymy
siê czego�, rozwijamy siê wewnêtrznie, od¿ywamy, osi¹gamy
konkretne cele. Jest warto�ci¹ je�li przynosi satysfakcjê
i rado�æ. Smutna opozycja, to opozycja martwa.

/k/
=================================================

D o k u m e n t y   s p r z e d   l a t
LIST Z KRAJU - ROK 1834

    W maju okropna odby³a siê egzekucya: porwano czterech
m³odzieñców dwóch szesnasto- a dwóch czternastoletnich;
pierwszym ogolono g³owy i do pu³ków sybirskich na s³u¿bê
odes³ano, drugich za� m³odszych tak mocno rózgami bito, ¿e
jeden na miejscu skona³. Zbrodni¹ ich by³o czytanie IV tomu
Mickiewicza.
   W pañstwie rossyjskiem og³oszono ukaz, który stanowi
o guwernerach i nauczycielach prywatnych w tym kraju: lu-
dzi nauki szerz¹cych car tym ukazem przekszta³ca na machi-
ny rz¹dowe, którymi ani mniej ani wiêcej nie wolno uczyæ
nad rozkazy despotyzmu; podzielono ich na klassy i nazna-
czono lata s³u¿by do noszenia chrestów na oznakê nieskazi-
telno�ci; wszystko tam objawia siê, ¿e to jest nowy korpus
wojska na przyt³umienie o�wiaty."
   "Chresty" to nasze odznaki na wieloletni¹ s³u¿bê. Zwyczaj
moskiewski, który przyj¹³ siê dobrze. Programy szkolne mi-
nisterstwa o�wiaty /zaciemnienia - mówili przodkowie/ da-
lej s¹ zmor¹ uczniów i nauczycieli.
   Gdyby tak by³o mo¿na uregulowaæ tajne nauczanie. ej!
===================================================

L u f c i k   w a r i a t a
    Sekretarz powiedzia³ na zebraniu, ¿e minê³o najgorsze
i teraz trzeba ludzi z inicjatyw¹. Popatrzy³ wyczekuj¹co na
obecnych, ale obaj siedzieli ze spuszczonymi g³owami. Wobec
tego wyznaczy³ im zadania i zapewni³, ¿e mog¹ liczyæ na po-
parcie. Rozeszli siê. Smutek - zosta³.
  Wyczo³ga³em siê zza pianina, gdzie szuka³em guzika od
spodni i ruszy³em ku drzwiom �wietlicy. Po drodze rzuci³em
okiem na stó³ prezydialny. Le¿a³a tam zmiêta karteczka, na
której przeczyta³em nastêpuj¹ce zdanie "Wyzysk jest jedynym
�ród³em utrzymania wyzyskiwacza".  Kautsky, t. II., cz. I, str.
204.
    Czy wy co� z tego rozumiecie?

- Hipek -
===================================================

Gdzie¿ s¹ ch³opcy z tamtych lat ?
Rozwia³ ich historii wiatr ...
Siwak w Libii, w Wiedniu Faron,
Miniur - nem tudom magyarom,
Zdzi� Krasiñski stare witze opowiada w Ameryce,
Tam¿e Stef Olszowski z wk³adk¹, za� Milewski - tu

jeden Urban nie chce wiaæ za kratk¹;

... ... ... ...                                                   ---
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Z REGIONU
--- 11 bm. w niektórych
obiektach UJ zosta³y rozrzu-
cone ulotki Krakowskiej Rady
Koordynacyjnej NZS. Zawiera³y
one kalendarium Grudnia 81 w
Polsce i wspomnienia wypad-
ków roku 1970. Ulotka zawie-
ra³a propozycjê, by 13 grud-
nia o godz. 19.30 pogasiæ
�wiat³a w mieszkaniach i
zapaliæ �wiece jako symbol
pamiêci. Prawdopodobnie jed-
nak propozycja ta dotar³a do
niewielkiej liczby ludzi.
Ulotka zapowiedzia³a tak¿e
Mszê �w. 16 grudnia br., o
godz. 19.00 na osiedlu Szklane
Domy - w rocznicê wydarzeñ
grudniowych.
--- 11 grudnia w Mistrzejowi-
cach odby³a siê Msza �w. w uro-
czystej oprawie. Wiele przed-
stawicielstw z ró¿nych zak³a-
dów pracy przynios³o bia³o-
czerwone wi¹zanki kwiatów. Na
�rodku przed o³tarzem ustawio-
no wieniec z go�dzikami u³o¿o-
nymi w litery S i V. Jeden ze
sta³ych uczestników spotkañ
mistrzejowickich przekaza³ poz-
drowienia i specjalne b³ogo-
s³awieñstwo od papie¿a, który
zapewni³, ¿e w ka¿dy czwartek
³¹czy siê w modlitwie z Mis-
trzejowicami. Ks. Jancarz za-
proponowa³ utworzenie ³añcu-
cha modlitwy rodzin - w inten-
cji Jana Paw³a II. Przez ca³y
rok jedna rodzina codziennie
trwa³aby w modlitwie  i czuwa-
niu, oddaj¹c w intencji papie¿a

my�li i czyny tego dnia, prze-
kazuj¹c z rodziny do rodziny
papieski ró¿aniec.
--- Co jest  z tym mostem? Dwa
tygodnie temu triumfalnie
obwieszczono, ¿e pó³ roku
przed terminem skoñczono
remont ostatniego od Wielicz-
ki mostu na Wi�le. Tymczasem
most jak sta³ zamkniêty tak
dalej stoi. Czekaj¹ z otwarciem
na XI zjazd?
--- W sobotê 13 grudnia, o
godz. 22.00 w "Rotundzie" wy-
st¹pi³a Orkiestra Teatru
"ATA" z Warszawy. W programie
znalaz³y siê piosenki do tek-
stów Herberta, Moczulskiego
i Ciborskiego.
--- Sze�æ osób - prezydent,
sekretarz, dyrektor etc. mu-
rowa³o akt erekcyjny w nowo
budowanym osiedlu dla hutni-
ków. Nazajutrz na budowie by-
³o mniej robotników ni¿ po-
przedniego dnia oficjeli.
A swoj¹ drog¹: ile czasu wy-
trzyma blok budowany w grud-
niu?
--- W Krakowie przebywa³ M.F.
Rakowski, tytu³owany Panem
Marsza³kiem. Goszczony w Klu-
bie Dziennikarzy "Pod Grusz-
k¹" MFR nie �ci¹gn¹³ mary-
narki jak onegdaj w Stoczni,
stwierdzi³, ¿e byczo nie jest,
mamy przesilenie i jest ju¿
piêæ po dwunastej. Sala odpo-
wiedzia³a podobn¹ mow¹-traw¹.
Jedynym ¿ywszym akcentem spot-

kania by³ ho³d z³o¿ony Miet-
kowi w szatni przez komplet-
nie zalanego przedstawiciela
klasy robotniczej Krakowa,
który po krótkiej szamotani-
nie z Panem Marsza³kiem
z³o¿y³ na jego policzku so-
czysty poca³unek ku ogólnemu
niesmakowi zebranych i zde-
nerwowaniu obstawy. Nastêp-
nie ów szczery proletariusz
ze ³zami w oczach powtarza³
"poca³owa³em Rakowskiego",
kiedy ten chy³kiem umyka³ do
samochodu. Ciê¿kie bywa
brzemiê s³awy�
--- "Pokój trzeba wywalczyæ"
o�wiadczy³ radziecki genera³
wizytuj¹cy hutê im. swojego
rodaka. Mia³ zapewne na
my�li totaln¹ walkê o pokój -
tak¹, ¿e po niej kamieñ na
kamieniu nie zostanie.
=========================

Z KRAJU
--- Powsta³e niedawno Stowa-
rzyszenie Wis³a-Odra wystar-
towa³o z bud¿etem 39 mln z³.
Obecnie za¿¹da³o z kasy pañ-
stwowej 240 mln z³ na konto
przysz³ego roku. Centralizm
demokratyczny partii s³ono
kosztuje spo³eczeñstwo.
--- W czasie kongresu OPZZ
jeden z odwa¿niejszych de-
legatów zada³ pytanie: ile
to bêdzie kosztowa³o? Odpo-
wiedzi siê nie doczeka³.
Pytanie jest tym bardziej

====================================================

SPO£ECZNA RADA KONSULTACYJNA

    Przed pi¹ta rocznic¹ wprowadzenia stanu wojennego w
Polsce, w miko³ajowy wieczór 6 grudnia 1986 roku wódz obda-
rowa³ naród nowym dobrodziejstwem - Rad¹ Konsultacyjn¹.
Propaganda przedstawia³a j¹ jako now¹ mo¿liwo�æ dialogu
miêdzy Polakami o ró¿nych pogl¹dach.
    W kontek�cie nieszablonowego posuniêcia jakim by³o zwol-
nienie "niekryminalnych" mog³o siê wydawaæ, i¿ re¿im d¹¿yæ
bêdzie do zrobienia wy³omu w obozie przeciwnym, przeci¹gaj¹c
na swoj¹ stronê ludzi o autorytecie spo³ecznym, dla których
wst¹pienie do skompromitowanego i martwego PRON-u by³o nie
do przyjêcia. Wtedy, we wrze�niu by³a to przede wszystkim
propozycja dla ludzi opuszczaj¹cych wiêzienia.
    Dzi�, w trzy miesi¹ce pó�niej okaza³o siê, ¿e pomys³ z
Rad¹ by³ kolejnym pobo¿nym ¿yczeniem Ojca Narodu. Propozy-
cjê uczestniczenia w Radzie odrzuci³o wiele znacz¹cych osób
i �rodowisk, m.in. grupa "Tygodnika Powszechnego" i "Znaku".
W Warszawie, kiedy tamtejszy Klub Inteligencji Katolickiej

/c.dalszy na str. 2/
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uzasadnione, ¿e jeszcze w ty-
dzieñ po tej masówce po Krako-
wie w³óczy³a siê jaka� arcy-
wa¿na delegacja zwi¹zkowców z
Zambezi czy te¿ Madagaskaru.
--- H. Jab³oñski otrzyma³
w³a�nie - w 5. rocznicê - pa-
mi¹tkowe kowad³o "za ca³o-
kszta³t osi¹gniêæ w dziedzinie
my�li historycznej i pionier-
skie prace z dziejów najnow-
szych". Tak, dekret z 13 grud-
nia siê uda³, ale mo¿e jeszcze
kogo� uda siê zakuæ?..
--- Na drugi dzieñ po og³o-
szeniu, ¿e zakoñczono akcjê usu-
wania z Odry czeskich zanie-
czyszczeñ, bracia Czesi spu�ci-
li nam do tej samej Odry ko-
lejne dziesi¹tki ton oleju opa-
³owego. Po rozmachu akcji oczy-
szczania ³atwo domy�liæ siê, ¿e
dziesi¹tki przesz³y w setki.
--- Koniec roku w ostatnim 5-
leciu zawsze przynosi ze sob¹
obawê przed podwy¿kami. Wiele
z tych obaw siê sprawdza. Np. -
plotka o podwy¿ce skóry i we³ny.
Spó³dzielnie "Cepelii" ju¿ jaki�
czas temu dosta³y dyspozycje
przygotowania nowych kosztorysów
w poparciu o nowe ceny. Najwy-
ra�niej boj¹ siê, ¿eby tego, co z
nami wyprawiaj¹, nikt nie spi-
sa³ na wo³owej skórze�
--- Poczta Polska wyda³a nowy
znaczek okoliczno�ciowy - z
krzyw¹, piêcioramienn¹ gwiaz-
dk¹, która wieje prosto na Za-
chód. Cena 25 z³, kupujcie.
==========================

ODPOWIEDZI
Czytelniczka z Woli pyta, jak
siê przygotowaæ do ogromnej
podwy¿ki cen po Nowym Roku. No
có¿, s¹ dwie mo¿liwo�ci. Pierw-
sza - naostrzyæ siekierê. Dru-
ga- zg³osiæ siê zaraz    p o
31 grudnia z egzemplarzem "Ma-
³ej Polski" - mo¿e wezm¹ na
utrzymanie?
==========================

MY�L �REDNIEGO POLAKA
Wiê� partii ze spo³eczeñstwem
polega na tym, ¿e tak jedni jak
i drudzy narzekaj¹ na socja-
lizm.
==========================

dowiedzia³ siê, i¿ jego prezes Andrzej �wiêcicki przyj¹³
propozycjê wej�cia do Rady, natychmiast pozbawi³ go funk-
cji. W wy³anianiu kandydatów do Rady pos³u¿ono siê naj-
zdrowsz¹ zasad¹ socjalistycznej demokracji - czyli klu-
czem. Przewodnictwo oddano PZPR, której sekunduj¹ stron-
nictwa sojusznicze. Dodano do tego paru profesorów o
wypróbowanej postawie ideologicznej.
    Wielu z 56 cz³onków Rady wesz³o do niej w ostatniej
chwili. Przepychanka trwa³a do koñca, o czym �wiadczy
sposób informowania o powo³aniu Rady - sta³o siê to
w sobotê wieczór, ale w wiadomo�ciach wieczornych podano,
¿e nazwiska og³osi poniedzia³kowa prasa.
    Sk³ad Rady okraszono opozycj¹. Episkopat da³ do niej
Macieja Giertycha, przewodnicz¹cego Rady Prymasowskiej.
Sami zg³osili siê natomiast trzej ludzie zwi¹zani z "S":
doradca "S" adwokat W³adys³aw Si³a-Nowicki, przewodni-
cz¹cy "Solidarno�ci Wiejskiej" Jan Ku³aj oraz Stanis³aw
Zawada - pierwszy przewodnicz¹cy "S" w Krakowie. Si³a-
Nowicki narazi³ siê onegdaj emigracji wyg³aszaj¹c w USA
pochwa³y pod adresem Jaruzelskiego. Ku³aj, jako jeden
z pierwszych wyszed³ z internowania, da³ wywiad do TV
i zosta³ przyjêty przez Malinowskiego - wicepremiera
z ramienia ZSL. Zawada za� zosta³ usuniêty z funkcji pod
zarzutem wspó³pracy z SB. Tak wiêc uczynienie wy³omu
w obozie opozycji okaza³o siê mrzonk¹.
    Wielce charakterystyczne by³o og³oszenie sk³adu Rady.
Alfabetycznie wymienione nazwiska bez ¿adnych dodatko-
wych informacji utrudniaj¹ zorientowanie siê w jej spo-
³ecznej strukturze. �rednia wieku cz³onków Rady wynosi
60 lat - a wiêc podobnie jak w PRON-ie. S¹ w�ród nich
ludzie nieznani szerszemu ogó³owi, trudno ich rozszyfro-
waæ. Tak wiêc wódz podarowa³ narodowi cia³o obce, chuder-
lawe i uleg³e. Na razie nie swoje.
===================================================
D o k u m e n t y    s p r z e d    l a t

Z PODOLA I WO£YNIA - 1833
    "Po zniesieniu zakonów� katolicy s¹ znagleni szukaæ o
kilka, kilkana�cie a czêstokroæ i o dwadzie�cia mil kap³a-
nów swego wyznania�"
    "Na Podolu zamienione s¹ wszystkie ko�cio³y katolickie
tak ³aciñskiego jak greckiego obrz¹dku na cerkwie�"
    Ówcze�ni katolicy mogli czuæ siê szczê�liwi. Tylko 20
mil do najbli¿szego ko�cio³a. Teraz w ko�cio³ach mamy
przewa¿nie wiêzienia, muzea rewolucji, lub magazyny.
===================================================

L u f c i k    w a r i a t a
    Na prasówce kaowiec poinformowa³ nas bardzo oficjal-
nie, ¿e przyjazd �wiêtego Miko³aja nie mo¿e nast¹piæ w
grudniu z powodu przeprowadzania w naszej jednostce prac
inwentaryzacyjnych. Dostojny go�æ zostanie zaproszony na
styczeñ, kiedy bêdzie ju¿ po bilansie, w celu wziêcia
udzia³u w sympozjonie na temat: "Polityczne aspekty dywer-
syjnej dzia³alno�ci "charytatywnych" organizacji �wiato-
wego imperializmu w aspekcie marksistowskiego religio-
znawstwa".
    Pacjent U. zas³ab³ w tym miejscu. Zdaje siê, ¿e jeszcze
wierzy³ w �wiêtego Miko³aja� A wy?

- Hipek -
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

   "Wejrzyj z niebios i zobacz, i¿ jeste�my
uciemiê¿eni w�ród narodów, uwa¿aj¹ nas za
owce prowadzone na rze�, by je poraziæ
i zhañbiæ.
     Mimo to Imienia Twego nie zapominamy, wiêc
prosimy - i Ty nie zapominaj o nas.

    W �wiêta Bo¿ego Narodzenia
    Czytelnikom, Sympatykom i Autorom
    wszystkiego, co pomaga im przetrwaæ
    i pozwala zwyciê¿yæ ¿yczy

Redakcja "Ma³ej Polski"

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ========================

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Z REGIONU
--- W sobotê 13 grudnia br.
odby³a siê w ko�ciele Jezuitów
tradycyjna "trzynastka" od-
prawiana tam od wprowadzenia
stanu wojennego w 1981r.
W kazaniu nawi¹zano do pa-
miêtnych dni "Solidarno�ci".
Po mszy, na dziedziñcu ko�cio-
³a odby³ siê apel poleg³ych,
�piewano pie�ni patriotyczne,
rozrzucano ulotki. Obstawa
milicyjna nie reagowa³a.
--- Ró¿nie uczczono w zak³a-
dach pracy rocznicê 13 grud-
nia. W Klinice Pediatrycznej
w Prokocimiu cz³onkowie "S"
z³o¿yli kwiaty w kaplicy
szpitalnej, gdzie od�piewali
"Bo¿e co� Polskê".
--- W niedzielê 14 grudnia o
godz. 10.00 zosta³a doprawiona
na Wawelu msza �w. w 20-t¹
rocznicê �mierci Stanis³awa
Miko³ajczyka.

--- 15 grudnia odby³a siê
w sali "Rotundy" sesja na-
ukowa pt. "Pa�dziernik 56".
Jej organizatorzy - Towa-
rzystwo Biblioteki S³ucha-
czów Prawa UJ - przedstawi-
li 4 referaty nt. wydarzeñ
roku 56, ustawodawstwa i
praktyki karnej tamtych lat,
przemian prawno-ustrojowych
po 56 oraz wp³ywu Pa�dzier-
nika na literaturê polsk¹.
Po referatach mia³a miejsce
dyskusja. Publikê stanowili
g³ównie studenci. Szkoda, ¿e
impreza mia³a charakter
zamkniêty - wstêp mieli
cz³onkowie Towarzystwa i
zaproszeni.
--- 15 grudnia br. odby³ siê
na uczelniach pierwszy etap
XIII Turnieju Jêzyka Rosyj-
skiego, w tym roku po�wiêco-
nego 70. rocznicy rewolucji.
Studentom obiecano wysokie,

atrakcyjne nagrody, wyjazdy
za granicê, za przej�cie do
III etapu - zwolnienie z
egzaminu, a za zdobycie w I
etapie choæby kilkudziesiê-
ciu punktów - nieco drob-
niejsze ulgi, np. zwolnienie
ze zdawania lekturek. Na
ogó³ jednak na pytanie, czy
s¹ chêtni, jedyn¹ odpowiedzi¹
pozostaje cisza. A czasem po
prostu �miech.
--- Na uczelniach zbierane
s¹ podpisy na li�cie prote-
stacyjnym w obronie studenta
Akademii Medycznej, wyrzuco-
nego za to, ¿e bêd¹c w wojsku
odmówi³ z³o¿enia przysiêgi.
Za co zreszt¹ ju¿ swoje odsie-
dzia³.
--- Terenowy Komitet Oporu
"S" Bie¿anów-Prokocim-Koz³ó-
wek wyda³ przed�wi¹teczn¹
ulotkê wzywaj¹cych stoj¹cych
z boku do w³¹czenia siê w
szeregi "Solidarno�ci".
--- Ukaza³ siê 2-gi nr nowego
podziemnego pisma "Nasz G³os"
wydawanego przez M³odzie¿
Walcz¹c¹ NSZZ "S" Szkó³ �red-
nich województwa krakowskie-
go. Tytu³ ten nosi³ przed la-
ty legalny miesiêcznik tego
krêgu. Brawa dla m³odzie¿y.
--- Krakowskie "Spo³em"
zorganizowa³o przed �wiêtami
kiermasz spo¿ywczo-gospodar-
czy w hali "Cracovii" przy
ul. Manifestu Lipcowego. By³o
wiele atrakcyjnych towarów,
s³odycze, buty, kosmetyki,

===================================================

S£OWA, S£OWA, S£OWA

    Rok X-tego zjazdu partii koñczy siê pod has³em atestacji
i drugiego etapu reformy. Komuni�ci staraj¹ siê zmieniæ
rzeczywisto�æ przy pomocy s³ów. A rzeczywisto�æ skrzeczy
ci¹gle tak samo.
    Atestacja zast¹pi³a ró¿ne przegl¹dy kadrowe i g³o�ne,
dawne likwidacje przerostów zatrudnienia. Drugi etap re-
formy natomiast wszed³ na miejsce pamiêtnego manewru go-
spodarczego, produkcji antyimportowej itp.
    Oto g³êbia my�li X-tego zjazdu: wydumaæ nowe zaklêcia
nowe formu³y magiczne, które odmieni¹ brutaln¹ codzienno�æ.
Poniewa¿ mimo ich wielokrotnego powtarzania nie przynosz¹
¿adnego skutku, w masach wyczuwa siê pewne zniecierpliwie-
nie. A s³owa p³yn¹ dalej�
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przetwory spo¿ywcze, garnki.
A nad tym wszystkim górowa³o
jedyne has³o "Spokojnych
�wi¹t!". Dla kolejkowiczów nie
brzmia³o to jak ¿yczenia.
Raczej jak pro�ba.
--- Dziekan Wydzia³u Metali
Nie¿elaznych  AGH zg³osi³ do
komisji rektorskiej profeso-
rów Kolendê i prof. Zêbinê.
Zarówno jeden jak i drugi
znani s¹ ze swych niezale¿-
nych pogl¹dów. Obie kandyda-
tury odrzucono na polecenie
Komitetu Uczelnianego PZPR.
--- Redaktor naczelny "G³osu
Nowej Huty" Andrzej Barszcz
/pseudo - "Czerwony"/ zosta³
zdjêty z zajmowanego od 1981
roku stanowiska w zwi¹zku z
zarzutami o wymuszanie i
przyjmowanie ³apówek. Redak-
tor Barszcz zas³yn¹³ swoimi
komentarzami ods¹dzaj¹cymi
od czci i wiary robotników
demonstruj¹cych na ulicach
Nowej Huty po wprowadzeniu
stanu wojennego. Gêbê mia³
zawsze pe³n¹ socjalizmu, ³apê
- kapitalistyczn¹.
--- Zmiany kadrowe dotknê³y
nie tylko gazetê z Huty.
Nowym redaktorem naczelnym
"Dziennika" zosta³ by³y szef
cenzury Wso³ek. My�l, by
ka¿dy naczelny redaktor
odby³ najpierw kilkuletnie
szkolenie w cenzurze, powin-
na staæ siê w polskim syste-
mie politycznym zasad¹, a nie
przypadkiem.
--- Uczymy siê socjalizmu za
pieni¹dze Reagana. Klinika
Pediatryczna w Prokocimiu
otrzyma³a nowy pawilon sfi-
nansowany z funduszy pocho-
dz¹cych z USA. Niechlujnie
wykonany, s³u¿y dodatkowo do
odbywania tzw. prac spo³ecz-
nych przez m³odzie¿ szkoln¹.
Ciekawe �wiata dzieci ogl¹-
daj¹ budowlany zamêt, wysia-
duj¹cych robotników oraz
bezsi³ê kierownictwa budowy.
Sama praca nie da³aby im
nigdy tyle, co jej obserwacja.
=========================
POTWIERDZAMY: Urban - 1200.
D Z I Ê K U J E M Y!

PI¥TY ROK "MA£EJ POLSKI"
    W marcu 1987 uka¿e siê dwusetny numer "Ma³ej Polski".
Otworzy om pi¹ty rok wydawania pisma.
    "MP" powsta³a na pocz¹tku 1983 roku jako Dodatek Nieza-
le¿ny do "Dnia", Pisma Akademickiej Komisji Porozumiewawczej
NSZZ "S". Pierwszy numer MP ukaza³ siê 2 lutego 1983 r. w
objêto�ci dwóch stron tekstu formatu A4, ³amane na 3 szpalty.
Ten uk³ad ca³o�ci z charakterystyczn¹ winiet¹ wystukan¹ na
maszynie zachowany zosta³ do dzisiaj.
    MP zadebiutowa³a w tym samym wydaniu "Dnia" wspólnie z
innym krakowskim periodykiem "Na stronie". "Na stronie"
wychodzi³o od sierpnia 1982 r. i pomy�lane by³o jako mie-
siêczny serwis informacyjny dla redakcji pism podziemnych.
Mia³a to byæ odtrutka na propagandê stanu wojennego, zawie-
raj¹ca komentarze do tekstów z prasy cenzurowanej. St¹d te¿
wywodzi siê przewrotna nazwa wydawcy "Na stronie" - Polowe
Archiwum Prasowe PAP Kraków, Ma³opolska.
    MP i NS spotka³y siê na ³amach "Dnia" w lutym 1983 roku.
Przez jaki� czas wychodzi³y jeszcze osobno, by wreszcie w
lipcu tego¿ roku po³¹czyæ siê w jedno w pe³ni samodzielne
pismo. Po MP zosta³ tytu³, a po NS - wydawca. Do winiety
dosz³a jeszcze dewiza PLUS RATIO QUAM VIS oraz nadtytu³
PISMO NIEZALE¯NE. Pierwsza winieta tej tre�ci ukaza³a siê
w numerze 18 MP z 4 lipca 1983 roku.
    Dziesi¹ty numer MP z 17 czerwca 83 otworzy³ ciekawy epi-
zod w ¿yciu pisma. W zwi¹zku z drug¹ wizyt¹ Ojca �w. w Polsce
redakcja postanowi³a, i¿ na czas papieskiej pielgrzymki MP
ukazywaæ siê bêdzie codziennie. Przez osiem pamiêtnych dni
czerwca 1983 funkcjonowa³a jedyna jak dot¹d w kraju podziem-
na gazeta codzienna. Umieszczony w winiecie nadtytu³ g³osi³:
DZIENNIK NIEZALE¯NY WYDANY NAK£ADEM "DNIA" - PISMA AKA-
DEMICKIEJ KOMISJI POROZUMIEWAWCZEJ NSZZ "SOLIDARNO�Æ".
Numery "papieskie" przynosi³y naj�wie¿sze informacje zwi¹-
zane z pielgrzymk¹. Chocia¿ w czê�ci prze³amywa³o to re¿imo-
w¹ blokadê informacyjn¹. Dostrze¿ono to nawet w dalekiej
Warszawie. TYDGODNIK MAZOWSZE chwali³ Kraków za doskona³¹
inicjatywê po�wiêcaj¹c MP ca³y akapit komplementów.
    Po pe³nym usamodzielnieniu siê MP, tj. od jesieni 1983,
ukazuje siê ona regularnie co tydzieñ. Ju¿ czwarty rok z
rzêdu, bez wzglêdu na wakacje, ferie, �wiêta czy pogodê.
    I tak oto MP dosz³a ju¿ do numeracji bie¿¹cej stawiaj¹cej
j¹ w rzêdzie najg³o�niejszych pism w kraju. TYGODNIK MAZOW-
SZE z 16 stycznia 1986 r. w zamieszczonym przegl¹dzie prasy
podziemnej wymienia MP w czo³ówce piêciu pism rekordzistów
pod wzglêdem ilo�ci wydanych numerów po: "Z dnia na dzieñ",
"Wiadomo�ciach", "Woli" i "Tygodniku Mazowsze".
    MP jest przedsiêwziêciem o nowatorskich rozwi¹zaniach
finansowych. Od pocz¹tku swego istnienia jest to pismo samo-
finansuj¹ce siê. Wydawnictwo PAP powsta³o jako spó³ka ak-
cyjna dziel¹ca wp³ywy, po op³aceniu kosztów w³asnych, miêdzy
akcjonariuszy, którym wyp³aca siê dywidendê w zale¿no�ci od
wysoko�ci zysku. Czê�æ zysku przeznaczona jest na cele
zwi¹zkowe. Wszelkie dotacje i darowizny nie sz³y nigdy na
produkcjê bie¿¹c¹ - by³y odk³adane na osobny fundusz bhp
/na wypadek k³opotów z policj¹/, podobnie jak sumy pochodz¹-
ce z darmowej pracy osób, które zrezygnowa³y z wynagrodze-
nia na rzecz firmy.
    Brak formalnego podporz¹dkowania tzw. strukturom powo-
dowa³, i¿ MP od pocz¹tku swego istnienia nie by³a rozpiesz-
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Z KRAJU
--- 16 grudnia br. w Katowi-
cach-Brynowie w ko�ciele
parafialnym odby³a siê Msza
�w. w intencji pi¹tej roczni-
cy �mierci Górników KWK
"Wujek". Na mszê zaprasza³
Niepodleg³o�ciowy Ruch Ro-
botniczy ulotkami rozes³any-
mi po kraju.
--- Rozpoczê³y siê duchowe
i organizacyjne przygotowa-
nia do Kongresu Euchary-
stycznego, jaki ma siê odbyæ
w czerwcu 1987 roku. Wydaw-
nictwa ko�cielne wypuszczaj¹
ju¿ pierwsze plakietki kon-
gresowe z jego has³ami: "Do
koñca ich umi³owa³" /J 13,1/.
Ostatni taki kongres odby³
siê w Poznaniu w 1930 roku.
Obecny kongres w Polsce
u�wietniony zostanie obecno-
�ci¹ polskiego papie¿a.
--- Pos³owie i zwi¹zkowcy
narzekali w tv na k³opoty z
lokalami mieszkalnymi, sta-
nowi¹cymi w³asno�æ zak³adów
pracy a zajmowanymi przez
by³ych pracowników. Propo-
nuje siê podwy¿szenie czyn-
szów dla tej kategorii loka-
torów o� 400 procent.
--- Na czarnym rynku dolar
osi¹ga ju¿ cenê z pierwszych
dni stanu wojennego - 950
z³otych. Dochodz¹ jednak
wiadomo�ci, i¿ istnieje rów-
nie¿ "czarny rynek" pañstwo-
wy, gdy¿ przedsiêbiorstwa
bêd¹ce w potrzebie mog¹ kupiæ
od pañstwa dolary, za które
jeszcze w czerwcu br. p³aci³y
po 1100 z³. By³y to z pewno-
�ci¹ dolary zabrane zak³adom
z odpisów dewizowych po cenie
poni¿ej 200 z³ sztuka. Teraz
ju¿ wiemy za co wy¿ywi siê
rz¹d.
--- Wszyscy cz³onkowie nowe-
go kierownictwa OPZZ s¹
funkcjonariuszami, o! pardon,
cz³onkami PZPR.
========================

WESO£YCH
�WI¥T
BO¯EGO

NARODZENIA!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

czana dotacjami przez Region. Jednak brak powi¹zania ze
"strukturami" pozwoli³ unikn¹æ nadania MP charakteru biu-
letynu zwi¹zkowego.
    Wchodz¹c w pi¹ty rok dzia³alno�ci, "Ma³a Polska" chcia-
³aby w czasie zbli¿aj¹cej siê trzeciej ju¿ wizyty Ojca �w. w
Polsce znów ukazywaæ siê codziennie. Redakcja ma nadziejê,
¿e tego ¿ycz¹ sobie tak¿e Czytelnicy "MP".
===================================================

C z y t a j    u w a ¿ n i e

NIE MA DNI STRACONYCH
    A kiedy wybuchnie Polska na kolejnym zakrêcie historii,
nie wyrzucimy z pamiêci ¿adnego fragmentu naszych dziejów.
I wracaæ bêdziemy równie¿ do 1986 roku. Bêdziemy wracaæ z
dum¹ i ze wstydem, ¿e�my zrobili tak du¿o i tak ma³o.
    Nie by³oby ¿adnego wielkiego momentu w ¿yciu Polaków,
gdyby nie by³o tych wszystkich wcze�niejszych lat. D³ugich
lat pracy, osamotnienia, buntu, zw¹tpienia i nadziei.
/k/
===================================================

Z    l i s t ó w    d o    r e d a k c j i

    "¯ycie staje siê coraz trudniejsze. Na przystankach bez-
nadziejnie wyczekuj¹ t³umy ludzi. Tramwajów jako� coraz
mniej na krakowskich ulicach. Zw³aszcza trudno dojechaæ do
Huty. Kieszenie coraz wcze�niej puste, nie wiadomo jak i za
co urz¹dziæ �wiêta, kupiæ  ciep³e ubrania, które coraz dro¿-
sze - i coraz ich mniej, jak po prostu przetrwaæ do 1-go.
Mówi¹, ¿e od nowego roku - nowe podwy¿ki. Ponoæ dro¿ej¹ buty
i skóra, przetrzymywane z tego powodu w magazynach. Na
pó³kach sklepowych - ceny zmieniaj¹ siê jak w kalejdoskopie.
I nikt nikogo nie pyta o zdanie.
Powszechnie ludzie uskar¿aj¹ siê na obezw³adniaj¹ce zmêcze-
nie i zniechêcenie. Nic ju¿ nikomu siê nie chce. Jeste�my
zatruci, oczadzeni. Przera¿aj¹ca ilo�æ m³odych osób staje siê
kalekami z powodu chorób krêgos³upa, astmy i rozmaitych
alergii. Coraz wiêcej nekrologów ludzi, którzy jeszcze d³ugo
mogliby ¿yæ i cieszyæ siê zdrowiem. Ludzie! Otrz¹�nijmy siê!
Weso³ych �wi¹t i lepszego Nowego Roku!"

    "Przeczyta³em w ostatnim numerze wasz komentarz o Spo-
³ecznej Radzie Konsultacyjnej i stwierdzam, co nastêpuje:
stawianie Si³y-Nowickiego w jednym szeregu z podejrzanymi
o wspó³pracê z SB jest obra�liwe dla wszystkich, którzy
Si³ê-Nowickiego szanuj¹, a jest ich wielu."
    Odpowiadamy. Komentarz "MP" nie ocenia³ posuniêæ ani
Si³y-Nowickiego, ani Ku³aja, ani Zawady. Poda³ tylko su-
che fakty. To chyba wina rzeczywisto�ci, ¿e nazwisko No-
wickiego znalaz³o siê obok nazwiska osoby podejrzewanej
o wspó³pracê z SB. Si³a-Nowicki sam wybra³ swoje towarzy-
stwo i wy³¹cznie jego wybór - a nie nasza opinia - �wiad-
cz¹ o nim.
===================================================

"Mijaj¹ lata i zaciera siê w pamiêci to, czego siê nie od-
�wie¿a wspomnieniem."
     Wierni pamiêci nieod¿a³owanego Janka ¯elezika w pierw-
sz¹ bolesn¹ rocznicê Jego �mierci na mszê �wiêt¹ w ko�ciele
O.O. Jezuitów przy ul. Kopernika w dniu 17 stycznia 1987
roku o godz. 19.00 - zapraszaj¹ Przyjaciele.
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ZE �WIATA
--- W stolicy Kazachstanu
A³ma-Acie dosz³o do dwudnio-
wych rozruchów ulicznych z
powodu obsadzenia stanowiska
sekretarza KC Komunistycznej
Partii Kazachstanu przez Ro-
sjanina, który zast¹pi³ na tym
sto³ku tubylca. Wiadomo�æ zo-
sta³a przekazana przez mos-
kiewskiego PAP-a z 24-godzin-
nym opó�nieniem oraz zgodnie
z odwiecznym rytua³em: grupa
ucz¹cej siê m³odzie¿y zaczê³a
wyra¿aæ dezaprobatê dla decy-
zji plenum KC KP Kazachstanu
dopuszczaj¹c siê niezgodnych z
prawem dzia³añ. O jak¹ decyzjê
chodzi³o - PAP milczy.
--- Pamiêtamy jeszcze serial
o rewolucji wêgierskiej z 1956
roku nadawany przez TVP w 30-
t¹ rocznicê tych wydarzeñ. Od-
s¹dzeni od czci i wiary pa-
trioci wêgierscy nie maj¹ spo-
czywaæ w spokoju. Obecnie na
du¿ym budapeszteñskim cmenta-
rzu ofiar inwazji radzieckiej
prowadzona jest akcja opró¿-
niania grobów i oddawania
rodzinom znajduj¹cych siê tam
szcz¹tków. Ma to na celu zli-
kwidowanie cmentarza, by nie
m¹ci³ on Wêgrom spokoju.
==========================

MY�LI LUDZI WIELKICH

Brutalna epoka. Pokój umacnia
siê przy pomocy dzia³ i bombow-
ców, a humanizm przy pomocy
obozów koncentracyjnych i po-
gromów. Nast¹pi³o odwrócenie
wszelkich warto�ci. Agresor
jest dzisiaj stra¿nikiem poko-
ju, a cz³owiek bity i �cigany
- burzycielem ³adu na �wiecie.
I istniej¹ ca³e narody, które
w to wierz¹.

E.M. REMARQUE

Dobro ma rêce zwi¹zane, gdy¿
zawsze siê czym� krêpuje, z³o
jest wolne, gdy¿ nie krêpuje
siê niczym.

T. KOTARBIÑSKI
==========================
NORMALIZACJA. W czasie Pas-
terki tegorocznej bêdzie wolno
�piewaæ nie tylko "Bóg siê ro-
dzi", ale nawet "moc truchleje".

WYDAWNICTWA �WI¥TECZNE
    Przed �wiêtami Bo¿ego Narodzenia ukaza³y siê w nieza-
le¿nym obiegu kartki �wi¹teczne i kalendarze. Oto te,
które dotar³y do MP.
K a r t k a    � w i ¹ t e c z n a. Wymiary 155x103 mm,
jednostronna, t³o bia³e. Po�rodku siedz¹ca postaæ mê¿czy-
zny czytaj¹cego numer "Niepodleg³o�ci" z napisem "Weso³ych
�wi¹t". W tle okno z Gwiazd¹ Betlejemsk¹". Na stole ga³¹zka
choinki i op³atek przewi¹zany bia³oczerwon¹ opask¹. Na-
pisy: "Bo¿e Narodzenie 86", "KPN Obszar II Kraków 40".
Druk czarny, napisy podkre�lone na czerwono.
K a r t k a    � w i ¹ t e c z n a. Wymiary 180x125 mm,
jednostronna, t³o bia³e, druk czerwony. Po�rodku proporzec
z krzy¿em. Po lewej stronie drzewca orze³ polski piastow-
ski w koronie, po prawej Pogoñ litewska. Do³em trzy cho-
inki i Gwiazda Betlejemska. U góry napis: "Bo¿e Narodze-
nie", u do³u "1986 Niepodleg³o�ciowy Ruch Robotniczy".
K a l e n d a r z y k    n a    r o k    1987. Wymiary 90x70
mm, jednostronny, fotografia czaro-bia³a. W prostok¹tnej
ramce zarys or³a polskiego wojskowego w koronie. Na jego
tle na³o¿ona krata wyznaczaj¹ca 12 pól dla 12-tu miesiêcy
roku. Gór¹ napisy: "Konfederacja Polski Niepodleg³ej",
"1987", "KPN".
=================================================

D o k u m e n t y    s p r z e d    l a t

OSTATNIE S£OWA DO ZIOMKÓW MOICH - J.U. NIEMCEWICZ
    "Czytaj¹c pilnie dzieje polskie, przez d³ugi bieg ¿y-
cia mego, znajduj¹c siê w tylu powstaniach, radach, obo-
zach nauczy³em siê znaæ naród mój. Posiada on niemówiê
równe, ale wy¿sze zalety od tych, jakie inne zdobi¹
narody; lecz przy tych zaletach ma wady� porywczo�æ
w przedsiêwziêciach, lekko�æ i niesta³o�æ w przywiedzeniu
ich do koñca, niezgoda, zawi�æ i nieskie³znana pró¿no�æ�
sami ju¿ powstaæ, olbrzyma zwalczyæ nie mo¿em. Trzeba
wiêc czekaæ szczê�liwej pory, a¿ siê sam zachwieje lub
kto� z w³asnego interesu, naprzeciw niemu powstanie�
Nim to nast¹pi, a nie d³ugo nast¹piæ mo¿e, gotujmy siê do
czynnego w porze stosownej dzia³ania i do pó�niejszych
us³ug Ojczyzny. Zniweczy³ ze szczêtem zawziêty wróg nasz
wychowanie publiczne w Polszcze. Wzrastaj¹ce pokolenie
wznosi siê w ciemnocie i nieumiejêtno�ci; potrzeba, by
przy odrodzeniu siê naszem, by³ kto�, coby je o�wiecaæ
i nauczaæ umia³."
=================================================
L u f c i k    w a r i a t a
    Id¹ �wiêta - wiêc co� optymistycznego: po pierwsze
ogromnie malej¹ szanse Urbana na zej�cie wskutek uwi¹du
starczego /niektórzy mówi¹, ¿e nie doczeka wiosny/, po
wtóre - wiêkszo�æ wspó³pracowników naszego genseka
ogromnie �le sypia /mówi¹, ¿e Kiszczak zrywa siê z wrza-
skiem w �rodku nocy, Jaskiernia w ogóle siê nie k³adzie,
a sam Messner podrzemuje wy³¹cznie na naradach, a w nocy
czego� stale nas³uchuje/. Mo¿e wam siê wydaje, ¿e to   m y
powinni�my siê   i c h   baæ, a nie odwrotnie? Ludzie� Czy
nie zauwa¿yli�cie, ¿e   o n i    w ogóle nie potrafi¹ siê
�miaæ? /To przez te portki - trzês¹ siê i trzês¹�/
    Weso³ych �wi¹t!

- Hipek -   ---
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PISMO NIEZALE¯NE. WYDA-
WCA PAP - POLOWE ARCHI-
WUM PRASOWE KRAKÓW, MA-
£OPOLSKA. NASZA DEWIZA:

PLUS RATIO QUAM VIS
RACZEJ ROZUMEM NI¯ SI£¥
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Z REGIONU
--- Minê³y �wiêta. Ci, którzy
prze¿yli kolejki po rybê,
chleb i ca³¹ resztê, mogli
cieszyæ siê rodzinnym ciep³em.
Pasterka, jak co roku zgroma-
dzi³a ogromne rzesze krako-
wian.
--- Ch³opi dostarczaj¹cy
mleko do spó³dzielni mleczar-
skiej w My�lenicach s¹ zmu-
szani do przyjmowania z tej
mleczarni sera bia³ego, któ-
rego cenê potr¹ca siê z nale¿-
no�ci za mleko. Nikt  rolników
nie pyta, czy chc¹ je�æ "pañ-
stwowy ser" mimo, ¿e w gospo-
darstwie swojego maj¹ swojego
pod dostatkiem. Po prostu
mleczarnia ³aduje ser do ba-
niek po mleku zwracanych do-
stawcom. My z kolei znamy w
wielu miastach sklepy, w któ-
rych na pró¿no luzie dopytuj¹
siê o bia³y ser� /NAI/
--- Zwi¹zek Nauczycielstwa
Polskiego jest najliczniej-
szym, jednorodnym, oficjalnym
zwi¹zkiem zawodowym w naszym
kraju. Statut ZNP zezwala
jednak na to, by nale¿eli doñ
pracownicy techniczni szko³y
- sekretarki, obs³uga kuchni,
wo�ni etc. W jednej z krakow-
skich szkó³ podstawowych po
analizie uzwi¹zkowienia i
odrzuceniu "fizycznych", dy-
rektora szko³y i jego zastêpcy

oraz jednego "s³u¿bowego
cz³onka" okaza³o siê, ¿e do
zwi¹zku nale¿y - na kilka-
dziesi¹t nauczycieli - tylko
dwóch.
--- Ze zwierzeñ krakow-
skiego dzia³acza: "W ramach
szkolenia ekonomicznego
pracowników naszego przed-
siêbiorstwa zaprosili�my
dyrektorów i kierowników
na dwudniow¹ sesjê do na-
szego o�rodka wypoczynkowe-
go, gdzie wys³uchali refe-
ratów wyg³oszonych przez
pracowników wy¿szej uczelni

naszego miasta. �redni dozór
techniczny raz na dwa tygo-
dnie mia³ dwugodzinne zajê-
cia z naszymi lektorami par-
tyjnymi. Robotników szkolimy
na bie¿¹co przy stanowiskach
pracy, ¿eby nie odrywali siê
od roboty". Mówi³ to ca³kiem
powa¿nie.
=========================

Z KRAJU
--- �rodki masowego przeka-
zu dostarczy³y nam na �wiê-
ta ca³¹ masê atrakcji. Te-
lewizja przypomnia³a stare,
dobre filmy, prasa z³o¿y³a
stare, dobre ¿yczenia. Po-
znañski tygodnik "Wprost"
opublikowa³ w �wi¹tecznym

numerze, dla powszechnej
rozrywki, wywiady z ¿onami
polskich ministrów. O ¿yciu
rodzinnym i o osobie w³asnej
mówi³y panie ministrowe:
Domeradzka /¿ona min. spra-
wiedliwo�ci/, Kiszczakowa
/MSW/, Kwa�niewska /¿ona
min. d/s m³odzie¿y/, Krawczu-
kowa /min. kultury/, Rakow-
ska /¿ona marsza³ka MFR/.
Pierwszy i najd³u¿szy wywiad
- Kiszczakowej, ostatni i
najkrótszy Rakowskiej. Ot,
widaæ od razu, kto dla gene-
ra³a wa¿niejszy.

--- W planie spo³-gospodar-
czym na lata 1986-90 w sposób
drastyczny ograniczono inwes-
tycje w kulturze /i to przy ogól-
nych proporcjach dla ca³ej gos-
podarki korzystnych dla inwe-
stycji/. Stawia to pod znakiem
zapytania planowany rozwój
wielu dziedzin kultury. Bo jak
np. mo¿liwy jest do zreali-
zowania przyrost produkcji
ksi¹¿ek o 33,4 procent, kiedy
przewiduje siê, ¿e dostawy pa-
pieru wzrosn¹ zaledwie o 21,7
procent i planuje siê budowê
tylko jednego niewielkiego za-
k³adu poligraficznego w Pozna-
niu. Nowy plan nie uwzglêdnia
nawet przyjêtych w 1985 roku

       /c.dalszy na str. 2/
===================================================

C z y t a j   u w a ¿ n i e

JAK OCALIÆ KOMUNIZM
   Na komunizm trzeba patrzeæ jak na b³¹d ludzi. B³êdn¹
koncepcjê zrodzon¹ z nêdzy, niewiedzy, idealizmu, bezmy�lno-
�ci, izolacji, okrucieñstwa i cierpienia. Czego potrzeba, aby
taki b³¹d pope³niono w skali spo³ecznej? Ano, w³a�nie tych
wymienionych rzeczy. Historia jest ich pe³na.
   Czego trzeba, aby siê z niego wycofaæ? Czasu. My�lenia i
spostrzegania. Ca³ych dziesiêcioleci miotania siê w �lepym
zau³ku, poprawiania tego, czego siê poprawiæ nie da. Dal-
szych b³êdów i kolejnych klêsk. Mêczenników. Niepowodzeñ
odczuwanych przez rz¹dy jako niepowodzenia. Zbiorowej
alergii na doktrynê, tak silnej, ¿eby nawet politycy prze-
stali siê do komunizmu przyznawaæ. I dopiero wtedy - akcji
zbrojnej.
   Ale jest robota dla Rosjan, nie dla nas.    /k/
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rz¹dowych za³o¿eñ w tzw. "Pro-
gramie rozwoju poligrafii"
/m.in. rozbudowa drukarni w
Toruniu kosztem 4 mld z³otych/.
/NAI/
--- 10 procent szkó³ w Polsce
/podstawowych/ nie posiada
elementarnych urz¹dzeñ sani-
tarnych.
--- Rok budowlany koñczy siê
wykonaniem planu w �rednio
zaledwie 70 procentach. S¹
województwa, gdzie plan zreali-
zowano w 60 procentach. Np. w
poznañskim, elbl¹skim, gdañ-
skim, bia³ostockim�
=========================

ZE �WIATA
--- Za handel zachodni¹ walu-
t¹, a tak¿e za jej posiadanie,
grozi w Rumunii kara od 1 do 5
lat wiêzienia. Posiadaæ mo¿na
wy³¹cznie walutê udokumento-
wan¹ i wy³¹cznie w banku, przy
czym bank w Rumunii za owo
przechowywanie walut obywate-
li nie dopisuje procentów, lecz
je odpisuje.
--- We Lwowie, Leningradzie i
Wilnie istniej¹ muzea ate-
istyczne. Lwowskie umieszczono
w budynku klasztoru benedyk-
tynów. Muzea pokazuj¹ wszel-
kiego rodzaju "ko�cielne
okropno�ci" z dowodami na
zwi¹zki papie¿a z przemys³em
zbrojeniowym na czele. /BIO/
==========================

B. BRECHT
+ + +
O�wiadczeniom re¿imu
towarzysz¹ jak cieñ

pog³oski.

W³adza ryczy,

naród szepce.
        /t³. R. Krynicki/

==========================

MY�LI LUDZI WIELKICH
   Socjalizm opiera swe istnie-
nie na niskiej wydajno�ci pra-
cy. A tak¿e na g³oszeniu, ¿e
jest ustrojem zmierzaj¹cym do
coraz wy¿szej wydajno�ci pracy.

          LEOPOLITA

==========================

CZERWONY PRZECHWYTUJE
   Komuni�ci przyw³aszczaj¹ sobie narodowe symbole. Przy-
zwyczaili�my siê ju¿ do faryzeuszowskich obchodów rocznic
narodowych celebrowanych przez PRON.
   Mno¿¹ siê jednak zestawienia bardziej szokuj¹ce. Ostat-
niego 11-tego listopada zjecha³ do Krakowa tow. Barcikow-
ski, ale nie do grobu Pi³sudskiego, lecz pod dom Ignacego
Daszyñskiego, socjalisty, twórcy polskiego rz¹du niepodle-
g³o�ciowego, który zawi¹za³ siê 7 listopada 1918 r., a 11 lis-
topada podporz¹dkowa³ siê Pi³sudskiemu. Rocznicê odzyska-
nia niepodleg³o�ci uczczono wiêc. Ale nadano jej zupe³nie
inn¹ tre�æ.
   Niektórzy poszli dalej. 11 listopada ob³o¿yli kwiatami
grób ¿o³nierzy radzieckich le¿¹cych od 1945 roku pod Bar-
bakanem. Tu Marsza³ka Pi³sudskiego wymieniono na Mar-
sza³ka Koniewa, katedrê na Wawelu - na Barbakan, a rok
1918 - na 1945.
   I nikt nie mo¿e powiedzieæ, ¿e narodowych rocznic siê
nie czci nale¿ycie.
==================================================
D o k u m e n t y  s p r z e d   l a t

DYSKUSJA W BRYTYJSKIEJ IZBIE GMIN - 1833
   "G³ówn¹ zasad¹ polityki moskiewskiej, jest bezczelno�æ.
Ona gwa³ci traktaty, wolê swoj¹ narzuca i stawia w miejsce
prawa Narodów; lekce wa¿y ca³¹ Europê."
   "Nigdy ¿aden naród nie zosta³ od razu ujarzmiony, i ¿e
to tylko powoli, stopniami dodaj¹c ogniwo do ogniwa, opa-
suj¹ kajdanami narody wolne. Silny opór stawiony jednemu
nadu¿yciu, chroni zwyczajnie od drugiego: powolne za�
�cierpienie jednego gwa³tu �ci¹ga niechybnie gwa³t nowy".
   Tak to widzieli Anglicy z perspektywy swojej wyspy. Dzi�
widaæ to tak¿e z perspektywy czasu.
==================================================

Znaczki� Znaczki
--- Bloczek 6-znaczkowy z wizerunkami Matki Boskiej
Czêstochowskiej, niez¹bkowany, wymiary 52x206 mm, t³o z³o-
te, rysunki czarne, napisy niebieskie: "Górnikom z Lubina",
"Matka Bia³o³êcka", "Barczewo 84", "Psalm 79,3", "Droga T-
81", "Kobietom Annie, Ewie". Wydany przez Pocztê "Solidar-
no�æ". Nomina³ bloczka 300 z³ /ka¿dy znaczek po 50/
--- Seria "Metrum", 3 znaczki niez¹bkowane, ka¿dy o wy-
miarach 35x26 mm, t³o bia³e, druk czarny, zielony, br¹zowy.
Wydany przez Pocztê "Solidarno�æ". Nomina³y znaczków: 20,
35, 45 z³.
==================================================

L u f c i k   w a r i a t a
   Naczelny lekarz powo³a³ zespó³ realizatorów szopki
sylwestrowej. Na razie nie wiadomo dok³adnie, co kto ma
robiæ, ale listê imienn¹ wywieszono na tablicy og³oszeñ
i odczytano przez radiowêze³. Dziwny to zespó³� Oprócz
pacjentów s¹ tak klawisze /mówi¹, ¿e w akordzie, bo stary
chcia³ ich uderzyæ/, jest jaki� ks. /chyba ksiêgowy?/ i
jaki� red. /chyba reedukator/, ale najwa¿niejszy bêdzie
pewnie prof. Jarema. Nie, nie profesor - po prostu pro-
fos�
   No, to do Sylwestra!
   Weso³ej zabawy!

- Hipek -        ---
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=========================

Z REGIONU
--- Z miesiêcznym opó�nieniem
dotar³a do nas wiadomo�æ o
uroczysto�ci, jaka doby³a siê
w ko�ciele o.o. Kapucynów w
Krakowie. 7 grudnia ods³oniê-
to tam tablicê pami¹tkow¹ ku
czci marsza³ka Edwarda Rydza-
�mig³ego ufundowan¹ przez
Zwi¹zek Legionistów Polskich
i Komitet Opieki nad Kopcem J.
Pi³sudskiego w Krakowie. Jest
to pierwsza z serii tablic
patriotycznych jakie maj¹ siê
znale�æ w tym miejscu. Pó�niej
ods³aniane bêd¹ tablice ku
czci Marsza³ka Pi³sudskiego
oraz o. Kosmy Lenczowskiego -
pierwszego kapelana Legionów.
Tablica zosta³a wykonana z
bia³ego marmuru. Po�rodku
znajduje siê owal z br¹zu, na
którym widnieje profil mar-
sza³ka, bez czapki, w mundurze
¿o³nierskim. Ni¿ej skrzy¿owa-
na bu³awa i ga³¹zka wawrzynu
oraz napisy. W czterech na-
ro¿nikach tablicy wmontowano
guziki od p³aszcza wojskowego.
--- Kraków obieg³a wiadomo�æ,
wed³ug której samochód wioz¹-
cy Jaruzelskiego na wigiliê
do Zakopanego wpad³ na "zako-
piance" w po�lizg i cudem
unikn¹³ zderzenia i innym
samochodem ciê¿arowym. Czy¿by
ostrze¿enie na kolejnym za-
krêcie historii?
--- �wiêta kojarz¹ nam siê z
uroczyst¹ atmosfer¹ i� kolej-
kami. W wigiliê ogony usta-
wia³y siê g³ównie po ryby i

chleb. Ryb by³o ma³o, ludzie
marzli czekaj¹c na karpia do
pó�nych godzin wieczornych.
Równie¿ piekarnie by³y tak
oblegane. Rekord pobi³a pie-
karnia na Karmelickiej, do
której kolejka osi¹gnê³a a¿
kilkaset metrów d³ugo�ci.
--- G³o�no by³o niedawno o
dwukrotnym zatruciu Odry.
Mniejszych ska¿eñ tego ro-
dzaju nie zauwa¿a nawet lo-
kalna prasa. I tak np. przez
jaki� czas nie da³o siê piæ
wody mineralnej pochodz¹cej
spod Krakowa. Picie uniemo¿-
liwia³ odór ropy i zepsuty
smak.
=========================

Z KRAJU
--- 16 grudnia ub. roku w
Katowcach-Brynowie odby³a
siê uroczysta Msza �w. po�-
wiêcona poleg³ym Górnikom
z KWK "Wujek� w 5-t¹ rocznicê
ich �mierci. Po mszy uformo-
wa³ siê 8-tysiêczny pochód
który skanduj¹c has³a, �pie-
waj¹c pie�ni patriotyczne i
religijne dotar³ do krzy¿a
pod KWK "Wujek". Na miejscu
po z³o¿eniu kwiatów i wieñ-
ców przemawiali Z. Bujak, T.
Jedynak, K. �witoñ oraz
przedstawiciel krakowskiej
huty. Kiedy wszyscy zaczêli
siê rozchodziæ, rozpoczê³a
siê ³apanka SB. Zatrzymano
40 osób, w tym osoby z Krako-
wa - przedstawicieli Niepod-
leg³o�ciowego Ruchu Robot-

niczego. Osoby zatrzymano
na 48 godzin oraz ukarano
ich grzywn¹ w wysoko�ci
51 tysiêcy z³. za "chuligañ-
skie wybryki pod krzy¿em
na nielegalnym zgromadze-
niu".
--- Specjali�ci w dziedzinie
prawa wystosowali wniosek
do Trybuna³u Konstytucyjne-
go w sprawie ustawy o
zwi¹zkach zawodowych.
Stwierdza siê w nim, i¿ pra-
wo do zrzeszania gwarantuje
nam konstytucja a tak¿e
podpisane i ratyfikowane
akty prawno-miêdzynarodowe.
Trwa akcja zbierania podpi-
sów pod tekstami popieraj¹-
cymi ten wniosek.
--- Pog³oski o szykuj¹cych
siê na nowy rok podwy¿kach
cen wywo³a³y lekk¹ panikê
w handlu. Kto ¿yw siêga³ po
ostatni¹ gotówkê i wpada³ do
sklepu, ¿eby kupiæ cokol-
wiek. Najwiêkszym wziêciem
cieszy³y siê dywany po kil-
kadziesi¹t tysiêcy z³otych
oraz kolorowe telewizory
"Neptun" po 240 tys. W jednym
ze sklepów Wybrze¿a ustawi-
³o siê po nie pó³tora tys.
obywateli.
--- Neo-zwi¹zki obliczy³y
swoje minimum socjalne. Wy-
nosi ono 12133 z³ w rodzinie
1-osobowej, 10600 - w 2-
osobowej, 9714 - w 4-osobo-
wej. Dla emerytów 10100 z³
- w 1-osobowej i 9714 z³ w
2-osobowej. Przyjêto np. jako

==================================================

W �RODKACH MASOWEGO

   Propaganda u schy³ku pi¹tego roku wojny polsko-jaruzel-
skiej buñczucznie odtr¹bi³a zwyciêstwo genera³a. 13 grudnia
uczczono jak rocznicê równ¹ innym �wiêtom narodowym.
   Fetowaniu przeszkodzi³a jednak dyskretna niepewno�æ
jutra. Oto na przyk³ad, redaktor Szeliga mówi³ w radiu, ¿e
Zachód to ju¿ dla nas inna epoka rozwoju, bo ró¿nice ilo-
�ciowe przesz³y tam w jako�ciowe. W podobnym tonie wypowia-
da³o siê wielu mówców na grudniowym plenum Komitetu Cen-
tralnego Przewodniej, które równie¿ szeroko go�ci³o na an-
tenie radia i telewizji.
   Potworna stagnacja, któr¹ produkuje socjalizm przera¿a
nawet jego zwolenników. Czy¿by w piêæ lat po Sierpniu co� do
nich zaczyna³o docieraæ?
    Oby.
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tzw. podstawê, posiadanie
przez obywatela jednej pary
butów zimowych raz na trzy
lata, albo p³aszcza zimowego
raz na piêæ lat. Wyjazd na
wczasy jest alternatyw¹ ku-
pienia telewizora: kto�, kto
je�dzi na wczasy /dofinanso-
wywane przez zak³ad pracy/
i na dodatek chce ogl¹daæ
telewizjê, przekracza nor-
mê socjalistycznej egzysten-
cji./NAI/
--- Po d³ugim pertraktowa-
niu z Kiszczakiem o paszport
wyjecha³ wreszcie do Londynu
przywódca KPN Leszek Moczul-
ski. W najbli¿szym czasie
przejdzie on operacjê serca -
londyñscy lekarze wszczepi¹
mu rozrusznik.
=========================

ZE �WIATA
--- Przed³u¿a siê strajk
francuskich kolejarzy. U nas
jeden dzieñ takiego strajku
podwa¿y³by natychmiast soju-
sze. Dziwi wiêc na co czekaj¹
wojska Nato, zamiast po³o¿yæ
kres francuskiej anarchii.
I oby nie musia³ robiæ tego
Uk³ad Warszawski.
--- W po³owie ub. roku na
Kubie zlikwidowano kolumny
og³oszeniowe we wszystkich
dziennikach kubañskich mo-
tywuj¹c to tym, i¿ og³osze-
nia prowadz¹ do upowszech-
niania siê idei kapitalizmu.
/BIO/
=========================

ACH, TE POG£OSKI�
   W�ród krakowian kr¹¿y
pog³oska jakoby ciep³ownia
w £êgu stosowa³a w³¹czanie
elektrofiltrów w dzieñ, a
wy³¹czanie w nocy. Dyrektor
ciep³owni zapytany przez
jednego z naszych czytelni-
ków kategorycznie zaprze-
czy³. - Nic podobnego - po-
wiedzia³ - To jaka� insynu-
acja. U nas filtry nie dzia-
³aj¹ ani w dzieñ, ani w
nocy�
=========================
MY�LI LUDZI WIELKICH
   Zawodowi wojskowi rzadko
nadaj¹ siê na dobrych admi-
nistratorów.      P. JASIENICA

ULECZYÆ SOCJALIZM
   W 1980 roku lista leków, których brakowa³o, zawie-
ra³a 100-200 pozycji. Dzi� brakuje ju¿ ponad tysi¹c
lekarstw. Widaæ to w aptekach jak na d³oni. Osobna
kolejka ustawia siê do okienka, gdzie sprzedaj¹, a
osobna, gdzie tylko informuj¹, czy dany lek jest czy
te¿ nie.
   Wiele aptek "wyspecjalizowa³o" siê - z nasz¹ szkod¹
- gdy¿ prowadz¹ one tylko okre�lone leki, co oznacza
d³ugie wêdrówki z jednego koñca miasta na drugi w
poszukiwaniu potrzebnego medykamentu. W trosce o
klienta wprowadzono nowe formy handlu. W aptekach
wisz¹ wykazy adresów tych aptek, gdzie w danym dniu
dotar³ towar. Jak siê od razu poleci, to mo¿e siê co�
dostanie.
   Prawem socjalistycznej dialektyki najgorsz¹ opini¹
ciesz¹ siê apteki najlepiej zaopatrzone, bo tam zawsze
s¹ tasiemcowe kolejki i kupuj¹cych, i pytaj¹cych.
   Kto i czym uleczy socjalizm?
==============================================
C z y t a j   u w a ¿ n i e

BYÆ U SIEBIE
   Zarabiaæ pieni¹dze wa¿ne na ca³ym �wiecie. Czytaæ
wybrane przez siebie gazety. Kupowaæ jedzenie u ludzi,
którzy zarabiaj¹ na tym, ¿e jest zdrowe i �wie¿e. Nie
baæ siê, ¿e wywal¹ z pracy za niezaakceptowanie zasad
ustrojowych. K¹paæ siê w rzece. Zatruta? Niech kto�
dostanie za to 10 lat. Nie baæ siê zapytaæ milicjanta
o nazwisko i numer.
   Mrzonki? To s¹ nasze ELEMENTARNE PRAWA!      /k/
==============================================
D o k u m e n t y   s p r z e d   l a t

MIKO£AJ DO DELEGACJI MIEJSKIEJ W-WY - 1835
    "Jedynie wielkie nieszczê�cie na siebie sprowadziæ
mo¿ecie, je¿eli siê bêdziecie upieraæ przy marzeniach
o narodowo�ci osobnej, przy Polsce niepodleg³ej i przy
podobnych urojeniach. Kaza³em tu zbudowaæ cytadelê;
o�wiadczam, i¿ na najmniejsze poruszenie ka¿ê strzelaæ
na miasto, zniszczê Warszawê i b¹d�cie pewni, ¿e ja nie
pomy�lê o jej odbudowaniu�
Nale¿eæ do tego pañstwa /Rosji/ i doznawaæ jego opieki,
wierzajcie mi, jest to prawdziwe szczê�cie".
   Nasuwaj¹ siê dwa pytania. Primo - czy czerwoni
carowie uczyli siê na przemówieniach Miko³aja? Secun-
do - czy Miko³aj nie mia³ mentalno�ci pewnego malarza
pokojowego?
==============================================

L u f c i k   w a r i a t a
   Felczer zerwa³ nam z gazetki �ciennej �wie¿utki
nag³ówek: "LISTA CZ£ONKÓW NOWEGO ORGANU" i zruga³
redaktora od maniaków seksualnych. Redaktor chodzi
oburzony i szepce wszystkim, ¿e to nie on, tylko w³a-
�nie felczer dziwnie kojarzy, a bezczelne pytanie "Su-
gerujecie, ¿e niby oni maj¹ co robiæ, a? powinno zain-
teresowaæ naczelnego lekarza.
   Wzruszamy ramionami i czytamy ten wykaz. Co tam
bêd¹ robiæ, a czego nie bêd¹, niewa¿ne - a poczytaæ
mi³o� No nie? Dla ka¿dego co� mi³ego�

-Hipek-
==============================================
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==========================

POTWIERDZAMY: Nauczyciel -
2000. D Z I Ê K U J E M Y !

==========================

Z REGIONU
--- 4 stycznia br. odby³a siê
w ko�ciele Mariackim msza �w.
w intencji Romana Dmowskiego,
w 48-m¹ rocznicê jego �mierci,
przypadaj¹c¹ 2 stycznia br.
--- 8-go stycznia br. po mszy
czwartkowej w Mistrzejowicach
wyst¹pi³ przedstawiciel �l¹-
sko-D¹browskiego Regionu "S",
który w imieniu kolegów wy-
razi³ ubolewanie z powodu
"wyczynów" w³adz katowickich.
W 5-t¹ rocznicê �mierci gór-
ników z kopalni "Wujek" za-
trzyma³y one 40 osób bior¹-
cych udzia³ w uroczysto�ciach
w Brynowie. Represje dotknê³y
m.in. 8 osób z Krakowa. Przed-
stawiciel Katowic obieca³
ca³kowite sp³acenie grzywien
przez "Solidarno�æ" górnicz¹ i
Kuriê Katowick¹. Na �rodê 14
stycznia wyznaczono rozprawê
rewizyjn¹. Podobno na ka¿dego
pods¹dnego przewidziano 15
minut.
--- Jedn¹ z drobnych represji
dna codziennego jest fakt, ¿e
do Mistrzejowic nie mo¿na do-
jechaæ akurat przed czwartko-
w¹ msz¹ za ojczyznê. Autobus
128 - kursuj¹cy normalnie co
5 minut - w³a�nie we czwartki
wieczorem jedzie raz na 40-50
minut. Gdyby zdarzy³o siê to
raz lub dwa - mo¿na by to

przypisaæ normalnym trudno-
�ciom komunikacyjnym. Ale
tak niestety zdarza siê w ka-
¿dy czwartek od koñca listo-
pada ub. roku.
--- Zima przypu�ci³a atak i
natychmiast na obie ³opatki
roz³o¿y³a krakowsk¹ komuni-
kacjê i s³u¿by MPO. Parê wsi
odciê³o od �wiata, parê osie-
dli osta³o siê bez kropli wo-
dy, zrywa³y siê linie tram-
wajowe, zamarza³y zwrotnice.
Ludziska brnêli do pracy na
piechotê, nie mieli jak wró-
ciæ do domów. Poci¹gi kurso-
wa³y z wielogodzinnym opó�-
nieniem. Nic nowego w zimo-
wym krajobrazie.
--- Duszpasterstwo Hutników
z Nowej Huty organizuje 25
stycznia br. IV Pielgrzymkê
do grobu b³ogos³awionego
brata Rafa³a Kalinowskiego
w 124-t¹ rocznicê Powstania
Styczniowego. W programie
pielgrzymki do Czernej -
ko³o Krzeszowic - oprócz
mszy �w. jest tak¿e sk³adanie
kwiatów na grobie b³. Rafa³a
oraz zwiedzanie muzeum.
========================

Z KRAJU
--- Z kó³ ko�cielnych do-
chodz¹ pierwsze informacje
o trasie pielgrzymki Jana
Paw³a II w Polsce. Wizyta

ma trwaæ 5 dni. Ustalone
s¹ ju¿ dwa miasta pobytu -
Gdañsk i Tarnów. W tym
ostatnim papie¿ po�wiêci
nowy ko�ció³ na tzw. Fal-
klandach. Tocz¹ siê rozmowy
na temat odwiedzin Lublina
i £odzi. W Krakowie papie¿
ma byæ przejazdem by odwie-
dziæ grób rodziców na cmen-
tarzu Rakowickim oraz by
po�wiêciæ jeden z nowo wy-
budowanych ko�cio³ów kra-
kowskich.
--- 66 procent studni wiej-
skich w Polsce ma wodê,
która ze wzglêdu na zatru-
cie �rodowiska nie powinna
byæ u¿ywana do picia dla
ludzi i zwierz¹t. Gleby i
wody gruntowe s¹ zatruwane
przez niew³a�ciwe nawo¿e-
nie. 56 procent u¿ywanych
nawozów azotowych ucieka
w g³¹b ziemi. Toksyczne
w³a�ciwo�ci posiada tak¿e
nawóz organiczny wytwarza-
ny w du¿ych ilo�ciach w
fermach hodowlanych. Za-
wiera on du¿o metali ciê¿-
kich. Rolnicy zdaj¹ sobie z
tego sprawê i dlatego pro-
dukuj¹ osobno dla siebie, a
osobno na sprzeda¿. /NAI/
--- Genera³ Czes³aw Kisz-
czak jest cz³owiekiem ra-
czej niepozornego wzrostu.

/c. dal. na str. 2/
===================================================

W �RODKACH MASOWEGO
    Hanna Banaszak o�wiadczy³a w telewizji, ¿e "nie jest
¿on¹ tego pana", czym wprawi³a naród w konsternacjê. "Ten
pan" to oczywi�cie M. F. Rakowski.
    Swego czasu zapytano Urbana o wesele tej pary, które
mia³o kosztowaæ 7 milionów z³otych. Rzecznik nie zaprze-
czy³, lecz za to opisa³ ze szczegó³ami przyjêcie jakie wyda³
dla swych przyjació³ Adam Michnik po wypuszczeniu go z
wiêzienia. Wydawa³o siê, ¿e Rakowski rzeczywi�cie nie�le
pohula³. A jednak�
    Banaszak te¿ nie powiedzia³a do koñca - czyj¹ ¿on¹ nie
jest. Ile¿ tu domys³ów, niuansów i finezji. Ile¿ tematów do
towarzyskich rozmów.
    Wiadomo�æ o tym, co prezydent Reagan ma na nosie oraz
ile jelita grubego przeszczepiono papie¿owi - o czym
gdzie� tam informuje siê natychmiast i wyczerpuj¹co, nigdy
nie da tyle prze¿yæ, co uchylenie ko³dry trzeciorzêdnego
polityka PRL.
    Poza tym lepiej gdy naród siê domy�la - ni¿ wie.
===================================================
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W zwi¹zku z tym w jego gabi-
necie wisi wielki obraz
przedstawiaj¹cy Napoleona u
stóp egipskich piramid. Za-
czêli�my odliczaæ do stu,
generale�
--- Z oficjalnych badañ wy-
nika, ¿e przyrost naturalny w
Polsce bêdzie w roku 1987 naj-
ni¿szy w okresie powojennym.
=========================

ZE �WIATA
--- "Prze³omowa" ustawa, któ-
r¹ Rada Najwy¿sza ZSRR za-
twierdza³a w listopadzie ub.
roku zezwala na dzia³alno�æ
ma³ych przedsiêbiorstw spó³-
dzielczych i rodzinnych oraz
legalizuje niektóre formy
czarnego rynku w dziedzinie
us³ug. Ustawa obejmuje napra-
wê obuwia, prowadzenie taksó-
wek i zakrojone w niewielk¹
skalê us³ugi w zakresie bu-
downictwa i rolnictwa. Zezwa-
la pracownikom pañstwowym na
pracê w czasie wolnym, a tak¿e
na pracê studentów, gospodyñ
domowych, emerytów i inwali-
dów. Zabrania siê natomiast
zatrudniania kogokolwiek.
Wspólnie pracowaæ mog¹ jedy-
nie cz³onkowie rodziny miesz-
kaj¹cy pod wspólnym dachem.
/BIO/
=========================

MY�LI LUDZI WIELKICH

    Nie polityka powinna rz¹-
dziæ lud�mi, ale ludzie poli-
tyk¹.

   NAPOLEON

    Istniej¹ w pañstwie osobi-
sto�ci, o których nic wiêcej
nie wiadomo prócz tego, ¿e nie
wolno ich obra¿aæ.

  KRAUS

    W�ród samych potulnych
obywateli ojczyznê diabli by
wziêli.

    SZTAUDYNGER
=========================

MY�L �REDNIEGO POLAKA
    Cieszê siê - znowu pada
�nieg. Mo¿e to przysypie?

= = = = = = = = = = = = = = =

OBOK - BARDZIEJ BOLI
    S¹ tacy w�ród nas, którzy w³a�ciwie nie s¹ z nami. Nie
chodz¹ na spotkania wolnych ludzi, nie czytaj¹ tego co do-
ciera regularnie do ich s¹siadów zza biurka czy warszta-
tu. Mówi¹ ze zniecierpliwieniem, ¿e "nie chc¹ siê mieszaæ",
"nie maj¹ czasu", "i tak nic to nie da".
    Jednak narzekaj¹ na socjalizm podobnie jak my. Ale nie
tak samo - bo z wiêksz¹ nienawi�ci¹, za�lepieniem, z³o�ci¹.
    To, co tê z³o�æ rozj¹trza i niszczy cz³owieka, mo¿na na-
zwaæ ró¿nie. Samotno�ci¹. Brakiem kontaktu z tym, w co siê
naprawdê wierzy i czego siê naprawdê chce. Brakiem
uczestniczenia.
    Kiedy cz³owiek jest z innymi i robi co� co ³¹czy go z
nimi, choæby drobiazgi - przybywa mu si³y. I poczucia, ¿e
co� da siê zrobiæ.
===================================================
C z y t a j   u w a ¿ n i e

RÓ¯NICA MIÊDZY POKOJEM A WOJN¥
    W opozycji istnieje g³êboki podzia³, który nie ujawni³
siê jeszcze w ca³ej pe³ni tylko z powodu niesprzyjaj¹cych
warunków, które nas jednocz¹. Otó¿ czê�æ nas by³aby w sta-
nie uznaæ hegemoniê ZSRR za cenê, ogólnie mówi¹c finlan-
dyzacji Polski. Czê�æ z nas natomiast nie zaakceptuje poni-
¿ej Polski niepodleg³ej, prowadz¹cej w³asn¹, z natury an-
tykomunistyczn¹ politykê.
    I nie jestem pewien, czy to dobrze, ¿e o tym podziale siê
g³o�no nie mówi. /k/
===================================================

D o k u m e n t y   s p r z e d   l a t

Z NAD NIEMNA - VIII. 1835
    "W Rossyi obiecano zaæwiczyæ knutem ka¿dego ktoby siê
odwa¿y³ pisaæ pro�by dla ch³opów: w Warszawie� wice-pre-
zydent policji, zagrozi³ surow¹ odpowiedzialno�ci¹ tym
wszystkim, którzyby siê odwa¿yli podawaæ do Paszkiewicza
za¿alenia niepoparte dowodami. Czytaæ bêdziemy pewnie
nied³ugo, i¿ ksi¹¿ê Namiestnik nieodbiera ¿adnych skarg
od dawnego czasu, co przekonywaæ powinno Europê o pomy�l-
nym stanie Kraju".
    Paszkiewicz - marsza³ek, który nie udawa³ Polaka. Te-
raz te¿ takie czasy, ¿e trzeba samemu ³apaæ z³odzieja, bo
milicji a¿ za du¿o, ale zajêta czym� innym.
===================================================

L u f c i k   w a r i a t a

    Otrzymali�my w noworocznym prezencie etat terapeuty
razem z obsad¹. Kud³aty facet o dziwnym akcencie powie-
si³ na �cianie �wietlicy napis "JEST WSPANIALE!!" i kaza³
nam siê wpatrywaæ, a potem gwizdn¹³ na palcach; do �wie-
tlicy wpadli pielêgniarze i zaczêli nas ok³adaæ �rodkami
przymusu bezpo�redniego. Facet znowu gwizdn¹³ - i prze-
stali.
    "Nu, tak jutro paprobujem same" - mrukn¹³ kud³acz i
zostawi³ nas w spokoju.
    Chyba rzeczywi�cie jest nie�le, co?..

- Hipek -
===================================================
ZAGADKA- Jaka jest ró¿nica miêdzy rz¹dem a samorz¹dem?
- Taka sama jak miêdzy gwa³tem i samogwa³tem./J. Paczkowski
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NR 3/193/  19.1.86 15 Z£
========================

Z REGIONU
--- 15 stycznia br. - z powodu
mrozów - w mistrzejowickim
spotkaniu wziê³o udzia³ mniej
osób ni¿ zwykle. Ks. Jancarz
odbywszy wizyty duszpasterskie
w parafii, wyrazi³ zaniepoko-
jenie stanem zdrowia spo³e-
czeñstwa. Ludzie nagminnie
choruj¹, za³amuj¹ siê nerwowo,
trac¹ si³y. W co trzecim odwie-
dzonym domu byli m³odzi, któ-
rzy zamiast byæ w pe³ni si³, s¹
ju¿ na rentach inwalidzkich.
Po mszy �w. red. Tadeusz Szyma
z "Tygodnika Powszechnego"
zrelacjonowa³ swoje wra¿enia
z pobytu w Asy¿u w czasie �wia-
towego Dnia Modlitwy o Pokój.
Staraj¹c siê wiernie oddaæ
niepowtarzaln¹ atmosferê te-
go wydarzenia, przedstawi³ je
jako niezrównan¹, niezwykle
autentyczn¹ i owocn¹ inicja-
tywê Jana Paw³a II.
--- Na skutek ostatnich mro-
zów w wielu pomieszczeniach, w
których pracuj¹ ludzie tempe-
ratura spad³a poni¿ej przewi-
dzianej przepisami. Mimo to
ka¿e siê ludziom pracowaæ, bo
zwolniæ do domu nie wolno.
Gdzie zwi¹zki zawodowe, które
nas tak dzielnie broni¹?
W mieszkaniach temperatura
spad³a po awarii elektrocie-
p³owni w £êgu - do 10oC, a w
mieszkaniach naro¿nych na-
wet do 5 stopni.
--- Tymczasem w akademikach
krakowskich temperatura utrzy-
muje siê na ogó³ nieco powy¿ej

zera, co bardzo niepokoi u-
czelniany aktyw polityczny.
Marzec tu¿, tu¿� W "Olimpie",
jednym z najwiêkszych akade-
mików, swego czasu popêka³y
od mrozu rury c.o., nastêpnie
przy krótkiej odwil¿y wyla³a
siê z  nich woda, zalewaj¹c kon-
dygnacje, na koniec wreszcie
- zamarz³a ponownie, tyle ¿e
na schodach i pod³ogach, gdy
mróz chwyci³ powtórnie. Jed-
nym s³owem - �lisko�
--- Wiele krakowskich szkó³
podstawowych i nieliczne po-
nadpodstawowe zawiesi³y za-
jêcia na czas mrozów. Pozy-
tywnym efektem tego posuniê-
cia by³ brak m³odzie¿y na
niedzielnej masówce - os³o-
niêciu pomnika marsza³ka
Koniewa.
--- Ostatnie mro�ne dni wy-
wo³a³y w centrum Krakowa
prawdziw¹ gehennê higie-
niczn¹. W starych, nie re-
montowanych i nie moderni-
zowanych kamienicach zama-
rzaj¹ masowo piony kanaliza-
cyjne. Czym to grozi teraz i
przy odwil¿y - nietrudno so-
bie wyobraziæ.
--- Zima zawsze odziera z
pozorów poziom organizacji
pracy socjalistycznej. S³u¿ba
zajmuj¹ca siê utrzymaniem
przejezdno�ci torowiska
tramwajowego od�nie¿a zwrot-
nice zwyk³¹ ³opat¹ zgarnia-
j¹c �nieg� na pas dla samo-

chodów. Dalej - drogowcy nie
zrobi¹ nic, lub zgarn¹ �nieg
na� chodnik. I kto powie, ¿e
siê nic nie robi?
=======================

Z KRAJU
--- Audiencja Jaruzelskiego
u Ojca �wiêtego zosta³a przed-
stawiona w polskich przeka-
ziorach jako kolejny sukces
naszej dyplomacji. Zbieg³a siê
ona w czasie z ograniczeniem
objêto�ci "Tygodnika Powszech-
nego" o jedn¹ czwart¹. Oszczê-
dzaj¹c na III pielgrzymkê pa-
pie¿a - na wzrost nak³adu
"Trybuny Ludu".
--- Udzia³ nak³adów inwes-
tycyjnych w Polsce na handel
wewnêtrzny wynosi ok. 2%, pod-
czas gdy w innych krajach so-
cjalistycznych od wielu lat
waha siê od 2,5 do 4%. A wiêc
je�liby nawet nie brakowa³o
w Polsce towarów - i tak bê-
dziemy stali w kolejkach.
/NAI/
--- Transport samolotowy w
Polsce nie og³osi³ jednak swo-
jej upad³o�ci - "Lot" sprzeda³
siê dwóm firmom, z USA i Au-
strii. Ale mo¿liwo�ci ekonomii
socjalistycznej s¹ nadal gro�-
ne - dlatego kondolencje dla
zagranicznych udzia³owców...
--- Urban zdementowa³ insy-
nuacje, jakoby otrzymywa³ in-
strukcje bezpo�rednio z

===================================================

W �RODKACH MASOWEGO

    Pamiêtamy jeszcze dwudziesty stopieñ zasilania z jesieni
1981 roku. Wtedy winna by³a "Solidarno�æ". Nawet kiedy wzy-
wa³a górników do pracy w wolne soboty, przedstawiono j¹ jako
zal¹¿ek z³a, przyczynê  niedogrzania mieszkañ, wy³¹czeñ
pr¹du w miastach i braku wêgla na wsi.
    I có¿ mamy w zimowej prasie i telewizji po piêciu latach
normalizacji? Jakby to samo. Brak tylko przyczyn niedoli.
Chocia¿ tu i ówdzie s³yszy siê, ¿e zawinili ci, którzy nie
pomy�leli o zimie. Brak te¿ znanych sprzed piêciu lat donie-
sieñ, ¿e wêgla na sk³adzie jakiej� elektrowni starczy jeszcze
na jeden, dwa albo trzy dni. S³yszymy za to, ¿e awarie s¹ w
normie, a jako�æ gazu koksowniczego uleg³a zmianie - zupe³-
nie tak samo jak opó�nienia poci¹gów.
    Dwudziesty stopieñ zasilania móg³  zaszkodziæ "Solidar-
no�ci".
    Ale nigdy socjalizmowi.
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

/c. dal. na str. 2/
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Moskwy, do której, jak wyjawi³,
niezmiernie têskni. Nic, tylko
aprobowaæ te têsknoty i ¿yczyæ
rych³ego ich zaspokojenia.
=========================

ZE �WIATA
--- W³oscy przywódcy zwi¹zko-
wi w czasie spotkania z Jaru-
zelskim wrêczyli mu listê 23
nazwisk wiê�niów politycznych,
którzy s¹ jeszcze wiêzieni
mimo wypuszczenia innych we
wrze�niu ub. roku. Poza tym,
na cze�æ Jaruzelskiego zorga-
nizowano w czasie jego wizyty
w Rzymie wystawê polskich wy-
dawnictw podziemnych z kraju.
--- Pod koniec ub. roku pro-
paganda radziecka i obozowa
specjalizowa³a siê w przedsta-
wianiu wypadków powrotu z Za-
chodu do ZSRR radzieckich
emigrantów. W listopadzie do
Zwi¹zku Radzieckiego powróci-
³o po 10 latach pobytu w USA
ukraiñskie ma³¿eñstwo Dawid
i Hajna Gontowie. W wywiadzie
dla "Prawdy" stwierdzili, ¿e
"trwaj¹cy 10 lat koszmar jest
wreszcie za nimi". Trzy dni
pó�niej Hajna Gonta o�wiadczy-
³a, ¿e chc¹ wróciæ do Stanów
Zjednoczonych.
=========================

OKIEM FOTOREPORTERA
    W ostatni czwartek od rana
wia³ silny wiatr. Jakby siê
kto� powiesi³.
    Mieszkañcy osiedla Widok
id¹cy do pracy mogli podziwiaæ
hu�taj¹cy siê na d�wigu pomnik
Koniewa...
=========================
MY�LI LUDZI WIELKICH

    Polityka jest spraw¹ zbyt
powa¿n¹, aby pozostawiaæ j¹ w
rêkach polityków.

CH. DE GAULLE

    Biurokraci nale¿¹ prawdo-
podobnie do narodowych zabyt-
ków i dlatego tak trudno jest
ich zniszczyæ.

A. MALRAUX
=========================
MY�L �REDNIEGO POLAKA
   Socjalizm to pokój, ale kapi-
talizm to cztery pokoje z ku-

                               chni¹!

GENERA£ W WATYKANIE
    Pierwsza po roku 1981 wizyta Jaruzelskiego na Zacho-
dzie, w Watykanie mia³a dowie�æ, ¿e jest on Polakiem. Gene-
ra³ by³ gotów za dobre s³owo papie¿a pa�æ na kolana, ale
nie - biæ siê w piersi.
    Zmuszony do przyjêcia w³oskich przywódców zwi¹zkowych
domagaj¹cych siê wolno�ci dla zwi¹zków zawodowych w Polsce
powtarza³ bezczelnie, ¿e wolno�ci tej jest u nas pod dostat-
kiem. Zapytany za� na konferencji prasowej o programowe
zwalczanie religii przez marksizm udawa³, ¿e problemu ta-
kiego po prostu nie ma. Na koniec z wyrzutem doda³, ¿e spo-
dziewa³ siê ze strony gospodarzy wiêkszej uprzejmo�ci. Nie
mia³ siê gdzie zahartowaæ?
    Swojej polsko�ci dowodzi³ te¿ odwiedzaj¹c cmentarz pod
Monte Cassino. Przyodziany w mundur symbolizuj¹cy wszystko
to, przeciwko czemu walczyli i ginêli le¿¹cy tam polscy
¿o³nierze, pozowa³ na wodza wszystkich Polaków, którzy zgi-
nêli za ojczyznê. Wiedzia³, ¿e kamienie nie przemówi¹.
    Efektem wizyty jest potwierdzenie przyjazdu Jana Paw³a
II do Polski, w czerwcu tego roku. Papie¿-Polak wie chyba
lepiej, co zrobi, ni¿ genera³-komunista.
===================================================

C z y t a j   u w a ¿ n i e

KRYZYS
    Naturaln¹ polityk¹ w pañstwie totalitarnym jest oscylo-
wanie miêdzy odwil¿¹ a przykrêcaniem �ruby. Odwil¿ robi
siê, aby o¿ywiæ gospodarkê, przykrêca  �rubê - aby wygasiæ
opozycjê. Oba manewry s¹ okazj¹ do czystek personalnych.
    A tu opozycja bryka, a gospodarka le¿y. /k/
======================================================
D o k u m e n t y   s p r z e d   l a t

LIST Z KRAJU - 1832 ROK
    "Widzieæ codziennie tryumf najezdników, widzieæ tryumf
jeszcze przykrzejszy zdrajców kraju, ogl¹daæ pogardê i po-
ni¿enie narodu... niesprawiedliwo�æ rz¹du tera�niejszego,
prze�ladowania i ucisk, a co najwiêcej, byæ przymuszonym
szukaæ utrzymania nêdznego ¿ycia w s³u¿bie ludzi których
z duszy nienawidzê: jest¿e to mi³¹ rzecz¹ dla cz³owieka
który ¿ycie swoje dla Ojczyzny po�wiêca³ i gotów zawsze po-
�wiêciæ!"
    �wiadomo�æ z³a zawsze boli tak, jak i samo z³o. Ale trud-
no ze z³em walczyæ, kiedy brak jego �wiadomo�ci.
====================================================
L u f c i k   w a r i a t a

    Ogl¹dali�my konferencjê prasow¹ generalissimusa w Rzy-
mie, ale obraz okrutnie trz¹s³ siê i podskakiwa³. Prelegent
wyja�ni³ nam, ¿e to monta¿y�ci wyciêli wstawki z w³oskim
t³umaczeniem, ¿eby sprawozdanie nie by³o za d³ugie.
    - Prowokacja! - rykn¹³ kto� nagle. Obejrzeli�my siê
wszyscy. To nasz sekretarz, ca³y czerwony. - Kontrrewolu-
cjoni�ci! Wrogie aluzje! Banda terrorystów! - be³kota³ se-
kretarz, potem zamilk³.
    - Rzeczywi�cie, przypomnia³o mi siê! Pamiêtacie te
drgawki w Belwederze podczas spotkania z Janem Paw³em? Co�
w tym jest... Mo¿e to skutek �wiêconej wody? Zobaczymy w
czerwcu - je¿eli nie wybuchnie epidemia pryszczycy. Baj!

- Hipek -         ---
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
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NR 4/194/  26.1.86 15 Z£
=========================

OBSERWATORIUM
  Choæ telewizja, jak co roku,
obiecywa³a ustami ministrów
brak podwy¿ek w roku 1987,
PODWY¯KI - S¥. Ka¿dy je za-
uwa¿a, ale nie wszyscy i nie
wszystkie. Astronomiczne
przyrastanie kosztów ¿ycia
bêdziemy skrzêtnie odnotowy-
waæ w tym roku. Je�li zauwa-
¿y³e� Czytelniku zwy¿kowanie
jakiej� ceny - prze�lij in-
formacjê o tym do Obserwato-
rium. Niech nic nie umknie
naszej uwadze!

    Od pocz¹tku stycznia na-
st¹pi³a podwy¿ka cen op³at i
artyku³ów:
1. op³ata rtv - do 200 z³
2. gazety - �rednio o 30%
3. �mietana - do 66 z³
4. drewno - ka¿dy sort o 3
   tysi¹ce z³ na 1m3
5. us³ugi kserograficzne - do
   15 z³ na 1 str., za us. eks-
   presow¹ /do 24 godz./ - do
   20 z³ za 1 str.

cdn.
========================

Z REGIONU
--- W zwi¹zku z III piel-
grzymk¹ Jana Paw³a II do
Polski zosta³ og³oszony przez
krakowskie pisma niezale¿ne
konkurs na plakat i has³o na
transparent. Plakat ma byæ
formatu A4, maksymalna ilo�æ
kolorów - 2. Ostateczny ter-
min nadsy³ania projektów -
przez kolporterów - up³ywa
28 lutego br.

--- W jednym z krakowskich
szpitali wyrzuca siê krew,
która niew³a�ciwie przecho-
wywana i niekonserwowana
nie nadaje siê w koñcu do
u¿ytku. Inna sprawa, ¿e ta
krew nie jest wysokiej jako-
�ci. Wielu dawców oddaje krew
dla pieniêdzy, czêsto na al-
kohol. Nierzadko s¹ to ludzie
o z³ym stanie zdrowia, po-
bie¿na kontrola przed pobra-
niem krwi nie jest wystar-
czaj¹ca, by ustaliæ stan ich
zdrowia. Dlatego na transfu-
zjê zgadzamy siê, odpukaæ, w
ostateczno�ci.
--- Dworzec G³ówny w Krako-
wie jest, jak wiadomo w re-
moncie. Nie usprawiedliwia
to jednak faktu, ¿e brak na
nim - poczekalni. Hale z ka-
sami biletowymi mieszcz¹ ba-
rdzo niewiele ³awek, na pero-
nach za� nie sposób przeby-
waæ, bo mróz. Ludzie chroni¹
siê w przej�ciu podziemnym,
które os³ania ich chocia¿
przed wiatrami. Ma³a restau-
racja dworcowa zabezpieczy³a
siê przed przekszta³ceniem w
poczekalniê w bardzo prosty
sposób - nie s³ychaæ w niej
zapowiedzi o poci¹gach, bo
g³o�nik zosta³ wy³¹czony.
Ludzie wiêc marzn¹ i wycze-
kuj¹ spó�nionych poci¹gów.
A remont trwa. Zima te¿.

--- Od przysz³ego tygodnia
pismo niezale¿ne "Ma³a Pol-
ska", wydawane przez PAP Kra-
ków, podnosi cenê egzemplarza
pojedynczego o 30 procent, tj.
z kwoty 15 z³ - do 20 z³otych.
=========================
Z KRAJU
--- OPZZ bêdzie interpelowaæ
w sejmie w sprawie naruszenia
ustawy o zwi¹zkach zawodo-
wych, poniewa¿ rz¹d nie skon-
sultowa³ nale¿ycie projektu
ustawy o podwy¿szeniu rent i
emerytur. Pozory ciesz¹. Kto
pamiêta interpelacje w sejmie,
gdy zdelegalizowano "S"?
--- W czasie spotkania w Wa-
tykanie genera³ dosta³ w pre-
zencie od papie¿a pami¹tkowe
ró¿añce dla swojej rodziny.
Metoda na bezbo¿nika - biæ go
ró¿añcem po g³owie. Mo¿e go
o�wieci.
--- Gdyby nie wiê�niowie,
stanê³aby Rze�nia Zak³adów
Miêsnych w Poznaniu. Oni to
bowiem dowo¿eni z zak³adów
karnych m.in. w Mrowinie i
Kozieg³owach, zatrudnieni s¹
na takich stanowiskach, na
których nikt nie chce praco-
waæ. Stanowiska te znajduj¹
siê przy tzw. ta�mie poubojo-
wej, gdzie panuj¹ warunki
ur¹gaj¹ce elementarnym wymo-
gom BHP, a mimo tego praca
jest nêdznie op³acana. I tak

===================================================
C z y t a j   u w a ¿ n i e

G£UPOTA I BEZCZELNO�Æ
    Osobi�cie jestem przeciwnikiem dyktatury proletariatu.
Uwa¿am, ¿e naturalnym dla Polski jest ustrój taki, jak na
Zachodzie, a wiêc zbli¿ony do przedwojennego. Wtedy nie by-
³oby d³ugu, ba³aganu i cenzury, a i kryzys by³by zapewne
mniejszy.
    Ale zgadzam siê, ¿e to na razie niemo¿liwe. I dlatego za-
pisa³em siê do "Solidarno�ci". Wa³êsa wygl¹da³ dosyæ auten-
tycznie i je�li chcia³ rozmawiaæ z komunistami, to byæ mo¿e
by³ w tym jaki� sens. Sam strajk, po to, by rozmawiaæ z rz¹-
dem, by³ po�rednio zgod¹ na ten rz¹d. "Solidarno�æ" by³a kom-
promisem, ustêpstwem wobec komunizmu. Zawsze chcia³em byæ
realist¹. Trzeba to trzeba. Trudno.
    A oni nam na tê wyci¹gniêt¹ rêkê - nadeptuj¹. Takich
b³êdów Historia nie przebacza.

/k/
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oto jawi siê niezawodna me-
toda "racjonalnej" dzia³al-
no�ci gospodarczej. Zawarta
jest ona w pytaniu: po co
poprawiaæ warunki pracy
i podnosiæ p³ace, skoro bez
tych zmian mo¿na pozyskaæ
pracowników w postaci wiê�-
niów? Metodê tê w Poznaniu
stosuje nie tylko rze�nia.
M. in. "Centra" zatrudnia
wiê�niów przy produkcji
akumulatorów w warunkach
gwarantuj¹cych o³owicê.
/NAI/
--- Ukaza³a siê ostatnio
bajeczka dla dzieci pt.
"Piku�", w nak³adzie 400
tys. i w cenie 45 z³. Wy-
da³o j¹ wspólnie wydawnic-
two Agencji Presspol i Do-
nau Trading Co. Autorem
bajeczki jest sam szef
PRON-u Jan Dobraczyñski.
Czy¿by bojkot jego ksi¹¿ek
zmusza³ go do pisania ba-
jek dla dzieci? A mo¿e po
prostu jest to kolejna baj-
ka, jak¹ nam wszystkim
opowiada?
--- Drog¹ satelitarn¹ nada-
wane s¹ ju¿ w �wiecie 22 pro-
gramy telewizyjne, m. in. in-
formacyjny program z USA /w
godz. 14-15, w systemie SECAM
625, pasmo 11, 593 GH/. Do od-
bioru tych programów potrze-
bne s¹ w Polsce dwie rzeczy:
dwumetrowa antena parabo-
liczna /nastawiona pod k¹tem
28,50; 197,50/ oraz zezwolenie
ministerstwa ³¹czno�ci. Jak
dot¹d, rzeczony resort nie
wyda³ ani jednego zezwolenia.
=========================

ZE �WIATA
--- Ambasada sowiecka w Pa-
ry¿u zatrudnia 286 obywateli
sowieckich. Ambasada francu-
ska w Moskwie - 116 Francu-
zów. ¯eby uzyskaæ zezwolenie
na stworzenie w Leningradzie
konsulatu z 7-ma Francuzami
skazanymi na bezczynno�æ,
Francja musia³a siê zgodziæ
na powstanie w Marsylii kon-
sulatu sowieckiego, w którym
pracuje 20 ci¹gle zajêtych

Sowietów. Obs³ug¹ placówek
zachodnich w ZSRR zajmuje siê
UPDK /komórka KGB/. We Fra-
ncji przebywa w sumie /poza
pracownikami ambasady i kon-
sulatu/ ok. 700 obywateli so-
wieckich. S¹ to przedstawi-
ciele "Areof³otu", cz³onkowie
dyrekcji mieszanych, francu-
sko-sowieckich spó³ek han-
dlowych i urzêdnicy delega-
tury dla obustronnej wymiany
handlowej. Wszyscy maj¹ pasz-
porty dyplomatyczne. W ci¹gu
10 lat ilo�æ tych "dyploma-
tów" podwoi³a siê. /BIO/
--- Austriê zasypa³ �nieg na

wysoko�æ 2 metrów. Nie ma
jednak problemu z przejaz-
dami. Do akcji od�nie¿ania
w³¹czono ca³y sprzêt bu-
dowlany z terenów zasypa-
nych. Sprzêt by³ prywatny,
a od�nie¿anie posz³o szyb-
ciej ni¿ w naszym pañstwo-
wym monopolu.
======================
MY�LI LUDZI WIELKICH
    A¿eby rz¹dziæ, trzeba
mieæ do tego prawo. ¯eby
rz¹dziæ dobrze trzeba mieæ
si³ê i trzeba mieæ rozum.

       W. WITOS
======================

D o k u m e n t y   s p r z e d   l a t

DYSKUSJA W BRYTYJSKIEJ IZBIE GMIN - ROK 1833
    "W ca³ym kraju naj¿ywsza panuje dla Polaków sympatia, a
je�li ta sympatia jeszcze mocniej siê niewyra¿a, to zt¹d po-
chodzi, ¿e mieszkañcy tego kraju nie mog¹ wierzyæ, i¿by opo-
wiadania nieszczê�æ Polski, by³y prawdziwe. Kiedy my, co ¿y-
jemy pod instytucjami wolnemi, w kraju cywilizowanym, gdzie
najmniejsze pogwa³cenie w³asno�ci, wolno�ci osobistej, surowo
jest karane, kiedy siê o tyranii, o czynach barbarzyñskich,
okrucieñstwach oburzaj¹cych� s¹dzimy, ¿e opowiadania te s¹
fa³szywe, a przynajmniej przesadzone, bo nie przypuszczamy
i¿by takie czyny mog³y siê dziaæ jeszcze w tera�niejszym
wieku� Widzê tam tylko system, d¹¿¹cy do wytêpienia zupe³-
nego narodu polskiego... Nie s¹ to dzie³a Nerona ani Kaligu-
li, rozkoszuj¹cych w okrucieñstwach... To co� gorszego� tu
widzimy postanowienie zimne, sta³e, systematyczne, wynisz-
czenia jakim b¹d� kosztem narodu polskiego, i nic nie zanie-
dbano, ¿eby celu tego dopi¹æ: instytucje polskie zniszczone,
religia Polaków prze�ladowana�"
    Jak niewiele siê zmieni³o.
    Jak trafne s¹ stare diagnozy.
===================================================

L u f c i k   w a r i a t a
    Zastanawiali�my siê ostatnio, czy najpierw zamarzniemy,
czy te¿ udusimy siê py³em przywiewanym, nie da siê ukryæ, od
wschodu.
    Pielêgniarz, który coraz ³atwiej sinieje z byle powodu,
zagrozi³ nam natychmiast skierowaniem pod pomnik marsza³ka
Koniewa w celu oddania ho³du.
    - Panie, nie strasz mnie pan! - zdenerwowa³ siê pacjent
Y. - Koniew to by³ przedostatni porz¹dny Rosjanin w tym
mie�cie, ¿ycie mi uratowa³! Sam mu kwiatek zaniosê, jak st¹d
wyjdê!
    - Co znaczy "przedostatni" - zdziwi³ siê pielêgniarz -
czemu akurat "przedostatni"?
    - Dowiesz siê pan. Jak przyjdzie jego pora� Uch, ¿eby nie
ten mróz�
    Pielêgniarz posinia³ zupe³nie. To ten mróz?

- Hipek -
===================================================

1987  �  26 STYCZNIA  �  NR 4 (194)



MA£A POLSKA  �  ROK V
429

PISMO NIEZALE¯NE. WYDA-
WCA PAP - POLOWE ARCHI-
WUM PRASOWE KRAKÓW, MA-
£OPOLSKA. NASZA DEWIZA:

PLUS RATIO QUAM VIS
RACZEJ ROZUMEM NI¯ SI£¥

ROK V

mm mm mmm  m  mmmmm mm m m mmm m mm m m mmm  m  mmmm   m m m  mm m m

mmm mmm m   mmm m m mmmm m m m m   m   mm  m mmmm m m m    m  mm  mmmm   mmm mm mmm  m m m m

NR 5/195/  2.2.87 20  Z£
=========================

OBSERWATORIUM
  Kolejne podwy¿ki tygod-
nia:
6. fiat 126 p - do 400 tys. z³,
   "lifting" - do 464 tys.
   z³otych,
7. op³ata za taksówki,
8. p³atki kukurydziane - do
   53 z³
9. pralki automatyczne, lo-
   dówki, zamra¿arki - o 12
   procent,
10. "Ma³a Polska" - do 20 z³.

cdn.
========================

Z REGIONU
--- 24 stycznia br. odby³ siê
w Krakowie w klasztorze o.o.
Kapucynów tradycyjny Op³a-
tek Legionowy. Organizato-
rami byli Zwi¹zek Legioni-
stów Polskich oraz Komitet
Opieki nad Kopcem J. Pi³sud-
skiego. W uroczysto�ci wziê³o
udzia³ 200 osób, w�ród któ-
rych by³o piêciu z ¿yj¹cej w
Krakowie dwudziestki legio-
nistów. W�ród zaproszonych
by³y tak¿e rodziny po zmar-
³ych legionistach, ¿o³nierze
Armii Krajowej i Polskich
Si³ Zbrojnych na Zachodzie,
Kadeci, seniorzy Harcerstwa,
cz³onkowie "Solidarno�ci",
przedstawiciele KPN. Patrio-
tyczne wiersze recytowali
Maria Przybylska i Jan
Adamski. Od�piewano kolêdy i
pie�ni legionowe z "1 Bryga-
d¹" na czele. W serdecznej
atmosferze sk³adano sobie

¿yczenia i s³uchano wspo-
mnieñ. Ca³o�æ zakoñczy³a siê
podpisaniem przez obecnych
okoliczno�ciowego adresu do
Jana Paw³a II.
--- Wydawnictwo Literackie
przygotowuje wydanie ksi¹¿ki
G. Orwella "1984". Jest to po-
zycja klasyczna, opisuj¹ca po-
nur¹ rzeczywisto�æ dyktatury
totalitarnej, notabene w tek-
�cie ani razu nie pada s³owo
"Zwi¹zek Radziecki" Obecnie
ksi¹¿ka znajduje siê w recen-
zjach wydawniczych. WL spo-
dziewa siê nie�le zarobiæ, po-
dobnie jak na wydanym nie-
dawno Gombrowiczu.
--- Uchwalona w³a�nie przez
pracowity Sejm ustawa o far-
macji zbieg³a siê z zapowie-
dzi¹ pogorszenia siê zaopa-
trzenia s³u¿by zdrowia w leki.
Lekarze z Instytutu Pediatrii
w Prokocimiu nie dali temu
wiary, bo trudno im by³o sobie
wyobraziæ, ¿e mo¿e byæ gorzej
ni¿ jest. A jednak mo¿e. Co wi-
daæ go³ym okiem w aptekach.
Ledwie przysz³y mrozy - za-
brak³o witaminy C, syropów i
prostych nawet antybiotyków.
U�miech wzbudza³y pytania o
ma�æ przeciw odmro¿eniom. Sejm
jednak trzyma siê zdrowo, sto-
suj¹c do uszu watê, a na to
wszystko nauszniki.
--- Autorem nowego krakow-
skiego pomnika na os. Widok -
marsza³ka Koniewa, jest na-
dworny rze�biarz krakowskie-
go KW Antoni Hajdecki. Zain-
kasowa³ on za ów pomnik okr¹-
g³a sumê 17 milionów /z³otych
- na szczê�cie/. Trudno prze-
widzieæ czy w³adze zdecyduj¹

siê ujawniæ ca³kowity koszt
tego przedsiêwziêcia. Póki co,
nowy pomnik mo¿e odbiæ siê
na karierze Hajdeckiego. Ko-
niew jest wy¿wszy od Lenina w
Nowej Hucie. Nie uchodzi�
=========================
Z KRAJU
--- Zastêpca sekretarza sta-
nu USA John Whitehead za-
koñczy³ wizytê w Polsce. Roz-
mawia³ z Lechem Wa³ês¹, ge-
nera³em Jaruzelskim i Mes-
snerem. Odwiedzi³ grób ks.
Popie³uszki, z³o¿y³ ho³d bo-
haterom getta w Warszawie.
Genera³ zrobi³ na nim dobre
wra¿enie. Miejmy nadziejê, ¿e
na krótko.
--- Orwell zostanie wydany,
ale w ¿adnym wydawnictwie
pañstwowym nie wyda siê "Ma-
³ej Apokalipsy" Tadeusza Kon-
wickiego, opisuj¹cej polsk¹
rzeczywisto�æ czasów Edwarda
�l¹skiego. Na fali liberali-
zacji Bratny powiedzia³ w te-
lewizji, ¿e mo¿na by tê ksi¹¿kê
wydaæ ale inicjatywy nikt nie
podj¹³ i kolejno "nieszablo-
nowe posuniêcie w³adzy"
utknê³o w martwym punkcie.
Zbyt wiele jest na razie po-
zosta³o�ci po Edwardzie.
--- Wojciech Ziembiñski,
by³y KORowiec, sygnatariusz
listu do Gorbaczowa w spra-
wie trzech przywódców Polski
podziemnej: Okulickiego, Jan-
kowskiego i Jasiukowicza,
którzy po procesie 16-tu nie
powrócili nigdy do kraju
otrzyma³ potwierdzenie z ka-
ncelarii Sekretarza General-
nego KPZR, ¿e pismo wp³ynê-

===================================================
   W£ADZA I PAN X

    Co to w ogóle jest porozumienie, je�li nie mamy prawa do
dzia³ania? Od legalizacji do porozumienia bardzo daleka
droga. U¿ywanie s³owa "porozumienie" jest z naszej strony
nieporozumieniem, a ze strony w³adzy bezczelno�ci¹. ¯eby siê
z kim� porozumieæ, trzeba najpierw uznaæ jego istnienie.
"Porozumienie z narodem" jest to kompromituj¹cym eufemizmem.
Eufemizmem, bo oznacza porozumienie w³adzy z wybranymi
przez ni¹ osobami. Kompromituj¹cym, bo jaka¿ to w³adza po-
trzebuje porozumienia z w³asnym narodem.

/k/
===================================================

/c.d. na str. 2/
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³o. Jest ewenement w skali
�wiatowej, gdy¿ jak dot¹d
¿adne nawet krajowe instytu-
cje s³u¿¹ce obywatelom jak
np. Sejm, nie racz¹ ani po-
twierdzaæ ani odpowiadaæ na
petycje obywateli o odmien-
nych pogl¹dach, zgodnie z za-
sad¹, ¿e sprawy nie ma dopóki
siê jej nie zauwa¿a.
--- W województwie kieleckim
3 tysi¹ce hektarów stanowi¹
od³ogi. Przy malej¹cym zain-
teresowaniu rolników upraw¹
najgorszej ziemi do 1990 roku
area³ ziemi porzuconej mo¿e
siê zwiêkszyæ do 15 tysiêcy
hektarów. /NAI/
========================

ZE �WIATA
--- Jako�æ towarów produko-
wanych przez ZSRR jest jedn¹
z najni¿szych w �wiecie. W
1985 roku zanotowano np. po-
nad 400 przypadków eksplozji
telewizorów kolorowych. W
ramach nowych reform Gorba-
czow og³osi³ rok 1987 rokiem
jako�ci towarów rynkowych.
Od stycznia rozpoczêli dzia-
³alno�æ niezale¿ni inspekto-
rzy uprawnieni do wycofania
z rynku towarów niskiej ja-
ko�ci. Dotychczas kontrola
jako�ci by³a wewnêtrzn¹
spraw¹ zak³adu bardzo czêsto
nie odbywa³a siê wcale,
szczególnie pod koniec mie-
si¹ca i roku, kiedy fabryki
zajmuj¹ siê wy³¹cznie gonie-
niem planu. /BIO/
=========================
NA�LADUJ¥ NAS
    Najnowszy numer /58/ pi-
sma "Niepodleg³o�æ" krakow-
skiego organu KPN do z³u-
dzenia przypomina "Ma³¹
Polskê" pod wzglêdem tech-
niki druku, uk³adu, a nawet
tre�ci. Mi³o byæ wzorem dla
innych...
=========================
MY�L �REDNIEGO POLAKA
    Chyba rozumiem w³adzê.
W zimie jest zimno. W lecie
jest gor¹co. Wiosn¹ wzbiera-
j¹ rzeki. Jesieni¹ poda
deszcz. Jak tu rz¹dziæ ta-
kim krajem!?

PE£ZAJ¥CY SABOTA¯

    Inflacja, spadek p³ac realnych i ci¹g³e podwy¿ki cen
powoduj¹ zupe³ny zanik socjalistycznej dyscypliny pracy.
Zdrowo my�l¹cy cz³owiek pracuje odpowiednio do wynagro-
dzenia, jakie za pracê otrzymuje. Stara siê wiêc opêdziæ od
niej jak najmniejszym wysi³kiem, przyk³adaj¹c siê za to do
tzw. fuch wykonywanych najlepiej w czasie pracy. I nie do-
tyczy to tylko hydraulika czy mechanika samochodowego ze
stacji pañstwowej. Jak kraj d³ugi i szeroki kwitn¹ dodat-
kowe zajêcia pozaetatowe, wykonywane w czasie pracy w ci-
chym przyzwoleniu szefa lub nawet wbrew niemu.
    Ten pe³zaj¹cy sabota¿ chroni jako� ludzi przed obni¿e-
niem siê poziomu ¿ycia. Byt okre�la �wiadomo�æ - jedna
idea Marksa jaka siê sprawdzi³a w krajach dotkniêtych
socjalizmem.
==================================================

D o k u m e n t y   s p r z e d   l a t

LIST Z WARSZAWY - GRUDZIEÑ 1834
    "Miko³aj przejecha³ przez Warszawê... D. 27 listopa-
da przyby³ do stolicy i prosto do Cytadelli zajecha³...
Nastêpnie na placu musztry odby³ przegl¹d swoich stu-
pajków;
    ...Gazety warszawskie pisz¹, ¿e lud cisn¹cy siê po
drodze w przeje�dzie do belwederu, "zape³nia³ powietrze
okrzykami rado�ci, ze ³zami w oczach patrza³ na dobre-
go ojca".
    Gazety re¿imowe tak samo dzi� widz¹ jak ich po-
przedniczki. Mo¿e tylko zamiast o ³zach mówi siê o en-
tuzjazmie.
==================================================

MA£Y SONDA¯
    Warto utrwaliæ dla potomno�ci obraz roku akademickie-
go 1986/7, w którym Benon Mi�kiewicz realizuje weryfika-
cjê wszystkich polskich uczonych. Oto jedno z pytañ ankie-
ty, stanowi¹cej narzêdzie czystki - weryfikacji:
"Czy swoj¹ postaw¹ i oddzia³ywaniem wp³ywasz pozytywnie na
studentów i wspó³pracowników w zakresie przyznawania w
praktyce pierwszeñstwa interesowi spo³ecznemu ponad spoj-
rzeniem partykularnym? /!!/ - TAK - NIE".
Zadali�my to pytanie trzem losowo wybranym docentom - je-
dyny, który odpowiedzia³, rzek³ by³: "A bo ja wiem?" Pozo-
stali uczynili nam nieparlamentarne propozycje.
==================================================

L u f c i k   w a r i a t a

    Mamy nowego pacjenta - by³ego naukowca. Pracowa³
w Instytucje Pomiarów Czernienia �niegu. Kiedy go zapy-
tali�my, co mu dolega, nie chcia³ gadaæ, ale w koñcu pie-
lêgniarz do³o¿y³ mu trochê, ¿eby podwy¿szyæ temperaturê
dialogu i facet wyzna³, ¿e go wylali za b³êdn¹ hipotezê.
- Za co? spyta³ pielêgniarz. - No wiecie - za³o¿y³em, ¿e
proces czernienia �niegu musi mieæ jak¹� przyczynê.
- A nie ma? - spyta³em g³upio. Tego, wiecie, na razie nie
bêdzie siê bada³o. Teraz mierzymy - tzn. mierz¹. A ja zo-
sta³em na rencie... - I bardzo dobrze - podsumowa³ obrady
pielêgniarz.

- Hipek -   ---
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Z REGIONU
--- Mistrzejowice. W zesz³y
czwartek ks. Jancarz podziê-
kowa³ pracownikom MPK za
usprawnienie dojazdów do ko-
�cio³a. Na mszê czwartkow¹
mo¿na ju¿ spokojnie dojechaæ.
Koniec mszy stanowi³ wystêp
aktorów warszawskich, którzy
przedstawili monta¿ pie�ni i
poezji.
--- Lekarze z dzielnicowych
o�rodków zdrowia otrzymali
zalecenia z HiL, by pracow-
nikom tego zak³adu nie wy-
stawiaæ zwolnieñ chorobowych
na czas d³u¿szy ni¿ 3 dni.
Tylko kto zaka¿e hutnikom
chorowaæ i umieraæ?
--- Z powodu zimy MPO za-
przesta³o wywozu �mieci ze
�ródmie�cia. Na podwórkach,
starych, czêsto wal¹cych siê
ju¿ kamienic rosn¹ sterty
nieczysto�ci stanowi¹cych
po¿ywkê dla bezpañskich ko-
tów, psów oraz szczurów.
Przed zaraz¹ przestaje broniæ
nawet mróz.
--- W zwi¹zku z niedawnym
przeobra¿eniem wsi Ska³a
ko³o Krakowa w miasto i na-
jazdem go�ci oficjalnych
wszystkie p³ugi i piaskarki
odczyszcza³y d³u¿sz¹, ale
bardziej widokow¹ drogê z
Krakowa, któr¹ na uroczy-
sto�æ mieli przybyæ cz³onko-
wie biura, urzêdu, komitetu
itd. W tym czasie krótsza
droga przez Zielonki by³a
tak zaniedbana, ¿e mieszkañ-

cy byli przez trzy dni zupe³-
nie odciêci od �wiata. Uro-
czysto�ci siê uda³y, narzeka-
li tylko ci, którzy nocowali
na dworcu w Krakowie nie
mog¹c siê dostaæ do domów.
--- 30 stycznia br. odby³ siê
jak co roku Op³atek ¯o³nie-
rzy 8 Pu³ku U³anów ks. Józe-
fa Poniatowskiego, poprze-
dzony msz¹ w ko�ciele �w.
Anny. Obecnych by³o ok. 100
osób, w�ród nich kilkunastu z
ostatnich ju¿ oficerów i
u³anów tego �ci�le zwi¹zane-
go z Krakowem pu³ku. Po mszy
prezes Ko³a pchor. Zaj¹c z³o-
¿y³ sprawozdanie z dzia³añ
Ko³a w roku 1986, nastêpnie
odczytano ¿yczenia i pozdro-
wienia, które nadesz³y spoza
kraju. Po podzieleniu siê
op³atkiem �piewano wspólnie
kolêdy i s³uchano wspomnieñ
¿o³nierskich.
--- Od ubieg³ego pi¹tku wie-
czorem do wtorku rana Proko-
cim by³ pozbawiony ciep³a z
powodu kolejnej awarii cie-
p³owni. Oko³o 100 tys. ludzi
trzês³o siê w zimnych miesz-
kaniach. Za to ju¿ w nastêpny
pi¹tek musieli ciep³o z miesz-
kañ upuszczaæ, bo ciep³ownia
grza³a z my�l¹ o odrobieniu
zaleg³o�ci choæ na dworze
temperatura wzros³a. Fenomen
ten ma swoj¹ nazwê: socjali-
styczna gospodarka ciep³em.

Z KRAJU
--- 16 grudnia ub. roku, w
rocznicê wydarzeñ na Wy-
brze¿u i rocznicê mordu gór-
ników z kopalni "Wujek", zo-
stali zatrzymani w P³ocku
dwaj dzia³acze "S" podczas
wykonywania napisów na mu-
rach instytucji pañstwowej.
Milicja nie oszczêdzi³a im
niczego: byli ustawicznie bi-
ci, wyzywani, szczuci psem,
kopani. Krzysztof Kowalski
i Robert Kalota odmówili
jakichkolwiek zeznañ i za-
¿¹dali konsultacji z leka-
rzem. Po 48 godzinach pobici
i zmaltretowani zostali
zwolnieni. Czeka ich kole-
gium. Z powodu odniesionych
obra¿eñ otrzymali zwolnie-
nia lekarskie.
--- Alfred Miodowicz zara-
bia jako etatowy przewodni-
cz¹cy OPZZ trzykrotn¹ �red-
ni¹ pensjê krajow¹, liczon¹
wed³ug stawek za rok 1986.
Tego typu system uniezale¿-
nienia dochodów od galopuj¹-
cej inflacji proponowa³a
onegdaj "S". Jak na razie
Miodowicz jest jedynym, który
wcieli³ to rozwi¹zanie w ¿y-
cie, szkoda tylko, ¿e sam dla
siebie.
--- Wed³ug listy wydawnictw
PRONinent Dobraczyñski bê-
dzie mia³ w tym roku co naj-
mniej sze�æ wydanych ksi¹¿ek

===================================================

C z y t a j   u w a ¿ n i e

PRECZ Z IMPERIALIZMEM

    Miêdzy tymi, którzy chc¹ wyrwaæ Polskê z upadaj¹cego
obozu, a tymi, którzy chc¹ powstrzymaæ upadek, sprzeczno�æ
jest pozorna. Sam upadek jest konsekwencj¹ faktu, ¿e z jedne-
go centrum próbuje siê sterowaæ ca³ym obozem.
    A w koloniach gospodarki siê nie reformuje. /k/

===================================================

W �RODKACH MASOWEGO
Warsztat naszych dziennikarzy coraz barwniejszy. Je�li nie
paleta, to intensywno�æ - imponuj¹. Oto pointa utworu red.
Juliana Rachwa³a w "Echu Krakowa": "/.../ Nigdy nie zapomnê
prostego górnika ze �l¹ska, który wspi¹wszy siê zim¹ na
prze³êcz /Bronê/ zawo³a³ z pe³nym uznaniem: - O kurwa, jak
tu piêknie! Powiadali staro¿ytni, ¿e g³os ludu jest g³osem
Boga." No i co? Kupujcie "Echo Krakowa".

/c.d. na str. 2/
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w tym 5 wznowieñ. Dwa - w 100
tysi¹cach egzemplarzy...
--- Obowi¹zuj¹cy system roz-
liczania centrali handlu za-
granicznego nie zachêca do
zwiêkszania obrotu. Dochodzi
do sytuacji, ¿e odmawia siê
przedsiêbiorstwom wysy³ki
towarów na eksport, bo cen-
trala wykona³a roczny plan,
a jego przekroczenie spowo-
dowa³oby, ¿e w przysz³ym roku
baza wszelkich porównañ by-
³aby wy¿sza, co grozi³oby
niewykonaniem zadañ. /NAI/
=========================

ZE �WIATA
--- Jak poda³o zachodnio-
niemieckie radio, nad Berli-
nem Zachodnim unosi³ siê
przez parê dni smog, co spo-
wodowa³o decyzjê miejscowych
w³adz o zakazie u¿ywania sa-
mochodów prywatnych. Po dru-
giej stronie Muru Berliñ-
skiego zagro¿enia nie zauwa-
¿ono. Wartburgi i trabanty
kopci³y jak zwykle.
--- Wed³ug PAP w USA ¿yj¹ w
stanie ubóstwa 33 miliony
obywateli. Tyle co w Polsce!
=========================

POTWIERDZAMY: Nauczcyciel -
2000. D Z I Ê K U J E M Y!
=========================

MY�LI LUDZI WIELKICH

    Potêgi pañstwa i jego
przysz³o�ci nie zabezpieczy
¿aden choæby najwiêkszy ge-
niusz - uczyniæ to mo¿e ca³y,
�wiadomy swych praw Naród.

W. WITOS

    Wielko�æ cz³owieka polega
na jego postanowieniu, by byæ
silniejszym ni¿ warunku ¿y-
cia.

A. CAMUS
=========================

K¥CIK PORAD TECHNICZNYCH
    Szanowny Panie! Je¿eli w
pañskim mieszkaniu na dzie-
si¹tym piêtrze woda pojawia
siê dwa razy na tydzieñ tu¿
po pó³nocy, to radzimy pod³¹-
czyæ do kranu telewizor.

=========================

ZASADY SOCJALISTYCZNEGO LUDOW£ADZTWA
    Premier Messner ma coraz gorsz¹ prasê. Jego ostatni¹
konferencjê prasow¹ uwa¿a siê za kolejn¹ k³odê rzucon¹
mu pod nogi. W ko³ach zbli¿onych twierdzi siê bowiem, i¿
profesor-premier jest dobry... dopóki nie zacznie mó-
wiæ.
    Inna sprawa, ¿e powodem niechêci do Messnera mog¹ byæ
te¿ znane z czasów Gierka praktyki obsadzania stanowisk
centralnych jego ziomkami ze �l¹ska. Gierka przypomina
te¿ rz¹dowa polityka forsownych inwestycji w przemy�le
ciê¿kim oraz umacnianie centralnego zarz¹dzania i
wszechw³adzy biurokracji w gospodarce. Nazywa siê to dru-
gim etapem reformy, a posuniêcia z tym zwi¹zane wywo³a³y
opór nawet w Sejmie.
    Zadra¿nienia te, tak nie na miejscu w socjalizmie, spo-
woduj¹ - jak twierdz¹ wtajemniczeni - rych³y awans pre-
miera na bardziej odpowiedzialne stanowisko.
==================================================
D o k u m e n t y   s p r z e d   l a t

DYSKUSJA W BRYTYJSKIEJ IZBIE GMIN - 1833 ROK
    "Od dwóch wieków Rossya ogarnia stopniowo posiad³o�ci
swoich s¹siadów. Rozprzestrzenia siê i rozlewa na wszyst-
kie strony, na wschód, zachód, pó³noc i po³udnie... depcz¹c
prawa Boskie i ludzkie, u¿ywaj¹c najnikczemniejszej hipo-
kryzji i najdzikszej tyranii wzglêdem tych których ujarz-
mia"
    Tzn. ¿e to, co mamy dzi� na wschodzie, mo¿emy nazwaæ do-
brze zakorzenion¹ w historii polityk¹ zaborcz¹.
==================================================
L i s t y   d o   r e d a k c j i

    "Podnie�li�cie cenê, ale zrobili�cie to jak nie przymie-
rzaj¹c Urban. Z jednej strony ka¿ecie obserwowaæ podwy¿ki
w naszym cudownym systemie, a z drugiej - informujecie o
w³asnej po cichu, z przyczajki, zupe³nie jak re¿imowa pra-
sa, która najpierw opluje dzia³ania przeciwnika, a potem
zrobi tak samo jak on. Zdenerwowali�cie mnie cokolwiek...
Ale ¿yczê wam zdrowia. Wasz Uwa¿ny Czytelnik.
===================================================

L u f c i k  w a r i a t a
    Przyszed³ do nas opatulony po czubek nosa przedstawi-
ciel dyrekcji i zapewni³, ¿e sytuacja jest opanowana.
/Z k¹ta rozleg³o siê dono�ne szczêkanie zêbami, ale po
chwili ucich³o./
    Przedstawiciel podkre�li³, ¿e dziêki pomocy bratnich
krajów, wspieraj¹cych system energetyczny /w tym momencie
zgas³o �wiat³o/, w najbli¿szym czasie przezwyciê¿one zosta-
n¹ obecne, chwilowe trudno�ci. /Kto� opar³ siê o kaloryfer
i razem z nim run¹³ z hukiem na ziemiê./ Bêdzie Cieplej!
    Potem poszli�my od�nie¿aæ otoczenie obiektu i rzeczywi-
�cie zrobi³o siê cieplej. No to - do wiosny!

- Hipek -
===================================================
HUMOR
Nauczyciel pyta uczniów:
- Kto by³ najwiêkszym wodzem
w historii? Kto dobrze odpo-
wie dostanie ode mnie 500 z³.

    Zg³asza siê Ja�. Najwiêk-
szym wodzem by³ W.I. Lenin.
Brawo Jasiu, oto 500 z³. Ja�
chowa pieni¹dze, wraca do
³awki i mówi szeptem:

"Przepraszam ciê Winnetou, ale biznes jest biznes."
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NR 7/197/  16.2.87  20 Z£
=========================

Z REGIONU
--- 12 lutego czwartkowe
spotkanie mistrzejowickie
zosta³o zaszczycone obecno-
�ci¹ samego Lecha Wa³êsy,
który "wst¹pi³ po drodze"
wracaj¹c z rodzin¹ z ferii
zimowych w górach. Wie�æ o
odwiedzinach Lecha rozesz³a
siê po Krakowie lotem b³y-
skawicy, kaplica mistrzejo-
wicka by³a wiêc wype³niona
po brzegi. Owacyjnie witany
Przewodnicz¹cy nie da³ siê
jednak namówiæ na przemówie-
nie. Krótko podziêkowa³ za
powitanie, za prê¿no�æ Regio-
nu, wyra¿aj¹c nadziejê. ¿e
nied³ugo ju¿ bêdzie okazja do
specjalnych spotkañ na innym
terenie. Kazanie wyg³osi³ ks.
Konieczny ze �wi¹tnik - mó-
wi³ g³ównie o czekaj¹cych nas
odwiedzinach papie¿a. Na za-
koñczenie uroczysto�ci mocno
zabrzmia³ hymn "Solidarno-
�ci"�
--- W krakowskim kinie
"Zwi¹zkowiec" pojawi³ siê
"Cz³owiek z marmuru". Ci,
którzy jeszcze nie widzieli,
mog¹ skorzystaæ z okazji. Wy-
�wietla siê go zaraz po "Po-
wrocie z przysz³o�ci"�
--- Krakowski PRON rozpo-
cz¹³ kampaniê sprawozdawczo-
wyborcz¹ w zwi¹zku z up³ywem
swej 4-letniej kadencji. W
materia³ach informacyjnych
wydanych z tej okazji czyta-
my, ¿e w dyskusji przedkon-
gresowej nale¿y siê kierowaæ
uchwa³ami X zjazdu i XIX

Krakowskiej Konferencji
PZPR. I nic dziwnego. Wiadomo
przecie¿ dziêki jakiej sile
odrodzili siê nasi lokalni
patrioci. Wiemy te¿, ¿e tê
si³ê z ca³¹ szczero�ci¹ na-
�laduj¹. Dodatkowe elementy
propagandowe na terenie
Krakowa ma np. zapewniæ
Urz¹d Miasta, a wystrój po-
mieszczeñ dla odbywania
zjazdów maj¹ wzi¹æ na siebie
zak³ady pracy oraz odpowied-
nie organa administracji
pañstwowej.
--- Znowu brakuje kremu do
golenia. Zamiast polskiego
pojawia siê czasem bu³garski
po 140 z³, czyli sze�æ razy
dro¿szy od polskiego. Pieniæ
wypada siê - ze z³o�ci.
--- Zaprzestano publiko-
wania danych o karach za
przestój wagonów w HiL. Wi-
daæ kto� nie chce psuæ so-
bie /?/ dobrego samopoczu-
cia.
=========================

Z KRAJU
--- Tzw. organizacje spo³e-
czne otrzyma³y w styczniu
br. ustalenia w sprawie o-
chrony porz¹dku publicznego
podjête przez MSW we wrze�-
niu 1986 r. Ministerstwo ¿y-

czy sobie aby w ramach za-
dañ statutowych zaleciæ
cz³onkom ró¿nych stowarzy-
szeñ udzia³ w patrolach mi-
licyjno-spo³ecznych oraz
robocze kontakty z ORMO.
--- Przed ostatnim plenum
KC �ci¹gniêto na odprawê do
kraju wszystkich ambasado-
rów PRL, by poinformowaæ
ich o "postêpach normaliza-
cji". Nowy wiceminister MSW
gen. Po¿oga o�wiadczy³, ¿e w
podziemiu dzia³aj¹ 224 orga-
nizacje, a 750 pisarzy i 600
dziennikarzy stale z nimi
wspó³pracuje. Minister fi-
nansów B. Samojlik poda³
aktualny stan d³ugów za-
granicznych. Prywatnym
bankom zachodnim PRL winna
jest 35 mld dol. Rz¹dom - 2,5
mld, krajom RWPG - 8 mld
dolarów. Zachodni wierzy-
ciele uzale¿niaj¹ przyzna-
nie kolejnych kredytów od
spe³nienia nastêpuj¹cych
warunków: 1/ uzale¿nienie
p³ac od efektów pracy, 2/
natychmiastowe wstrzymanie
inwestycji w sektorze A, tj.
niekonsumpcyjnym. Wg Samoj-
lika spe³nienie któregokol-
wiek z tych warunków ozna-
cza natychmiastow¹ krwaw¹
rewolucjê, za� niespe³nienie

===================================================

JAK TO Z BRUKIEM BY£O
W ramach tzw. rewaloryzacji Krakowa przypomniano sobie jak
piêkny widok prezentowa³y sob¹ s³ynne bruki krakowskie.
Faktycznie, tyle tylko, ¿e mo¿na o nich pisaæ w czasie prze-
sz³ym, bo zosta³y ju¿ tylko ich nêdzne resztki. Zapanowa³ ob-
skurny asfalt. I sta³o siê to niemal na naszych oczach,
szczególnie w latach 60-tych, gdy bezceremonialnie wydzie-
rano kostki granitowe czy bazaltowe z ulic i po prostu wy-
rzucano.
    Obecnie postanowiono bruki przywróciæ. Np. zrobiono to
ju¿ wokó³ pomnika Mickiewicza. Przygotowaniem dokumentacji
dla tych prac zajmuje siê Pracownia Architektoniczno-Ba-
dawcza Instytutu Historii Architektury i Konserwacji Poli-
techniki Krakowskiej kierowana przez prof. Wiktora Zina.
Tego samego prof. Zina, który ponosi odpowiedzialno�æ za�
zniszczenie bruków. Wszak to jego projektu jest s³ynna p³yta
pokrywaj¹ca obecnie Rynek G³ówny na miejscu dawnego bruku,
przez co Rynek straci³ jeden ze swoich wybitnych walorów
wizualnych. Jak ten projekt siê sprawdzi³ ka¿dy mo¿e naocz-
nie siê przekonaæ. Szczególnie w czasie roztopów. Pocieszaj¹-
cy jest fakt, ¿e prof. Zin wiedzia³ co niszczy wiêc teraz ³a-
twiej bêdzie mu to odtworzyæ.
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ich tak¹ sam¹ rewolucjê za
dwa lata. Dyskusji nie by³o.
/PWA/
--- Prasa donios³a, i¿ uda-
³o siê skomputeryzowaæ ewi-
dencjê ludno�ci. Teraz do-
k³adnie bêdzie wiadomo ile
wydrukowaæ kartek na na-
stêpny miesi¹c.
--- Na jednego stomatologa
przypada w Polsce od 6 do
7 tysiêcy zepsutych zêbów.
Jeden dentysta jest w stanie
wyleczyæ - maj¹c oczywi�cie
pe³ne pokrycie materia³owe
- oko³o 1,5 tys. zêbów rocz-
nie. W woj. katowickim z po-
wodu braku stomatologów nie
leczy siê ju¿ zêbów mlecz-
nych dzieciom, co wp³ywa
zgrubnie na stan zêbów sta-
³ych. /NAI/
========================
ZE �WIATA
--- W wielu regionach ZSRR
koczuj¹ do dzisiaj przesie-
dleni spod Kijowa dokwate-
rowani do domów miejscowej
ludno�ci . Ze wzglêdu na
przed³u¿aj¹cy siê i ci¹gle
nieokre�lony czas ich poby-
tu rodzi to oczywiste kon-
flikty. Zmienia siê przy-
chylny klimat wokó³ uchod�-
ców z Czarnobyla. W okoli-
cach Wilna, gdzie jest ich
sporo, nie ma np. dla nich
pracy. Wszyscy pracuj¹ w
ko³chozach bez wzglêdu na
wykonywany wcze�niej zawód.
Je�li wiêc kto� nie straci³
zdrowia od ska¿eñ mo¿e rów-
nie dobrze straciæ je teraz.
=========================

OBSERWATORIUM

11. polêdwica z drobiu z 1590
    z³ na 1970 z³,
12. krem "Pani Walewska" z
    250 na 270 z³,
13. rolmopsy - ze 140 na 240
    z³ za s³oik.

cdn.

=========================
MY�L �REDNIEGO POLAKA
   Poprzedni przywódcy nie
mieli b³aznów tej klasy co
dzi�. Ale te¿ obecna sytuacja
jest zbyt powa¿na�

C z y t a j  u w a ¿ n i e

NIC DARMO
    ¯eby walczyæ o niepodleg³o�æ, trzeba tej walce po�wiêciæ
¿ycie, ale to jeszcze za ma³o. Trzeba mieæ wielk¹ wiedzê i in-
tuicjê, szalone zdolno�ci organizacyjne, koñskie zdrowie, ¿e-
lazne nerwy i ¿adnych skrupu³ów.
    ¯eby mieæ niezale¿ne zwi¹zki zawodowe, trzeba byæ s³ow-
nym, punktualnym, mieæ dobr¹ opiniê w�ród kolegów i trochê
wolnego czasu.
    ¯eby czytaæ nieocenzurowan¹ prasê, wystarczy za ni¹ po-
chodziæ.
    Có¿, kiedy i to jest za trudne. No wiêc nic siê pañstwu
nie nale¿y. Dobranoc. /k/
===================================================
D o k u m e n t y    s p r z e d    l a t

DYSKUSJA W BRYTYJSKIEJ IZBIE GMIN - 1833
Do�wiadczenie przekona³o Moskali po tysi¹c razy, ¿e Polacy
nigdy siê z nimi w jedn¹ nie po³¹cz¹ ca³o�æ. Nigdy Polscy nie
zechc¹, ani nie bêd¹ mogli zostaæ Moskalami; mo¿na ich bê-
dzie wytêpiæ, ale nigdy ujarzmiæ. Wojna trwa� Polska nie-
dzia³a� ale nie zabito jej ducha; jak tylko uka¿e siê dla
niej droga zbawienia obudzi siê i zrzuci z siebie ohydne
jarzmo�
Panowie! nie nale¿ê do tych, którzy utrzymuj¹, ¿e prawa Pol-
ski opieraj¹ siê na Traktacie Wiedeñskim; siêgam dalej i
twierdzê, ¿e s¹ oparte na prawach Narodów. Ka¿dy naród ma
prawo i obowi¹zek u¿yæ swojej w³adzy przeciw ka¿demu naro-
dowi, któryby podbiæ, lub zniszczyæ chcia³ naród drugi. Gdy-
by inaczej by³o, jakie bezpieczeñstwo mia³by s³aby i ma³y
kraj przeciw napa�ciom s¹siada potê¿nego i dumnego? I jakie¿
inne prawo strze¿e �wiat, i¿by nie wpad³ ca³y pod panowanie
jednego mocarstwa?
===================================================

ZNACZKI� ZNACZKI�
--- Dwa z¹bkowane znaczki w bloczku, na jednym zarys gra-
nic PRL z g³ow¹ Matki Boskiej Czêstochowskiej, na drugim
zarys graniæ PRL z g³ow¹ ks. J. Popie³uszki, druk czarny i
czerwony, nomina³y po 50 z³, wyda³a Poczta "Solidarno�æ".
--- Bloczek dwuznaczkowy, u góry napis "Solidarno�æ ¿yje bo
Ty�", popiersie ks. J. Popie³uszki w sutannie z powrozem na
szyi, znaczki z g³ow¹ Chrystusa i z wizerunkiem kobiety tu-
l¹cej do piersi postaæ z g³ow¹ zakryt¹ workiem z przewi¹za-
nym sznurem na szyi. Wyda³a Poczta Polowa, nomina³y - 75 z³,
kolory - czerwony, zielony, czarny, znaczki numerowane.
--- Bloczek, wydany w rocznicê najazdu Armii Czerwonej na
Polskê 17.9.1939 r. na jednym ze znaczków scena witania siê
¿o³nierzy radzieckich z niemieckimi, u góry napis "Wrzesieñ
1939 - Brze�æ n/Bugiem". Z¹bkowane, numerowane, nomina³ 150
z³, kolory - czerw., br¹z., wyd. Poczta Polowa.
===================================================

L u f c i k  w a r i a t a
    Wpad³ mi w rêce dzienniczek którego� z m³odych pacjen-
tów, bardzo nieortograficzny, ale ciekawy: "Poniedzia³ek.
Dwie lezbie. - Wtorek - go³a d. 4x, wisiorek 2x, pieszczotki.
- �roda - same peda³y. czwartek - go³a d. 3x, peda³, go³a d.
1x, go³a lufa 3/4. Pi¹tek - nie ogl¹da³em TV."
    Ciekawe, który to by³ tydzieñ. Chocia¿ z drugiej strony
to w³a�ciwie wszystko jedno, prawda?

- Hipek -
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POTWIERDZAMY: Wójek - papier.
D z i ê k u j e m y.
=========================

Z REGIONU
--- W 6. rocznicê zareje-
strowania NZS 17 lutego po-
jawi³y siê na UJ ulotki i
plakaty przypominaj¹ce o
tym fakcie. Ulotki informu-
j¹ o rozpoczêtej ju¿ w stycz-
niu akcji propagandowej -
malowania napisów i wiesza-
nia transparentów NZS. 17
lutego odby³ siê tak¿e po-
chód dwu tysiêcy studentów,
którzy wznosz¹c okrzyki an-
tyre¿imowe przeszli do ko-
�cio³a o.o. Misjonarzy, gdzie
mia³a miejsce msza �w. w in-
tencji NZS, na Miasteczko
Studenckie. Tu do pochodu
do³¹czyli ci, którzy wyszli
z akademików. Na znak soli-
darno�ci z manifestuj¹cymi
w akademikach pogas³o 80%
�wiate³. W trakcie manife-
stacji milicja nie interwe-
niowa³a.
--- Delegacjê kolegów ze
Stowarzyszenia Dziennikarzy
PRL aresztowanego za ³apówki
by³ego redaktora nacz. "G³osu
Nowej Huty" A. Barszcza pro-
kurator odprawi³ s³owami:
"Powiedzia³ ju¿ wiele i powie
jeszcze wiêcej". Na towarzyszy
w Hucie pad³ blady strach.
--- Badania prowadzone
przez Instytut Botaniki PAN
wykaza³y w korze krakows-
kich drzew znaczn¹ zawarto�æ
metali ciê¿kich i substancji
smo³owatych. Nie stwierdzono

natomiast ¿erowania ¿adnych
szkodników, które - po prostu -
nie wytrzymuj¹ krakowskiego
klimatu. Mimo to usytuowane
w pobli¿u arterii komunikacyj-
nych ro�liny trac¹ li�cie ju¿
w lipcu, co sygnalizuje nied³u-
gi ich ¿ywot.
--- Biuro Podró¿y Nauczyciel-
skich ZNP "Logostur" oferuje
tygodniow¹ wycieczkê do Turcji
w cenie 61 500 z³ + 79 dolarów
/razem 128 650 z³/, tj. mniej
wiêcej za równowarto�æ 9 mie-
siêcznej �redniej pensji na-
uczycielskiej. Wycieczkê orga-
nizuj¹ w trakcie trwania roku
szkolnego, kiedy nauczycielom
nie udziela siê urlopów.
--- Sekretarze POP z huty bê-
d¹ siê szkoliæ w zakresie wyb-
ranych problemów marksistows-
kiego religioznawstwa. Pierw-
sz¹ homiliê z tego cyklu wyg³o-
si³ lektor KK PZPR dr S. Naw-
rot. Partyjna niedziela bêdzie
siê cotygodniowo odbywaæ w
czwartek - w godzinach pracy.
--- Podziemny ruch wydawniczy
przynosi coraz wiêcej pozycji
ksi¹¿kowych. Rozpoczynamy sta-
³e odnotowywanie ksi¹¿ek wyda-

nych w podziemiu lub na emi-
gracji wchodz¹cych do kolpor-
ta¿u na terenie Krakowa. Mamy
nadziejê, ¿e zamieszczane no-
tatki bibliograficzne u³atwi¹
naszym czytelnikom zoriento-
wanie siê w tym, co na rynku
wydawniczym siê znajduje oraz
dotarcie do sygnalizowanych
pozycji. Nowe ksi¹¿ki w regio-
nie: L. Ko³akowski "Kto z was
chcia³by rozweseliæ pechowego
nosoro¿ca", Oficyna Literacka
1986, s. 14, 250 z³. "Russkaja
Mysl" /wybór tekstów/ 1986, 200
z³. L. Moczulski "Niez³omno�æ i
polityka", Wyd. Polskie 1986,
250 z³. A. Bieñ "Bóg jest wy¿ej,
dom jest dalej", Wyd. Przed�wit
1986, s. 200, 780 z³. "Napa�æ
sowiecka i okupacja polskich
ziem wschodnich", /praca zbio-
rowa/ - przedruk z wyd. lon-
dyñskiego 1985, Miêdzyzak³a-
dowa struktura "S" Warszawa
1935, s. 103, 280 z³. A. Albert
"Najnowsza historia Polski",
czê�æ III: 1945-56, Oficyna
Wydawnicza "Pokolenie", 1986,
s. 209, 800 z³.

==================================================
C z y t a j   u w a ¿ n i e

LIBERA£OWIE
    By³ sobie libera³ Rakowski. A potem siê okaza³o, ¿e nie
mo¿na wiedzieæ, którêdy kr¹¿y ¿ywno�æ w PRL. Bo "Kto ma ¿yw-
no�æ, ten ma w³adzê".
    Jest sobie libera³ Krawczuk, kulturalny pan. I nagle "na
pewnych etapach ostrej walki, a na takim siê znajdujemy,
cenzura musi byæ praktykowana".
    Z kim pan walczy, profesorze? I o co? /k/
=================================================

W �RODKACH MASOWEGO
    "Gazeta Krakowska", dziennik Przewodniej Si³y w Krako-
wie, fetowa³a swoje 38-lecie. Wrêczano nagrody, ordery i me-
dale. Relacja z uroczysto�ci naszpikowana jest frazesami do
granic mo¿liwo�ci. M¹dro�æ i dobra robota, poza schematami,
wyrastanie ponad przeciêtno�æ, ho³dowanie innym zwyczajom
ni¿ powszechnie przyjête, odwaga i twórczy niepokój, niezgo-
da na z³o, nasza wspólna polska przysz³o�æ� Uff, wystarczy.
    Oto w³a�ciwa komunistom wiara w magiê pustos³owia. Bo
cz³owiek, który do tych okre�leñ pasuje jak ula³, czyli Ma-
ciej Szumowski, by³y naczelny "Krakowskiej" z jej najlepszego
okresu, chodzi od stanu wojennego z zakazem pisania. Obecnie
za wcielenie odwagi i twórczego niepokoju uchodzi, wed³ug
"Gazety" Roman Bratny.
Wart Pac pa³aca. Wac

====================================================
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Z KRAJU
--- USA znios³y ostatecznie
sankcje gospodarcze wobec
PRL na³o¿one po og³oszeniu
stanu wojennego. Dla Urbana
jest to dowodem stabilizacji,
dla "¯o³nierza Wolno�ci" -
chêæ ratowania przez Reaga-
na swego presti¿u utraconego
z powodu polityki wobec
PRL...
--- Po raz trzeci Odra
zosta³a zanieczyszczona
olejem opa³owym spuszczo-
nym do rzeki w Czechos³owa-
cji. Potrzebujemy wprawdzie
ropy ale, na mi³o�æ Bosk¹,
nie luzem.
=========================

ZE �WIATA
--- Po szczegó³owych testach
polskich papierosów w Fin-
landii stwierdzono, ¿e ¿aden
z produkowanych u nas gatu-
nków nie zosta³by ze wzglêdu
na jako�æ dopuszczony na Za-
chodzie do sprzeda¿y.
=========================
OBSERWATORIUM
    Podro¿a³o:
14. us³ugi MPO - 900%
15. krem kosmetyczny z serii
    "Eris" - z 290 na 350 z³
16. ry¿ - do 62 z³
17. us³ugi zagraniczne PKP
    i "Lot"
18. narty "Epoxy 3400" z
    13700 na 15200 z³
19. maszyny rolnicze, np.
    parnik z 10600 z³ na
    12300, beczka na wodê
    400 1 z 4850 na 5600 z³

  cdn.
=========================

MÓWI-SIÊ-MÓWI-SIÊ-MÓWI-SIÊ
    Na fali odwil¿y p³yn¹cej
ze Zwi¹zku Radzieckiego ma
byæ odblokowana sprawa Ka-
tynia, tzn. ZSRR przyzna siê
do zbrodni pope³nionej na
polskich oficerach przez
Stalina. Chcia³ to ju¿ zrobiæ
Chruszczow, ale sprzeciwi³
siê temu Gomu³ka boj¹c siê
wzrostu nastrojów antyra-
dzieckich. W czasie planowa-
nej wizyty papie¿a w ZSRR ma
on ponoæ odprawiæ mszê w³a-
�nie w Katyniu.

MÓWI-SIÊ-MÓWI-SIÊ-MÓWI-SIÊ

SANKCJE
    Zniesienie sankcji gospodarczych na³o¿onych na PRL
przez prezydenta Reagana wieñczy kolejny etap naszej hi-
storii, mo¿e jest to co� na kszta³t traktatu pokojowego na
zakoñczenie wojny polsko-jaruzelskiej.
    Wychodzimy z tej wojny ze stratami w³asnymi: delegali-
zacja "Solidarno�ci", brak legalnych form wp³ywania na
decyzje polityczne, aresztowania i szykany indywidualne.
    Ale mamy i zwyciêstwa: podziemny ruch wydawniczy, do-
równuj¹cy chyba okupacyjnemu, zal¹¿ki podziemnego spo³e-
czeñstwa alternatywnego, elitê dzia³aczy artyku³uj¹cych
nasze ¿¹dania, obecno�æ na arenie miêdzynarodowej. Z tym
wszystkim przystêpujemy do dalszej walki. Bo koniec wojny
polsko-jaruzelskiej nie oznacza zakoñczenia wojny z komu-
nizmem.
    Celem tej walki bêdzie m.in. uniemo¿liwienie wmówienia
�wiatu i nam samym, ¿e komuni�ci s¹ jedyn¹ legaln¹ w³adz¹
w Polsce. Jest to bolesna dla nich klêska, kiedy znacz¹cy
politycy zagraniczni rozmawiaj¹ z rz¹dem reprezentuj¹cym
pañstwo i równoleg³e z przywódcami reprezentuj¹cymi na-
ród. To dla nich przejaw sankcji, której koñca nie widaæ.
=================================================

ZNACZKI... ZNACZKI... ZNACZKI...
--- Bloczek po�wiêcony akcji "Burza" w Wilnie i Lwowie,
z nag³ówkiem "Polskie miesi¹ce", z wizerunkiem krzy¿a AK,
widokiem Ostrej Bramy z cudownym obrazem Matki Boskiej.
Nomina³ 150, 60 z³, oba znaczki z¹bkowane, kolory: br¹z,
czerwieñ. Wydawca - Poczta "Solidarno�æ".
--- Znaczek po�wiêcony wydawnictwom emigracyjnym, nie-
z¹bkowany, druk czarny /odmiana czerwona/, po�rodku wi-
niety czasopism "Aneks", "Puls", "Kultura", nomina³ 50 z³,
wydawca - Poczta "Solidarno�æ".
--- Bloczek 8-znaczkowy, "Polskie czasopisma emigracyjne",
kolory: ró¿owy, pomarañczowy, czarny. Nomina³ ka¿dego
znaczka 25 z³, niez¹bkowane.
--- Bloczek z³o¿ony z 4 niez¹bkowanych znaczków, nomina³
ka¿dego 50 z³, podobizny pisarzy polskich: Cz. Mi³osza, K.
Wierzyñskiego, L. Ko³akowskiego i W. Gombrowicza. Odmiany
w kolorach: czerw., nieb., ziel. Wyd. Poczta Niezale¿na.
==================================================
MY�L �REDNIEGO POLAKA
    Dlaczego Reagan zniós³
sankcje? Bo jeste�my jedynym

krajem na �wiecie, w którym
kurs dolara ro�nie, a nie
spada.

==================================================

L u f c i k    w a r i a t a
    Lektor, który nas odwiedza regularnie w ramach psycho-
terapii grupowej, by³ bardzo pewny siebie. Poprawiaj¹c z³o-
cone oprawki okularów powiada - tak i tak, jest jeszcze ty-
si¹c trzystu sze�ciu wrogów, powiada, ale na razie niech so-
bie bêd¹, staæ nas, powiada, na wspania³omy�lno�æ póki co.
I tutaj pacjent Y. wyg³upi³ siê piramidalnie: podniós³ dwa
palce i pyta, gdzie by tu mo¿na, towarzyszu prelegencie,
sprawdziæ ewentualnie, czy siê jest na li�cie, bo mo¿e ona
nieaktualna... /A nogi mu siê trzês¹, ¿e ma³o sobie jêzyka
nie odgryzie!/... ¿e poprawiæ trza mo¿e...
    A lektor, bestia - nic, b³ysn¹³ okularami, wyszczerzy³
protezy i - poda³ adres! No, no... /Chcieliby�cie wiedzieæ
jaki? He he... - Bu�ka!/

- Hipek -
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========================

Z REGIONU
--- Przed kilkoma dniami
uczczono obchody 30-lecia
ZMS i ZMW sesj¹ popularno-
naukow¹ w auli UJ. Brali w
niej udzia³ sami swoi, lecz
przygotowane wcze�niej
referaty musia³y zostaæ
ocenzurowane przez wiadome
instancje. W jednym z wy-
st¹pieñ pozostawiono zda-
nie, ¿e ZMS jako organiza-
cja by³a niespokojna i
krytyczna. Dawni jej cz³on-
kowie piastuj¹ obecnie
godno�ci w PZPR oraz tro-
skliwie dbaj¹ o to, by nie
uchodziæ w oczach m³odzie¿y
za zbyt krytycznych i nie-
spokojnych.
--- Hutê im. Lenina wpisano
do Honorowej Ksiêgi Czynów
na Rzecz Odnowy Zabytków
Krakowa.
--- W osiemnastu krakow-
skich zak³adach pracy nie
funkcjonuj¹ w ogóle ¿adne
oficjalne zwi¹zki zawodowe
- m.in. w Filharmonii Kra-
kowskiej i Pañstwowym Wy-
dawnictwie Muzycznym.
--- Bud¿et wyp³at w Hucie
im. Lenina wynosi³ w ubieg-
³ym roku 2 miliardy 200 mi-
lionów 374 tysi¹ce z³otych.
�rednia p³aca wynosi³a
34.241 z³otych miesiêcznie,
tj. ponad 6 tysiêcy z³
/21 procent/ wiêcej ni¿ w
1985 roku. P³ace podwy¿sza-
no 1 lutego, 1 maja, 1 czerw-
ca i 1 grudnia 1986 r.
Produkcja w tym czasie

wzros³a o 2-3 procent - je�li
wierzyæ oficjalnym zapew-
nieniom. Wyra�nie wkraczamy
w trzeci etap reformy.
--- Na konkurs "Przekroju"
na fotografiê robotnicz¹
nades³ano onegdaj kilka
tysiêcy zdjêæ. Dzi� nie
otrzymaliby ani jednej. Za-
kaz fotografowania dostrzec
mo¿na nawet na sklepie miê-
snym. Zakazami poobwieszane
s¹ ju¿ wszystkie zak³ady,
biurowce, sto³ówki.
=========================

Z KRAJU
--- W zwi¹zku z og³oszeniem
terminu i trasy III Piel-
grzymki Papieskiej do Polski
pojawi³y siê sygna³y odwil¿y
w stosunkach Ko�ció³-pañ-
stwo. Ruszy³a z miejsca spra-
wa wydawania nielegalnego
dot¹d pisma "Res Publica"
/red. M. Król/, biskup To-
karczuk ma otrzymaæ zgodê
na wydawanie tygodnika
"Rola Katolicka", podobny
tygodnik ma tak¿e powstaæ
w Szczecinie. Obiecano
zwiêkszyæ nak³ad "Tygodni-
ka Powszechnego", "Przegl¹du
Katolickiego". W rozmowach
na wysokim szczeblu ustalo-
no tak¿e termin nastêpnej
pielgrzymki - rok 1991. Daj
Bo¿e.
--- Kontrrewolucja opano-
wa³a niezawis³e s¹dy PRL.
Nie�miertelny W³adys³aw
Machejek zosta³ z prywatnego
oskar¿enia pozwany do s¹du
za szkalowanie w swojej po-

wie�ci "Rano przeszed³ hura-
gan" nie¿yj¹cych ju¿ AK-owców
z okolic Miechowa, sk¹d wywo-
dzi siê oskar¿ony. S¹d skaza³
go w I instancji na 100 tysiê-
cy z³otych odszkodowania, 80
tysiêcy z³ kosztów s¹dowych,
wycofanie ze sprzeda¿y za-
skar¿onej ksi¹¿ki oraz poda-
nie wyroku do publicznej wia-
domo�ci. Wyrok nie jest pra-
womocny.
--- Od 1 kwietnia br. miesz-
kañcy Warszawy i okolic bêd¹
mogli odbieraæ program tele-
wizji moskiewskiej. Kawa³
prima-aprilisowy?
--- Do rektora UW prof. Grze-
gorza Bia³kowskiego zwróci³a
siê grupa organizatorów z
pro�b¹ o zezwolenie na odbycie
wiecu w rocznicê Marca ,68,
gwarantuj¹c utrzymanie po-
rz¹dku i zapowiadaj¹c przemó-
wienie prof. Klemensa Szania-
wskiego. Jego Magnificencja
napisa³ na podaniu: "Wyra¿am
zgodê" pod dat¹ 21 stycznia, a
z dat¹ nastêpnego dnia: "Wyco-
fujê zgodê". Pieczêæ jedna. Pro-
fesor Bia³kowski ju¿ raz pod-
pisa³ tzw. Apel Dziewiêciu /z
Wa³ês¹ w sprawie sankcji/, a
nastêpnie wycofa³ podpis. /PWA/
--- W ostatnim powtórzonym
odcinku Kabaretu Olgi Lipiñ-
skiej wyciêto emitowany w 1984
roku fragment, w którym Piotr
Fronczewski na tle zamiatanej
wiatrem sceny �piewa piosenkê
o burzy. Pan Piotr w rozmowie
przed odcinkiem mówi³ m.in. o
w³asnych niepokojach dotycz¹-
cych mo¿liwo�ci technicznych

==================================================

C z y t a j   u w a ¿ n i e

KOMUNIZM - NIE. SOCJALIZM - CO TO JEST?

    Mieszaj¹ nam w g³owach i sami maj¹ zamieszanie. Je�li
który� z teoretyków socjalizmu by³ przeciwko prywatnej
dzia³alno�ci gospodarczej w ogóle, to tylko dlatego, ¿e
przypadkiem by³ jeszcze komunist¹. Je�li komunist¹ nie by³,
nazwano go "socjalist¹ bur¿uazyjnym". Zreszt¹ w�ród komuni-
stów te¿ siê potem znale�li "rewizjoni�ci" itd.
    Natomiast niech mi kto powie, co wspólnego ma socjalizm
z systemem monopartyjnym, cenzur¹ prewencyjn¹, pañstwo-
wym monopolem na gospodarkê, handel, us³ugi, o�wiatê, zwi¹-
zki zawodowe, racjê i ca³¹ resztê? U nas socjalizm to komu-
ni�ci przy w³adzy. I niech kto spróbuje byæ przeciw socjali-
zmowi. /k/
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telewizji.
--- Kuriozalnym skutkiem
tegorocznej zimy s¹ procesy
jednych przedsiêbiorstw pañ-
stwowych przeciw innym o od-
szkodowania za niewywi¹zanie
siê z dostaw kooperacyjnych.
Przedsiêbiorstwa p³ac¹ sobie
nawzajem za nieudolno�æ.
--- Kryzys ogarnia coraz
liczniejsze dziedziny pol-
skiego sportu. Zakoñczone
ostatnio mistrzostwa w nar-
ciarstwie alpejskim i kla-
sycznym wykaza³y, ¿e nasi
zawodnicy nie s¹ w stanie
wygraæ nawet z juniorami
krajów zajmuj¹cych medalo-
we pozycje. Wszystko zaczyna
siê od tego, ¿e nie ma butów,
nart, wyci¹gów, lodowisk i
instruktorów�
=========================

ZE �WIATA
--- W Zwi¹zku Radzieckim
zwolniony zosta³ z wiêzienia
psychiatra radziecki Koria-
gin, dysydent i opozycjoni-
sta. Zanim jednak to nast¹-
pi³o, w³adze kilka razy
zapowiada³y jego zwolnienie
i kilka razy do niego nie
dochodzi³o. Deklaracje Gor-
baczowa i jego rzeczników
rozmija³y siê z decyzjami
w³adz wiêziennych. Ot, ma³e
niesnaski na szczycie, miê-
dzy reformatorsk¹ w³adz¹, a
konserwatywn¹ KGB.
=========================

MÓWI-SIÊ-MÓWI-SIÊ-MÓWI-SIÊ

    Ponoæ lada moment ma
nast¹piæ oficjalne potêpienie
Bre¿niewa i jego ekipy.

MÓWI-SIÊ-MÓWI-SIÊ-MÓWI-SIÊ

=========================

MY�LI LUDZI WIELKICH

    Je�li kto� my�la³, ¿e
Ko�ció³ mo¿e pe³niæ funkcjê
inn¹ ni¿ funkcja moderatora,
to po prostu, niezale¿nie od
swej wiary czy niewiary, nie
rozumie, czym jest Ko�ció³, a
nadto nie zna jego dziejów.

Ale po to, by byæ moderatorem,
trzeba mieæ kogo moderowaæ.
Bo jak ju¿ nie bêdzie kogo
moderowaæ, to "czerwony" naj-
zwyczajniej w �wiecie zabie-
rze siê do Ko�cio³a.

LEOPOLITA

    Propaganda polityczna z

regu³y trudni siê wulgary-
zowaniem historii.

    P. JASIENICA
=======================
MY�L �REDNIEGO POLAKA
    Che³pi¹ siê, ¿e stoj¹ na
stra¿y pokoju. Czy ma to ja-
ki� zwi¹zek z trudno�ciami
mieszkaniowymi?

D o k u m e n t y   s p r z e d    l a t

    ROSYJSKIE DANE STATYSTYCZNE - 1 STYCZNIA 1835

    "By³o w diecezjach katolickich: Mohylewska, Wileñska,
¯mudzka, £ucka, Kamieniecka, Miñska: ko�cio³ów parafial-
nych 917, filii lub altarii 265, kaplic 1063, ksiê¿y 1896,
parafian 2.604.047, szkó³ parafialnych 216, nauczycieli
237, uczniów 15.502."

    Jest to rzadka i wa¿na informacja. Mimo strat w po-
wstaniu, emigracji, przesiedleñ, ziemie zabu¿añskie liczy³y
2,6 mln katolików, a wiêc Polaków lub zwi¹zanych z polsko-
�ci¹. Gdy odliczyæ ziemie I zaboru i województwo kijowskie,
gdzie katolików by³o niewielu /maksymalnie do 0,3 milio-
na/, to na pozosta³ych terenach licz¹cych prawie 6 milio-
nów, Polacy stanowili ponad 1/3. Prawos³awni, a wiêc ci¹-
¿¹cy ku Rosji, byli od czasu masowych kozackich "nawróceñ"
nieznaczn¹ mniejszo�ci¹.
=================================================

ZNACZKI� ZNACZKI�
--- Znaczek po�wiêcony wydarzeniom Czerwca 1976, frag-
ment muru z napisem "RADOM/1976"; niez¹bkowany, nomina³
150 z³, kolory: czarny, br¹zowy, wyda³a Poczta Solidarno�æ.
--- Bloczek czteroznaczkowy, nad znaczkami napis "10
ROCZNICA WYDARZEÑ W URSUSIE", na pierwszym znaczku -
zaci�niêta d³oñ i napis "1976-Strajk!", na drugim - d³oñ
ujmuj¹ca o³ówek i napis "1976-KOR", na trzecim - d³oñ z
palcami w znaku "V" i napis "1980-SOLIDARNO�Æ", na czwar-
tym - d³oñ zaci�niêta i napis "1981-TKZ". Kolory: czarny,
czerwony, niez¹bkowane, nomina³ ka¿dego znaczka 50 z³,
wydawca - Poczta Solidarno�æ/TKZ Ursus.
=================================================

L u f c i k   w a r i a t a

    Zdaje siê, ¿e nas atestuj¹. Onegdaj odby³o siê szkolenie,
og³oszone jako masowe i ekonomiczne. Kulturalno-o�wiatowy
z du¿ym zdziwieniem odczytywa³ tekst referatu, zerkaj¹c z
lêkiem na pacjenta W. /W. jest jego ulubieñcem od czasu,
gdy o�wiadczy³, ¿e nie bêdzie tolerowa³ pluskiew w swojej
izolatce/.
    No, wiêc gdy w tek�cie pojawi³o siê pytanie: "Któ¿ mia³-
by przejmowaæ na przyk³ad tak¹ Hutê im. Lenina?" pacjent
W. parskn¹³ gniewnie: "Rada Ochrony Pomników Walki i
Mêczeñstwa!". I na tym oczywi�cie, szkolenie zakoñczono. Na
razie!

- Hipek -

==================================================
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========================

POTWIERDZAMY: Nauczyciel -
1000; K.J.B. - 2000. D z i ê-
k u j m y !

========================

Z REGIONU
--- W ubieg³orocznym wrze-
�niowym "Kontakcie" zamiesz-
czona zosta³a lista prasy
niezale¿nej docieraj¹cej do
Biura Koordynacyjnego "S" w
Brukseli. Oprócz "MP" odnoto-
wano nastêpuj¹ce tytu³y kra-
kowskie: ABC M³odych, Aktu-
alno�ci, Arka, Bez dekretu,
Biuletyn Informacyjny NSZZ
"S" AM, Biuletyn Ma³opolski,
Budostalowiec, Czas, Dodatek
Polityczny, Dzieñ, Homo-
Homini, Hutnik, Indeks, Jajo-
g³owiec, Kablowiec, K³os,
Kolejarz Ma³opolski, Krakow-
ski Czas, Kronika Ma³opolska,
Krzy¿ Nowohucki, Miesiêcznik
Ma³opolski, My�li Nieinter-
nowane, Niepodleg³o�æ /KPN/,
Nota, Opinia Ma³opolska,
Paragraf, Promieni�ci, Prze-
gl¹d Akademicki, Przegl¹d
Prasy Zwi¹zkowej i Niezale¿-
nej, Puls, Serwis Informacyj-
ny, Solidarno�æ Grzegórzecka,
Solidarno�æ Nauczycielska,
Stañczyk, Sygna³, 13, Zomo-
rz¹dno�æ. Jest tego ponad 30
tytu³ów. Nie�le.
--- Kolejne podwy¿ki cen al-
koholi spowodowa³y w podkra-
kowskich wsiach nawrót do ma-
sowego pêdzenia bimbru. K³a-
nia siê tzw. efekt bumeran-
gowy. Tymczasem konsekwentn¹
walkê z alkoholizmem prowa-
dzi Ko�ció³. W S³omnikach na

pogrzeb znanej meliniarki
zjawi³y siê t³umy ludzi, a
w�ród nich dzieci zmar³ej
samochodami, na widok których
nawet miejscowym krezusom
opad³a szczêka. Mimo nacisków
ksi¹dz nie przyby³ do domu
zmar³ej ani te¿ nie prowadzi³
konduktu na cmentarz. Odpra-
wi³ jednie bardzo skromne
nabo¿eñstwo ¿a³obne w ko�cie-
le.
--- Paczka kawy i krem "Pani
Walewska" - o ³¹cznej warto�ci
700 z³ to upominek dla pracow-
nic Huty im. Lenina, z okazji
Dnia Kobiet. Szarpnêli siê.
--- Prawdziwa fala wojskowo-
partyjno-milicyjnych uroczy-
sto�ci przewali³a siê przez
Kraków w zwi¹zku z 69 roczni-
c¹ utworzenia Armii Czerwonej.
Nie maj¹ innych zmartwieñ?
---W HiL wprowadza siê edu-
kacjê ekonomiczn¹. Przewidzia-
no 60 godzin szkolenia oczywi-
�cie w godzinach pracy. 60
godzin x ok. 17 000 kierowni-
ków i aktywistów x kilkudzie-
siêciu organizatorów etc. etc.
Wygl¹da na to, ¿e kto� w hucie
wymy�li³ now¹ formê strajku -
ekonomiczno-edukacyjnego.
--- Jak ujawni³a Gazeta Kra-
kowska 60 radnych z wojewódz-
twa tarnowskiego to milicjan-
ci. Je¿eli do tego doliczymy
jeszcze ormowców i tajnych
kolaborantów MO, to has³o

"bezradny jak radny" uka¿e
siê w zupe³nie innym �wietle
- konkretnie niebieskim.
--- Jaka jest liczebno�æ MO
i SB? W³adze nigdy nie ujaw-
ni³y danych na ten temat,
pozostaje wiêc dociekanie
prawdy w sposób po�redni.
Interesuj¹cego materia³u do
rozmy�lañ i obliczeñ dostar-
czy³ niechc¹cy wiceminister
d/s wewnêtrznych gen. St.
Zaczkowski, który na posie-
dzeniu sejmowej komisji admi-
nistracji, spraw wewnêtrz-
nych i wymiaru sprawiedli-
wo�ci wygada³ siê, ¿e placów-
kom lecznictwa MSW podlega
280 tys. podopiecznych. Mo¿na
przyj¹æ, ¿e 70-80% tej liczby
to emeryci, cz³onkowie rodzin
oraz przedstawiciele innych
grup zawodowych dopuszczo-
nych do korzystania z lecz-
nictwa MSW. Pozostawa³o wiêc
60-80 tys. funkcjonariuszy -
w samej tylko Warszawie. A w
skali kraju? Przyjmijmy os-
tro¿nie, ¿e w W-wie skupia
siê 5-10% ogólnego stanu li-
czebnego resortu spraw wewnê-
trznych. Wynika³oby z tego,
¿e w resorcie tym pracuje /?/
od pó³ do pó³tora miliona fun-
kcjonariuszy. Jest to oczywi�-
cie szacunek bardzo przybli-
¿ony i raczej ostro¿ny. Tak

===================================================
C z y t a j   u w a ¿ n i e

CO ROBI NIEZALE¯NA PRASA?
   Oto ma³a ankieta nt. celowo�ci i roli prasy niezale¿nej.
Wyniki  nie bêd¹ zbierane - ankieta jest na u¿ytek w³asny
Czytelnika. Proszê wstawiæ krzy¿yki obok wypowiedzi, które
wed³ug Ciebie s¹ prawdziwe. A potem proszê siê nad nimi
zastanowiæ. Czy tego chcemy?

Niezale¿na prasa:
jest narzêdziem komunikowania siê ....
buntuje siê przeciwko k³amstwu ....
przygotowuje nas do lepszej przysz³o�ci �.
organizuje opór �.
kszta³ci kadry dla wolnej Polski �.
wzywa do zdobycia wolno�ci �.
walczy z komunizmem �.
walczy z Rosj¹ �.
inne: ���������� �.

Dziêkujemy. /k/
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czy inaczej wynika z tego to,
co instynktownie zgadywali-
�my ju¿ wcze�niej � kilkuset-
tysiêczna masa wysoko op³a-
canych a niczego po¿yteczne-
go nie wytwarzaj¹cych ludzi
stanowi ciê¿ar, którego zruj-
nowana gospodarka PRL z
pewno�ci¹ nie ud�wignie.
/NAI/
=========================

ZE �WIATA
--- Ostatnim pañstwem na
�wiecie, które uprawia han-
del ¿ywym towarem na du¿¹
skalê jest NRD. Od 1971 do
1986 r RFN zap³aci³a rz¹dowi
NRD ok. 1,5 mld dolarów za wy-
puszczenie na Zachód obywa-
teli NRD. Najni¿sz¹ cen¹ ¿¹-
dan¹ przez w³adze NRD za jed-
nego Niemca jest 10 tys. do-
larów. Ceny wahaj¹ siê w zale-
¿no�ci od wieku, p³ci, wa¿no-
�ci osoby, zawodu wykszta³ce-
nia i wysoko�ci wyroku.
=========================

OBSERWATORIUM
   Podro¿a³o:
20. precle - z 9 na 10 z³,
21. butle gazowe - z 2100 na

2700 z³,
22. meble kuchenne "Paulinka"

z 36 tys. na 46900 z³,
23. miesiêcznik "Fantastyka"

z 80 do 100 z³,
24. "G³os Nowej Huty" - z 10

na 15 z³,
25. kawa z 380 na 540 z³ za 10

dag paczkê,
26. sk³adki emerytalne dla

rolników z 3400 na 4700
z³ i z 1600 na 2600 od
ka¿dego ha przeliczenio-
wego.

cdn.
=========================
mówi-siê-mówi-siê-mówi-siê

   Po¿ar magazynu czê�ci za-
miennych w warszawskiej FSO
by³ podpaleniem dla zatuszo-
wania ogromnych kradzie¿y
jakie mia³y tam miejsce.

mówi-siê-mówi-siê-mówi-siê
=========================
   Czy jest sens mówiæ praw-
dê? Tak, pod warunkiem, ¿e
jest to prawda w³a�ciwa�

L i s t y   d o   r e d a k c j i
    "Jutro Polacy dadz¹ now¹ odpowied� na pytania wspó³cze-
sno�ci. Odpowied� o tyle m¹drzejsz¹, dojrzalsz¹, bardziej
�wiadom¹, ile nauczyli�my siê w ci¹gu ostatnich lat. Jak
oceniæ w tej nauce rolê niecenzurowanej prasy? W historii
PRL jest to prze³om.
    Jubileusz obchodzi "Ma³a Polska", czê�æ naszego niezale¿-
nego �wiata. Równie w³asna, a bardziej trwa³a ni¿ ten kawa-
³ek ulicy w Nowej Hucie miêdzy barykadami, wolny przez 2
godziny 82 roku. Smutny to jubileusz, czy weso³y? ¯yczyæ im
100 lat? jeszcze pobij¹� Nie ¿yczyæ? Przecie¿ zawsze bêd¹
potrzebni!
   Czego ¿yczyæ? Wolno�ci? S¹ wolni. Zwyciêstwa? Ci¹gle zwy-
ciê¿aj¹. Dalszych sukcesów? To znaczy nastêpnych, jeszcze
lepszych numerów? Ale¿ to by³oby ¿yczenie dla mnie, nie dla
"Ma³ej Polski"! Kochani, �ciskam Was serdecznie.

Krzysztof
   Kochana Redakcjo!
   Gratulujê wydania 200 numerów tak bardzo nam potrzebnego
pisma, systematycznej pracy i wytrwa³o�ci, dobrego humoru w
tych ciê¿kich czasach. Nie ¿yczê Wam d³ugich jeszcze lat
pracy, bo tak samo ja Wy mam nadziejê, ¿e ca³y ten komunizm
skoñczy siê jutro, a najdalej w przysz³ym tygodniu. £¹cz¹c
pozdrowienia proponujê by ulicê "Trybuny Ludu" w naszym
mie�cie przemianowaæ na ulicê "Ma³ej Polski".

Joanna
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
200 RAZY TO SAMO
   Kochani Czytelnicy. Przemówi teraz do Was Duch Pisma.
   Jeste�cie oczywi�cie bardzo z Ma³ej Polski zadowoleni i
bardzo j¹ kochacie. Mo¿e nawet nie wyobra¿acie sobie ¿ycia
bez niej? Ani czasów kiedy nie wychodzi³a?
   Wiem to wszystko i dlatego by³em natchnieniem redakcji by
dotrwa³a do dwusetnego numeru, w którym mo¿na to wreszcie
napisaæ.
   I  je�li czujecie siê �wietnie, to powiem Wam, ¿e ja nie
najlepiej. Unosz¹c siê nad ca³o�ci¹, z trudem nieraz sylabi-
zujê to, co mi raz w tygodniu dostarczaj¹. Te ci¹g³e aluzje i
aluzyjki� Te dowcipy i humor oraz chwyty godne samego
Urbana� Niekiedy wywo³uje to we mnie przemo¿n¹ chêæ zmate-
rializowania siê. Oj, da³oby siê po  ³apach temu, co tak pi-
sze, sypnê³oby siê �wie¿utkimi wiadomo�ciami�
   Có¿, kiedy muszê byæ w ob³okach i sprawowaæ nadzór ogól-
ny. Bywajcie wiêc kochani Czytelnicy, sam mêcz¹c siê z MP
rad bêdê ogl¹da³ Wasz¹ rado�æ na widok ka¿dego kolejnego
numeru. A zatem - pod¹¿am czuwaæ nad ca³o�ci¹ i nad tym,
by�cie MP dostawali nadal.

Duch Pisma
===================================================
L u f c i k   w a r i a t a
   Okaza³o siê, ¿e ci¹gle jeszcze jeste�my wierz¹cy. W zwi¹zku
z tym Naczelny pojecha³ osobi�cie prosiæ Biskupa na wizyta-
cjê tego wszystkiego, co wypucowa³.
   - Macie pojêcie - informowa³ wszystkich pacjentów pod-
niecony felczer � rozmawiali w cztery oczy przez siedemdzie-
si¹t minut! Co� podobnego�
   - Jak na takiego penitenta to bardzo krótko - mrukn¹³
pod nosem pacjent Y. Chyba, ¿e bez rozgrzeszenia�
   Felczer zzielenia³ i poszed³ sobie precz. Swoj¹ drog¹ to
ciekawe - dawniej raczej czerwienia³� Pa!

-Hipek-        ---
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========================

Z REGIONU
--- Na uczelniach krakow-
skich zosta³y rozrzucone
ulotki Krakowskiej Rady Ko-
ordynacyjnej NZS, przypomi-
naj¹ce o rocznicy wydarzeñ
Marca 68 i informuj¹ce o
wiecu w dn. 11 marca br. po-
³¹czonego ze sk³adaniem
kwiatów pod tablic¹ tym wy-
darzeniom po�wiêcon¹ /wmu-
rowana w �cianê budynku A-3
na terenie AGH, naprzeciwko
biblioteki/. Ulotka zawiera-
³a te¿ �wiadczenie, w którym
NZS upomina siê o prawa wol-
nej jednostki i protestuje
przeciw atakom propagando-
wym re¿imu na ró¿ne grupy,
maj¹cym je zantagonizowaæ.
O�wiadczenie podpisane zo-
sta³o przez KRK NZS, Ruch
"Wolno�æ i Pokój" Kraków, Fe-
deracjê M³odzie¿y Walcz¹cej
K-ów, Organizacjê M³odzie¿o-
w¹ KPN, AKP NSZZ "S", Miêdzy-
zak³adowy Komitet "S" Nowa
Huta, TKRH NSZZ "Solidarno�æ"
HiL.
--- G³ówn¹ intencj¹ mistrze-
jowickiej mszy �w. 12 marca
br. by³a modlitwa za naród
litewski w 600-lecie jego
chrztu i po³¹czenia z Koron¹.
Kazanie wyg³osi³ red. na-
czelny "Pos³añca Jezusowego",
apeluj¹c o sta³¹ modlitwê,
my�li, ofiary i czyny na
rzecz wierz¹cej, katolickiej
Litwy. Po mszy �w. historycz-
ny wyk³ad na temat chrztu i
wzajemnych oddzia³ywañ

trzech narodów - Polski, Li-
twy i Rusi - wyg³osi³ redak-
tor Wojciech Ziembicki, jeden
z 14 za³o¿ycieli KOR-u. We
mszy wziê³a udzia³ spora
pielgrzymka rolników z
ksiê¿mi z diecezji gorzow-
skiej. Rolnicy przywie�li
kwiaty i ¿yczenia a tak¿e
chleb, który zosta³ po�wiêco-
ny w czasie mszy na o³tarzu
- po mszy rozdzielono miêdzy
wszystkich po okruszynie.
--- Wywiezione na makulatu-
rê dwuletnie archiwum komi-
tetu zak³adowego partii w
pewnej firmie wa¿y³o 350 kg.
Sk³ada³o siê g³ównie z nie-
rozciêtych biuletynów par-
tyjnych, notatników lektora,
"Nowych Dróg" i "Prawdy".
Firma zatrudnia 25 osób.
--- W sobotê przed 1 marca
ca³y handel krakowski by³
przygotowany na wprowadze-
nie podwy¿ek cen ¿ywno�ci.
Personel wielu sklepów
przygotowano na remanenty
i pracê do pó�nych godzin
nocnych - jak to mia³o ju¿
miejsce w przesz³o�ci. Po
po³udniu decyzjê zmieniono.
Wszyscy rozeszli siê do domów
i planowana podwy¿ka roze-
sz³a siê na razie po ko-
�ciach. Tê nerwowo�æ jakby
ju¿ znamy.
--- W okresie stanu wojen-
nego w kombinacie HiL zarz¹-
dzono zamykanie maszyn do
pisania na k³ódki. Mimo piê-
ciu lat i postêpuj¹cej norma-
lizacji nikt tego nie odwo-
³a³.
--- Nowo�ci wydawnicze w

regionie. Jan Józef Szczepañ-
ski, Kadencja, Oficyna Lite-
racka, 1986, s. 329. Wspomnie-
nia prezesa Zarz¹du G³ównego
Zwi¹zku Literatów Polskich
obejmuj¹ce okres od grudnia
1980 r. do wrze�nia 1983. ---
Jacek Trznadel, Hañba domowa.
Rozmowy z pisarzami, Instytut
Literacki, Pary¿ 1986, s. 319.
Rozmowy wyja�niaj¹ fenomen
zaakceptowania stalinizmu
przez czê�æ polskiej inteli-
gencji twórczej. Mówi¹ m.in. J.
Andrzejewski, M. Brandys, Z.
Herbert, J.J. Lipski, W. Woro-
szylski, J.J. Szczepañski, W.
Wirpsza.
=========================

Z KRAJU
--- Zacie�niaj¹ siê kontakty
komunistów chiñskich i pol-
skich. Chiñski minister spraw
zagranicznych Wu Xucqian za-
koñczy³ wizytê oficjaln¹. Od-
wiedziny te spowodowa³y nie-
ma³y zgie³k w propagandzie,
zreszt¹ nie tylko w niej - go-
�cia pielgrzymuj¹cego po ca³ym
kraju obwo¿ono w eskorcie wy-
j¹cych bez przerwy milicyjnych
radiowozów.
--- Kwitn¹ niezale¿ne wysta-
wy. W ko�ciele Katedralnym w
Opolu zorganizowano wystawê
po�wiêcon¹ ks. Popie³uszce.
Znajduj¹ siê na niej m.in.
wstrz¹saj¹ce zdjêcia z jego po-
grzebu. Natomiast w ko�ciele
�w. Miko³aja w Bielsku-Bia³ej
mo¿na ogl¹daæ wystawê zdjêæ ze
strajku w Bielsku trwaj¹cego
w dniach 25.01-6.02.1982 r.
Obydwie godne polecenia.

==================================================

C z y t a j   u w a ¿ n i e

CO� ZA CO�
  Politycy s¹ tacy, jakie s¹ mo¿liwo�ci. Mo¿na mieæ totalizm,
ale nie ma siê wtedy inicjatywy obywateli. Mo¿na mieæ obozy
pracy, ale trudno liczyæ na dobr¹ prasê za granic¹. Mo¿na
mieæ cenzurê, ale kosztem informacji z do³u. Mo¿na mieæ
wojsko u s¹siada, ale nie ma siê wtedy pokoju. Mo¿na mieæ
komunizm... i tak dalej.
  No wiêc, Gorbaczow chce mieæ co� innego, ni¿ do tej pory.
No i dobrze. Ja te¿ chcê co� innego. My�lê, ¿e chcê nawet
wiêcej. /k/
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--- Ro�nie liczba samocho-
dów sk³adanych w prywat-
nych gara¿ach i warszta-
tach. W ub. r. tylko w woj.
lubelskim "z³ote r¹czki"
z³o¿y³y 397 samochodów do-
puszczonych do ruchu: 115
maluchów, 66 polonezów i 62
du¿e fiaty. Popularne s¹ te¿
traktory i motocykle. /NAI/
--- Do listy pism publiku-
j¹cych akty go³ych panienek
do³¹czy³ "Zwi¹zkowiec". Za-
pewne s¹dz¹, ¿e od tego
przybêdzie cz³onków.
========================

ZE �WIATA
--- W Rumunii obni¿ono
dzienn¹ racjê chleba z 300
do 250 gramów na obywatela.
Im te¿ kiedy� obiecywali
chrupi¹ce bu³eczki.
--- W³adze Danii z³o¿y³y
oficjalny protest wobec
w³adz PRL w zwi¹zku z od-
kryciem w warszawskiej am-
basadzie urz¹dzeñ pods³u-
chowych. W sufitach wielu
pomieszczeñ wykryto mikro-
fony. /BIO/
========================

OBSERWATORIUM

  Podro¿a³o:
27. op³ata za wyci¹gi nar-

ciarskie - o 10%,
28. stal zbrojeniowa z 22 tys.

za tonê do 65000 z³,
29. �wiece sto³owe, opakowa-

nie 0,5 kg z 82,5 z³ na
95 z³,

30. op³ata za us³ugi insta-
lacji gazowych z 1500 z³
za ml. do 1900 z³.

cdn.
========================
mówi-siê-mówi-siê-mówi-siê

  W Krakowie nie prowadzono
podwy¿ki artyku³ów spo¿yw-
czych gdy¿ pod komitetem
partii w Nowej Hucie znale-
ziono bombê.

mówi-siê-mówi-siê-mówi-siê
========================

MY�LI LUDZI WIELKICH

  Nie mo¿na odmawiaæ w³adzy
prawnej egzystencji i, po-

wiedzmy, domagaæ siê, ¿eby
przeprowadzi³a prawdziw¹
reformê gospodarcz¹. /Nie
bêdzie ¿adnej reformy: po
pierwsze, komuni�ci jej nie
chc¹, po drugie, gdyby nawet
chcieli, to nie ma za to kto
zap³aciæ, po trzecie, gdyby
nawet znalaz³y siê prawdzi-
we pieni¹dze, to t e j  go-
spodarki zreformowaæ nie

mo¿na.
LEOPOLITA

========================
MY�L �REDNIEGO POLAKA
  Czy cz³owiek nie powinien
wreszcie znale�æ siê na li-
�cie gatunków chronionych?
========================
HUMOR. Jak siê nazywa organ
p³ciowy trutnia? - Miodo-
wicz� ---

HYDRO - GALLUP MADE IN CRACOW
  Mój prywatny instytut badania odbioru programów emito-
wanych przez nasz¹ telewizjê mie�ci siê na siódmym piê-
trze wie¿owca na Krowodrzy." Domowe przedszkole" nie ma
zbyt wielu widzów, tote¿ czasem udaje im siê na³apaæ gar-
nek wody, by ugotowaæ obiad. W czasie emisji popo³udnio-
wych bajek dla dzieci mogê co najwy¿ej nabraæ wody na
herbatê dla po³owy rodziny. Pó�niej a¿ do zakoñczenia
"Dziennika" z kranu nie wykrêci kropli wody. Popo³udniowe
gadanie polityczne nie cieszy siê widaæ dobr¹ frekwencj¹.
Gdy zza �ciany dobiegaj¹ mnie gromkie �miechy, a z kranu
zaczyna co� ciurkaæ, to domy�lam siê ¿e uwagê moich s¹-
siadów monopolizuje znany minister. Pó�niej - w zale¿no-
�ci od programu. Gdy idzie film radziecki to nawet bywa,
¿e umyjê nogi. Ostatni raz k¹pa³em siê w czasie amerykañ-
skiego westernu.
==================================================

D o k u m e n t y  s p r z e d  l a t

GENERA£ IGNACY PR¥DZYÑSKI O POLAKACH I POLSCE

  "W sprawach stanu, gdzie idzie o losy ca³ego narodu na
wieki, nie wolno rz¹dziæ siê sercem, do czego my, Polacy,
zanadto sk³onni byli�my i podobno jeszcze jeste�my. Tam
najzimniejsza tylko rozwaga i rozs¹dek przywodniczyæ po-
winny, a rzeczywisty po¿ytek g³ówn¹, je¿eli nie wy³¹czn¹
sprê¿yn¹ do dzia³ania byæ powinien. Tak te¿ czyni¹ mê¿owie
przewodnicz¹cy gabinetami.
  My, Polacy inaczej postêpujemy i �le bardzo na tym wy-
chodzimy; ale bo te¿ Polska od dawna ju¿ nie ma ani gabi-
netu, ani mê¿ów stanu, a trudno by³oby spodziewaæ siê doj-
rza³ych postanowieñ od gabinetu podchor¹¿owskiego..."
==================================================

L u f c i k   w a r i a t a

  Powsta³a u nas nielegalna struktura, ale mo¿e siê prze-
kszta³ci w grupê inicjatywn¹, kto wie? Zw³aszcza, ¿e rej
wodzi tam ordynator, który dorabia na pó³etacie jako k.o.
wiêc nadaje siê �wietnie na koordynatora... Chc¹ za³o¿yæ
firmê mieszan¹ z udzia³em kapita³u albañskiego, zajmuj¹c¹
siê sprzeda¿¹ anten do odbioru telewizji satelitarnej. Na
razie przyjmuj¹ zapisy i przedp³aty /po³owa w dewizach/ -
termin odbioru nie ustalony, ale raczej po herbacie.
S³usznie. Kto ich wtedy znajdzie...

- Hipek -

P.S. Wcale nie pi³em! To "teleexpress"!
-H.-

==================================================
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Z REGIONU
 --- Mo¿na wygraæ z SB w
s¹dzie. Ju¿ po raz drugi
krakowski S¹d Wojewódzki
wyda³ niekorzystny dla "or-
ganów" wyrok w sprawie o
bezpodstawne zatrzymanie i
bezprawne przetrzymywanie
obywatela w areszcie o dwie
godziny d³u¿ej ni¿ pozwalaj¹
na to przepisy. Te dwa prece-
densy wró¿¹ rych³y wzrost
spraw s¹dowych o podobnym
charakterze.
--- Huta bêdzie budowaæ
osiedle domków jednorodzin-
nych w Wêgrzycach Wielkich
gmina Wieliczka. Najbli¿szy
dojazd przez Niepo³omice.
Pytanie tylko czy pracownicy
po wybudowaniu tam domu nie
zechc¹ sobie poszukaæ pracy
gdzie� bli¿ej.
--- W Instytucie Pediatrii
AM w Prokocimiu z 100-osobo-
wej za³ogi do nowych zwi¹z-
ków przyst¹pi³o zaledwie ok.
...trzydzie�ci osób.
--- Mania gadania przybiera
przera¿aj¹ce rozmiary.
Ostatnio w³adze Nowej Huty
spotka³y siê z dyrektorami
przedsiêbiorstw, by przedys-
kutowaæ sprz¹tanie po zimie.
Przedsiêbiorstwa same by na
to nie wpad³y.
--- Pan Machnicki na ³amach
"Gazety Krakowskiej" stwier-
dzi³ ostatnio, jakoby benzyna
by³a reglamentowana od
trzech lat. Reglamentacjê
wprowadzono w 1982 r., tj.
piêæ lat temu.

--- Po podwy¿ce cen jeden
samochód "Polonez" kosztuje
tyle, ile wynosi dniówka
wszystkich pracowników FSO
zatrudnionych na 8-godzinnej
zmianie.
--- Nowo�ci wydawnicze w re-
gionie. W³odzimierz Odojewski,
Zasypie wszystko, zawieje�,
Oficyna Wydawnicza Margines
1986, s. 483. Powie�æ której
akcja rozgrywa siê w latach
1942-43 na Podolu i Wo³yniu, a
której bohaterami s¹ Polacy i
Ukraiñcy. --- Barbara £o-
pieñska, Ewa Szymañska, Stare
numery, Wydawnictwo "Aneks",
Londyn 1986 s. 130. Historia
tygodnika "Po prostu" od 1953
r., kiedy pismo by³o w czo³ówce
stalinowskich gadzinówek, po-
przez miesi¹ce "odwil¿y" a¿ do
likwidacji tygodnika w 1957 r.
==========================

edycje, sprzêt i ludzi.
Sk³adki ubezpieczeniowe
uzale¿nione s¹ od ceny
sprzêtu, przestrzegania
zasad BHP / tj. rzadkie
wpadki/ etc. Pe³na samowy-
starczalno�æ!
--- Stowarzyszenie Dzienni-
karzy PRL obchodzi³o w tym
tygodniu pi¹t¹ rocznicê
istnienia. SD rozwi¹zane w
stanie wojennym jak wiele
zwi¹zków twórczych, nie
powsta³o na nowo w starym
sk³adzie. 20 marca 1982 r.
utworzyli go "dziennikarze
opowiadaj¹cy siê jednoznacz-
nie za kszta³towaniem poro-
zumienia narodowego na
p³aszczy�nie umacniania
ustroju konstytucyjnego
naszej socjalistycznej ojczy-
zny". Komunikat o obchodach
rocznicy ukaza³ siê ca³ej
prasie. Jedno tylko bawi³o -
¿e obok niego, mo¿e przez
niedopatrzenie /i w "Trybu-
nie Ludu", i w "Dzienniku
Polskim", i w in./ umieszczo-
no ma³¹ notatkê o znamien-
nym tytule: "Oporników nie
zabraknie"�
--- W ci¹gu ostatnich piê-
ciu lat trzykrotnie zmie-
niano przepisy dotycz¹ce
dzia³alno�ci tzw. przedsiê-

===================================================

C z y t a j   u w a ¿ n i e

XIX  CZY  XXI ?

    Najciekawszym problemem jest, co musimy zmieniæ w nas
samych. Czy jeste�my zbyt radykalni czy zbyt ugodowi? Czy
my�limy realnie czy pl¹czemy siê w marzeniach? Czy stawiamy
sobie w³a�ciwe pytania? Czy mo¿emy co� daæ m³odym? Polsce?
Innym krajom?
    Jaka jest warto�æ naszej walki? /k/
===================================================

W �RODKACH MASOWEGO

    Prasa z 20 marca br. zamie�ci³a obszerne o�wiadczenia
zwi¹zków zawodowych i rz¹du. Dotycz¹ one "polityki cenowo-
dochodowej rz¹du z roku 1987", czyli planowania dro¿yzny.
Bojowe o�wiadczenie zwi¹zków zawodowych stopniuje swoje
nieprzychylne nastawienie wobec posuniêæ rz¹du nastêpuj¹-
cymi nag³ówkami poszczególnych akapitów o�wiadczenia:
"stwierdzamy", "o�wiadczamy", "domagamy siê" i wreszcie "¿¹da-
my". Powinszowaæ, dyplomacja wysokich lotów. ¯eby tak jeszcze
mia³o to jaki� skutek.
===================================================

Z KRAJU
--- Kultura niezale¿na w na-
szym kraju wci¹¿ doskonali siê
i organizuje. Od pó³ roku dzia-
³a w Polsce ogólnokrajowy Fun-
dusz Ubezpieczeniowy Wydaw.
Niezale¿nych. Fundusz ten ma
na celu niwelowanie strat
ponoszonych przez niezale¿nych
wydawców wskutek represji SB.
Ubezpiecza siê poszczególne
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biorstw zagranicznych, oczy-
wi�cie za ka¿dym razem na go-
rsze. Nic wiêc dziwnego, ¿e w
woj. sto³ecznym zaplanowano,
¿e ilo�æ tych przedsiêbiorstw
zmniejszy siê do koñca piêcio-
latki ze 194 do 180. Nie ma to
jak gospodarka planowa. /NAI/
==========================

ZE �WIATA
--- W Budapeszcie w ostatni¹
niedzielê odby³a siê manife-
stacja niezale¿na w rocznicê
wydarzeñ 1957 roku. manife-
stacje takie odbywaj¹ siê w
stolicy Wêgier co roku, co
roku s¹ ostro atakowane przez
milicjê. W tym roku, gdy mija
trzydzie�ci lat od marca '57,
gdy mija termin stacjonowania
wojsk radzieckich w "uspoko-
jonych" przez nie Wêgrzech,
manifestacja by³a szczególnie
liczna, domagano siê wolno�-
ci s³owa i wyznania, nieza-
le¿no�ci kultury i swobody
zrzeszania siê. Wbrew nie-
dobrym tradycjom wêgierskie
si³y "porz¹dku" nie reago-
wa³y.
--- Grupy senatorów z USA
wyst¹pi³a do Kongresu o
zawieszenie na sze�æ mie-
siêcy klauzuli najwy¿sze-
go uprzywilejowania dla
Rumunii w zwi¹zku z noto-
rycznym ³amaniem przez w³a-
dze tego kraju praw cz³o-
wieka. /PWA/
==========================

OBSERWATORIUM

    Podro¿a³o:
31. Polonez FSO do 1357000 z³,
32. woda dla odbiorców pry-

watnych z 2 z³ za m3do 16
z³ /75,0%/,

33. p³yn do mycia naczyñ MIKS
z 37 do 55 z³

34. narty dziecinne "Bartusie"
z 1300 do 2200 z³

35. szampany i wina: radziec-
kie z 610 do 780, wêgier-
skie z 480 do 650, Egri
Bikaver z 300   na 400 z³,
Ciociosan z 580 na 650 z³.

cdn.

REFORMA W NOWEJ HUCIE
    W hucie w³a�nie wzmacniaj¹ dyscyplinê. Zaostrzyli kon-
trole, pracownikom na czas pracy zabieraj¹ przepustki, zwo-
³uj¹ narady, dyskutuj¹, wprowadzili nowe posterunki kontro-
lne, nowe wzory kart pracy, arkuszy zbiorczych, zaostrzyli
kary. Powo³ali "lotn¹ brygadê". Nikt nie zastanowi³ siê jak
poprawiæ organizacjê pracy, zapewniæ materia³y, remontowaæ
rozsypuj¹ce siê maszyny, ograniczyæ wielomilionowe straty z
tytu³u niegospodarno�ci. Bez defektu. Od pocz¹tku roku huta
nie wykona³a planu. Mo¿e - po prostu - ju¿ nic siê z robot-
nika nie da wycisn¹æ?
===================================================

ZNACZKI� ZNACZKI�
--- Bloczek po�wiêcony pamiêci zamordowanych górników
kopalni "Wujek", z³o¿ony z 9 znaczków niez¹bkowanych w dwóch
rzêdach poziomych, z podobiznami zamordowanych: B. Kopczak,
J. Gnida, J. Giza, J. Czekalski, J. Gzik, J. Stawisiñski, A.
Pe³ka, Z. Wilk, Z. Zaj¹c. Kolory: czarny, czerwony. Nomina³y
znaczków 30 z³, wyda³a Poczta Solidarno�æ.
--- Bloczek wydany w rocznicê wprowadzenia stanu wojenne-
go, cztery niez¹bkowane znaczki, kolory czarny, czerwony,
nomina³y znaczków 50 z³, znaczki objête has³em "5-ta Roczni-
ca Grudnia na �l¹sku 1981-86", wydane przez Pocztê Solidar-
no�æ. Region �l¹sko-D¹browski.
===================================================

L u f c i k   w a r i a t a
    Na prasówce by³o parê ciekawostek: konkurs na najlepszy
tytu³ prasowy /wygra³ tekst g³osz¹cy "O NICZYM ZAPOMNIEÆ
NIE MO¯NA"/, g³o�ne czytanie drobnych og³oszeñ /"Rotterdam
sprzedam"/ i wspomnieñ z przesz³o�ci /"Przed 30 laty wstrzy-
mano budowê metra w Warszawie ze wzglêdu na trudn¹ sytua-
cjê gospodarcz¹ kraju"/, a potem serwis bie¿¹cych wiadomo�ci
/W lubelskim szpitalu przyjmuje siê chorych tylko z w³asny-
mi ³ó¿kami/. Najwiêksze poruszenie wywo³a³a wiadomo�æ o
przewidywanej odnowie Wis³y, ale kiedy okaza³o siê, ¿e cho-
dzi o rzekê, powróci³ spokój.
    Kupujcie prasê, cudna!

- Hipek -
===================================================

WYPISY  Z  LITERATURY   - Bertolt Brecht
"podczas narodzin syna"

Rodzice, kiedy ma siê im urodziæ dziecko,
pragn¹, ¿eby by³o ono inteligentne.
Ja, który przez inteligencjê
zmarnowa³em ca³e swoje ¿ycie,
mogê mieæ tylko nadziejê, ¿e mój syn
oka¿e siê ignorantem i gnu�nym nieukiem.
Bêdzie móg³ sobie wtedy spokojnie ¿yæ
jako minister w Radzie Ministrów.

/t³. Ryszard Krynicki/
===================================================
Z ¯YCIA
    Wyrzucono z pracy zecera,
który w wa¿nym referacie

pomyli³ wa¿ny znak inter-
punkcyjny: "Jeszcze Polska
nie zginê³a?"

---
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=========================

KOREKTO, CZYTAJ UWA¯NIEJ!
  W podanej ostatnio infor-
macji o zwi¹zkowcach w kli-
nice w Prokocimiu podali�my
b³êdn¹ liczbê pracowników.
Oczywi�cie, nie jest ich stu
lecz blisko tysi¹c. A zwi¹z-
kowców w�ród nich zaledwie
trzydziestu� Przepraszamy!
==========================

Z REGIONU
--- W Nowej Hucie w sobotê
wieczorem mia³y miejsce
pierwsze zbiorowe protesty
zwi¹zane z podwy¿kami. Pod
"Ark¹" w Bieñczycach zgroma-
dzi³ siê t³um i skandowa³
has³a wyra¿aj¹ce sprzeciw.
Trasa do Nowej Huty obsta-
wiona by³a silnie samochoda-
mi z milicj¹ i ZOMO.
--- Po Krakowie grasowali
ch³opcy-gitowcy, czyli przed-
stawiciele G³ównej Inspekcji
Terenowej. Sprawdzali czy
jest czysto, a w zak³adach
nie ma butelek monopolowych.
Kraków najecha³y dwa auto-
busy po 40 ludzi. Wynagro-
dzenie jednego specjalisty
wynosi³o 40 tys. z³otych plus
oczywi�cie normalna pensja w
macierzystym zak³adzie pracy
- inspekcja jest bowiem spo-
³eczna. Strach pomy�leæ ile
by brali, gdyby robili to
etatowo.
--- Wewnêtrznymi kana³ami
partyjnymi przekazano dy-
rektorom krakowskich
przedsiêbiorstw zarz¹dzenie
o ca³kowitym zakazie roz-

wi¹zywania umów o pracê na
mocy porozumienia zak³adów
pracy. Dotyczy to przede
wszystkim tzw. pracowników
fizycznych.
--- Niedokoñczony od wielu
lat wie¿owiec przy Rondzie
Mogilskim, budowany jeszcze
za Gierka dla NOT-u, ma
byæ przejêty przez Urz¹d
Rady Ministrów i przysposo-
biony na centrum kongreso-
we. Kongresmani debatowaæ
bêd¹ zapewne nad naszym

zad³u¿eniem.
--- Na Grzegórzeckiej, mo-
�cie ko³o £êgu i w innych
punktach Krakowa mo¿na
by³o zobaczyæ m³odzie¿
sprz¹taj¹c¹ miasto. Na tych
ruchliwych arteriach pra-
cowali bez zabezpieczeñ i
nadzoru doros³ych. Nie wie-
my z jakich to zajêæ oderwa-
no m³odzie¿, ale jeste�my
pewni, ¿e udzielono jej do-
statecznie pogl¹dowej lekcji
wspó³cz. socjalizmu.

KIEDY KONIEC PARANOI
    I oto mamy kolejne podwy¿ki cen. Prawdopodobnie do-
tkn¹ nas one mocniej ni¿ poprzednie: wed³ug rz¹du siêgaj¹
10 procent, ale w rzeczywisto�ci s¹ wy¿sze. Poza tym, jak
dot¹d - nie dro¿a³o wszystko naraz, za� od poniedzia³ku
dro¿szy jest chleb i wêgiel, czyli ¿ywno�æ i energia. Z
podwy¿kami nie idzie w parze modna ostatnio "os³ona so-
cjalna". Tym razem ju¿ na ni¹ nie wystarczy³o. Zamiast
rekompensat rz¹d obieca³ enigmatyczne "zmiany w gospo-
darce". Jakie? Takie same jak dot¹d, tyle ¿e szybsze.
    W marcu '87 rz¹d nie sili siê ju¿ na nierespektowane,
ale tworz¹ce pozory i konsultacje spo³eczne. Zast¹piono je
pertraktacjami z OPZZ, którym w³adza przedstawi³a propo-
zycje nie do odrzucenia. Zwi¹zki zaprotestowa³y, a rz¹d
spu�ci³ tyle ile wcze�niej zaplanowa³. Zgodnie ze starym
zwyczajem komunikat o podwy¿kach zosta³ og³oszony w so-
botnim dzienniku telewizyjnym wieczorem. Massmedia na-
tychmiast wykreowa³y siê na rolê odgromnika ewentual-
nych wy³adowañ spo³ecznych. W pierwszym i trzecim pro-
gramie radiowym przez ca³¹ niedzielê by³y czynne spe-
cjalne telefony. Mo¿na by³o zadzwoniæ i powiedzieæ na
g³os co siê o tym wszystkim my�li. Telewizja nadawa³a
programy z ministrami przedstawicielami resortu i eks-
pertami od stopy ¿yciowej. Telewidz móg³ uspokoiæ w³asne
obawy ich zapewnieniami, ¿e podwy¿ki zwiêksz¹ jego wydat-
ki miesiêczne jedynie o circa 500 z³otych. Ca³a Polska
us³ysza³a tak¿e, i¿ "zanotowano g³osy protestu". Nie pro-
�ciej by³oby powiedzieæ, ¿e "zanotowano równie¿ g³osy
zadowolenia"?
    Jak wygl¹daj¹ prawdziwe skutki podwy¿ek. Najoczywist-
szym jest bieda i lawina nastêpnych podwy¿ek. G³ównie cen
umownych, bo te oparte s¹ na urzêdowych jak produkt na
surowcu.
    Innym skutkiem paranoi gospodarczej jest rosn¹ca
bierno�æ spo³eczeñstwa. Kto bêdzie jeszcze pracowa³ skoro
jego wysi³ek i to, co dziêki niemu uzyskuje, traci z dnia
na dzieñ na warto�ci? Podwy¿ki mog¹ podkrêcaæ motywacjê
do pracy, ale lawina podwy¿ek - znosi j¹ do zera. W³adza
chcia³a mieæ spo³eczeñstwo politycznie bierne. Teraz czy-
ni go biernym tak¿e ekonomicznie. Zmierza³a do bierno�ci,
a teraz ta bierno�æ ugodzi w ni¹ sam¹. Kto bêdzie bowiem
tak naiwny, by nie dostrzec, ¿e nie op³aca siê pracowaæ?
Takich ludzi bêdzie niewiele.
    Zabawa trwa. I tylko coraz czê�ciej nasuwa siê pytanie
- czy nie czas najwy¿szy na g³o�ne veto?
===================================================

========================
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Z KRAJU
--- W sobotê 28 marca rz¹d
og³osi³ 10-procentow¹ pod-
wy¿kê cen artyku³ów spo¿yw-
czych i energii. Pierwsza
czê�æ nowych cen wesz³a w
¿ycie z dniem og³oszenia,
druga wchodzi w ¿ycie od 1
kwietnia.
--- Lech Wa³êsa o�wiadczy³,
¿e niezale¿ny ruch zwi¹zkowy
jest gotów przeciwstawiæ siê
nowym podwy¿kom cen. Wa³êsa
stwierdzi³ tak¿e, ¿e reforma,
która mo¿e uratowaæ gospodar-
kê, musi byæ oparta na przy-
wróceniu swobody zwi¹zkowej
oraz ustaleñ Sierpnia ,80.
=========================

ZE �WIATA
--- Premier Wielkiej Bryta-
nii Margaret Thatcher roz-
poczê³a swoj¹ wizytê oficjal-
n¹ w ZSRR. Jej skromnym wo-
ja¿om po okolicach Moskwy
towarzyszy³y du¿e t³umy Ro-
sjan. W niedzielê Pani Pre-
mier wziê³a udzia³ w mszy �w.
w podmoskiewskim monasterze
prawos³awnym na znak soli-
darno�ci z chrze�cijanami w
Zwi¹zku Radzieckim.
=========================

mówi-siê-mówi-siê-mówi-siê

    Ju¿ nied³ugo wata ma byæ
na kartki. Ka¿dej kobiecie ma
byæ przyznana paczka na
odcinek rezerwowy kartki na
miêso.

mówi-siê-mówi-siê-mówi-siê
=========================

MY�LI  LUDZI  WIELKICH
    W Polsce najgwa³towniej i
najbezwzglêdniej potêpia siê
ludzi nie za to, ¿e �le czy-
ni¹, lecz za to, ¿e inaczej
my�l¹.

J. ANDRZEJEWSKI

    Nikt nie ¿¹da od konsty-
tucji, ¿eby by³a pisana wier-
szem. Ale ¿¹daj¹ od wierszy,
¿eby by³y pisane konstytu-
cyjnie.

T. BOROWSKI
=========================

C Z Y T A J   U W A ¯ N I E

WOJNA!
    Toczy siê wojna i to nie tylko na �wiecie, ale i tu. Nie
jest jasne, kto zwyciê¿y. Toczy siê wojna o panowanie nad
�wiatem, wojna dwóch skrajnie ró¿nych systemów. Oba s¹ w
miarê spójne. Jednostka, cz³owiek gra w tych systemach zu-
pe³nie ró¿ne role. A front toczy siê przez Polskê. Polska
nale¿y po trochu do obu walcz¹cych stron.
    Nikogo do niczego nie zmuszam. Ale na lito�æ Bosk¹, nie
�pijcie przynajmniej. /k/
===================================================

W �RODKACH MASOWEGO
    Potworna prawda o czarnobylskiej katastrofie dociera do
nas niemal w pierwsz¹ rocznicê tragedii i to za po�rednic-
twem telewizji radzieckiej. Na fali "przebudowy" powsta³
dwuczê�ciowy program o Czernobylu, pokazany i u nas.
    Uchod�cy z wysiedlonego w ca³o�ci miasta Prypeæ pytaj¹
na przyk³ad dlaczego nie powiedziano im, ¿eby zastosowali
chocia¿by najprymitywniejsze �rodki chroni¹ce przed skut-
kami ska¿enia. Obawiano siê paniki, pada odpowied�. Ale
�rodków tych nie dano równie¿ milicji i wojsku, pilnuj¹cym
porz¹dku, a nawet stra¿akom, którzy gasili po¿ar samego
reaktora. Wielu z nich po¿egna³o siê z ¿yciem lub zdrowiem
na skutek napromieniowania.
    Paniki w ZSRR nie by³o. I nie bêdzie.
===================================================
ZNACZKI� ZNACZKI�
--- Bloczek po�wiêcony polskim oficerom i odznaczeniom z
okresu II Rzeczypospolitej, z³o¿ony z 8 znaczków u³o¿onych w
dwu rzêdach. Ka¿dy znaczek posiada po jednym oznaczeniu,
kolejno: "Krzy¿ Orderu Or³a Bia³ego", "Krzy¿ Virtuti Milita-
ri", "Krzy¿ Walecznych", "Krzy¿ Zas³ugi Z³oty", "Krzy¿ Zas³ugi
Wojsk Litwy", "Medal za Wojnê 1918-21", "Wawrzyn Akademicki
Z³oty", "Medal 10-lecia Niepodleg³o�ci". Drukowane w kolorze
czerwonym, czarnym, z³otym, z¹bki nadrukowane, wyda³a Pocz-
ta Solidarno�æ, nomina³y znaczków 50 z³otych.
--- Bloczek po�wiêcony odznakom pami¹tkowym Legionów Pol-
skich z okresu I wojny �wiatowej, z³o¿ony z 10 znaczków w
dwu rzêdach. Nomina³y znaczków 25 z³, z¹bkowanie zaznaczone,
kolor czarny. Wyda³a Poczta KPN, Obszar II Kraków.
===================================================

Lufcik wariata
    Po naradzie, zakoñczonej chóralnym �piewem, bia³y perso-
nel rozszed³ siê, ¿eby wdra¿aæ. Nasz pielêgniarz przycupn¹³
na taborecie, zerkn¹³ po nas badawczo i wypali³: - "No, jak
tam?!!!" Oho, pomy�leli�my, masz ci los� -"Nno có¿, jakby to
powiedzieæ�" próbowa³ siê wykrêcaæ pacjent Hy., ale pielê-
gniarz przerwa³ mu gromko: "Krótko, jasno i wyra�nie - CO
S£YCHAÆ!?" Wybuch³a ma³a panika, Hy. prawie zemdla³, inni
usi³owali w³aziæ pod ³ó¿ka - postanowi³em wiêc ratowaæ sy-
tuacjê. -"Ostatnio nie jest najgorzej. Jako� leci�" Pielê-
gniarza omal szlag nie trafi³. Poczerwienia³ na gêbie, i�
    Resztê dnia spêdzili�my, skanduj¹c: BYCZO  JEST! BYCZO
JEST!!  BYCZO, BYCZO, BYCZO JEST!!! To na razie!

- Hipek -
---
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Z REGIONU
--- "Tygodnik Powszechny"
z 5 kwietnia br. zamieszcza
O�wiadczenie Sekretariatu
Episkopatu Polski w sprawie
ostatniej podwy¿ki cen. Mówi
ono, i¿ koniecznym warun-
kiem wyj�cia z kryzysu jest
zdobycie przez pañstwo po-
parcia narodu. Nale¿y po-
pieraæ twórcze inicjatywy
spo³eczne, a nie hamowaæ je.
Obowi¹zkiem w³adz jest
przedstawienie wiarygodnej
wizji pokonania trudno�ci
gospodarczych oraz zagwa-
rantowanie udzia³u w tym
niezrzeszonym cz³onkom
spo³eczeñstwa. Nale¿y two-
rzyæ warunki sprzyjaj¹ce
indywidualnej i zespo³owej
aktywno�ci szerokich krêgów
obywateli.
--- Mania kontrolowania
ogarnia wszystko. Obecnie w
Krakowie buszuje Inspekcja
Terenowa Urzêdu Rady Mini-
strów, przeprowadzaj¹c kom-
pleksow¹ kontrolê wojewódz-
twa. Zapowiedziano te¿ akcjê
wiosenn¹ "Posesja". Os³awio-
na IRCHa dzia³a bez zapo-
wiedzi, a NIK i PIH systema-
tycznie i planowo. Bywa, ¿e
do jednego sklepu wpadaj¹ w
jednym dniu trzy kontrole.
Im mniej towaru - tym wiêcej
kontroli.
--- Organizacja m³odzie¿owa
w hucie liczy 5700 cz³onków,
z czego blisko po³owa ma wiê-
cej ni¿ 30 lat. Problem tych

z nomenklatury jak dotrwaæ
z m³odzie¿¹ do� emerytury.
--- W Drukarni Narodowej na
ul. Wadowickiej zainstalowa-
no /za drogie dewizy/ za-
chodnioniemieck¹ maszynê do
sk³adania i sklejania ksi¹-
¿ek. Ekipa niemiecka insta-
luj¹ca maszynê demonstrowa³a
sklejone ju¿ ksi¹¿ki, których
nie da³o siê rozerwaæ za nic
w �wiecie. Oczywi�cie przy
zastosowaniu odpowiedniego
kleju. Maszyna ta jest obec-
nie w u¿yciu, jednak klej jest
nasz, rodzimy. Ksi¹¿ki rozla-
tuj¹ siê przy pierwszej pró-
bie silnego rozwarcia�
--- W Zak³adach Tytoniowych
w Czy¿ynach dzia³a Instytut
Naukowy zajmuj¹cy siê bada-
niem tytoniu. Placówka liczy
ponad sto osób. Co pozostaje
bez ¿adnego wp³ywu na jako�æ
tzw. wyrobów tytoniowych.
--- Brakuje makaronu, kawy,
miêsa, wêdlin, konserw ryb-
nych, kremu do golenia itd.
Mo¿na za to bez problemu
kupiæ lotnie. Podobno pota-
nia³y te¿ parowozy.
--- Nowo�ci Wydawnicze w
Regionie. --- Igor Neverly,
Zosta³o z uczty bogów, NOWa,
Warszawa 1986, s. 224, 750 z³.
Powie�æ autobiograficzna z
okresu rewolucji w Rosji,
napisana w latach 70-tych,
dwukrotnie zapowiadana w
wydawnictwach oficjalnych,
ostatecznie ukazuje siê w
podziemiu. --- Marian Zdzie-
chowski, Walka o duszê m³o-
dzie¿y, /bez miejsca i daty
wydania/, s. 88. Zbiór prze-

mówieñ rektora Uniwersytetu
Wileñskiego, a równocze�nie
pierwszego polskiego sowie-
tologa. Przedruk z wydania z
1927 r. Do tego osobno wydano
"Uzupe³nienia"
--- Zak³adaj¹c, ¿e z prze-
ciêtnej pensji hutnik ok³a-
da³by na samochód po³owê, to
po ostatnich podwy¿kach cen
móg³by sobie kupiæ "Poloneza"
po 6 latach i 8 miesi¹cach
oszczêdzania. Statystyczny
Polak po 9 latach i 6 miesi¹-
cach, nauczyciel - po 15
latach i 4 miesi¹cach. Wów-
czas jednak samochód ten nie
bêdzie kosztowa³ 1375 tys. z³,
lecz du¿o, du¿o wiêcej.
========================

Z KRAJU
--- Poniedzia³kowe komenta-
rze do podwy¿ek cen przybie-
ra³y ton egzaltowany. Red.
Bronikowski powiedzia³ np.,
¿e chwila jest dramatyczna
oraz ¿e zosta³o tragicznie
ma³o czasu na wprowadzenie
zmian w gospodarce. Dotych-
czas w ten sposób mówi³o
tylko podziemie.
--- Bank w Warszawie skupu-
je z³ote monety o warto�ci
numizmatycznej w cenie z³o-
tego z³omu, p³ac¹c w dola-
rach. Przyk³adowo za z³ot¹
dziesiêciorublówkê p³aci 90
dolarów. Cena tej monety w
katalogach numizmatycznych
siêga 5000 dolarów. Spekula-
cyjny zysk idzie do kieszeni
banku, który jak na ironiê,
nazywa siê Polska Kasa Opie-
ki.

===================================================

W �RODKACH MASOWEGO
    Uskar¿a siê "Gazeta Krakowska" z 2 kwietnia br. - arty-
kule "Wstydzê siê przynale¿no�ci" /podpisany tylko inicja³a-
mi/, ¿e rodzice - cz³onkowie partii - wstydz¹ siê przyznawaæ
w szkole do swej partyjnej przynale¿no�ci, boj¹c siê odpowie-
dzialno�ci i konieczno�ci bycia aktywnym, a tak¿e dyskrymi-
nacji dzieci w szkole, z³ego traktowania przez nauczycieli,
braku akceptacji w�ród rówie�ników, wytykania palcami przez
s¹siadów.
    Bywa, ¿e i rodzone dzieci nie wiedz¹, w co wdepnêli ta-
tu�kowie� Dlatego te¿ zespo³y rodziców partyjnych dzia³aj¹
zaledwie w jednej trzeciej krakowskich placówek o�wiato-
wych�
      Dobrze, ludzie kochani. TAK TRZYMAÆ.
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--- Pszczelarze skar¿¹ siê
¿e ze wschodu przywêdrowa³a
pszczela zaraza zwana waroz¹.
Nie ma na ni¹ oczywi�cie
�rodków leczniczych.
=========================

ZE �WIATA
--- Papie¿ Jan Pawe³ II
odby³ sze�ciodniow¹ podró¿ do
Chile, kraju od lat uciskane-
go przez dyktaturê genera³a
Pinocheta. Wizyta papie¿a
spowodowa³a nasilenie siê
akcji protestacyjnych wobec
rz¹du wojska. Nastêpnym kra-
jem, który odwiedzi papie¿,
a który pozostaje w rêkach
junty wojskowej, bêdzie Pol-
ska.
--- 29 stycznia br., a wiêc
w bez ma³a 70 lat po rewolu-
cji bolszewickiej w Rosji,
w³adze ZSRR zawar³y z rz¹dem
brytyjskim porozumienie, na
mocy którego strona sowiecka
wyp³aci 46 milionów funtów
odszkodowania brytyjskim
firmom przemys³owym i han-
dlowym, dzia³aj¹cym na tere-
nie imperium rosyjskiego,
a które zosta³y bezprawnie
przejête przez "ojczyznê pro-
letariatu" w ranach nacjona-
lizacji, bêd¹cej w istocie
zwyk³¹ grabie¿¹. /PWA/
=========================

OBSERWATORIUM
    Podro¿a³o:
36. podstawowe artyku³y

spo¿ywcze - o �rednio 10%
37. energia - o 25%
38. wêgiel - o 50%
39. bilety lotnicze na linach

krajowych, np. do Gdañska
- 3650 z³.

40. p³yn do zmiêkczania tka-
nin - z 43 do 62 z³.

41. sól "Kinga" do k¹pieli
z 50 do 90 z³.

42. guma do ¿ucia "Donald"
z 20 do 40 z³.

cdn.
=========================

MY�LI LUDZI WIELKICH
    Nie wystarczy pój�æ we
w³a�ciwym kierunku. Trzeba
to jeszcze zrobiæ w porê.

    P. JASIENICA

RZ¥DOWA STATYSTYKA
    Przy okazji ostatniej podwy¿ki cen zaniechano tzw.
konsultacji spo³ecznych. Zast¹pi³y je pertraktacje z OPZZ-
em. Po wymianie tasiemcowych o�wiadczeñ rz¹d mia³ jakoby
obni¿yæ �redni¹ warto�æ podwy¿ek do 1/4, czyli do 9,6%.
    Nikt nie zaprzecza oczywi�cie temu, ¿e zapowiadano
podwy¿ki 13-procentowe, a podwy¿szono wszystko �rednio
o 9,6%. By³o to liczone jednak w "stosunku rocznym", a to
oznacza, ¿e podwy¿ki liczone wed³ug zdrowego rozs¹dku -
a nie w jakim� tam stosunku rocznym, wynios³y 13 procent,
a nie 9,6. Bo formu³ka "liczone w stosunku rocznym" zak³a-
da sytuacjê, jakby nowe, podwy¿szone ceny obowi¹zywa³y od
1 stycznia br. Poniewa¿ jednak zaczê³y obowi¹zywaæ od
1 kwietnia, to z faktycznie przeprowadzonej podwy¿ki 13-
procentowej ubywaj¹ jakby trzy miesi¹ce, a wiêc 1/4, czyli
to, co mamy podobno zawdziêczaæ Miodowiczowi.
   Te 9,6% to statystyczna fikcja, któr¹ OPZZ przyj¹³
skwapliwie za rzeczywisto�æ, a rz¹d równie ochoczo co
wspania³omy�lnie j¹ podarowa³. Podwy¿ki s¹ bowiem 13-pro-
centowe, a mówienie ludziom, ¿e ceny podwy¿szono �red-
nio tylko o 9,6 % jest zwyk³ym robieniem wody z mózgu.
Gdyby te same podwy¿ki przeprowadziæ w czerwcu, to z 9,5%
zrobi³oby siê 6,5 %, a gdyby zrobiæ to 31 grudnia 87 to
wysz³oby� 0%.
    Chylmy zatem czo³a nie przed Miodowiczem, a przed
statystyk¹ realnego socjalizmu.
=================================================

ZNACZKI�ZNACZKI�
--- Seria 9 znaczków z rysunkami satyrycznymi m.in. nt.
Urbana i Jaruzelskiego, niez¹bkowane, druk, czarny, nomi-
na³y znaczków: 20 z³, 20, 20,20, 29, 5, 35, 35, 50 z³.
Wyda³a Poczta MKK-Wola.
--- Bloczek 9-znaczkowy z karykatur¹ Jaruzelskiego, z
napisem "Portret cz³owieka /---/ / Ustawa z dn. 31.7.1981
o cenzurze/. Kolory czarny i czerwony, niez¹bkowane, wy-
dane przez Pocztê Solidarno�æ.
--- Bloczek po�wiêcony odwo³anym w listopadzie 1985 r.
przez w³adze naukowcom Politechniki Warszawskiej, z³o¿ony
z 8 znaczków w dwu rzêdach. Kolejno na portretach: prof.
W³. Findeisen, A. Makowski, P. Murza-Mucha, J. Petykie-
wicz, W. Ko³odziej, J. Panasiuk, U. Urbaniak-Biernacka,
Z. Wrzesiñski. Kolor czarny, nomina³y 50 z³, wyda³a Poczta
Solidarno�æ 1986, nak³ad 4000 egzemplarzy. Bloczek opie-
czêtowany podwójnie herbem Politechniki Warszawskiej.
=================================================

L u f c i k   w a r i a t a
To chyba przez ten wiatr od wschodu rozgorza³a u nas
namiêtna dyskusja nad planowaniem. Trudno siê by³o po³a-
paæ, kto jest za, kto przeciw, a kto siê wstrzyma³ i dlacze-
go, ale rozstrzygn¹³ spór starszy felczer: - Mnie, powia-
da, obciêli jesieni¹ 10% przydzia³u wêgla. By³em nawet
z³y, ale teraz, powiada, ju¿ mi przesz³o. Mia³o byæ równo -
i jest równo. Tylko jednego nie pojmujê - sk¹d oni wie-
dzieli, jaka bêdzie zima ? To s¹ powiada geniusze". - Na
tym dyskusjê zakoñczono. Zw³aszcza, ¿e felczer musia³ i�æ
do lekarza po zwolnienie z powodu grypy. Bye, bye !

- Hipek -

 ---
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"Oby by³o wol¹ Twoj¹ Panie, Bo¿e nasz
i Bo¿e naszych ojców, aby odbudowana
zosta³a �wi¹tynia, rych³o, jeszcze za
dni naszych, daj nam udzia³ w Twym
dziele�"

 W �wiêto Zmartwychwstania, �wiêto Nadziei
i Si³y ¿yczy wszystkim Czytelnikom, Autorom,
Sympatykom i Wrogom - nadziei i si³y

"Ma³a Polska"

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ========================

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Z REGIONU
--- W pi¹tek odby³a siê de-
monstracja zorganizowana
przez Ruch "Wolno�æ i Pokój"
pod konsulatem radzieckim
przy ul. Westerplatte. Dzia-
³acze ruchu, którzy wziêli
wpierw udzia³ w konferencji
prasowej dla dziennikarzy
zagranicznych, chcieli
przed³o¿yæ przedstawiciel-
stwu radzieckiemu petycjê z
¿¹daniem wycofania wojsk
radzieckich z terenu Polski,
a tak¿e dzia³añ zmierzaj¹-
cych do rozwi¹zania NATO
oraz Uk³adu Warszawskiego.
Milicja uniemo¿liwi³a z³o¿e-
nie petycji. Aresztowano
11 osób.
--- 6 kwietnia w KIK-u na
ul. Siennej odby³o siê spo-
tkanie z red. Ew¹ Szumañ-
sk¹, autork¹ ma³ych form
i niezwykle celnych re-
fleksji w "Tygodniku Po-
wszechnym". Mówi³a ona o
"znijaczeniu", któremu pod-
daje siê wspó³czesna cywi-
lizacja, zw³aszcza naszego
bloku. Cz³owiek, jednostka
- traci sw¹ to¿samo�æ, wta-
pia siê w masê, staje siê
"spo³eczeñstwem", "ludno-
�ci¹". Mechanizmy tej zmia-
ny tkwi¹ w 1/ monotonnym
krajobrazie miast i wsi -
domów-pude³ek, bloków,
sklepów, 2/ typowo�ci
mieszkañ, podobnie umeblo-
wanych i ozdobionych,
3/ niechlujstwie i zanied-

baniu, wszechobecnej tan-
decie - nasze miasta to
slumsy, z typow¹ dla nich
psychik¹ apatii i bezna-
dziejno�ci, 4/ w kulturze -
organizowanej i wt³aczanej
przez wszechobecn¹ telewi-
zjê, która wypar³a lekturê,
5/ zaniku obyczajów i tra-
dycji - �wiêta zamieniaj¹
siê w spêdy, bêd¹ce zmor¹
dla gospodarzy, wyklucza-
j¹ce jakiekolwiek prze¿y-
cie wewnêtrzne i sens,
6/ wychowanie dzieci - dla
których rodzice nie maj¹
czasu, 7/ w minimalizacji
wyborów, 8/ w sk³onno�ci
do buntów nierozumnych,
których przyk³adem jest
narkomania, alkoholizm.
Mechanizmy te narzuca nam
socjalistyczna cywilizacja
- a my siê im poddajemy.
--- Od kilku dni pojawiaj¹
siê w Krakowie oficjalne
plakaty po�wiêcone Mie-
si¹cu Pamiêci Narodowej -
kwiat ró¿y u³o¿ony z obo-
zowego pasiaka na ³odydze
z drutu kolczastego. Na
niektórych - nieoficjalnie
ju¿ - pokazuje siê napis
"Katyñ".
--- Kontrola maszyn do
pisania w zak³adach oraz
sprzêtu poligraficznego,
przeprowadzana przez SB,
mówi o nastrojach dnia po
podwy¿ce cen i przed pod-
ró¿¹ Jana Paw³a II do
Polski.

--- Lekarze krakowscy
przez niemal rok, jaki
up³yn¹³ od wybuchu w Czar-
nobylu, zd¹¿yli ju¿ zebraæ
obserwacje nt. jego skutków
dla zdrowia Polaków. Prze-
bieg i wystêpowalno�æ cho-
rób nowotworowych zmieni³a
siê zasadniczo. Obecnie
zdarza siê co najmniej dwu-
krotnie wiêcej rozpoznañ
raka. Dawniej, od rozpozna-
nia choroby pozostawa³o
choremu pó³, rok ¿ycia. Dzi�
rok ma przyspieszone tempo.
Ludzie po rozpoznaniu
umieraj¹ w przeci¹gu mie-
si¹ca, dwóch.
--- Prawdopodobnie we
wrze�niu br. Kraków fund-
nie sobie kolejny wielki
pomnik. Nawi¹zano do czasów
"Solidarno�ci" i ówczesnego
projektu uczczenia pomni-
kiem ¿o³nierzy Armii Kra-
jowej. Obecnie projekt ten
nieco zmodyfikowano. Bêdzie
po�wiêcony AK, ale równie¿
Batalionom Ch³opskim,
przede wszystkim za� Gwar-
dii i Armii Ludowej. Ot,
takie symboliczne pojedna-
nie Polaków. Pomnik wykona
pupil krakowskiego KW
Antoni Hajdecki, który nie-
dawno zakoñczy³ pomnik
Koniewa. Ciekawe, ile zain-
kasuje tym razem?
--- Wraz z przyjazdem do
Krakowa G³ównej Inspekcji
Terenowej rozpoczê³o siê

/c.d. na str. 2/
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wielkie sprz¹tanie miasta.
Na ulice wypuszczono hordy
m³odzie¿y, a tak¿e wojsko,
które zamiata³o ulice do
pó�nych godzin nocnych. Naj-
starsi krakowianie odczyty-
wali z tych znaków wizytê
samego wodza lub innego po-
mazañca.
--- Nowy, popularny mini-
ster kultury Aleksander
Krawczuk zyska³ w Krakowie
przydomek "wdowy po Andropo-
wie". Po �mierci tego¿ Kraw-
czuk da³ wypowied� do "Gazety
Krakowskiej", w której op³a-
kuje wodza �wiatowego prole-
tariatu: "/.../ Umar³ bowiem
cz³owiek, od którego koncep-
cji politycznych zale¿a³y w
tak wielkiej mierze losy
�wiata...". I choæ od tej stra-
ty up³ynê³y ponad trzy lata,
to dopiero teraz ¿a³obnik
dosta³ spadek - ministerstwo.
--- Nowo�ci wydawnicze w
Regionie. Bogdan Nurski,
"Zgin¹³ za Polskê bez komu-
nistów". Zarys biografii
Józefa Kurasia - "Ognia",
Wydawnictwo CDN, Warszawa
1987, s. 43, 150 z³. Barwnie
opowiedziany ¿yciorys naj-
g³o�niejszego partyzanta
Podhala.
--- Leszek Moczulski, "Rewo-
lucja bez rewolucji", Wydaw-
nictwo Polskie, Warszawa
/1987/, s. 64. Nowe wydanie
podstawowego dzie³a twórcy
i przywódcy KPN, opatrzone
wstêpem jego ziêcia Krzyszto-
fa Króla.
=========================

Z KRAJU
--- Budowany w Stoczni
Gdañskiej ¿aglowiec dla ZSRR
zaton¹³ przy wodowaniu. Do-
zór techniczny jest przeko-
nany o tym, ¿e by³ to celowy
akt sabota¿u, wywo³any
ostatni¹ podwy¿k¹ cen. Wa³ê-
sa, jak wiadomo, odradza³
otwarte strajki przeciw pod-
wy¿kom.
--- Jan Pawe³ II odwiedzi
w trakcie swojej pielgrzym-

STARYM SZLAKIEM REFORM
    �cie¿ki doj�cia do równowagi gospodarczej odkry³a Komi-
sja Reformy Gospodarczej. Bêdzie siê tworzyæ przedsiêbior-
stwa i spó³ki mieszane z firmami zagranicznymi. Rozbudowany
zostanie system podatkowy i bankowy. Bêdzie siê te¿ powo³y-
waæ konkurencyjne przedsiêbiorstwa dla monopolistów w danej
bran¿y.
    �cie¿ki te znane nam s¹ ju¿ co najmniej od 30 lat, tj. od
pa�dziernika 1956 roku, kiedy to obiecywa³ kroczyæ nimi
Gomu³ka. Szybko jednak z nich zboczy³, bo okaza³o siê, ¿e
kapita³ zagraniczny czuæ imperializmem, podatki pañstwowe
musz¹ byæ haraczem na rzecz zbrojeñ, a konkurencja mo¿e byæ,
ale nie wobec inicjatyw gospodarczych pañstwa.
    Zatem tak wtedy jak i teraz, jedyne co rokuje najwiêksze
nadzieje jest szkolenie kadry reformatorów gospodarki. Na
pocz¹tek zapowiedziano, i¿ w 300 zak³adach w kraju przepro-
wadzi siê szkolenie kadry kierowniczej zakoñczone egzamina-
mi sprawdzaj¹cymi. I, jak mo¿na siê spodziewaæ, nast¹pi, po-
dobna do ostatniej, podwy¿ka cen...
===================================================

C z y t a j   u w a ¿ n i e

NASI  DYSYDENCI
    Nie takie rzeczy przetrzymywali, jak obecna odwil¿ czy
reforma. Przyjdzie czas, to znów uderzy siê piê�ci¹ w stó³ -
na razie jak najmniej z rêki wypu�ciæ. Jak my�licie, dlacze-
go NIE MO¯E byæ samodzielno�ci przedsiêbiorstw? gospodarki
rynkowej? surowców dla rzemios³a? autonomii szkó³ wy¿szych?
Wolno�ci stowarzyszeñ?
    Z tego samego powodu, co zawsze. Nie, bo nie. /k/
===================================================

W  �RODKACH  MASOWEGO
    Istot¹ komunizmu jest monopol na wszystko - od poli-
tyki i gospodarki po rozrywkê i kulturê. Tym zapewne t³u-
maczy siê niechêæ do telewizji satelitarnej, okazywana os-
tatnio przez PRL. Oficjalnie pozwolono zainstalowaæ w
kraju tylko dwie anteny paraboliczne do odbioru progra-
mu satelitarnego, czyni¹c z tego wydarzenia sprawê wagi
pañstwowej.
    Na szczê�cie, przynajmniej w niektórych dziedzinach
pañstwowy monopol informacyjny zosta³ ju¿ powa¿nie nadwe-
rê¿ony. Lub raczej z³amany. Ostatnio przez technikê video,
której fala zala³a Polskê dziêki m.in. biernej postawie
pañstwa. Teraz spece od propagandy biedz¹ siê, co pocz¹æ
z video. Zwykle stoj¹ jednak wobec faktów, których cofn¹æ
ju¿ nie sposób. Podobnie zaskoczy³ wszystkich podziemny
ruch wydawniczy, który jeszcze dziesiêæ lat temu by³ w ta-
kiej skali zupe³nie nie do pomy�lenia.
    Nie do pomy�lenia by³o równie¿ to, ¿e przez re¿imowe
wydawnictwa wydawane s¹ takie pozycje jak "1984" Orwella
czy "Nowy wspania³y �wiat" Huxleya, uznane niegdy� za kla-
sykê literatury antykomunistycznej. Koronnym argumentem
za ich wydaniem jest fakt, ¿e i tak funkcjonuj¹ one w spo-
³ecznym obiegu dziêki wydaniom podziemnym, wobec czego nie
ma sensu pomijaæ je dalej milczeniem. Co wiêcej, w re¿imowej
prasie reklamuje siê je jako nie drukowane jeszcze w PRL.
    Okazuje siê, ¿e czas jest przeciw komunistom. Nie mówi¹c
ju¿ o Bogu./c.d. na str. 3/
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ki do ojczyzny grób ks. Je-
rzego Popie³uszki. Genera³
ustêpuje.
--- Kampania propagandowa
o AIDS rozszerza siê wraz z
liczb¹ chorych. "Gazeta Kra-
kowska" udziela kilku porad
jak unikn¹æ zaka¿enia. Nie-
homoseksualistów i narkoma-
nów przera¿a jednak gro�ba
obcowania z rodzim¹ s³u¿b¹
zdrowia. Chroniczny brak
igie³-jednorazówek oraz
testów krwi pobieranej do
transfuzji, to problemy nie
do rozwi¹zania na najbli¿-
sze lata.
--- Na cmentarzu katolickim
we Wronkach podczas jednej
styczniowej nocy "wyrós³"
obelisk wystawiony w ho³dzie
- jak informuje wyryty napis
- ofiarom zbrodni sowieckiej
w Katyniu. Nastêpnego dnia
od rana funkcjonariusze SB
po dok³adnych oglêdzinach
"miejsca przestêpstwa" i sfo-
tografowaniu pomnika, pro-
wadzili gor¹czkowe przes³u-
chania. Obelisku dotychczas
nie usunêli. /NAI/
--- Ze s³ownika nowomowy.
Tzw. rzecznik prasowy insty-
tucji i przedsiêbiorstw jest
cz³owiekiem, który wed³ug
przekonania dziennikarzy
w najwiêkszym stopniu utrud-
nia prasie dostêp do infor-
macji. Stwierdza to ankieta
krakowskiego O�rodka Badañ
Prasoznawczych. Nowomowa
propagowana przez komuni-
stów, to sztuka nadawania
s³owom dok³adnie przeciwne-
go ni¿ ich pierwotne znacze-
nie.
--- W tym roku nie starczy
miejsc w przedszkolach dla
ok. 100 tysiêcy dzieci. £¹cz-
nie ró¿nymi formami opieki
przedszkolnej /wliczaj¹c
"zerówkê" w oddzia³ach przed-
szkolnych/ objêtych jest 52%
dzieci. Jest to najni¿szy
wska�nik w�ród krajów socja-
listycznych i w ogóle euro-
pejskich - przy bardzo wyso-
kiej aktywno�ci zawodowej

PO¯EGNANIA
    Jeden cz³owiek podobno nie mo¿e nic. Ale nieliczni mog¹
zrobiæ bardzo du¿o. Tote¿ gdy jeden z tych nielicznych odej-
dzie, powstaje wyrwa, któr¹ trudno zape³niæ. Kwiaty, wieniec,
nasze my�li o nim. Tyle pracy. Jak on to robi³?
    Cze�æ Jego pamiêci. /k/
===================================================

Z  l i s t ó w   d o   r e d a k c j i

    W zwi¹zku z bezpiecznym wydaniem tak potrzebnego Pola-
kom ju¿ dwusetnego numeru "Ma³ej Polski", sk³adamy czo³ówce
Redakcji moc najserdeczniejszych ¿yczeñ twórczej dzia³alno-
�ci dla dobra Wspólnej Sprawy Niepodleg³ej Ojczyzny. Szczê�æ
Wam Bo¿e. Redakcja "Or³a Bia³ego". Kraków, 19 marca 1987 r.
===================================================

ZNACZKI� ZNACZKI�.
--- Seria /bloczek + 4 znaczki/ po�wiêcona Tajnym Wojskowym
Zak³adom Wydawniczym z okresu II wojny. Znaczki niez¹bko-
wane, kolory:czarny, czerwony. Dochód ze sprzeda¿y przezna-
czony na rozwój kolporta¿u, seria wydana przez Pocztê Nie-
zale¿n¹, druk STOP. Nomina³ bloczka 100 z³, znaczków - 50 z³.
--- Znaczek po�wiêcony dowódcy Brygady �wiêtokrzyskiej
pp³k. "Bohunowi" /Antoni Szacki-D¹browski/, niez¹bkowany,
kolor czarny, nomina³ 50 z³, wyda³a Solidarno�æ 1986.
-- Znaczek po�wiêcony Zwi¹zkowi Jaszczurczemu, niez¹bkowa-
ny, druk ciemnozielony, nomina³ 60 z³, wyda³a Solidarno�æ
1986.
--- Znaczek z powstañcem warszawskim, niez¹bkowany, kolor:
jasnozielony, czerwony, nomina³ 50 z³, wyda³a Poczta Soli-
darno�æ.
--- Bloczek, po�wiecony pamiêci pomordowanych ¯ydów pol-
skich, 3 znaczki niez¹bkowane, kolor br¹zowy, nomina³y
znaczków - 40 z³, + 30 z³ na fundusz dla represjonowanych,
wyda³a Poczta Rekontry.
===================================================

PIELGRZYMKA
    Wizyta papie¿a w Polsce coraz bli¿ej. Posiedzenie Komisji
Wspólnej Rz¹du i Episkopatu zatwierdzi³o ju¿ jej szczegó³owy
program. Krótki PAP-owski /czytaj partyjno-rz¹dowy/ komu-
nikat z tego posiedzenia mówi o dwóch pozareligijnych ce-
lach pielgrzymki - podniesieniu moralno�ci spo³ecznej oraz
umocnieniu porozumienia narodowego.
    Nie wyja�niono jak zwykle, ¿e chodzi o partyjne rozumie-
nie moralno�ci i porozumienia, podczas gdy ksiê¿a zwracaj¹
uwagê na ró¿ne zabiegi w³adz pragn¹cych zrobiæ jak naj-
wiêkszy u¿ytek z tej wizyty. �wiadczy o tym ju¿ sam przyto-
czony komunikat, który - o dziwo - dopuszcza pozareligijne
cele pielgrzymki, sprowadzaj¹c je do znanych propagandowych
frazesów. Je�li potoczy siê ona niezgodnie z partyjnym zro-
zumieniem owych hase³, zaatakuje siê katolików i papie¿a
w³a�nie za nadawanie przyjazdowi Ojca �wiêtego sensu poza-
religijnego. Pamiêtamy to a¿ nazbyt dobrze z jego pielgrzym-
ki poprzedniej.
    Na razie za� rozpoczê³y siê te¿ znano sprzed czterech
lat, policyjne przygotowania antyterrorystyczne. W domach

/c.d. na str. 4/
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kobiet. W istniej¹cych od-
dzia³ach przedszkolnych
znajduje siê 100 tys. wiêcej
dzieci ni¿by nale¿a³o. Nie
brakuje grup po 40 dzieci.
/NAI/
==========================
ZE �WIATA
--- Ostatnia podwy¿ka cen
komentowana by³a równie¿ w
NRD. Polityka gospodarcza
Jaruzelskiego nie budzi zby-
tniego entuzjazmu w kraju,
gdzie zap³ata za godzinê pra-
cy wystarcza na obiad, a bu³-
ka kosztuje te same 2 fenigi
teraz jak i kilka lat temu.
=========================
KRZY¯ÓWKA �WI¥TECZNA
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POZIOMO: 1/ jedno z imion
czerwcowego go�cia, 4/ dziel-
nica stolicy, z której rz¹dzi³
Imre Nagy, 5/ insygnium
w³adzy papieskiej.
PIONOWO: 1/ w realsocjali-
zmie jest zawsze wiêkszy ni¿
ilo�æ towaru na sklepowych
pó³kach, 2/ najwiêkszy �ciek
Polski, 3/ jeden z krajów
zagarniêtych przez ZSRR w
1917 r.
=========================
mówi siê-mówi siê-mówi siê

    Po pielgrzymce papie¿a do
Polski Papieska Akademia
Teologiczna w Krakowie ma
uzyskaæ status uczelni pañ-
stwowej. Jak na razie nato-
miast, w³adze uwa¿aj¹, ¿e
PAT-u w ogóle nie ma. Cenzu-
ra wykre�la nazwê tej uczel-
ni z wszelkich publikacji.

mówi siê-mówi siê-mówi siê
=========================

!!   WESO£YCH �WI¥T   !!
=========================

pojawiaj¹ siê stójkowi sprawdzaj¹cy zameldowania lokatorów,
wypytuj¹cy o puste lokale s¹siadów. Rzuc¹ przy okazji na to
i owo, dowiedz¹ siê czego�, co mo¿e przydaæ organom. A
wszystko w imiê i dla dobra "naszego" papie¿a, którego ko-
chamy przecie¿ wszyscy.
    Je¿eli ju¿ ta oczekiwana pielgrzymka bêdzie mia³a nie
tylko religijne znaczenie, co wydaje siê oczywiste i nie-
uniknione, nie pozwólmy re¿imowi wyznaczyæ jej pozareligij-
nego sensu. Nie dajmy partyjnym kochaæ papie¿a bardziej ni¿
my. Ruch spo³eczny zwi¹zany z pielgrzymk¹ musi mieæ wyra�-
nie oblicze antyre¿imowe.
    Chce przyczyniæ siê do tego tak¿e i "Ma³a Polska", prze-
kszta³caj¹c siê na czas papieskiej wizyty z tygodnika w
dziennik. Mamy nadzieje, ¿e te siedem "papieskich" codzien-
nych numerów MP przyczyni siê do nadania pielgrzymce sensu
dok³adnie przeciwnego ni¿ ten, jaki przewiduje dla niej
partyjna propaganda.
===================================================

PIE�Ñ WIELKANOCNA DZIADKA MA£OPOLSKIEGO

Okropne ¿ycie ma kochana w³adza
tak przemêczona, ¿e ciut rzadziej wsadza
najpierw odnowa, teraz przebudowa
Cud Gorbaczowa

Z tego wszystkiego trzês¹ siê im rêce
wygl¹da, ¿e ju¿ nie unios¹ wiêcej
ni¿ Druga Polska zaprotestowana z ¿yrem Reagana

Jeszcze dochodz¹ ró¿ne stare sprawy
bo który� pose³ zna wszystkie ustawy
ej, nie dopatrzy³ etatowy bystrzak
genera³ Kiszczak

A znów siê zbli¿a kolejna wizyta
i znów homilie trzeba bêdzie czytaæ
nie uratuje ofiarnych ¿o³nierzy
sam Urban Jerzy

W partii stagnacja, w Pronie dyslokacja
kontrrewolucja albo prowokacja
sypie siê stara, zmursza³a rudera
era Messnera

Dajcie wiêc grosik do torby dziadkowi
co tam potrafi, niechaj siê odnowi
resztê za� po�le jeszcze biedniejszemu
Jaruzelskiemu

===================================================

L u f c i k   w a r i a t a

    W toku debaty nad tym, co by tu zrobiæ, ¿eby by³o lepiej,
pani profesor zaproponowa³a równomierne obci¹¿enie wszyst-
kich, bo przecie¿ "wszyscy jedli" /wtedy, kiedy realizowano
gierkowsk¹ wersjê Planu Marshalla/. Jaki� czas potem wpro-
wadzono rozmaite podwy¿ki, a tak¿e - co gorsza - os³ony
socjalne, przez które rzeczywi�cie niczego nie widaæ. Teraz
liczymy skrzêtniej ni¿ kiedykolwiek - ale na co, Bóg jeden
raczy wiedzieæ. No có¿ -Weso³ych �wi¹t, skoro ju¿ sobie ¿ar-
tujemy. Buzi!       - Hipek ----
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PISMO NIEZALE¯NE. WYDA-
WCA PAP - POLOWE ARCHI-
WUM PRASOWE KRAKÓW, MA-
£OPOLSKA. NASZA DEWIZA:

PLUS RATIO QUAM VIS
RACZEJ ROZUMEM NI¯ SI£¥
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Z REGIONU
--- Po Krakowie krêci siê
coraz wiêcej niebieskich
mundurów. Na ulicach widaæ
du¿e grupy m³odych funkcjo-
nariuszy z kajecikami w
rêku. Ucz¹ siê miasta i fa-
chu. Tak szkoli siê nowe,
zdrowe i liczne si³y na czas
pielgrzymki papieskiej.
--- Straty HiL w ubieg³ym
roku wynios³y 3 miliardy 400
tysiêcy z³otych. Tyle, ile
wynosi kwartalne wynagro-
dzenie dla wszystkich pra-
cowników.
--- Krakowska prasa z dum¹
donios³a, ¿e po �wiêtach zo-
stanie uruchomiona remonto-
wana ostatnio linia produk-
cyjna wody mineralnej "Kra-
kowianka". Ostrzegamy.
--- Utworzono Muzeum Huty
im. Lenina. Kustoszem ma byæ
podobno dyrektor Pustówka.
--- Kurator Noworyta zarz¹-
dzi³ w krakowskich szko³ach
tydzieñ kultury naszego
regionu. W tym czasie na-
uczyciele maj¹ wspólnie z
uczniami i rodzicami zorga-
nizowaæ ró¿ne ciekawe impre-
zy. Termin tego tygodnia
zbiega siê z� wizyt¹ papie¿a.
--- W zesz³ym roku wybuch³a
w Krakowie afera zwi¹zana ze
skandalicznym zbudowaniem
domów jednorodzinnych na
osiedlu Widok-Zarzecze. Domy
te zaczê³y siê rozsypywaæ.
Obecnie, po ró¿nych wa¿nych
posiedzeniach ustalono kto

jest temu winien: nikt. Na
razie 120 milionów z³otych
niezbêdnych na remonty
musz¹ zdobyæ sami zainte-
resowani, czyli mieszkañcy
rozpadaj¹cych siê domków.
--- Nowo�ci wydawnicze w
regionie. Stanis³aw Nowic-
ki. Pó³ wieku czy�æca. Wy-
dawnictwo "Przed�wit" War-
szawa 1986, s. 194, 780 z³.
W dziewiêciu rozdzia³ach
rozmowa-rzeka z Tadeuszem
Konwickim, m.in. autobio-
graficzne relacje o AK na
Wileñszczy�nie, o powojen-
nym ruchu oporu, o fascy-
nacji m³odych inteligentów
stalinizmem.
--- "Arka" nr 17, Kraków
1987, s. 140. W numerze m.in.
Tadeusz Nyczek o Zagajew-
skim, Marek Leski o nacjo-
nalizmie, Janusz Rakowski
o Tadeuszu Katelbachu,
Andrzej Myszkowski o Gins-
bergu, Mailerze i Rothu.
Ponadto jak zwykle w nume-
rze wiele recenzji, wywia-
dów i dokumentów

Z KRAJU
--- Biuro Prasowe Episkopa-
tu Polski og³osi³o w ubieg³ym
tygodniu dok³adny program
III pielgrzymki Jana Paw³a
II do kraju. W Krakowie Pa-
pie¿ bêdzie 10 i 11 czerwca.
--- Genera³ Jaruzelski wy-
je¿d¿a po �wiêtach do Moskwy.
Po instrukcje na temat prze-
budowy.
--- Przyby³a nam nowa
pierwszoligowa dru¿yna pi³-
karska. W czasie transmito-
wanego przez telewizjê meczu
dwu wojskowych dru¿yn Legii
Warszawa i �l¹ska Wroc³aw,
publiczno�æ skandowa³a "So-
li-dar-no�æ"!
--- W rok po Czarnobylu, na
Mazurach, które otrzyma³y
najwiêksz¹ dawkê radioaktyw-
nego ska¿enia, zaobserwowano
dziwne ciekawostki przyrod-
nicze. W czystych jeszcze
jeziorach ryby trac¹ ³uski,
przez co nie mog¹ siê zanu-
rzaæ g³êbiej. P³ywaj¹c tu¿ pod
powierzchni¹ padaj¹ ³upem
ptaków, które korzystaj¹ z
³atwej zdobyczy. Co nas czeka
jeszcze?
--- Polmozbyt nie wywi¹zuje
siê ze swoich zobowi¹zañ
wobec ludzi, którzy wp³acili

=========================

W
�RODKACH
MASOWEGO

    Reformy Gorbaczowa przypominaj¹ w coraz wiêkszym stop-
niu nowy spektakl w starych dekoracjach. Tygodnik "Moskow-
skije Nowosti" opublikowa³ niedawno materia³ na temat
"przebudowy" stosunków miêdzy bratnimi krajami socjali-
stycznymi.
    W stosunkach tych potrzebna jest, zdaniem autora publi-
kacji, szczero�æ oraz jedno�æ s³ów i czynów. Brzmi to jak echo
wydarzeñ z 56 roku na Wêgrzech i w Polsce. Dalej za� autor
rozwija dobr¹ na ka¿dy okres teoriê spiskow¹: dokonuj¹ce siê
w Zwi¹zku Radzieckim rewolucyjne zmiany wywo³uj¹ trwogê w
pañstwach kapitalistycznych, które nie chc¹ daæ siê wyprze-
dziæ technologicznie; w zwi¹zku z tym nale¿y siê spodziewaæ,
¿e kraje kapitalistyczne bêd¹ szykanowa³y tych, którzy ze-
chc¹ z nami wspó³pracowaæ�
    Do znanego nam sk¹din¹d pe³nego obrazu brakuje tylko
wezwania do pobicia Amerykanów pod wzglêdem wydajno�ci
orki soch¹, czy koszenia zbo¿a sierpem. Równie prehistorycz-
ne jest has³o wspomnianego artyku³u - gwiazd¹ przewodni¹
prze¿ywanego okresu mianowali�my prawdê. Gorbaczow wszed³
na scenê, po której snuj¹ siê cienie poprzedników, sam za�
stara siê mówiæ publice, ¿e duchów nie ma. A przynajmniej -
on w nie wierzy.

===========================
=
=
=
=
=
=
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tzw. przedp³aty na samochody.
Nie przeszkadza mu to bowiem
sprzedawaæ samochody za do-
lary. Ponoæ te, których nie
kupili od nas Chiñczycy. By³y
zbyt przestarza³e?
--- W 1980 r. by³o ok. 50 tys.
ajencyjnych placówek handlo-
wych. W ub. roku funkcjono-
wa³o ich 24 tys. - jest to wy-
nik przepisów nakazuj¹cych
szczegó³ow¹ ksiêgowo�æ, w pla-
cówkach jednoosobowych nie
mo¿na pogodziæ buchalterii z
handlem, a wiêc ajenci rezy-
gnuj¹. Poniewa¿ jednak w ha-
ndlu brak ok. 60 tys. osób do
pracy, zaplanowano wzrost
liczby ajencji do 48 tys. w
1990 r. na papierze - ³atwo.
/NAI/
=========================

ZE �WIATA
--- Przewodnicz¹cy �wiatowej
Federacji Zwi¹zków Zawodo-
wych wrêczy³ W. Jaruzelskie-
mu z³oty medal tej organiza-
cji. Pewnie za zd³awienie
niezale¿nego ruchu zwi¹zko-
wego.
=========================

OBSERWATORIUM
    Podro¿a³o:
43. pi³ki do gry z 1700 na

2400 z³
44. namiot 4-osobowy z 40

tys. na 70 tys. z³
45. materace dmuchane - o

100 procent
46. rower-sk³adak z 12800 na

14800 z³otych
      cdn.

=========================
mówi-siê-mówi-siê-mówi-siê

    Ponoæ ca³kowity koszt
pobytu Inspekcji Terenowej
Urzêdu Rady Ministrów, czyli
"gitowców", wyniós³ 24 milio-
ny z³otych. Na tyle ma opie-
waæ rachunek wystawiony
przez "Cracoviê".

mówi-siê-mówi-siê-mówi-siê
DOWCIP
    Czy w Szwajcarii mo¿e byæ
komunizm? Nie. Bo to by³oby
zbyt wielkie nieszczê�cie na
tak ma³y kraj.

PORZ¥DKI
    �wiêta sprowokowa³y ca³y naród do ró¿nego rodzaju gene-
ralnych porz¹dków.
    Jak w sam raz, przed �wiêtami najecha³ Kraków GIT, siej¹c
postrach i mandaty w�ród odpowiedzialnych. Wszyscy lekko
podenerwowani z tym wiêksz¹ ochot¹ zabrali siê do pucowania
swoich mieszkañ. Przez okna krakowskich mieszkañ znów mo¿-
na by³o wyjrzeæ na zewn¹trz.
    Potem by³y porz¹dki duchowe. T³umy grzeszników oblega³y
wszystkie krakowskie konfesjona³y. Przez ca³y Wielki Ty-
dzieñ ko�cio³y by³y pe³ne.
    Wreszcie i telewizja pokaza³a, ¿e robi³a u siebie porz¹d-
ki. W dwa dni �wi¹t obejrzeli�my kilkana�cie powtórek, kil-
kana�cie stareñkich filmów�
    Ah, �wiêta, �wiêta i po �wiêtach�
===================================================
C z y t a j   u w a ¿ n i e

CZYM BY£BY BEZ WILKA CZERWONY KAPTUREK?
    Jak ju¿ niegdy� pisa³em, nie jestem wielbicielem osoby
prezydenta Reagana. Trzeba jednak przyznaæ, ¿e kurs, który
mu siê przypisuje, �wiêci triumfy. Konsekwencja z jak¹ pro-
wadzone s¹ rokowania z ZSRR sprawia, ¿e Gorbaczow i jego
linia s¹ dla Rosjan niezbêdne. Gwiezdne wojny pozostaj¹ dla
radzieckich reformatorów g³ównym argumentem w ich polityce
wewnêtrznej. Nie sposób sobie wyobraziæ rosyjsk¹ administra-
cjê ustêpuj¹c¹ z innego powodu.
    Ale �wiat nie lubi Reagana! �wiat lubi Gorbaczowa.
==========================================/k/======

ZNACZKI� ZNACZKI�
--- Bloczek po�wiêcony Marsza³kowi J. Pi³sudskiemu, 3-
znaczkowy, z popiersiami Marsza³ka, znaczki z¹bkowane, ko-
lory: czarny, z³oty, czerwony, nomina³y znaczków kolejno 55,
30, 55 z³. Wyda³a Poczta Solidarno�æ.
--- Znaczek, wydany w rocznicê zamordowania gen. L. Okulic-
kiego, z jego portretem, zaznaczono z¹bkowanie raz sygnatura
projektanta "tar³owski 86", nomina³ 100 z³, kolor br¹zowy,
wyda³a Poczta Polska NZS Wroc³aw.
===================================================

L u f c i k    w a r i a t a.
    W zwi¹zku z u³agodzeniem na pewien czas tempa reeduka-
cji, otrzyma³em zezwolenie na czasowe opuszczenie zak³adu.
Natychmiast uda³em siê do pobliskiego o�rodka kultu reli-
gijnego, gdzie nawi¹za³em kontakt z przedstawicielem kleru
rzymsko-katolickiego. W czasie potajemnej rozmowy przekaza-
³em wymienionemu szereg poufnych danych, ujawni³em swój
stosunek do s³u¿by wojskowej, obronno�ci kraju, sojuszów,
realiów politycznych i gospodarczych oraz organów w³adzy,
jak równie¿ niektórych osobisto�ci. Kierowa³em siê przy tym
chêci¹ uzyskania korzy�ci osobistych. Zgodzie z otrzymanymi
nastêpnie instrukcjami zobowi¹za³em siê zaniechaæ wspó³pra-
cy z nielegalnymi strukturami tzw. opozycji. Uwa¿am wiêc za
konieczne zamkn¹æ na pewien czas lufcik, poniewa¿ zale¿y mi
na rozgrzeszeniu. Pa!

- Hipek -
===================================================
ROZWI¥ZANIE krzy¿ówki �wi¹tecznej: poziomo - Pawe³, Peszt,
tiara, pionowo - popyt, Wis³a, £otwa.    ---
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NR 17/207/  27.4.87 20 Z£
========================

POTWIERDZAMY I DZIÊKUJEMY:
Klakson-papier.

========================

Z REGIONU
--- Ca³y Kraków zaplakato-
wany jest sylwetk¹ Lenina -
z okazji 117-tych jego uro-
dzin. Plakaty kto� naklei³
ta�mowo, stadami. Demonstra-
cji si³y?.. Raczej nadmiaru
papieru.
--- 60 swoim pracownikom
Huta przydzieli³a mieszka-
nia w nieistniej¹cym jeszcze
bloku. Rzeczywisto�æ przecho-
dzi nawet os³awione telewi-
zyjne "Alternatywy 4".
--- Jest sukces - od pewnego
czasu mamy jednego bezpar-
tyjnego wojewodê. Reszta na-
le¿y, a jak¿e.
--- Nowo�ci wydawnicze w
regionie. Boles³aw Wierz-
biañski, Teheran, Ja³ta,
Poczdam; Wszechnica Spo³ecz-
no-Polityczna, Kraków 1987,
s.181. Reporterskie przedsta-
wienie "sprawy polskiej" na
trzech miêdzynarodowych
konferencjach, które zadecy-
dowa³y o powojennych losach
�wiata. --- Tadeusz ¯enczy-
kowski. Samotny bój Warszawy,
Biblioteka Spotkañ, s. 212,
fotografie, 550 z³otych. Nowa
ksi¹¿ka �wietnego emigracyj-
nego historyka, tym razem o
tragedii Powstania Warszaw-
skiego. Pozycja zawiera tak¿e
szereg dokumentów, aneks i
bibliografiê.

WOJNA Z NARODEM WIDZIANA OD �RODKA

Rozpoczynamy drukowanie rozmowy z by³ym pu³kownikiem
dyplomowanym Ryszardem Jerzym Kukliñskim, cz³owiekiem,
który po Sierpniu 1980 by³ w centrum przygotowañ w³a-
dzy do stanu wojennego. Rozmowa ta zosta³a przeprowa-
dzona przez "Kulturê" w pi¹t¹ rocznicê wprowadzenia w
Polsce stanu wojennego, a ukaza³a siê w kwietniowym
numerze pisma.

KULTURA: Panie Pu³kowniku! Zacznijmy od pytania, które
wszyscy sobie zadaj¹. Up³ynê³o ju¿ pó³ roku od czasu kiedy
czynniki rz¹dowe PRL ujawni³y rolê jak¹ Pan odegra³ w
czasie przygotowañ do wprowadzenia stanu wojennego, inicju-
j¹c w czerwcu tego roku wybuch prawdziwej bomby prasowej.
Dlaczego w³a�nie teraz i dopiero teraz zabiera Pan g³os?

RYSZARD JERZY KUKLIÑSKI: - Rewelacje Jerzego Urbana, a
pó�niej genera³a Czes³awa Kiszczaka by³y, jak wiadomo, wy-
mierzone przeciwko polityce Stanów Zjednoczonych. Nie jestem
adwokatem rz¹du tego kraju i nie do mnie nale¿y obrona czy
uzasadnianie jego decyzji. Uwa¿a³em, ¿e od tego s¹ rzecznicy
administracji amerykañskiej. I to by³ najwa¿niejszy powód
mojej wstrzemiê�liwo�ci. Nie bez znaczenia by³ jednak rów-
nie¿ fakt, ¿e nie chcia³em byæ tymi przys³owiowymi no¿ycz-
kami, które odzywaj¹ siê, gdy pan Urban w stó³ uderzy. Nie
mia³em i nie mam zamiaru polemizowaæ z fa³szami i propa-
gandowymi bzdurami.
    Zabieram g³os w pi¹t¹ rocznicê wprowadzenia stanu wo-
jennego, bo jest to odpowiednia okazja do rozwa¿añ nad za-
k³óconym 13 grudnia 1981 roku, ale przecie¿ jeszcze nie
zamkniêtym rozdzia³em naszej najnowszej historii. Nie rosz-
czê sobie pretensji do objawienia ca³ej prawdy niezwykle
z³o¿onego okresu od sierpnia roku 1980 do grudnia roku
nastêpnego. Czujê siê jednak w obowi¹zku przedstawiæ spo³e-
czeñstwu te wydarzenia, których by³em bezpo�rednim uczest-
nikiem lub �wiadkiem. Spo³eczeñstwo samo mo¿e sobie wyci¹-
gn¹æ wnioski.

KULTURA: To co Pan powiedzia³ odnosi siê do ostatniego
okresu. Spo³eczeñstwo chcia³oby z pewno�ci¹ znaæ równie¿
powody dlaczego tu¿ po wydostaniu siê z Polski nie ostrzeg³
Pan, ¿e lada dzieñ wprowadzony bêdzie stan wojenny, ¿e na-
st¹pi policyjno-wojskowe uderzenie w "Solidarno�æ", ¿e na-
st¹pi¹ masowe internowania itd.? By³ Pan przecie¿ jednym
z niewielu, którzy jeszcze przed og³oszeniem stanu wojennego
znali dok³adnie plany tej operacji. Wed³ug o�wiadczeñ re¿i-
mu, 7 lub 8 listopada, a wiêc na miesi¹c przed uderzeniem
grudniowym znalaz³ siê Pan w Stanach Zjednoczonych. Dla-
czego z tych informacji nie zosta³ zrobiony ¿aden u¿ytek?

RYSZARD JERZY KUKLIÑSKI: Data kiedy rzekomo mia³em siê
znale�æ w Stanach Zjednoczonych jest nieprawdziwa. 8 listo-
pada nie zjawi³em siê w Sztabie Generalnym Wojska Polskie-
go, ale to wcale nie oznacza³o, ¿e by³em ju¿ w Stanach Zjed-
noczonych. Dla przedmiotu sprawy nie mia³o to jednak wiêk-
szego znaczenia gdy¿ szansa ostrze¿enia na czas spo³eczeñ-
stwa rzeczywi�cie istnia³a. W kraju by³o to niemo¿liwe, ale
po wydostaniu siê na Zachód mia³em w³a�ciwie pe³n¹ swobodê
poruszania siê oraz postêpowania wed³ug w³asnych decyzji.
   /ci¹g dalszy rozmowy w nastêpnym numerze Ma³ej Polski/.
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Z KRAJU
--- Podczas ostatniej wizyty
Jaruzelskiego u Gorbaczowa,
Zwi¹zek Radziecki w swej
³askawo�ci przekaza³ stronie
polskiej ponad 2400 ksi¹¿ek z
ksiêgozbioru "dawnej" biblio-
teki Ossoliñskich we Lwowie.
O ile nas dobrze uczono ju¿ w
przedszkolu, to zagrabionej
rzeczy z³odziej w³a�cicielowi
nie "przekazuje", lecz po
prostu zwraca. Te ksi¹¿ki jak
i inne nasze zabytki przepa-
d³y razem z Kresami Wschod-
nimi po 17 wrze�nia 1939
roku. Teraz otrzymali�my
"w darze" maleñk¹ ich czê�æ.
Wracaj¹c do nauk przedszkola
- je¿eli z³odziej odda³, to
nie trzeba mu dziêkowaæ.
Widocznie nasi rz¹dz¹cy koñ-
czyli inne przedszkole, bo "w
zamian" podarowali Sowietom
"niektóre zabytki archiwalne
z XVII i XVIII wieku, maj¹ce
zwi¹zek z histori¹ Rosji i
Ukrainy". Ciekawe czy w�ród
tych dokumentów znalaz³ siê
równie¿ akt Targowicy?
--- W pi¹tek w Warszawie
milicja aresztowa³a dwudzie-
stu dzia³aczy Ruchu "Wolno�æ
i Pokój", miêdzy innymi Jacka
Czaputowicza. Przed areszto-
waniem przeprowadzono rewi-
zjê w ich domach.
--- Nietrudno zauwa¿yæ jak
rzadkim zjawiskiem jest wy-
drukowana cena na opakowa-
niach artyku³ów spo¿ywczych.
Perspektywicznie patrz¹cy
producenci zostawiaj¹ po
s³ówku "cena detaliczna" pu-
ste miejsce, po czym albo cenê
wpisuje siê tam rêcznie albo
wcale. Taki zabieg �wietnie
spisuje siê przy dzisiejszej
gonitwie cenowej. I j¹ una-
ocznia.
--- Bilet lotniczy do Pekinu
i z powrotem kosztuje 240 tys.
z³otych. Tj. tyle ile wynosi
�rednia roczna pensja.
--- W oficjalnej nomenkla-
turze wolne soboty nazywaj¹
siê dodatkowymi dniami wol-
nymi od pracy. Tymczasem jest
odwrotnie. To w³a�nie ta

czwarta sobota miesi¹ca,
zabrana nam w czasie stanu
wojennego, jest dodatkowym
dniem pracy. Wszystkie pozo-
sta³e s¹ wolne z mocy ustawy.
Ot, zwyk³a retoryka.
=========================

ZE �WIATA
--- W³oscy zwi¹zkowcy wyra-
zili w ubieg³ym tygodniu
dezaprobatê wobec decyzji
w³adz PRL nie zezwalaj¹cej
Lechowi Wa³êsie na wyjazd do
Italii, by wzi¹æ udzia³ w
organizowanym przez zwi¹zki
zawodowe seminarium na temat
problemów utrzymania pokoju,
poprawy ¿ycia robotników
oraz przestrzegania praw
cz³owieka i obywatela. Urban
orzek³, ¿e Wa³êsa jako zwyk³y
obywatel PRL ma prawo do
urlopu dopiero w miesi¹cach
wakacyjnych. Zwi¹zkowcy
bezterminowo odroczyli semi-
narium.

--- Wed³ug oceny Banku
�wiatowego Etiopia jest obec-
nie najubo¿szym krajem �wia-
ta. Roczny bud¿et wynosi 2
miliardy dolarów, tzn. tyle
ile kraj ten winny jest same-
mu ZSRR za dostawy broni
/posiada on najwiêksz¹ armiê
w Afryce - 300 tys. ludzi/.
W ostatnich latach g³ód po-
ch³on¹³ 1 mln ofiar, a milio-
ny ludzi ¿yj¹ na granicy
g³odu. /PWA/
OBSERWATORIUM
    Podro¿a³o:
47. taksówki o 20%, tj. do

30 z³ za kilometr
48. op³aty za wysy³ki pocz-

towe
49. folia aluminiowa do pa-

kowania z 158 na 190 z³.
cdn.

MY�L �REDNIEGO POLAKA
    Im bardziej gospodarka
stacza siê w po�lizgu nie-
kontrolowanym, tym wiêcej
jest organów kontrolnych.

===================================================
C z y t a j   u w a ¿ n i e

DOBRZY ¯O£NIERZE
    Zastanawiam siê, czy jeste�my narodem politycznym? Czy
potrafimy podnie�æ siê z klêski? wykorzystaæ zwyciêstwo? Czy
ufamy naszym przywódcom? Autorytetom? Czy dajemy im swobodê
manewru? Czy umiemy zatrzymaæ siê w porê? nie daæ siê prze-
straszyæ? sprowokowaæ? Czy umiemy podporz¹dkowaæ siê wiêk-
szo�ci? ograniczyæ nasze s³uszne ¿¹dania? nie poddaæ siê
zw¹tpieniu? czekaæ?
    Nie³atwo byæ narodem. /k/
===================================================
ZNACZKI� ZNACZKI�
--- Bloczek, po�wiêcony rocznicy Wêgierskiego Pa�dziernika,
dwa znaczki niez¹bkowane, kolory czarny i czerwony, nomina-
³y 75 z³, wyda³a Poczta Solidarno�æ.
--- Bloczek po�wiêcony walce patriotów afgañskich, znaczek
z¹bkowany, kolory czarny, zielony, czerwony, nomina³ 150 z³,
wyda³a Poczta Polska, nak³ad 3000, numerowany.
===================================================

L u f c i k   w a r i a t a
    Byli�my podziwiaæ czysto�æ naszego miasta. Wieczorem -
akademia. Medale za zamiatanie otrzymali podoficerowie z
wojsk chemicznych, medale za mycie okien - studenci uniwer-
sytetu, medale za gracowanie trawników - aktyw partyjny
jednej z dzielnic. W drodze do domu spotka³em znajomego do-
zorcê. Polewa³ w³a�nie �cianê s¹siedniej posesji.
    Czy¿by by³a to nowa forma socjalistycznego wspó³zawod-
nictwa?

- Hipek -
===================================================

---
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NR 18/208/  4.5.87 20 z³
=========================

Z REGIONU
--- 1 Maja Kraków obchodzi³
niezale¿n¹ manifestacjê na
os. Kalinowym w Nowej Hucie.
3 Maja niezale¿ny wiec odby³
siê po mszy �w. na Wawelu.
Zorganizowany przez KPN po
raz pierwszy od lat kilku
nie by³ czyst¹ improwizacj¹
/relacje obok/.
--- Nowohuck¹ demonstracjê
pierwszomajow¹ nie zaatako-
wa³o jak zwykle ZOMO. Obsta-
wia³o j¹ natomiast sporo, a
w�ród nich m³odzieñcy space-
ruj¹cy z rêkami w kiesze-
niach. Wed³ug powszechnej
opinii uzbrojeni byli w ka-
stety.
--- Z okazji 1 Maja na po-
mniku ku czci Armii Czerwo-
nej, stoj¹cym na pl. Wolno�ci,
tu¿ pod bokiem milicyjnych
koszar, pojawi³ siê napis
KPN-u. Najciemniej pod la-
tarni¹.
--- Przymusem mo¿na osi¹-
gn¹æ wiele, nigdy jednak nie
uzyska siê ca³kowitego odda-
nia. W Krakowie do obs³ugi
manifestacji 1-majowej kie-
rowcy Pogotowia Ratunkowego
wyjechali w najbrudniejszych
karetkach, jakie by³y. Ma³a
rzecz, a cieszy.
--- Oficjalna manifestacja
pierwszomajowa w Rynku
G³ównym trwa³a w tym roku
krócej ni¿ zwykle; Rynek
�wieci³ pustkami. Mimo to
w³adze og³osi³y, ¿e w manife-
stacji bra³o udzia³ 100 tys.

1 i 3 MAJA W KRAKOWIE.
   Wieczorem,1 maja w nowo powstaj¹cym ko�ciele na os.
Kalinowym w Nowej Hucie odby³o siê uroczyste, prawie dwu-
godzinne nabo¿eñstwo w intencji wszystkich robotników, a
zw³aszcza tych, którzy oddali ¿ycie za wolno�æ i chleb w
roku 1956, 1970 i 1981. Modlono siê do �w. Józefa-robotni-
ka, by Zwi¹zek Solidarno�æ móg³ w dniu �wiêta pracy bez-
piecznie manifestowaæ swoj¹ cze�æ dla ludzkiego trudu. Po
nabo¿eñstwie rozpoczê³a siê manifestacja. Rozwiniêto kilka
bia³o-czerwonych transparentów, wznoszono okrzyki oraz
�piewano patriotyczne pie�ni. Skandowano nowe has³a: "do�æ
podwy¿ek" i "precz z podwy¿kami". Potem 200-300 osobowy
pochód, przy zapadaj¹cym zmierzchu skierowa³ siê w stronê
bieñczyckiej "Arki". Nie zaatakowany przez silne grupy
milicji, rozszed³ siê ostatecznie na osiedlu Jagielloñskim.
--- 3 Maja dwa, trzy tysi¹ce krakowian uda³o siê jednak
na Wawel, na zapowiedzian¹ przez Solidarno�æ mszê �w., by
powróciæ pamiêci¹ do wielkiej odnowy narodowej, jak¹ sank-
cjonowa³a Konstytucja 3 Maja.
   Po mszy �w. na Wzgórzu Wawelskim, obok Katedry rozwi-
niêto transparenty KPN-u, Ruchu "Wolno�æ i Pokój", "Nie-
podleg³o�ciowego Ruchu Robotniczego" oraz Ruchu "Wolno�æ
i Prawda" im. ks. J. Popie³uszki z N. Huty. Zapowiedziane
wcze�niej przemówienie wyg³osi³ R. Bocian, przedstawiciel
krakowskiego KPN. Przedstawi³ cel dzia³alno�ci tej partii,
którym jest wolna, niezale¿na i demokratyczna III Rzeczpo-
spolita. Drugi mówca - Z. Romanowski z Niepodleg³o�ciowego
Ruchu Robotniczego - wyst¹pi³ przeciw Ja³cie - umowie
³ami¹cej postanowienia Karty Atlantyckiej i oddaj¹cej
Polaków w sowieck¹ niewolê. Trzeci mówca, reprezentant
Ruchu "Wolno�æ i Prawda" powiedzia³ krótko: Jestem robot-
nikiem, nie umiem przemawiaæ. Umiem pracowaæ i walczyæ.
Niech ¿yje Solidarno�æ i Wolna Polska. Swoich s³ów dowiód³
ju¿ wcze�niej, kiedy wchodz¹c na Wawel z ¿on¹ i dwojgiem
dzieci zosta³ zaatakowany przez SB. Narobi³ jednak takiego
rabanu, ¿e t³um wydoby³ go z r¹k tajniaków, którzy prze-
straszyli siê i zwiali.
   Podobne sceny rozgrywa³y siê po mszy u stóp Wawelu,
sk¹d ruszy³ kilkusetosobowy pochód. Milicja zablokowa³a
zej�cie z Wawelu, a SB wy³apywa³a upatrzone ofiary. Ale
nie ca³kiem bezkarnie. Wy³apywanych bronili inni. Docho-
dzi³o do bijatyk z SB-kami, którzy je�li byli s³absi, po-
rzucali ofiarê i uchodzili w milicyjny kordon. T³um skan-
dowa³ "Gestapo, Gestapo". Mimo to, do "suk" zaci¹gniêto kil-
kadziesi¹t osób.
   Tak oto up³ynê³y w Krakowie dwa �wiêta majowe. Obok
nowych hase³ - przeciw podwy¿kom, pojawi³a siê niespoty-
kana od paru lat agresywno�æ zarówno ze strony atakuj¹cej
po cywilu SB-cji jak i t³umów, demonstruj¹cych sw¹ skrajn¹
nienawi�æ do komunizmu.
=================================================
WOJNA Z NARODEM WIDZIANA OD �RODKA - ci¹g dalszy.
    R. J. Kukliñski: /.../ By³em wolnym cz³owiekiem i bez
najmniejszych przeszkód mog³em telefonicznie, a nawet
osobi�cie nawi¹zaæ kontakt z przedstawicielami dowolnych
�rodków masowego przekazu, a nawet - ze wzglêdu na powagê
sytuacji - zwo³aæ konferencjê prasow¹ i zaapelowaæ o
przekazanie takiego ostrze¿enia o jakim Pan mówi.

/ci¹g dalszy na str. 2/
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ludzi pracy. No, chyba, ¿e
brali od uwagê przymusowych
s³uchaczy relacji radiowych.
Jedyn¹ rozrywk¹ wiecu by³y�
przemówienia. Zdarza³y siê
tam takie kwiatki jak "nigdy
jeszcze nasze pañstwa /PRL i
ZSRR/ nie by³y sobie tak
bliskie" albo "�w naszym do
niedawna jeszcze podzielonym
spo³eczeñstwie�"
--- Ruch "Wolno�æ i Pokój"
wyst¹pi³ 3 maja na Wawelu
pod znakiem go³¹bka pokoju,
którego skrzyd³a tworzy d³oñ
z palcami w ge�cie V. Gratu-
lujemy pomys³u.
--- 3 maja br. o godz. 6.00 u
O.O. Dominikanów odbêdzie siê
msza w intencji Stanis³awa
Pyjasa, studenta UJ, wspó³-
pracownika KOR-u zamordo-
wanego przez SB 7 maja 1977
roku. NZS kolportuje ulotki
informuj¹ce o mszy, z podo-
bizn¹ zamordowanego.
NOWO�CI WYDAWNICZE.
--- Jan Brzoza, Polski rok
1919, Wydawnictwo Przed�wit
Warszawa 1987, s. 276, 1100
z³. Szczegó³owa monografia
jednego roku historii Polski
ale z odniesieniem do lat
1914-20, dla wszystkich,
których interesuje zagad-
nienie odzyskania niepodle-
g³o�ci.
=========================
Z KRAJU.
--- Jak poda³ Urban, w
o�miu miastach zorganizowa-
no 1 maja kontrpochody.
--- 1 Maja sk³oni³ SB i MO
do "akcji prewencyjnej".
Koñcem kwietnia przeprowa-
dzono rozmowy ostrzegawcze
i podsuniêto deklaracje o
zaniechaniu dalszej dzia-
³alno�ci ponad piêciuset
osobom ze struktur nieza-
le¿nych. Pó³ tysi¹ca to o
wiele mniej ni¿ 3000 z roz-
mów wrze�niowych ub. r. Nie
maj¹ - czy nie wiedz¹ z kim
rozmawiaæ?
--- Rz¹d nie martwi siê o
to, co, kto i kiedy doniós³
Amerykanom. Na konferencji
rzecznika rz¹d przedstawi³
filmow¹ relacjê z ujêcia
amerykañskiego dyplomaty A.
Muellera, pos¹dzanego o
szpiegostwo. W³adz dziwnie

jako� nie zainteresowa³a
osoba konfidenta, któremu
p³aci³ Mueller. Widaæ znaj¹
go równie dobrze jak on.

--- Obrazek z Rynku 1 maja:
facet niesie narêcze drew-
nianych drzewcy bez ¿adnej
flagi. Mo¿e to na tratwê do
Szwecji?
---

    Tak bym prawdopodobnie post¹pi³, gdybym siê kierowa³
wy³¹cznie emocjami. By³oby du¿ym uproszczeniem twierdzenie,
¿e by³y mi one zupe³nie obce. Przeciwnie, wydaje mi siê, ¿e
by³em w podobnym stanie wstrz¹su, jaki w miesi¹c pó�niej by³
udzia³em wiêkszo�ci Polaków s³uchaj¹cych radiowo-telewizyj-
nego wyst¹pienia genera³a Jaruzelskiego, ale na szczê�cie
stan emocjonalny nie sparali¿owa³ zupe³nie zdolno�ci prze-
widywania tego co mo¿e nast¹piæ gdy moje ostrze¿enie dotrze
do kraju.
    W przewidywaniu rozwoju wydarzeñ niepotrzebna by³a
jaka� szczególna wyobra�nia. Nad sprawami stanu wojennego
pracowa³em ponad rok, �ci�le bior¹c 380 dni, a czasami i no-
cy. Rozliczne warianty mo¿liwych dzia³añ zna³em ju¿ na pa-
miêæ. Wystarczy³o wiêc tylko do niej siêgn¹æ, aby zdaæ sobie
sprawê, ¿e:
    Po pierwsze - podjêta pod presj¹ Zwi¹zku Radzieckiego
decyzja o wprowadzeniu w Polsce stanu wojennego, w pocz¹t-
kach listopada 1981 by³a ju¿ praktycznie nieodwo³alna. Gdy-
by genera³ Jaruzelski w ostatniej chwili za³ama³ siê, wyst¹-
pienie radiowo-telewizyjne do narodu wyg³osi³by genera³
broni Eugeniusz Molczyk lub inny zdecydowany na ten krok
genera³.
    Po drugie - operacje stanu wojennego mia³y prowadziæ
wy³¹cznie polskie si³y policyjno-wojskowe. Gdyby jednak
z jakichkolwiek powodów nie by³y one w stanie z³amaæ oporu
spo³eczeñstwa, do akcji mia³y wkroczyæ czekaj¹ce u granic
Polski w pe³nej gotowo�ci dywizje radzieckie, czeskie i nie-
mieckie.
    Po trzecie - w dniu 7 listopada 1981 roku, to jest w mo-
mencie opuszczania przeze mnie Sztabu Generalnego WP, stan
przygotowañ do wprowadzenia stanu wojennego by³ tak dalece
zaawansowany, ¿e do uruchomienia ca³ej policyjno-wojskowej
machiny wystarczy³o tylko naci�niêcie przys³owiowego guzi-
ka. Jedynym problemem do rozwi¹zania pozosta³o spreparowa-
nie - mo¿liwego do zaakceptowania, przynajmniej przez czê�æ
spo³eczeñstwa - pretekstu do rozpoczêcia konfrontacji oraz
wybór najlepszego momentu uderzenia.
    Po czwarte - w g³ównym wariancie dzia³añ stan wojenny
zamierzano wprowadziæ z zaskoczenia, której� nocy z pi¹tku
na woln¹ sobotê. Gdyby jednak sytuacja w kraju na to nie
pozwala³a /na przyk³ad: gdyby "Solidarno�æ" podjê³a jak¹�
akcjê uprzedzaj¹c¹/, stan ten móg³ byæ wprowadzony tak¿e
w ró¿nych niekorzystnych z operacyjnego punktu widzenia
sytuacjach, w tym tak¿e w czasie trwania powszechnego straj-
ku okupacyjnego.   /c.d. w nast. numerze MP/.
===================================================

L u f c i k   w a r i a t a
    Mimo wszystko doczekali�my wiosny, co oznacza, ¿e nie
jest najgorzej. Optymi�ci powiadaj¹, ¿e to ju¿ ostatni raz
- a pesymi�ci znów odwrotnie, ¿e dopiero teraz siê zacznie.
W zasadzie nie ma w tym nic dziwnego - podobnie bywa od lat.
Nowo�æ polega na tym, ¿e zarówno optymi�ci jak i pesymi�ci
nie patrz¹ nam w oczy, lecz wci¹¿ zerkaj¹ na wschód. Tego
nawet najstarsi dzia³acze PRON nie pamiêtaj¹...

- Hipek -
===================================================

-------------------------------------------------
----------------

                  ------------------------------------
-------

                                                          ---------
--------------------------------------------

1987  �  4 MAJA  �  NR 18 (208)



MA£A POLSKA  �  ROK V
459

PISMO NIEZALE¯NE. WYDA-
WCA PAP - POLOWE ARCHI-
WUM PRASOWE KRAKÓW, MA-
£OPOLSKA. NASZA DEWIZA:

PLUS RATIO QUAM VIS
RACZEJ ROZUMEM NI¯ SI£¥

ROK V

mm mm mmm  m  mmmmm mm m m mmm m mm m m mmm  m  mmmm   m m m  mm m m

mmm mmm m   mmm m m mmmm m m m m   m   mm  m mmmm m m m    m  mm  mmmm   mmm mm mmm  m m m m

NR 19/209/  11.5.87 20 Z£
=========================

Z REGIONU
--- 3 Maja, po mszy �w. na
Wawelu zatrzymani zostali
przemawiaj¹cy na wiecu Ry-
szard Bocian, Jacek Smago-
wicz i Zbigniew Romanowski.
Wszyscy zostali pobici. Naj-
bardziej poturbowany by³
przedstawiciel Niepodleg³o-
�ciowego Ruchy Robotniczego
Z. Romanowski. Z aresztu
przewieziono go karetk¹
pogotowia ratunkowego do
szpitala, gdzie stwierdzono
z³amanie ¿eber, pêkniêcie
kostki u nogi z przemieszcze-
niem, zwichniêcie i z³amanie
szczêki oraz poranienia i
posiniaczenia pleców. W jed-
nym z bij¹cych rozpozna³
Romanowski Kazimierza Le-
wandowskiego, by³ego boksera,
który pracuje obecnie w Wy-
dziale Kryminalnym d/s Kra-
dzie¿y. Z Romanowskim zabra-
no tak¿e Janusza Miêtkê,
dzia³acza "S" w Krakowie,
by³ego internowanego. Jego
tak¿e pobito i postawiono
przed kolegium. W sumie
przed kolegiami stanê³o 150
osób. Wysoko�æ kary - 80 tys.
z³.
--- Zapowiedziana na czwar-
tek przed 1 maja manifestacja
przed HiL wywo³a³a zrozumia-
³¹ nerwowo�æ administracji.
Od wczesnego przedpo³udnia
po budynkach dyrekcji wa³ê-
sa³y siê trójki nieznanych
osobników. Oko³o trzynastej
urzêdnikom telefonicznie za-
broniono wychodziæ z biur

przed zakoñczeniem pracy
oraz podwojono obsady s³u¿b
stra¿y przemys³owej. Na wy-
chodz¹cych z pracy hutników
czeka³y niespotykane normal-
nie tabuny autobusów i tram-
wajów, a poza przystankami
zorganizowane gromady "cywi-
lów". S³u¿by mundurowe jak
zwykle skupi³y siê w okoli-
cach pl. Centralnego. W tej sy-
tuacji zmasowanego ataku si³
pokojowych na udan¹ manife-
stacjê trudno by³o liczyæ.
--- W pi¹tek odby³a siê u
O.O. Dominikanów msza �w. w
intencji St. Pyjasa zamordo-
wanego przez SB 7 maja 77 r.
Dziesi¹ta rocznica �mierci
studenta UJ nie zgromadzi³a
t³umów, za to w nadmiarze
przyby³a nañ milicja. Otoczy-
³a ko�ció³ i zablokowa³a ul.
Stolarsk¹. Msza przebiega³a
bardzo spokojnie, nawet kor-
don by³ tym zdziwiony. Ca³a
uroczysto�æ buduj¹ca - pa-
miêæ w narodzie nie ginie.

--- KPN zapowiedzia³ mszê
�w. w 52-g¹ rocznicê �mier-
ci J. Pi³sudskiego. Odbêdzie
siê ona, przypominamy, 12
maja o godz. 18.00 na Wawelu.
--- 26 kwietnia br. odby³a
siê w ko�ciele O.O. Kapucy-
nów w K-owie uroczysta
msza, po której dokonano
ods³oniêcia tablicy pa-
mi¹tkowej ku czci ¿o³nierzy
3 Pu³ku Strzelców Konnych.
Na uroczysto�æ przybyli
przedstawiciele Zw. Legio-
nistów, 8 Pu³ku U³anów ks.
J. Poniatowskiego, 1 Pu³ku
Strzelców Podhalañskich
AK, Polskich Si³ Zbrojnych
na Zachodzie oraz "Solidar-
no�ci".
--- W kwietniu br. na pewne
zajêcia w Studium Wojskowym
AM pracownicy stadium ofi-
cjalnie zaprosili cz³owieka,
który by³ wiê�niem Katynia.
I cz³owiek ten dok³adnie
opowiedzia³, jak by³o NA-
PRAWDÊ.

===================================================
WOJNA Z NARODEM WIDZIANA OD �RODKA - ci¹g dalszy wywia-
du "Kultury" z p³k. R. Kukliñskim, przeprowadzonego w pi¹-
t¹ rocznicê wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.

R.J. KUKLIÑSKI: /�/ Bior¹c to wszystko pod uwagê, nie mia-
³em najmniejszych w¹tpliwo�ci, ¿e ujawnienie przeze mnie
planów uderzenia nie mog³o ich w najmniejszym stopniu uda-
remniæ lub choæby opó�niæ. Mog³o je tylko przyspieszyæ. Roz-
wa¿aj¹c tak¹ ewentualno�æ musia³em siê natomiast liczyæ
z faktem, ¿e je�li moje spostrze¿enie nie zostanie uznane
w kraju za inspirowany przez w³adzê fa³szywy alarm, czy
jak¹kolwiek inn¹ prowokacjê, je�li w to ostrze¿enie "Soli-
darno�æ" rzeczywi�cie uwierzy, wówczas niemal na pewno doj-
dzie do natychmiastowego og³oszenia strajku generalnego,
a w konsekwencji do zorganizowanego oporu w setkach fabryk,
zak³adów pracy i uczelni.
    Wiedzia³em, ¿e w takiej sytuacji akcje si³ policyjno-
wojskowych nie ogranicza³yby siê wy³¹cznie do blokowania
o�rodków strajkowych oraz odcinania im dop³ywu elektrycz-
no�ci, wody, ¿ywno�ci, ¿e dla z³amania masowego oporu i osi¹-
gniêcia szybkiego sukcesu musia³oby nast¹piæ uderzenie si³
pancernych, przede wszystkim czo³gów, ¿e wreszcie przy po-
wszechnym ewentualnym oporze ludno�ci, si³ polskich by³oby
za ma³o i na pewno do akcji wkroczy³yby równie¿ pozostaj¹ce
w strategicznych rezerwach dywizje radzieckie, a nawet cze-
skie i niemieckie.
    Nie ulega w¹tpliwo�ci, ¿e przy takim rozwoju wydarzeñ
wszystko musia³oby siê skoñczyæ nieprawdopodobn¹ krwaw¹
masakr¹ ludno�ci, a zw³aszcza tej jej czê�ci, która trwa³aby
w oporze. Wydaje mi siê, ¿e los dzia³aczy "Solidarno�ci"
i opozycji wygl¹da³yby dzi� zupe³nie inaczej, gdy¿ w wypadku
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--- Nowo�ci wydawnicze w re-
gionie. £ukasz Socha, Te poko-
lenia ¿a³obami czarne�, Ska-
zani na �mieræ i ich sêdziowie
1944-54, Biblioteka Kwartalni-
ka Politycznego "Krytyka�,
NOWa Warszawa 1986, s. 328,
1100 z³. Zbiór artyku³ów dru-
kowanych w "Krytyce� w latach
1978-82, w tym poszerzona wer-
sja rozprawy tytu³owej, a tak¿e
m.in. licz¹cy 660 nazwisk re-
jestr osób skazanych na �mieræ
w latach 1944-46
==========================

Z KRAJU
--- W podwarszawskich lasach
rozbi³ siê w niedzielê 9 maja
samolot LOTu I£ 62M, maj¹cy
odbyæ lot z W-wy do Nowego
Jorku. Zginê³y 183 osoby.
--- W ci¹gu ostatnich dwóch
lat dwukrotnie wzros³a ilo�æ
polskich towarów odsy³anych z
zagranicy z powodu niskiej
jako�ci. Szerokim echem odbi³a
siê sprawa wys³ania do W. Bry-
tania partii specjalnie przy-
gotowanych na eksport 1000
Fiatów 126p, których naprawy
gwarancyjne poch³onê³y 96%
warto�ci samochodów. /NAI/
--- W W-wie odby³ siê II Kon-
gres PRON. Do trzech razy
sztuka.
==========================

ZE �WIATA
--- 23.05. br. w³adze NRD zwol-
ni³y 80 wiê�niów politycznych.
Prosto z wiêzieñ odstawiono ich
autobusami na granicê z RFN.
Nie jest to ¿aden znak odwil¿y,
gdy¿ rokrocznie Niemcy Zachod-
nie za ciê¿kie pieni¹dze wyku-
puj¹ tych ludzi. Na kolejn¹
transakcjê czeka jeszcze ok. 2
tys. ludzi. /PWA/
==========================

MY�L �REDNIEGO POLAKA
    Messner w Egipcie, Urban w
Londynie, Jaruzelski w Mos-
kwie, Urban w Szwecji. Ani chy-
bi, przed nami zmiany persona-
lne. Wybieraj¹ placówki!
==========================
    �Znowu aresztowano kilku
m³odych ludzi za to, ¿e naru-
szyli przepisy drogowe. Szli
niew³a�ciw¹ tras¹ pochodu�

wprowadzenia do dzia³añ si³ radzieckich nast¹pi³aby nie
tylko rze�, ale z ca³¹ pewno�ci¹ tak¿e deportacja, taka
sama jaka mia³a miejsce po st³umieniu powstania wêgier-
skiego.
    Stawka by³a wiêc zbyt wysoka aby daæ siê ponie�æ emo-
cjom i poczyniæ jakikolwiek nierozwa¿ny krok. Nie mog³em
wzi¹æ na siebie odpowiedzialno�ci, za tego typu ryzykowne
posuniêcie. Powiem wiêcej, gdyby ktokolwiek inny, ³¹cznie
z rz¹dem Stanów Zjednoczonych chcia³ takie ostrze¿enie
przekazaæ, to móg³by to uczyniæ tylko wbrew mojej opinii.
Na szczê�cie taka okoliczno�æ w ogóle nie wyst¹pi³a.
    Zdawa³em sobie sprawê, ¿e powstrzymanie siê od takiego
ostrze¿enia mo¿e siê kiedy� w przysz³o�ci spotkaæ z kryty-
k¹. S³yszê j¹ dzi� tu na obczy�nie, jej odg³osy docieraj¹
równie¿ z kraju. Krytykê tê przyjmujê w pokorze. S¹ to
nieuniknione, ale przecie¿ osobiste koszty mych w³asnych
decyzji. Gdyby jednak moje obawy siê spe³ni³y, a mam siln¹
wewnêtrzn¹ pewno�æ, ¿e tak - koszty ponios³oby spo³eczeñ-
stwo. Dzi� - mimo ci¹¿¹cego na mnie wyroku �mierci - �piê
spokojnie. I to nie dlatego, ¿e mam jak¹� szczególn¹ osobi-
st¹ ochronê, ale dlatego, ¿e na moim sumieniu nie ci¹¿y
¿adne ludzkie ¿ycie.

cdn.
==================================================

POLSKIE PARADOKSY
    Produkujemy najmniej w Europie papieru. Piêædziesi¹t
parê kilo na mieszkañca rocznie. Od tego trzeba odliczyæ
to, co idzie na zestawienia, sprawozdania, ksiêgowo�æ, opa-
kowania, papkê Robotniczej /z nazwy/ Spó³dzielni Wydawni-
czej, kilkunastotomowe eseje teoretyków marksizmu-lenini-
zmu itd., itd.
    I mamy najwiêksz¹ w �wiecie podziemn¹ poligrafiê.
==================================================

ZNACZKI� ZNACZKI�
--- Bloczek wydany w rocznicê I Zjazdu NSZZ "S", dwa
znaczki niez¹bkowane, kolory: czerwony, czarny, szary;
nomina³y 65 z³ i 55 z³. Wyda³a Solidarno�æ Nowa Huta.
--- Znaczek, po�wiêcony Kongresowi Maryjnemu, niez¹bko-
wany, kolory: czarny, czerwony, z³oty. Wyda³a Poczta Polska
Solidarno�æ, nomina³ 250 z³.
--- Znaczek ku czci pracuj¹cych w konspiracji, niez¹bko-
wany, kolory niebieski i czarny. Rysunek schematyczny
postaci zstêpuj¹cej po schodach z palcami w znaku V
/"schodz¹cy do podziemia"/. Nomina³ 50 z³, znaczek sygnowa-
ny NPKW 42-86 Staniecki.
==================================================

L u f c i k    w a r i a t a

    Mieli�my go�cinne wystêpy jakiego� docenta, który wy-
g³asza³ pogadanki zlecone, a potem opala³ siê na skwerze.
Najciekawsza by³a ostatnia pogadanka, po�wiêcona zasadzie
zachowania masy. Dy¿urny dyskutant poprosi³ o zdefinio-
wanie ró¿nicy miêdzy ciemn¹ mas¹, a masami pracuj¹cymi
/pomyli³o mu siê co�, bo prelegent mówi³ o czarnych dziu-
rach oraz masie u¿ytkowej/ i nie otrzyma³ odpowiedzi, ale
docent ju¿ siê u na nie opala.
    I bardzo dobrze.

- Hipek -
==================================================

---
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NR 20/210/  18.5.87 20 Z£
=========================

Z REGIONU
--- Ca³y Kraków ¿yje pod
wra¿eniem katastrofy samolo-
towej pod Okêciem. Z naszego
regionu zginê³o 14 osób.
--- W niedzielê 10 maja odby-
³y siê w K-owie uroczysto�ci
upamiêtniaj¹ce mêczeñstwo �w.
Stanis³awa - biskupa Szczepa-
nowskiego. W procesji z Wawe-
lu na Ska³kê i z powrotem
wziê³o udzia³ kilka tysiêcy
ludzi. Odnotowaæ nale¿y ak-
centy antykomunistyczne wy-
wo³uj¹ce ogólny aplauz wier-
nych. ¯ywo zareagowano na
nawi¹zanie przez wyg³aszaj¹-
cego homiliê Prymasa Glempa
do encykliki Piusa XI "Qu-
adragesimo anno". Burzliwymi
oklaskami witano te¿ id¹c¹ w
procesji grupê z transparen-
tem Ruchu im. ks. Popie³uszki,
z aresztowanym i pobitym 3
maja na Wawelu dzia³aczem
KPN Ryszardem Bocianem. Po-
dobnie pozdrawiano przedsta-
wicieli Solidarno�ci Hutni-
ków. W�ród uczestników uro-
czysto�ci rozrzucono ulotki
z informacj¹ o brutalnej
interwencji milicji po mszy
3-majowej na Wawelu.
--- 12 maja, w 52-g¹ rocznicê
�mierci J. Pi³sudskiego odby-
³a siê na Wawelu msza za
duszê Marsza³ka. Po mszy
z³o¿ono kwiaty i wieñce w
Krypcie Pi³sudskiego w kate-
drze. Organizatorzy uroczy-
sto�ci - Tow. Opieki nad Kop-
cem im. J. Pi³sudskiego -
odtworzyli nastêpnie z ta�my

KATASTROFA
    Czarna sobota, 9 maja 1987 roku, przynios³a najtragicz-
niejsz¹ w dziejach polskiego lotnictwa cywilnego katastrofê,
która poci¹gnê³a za sob¹ 183 ofiary �miertelne.

--- Jak ka¿de wydarzenie o
takiej skali, katastrofa ob-
na¿y³a nieudolno�æ i perfi-
diê pañstwowego systemu in-
formacji. Po pierwszych re-
lacjach rozpoczêto blokowanie
wiadomo�ci. --- W sobotê po
po³udniu powo³ano specjaln¹
komisjê rz¹dow¹ i zapowie-
dziano energiczne �ledztwo w
celu ustalenia przyczyn wy-
padku. Pierwszy komunikat
mia³ siê ukazaæ w poniedzia-
³ek. Ale siê nie ukaza³. Oka-
za³o siê tylko, ¿e rozbi³ siê
"Ko�ciuszko", a nie "Sikor-
ski", jak podawano w niedzie-
lê. Og³oszono te¿ pe³n¹ listê
nazwisk ofiar. Prawo do jej
publikowania mia³y tylko
gazety partyjne. Inne, regio-
nalne publikowa³y jedynie
nazwiska pasa¿erów z danego
regionu. --- Prasowe infor-
macje o katastrofie by³y wy-
³¹cznie PAP-owskie. Pracow-
nicy lotniska Okêcie otrzy-
mali zakaz informowania
dziennikarzy spoza PAP. ---
W poniedzia³ek w ca³ym K-wie
brakowa³o gazet - zosta³y

wykupione z powodu ogromnego
zainteresowania katastrof¹.
--- Choæ I³-62M rozbi³ siê
w niewielkiej odleg³o�ci od
Okêcia, nie poinformowano o
tym pasa¿erów odlatuj¹cych
w tym samym kierunku 3 godz.
pó�niej. Nie robiono im nato-
miast odprawy celnej, nie
zwracano te¿ uwagi na braki
w dokumentach. --- Karetki
pogotowia ratunkowego z
W-wy b³¹dzi³y przez 15 minut
zanim dotar³y na miejsce ka-
tastrofy. Nie mia³ ich kto
pilotowaæ. --- Lotnicy kra-
kowscy twierdz¹, ¿e samolot
nie móg³ l¹dowaæ na lotni-
skach po drodze do W-wy ze
wzglêdu na aktualnie du¿¹
koncentracjê radzieckich sa-
molotów na tych lotniskach.
Po prostu - nie by³o dla
niego miejsca. --- Mówi siê
te¿ o innych prozaicznych
przyczynach tragedii - LOT
obawia³ siê kosztów trans-
portu pasa¿erów do W-wy z
innego lotniska...
    Zginê³y 183 osoby. Cze�æ
Ich pamiêci.

=================================================
WOJNA Z NARODEM WIDZIANA OD �RODKA - ci¹g dalszy wy-
wiadu "Kultury" z p³k. R. Kukliñskim, przeprowadzonego w
pi¹t¹ rocznicê wprowadzenia stanu wojennego  w Polsce /4/

KULTURA: Z tego co Pan powiedzia³ wynika, ¿e o pañskiej
decyzji przes¹dzi³y motywy oparte na wyborze mniejszego
z³a. Podobne motywacje przytoczy³ Jaruzelski, wprowadza-
j¹c stan wojenny. Czy nie widzia³ pan jakich� innych
mo¿liwo�ci dzia³añ, które nie by³yby wyborem miêdzy z³em
mniejszym, to jest stanem wojennym i wiêkszym, jakim mia-
³a byæ sowiecka inwazja?

R.J. KUKLIÑSKI: Od pocz¹tku kryzysu a¿ do koñca pa�-
dziernika roku 1981, to jest do momentu kiedy decyzja
o u¿yciu si³y przeciwko "Solidarno�ci" sta³a siê nieodwo-
³alna, nie tylko tak¹ mo¿liwo�æ widzia³em, ale wydaje mi
siê, ¿e czyni³em wszystko, co by³o mo¿liwe, a w wielu
przypadkach podejmowa³em nawet desperackie próby, aby
unikn¹æ zarówno inwazji jak i stanu wojennego.
    Proszê sobie przypomnieæ rok 1980 i 1981. Czy Pan lub
ktokolwiek w Europie i �wiecie, a zw³aszcza w Polsce
us³ysza³ kiedykolwiek od najwy¿szych czynników partyj-
nych i pañstwowych PRL choæby jedno s³owo o zagro¿eniu
Polski inwazj¹ przez jej najbli¿szych s¹siadów, mimo ¿e
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magnetofonowej meldunek Józefa
Studnickiego, jednego z os-
tatnich, ¿yj¹cych legionistów,
przewodnicz¹cego Zw. Legioni-
stów Polskich okrêgu k-skiego.
Po od�piewaniu I Brygady i
Roty /antysowieckiej/ uczes-
tnicy mod³ów za duszê Marsza-
³ka przeszli do ko�cio³a O.O.
Dominikanów na akademiê z
okazji uczczonej rocznicy. Nie
by³o ¿adnej interwencji MO.
===========================

Z KRAJU
--- Ostatnie o�wiadczenie
Urbana na temat Ruchu "Wol-
no�æ i Pokój" przypomina ku-
riozalne zarzuty wobec "S".
Odmowa s³u¿by wojskowej, przy-
siêgi na wierno�æ Armii Ra-
dzieckiej i akcje pacyfistyczne
- godz¹ w sojusze, konstytucjê i
wszystkich �wiêtych.
--- Po ostatniej podwy¿ce cen
dzienników okazuje siê, ¿e od
roku 1980 cena "Trybuny Ludu"
ros³a bardziej ni¿ cena butelki
wódki. Nie dziwi zatem fakt, i¿
równocze�nie z pojawieniem siê
prywatnej produkcji wódki
pojawi³a siê te¿ prywatna pro-
dukcja prasy.
=========================

ZE �WIATA
--- Amerykañskie Tow. Psychia-
tryczne o�wiadczy³o, ¿e "g³as-
nost" nie dotar³a jeszcze do ra-
dzieckiej psychiatrii. Nadal
zamyka siê w trzynastu wytypo-
wanych psychiatrykach dysyde-
ntów, g³ównie religijnych i na-
rodowych, których liczba wyno-
si obecnie ok. 300 osób. /PWA/
=========================
MY�L �REDNIEJ POLKI
    1 maja by³ dniem otwartych
ksiêgarñ. Piêknie, ale ja bym
wola³a dzieñ otwartych aptek.
I ¿eby jeszcze wata by³a..
=========================
    W autobusie zak³adowym.
Zbli¿a siê godzina odjazdu. Do
graj¹cego w karty kierowcy
podchodzi pasa¿er z pretensja-
mi: - Zamiast jechaæ pan gra w
karty. Na to kierowca:- Ju¿
jedziemy, tylko skoñczê partiê.
- A... jak pan koñczy partiê, to
szczê�æ Bo¿e!

naprawdê byli�my od tego o krok i to na samym pocz¹tku
kryzysu?
    Czy ktokolwiek s³ysza³, ¿e Stanis³aw Kania czy genera³
Jaruzelski znale�li w sobie tyle odwagi i si³y, aby prze-
ciwstawiæ siê szanta¿owi Zwi¹zku Radzieckiego tak, jak w
roku 1956 uczynili to Gomu³ka i Ochab? Niestety nie. Oni
jedynie podzielali radzieckie oceny o istnieniu kontrrewo-
lucji w Polsce, dostarczaj¹c w ten sposób usprawiedliwienia
dla ewentualnej akcji militarnej ZSRR i Uk³adu Warszaw-
skiego.
    G³osy przeciwko radzieckiej inwazji Polski oraz w obro-
nie jej prawa do samodzielnego rozwi¹zywania swych w³a-
snych problemów dochodzi³y nie tylko z Ameryki i Europy
Zachodniej. Fakt, ¿e do lata roku 1981 uda³o siê nie tylko
unikn¹æ najgorszego z³a, ale nawet doprowadziæ do IX Nad-
zwyczajnego Zjazdu Partii w du¿ej, je�li nie decyduj¹cej
mierze, zawdziêczaæ trzeba stanowczej postawie rz¹dów, sze-
rokiej opinii publicznej, a nawet partii komunistycznych
�wiata zachodniego.
    By³oby nie na miejscu z mojej strony przypisywanie sobie
jakiej� znacz¹cej roli w alarmowaniu rz¹du Stanów Zjedno-
czonych w tym okresie. W ka¿dym razie co� w tym kierunku
usi³owa³em czyniæ. cdn.
===================================================
C z y t a j   u w a ¿ n i e

SZKODA
    Ludzie bior¹ bibu³ê z grzeczno�ci. Bibu³a nie jest lekar-
stwem na dzisiejsze czasy. Ludzie to wiedz¹.
    Manewrem politycznym na miarê potrzeb by³yby nowe wybo-
ry do "Solidarno�ci" w zak³adach pracy. Albo przynajmniej
za³o¿enie nowych niezale¿nych zwi¹zków zawodowych.
    Ale na manewry jeste�my teraz za s³abi.    /k/
===================================================

ZNACZKI... ZNACZKI...
--- Bloczek po�wiêcony rocznicy wybuchu Powstania Stycz-
niowego, kolory czarny, czerwony, nomina³ 100 z³, wyd. w
styczniu 1987 r., Ma³opolska.
--- Bloczek po�wiêcony rocznicy �wiêta Niepodleg³o�ci. dwa
znaczki z¹bkowane, kolory: srebrny, czarny, czerwony. Odmia-
na w kol. z³otym i br¹zowym. Nomina³ 125 z³, wydano przez
Pocztê Solidarno�æ Tomaszów Mazowiecki.
--- Znaczek alegoryczny z czerwon¹ ró¿¹ i ³odyg¹ w kszta³-
cie litery S, kolory czarny, czerwony, z³oty, nomina³ 30 z³,
wydany w 1986 przez Pocztê Solidarno�æ.
===================================================
L u f c i k   w a r i a t a
    Nasz sekretarz wpada teraz znienacka to tu, to tam i bez
ostrze¿enia zaczyna wrzeszczeæ na zaplanowany temat. Chyba
co� z planem nietêgo...
    U mnie wpad³y mu sprawy o�wiaty i wychowania. Szko³a
jest, tego, pañstwowa, a pañstwo mamy, ten, �wieckie - recy-
towa³ pospiesznie - to znaczy, prawda, szko³a musi byæ laic-
ka i wychowywaæ w naukowym, hmm, pogl¹dzie na tego, �wiat,
znaczy - ateistycznie.
    - Jak kto� siê sprzeciwia, rozumiecie, to znaczy, ¿e dzia-
³a na szkodê pañstwa, znaczy, my go ten - tu machn¹³ rêk¹ i
polecia³ dalej egzorcyzmowaæ. Nie wiem, jak wy, ale ja mam
wra¿enie, ¿e nie warto im teraz przeszkadzaæ. Zw³aszcza, ¿e
walizki niektórzy ju¿ maj¹ spakowane...      - Hipek -  ---
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Z REGIONU
--- 21 maja br. Mszê �w. za
Ojczyznê odprawi³ ks. biskup
Albin Ma³ysiak wraz z kilku-
nastoma prymicjantami z ro-
dzin robotniczych. Po mszy
odby³o siê spotkanie z pos³em
na Sejm /!/ prof. Ryszardem
Benderem, historykiem, dzie-
kanem Wydz. Nauk Humani-
stycznych KUL-u, cz³onkiem
Ko³a Poselskiego "Znak". Pro-
fesor wyg³osi³ ciekawy odczyt
historyczny nt. kultu maryj-
nego w Polsce w XIX w. Mówi³
o represjach i prze�ladowa-
niach ze strony zaborców,
obawiaj¹cych siê wszelkich
przejawów patriotyzmu, nawet
tych ujawniaj¹cych siê w mo-
dlitwie. Uprzednio wrêczono
panu pos³owi protest pisemny
do Sejmu w sprawie brutalnej
akcji milicji pod Wawelem w
dniu 3 maja br.
--- 18 maja w Krakowie mia³
miejsce oficjalny "Dzieñ Zdro-
wia", czyli dzieñ bez samocho-
du, reklamowany ju¿ jaki� czas
ulotkami rozlepionymi w tram-
wajach /nota bene tramwajami
nie je¿d¿¹ w³a�ciciele samo-
chodów/. Odby³a siê demon-
stracja z udzia³em a¿ 30 osób,
pod troskliw¹ eskort¹ milicji.
M³odzie¿ skandowa³a has³o
"nie truj miasta samochodem".
Inicjatywa w³adz godna upo-
wszechnienia. W Hucie na
przyk³ad.
--- Nowo�ci wydawnicze w
regionie. Zbigniew Bujak,

UWAGA! OD 8 DO 14 CZERWCA BR. MP WYCHODZI CODZIENNIE! PIERWSZY NR PAPIESKI ZA TYDZIEÑ!
===========================================================================

Prawda raz opowiedziana,
Archiwum "Solidarno�ci", se-
ria: Dokumenty, tom 16, Nowa,
Warszawa 1987, s. 261, 950 z³.
Zbiór przemówieñ i wywiadów
szefa regionu Mazowsze z lat
1980-1986. --- Maria Byrska,
Ucieczka z zes³ania, Bibliote-
ka Informatora Regionu �rod-
kowo-Wschodniego NSZZ "Soli-
darno�æ", s. 165, 360 z³.Wstrz¹-
saj¹ca opowie�æ o ucieczce
zes³anej w 1940 r. Polki, któ-
ra z synkiem przedziera siê do
okupowanej Polski.

Z KRAJU
--- W poniedzia³ek 18 bm. my-
�liwiec radziecki zgubi³ w lo-
cie æwiczebnym rakietê, która
uderzy³a w zabudowania rol-
nika z Wilkocina. Zginê³a je-
dna osoba, dwie s¹ ranne. Sp³o-
n¹³ dom i stodo³a. ¯o³nierze
radzieccy przez dwie doby oku-
powali spalone gospodarstwo.
--- W Polsce przebywa Edward
Kennedy. W niedzielê spotka³
siê z Lechem Wa³ês¹ oraz wzi¹³
udzia³ we mszy w ko�ciele �w.
Brygidy.

===================================================

WOJNA Z NARODEM WIDZIANA OD �RODKA - ci¹g dalszy wywiadu
"Kultury" z p³k. R. Kukliñskim, przeprowadzona w pi¹t¹ rocz-
nice wprowadzenia stanu wojennego w Polsce /5/.

R J. Kuklinski: /.../ Nie mam równie¿ ¿adnych wyrzutów su-
mienia, ¿e zlekcewa¿y³em jakakolwiek szansê obrony "Solidar-
no�ci" przed uderzeniem jej rodzimych przeciwników. Ci, któ-
rzy s³uchali uwa¿nie, mogli wychwyciæ wyra�ne sygna³y o
zbli¿aj¹cym siê uderzeniu. W³adze mia³y tak¿e �wiadomo�æ, ¿e
kto� z ich w³asnego �rodowiska wysy³a sygna³y alarmowe. Po-
dam tylko jeden przyk³ad. Otó¿ 13 wrze�nia 1981 roku, tu¿
przed tzw. walk¹ o dostêp "Solidarno�ci" do �rodków masowego
przekazu, na nadzwyczajnym posiedzeniu Komitetu Obrony Kra-
ju po�wiêconym sprawom wprowadzenia stanu wojennego gene-
ra³ Kiszczak ujawni³, ¿e znaczna liczba dzia³aczy "Solidar-
no�ci" zna w szczegó³ach plany wprowadzenia stanu wojenne-
go, w tym tak¿e plan internowania, ³¹cznie z list¹ osób prze-
widzianych do internowania oraz kryptonimem ca³ej operacji.
    W tamtym czasie ostrze¿enia mia³y jeszcze jaki� sens.
Pó�niej, po zapadniêciu ostatecznego wyroku na "Solidarno�æ",
mog³y siê tylko przeciwko niej obróciæ.

KULTURA: Do niedawna Pana nazwisko nic nie mówi³o ludziom
spoza grona Pañskich znajomych i rodziny. Dzi� poza samym
nazwiskiem jest Pan tak¿e postaci¹ nieznan¹ szerszemu ogó-
³owi. Czy móg³by Pan powiedzieæ co� o sobie? Z jakiego �rodo-
wiska Pan pochodzi? Co Pana sk³oni³o do s³u¿by zawodowej
w Wojsku Ludowym i jaki by³ przebieg tej s³u¿by?

R.J. KUKLIÑSKI: Urodzi³em siê w roku 1930 w Warszawie przy
ulicy Dzielnej 6 i wiêksz¹ czê�æ mego ¿ycia spêdzi³em w tym
w³a�nie mie�cie. Lata dzieciñstwa w domu przy ulicy T³omac-
kie 13, a pó�niej przy ulicy D³ugiej 32/34. Ostatnio zamiesz-
kiwa³em na Starówce, przy ulicy Rajców 11. Nauki zacz¹³em
pobieraæ w szkole nr 22 przy ulicy Elektoralnej 7, a pó�niej
przy ulicy Miodowej oraz w szkole przyzakonnej przy ulicy
Freta. Pochodzê z rodziny, której g³ównym �ród³em utrzyma-
nia by³a praca i najczê�ciej by³a to praca fizyczna. Na po-
cz¹tku lat trzydziestych ojciec mój by³ prostym robotnikiem
w fabryce pilników w Pruszkowie, a nastêpnie w Ursusie.
By³ cz³onkiem Polskiej Partii Socjalistycznej. Dom rodzinny -
 podobnie jak wielu moim rówie�nikom - zniszczy³a mi bardzo
wcze�nie wojna i okupacja. W roku 1943 ojciec mój by³ aresz-

/ci¹g dalszy na stronie 2/
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--- Siedemna�cie diecezji wy-
st¹pi³o do Urzêdu Kontroli
Publikacji i Widowisk o pozwo-
lenie na wydawanie pisma die-
cezjalnego. Przemyska "Rola"
czeka ju¿ na pozwolenie kilka
lat. Mo¿e po wizycie Papie¿a
cenzura pob³ogos³awi.
--- W ostatnim numerze /maj
1987/ wydawanego oficjalnie
przez Caritas miesiêcznika
"Wiara i Odpowiedzialno�æ"
przedrukowano szereg drzewo-
rytów z wizerunkami Matki
Boskiej. M. in. jest tam obraz
Matki Boskiej Kozielskiej i
Matki Boskiej Katyñskiej.
Z podpisami!
==========================

ZE �WIATA
--- Zwi¹zek Radziecki zaprze-
sta³ zag³uszania audycji "G³osu
Ameryki" w jêzyku rosyjskim i
jêzykach niektórych republik.
--- Obecna wizyta Gorbaczowa
w CSRS mia³a rozpocz¹æ siê ju¿
6 kwietnia, ale zosta³a odro-
czona podobno dlatego /wg do-
niesieñ z RFN/, ¿e w³adze cze-
chos³owackie by³y oburzone
zapowiedzi¹ spotkania genseka
z Aleksandrem Dubczekiem, I
sekretarzem kompartii w czasie
"Praskiej Wiosny" /BIO/
==========================

�tak i na ziemi.
    Samolot do Ameryki rozbi³
siê wkrótce po starcie. Nie-
sprawny samolot do Bombaju
zawróci³ z drogi i wyl¹dowa³
na Okêciu. Samolot do Rzymu
zmuszony by³ l¹dowaæ w K-owie.
Jacy� desperaci, którzy nie
widzieli szansy wyjazdu usi³o-
wali porwaæ samoloty w Warsza-
wie i na Wybrze¿u. Sowiecki
samolot wojskowy zgubi³ rakie-
tê, przypadkowo bez g³owicy
j¹drowej. W rok po Czernobylu
znów co� z³ego wisi nad Polsk¹.
Czy doczekamy a¿ pojawi siê nad
nami Bia³y Samolot nadziei?
==========================
Przerywamy drukowanie wywia-
du z p³k. Kukliñskim, bo przed
nami wizyta Papie¿a. Nastêpny
numer MP bêdzie "papieski".
Kolejne odcinki wywiadu - w
drugiej po³owie czerwca.

towany przez Gestapo i torturowany w naszym domu przy
ulicy T³omackie 13 oraz w Alejach Szucha. By³ wiê�niem Pa-
wiaka. Zgin¹³ tu¿ przed wyzwoleniem w obozie koncentracyj-
nym Oranienburg-Sachsenhausen.
    Po wojnie przenios³em siê do Wroc³awia, gdzie w wieku
lat 15 podj¹³em pierwsz¹ pracê zawodow¹ w Urzêdzie tego
miasta i jednocze�nie uczy³em siê w gimnazjum wieczorowym
dla doros³ych.
    Do ludowego WP wst¹pi³em w roku 1947. Wierzy³em wtedy,
¿e pomimo wszystko jest to wojsko polskie.
    Szko³ê oficersk¹ ukoñczy³em w roku 1950. Pierwsze
10 lat s³u¿by spêdzi³em na przemian w jednostkach li-
niowych oraz na ró¿nego rodzaju kursach wy¿szego stop-
nia. cdn.
=================================================
W �RODKACH MASOWEGO
    Kolejn¹ sensacj¹ lotnicz¹ ostatnich tygodni jest zgu-
bienie przez radziecki samolot wojskowy pocisku, który
zabi³ jedn¹ a rani³ dwie osoby. Wiadomo�æ o tym ukaza³a
siê w prasie codziennej bez podania daty wypadku /bo by³a
spó�niona o kilka dni/ oraz po doniesieniach rozg³o�ni
zachodnich. Jednobrzmi¹c¹, kilkunastowierszow¹ notatkê
PAP-a zamieszczono w dziennikach na drugiej stronie u
do³u, pod tytu³em nic nie mówi¹cym o pocisku, lecz o tra-
gedii. Tak informowa³o siê kiedy� o niewiele znacz¹cych
podwy¿kach cen....
    Jest jednak zauwa¿alny postêp, bo w przesz³o�ci Armia
Radziecka stacjonuj¹ca w Polsce nie informowa³a o ¿adnych
wypadkach, choæ takie siê zdarza³y. Nad Zawoj¹ w 1969 roku
samolot LOT-u zestrzelono, ale �ród³a na ten temat milcz¹.
Jeden wypadek zdarzy³ siê natomiast w ZSRR - w 1983 r.
zestrzelono samolot pasa¿erski z Korei Po³udniowej z 268
osobami na pok³adzie. Na przyznanie siê do tego prasie
radzieckiej i polskiej trzeba by³o kilku dni. Dzi� przy
okazji rodzimej katastrofy, w ¿adnej gazecie nie wymienia
siê tego wypadku w listach najwiêkszych katastrof lotni-
czych. To siê nazywa przebudowa w propagandzie. Ale ³gar-
stwa s¹ stare.
==================================================
L i s t y   d o   r e d a k c j i
    "Kochani! W ostatnim n-rze MP podajecie, ¿e w homilii
podczas uroczysto�ci �w. Stanis³awa "Na Ska³ce" ks. Prymas
nawi¹za³ do encykliki "Quadragesimo". Nie jest to zbyt
�cis³e. Prymas mówi³ o encyklice "Divini Redemptoris" -
"O bezbo¿nym komunizmie" z 1937 r., praktycznie w Polsce
nieosi¹galnej. Nie ma jej np. w zbiorze wszystkich encyklik
wydanych w 1982 r. przez "Znak".
Ze wzglêdu na wymowê nie kwalifikuje siê do druku...
�ciskam. "Kleryk"
=================================================

L u f c i k   w a r i a t a

    Z powodu ca³kowitego wyczerpania, spowodowanego uwa¿-
nym �ledzeniem wtorkowych konferencji, wyje¿d¿am na pe-
wien czas, by nabraæ si³ na ³onie przyrody. Proszê w tym
czasie nie dobijaæ siê do lufcika - zreszt¹ wynios³em cen-
niejsze przedmioty do znajomych. Zgodê na mój wyjazd wyra-
zi³ felczer S., pe³ni¹cy obowi¹zki lekarza naczelnego,
którego przy okazji serdecznie pozdrawiam, lekko chwiej¹c
siê na nogach. Pa!

- Hipek -
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NUMER TEN PE£NI ROLÊ OK£ADKI DLA KOMPLETU NUMERÓW "PAPIESKICH" MA£EJ POLSKI.
W£Ó¯ W NIEGO NUMERY MA£EJ POLSKI OD 23 DO 29.

UZYSKASZ KRONIKÊ PIELGRZYMKI

I I I   P I E L G R Z Y M K A   P A P I E ¯ A   D O   P O L S K I

8 - 14 CZERWCA 1987

Musicie byæ mocni moc¹ wiary.
Musicie byæ mocni moc¹ nadziei.
Musicie byæ mocni moc¹ mi³o�ci.
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PRZED 8 CZERWCA

--- W³adze nie zatwierdzi³y
planów niektórych pieszych
pielgrzymek na spotkania z
Ojcem �wiêtym. Miedzy innymi
nie zgodzi³y siê na przemarsz
ludowców /prawdziwych/ z
Wierzchos³awic do Tarnowa.
--- Przed wizyt¹ Jana Paw³a
II mia³a miejsce kolejna,
tradycyjna ju¿ akcja prewen-
cyjna milicji i SB. Na rozmo-
wy "zapraszani" byli wszyscy
ci, którzy kiedykolwiek siê
esbecji narazili. Rozmowy
mia³y charakter prawie to-
warzyski, nie by³y natarczy-
we. Wiele osób starano siê
zachêciæ do informowania SB
o tym, kto i jak spêdza³ czas
pielgrzymki. Czyli - po sta-
remu.
--- W Lublinie Papie¿ bêdzie
celebrowa³ mszê �w. na osie-
dlu Czuby przy nowo wybudo-
wanym ko�ciele. Miejsce to
wybrano w Lublinie ze wzglê-
du na rozmiary wielkiego
placu przed tym ko�cio³em.
--- W Tarnowie zapowiedzia-
no kierowcom MPK i PKS, ¿e
w czasie przyjazdu Papie¿a
i wizyty w Tarnowie ruch
autobusowy ma byæ wstrzyma-
ny, "bo przecie¿ bêd¹ takie
t³umy�" Pielgrzymi wiêc, aby
dostaæ siê z Tarnowa na
osiedle Jasna II, gdzie odbê-
dzie siê msza z udzia³em
Papie¿a, bêd¹ musieli wêdro-
waæ dziesiêæ kilometrów.
Autobusy PKS maj¹ zatrzymy-
waæ siê przed granicami
miasta, wysadzaæ pasa¿erów
i proponowaæ im dalej spa-
cer. S³owem, du¿o siê robi,
¿eby zniechêciæ nas do wita-
nia Papie¿a.
--- W galerii ZPAF-u przy
ul. Anny w Krakowie jest
czynna do koñca czerwca wy-
stawa fotograficzna Adama
Bujaka "Portrety Jana Paw³a
II". Zdjêcia nigdzie dot¹d nie
publikowane, Papie¿ w sytu-
acjach nie zawsze znanych,
np. w domu papieskim.

KTO SIÊ ODWA¯Y NIE KOCHAÆ PAPIE¯A

    Wizyta Jana Paw³a II w RFN wywo³a³a antypapieskie
manifestacje. Warto zastanowiæ siê nad tym zjawiskiem
w przededniu trzeciej pielgrzymki papieskiej do Polski.
    Jak mo¿na nie kochaæ NASZEGO PAPIE¯A? Okazuje siê, ¿e
mo¿na. Uczuciowa jedno�æ absolutna jest mo¿liwa tylko
w pañstwie totalitarnym. To ono ustanawia podmiot kultu,
kult zaprowadza i go znosi. St¹d te¿ w Polsce nie bêdzie
antypapieskich wyst¹pieñ, ale nie dlatego, ¿e papie¿a ko-
chaj¹ literalnie wszyscy, lecz dlatego, ¿e PZPR zdecydowa-
³a, i¿ lepiej bêdzie okazywaæ mu mi³o�æ. Czy s¹dzicie, ¿e
zabójcy ksiêdza Popie³uszki nie chcieliby publicznie za-
protestowaæ przeciw pielgrzymce, gdyby tylko pozwolili na
to ich mocodawcy?
    Nie dajmy siê og³upiaæ partyjnej propagandzie, komen-
tuj¹cej antypapieskie demonstracje w RFN jako przejaw
tamtejszego rozwydrzenia. Ów okazywany brak mi³o�ci do
najwy¿szego autorytetu, jakim jest dla nas Jan Pawe³ II,
jest moralnie zdrowszy od lakierowanego oddania, od któ-
rego odstêpstwo staje siê od razu zbrodni¹. Pañstwo komu-
nistyczne odbieraj¹c spo³eczeñstwu samodzielno�æ pozbawia
je równie¿ podstawowych atrybutów demokracji: prawa do
w³asnej g³upoty i niewdziêczno�ci.
==================================================

W �RODKACH MASOWEGO

    W mass-mediach coraz czê�ciej s³ychaæ o wizycie Papie-
¿a. Co dzieñ telewizja i prasa donosz¹ o przygotowaniach do
papieskich odwiedzin. W kioskach pojawiaj¹ siê programy
wizyty, informatory, mno¿¹ siê wystawy, plakaty, pami¹tki.
Mo¿na by pomy�leæ - �wietnie, nareszcie w³adza mówi i
pokazuje to, co dla ludzi wa¿ne.
    Kto� powie - przecie¿ to dla pieniêdzy. Robi¹ na Papie-
¿u maj¹tek. Oficjalna wrzawa wokó³ przyjazdu wy³¹cznie im
siê op³aca. Ale i to mog³oby - wbrew pozorom - cieszyæ:
zaczynaj¹ my�leæ ekonomicznie.
    Tylko jedno wydaje siê mimo wszystko proste i nieza-
przeczalne. Musi byæ z nimi bardzo �le, skoro ³asz¹ siê
i podlizuj¹. Czuj¹, ¿e s¹ s³abi. I przyzwalaj¹.
==================================================

WZGL¥D NA PRAWO CZ£OWIEKA

    "Za normalizacj¹ stosunków pomiêdzy Ko�cio³em a Pañ-
stwem przemawia w naszej epoce wzgl¹d na podstawowe prawa
cz³owieka, w�ród których prawo do wolno�ci religijnej
posiada swoje niepow¹tpiewalne, a pod pewnym wzglêdem
podstawowe i centralne znaczenie. Normalizacja stosunków
pomiêdzy Pañstwem a Ko�cio³em jest dowodem praktycznego
poszanowania tego prawa i wszystkich jego konsekwencji
w ¿yciu wspólnoty politycznej. Tak pojêta normalizacja jest
te¿ praktycznym przejawem faktu, i¿ pañstwo pojmuje sw¹
misjê w stosunku do spo³eczeñstwa wedle zasady pomocniczo-
�ci /principium subsidiarietetis/, ¿e chce byæ wyrazem
pe³nej suwerenno�ci narodu. W³a�nie w stosunku do Narodu
Polskiego, z uwagi na jego tysi¹cletnie i wspó³czesne wy-
j¹tkowe powi¹zanie z Ko�cio³em Katolickim ten ostatni
aspekt nabiera szczególnego znaczenia".

Jan Pawe³ II. Konf. Episkopatu Polski, Czêstochowa 5.6.1979

1987  �  1 CZERWCA  �  NR 22 (212)



MA£A POLSKA  �  ROK V
467

PAPIESKIE PODRÓZE

1979
1. Rep. Dominikañska, Meksyk
2. Polska
3. Irlandia, USA
4. Turcja

1980
5. Zair, Kongo, Kenia, Ghana,
   Górna Wolta, Wyb. Ko�-
   ci S³oniowej
6. Francja
7. Brazylia
8. RFN

1981
9. Pakistan, Filipiny, Guam,
   Japonia, Alaska

1982
10. Nigeria, Benin, Gabon,
    Gwinea Równikowa
11. Portugalia
12. Wielka Brytania
13. Argentyna
14. Szwajcaria
15. San Marino
16. Hiszpania

1983
17. Kostaryka, Nikaragua,
    Panama, Salwador, Gwatema
    la, Honduras, Belize, Haiti
18. Polska
19. Francja
20. Austria

1984
21. Korea P³d, Papua-Nowa
    Gwinea, W-py Salomona,
    Tajlandia
22. Szwajcaria
23. Kanada
24. Hiszpania, Rep. Domini-
    kañska, Puerto Rico

1985
25. Wenezuela, Ekwador, Peru,
    Trynidad-Tobago
26. Holandia, Luksemburg,
    Belgia
27. Togo, Wyb. Ko�ci S³oniowej,
    Kamerun, Rep. �rodkowoafry
    kañska, Zair, Kenia, Maroko
28. Liechtenstein

1986
29. Indie
30. Kolumbia, Santa Lucia
31. Francja
32. Bangladesz, Singapur, W-py
    Fid¿i, Nowa Zelandia, Austra
    lia, Tasmania, W-py Seszelskie

1987
33. Urugwaj, Chile, Argentyna
34. RFN
35. Polska!

� tak i na ziemi.
    W Czechos³owacji trwa kilka procesów politycznych,
m.in. przeciw osobom duchownym. W Jugos³awii od paru tygo-
dni strajkuj¹ robotnicy w rejonie Zagrzebia i Splitu. W
Polsce wielkim sukcesem okaza³ siê trzydniowy kongres
WiPu, w którym uczestniczy³o 250 osób, w tym 45 zza granicy.
Ale wszystkie te wiadomo�ci, które normalnie zaprz¹ta³yby
nasza uwagê, przes³aniaj¹ teraz informacje zwi¹zane z
polskim wydarzeniem roku - wizyt¹ Ojca �w. Czeka nas
Gdañsk, Szczecin, £ód�, wielka procesja w W-wie, w Tarnowie
zapowiadaj¹ swoje zjazdy rolnicy, AK-owcy, harcerze, przez
kilka godzin bêdziemy siê cieszyæ w Krakowie. I czeka nas
bezsilne zaciskanie piê�ci przed telewizorem, cedz¹cym to,
co bêdzie wielkim �wiêtem wolno�ci.
    Czeka nas tak¿e przygotowanie transparentów, ulotek,
znaczków, wydawnictw, ozdobienie domów, robienie zdjêæ,
filmów, nagrañ, spisywanie wra¿eñ. To jest nasz polski
front. Ale, pamiêtajmy, ¿e przebiega on te¿ w Jugos³awii, na
Wêgrzech, w Estonii, na Kubie, w Chinach, w Afganistanie.
W te �wiête dni módlmy siê o wspólne zwyciêstwo.
==================================================

O W£ASNYCH SI£ACH
    "... Naród nade wszystko musi ¿yæ o w³asnych si³ach. Sam
musi odnosiæ to zwyciêstwo, które Opatrzno�æ Bo¿a zadaje mu
na tym etapie dziejów. Wszyscy zdajemy sobie sprawê z tego,
¿e nie chodzi o zwyciêstwo militarne, /�/ ale o zwyciêstwo
natury moralnej. To ono w³a�nie stanowi istotê wielokrot-
nie proklamowanej odnowy. Chodzi tu o dojrza³y ³ad ¿ycia
narodowego i pañstwowego, w którym bêd¹ respektowane pod-
stawowe prawa cz³owieka. Tylko zwyciêstwo moralne mo¿e
wyprowadziæ spo³eczeñstwo z rozbicia i przywróciæ mu jed-
no�æ. Taki ³ad mo¿e byæ zarazem zwyciêstwem rz¹dzonych
i rz¹dz¹cych. Trzeba do niego dochodziæ drog¹ wzajemnego
dialogu i porozumienia, jedyn¹ drog¹, która pozwala Naro-
dowi ¿yæ pe³ni¹ praw obywatelskich i posiadaæ struktury
spo³eczne odpowiadaj¹ce jego s³usznym wymogom; wyzwoli to
poparcie, którego pañstwo potrzebuje, aby mog³o spe³niæ
swoje zadania i przez które Naród rzeczywi�cie wyrazi
swoj¹ suwerenno�æ."

Jan Pawe³ II, homilia podczas mszy �w. na Stadio-
nie Dziesiêciolecia, Warszawa, 17 czerwca 1983 rok

==================================================

KATOLICY POSTÊPOWI I NIEPOSTÊPOWI
    Polska liczy kilka tysiêcy katolików postêpowych i kil-
kadziesi¹t milionów niepostêpowych. Pierwsi zrzeszeni s¹
w Stowarzyszeniu PAX - organizacji, która nazywa siebie
ruchem katolików spo³ecznie postêpowych. Drudzy chodz¹
po prostu do ko�cio³a.
    PAX jest typow¹ dla komunizmu organizacj¹ fasadow¹.
Kiedy�, zaraz po wojnie realizowa³ antyko�cielne posuniê-
cia partii. Dzisiaj partia woli realizowaæ te posuniêcia
sama. Z PAX-u ulecia³y za� resztki ¿ycia: boi siê wystêpo-
waæ zarówno przeciw Ko�cio³owi, jak i otwarcie siê za nim
opowiedzieæ.
    Zarówno dawniej jak i teraz w�ród witaj¹cych Papie¿a
oficjeli bêdzie na pewno jaki� wysokiej rangi PAX-owiec.
Oto sens postêpowego katolicyzmu: dy¿ur w orszaku I sekre-
tarza umo¿liwiaj¹cy oficjalny kontakt z przedstawicielami
Ko�cio³a.

NR 22 (212)  �  1 CZERWCA  �  1987



ROK V  �  MA£A POLSKA
468

O TYCH, CO GO WITALI
   Przypomnijmy sobie poprzedni¹ pielgrzymkê. Siêgamy do w³as-
nych archiwów w postaci papieskich numerów Ma³ej Polski z czer-
wca 1983 r. Gor¹ca atmosfera. A jak bêdzie w czerwcu �87?
--- Obraz z ulicy: ciê¿ki
PKS jedzie z Poznania powie-
waj¹c ogromn¹ bia³o-czerwon¹
flag¹. Niby drobiazg, ale
socjolog powiedzia³by: naród
znowu odzyskuje swoj¹ to¿sa-
mo�æ. /nr 14, 21.6.83/
--- Pewna pani w hotelu
asystenckim przy ul. Tokar-
skiego /w K-owie/ wziê³a siê
do spisywania udekorowanych
okien, co tak rozpiekli³o
mieszkañców, ¿e na z³o�æ
udekorowali swe okna nawet
atei�ci. /nr 15, 22.6.83/
--- Gdañsk jest udekorowany
przez mieszkañców tak samo
jak miasta odwiedzane przez
Papie¿a. W�ród dekoracji s¹
napisy "CZEKAMY". /nr 12,
19.6.83/
--- Bujak o�wiadczy³, ¿e
bêdzie wita³ Papie¿a w t³umie
wiernych. /nr 10, 17.6.83/
--- Bu³garia akredytowa³a
dwóch korespondentów do
obs³ugi wizyty Papie¿a. Dru-
gi bêdzie os³ania³ pierwszego
ogniem maszynowym. /nr 10,
17.6.83/
--- Ohydne Radio Wolna Eu-
ropa na czas wizyty Papie¿a
ca³kowicie zmieni³o swój
normalny program, który nie
bêdzie siê trzyma³ ¿adnych
ram czasowych. Dzienniki
radiowe i inne sta³e pozycje
bêd¹ dostosowane do przebiegu
podró¿y Jana Paw³a II. Z
wielu spotkañ i uroczysto�ci
bêd¹ podawane relacje bezpo-
�rednie. Nie pro�ciej by³oby
to wszystko transmitowaæ
przez Warszawê I, zamiast
przez Monachium? /nr 10,
17.6.83/
--- W czasie pochodu m³o-
dzie¿y na Jasn¹ Górê m³odzi
krzyczeli: Rzuæcie pa³y -
chod�cie z nami, rzuæcie pa³y
- przebaczymy. Machali rêka-
mi do m³odych ludzi z ZOMO,
wielu z nich odpowiada³o
znakiem V. /nr 14, 21.6.83/
--- W Czêstochowie t³umy
s³ucha³y s³ów Papie¿a w tak

wielkim skupieniu, ¿e s³ychaæ
by³o æwierkanie ptaków. Ma³y
wróbel sfrun¹³ w pewnej
chwili na stopnie o³tarza, a
potem przez d³u¿szy czas lata³
sobie spokojnie nad papieskim
tronem. /nr 13, 20.6.83/
W trakcie demonstracji na
Starym Mie�cie w W-wie w
dniu przylotu Papie¿a ludzie
odnie�li wra¿enie, ¿e mili-
cjanci solidaryzuj¹ siê z
t³umem. Który� z nich ³agod-
nie t³umaczy³: Proszê siê ro-
zej�æ, jutro mamy siê spotkaæ
na mszy� /nr 13, 20.6.83/
--- W sobotê w Czêstochowie
wyszed³ specjalny pochód na
powitanie Wa³êsy, ale ten
jeszcze nie przyby³. Sensa-
cjê w Czêstochowie wywo³a³a
spora grupa m³odzie¿y wê-
gierskiej w barwach narodo-
wych. Ludzie zrobili im
przej�cie a¿ do o³tarza
- nie rozumiej¹c nic, niech
siê przynajmniej napatrz¹!
W t³umie byli równie¿ S³owa-
cy i Czesi. Jak dostali siê
do Polski, skoro mamy gra-
nice zamkniête? /nr 12,
19.6.83/
--- Ch³opcy na Mogilskiej
znowu chodz¹ w he³mach. /nr
12, 19.6.83/
--- Po mszy /na B³oniach
Krakowskich/ uformowa³ siê
kilkunastotysiêczny pochód,
który szed³ wraz z rzesz¹
ludzi wracaj¹cych z B³oñ,
powiewaj¹c flagami i trans-
parentami "S", skanduj¹c "So-
lidarno�æ", "Solidarno�æ!".
Nad pochodem kr¹¿y³ heli-
kopter, wzywaj¹c do rozej�cia
siê. Ulicê Manifestu Lipco-
wego, gdzie formowa³a siê
demonstracja oddzieli³ na-
tychmiast od Kurii podwójny
szpaler MO. Ulice Zwierzy-
niecka i Straszewskiego za-
stawione by³y kolumnami mi-
licyjnych samochodów. /nr 16,
23.6.83/
--- Milicja odbiera³a piel-
grzymom nie tylko butelki i

no¿e, ale tak¿e flagi pa-
pieskie, za pomoc¹, których
- jak wiadomo - mo¿na do-
konaæ zamachu na Papie¿a.
Nawet w tym dzia³aniu
widaæ by³o typowo socjali-
styczny ba³agan: niektóre
sektory by³y bowiem pe³ne
flag� "Solidarno�ci". /nr
18, 4.7.83/
--- Po powitaniu Papie¿a
we wtorek wieczór na B³o-
niach i pod Kuri¹ wielu
ludzi zajê³o sobie miejsce
ju¿ w nocy, blisko o³tarza.
Przez ca³¹ noc ci¹gnê³y na
B³onia nowe grupy a rano
t³umy sz³y ju¿ nie prze-
rwanie wszystkimi ulicami,
przez ca³e miasto. Podobnie
wielkiego zgromadzenia nie
by³o w historii Krakowa.
/nr 17, 24.6.83/
--- Zakaz ogl¹dania trans-
misji telewizyjnych z poby-
tu Papie¿a sta³ siê powodem
strajku g³odowego wiê�niów
politycznych w W-wie. Po-
dobne akcje protestacyjne
podjêto równie¿ w innych
wiêzieniach w kraju. /nr
13, 20.6.83/
--- Czê�æ demonstrantów
wracaj¹c z Mistrzejowic do
Krakowa zosta³a zatrzymana
przez kordon ZOMO. Niektó-
rzy funkcjonariusze ¿¹dali
od ludzi zdjêcia odznak
"Czêstochowa 83" pisanych
solidark¹. Kiedy jednak
us³yszeli, ¿e te odznaki
po�wiêcone i "¿e wam rêce
uschn¹", jak je rusz¹ - dali
spokój. /nr 18, 4, 7./
--- Zdjêcie z Czêstochowy
z prasy zachodniej: funk-
cjonariusz prosi ksiêdza z
magnetofonem, ¿eby zszed³ z
dachu samochodu milicyjne-
go. /nr 17, 24.6/
--- Prymas Glemp wspo-
mnia³ o projekcie III piel-
grzymki papieskiej do Pol-
ski. Oby to ju¿ by³a wolna
Polska.
--- Wszystkie agencje
�wiata szeroko komentuj¹
zakoñczon¹ wizytê. Wszyst-
kie z wyj¹tkiem jednej. /nr
17, 24.6.83/

---
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WOKÓ£ PAPIE¯A
--- Dr Antoni Lenkiewicz
powiedzia³ 4 czerwca br. w
Mistrzejowicach, ¿e gdyby
historiê Polski porównaæ do
Drogi Krzy¿owej - to obecnie
jeste�my czasie oczekiwania
na Zes³anie Ducha �wiêtego.
Mamy siê do tego przyczyniæ
w³asn¹ postaw¹. Niech siê
zatem wype³ni�
--- Pierwsze udekorowane
okna w Krakowie pojawi³y siê
ju¿ na pocz¹tku czerwca.
Wiêksze dekoracje pojawi³y
siê te¿ na ko�cio³ach oraz
budynkach ko�cielnych,
zw³aszcza przed ostatni¹
niedziel¹.
--- Prasa donios³a trium-
falnie o wykryciu nielegal-
nego wydawnictwa, którym
okaza³ siê "Hutnik". Wpad³o
trzech ludzi, 3 szwedzkie
maszyny offsetowe, papier za
pó³ miliona - oraz wszystkie
przygotowane ju¿ na ca³¹
Ma³opolskê wydawnictwa,
broszury, ulotki zwi¹zane z
wizyt¹ papie¿a, przygotowane
do kolporta¿u.
--- Jeszcze przed miesi¹cem
kolej krakowska obiecywa³a
tyle dodatkowych poci¹gów do
Gdañska, ilu zg³osi siê ludzi
/1 tys. na jeden poci¹g/.
Kilka tysiêcy osób zosta³o
jednak wystawionych do wia-
tru. Kolej podobno nie dyspo-
nuje wagonami, nie uda³o siê
te¿ sprowadziæ takowych z
NRD. Widaæ lepiej nie robiæ
t³oku w Gdañsku.
--- Dziêki papie¿owi komu-

ni�ci ucz¹ siê modliæ. W cza-
sie interkontynentalnego ró-
¿añca odprawianego przez Ja-
na Paw³a II w sobotê poprze-
dzaj¹c¹ jego pielgrzymkê do
Polski, komentator tvp klepa³
"zdrowa�ki" t³umacz¹c równo-
legle to, co mia³ na fonii.
Nie przysz³o mu po prostu do
g³owy, ¿e "Ojcze nasz�" i
"Zdrowa� Mario�" zrozumia³e
jest w ka¿dym jêzyku.
--- Na krakowskich B³oniach
æwicz¹! Milicjanci stoj¹
wzd³u¿ B³oni przy alei Pusz-

kina i usilnie wpatruj¹ siê
w swój rewir� Czasami dla
treningu skontroluj¹ przy-
padkowemu przechodniowi
dokumenty.
--- Radiowi "Matysiakowie" w
odcinku z 6 czerwca br. nada-
wanym równocze�nie z papie-
skim ró¿añcem, wyrazili chy-
ba pogl¹d tzw. czynników na
wizytê Ojca �w.: "� bo ten
nasz papie¿ jest za pokojem
jak ¿aden inny, a nasz naród
pokój ceni nade wszystko�"

       /c.dalszy na str. 2/
===================================================

DZIEÑ PIERWSZY - Z PAPIE¯EM

    Zaczê³o siê nareszcie�
    Ju¿ w pierwszej transmisji telewizyjnej z III pielgrzymki
Ojca �w. do Polski poznali�my g³ówne zadania socjalistycznej
telewizji: jak pokazaæ, ¿eby nic nie pokazaæ. Komentatorzy
niewiele przejmowali siê obrazem. Czytali wcze�niej przygo-
towane teksty - dok³adnie jak w relacjach z 1 Maja. Rzucali
zdania o papie¿u wpisanym w politykê PRON-u i ko�ciele
rzymsko-katolickim, najliczniejszym wyznaniu w kraju. Spra-
wozdawcy radiowi mieli podobne teksty. Maksymalnie wyciszo-
no odg³osy t³umu na lotnisku. Mimo to jednak dociera³y do
s³uchacza nieprzerwane �piewy, które spiker usi³owa³ zag³u-
szyæ dramatycznym podnoszeniem g³osu. Kiedy na Okêciu skoñ-
czy³y siê oficjalne powitania, s³ychaæ by³o okrzyki "Prosimy
do nas" i "Niech ¿yje papie¿".
    Jan Pawe³ II powita³ naród s³owami: "W tym momencie
pragnê rozszerzyæ moje serce tak, jak tylko mnie staæ, a¿eby
tych wszystkich ludzi ¿yj¹cych na mojej ziemi ojczystej
ogarn¹æ nowym zrywem jednocz¹cej mi³o�ci. /�/ Rodacy, któ-
rzy znacie rado�æ i gorycz bytowania na tej ziemi, zapraszam
was do wspólnoty, któr¹ przez pokolenia kszta³tuje Chrystus.
/�/ Na szlaku mojej pielgrzymki bêdê siê stara³ s³u¿yæ
swojemu narodowi, s³u¿yæ ludziom, moim rodakom, braciom
i siostrom. Proszê wszystkich o przyjêcie swojej pasterskiej
pos³ugi".
    Po drodze na spotkanie z siostrami zakonnymi papie¿
pob³ogos³awi³ pomnik prymasa Wyszyñskiego, który stan¹³
niedawno ko³o ko�cio³a Wizytek.
    Na Zamku Królewskim, wiele mówi¹cemu o pokoju genera³o-
wi powiedzia³, jak pokój nale¿y budowaæ: "Je�li chcecie za-
chowaæ pokój - pamiêtajcie o cz³owieku. Pamiêtajcie o jego
prawach, które s¹ niezbywalne, bo wynikaj¹ z samego cz³owie-
czeñstwa, z ka¿dej ludzkiej osoby. Pamiêtajcie m.in. o jego
prawie do wolno�ci religijnej, stowarzyszania siê, wypowia-
dania swoich pogl¹dów. Pamiêtajcie o jego godno�ci, w której
musz¹ siê spotykaæ poczynania wszystkich spo³eczeñstw i
spo³eczno�ci. Wtedy bowiem wszystkie one, spo³eczno�ci, spo-
³eczeñstwa, narody, pañstwa ¿yj¹ pe³nym autentycznie ¿yciem
ludzkim, kiedy godno�æ cz³owieka, ka¿dego cz³owieka, nie
przestaje ukierunkowywaæ od samych podstaw ich bytowania
i dzia³alno�ci. Wszelkie naruszenie i nieposzanowanie praw
cz³owieka stanowi zagro¿enie dla pokoju."

    /c.dalszy na str. 2/
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--- Has³a przygotowane przez
instytucje z okazji wizyty
papie¿a musia³y byæ zatwier-
dzane przez cenzurê. Nie
przeszed³ np. napis "Caritas
wita Papie¿a". Zamiast "Cari-
tas" bêdzie "Dzieci". Bo Pa-
pie¿a mo¿na witaæ prywatnie,
a nie instytucjonalnie.

    A potem - msza �w. W ko�ciele Wszystkich �wiêtych na
palcu Grzybowskim, w czasie której papie¿ przypomnia³ my�li
kap³ana Warszawy ks. Jerzego Popie³uszki. Homilia - o mi³o-
�ci i pe³na mi³o�ci - zakoñczy³a pierwszy dzieñ wizyty Pa-
pie¿a. Nasz pierwszy dzieñ z Papie¿em.

=========================
mówi-siê-mówi-siê-mówi-siê

    Ponoæ papie¿ w czasie prze-
lotu z Lublina do Tarnowa ma
zatrzymaæ siê w Machowej, by
odwiedziæ grób Otto Schimka,
miejsce licznych demonstracji
Ruchu "Wolno�æ i Pokój".

mówi-siê-mówi-siê-mówi-siê
=========================

WIZYTÓWKI: WARSZAWA
--- Archidiecezja warszawska
to diecezje: lubelska, ³ódzka,
p³ocka, sandomierska, siedlec-
ka, warmiñska. --- Liczba
kap³anów przypadaj¹ca na pa-
rafiê - najwiêksza w Polsce
/obok Krakowa/ - 4 i wiêcej.
--- Najstarszy ko�ció³ W-wy
Katedra �w. Jana Chrzciciela
przy ulicy �wiêtojañskiej. ---
Inne wa¿ne ko�cio³y: �w. Mar-
cina, Jacka, Paulinów, Jezu-
itów, Franciszkanów. --- Co
tydzieñ z ko�cio³a �w. Krzy¿a
- w wyniku Porozumieñ Sierp-
niowych - jest nadawana drog¹
radiow¹ msza �w. --- Wybitni
duchowni: kardyna³ August
Hlond, prymas Polski od 1926
r., kardyna³ Stefan Wyszyñski,
prymas Polski od 1948 r., zy-
ska³ miano Prymasa Tysi¹cle-
cia, ks. Jerzy Popie³uszko,
kap³an zamordowany w 1984 r.,
kardyna³ Józef Glemp, prymas
Polski od 1981 r. --- G³ówny
o�rodek opozycji skupia siê
przy ko�ciele �w. Stanis³awa
Kostki na ¯oliborzu. Tam pra-
cowa³ i tam le¿y pochowany
ksi¹dz Popie³uszko. --- Liczba
wiernych przypadaj¹ca na
parafiê - od 7 do 10 tysiêcy.
=========================
UWAGA! Je�li chcesz nabyæ kom-
plet papieskich numerów Ma³ej
Polski - zg³o� siê do kolporte-
ra. Je�li zabraknie Ci którego�
numeru - mo¿esz go do-
= = = =      kupiæ!      = = = =
Nr zamkniêto 8.6.87 o 23.20

==================================================

�.tak i na ziemi.

    Doczekali�my. Znowu przez kilka dni ¿yjemy w sercu
Europy. Wokó³ nas tworzy siê przysz³o�æ Polski. Ojciec �w.
i my wszyscy wokó³ niego tworzymy jej historiê.
    Ale historia powstaje na ulicach, nie w telewizji. Dla-
tego wszyscy b¹d�my tam, gdzie bêdzie papie¿: na B³oniach
i pod Wawelem, pod Kuri¹, na trasach przejazdu. To my je-
ste�my gospodarzami tego kraju, to naszym papie¿em jest
Jan Pawe³ II. Naszym i ca³ego katolickiego �wiata.
    Bo kiedy bêd¹ nam mówiæ, ¿e tolerancja ma oznaczaæ
poszanowanie komunizmu na równi z nauk¹ Chrystusa, to
odpowiedzmy s³owami encykliki: "Szlachetna jest gotowo�æ
rozumienia ka¿dego cz³owieka, analizowanie ka¿dego syste-
mu, przyznawanie racji wszystkiemu, co s³uszne - nie mo¿e
ona jednak oznaczaæ gubienia pewno�ci w³asnej wiary, ani
te¿ podkopywania zasad moralnych�"
==================================================
O   b e z b o ¿ n y m    k o m u n i z m i e

NATURALNE OWOCE SYSTEMU
    "nie mo¿na bowiem powiedzieæ, ¿e tego rodzaju okrucieñ-
stwa s¹ tylko zjawiskiem towarzysz¹cym ka¿dej wielkiej
rewolucji, ¿e s¹ odosobnionymi wybuchami rozgoryczenia,
jakie zdarzaj¹ siê w ka¿dej zawierusze. Nie, s¹ to natural-
ne owoce systemu, pozbawionego wszelkich hamulców we-
wnêtrznych. Hamulce s¹ potrzebne tak poszczególnym jed-
nostkom, jak spo³eczeñstwom; posiada³y je nawet narody
barbarzyñskie w owym prawie przyrodzonym, wpisanym na
sercach ludzkich rêk¹ Boga. Wszêdzie, gdzie to prawo przy-
rodzone zachowywano, narody staro¿ytne wznosi³y siê na
taki stopieñ wielko�ci, ¿e budz¹ dzi� jeszcze podziw, mo¿e
nawet przesadny u ³atwo zapalnych historyków. Je¿eli
jednak w sercach ludzkich ga�nie idea Boga, wtedy staczaj¹
siê ludy nieuchronnie w najokrutniejsze barbarzyñstwo
i ca³kowite rozprê¿enie obyczajów."
    Pius XI, "Divini Redemptoris", Lwów 1937
==================================================
CZUJNO�Æ I ¯YCIE
    Od godz. 0.00 w sobotê 6 czerwca zaczê³a obowi¹zywaæ
tajna instrukcja dotycz¹ca zachowania siê stra¿ników
ró¿nych instytucji w czasie pobytu Ojca �w. w K-owie. Maj¹
oni mieæ oko na wszystko i w razie podejrzeñ - meldowaæ.
Jednym z najciê¿szych zagro¿eñ dla papie¿a jest wg in-
strukcji kolportowanie w strze¿onym obiekcie niezale¿nych
wydawnictw. Po godzinach pracy nikt z pracowników nie
mo¿e przebywaæ w obiekcie. Moc¹ instrukcji wprowadzono te¿
has³o, które podane odgórnie ma spowodowaæ natychmiastowe
zabarykadowanie drzwi i okien. Te precyzyjne wytyczne
da³y skutki od razu. Gorliwi stra¿nicy Biblioteki Czarto-
ryskich po otrzymaniu instrukcji - zabarykadowali siê,
a pracowników biblioteki i zdumionych czytelników witali
w sobotê czujnym zapytaniem o has³o. Jedni i drudzy weszli
dopiero po d³u¿szych pertraktacjach.
    Tak oto ¿ycie przerasta kabaret.

---
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
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WOKÓ£ PAPIE¯A
--- Od rana, z godziny na go-
dzinê zwiêksza³a siê w Krako-
wie ilo�æ milicji. Po po³udniu
obstawiono ju¿ wszystkie wiêk-
sze skrzy¿owania. Na osiedlu,
gdzie trudno raz w roku spot-
kaæ milicjanta, zderzy³y siê na
raz dwa trzyosobowe patrole.
--- Przed wizyt¹ papiesk¹ w
Lublinie milicja zatrzyma³a
oko³o o�miu dzia³aczy "S", w
tym Józefa Piniora z Wroc³a-
wia - informuje RWE. Wed³ug
innych �róde³ zwolniono ich,
zalecaj¹c opu�ciæ miasto
przed wizyt¹.
---  W Lublinie ju¿ w nocy
zamkniêto wszystkie drogi
dojazdowe do miasta.
--- Bardzo starannie na przy-
jêcie Papie¿a przygotowa³o siê
krakowskie kuratorium o�wia-
ty. Dyrektorów szkó³ poinfor-
mowano, ¿e w dniach 9-11 czer-
wca nie wolno udzielaæ nauczy-
cielom ¿adnych urlopów bezp³a-
tnych, okoliczno�ciowych, czy
zwi¹zanych opiek¹ nad dziec-
kiem.  �rodowe zajêcia w szko-
³ach bêd¹ odbywaæ siê normal-
nie do godz. 14-tej. Uczniowie
mog¹ byæ zwalniani indywidu-
alnie tylko na pisemne pro�by
rodziców. Szczególne ogranicze-
nia dotycz¹ zwalniania harce-
rzy, pragn¹cych uczestniczyæ
w uroczysto�ciach Tarnowie i
Czêstochowie. Dru¿ynowym pole-
cono przekazaæ zakaz wystêpo-
wania w mundurach w czasie
wizyty papie¿a, a proporce
polecono "zabezpieczyæ" w gabi-

netach dyrektorów szkó³.
--- Wed³ug poufnych danych MSW
/ale co to za poufne dane, skoro
wszyscy je znaj¹/ wykryto przy-
gotowywany przez s³u¿by bezpie-
czeñstwa Niemiec Zachodnich i
Izraela spisek na ¿ycie papie¿a.
Da³o to pretekst do znacznego
zwiêkszenia ilo�ci s³u¿by bez-
pieczeñstwa. Tym bardziej, ¿e "w
Lublinie miasto zarzucono ulot-
kami ,nie zgin¹³e� na obczy�nie
- umrzesz w ojczy�nie,". Niebie-
skie z³e nie �pi.
--- Na dzieñ przed wizyt¹ pa-
pie¿a w Krakowie nikt w Hucie
nie by³ w stanie udzieliæ infor-
macji pracownikom czy �roda jest
dniem normalnej pracy, czy te¿
dniem wolnym.
--- Wczoraj w W-wie na lotni-
sku, choæ publiczno�æ zosta³a
wyselekcjonowana, t³um skando-

wa³ "Solidarno�æ ¿yje!".
Podobnie by³o, gdy Ojciec
�w. zatrzyma³ siê przy
pomniku prymasa Wyszyñ-
skiego.
--- Jeszcze jeden obra-
zek z lotniska: jaki�
kamerzysta telewizyjny
wy³ama³ siê ze swych
obowi¹zków i zamiast
filmowaæ, zacz¹³ siê
przepychaæ w stronê wi-
taj¹cego siê z t³umem
papie¿a, aby dotkn¹æ jego
d³oni. Na zdrowie.
--- Papie¿ podarowa³
genera³owi obraz kardy-
na³a Stanis³awa Hozjusza.
Przy okazji ka¿dego nie-
zale¿nego �wiêta t³umy
warszawiaków spotykaj¹
siê - nomen omen - na

    /c.dalszy na str. 2/
=================================================
C z y t a j    u w a ¿ n i e

xxx
    Pos³anie Ojca �wiêtego jest przeznaczone dla wszystkich
ludzi. Jego tre�æ nie ogranicza siê do wiary ani religii.
Jest uniwersalna.
    "� przekazywanie motywów ¿ycia i nadziei�"
    "� pokój jest dojrza³ym owocem sprawiedliwo�ci�"
    Nawet my nie doceniamy Papie¿a.  /k/
=================================================

DZIEÑ DRUGI - Z PAPIE¯EM

    Dzi� Papie¿ odwiedzi³ Majdanek i odprawi³ mszê �wiêt¹
na osiedlu Czuby w Lublinie. Msza rozpoczê³a siê ulubion¹
pie�ni¹ Jana Paw³a II - "Bark¹". W homilii skierowanej do
wy�wiêcanych neoprezbiterów Papie¿ skupi³ siê na istocie
pos³ugi kap³añskiej. Macie s³u¿yæ cz³owiekowi i s³u¿yæ
Bogu - mówi³ - macie prowadziæ ludzi do wyzwolenia. "Ma-
cie podj¹æ oto tê sam¹ s³u¿bê jak¹ Chrystus przekaza³ apo-
sto³om w wieczerniku". Kap³an otrzymuje ten dar, jakim
jest szafarstwo naj�wiêtszym sakramentem. I to w³a�nie
powinno sk³aniaæ go do pokory wobec Boga i tych, którym
ten dar Bo¿y niesie.
    Papie¿ witaj¹c siê z wiernymi, a tak¿e dziêkuj¹c im
po skoñczonej mszy, zwraca³ siê do "katolików otaczaj¹-
cych go ze wszystkich stron, a szczególnie do braci S³o-
wian" stoj¹cych z transparentem przed o³tarzem. We mszy
na osiedlu Czuby wziêli bowiem udzia³ liczni pielgrzymi
zza Buga.
    W drugim dniu wizyty papieskiej popisywa³o siê g³ów-
nie radio. W czasie transmisji z Lublina s³ychaæ by³o g³os
spikera zapowiadaj¹cego delegacjê kolejarzy sk³adaj¹cych
papie¿owi w darze gobelin, przedstawiaj¹cy krzy¿ z lubel-
skiej lokomotywowni - symbol wydarzeñ lipca i sierpnia
1980 roku z dedykacj¹ na obrze¿ach. W tym momencie nast¹-
pi³y "usterki poza granicami kraju", a po d³u¿szej chwili
ciszy - oklaski�
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ulicy Hozjusza w Warszawie,
bowiem w³a�nie ta ulica bie-
gnie wzd³u¿ murów ko�cio³a
�w. Stanis³awa Kostki na
¯oliborzu�
--- W porównaniu z poprzed-
ni¹ wizyt¹ Ojca �wiêtego
milicja zachowuje siê du¿o
bardziej agresywnie. W W-wie
uskar¿ali siê na to nawet
akredytowani dziennikarze.
=========================
mówi-siê-mówi-siê-mówi-siê

    Ponoæ przedstawicielem
PRL przy Watykanie ma zostaæ
by³y rektor UJ prof. Józef
Gierowski. W czasie pobytu
papie¿a w Polsce ma byæ sfi-
nalizowana sprawa nawi¹za-
nia stosunków dyplomatycz-
nych miêdzy PRL i Watykanem.

mówi-siê-mówi-siê-mówi-siê
=========================

WIZYTÓWKI:  L U B L I N

---- Stolica biskupstwa,
wchodzi w sk³ad archidiecezji
warszawskiej. --- Liczba
wiernych w parafii - ok. 5 -
7 tys. --- Liczba kap³anów w
parafii 3,4. --- Lublin uzy-
ska³ prawa miejskie w 1317 r.
wcze�niej by³ osad¹ z prze³o-
mu VI i VII wieku. --- Ko-
�cio³y: Dominikanów ze s³yn-
n¹ kaplic¹ Firlejowsk¹, Ka-
tedra �w. Wojciecha, �w. Mi-
ko³aja, �w. Agnieszki, Klasz-
tor O.O. Karmelitów, Kapucy-
nów. --- Lublin ma dwa uni-
wersytety, KUL, jedyny kato-
licki uniwersytet w kraju
powsta³ w 1918 r. --- Spe-
cjalne znaczenie ma dla lu-
blinian ko�ció³ Matki Bo-
skiej Zwyciêskiej na ul. Cze-
chowicza. Odbywaj¹ siê tam
m.in. msze po�wiêcone pamiêci
Pi³sudskiego i legionistów.
=========================
PODOBNO�
� I sekretarz Komitetu Kra-
kowskiego PZPR wystawi³ w
swoim oknie portret Lenina.
Dla równowagi.
=========================
JUTRO PAPIE¯ W KRAKOWIE!!!
=========================
Numer zamkniêto 9 czerwca
1987 roku o godzinie 23.45.

�tak i na ziemi

    Ojciec �wiêty przyjecha³ do nas, ale przepisy protokolar-
ne wymagaj¹, by spotka³ siê tak¿e  z reprezentantami w³adz
PRL. Te spotkania, ich przebieg, wypowiadane przy tym
grzeczno�ci, u�ciski d³oni i u�miechy - wszystko to ma swoje
dodatkowe znaczenie. Ko�ció³ powszechny przygotowuje siê do
powrotu na tereny, z których zosta³ wygnany lub powa¿nie
ograniczony w swej misji. Ko�ció³ umacnia siê w Jugos³awii
i na Wêgrzech, ale pragnie tak¿e wiêkszych mo¿liwo�ci dzia-
³ania w Czechach, na S³owacji, we wschodnich Niemczech,
w Chinach, mo¿e nawet w pañstwach ponurych re¿imów ba³kañ-
skich. Ale przede wszystkim przygotowuje siê do wznowienia
swej pos³ugi w�ród narodów wt³oczonych w sk³ad ZSRR. I Oj-
ciec �wiêty przygotowuje siê, byæ mo¿e, do najwa¿niejszej ze
swych pielgrzymek - do Rosji i na Litwê.
    W interesie Ko�cio³a jest, by do tej podró¿y dosz³o. Tym
samym jest to w naszym interesie: odrodzenie religijne w So-
wietach na pewno nie wzmocni ojczyzny komunizmu. Dlatego
ze zrozumieniem obserwujemy te fragmenty obecnej pielgrzym-
ki, które w�ród powszechnej rado�ci zabrzmi¹ przykrym dyso-
nansem.
    Bo prawdopodobnie jest niemo¿liwe przezwyciê¿enie komu-
nizmu w samej tylko Polsce.
===================================================
NIEWINNY SPOSÓB - NAIWNY SPOSÓB
    W Krakowie widaæ podwójn¹ dekoracjê z okazji wizyty
papie¿a. Domy prywatne i budynki ko�cielne udekorowane s¹
papieskimi portretami i symbolami, flagami w kolorach ¿ó³-
to-niebiesko-bia³o-czewonym. Natomiast tablice og³oszeñ
i okna niektórych sklepów pe³ne s¹ plakatów PRON-owskich
i hase³ o porozumieniu.
    Takim "plastycznym" sposobem w³adza usi³uje upiec swoj¹
pieczeñ na niew³a�ciwym ogniu. Tworzy w naszych g³owach
skojarzenie osoby papie¿a z ideami genera³a. Ot, zwyk³a to
zasada zachowania energii. Je�li uszczknie siê nieco z auto-
rytetu papie¿a takimi zastawieniami, to zyska na tym auto-
rytet PRON-u na przyk³ad.
    Swoim wyst¹pieniem na Zamku w Warszawie genera³ po-
twierdzi³ takie machinacje propagandy. D³ugo i optymistycz-
nie mówi³ o dialogu z narodem i porozumieniu. Tylko po co.
Kto siê na to z³apie?
===================================================

O   b e z b o ¿ n y m    k o m u n i z m i e

SPISEK MILCZENIA W PRASIE

    Dalszym czynnikiem przyczyniaj¹cym siê potê¿nie do roz-
powszechnienia komunizmu jest sprzysiê¿enie milczenia w
wielkiej czê�ci niekatolickiej prasy �wiatowej. Powtarzamy:
sprzysiê¿enie, bo inaczej trudno wyt³umaczyæ dlaczego prasa
tak skrzêtnie chwytaj¹ca i notuj¹ca drobniejsze zdarzenia
mog³a tak d³ugo milczeæ wobec okropnych zbrodni pope³nia-
nych w Rosji, Meksyku i w koñcu w wielkiej czê�ci Hiszpanii,
dlaczego stosunkowo tak ma³o siê pisze o tak rozleg³ej orga-
nizacji �wiatowej, jak¹ jest sekta komunizmu kierowana z
Moskwy. Ogólnie jednak¿e wiadomo, ¿e milczenie to nale¿y po
czê�ci przypisaæ krótkowzroczno�ci politycznej, ale niemniej
znajduje ono poparcie u niektórych tajnych zwi¹zków, które
ju¿ od dawna d¹¿¹ do zburzenia chrze�cijañskiego ustroju
spo³ecznego.

Pius XI, "Divini Redemptoris", wyd. Lwów 1937
    ---
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OJCIEC �WIÊTY W KRAKOWIE
    Uroczysto�ci krakowskie rozpoczê³y siê o godz. 15-tej.
Jednak¿e ju¿ od rana zbiera³y siê na B³oniach t³umy wier-
nych. Pozycje wyj�ciowe zajê³y te¿ si³y milicyjne, zgrupowane
w ogromnej ilo�ci wokó³ Plant i Wawelu.
    Przed przylotem Ojca �wiêtego na B³onia odprawiono tam
mszê �w. po której nad t³umami pojawi³y siê transparenty
Solidarno�ci. Przywitano je wielkimi brawami. Przy wej�ciu
do sektorów odbierano kije, proporczyki itp.
    Odje¿d¿aj¹cego na Wawel papie¿a po¿egnano pie�ni¹ "Bo¿e
co� Polskê". Nastêpnie z sektorów po³o¿onych naprzeciw o³ta-
rza wysz³a olbrzymia demonstracja z kilkunastoma transpa-
rentami. Oto tylko niektóre z nich: Solidarno�æ - Nowa Huta,
Polska Walcz¹ca, �wiat³o i ¯ycie, Solidarno�æ Skawina, Soli-
darno�æ �l¹sk, Solidarno�æ Akademia Medyczna, NZS UJ, Soli-
darno�æ Ma³opolska, Federacja M³odzie¿y Walcz¹cej. Demon-
stranci wznosili okrzyki "Solidarno�æ!, "Lech Wa³êsa", "Zby-
szek Bujak", "Popie³uszko - pamiêtamy", "Precz z komun¹!",
"Precz z re¿imem!". Milicja próbowa³a zatrzymaæ demonstracjê
dwukrotnie jeszcze na B³oniach. Kiedy jednak milicjanci
zagrodzili drogê id¹cym, zostali otoczeni i rozgromieni.
Wtedy po raz pierwszy na kiju zawis³a zdobyczna milicyjna
czapka. Potem by³o ich jeszcze kilka.
    Ju¿ na B³oniach milicja u¿ywa³a gazów i petard. T³um
jednak poszed³ w Aleje, w stronê Jubilata. Wznoszono znane z
innych demonstracji okrzyki, "Rzuæcie pa³y - chod�cie z
nami!", "Nie bij brata za pieni¹dze!". Milicja nie interwenio-
wa³a, za co by³a nagradzana oklaskami. Kolejna interwencja,
tym razem ZOMO mia³a miejsce na Zwierzynieckiej obok Jubi-
lata. Posypa³y siê petardy i pociski z gazem ³zawi¹cym, ale
t³um poszed³ bokiem na bulwary przy Wi�le. Tu zaczê³y siê
indywidualne harce, które trwa³y ju¿ podczas papieskiej mszy
na Wawelu. Mo¿na by³o ogl¹daæ sceny znane z majowych mani-
festacji patriotycznych. Milicja stara³a siê na przyk³ad
wyci¹gn¹æ kogo� z t³umu, co jednak koñczy³o siê zwykle ata-
kiem i uwolnieniem zatrzymanego. W milicjantów rzucano
czym popad³o: butelkami, patykami, a jeden dosta³ nawet sto³-
kiem. T³um atakowa³ te¿ zdemaskowanych SB-eków, których z
kolei musieli odbijaæ mundurowi. Wszystko to odbywa³o siê
tu¿ pod Wawelem, sk¹d p³yn¹³ g³os papie¿a wyg³aszaj¹cego
homiliê.
    Po pewnym czasie milicja utworzy³a kordon oddzielaj¹cy
zgromadzonych na mo�cie Dêbnickim od reszty, znajduj¹cej siê
pod Wawelem. Wtedy da³y siê s³yszeæ okrzyki: "Chcemy do pa-
pie¿a!". Niestety, by³y ca³kowicie nieskuteczne. Kilka naj-
bardziej staraj¹cych siê osób zabrano do samochodów milicyj-
nych.
    Opinia t³umu o zaj�ciach by³a podzielona, aczkolwiek
zdanie, i¿ to milicja sama prowokuje rozruchy, przez próby
interwencji. T³umy by³y rzeczywi�cie tak wielkie, ¿e du¿e
nawet grupy milicjantów by³y momentalnie otaczane i roz-
praszane. A¿ dziw, ¿e nie by³o wiêkszych ofiar. Prawdopodob-
nie dlatego, i¿ interwencje milicji nie by³y tak ostre jak to
by³o np. 3 maja br.
    W dzienniku radiowym w programie I o godz. 23-ej poin-
formowano o zaj�ciach w Krakowie. Dwa tysi¹ce rozchodz¹cych
siê osób zaburzy³o porz¹dek rzucaj¹c petardy w stronê si³
porz¹dkowych�. Jeden milicjant uderzony kamieniem przez
nietrze�wego, straci³ przytomno�æ� Nie u¿yto �rodków przy-
musu bezpo�redniego�
    Po mszy na Wawelu zgromadzeni udali siê za papie¿em pod

/ci¹g dalszy na str. 2/

=========================

WOKÓ£ PAPIE¯A
--- Oko³o godz. 9-tej przez
Now¹ Hutê od strony Tarnowa
przejecha³a kolumna 150 wo-
zów milicyjnych. Bez wyra�nej
potrzeby jecha³a na sygnale
czyni¹c niesamowity ha³as,
czê�æ wozów jecha³o pusto.
--- Na akademiku AGH widaæ
by³o dzi� transparent pisany
czerwok¹ solidarn¹ na ¿ó³tym
tle "Zawsze wierni".
--- Patrole milicji rozsta-
wione na wszystkich skrzy¿o-
waniach wyrywkowo kontrolo-
wa³y przeje¿d¿aj¹ce samocho-
dy, szczególn¹ uwagê zwraca-
j¹c na prywatne pó³ciê¿arów-
ki.
--- Papie¿ po�wiêci³ w Tar-
nowie 126 kamieni wêgielnych
pod budowê ko�cio³ów oraz
trzy dzwony dla miejscowej
parafii, o nazwach Jan Pawe³
II, Karolina, Jerzy.
--- Papie¿ wdziera siê nawet
do sektora pañstwowego. Nie-
którzy ajenci CPN-u w K-owie
udekorowali swoje stacje
symbolami papieskimi. Jest to
jedyny przypadek udekorowa-
nia instytucji pañstwowej -
ale te¿ ajenci s¹ bardziej
niezale¿ni od swych socjali-
stycznych pracodawców.
--- K-ów przygotowany by³ do
wizyty wyj¹tkowo dobrze pod
wzglêdem handlowym: do pó�ne-
go wieczora dzia³a³y stoiska
z napojami i zak¹skami.
--- W Tarnowie Teatr im. L.
Solskiego z okazji wizyty pa-
pieskiej przygotowa³ sztukê

   /ci¹g dalszy na s. 2/
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Karola Wojty³y pt. "Twarze ludzi,
twarz Boga". Swoje witryny udeko-
rowa³ teatr has³em "Witamy nasze-
go autora".
--- Radio Wolna Europa: Z naj-
ostrzejsz¹ jak dot¹d krytyk¹ ko-
munistycznego rz¹du wyst¹pi³
Jan Pawe³ II w czasie spotkania
z pracownikami KUL. Uniwersytet
jest miejscem poznawania prawdy.
Poznanie prawdy czyni nas wolny-
mi. Uczelnie powinny byæ miejs-
cem solidarnej troski o naród.
Dlatego trzeba raz jeszcze prze-
my�leæ mechanizmy rz¹dzenia pañ-
stwem, sprawê podmiotowo�ci spo³e-
czeñstwa i konstytucjê naszego
kraju. Cz³owiek winien czyniæ
sobie ziemiê poddan¹, ale nie
siebie poddanym.

============================
WIZYTÓWKI: TARNÓW

--- Diecezja tarnowska istnieje
od 1783 r. moc¹ dekretu cesarza
Józefa II. --- Ordynariuszem jest
bp. Jerzy Ablewicz. --- Diecezja
rozci¹ga siê na powierzchni 9500
km², dzieli siê na 34 dekanaty
oraz 435 parafie, liczy 1250 tys.
wiernych. --- G³ówne ko�cio³y:
Bazylika Katedralna ze s³ynn¹
figur¹ MB Bolesnej, ko�ció³ NMP
Wniebowziêtej, Trójcy Przenaj�w.,
NPM na Burku, �w. Maksymiliana
Kolbe, �w. Stanis³awa Kostki, Mi-
³osierdzia Bo¿ego, Klasztor O.O.
Bernardynów, przy którym istnie-
je Muzeum Sztuki Ko�cielnej. ---
Ludno�æ Tarnowa uznawa³a Karo-
linê, urodzon¹ k. Brzeska w 1898
r., a zamordowan¹ przez ¿o³nie-
rza carskiego, za �wiêt¹.

WIZYTÓWKI: KRAKÓW
--- Jest siedzib¹ biskupstwa od
1000 r. --- Od 1037 do 1611 r.
by³ siedzib¹ pañstwa. --- W cza-
sie zaborów by³ wa¿nym o�rodkiem
kulturalnym, zw³aszcza w dobie
autonomii Galicji.
--- Stolica GG w czasie II woj-
ny. --- Jest tu ogó³em 80 ko-
�cio³ów a do najstarszych nale-
¿¹: �w. Wojciecha, �w. Feliksa i
Adaukta, �w. Andrzeja. --- Naj-
wiêksze ko�cio³y: NMP /Mariac-
ki/, �w. Trójcy /Dominikanów/,
�w. Katarzyny, Bo¿ego Cia³a, �w.
Piotra i Paw³a, �w. Anny, Ber-
nardynów, Karmelitów, Na Ska³-

Kuriê. Tu pokaza³ siê Ojciec �wiêty dwa razy w oknie,
¿artuj¹c i �piewaj¹c z oazowcami ich piosenki. Spotkanie
to skoñczy³o siê po godzinie jedenastej.
===============================================

OJCIEC �WIÊTY W TARNOWIE
    Tarnowska msza by³a �wiêtem ch³opstwa polskiego.
W grono b³ogos³awionych papie¿ wprowadzi³ Karolinê
Kózkê - "gwiazdê ludu", jak j¹ nazywaj¹ w Tarnowskiem,
córkê prostego ch³opa. Na mszê przybyli, witani przez
papie¿a specjalnymi s³owy delegacje ch³opów z ca³ej Pol-
ski. Przybyli tu te¿ licznie Wêgrzy, Czesi i S³owacy.
Na dworzec kolejowy dojecha³ wczesnym rankiem specjalny
poci¹g z Cieszyna. Mszê celebrowa³o 160 kap³anów, 125
rozdawa³o komuniê, 660 prowadzi³o spowied�. Odbywa³a
siê w szczerym polu, obok nowego osiedla wysokich blo-
ków. Pagórkowaty teren dawa³ doskona³e mo¿liwo�ci ob-
serwacji wszystkich sektorów. A ludzi by³a nieprzebrana
masa. Widaæ by³o w du¿ej czê�ci zmêczenie spowodowane
dojazdem w nocy do Tarnowa. Niektórym w czasie mszy
zamyka³y siê oczy.
    Mglista i niewyra�na pogoda zmieni³a siê w piêkne
s³oñce dok³adnie na dziesiêæ minut przed przybyciem
papie¿a� Niestety, z powodu ulewy, która mia³a miejsce
dzieñ wcze�niej, teren zrobi³ siê bardzo b³otnisty. Lu-
dzie brnêli po kostki w glinianej bryi. Ale jako� nikogo
to nie zra¿a³o. Wszyscy docierali do swoich sektorów bez
problemów, co przypisaæ nale¿y chyba doskona³ej organi-
zacji i licznej s³u¿bie porz¹dkowej, której towarzyszy³a
milicja. Stosunek ludzi do milicji nie by³ nieprzychylny,
a to powodu kr¹¿¹cej szeroko pog³oski, jakoby w Tarnowie
zapowiedzieli na czas wizyty papie¿a swój zjazd m³odzi
satani�ci. Nie widaæ jednak by³o ich obecno�ci.
    Tarnów by³ piêknie udekorowany. Oprócz dekoracji
w oknach rzuca³y siê w oczy dekoracje zbiorowe, na przy-
k³ad olbrzymie has³a na kamienicach w �ródmie�ciu. Ka-
tedra tarnowska ustrojona by³a dwoma olbrzymimi por-
tretami - Jana Paw³a II i Karoliny Kózki ze snopem zbo-
¿a w rêkach. Wszêdzie by³o du¿o zieleni i ¿ó³to-niebie-
skich ozdób.
    Do Tarnowa zjechali siê ludzie z ca³ej Polski, nie
tylko po³udniowej. Najliczniejsze jednak by³y chyba gru-
py krakowskie. Kraków wyszed³ witaæ papie¿a do Tarnowa.
===============================================
C z y t a j    u w a ¿ n i e

AKCJA PAPIE¯
    Na cze�æ trzeciej pielgrzymki w³adze wydaj¹ znaczki.
MSW apeluje o godne przyjêcie Ojca �wiêtego - najchêt-
niej ustawiliby druty kolczaste. Z ambon krakowskich do
wczoraj p³ynê³y apele o udzia³ w spotkaniu na B³oniach
- jakby obawiali siê pustych sektorów!
    A ja, stary ateusz, znów klêcza³em w�ród ludzi wzno-
sz¹cych znaki zwyciêstwa i p³aka³em ze smutku. ¯e tak
niewiele tej solidarno�ci i si³y pozostanie nam na co-
dzieñ.                                                     /k/
===============================================
ce, ko�ció³-symbol Katedra
na Wawelu z prochami pol-
skich królów. --- Wybitni
duchowni �w. Stanis³aw ze
Szczepanowa, b³. Albert

Chmielowski, kardyna³
A.S. Sapieha, kardyna³
Karol Wojty³a papie¿.
========================
Nr zamkniêto 10.6. o 23.50
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=========================

WOKÓ£ PAPIE¯A
--- Przed godzin¹ ósm¹ z
Kurii wyjecha³ papie¿, do-
k³adnie obstawiony przez
milicjê. Nie jecha³ w papamo-
bile, lecz w czarnym mercede-
sie, tak ¿e trudno by³o siê
nawet zorientowaæ, w którym
poje�dzie znajduje siê papie¿.
Kraków po¿egna³ siê kwiatami.
--- W czasie mszy �w. na Ja-
snych B³oniach w Szczecinie
ks. bp. Majdañski wyg³osi³
s³owo powitalne do papie¿a
przywo³uj¹c tradycje histo-
ryczne Szczecina i zawarte
tam w 1981 r. porozumienia
spo³eczne. Wówczas robotnicy
w swoich zak³adach wystawiali
wizerunki Matki Boskiej jako
symbole nadziei i portrety
Jana Paw³a II jako jej nie-
strudzonego czciciela. Tak
jest do dzi�. S³owa te powitano
olbrzymi¹ owacj¹.
--- Trójmiasto jest bardzo
bogato przystrojone na przy-
jêcie papie¿a, daleko bardziej
ni¿ Kraków, nawet peryferia.
Szczególnie udekorowana jest
Zaspa, gdzie ma odbyæ siê msza
�w. w Stoczni Gdañskiej za� na
odwrót - tylko kilka okien
przystrojonych i to na prze-
mian z dekoracj¹ pañstwow¹.
--- Przywódcy "S" Ma³opol-
skiej wydali o�wiadczenie, w
którym wczorajszy akt rozpro-
szenia pochodu na krakow-
skich B³oniach uznali za
jeszcze jeden akt z³ej woli
w³adz i dowód na to, jak w³a-
dza pojmuje wolno�æ jednostki.

--- Komunikat PAP o demon-
stracji krakowskiej wymaga
co najmniej dwóch uzupe³nieñ.
Po pierwsze liczba manife-
stuj¹cych okre�lona w nim na
2 tys. by³a, lekko bior¹c,
piêciokrotnie wy¿sza. Po
drugie za�, w�ród dziesi¹tków
tysiêcy zgromadzonych nie
by³o ani jednego pijanego.
--- Ods³oniêty w czasie mszy
beatyfikacyjnej w Tarnowie
obraz Karoliny Kózki jest
autorstwa krakowskiego ma-
larza profesora Stanis³awa
Jakubczyka.

--- Dziennikarze z "Gazety
Krakowskiej" w czasie wizyty
papieskiej maj¹ meldowaæ o
swoim miejscu pobytu ca³¹
dobê, na okr¹g³o. Chodzi o
dyspozycyjno�æ. Ale gdyby
któremu strzeli³o wczoraj do
g³owy pój�æ na B³onia?
--- Na spotkaniu ubieg³oty-
godniowym Komisji Bezpie-
czeñstwa i Porz¹dku Publicz-
nego Rady Narodowej Miasta
Krakowa urzêdnicy z Mogil-
skiej bardzo chwalili kardy-
na³a Macharskiego za wspó³-
  /ci¹g dalszy na stronie 2/

==================================================

DZIEÑ CZWARTY - Z PAPIE¯EM
    Dzi� papie¿ odwiedzi³ Szczecin, a wieczorem przyby³
do Gdyni. Przemówi³ na spotkaniu z lud�mi morza. Oto jego
s³owa.

    "Morze mówi o potrzebie solidarno�ci, ludzkiej i miêdzy-
narodowej. Donios³y jest fakt, ¿e to w³a�nie s³owo "solidar-
no�æ" zosta³o wypowiedziane nad polskim morzem. ¯e zosta³o
wypowiedziane w nowy sposób, który równocze�nie potwierdza
jego odwieczn¹ tre�æ. Czy¿ przysz³o�æ cz³owieka na ca³ej
ziemi, po�ród wszystkich l¹dów i mórz nie przemawia za po-
trzeb¹ tej w³a�nie tre�ci? Czy �wiat, wielka i stale rosn¹ca
rodzina ludzka mo¿e trwaæ rozwijaæ siê w�ród rosn¹cych
przeciwieñstw Zachodu wzglêdem Wschodu, Po³udnia wzglêdem
Pó³nocy? A tak w³a�nie jest podzielony, tak jest zró¿nicowa-
ny nasz wspó³czesny �wiat. Czy przysz³o�æ, lepsza przysz³o�æ
mo¿e wyrastaæ, wyrosn¹æ z narastania ró¿nic i przeciwieñstw
na drodze wzajemnej walki, walki systemu przeciw systemowi,
narodu przeciw narodowi, wreszcie cz³owiekowi przeciw cz³o-
wiekowi? W imiê przysz³o�ci cz³owieka trzeba by³o wypowie-
dzieæ to s³owo "solidarno�æ", dzi� p³ynie ono szerok¹ fal¹
poprzez �wiat, który rozumie, ¿e nie mo¿emy ¿yæ wed³ug zasa-
dy "wszyscy przeciw wszystkim" ale tylko wedle zasady "wszy-
scy z wszystkimi", "wszyscy dla wszystkich". To s³owo zosta³o
wypowiedziane tutaj w nowy sposób, w nowym kontek�cie i
�wiat nie mo¿e o tym zapomnieæ. To s³owo jest wasz¹ chlub¹ -
ludzie polskiego morza. Ludzie Gdañska i Gdyni, Trójmias-
ta, którzy macie ¿ywo w pamiêci wydarzenia lat 70-tych,
80-tych. Nie mo¿emy w �wiecie wspó³czesnym i�æ dalej naprzód
popêdzani imperatywem zawrotnych zbrojeñ, bo to znaczy per-
spektywa wojen i samozniszczenia, w³a�nie nie tylko wzajem-
nego zniszczenia - zbiorowego samozniszczenia. I nie mo¿emy
i�æ dalej naprzód, nie mo¿e byæ mowy o ¿adnym postêpie, je¿e-
li w imiê spo³ecznej solidarno�ci nie bêd¹ respektowane do
koñca prawa ka¿dego cz³owieka. Je¿eli nie znajdzie siê w
¿yciu spo³ecznym do�æ przestrzeni dla jego talentów i ini-
cjatywy, nade wszystko dla jego pracy. Tu, nad brzegiem Ba³-
tyku wypowiadam wiêc - i ja to s³owo, tê nazwê "Solidarno�æ",
poniewa¿ nale¿y ono do sta³ego przes³ania spo³ecznej nauki
ko�cio³a./�/ Solidarno�æ musi i�æ przed walk¹. Wówczas
ludzko�æ mo¿e przetrwaæ. I mo¿e przetrwaæ i rozwijaæ siê
ka¿dy naród wielkiej ludzkiej rodziny, bo co to znaczy soli-
darno�æ? Solidarno�æ to znaczy sposób bytowania wielo�ci
ludzkiej - na przyk³ad narodu - w jedno�ci, przy uszanowa-

   /ci¹g dalszy na stronie 2/
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pracê w trakcie wizyty Jana
Paw³a II w Polsce.
--- W Hucie im. Lenina w
zwi¹zku z wizyt¹ Papie¿a za-
mkniêto wszystkie kserografy.
Genera³ Gruba najwyra�niej
uwa¿a, ¿e podziemna prasa
drukowana jest na pañstwowych
maszynach.
==========================

WIZYTÓWKI:  G D A Ñ S K
--- Od IX wieku osada Gdañsk
by³a zale¿na od ksi¹¿¹t pomor-
skich, w 1308 zajêli j¹ Krzy¿a-
cy. --- Zwi¹zki z Polsk¹
utrzymywa³ Gdañsk przez przy-
nale¿no�æ do biskupstwa ku-
jawskiego. --- Powróci³ do
Polski w 1466 r. --- W czasie
zaborów by³ poddany silnej ger-
manizacji - od 1837 r. --- Nie-
mcy wprowadzili zakaz u¿ywa-
nia jêzyka polskiego w szko-
³ach i ko�cio³ach. --- Szcze-
gólnie zas³u¿ony duchowny w
tych czasach - Celestyn Krzy-
sztof Mrongowiusz. --- Od
1945 diecezja Gdañsk wchodzi
w sk³ad metropolii gnie�nieñ-
skiej. --- Najwa¿niejsze ko�-
cio³y: bazylika mariacka, ko�-
ció³ �w. Trójcy, z kaplic¹ �w.
Anny, gdzie g³osi³ kazania
ks. Mrongowiusz - obroñca
mowy polskiej, katedra w
Oliwie, dawniej opactwa Cys-
tersów ze s³ynnymi organami.
--- Szczególne znaczenie ma
ko�ció³ �w. Brygidy, odbudowa-
ny ze zniszczeñ wojennych w
1974 roku. Tu modli siê Lech
Wa³êsa.
==========================

�jedno�æ w narodzie zale¿y od
sprawiedliwego zabezpieczenia
potrzeb, praw i zadañ ka¿dego
cz³onka narodu.

Jan Homilia dla Dolne-
Pawe³ II go �l¹ska i �l¹ska

Opolskiego, Czêsto-
chowa 5.VI.79

==========================
UWAGA!
Je�li chcesz nabyæ komplet pa-
pieskich numerów Ma³ej Polski
- zg³o� siê do kolportera. Je�li
brakuje ci którego� numeru -
mo¿esz go dokupiæ!
==========================

niu wszystkich ró¿nic, odmienno�ci, jakie pomiêdzy lud�mi
zachodz¹. A wiêc jedno�ci w wielo�ci, a wiêc pluralizm, to
wszystko mie�ci siê w pojêciu solidarno�ci. Sposób bytowa-
nia ludzkiej wielo�ci, mniejszej lub wiêkszej, ca³ej ludzko-
�ci, poszczególnego narodu, bytowania w jedno�ci godnej
cz³owieka. Powiedzia³em solidarno�æ musi i�æ przed walk¹.
Dopowiem - solidarno�æ równie¿ wyzwala walkê. Ale nie jest
to nigdy walka przeciw drugiemu, walka, która traktuje
cz³owieka jako wroga i nieprzyjaciela, i d¹¿y do jego znisz-
czenia. Jest to walka o cz³owieka, o jego prawa, o jego
prawdziwy postêp. Walka o dojrzalszy kszta³t ¿ycia ludzkie-
go. Wtedy bowiem to ¿ycie ludzkie na ziemi staje siê bar-
dziej ludzkie, kiedy rz¹dzi siê prawd¹, wolno�ci¹, sprawie-
dliwo�ci¹, mi³o�ci¹.
    Kiedy przed rokiem by³em w Indiach, podszed³ do mnie
niespodziewanie wnuk wielkiego Mahatmy Gandhiego i po-
wiedzia³ mi: "Dziêkujemy ci za twoj¹ ojczyznê, za Polskê".
Dlaczego tak powiedzia³ wnuk niestrudzonego obroñcy praw
cz³owieka, niepodleg³o�ci swojego olbrzymiego narodu? Nie
pyta³em o wyja�nienie, nie zd¹¿y³em nawet w t³umie. Jed-
nak¿e czujê potrzebê podzielenia siê tymi s³owami z wszyst-
kimi w Polsce. One s¹ do nas wszystkich powiedziane.
A zw³aszcza z wami, lud�mi morza, bo chyba najlepiej znacie
drogê do Indii�"
===================================================
URBAN KOMENTUJE
    �rodowa demonstracja krakowska, nazwana przez  PAP
"incydentem" skomentowana zosta³a w czwartek przez Tele-
express, DTV i Urbana. Wed³ug nich demonstranci manife-
stowali pod hotelem Cracovia, by pokazaæ siê cudzoziemcom.
Rzucali �wiec¹ dymn¹ i kamieniami w milicjantów, broni¹-
cych bezpiecznego powrotu do domów kobiet nierzadko z
dzieæmi. Nastêpnym razem kamienie posypi¹ siê na piel-
grzymów.
    Oto typowe bzdury, którymi karmi nas propaganda przy
podobnych okazjach. Milicja jako� zawsze broni kobiet z
dzieæmi lub w ci¹¿y i jest atakowana przez nietrze�wych
osobników. Ale te¿ nagradzana oklaskami - jak to mia³o
miejsce �rodê - gdy sama brutalnie nie atakuje. W �rodê
oberwali tylko ci milicjanci, którzy o�mielili siê zaata-
kowaæ ³akn¹ce wolno�ci t³umy. O bezdusznie i niepotrze-
bnie spa³owanych propaganda jak zwykle milczy.
===================================================
� tak i na ziemi.

    A wiêc sta³o siê. Po raz pierwszy w Polsce wokó³ miej-
sca, w którym Ojciec �wiêty odprawia³ mszê �w. toczy³y siê
walki z milicj¹. Radykalne grupy "Solidarno�ci" i KPN,
które zorganizowa³y pochód na B³oniach, przebi³y siê a¿
pod Wawel. Spokojna manifestacja rado�ci zosta³a zak³ócona
przez "si³y porz¹dkowe". Nie na darmo zwieziono do Krakowa
rekordow¹ jak dot¹d ilo�æ milicji. Stacje telewizyjne ca³e-
go wolnego �wiata nadawa³y wieczorem zdjêcia z krakow-
skich demonstracji.
    Ojciec �wiêty odlecia³ na Pomorze. W Szczecinie biskup
Majdañski powiedzia³, ¿e Kongres Eucharystyczny 1987
przygotowywa³ siê w czasie strajków 1980 r. A papie¿ mówi³,
¿e z³a nie mo¿na nazywaæ dobrem. Wydaje siê, ¿e ta piel-
grzymka Ojca �wiêtego w Polsce bêdzie najwa¿niejsza z do-
tychczasowych.

===================================================
Numer zamkniêto w czwartek 11 czerwca 1987, o godz. 23.50

---
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WOKÓ£ PAPIE¯A
--- Wczoraj wieczorem w rezy-
dencji biskupiej w Oliwie od-
by³o siê spotkanie papie¿a
Jana Paw³a II z przewodnicz¹-
cym "S" Lechem Wa³ês¹. Po 40
minutach rozmowy u�miechniêty
Wa³êsa o�wiadczy³ dziennika-
rzom, ¿e rozmowa z Ojcem �wiê-
tym doda³a nam nowych si³.
--- W prasie informacje o
mszy �w. w Gdyni ograniczy³y
siê do jednego zdania, a o
spotkaniu papie¿a z Wa³ês¹
nie by³o ani s³owa. W praniu
/mózgów/ niektóre rzeczy siê
kurcz¹, a inne w ogóle ulat-
niaj¹.
--- W czwartek po po³udniu
na terenie Miasteczka Stu-
denckiego w K-owie mia³y
miejsce wyst¹pienia antyre¿i-
mowe, które rozpoczê³y siê ju¿
ponoæ przy Cmentarzu Rakowic-
kim podczas wizyty papie¿a na
grobie rodziców i brata. Na
miasteczku interweniowa³a
milicja, która zosta³a obrzu-
cona ró¿nymi przedmiotami,
bêd¹cymi na podorêdziu.
--- W czwartek rano zmasowa-
ne si³y milicji i ZOMO zaczê³y
z wielkim ha³asem opuszczaæ
K-ów. Ulice przesta³y byæ nie-
bieskie - sta³y siê normalnie
smutne.
--- Do 15 bm. istnieje mo¿li-
wo�æ wykupienia abonamentu
filatelistycznego na Poczcie
G³ównej. Bêd¹ rozprowadzane
komplety kopert okoliczno�-
ciowych, kartek pocztowych
i serii znaczków z III piel-

grzymki papie¿a do Polski.
Dodatkowo komplety te bêd¹
stemplowane okoliczno�ciowymi
piecz¹tkami-datownikami
/ka¿da data z innej miejsco-
wo�ci, w której go�ci³ papie¿/
--- �cis³a separacja Ko�cio³a
od pañstwa spowodowa³a zapew-
ne, ¿e wszystkie instytucje
pañstwowe otrzyma³y zakaz wy-
wieszania dekoracji w czasie
obecnej pielgrzymki papies-
kiej. Pracownicy Muzeum Naro-
dowego w K-owie uszyli jednak
w³asnym sumptem bia³o-¿o³t¹
flagê papiesk¹ i przystroili

ni¹ budynek. Wielka wrzawa,
jaka wokó³ tego powsta³a, za-
¿egnana zosta³a dziêki stwier-
dzeniu obwinionych, i¿ jako
g³owa Pañstwa Watykañskiego
papie¿ ma prawo do dekoracji
flag¹ papiesk¹. Dyrekcja
ust¹pi³a, flaga wisi.
--- W czasie gdy papie¿ wy-
g³asza³ na Westerplatte swoje
s³owa do m³odzie¿y, w kra-
kowskich szko³ach odbywa³o
siê akurat zakoñczenie roku
szkolnego dla klas ósmych.
M³odsi koledzy absolwentów
         /ci¹g dalszy na s. 2/

====================================================

DZIEÑ PI¥TY - Z PAPIE¯EM
    Dzisiaj na Westerplatte papie¿ spotka³ siê z 12-tysieczn¹
grup¹ m³odzie¿y. Mówi³ o wskazaniach Chrystusa, które pro-
wadz¹ do tego, "by bardziej byæ ni¿ wiêcej mieæ". "Nigdy samo
,wiêcej mieæ, nie mo¿e zwyciê¿yæ, bo wtedy cz³owiek mo¿e prze-
graæ rzecz najcenniejsz¹ - swoje cz³owieczeñstwo, swoje su-
mienie, swoj¹ godno�æ." Papie¿ powiedzia³ do m³odych: "Przy-
sz³o�æ Polski zale¿y od was. I musi od was zale¿eæ. To jest
nasza ojczyzna. To jest nasze ,byæ, i nasze ,mieæ,. I nikt nie
mo¿e nas pozbawiæ prawa, ¿eby przysz³o�æ tego ,byæ, i ,mieæ,

nie zale¿a³a od nas. Papie¿ mówi³ tak¿e o nadziei. Trzeba siê
staraæ nie ulegaæ pokusie zw¹tpienia, emigracji wewnêtrznej,
bo prowadzi to do degradacji cz³owieka. Trzeba tak ¿yæ, by
"gdy drugiemu dzieje siê krzywda - mieæ odwagê wyra¿ania
s³usznego sprzeciwu, podjêcia obrony."
    W najwiêkszym polskim ko�ciele, Bazylice Mariackiej
w Gdañsku, papie¿ spotka³ siê z chorymi, cierpi¹cymi i leka-
rzami, pielêgniarkami. W homilii mówi³ o braku lekarstw,
szpitali, wyposa¿enia oraz o niebezpiecznym dla spo³eczeñ-
stwa rujnowaniu etyki zawodowej lekarza.
    W�ród nieopisanego entuzjazmu zgromadzonych na Zaspie
bez ma³a dwóch milionów ludzi odby³a siê msza �w. z udzia³em
Jana Paw³a II. Wyst¹pienie papie¿a raz po raz by³o przery-
wane oklaskami, okrzykami "Niech ¿yje papie¿!", skandowaniem
nazwy "Solidarno�æ", chóralnym �piewem "Sto lat". Tym razem
ju¿ nawet papie¿ nie namawia³ zebranych do spokoju. W homi-
lii powiedzia³ - w tym mie�cie, na ca³ym Wybrze¿u podjêto
ogromny wysi³ek, by ludzkiej pracy przywróciæ jej ludzki
wymiar. Pracuj¹cy maj¹ prawo do pracowniczej samorz¹dno�ci,
co podkre�lono w³a�nie tu, w Gdañsku. Umowy Gdañskie pozo-
staj¹ w dziejach Polski wyrazem tej w³a�nie narastaj¹cej
�wiadomo�ci i nowego ³adu spo³eczno-moralnego polskiej
ziemi. I pozostaj¹ wci¹¿ zadaniem do spe³nienia. Solidarno�æ
to praca. To brzemiê niesione razem, we wspólnocie. Od soli-
darno�ci mo¿e byæ silniejsza tylko wiara. Na ustawiczn¹
owacjê i okrzyki "Solidarno�æ!" papie¿ odpowiada - w³a�nie
o tym mówiê. W koñcu papie¿ ³agodnie napomina zebranych -
"Pozwólcie siê wypowiedzieæ papie¿owi, skoro chce mówiæ o
was, a tak¿e w pewnym sensie za was". Tu nastêpuje kolejna
owacja i chóralne "niech ¿yje". Msza �wiêta staje siê ogromn¹
manifestacj¹ poparcia dla zdelegalizowanego, lecz ¿yj¹cego
w sercach i umys³ach ludzi zwi¹zku zawodowego.

    /ci¹g dalszy na s. 2/
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nagrywali homiliê na magne-
tofony.
--- Mi³o przej�æ siê po kory-
tarzach biur i urzêdów w
czasie radiowych transmisji
mszy �wiêtych. Zza ka¿dych
drzwi mo¿na us³yszeæ papie¿a.
--- Polski robotnik pragn¹cy
wys³uchaæ papie¿a-Polaka
mówi¹cego o pracy ludzkiej,
musia³ skorzystaæ z po�red-
nictwa rozg³o�ni w Monachium.
Jakby przewiduj¹c o czym pa-
pie¿ bêdzie mówi³ w Gdañsku-
Zaspie, osiedlu mieszkaniowym
stoczniowców Lecha Wa³êsy,
polskie �rodki przekazu nie
przeprowadzi³y ogólnopolskiej
transmisji. Na dodatek tu¿ po
ewangelii jaki� bydlak /Bo¿e
odpu�æ!/ w³¹czy³ ca³¹ moc za-
g³uszarek na wszystkich pa-
smach emisji, tak ¿e z trudem
da³o siê s³yszeæ ledwie co
trzecie zdanie.
--- Odp³ywaj¹cego statkiem z
Westerplatte papie¿a ¿egna³o
chóralne "My chcemy Boga" i
powiewaj¹ce transparenty,
niektóre o powierzchni kilku-
nastu metrów kwadratowych.
W jaki sposób uda³o siê je
wnie�æ na tak dobrze strze¿o-
ny teren, jakim by³o Wester-
platte, pozostanie tajemnic¹.
Polak jak chce - to potrafi,
zw³aszcza m³ody.
--- Po odje�dzie Ojca �wiêtego
z Krakowa pozosta³y w niektó-
rych punktach miasta zakazy
zatrzymywania obowi¹zuj¹ce w
czasie wizyty. Ot, socjali-
styczne porz¹dki. Konia z
rzêdem temu, kto powie czy
obowi¹zuj¹ czy nie. Kierowcy
uwa¿aj¹, ¿e nie. Zawsze jednak
mo¿na wlepiæ mandat jakiemu�
niepokornemu.
===========================

WIZYTÓWKI: CZÊSTOCHOWA
--- Prawa miejskie uzyska³a
w 1370 r. --- Jasnogórski
Klasztor O.O. Paulinów jest
fundacj¹ ksiêcia opolskiego
W³adys³awa z 1382 r. --- Wy-
soko�æ wie¿y klasztornej wy-
nosi 105 metrów. --- Klasz-
tor posiada fortyfikacje.
--- Bazylika ma wystrój ba-
rokowy z freskami Dankwarta,

    Dalej papie¿ mówi: "Drodzy bracia i siostry! �rodowiska
pracy na ca³ym �wiecie dziêkuj¹ wam, ¿e�cie podjêli pracê
nad prac¹, ¿e�cie podjêli szlachetn¹ walkê, zmaganie siê o
godno�æ ludzkiej pracy. Ko�ció³ dziêkuje wam za to, ¿e�cie
podjêli motyw Chrystusa i jego Matki". Gdy po zakoñczeniu
homilii zebrani po raz który� od�piewali "Sto lat", papie¿
za¿artowa³ - "móg³by kto� pomy�leæ, ¿e to jaka� nowa pie�ñ
liturgiczna". Od siebie mo¿na tylko dodaæ - tu w ogóle cho-
dzi o jak¹� now¹ liturgiê spo³ecznego protestu. Musi siê tak
dziaæ wtedy, gdy jedynym obszarem wolno�ci pozostaje ko�ció³
i msza �wiêta.
===================================================
PÓ£METEK
    Papieska pielgrzymka do Polski przekroczy³a ju¿ pó³me-
tek. Potoczy³a siê ona jak i wizyty poprzednie, wed³ug w³a-
snego, niepowtarzalnego scenariusza.
    W swoich homiliach papie¿ wraca stale do tematów-tabu,
o których nie chce mówiæ Jaruzelski. Jan Pawe³ II upomnia³
siê w Tarnowie o Porozumienia Ustrzyckie, w Szczecinie na-
wi¹za³ do solidarno�ci zrodzonej z walki robotników Wybrze-
¿a, a na Westerplatte nakaza³ m³odzie¿y polskiej poznawanie
rodzimej historii i walkê o ³ad spo³eczny oparty o zasady
sprawiedliwo�ci, wolno�ci i mi³o�ci. Twarda to mowa dla Ja-
ruzelskiego, który rad by s³yszeæ od papie¿a wy³¹cznie o
walce pokój na �wiecie.
    Z³amano te¿ inne tabu obezw³adniaj¹ce spo³eczeñstwo,
a umacniane przez propagandê, i¿ religijny charakter pa-
pieskiej wizyty przekre�la wo³anie o wolno�æ i sprawiedli-
wo�æ. Na krakowskich B³oniach przekonali�my siê, ¿e prowo-
kacj¹ by³a nie atyre¿imowa demonstracja, lecz próby jej roz-
bicia przez si³y porz¹dkowe. Te same si³y, które faryzejsko
salutuj¹ papie¿owi, chowaj¹c w zanadrzu pa³kê przeznaczon¹
dla jego ludu. Na razie Ojciec �wiêty ani s³owem nie prze-
ciwstawi³ siê temu rzekomemu naruszaniu spokoju pielgrzym-
ki, o którym grzmi propaganda. Wierzê, i¿ rozumiej¹c i ko-
chaj¹c swój lud, wytrwa w tym do koñca.
===================================================

� tak i na ziemi.

    To by³ wielki dzieñ na podtarnowskich b³oniach. Sto ty-
siêcy r¹k podnios³o siê, gdy Ojciec �wiêty potêpi³ nieodpo-
wiedzialne eksperymenty w rolnictwie, kiedy wypomnia³ pod-
rzêdny status rolnika jako obywatela, kiedy przypomnia³
porozumienia rzeszowsko-ustrzyckie, kiedy cytowa³ Witosa
i Norwida. I pó³ miliona ludzi zamar³o w zdumieniu, gdy
papie¿ wo³a³: trwajcie przy tym �wiêtym dziedzictwie - do
was nale¿y Królestwo Niebieskie. A potem tysi¹ce zap³aka³y,
gdy przemówi³ po wêgiersku i s³owacku.
    Ko�ció³ usztywni³ swój stosunek do re¿imu w Polsce. Wi-
daæ to by³o ju¿ podczas powitania na lotnisku, a potem
w czasie spotkania na Zamku. Przyrzeczenia nie zosta³y
dotrzymane, obiecywana poprawa postêpuje powoli i opornie.
Nie wystarcz¹ ju¿ uniki rz¹dowych krêtaczy, koniecznie s¹
nowe decyzje.
    �wiêto rolniczej Ma³opolski potwierdza nasze spostrze¿e-
nia, a przecie¿ za nami ju¿ - Gdañsk i Czêstochowa.
===================================================

posiada dwana�cie o³tarzy. -
-- G³ówny o³tarz bazyliki
jest wykonany z hebanu i

srebra. --- Cudowny obraz
Matki Boskiej pochodzi z XIV w.
==========================
Nr zamkniêto 12.6.87 o 24.00
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WOKÓ£ PAPIE¯A
--- W sobotê w Czêstochowie
odby³o siê nie planowane spo-
tkanie papie¿a z sekretarzem
KC PZPR Barcikowskim i Cio-
skiem. Wed³ug "G³osu Ameryki"
informacje o tej rozmowie s¹
sprzeczne - prosili oni pa-
pie¿a albo o stonowanie jego
wyst¹pieñ, albo o jeszcze jedno
spotkanie z Jaruzelskim przed
wyjazdem z Polski.
--- Radio i prasa poda³y dzi�
informacjê o demonstracji w
Gdañsku-Zaspie: "Kilka tysiê-
cy usi³owa³o zorganizowaæ
demonstracjê. Nie przy³¹czyli
siê do niej inni uczestnicy
uroczysto�ci" - tzn. milicja.
Demonstracja objê³a olbrzymi¹
ilo�æ zgromadzonych. "Zdecydo-
wana postawa milicji" której
komunikat PAP przypisuje
za¿egnanie demonstracji to
najlepszy dowód, ¿e w Gdañsku
by³o gor¹co.
--- Na zakoñczenie mszy pry-
watnej w kaplicy Jasnogór-
skiej Matki Boskiej wierni
za�piewali "Bo¿e co� Polskê".
W miarê koñczenia pie�ni
d�wiêk transmitowany z kapli-
cy cich³ coraz bardziej, a
uaktywnia³ siê komentator
radiowy. Ale i tak us³yszeli-
�my to, czego�my siê spodzie-
wali: w Czêstochowie te¿ ¿¹da-
j¹ powrotu wolnej ojczyzny.
 --- W niedzielê papie¿ od-
wiedzi w stolicy grób Jerzego
Popie³uszki. Ze �mierci¹ ksiê-
dza przyby³o w stolicy nowe
miejsce kultu. Grób ks. Jerze-
= = = = = = = = = = = = = = =

go wymienia nawet najnowsza
mapa zabytków sakralnych
Polsce, wydana przez Pañ-
stwowe Przedsiêbiorstwo Wy-
dawnictw Kartograficznych.
--- Nagrana w Irlandii
piosenka o Janie Pawle II i
jemu dedykowana zajmuje ak-
tualnie wysokie miejsce na
�wiatowych listach przebojów.
W Polsce przebojem sta³o siê
przemówienie papie¿a w Gdañ-
sku. Uczestnik tamtej mszy
zapisuje chêtnych do po¿ycze-
nia ta�my w kolejce.
--- Bydgoszcz jest prawie w
ogóle nieudekorowana z oka-
zji wizyty papieskiej. Widaæ
bardzo ma³o przystrojonych
okien. Zak³ady pracy nie s¹
wcale udekorowane. Prawie
nic nie �wiadczy o piel-
grzymce Jana Paw³a II.
--- Wed³ug relacji naocznego
�wiadka po mszy �wiêtej i
powitaniu papie¿a na kra-
kowskich B³oniach rzeczywi-

�cie mia³ miejsce fakt pobi-
cia milicjanta kamieniami.
Sta³o siê to jednak nieopodal
wej�cia do hotelu "Cracovia"
i na d³ugo przed tym, jak
czo³o formowanego po mszy
pochodu dotar³o do alei Mic-
kiewicza.
--- Kraków wita³ papie¿a
od�wiêtnie przystrojonymi
ko�cio³ami, bramami i oknami
domów. Tylko na milicyjnych
blokach w okolicy zajezdni
na Woli Duchackiej nie by³o
¿adnej dekoracji. Na szczê�cie
jest to ostatnia ju¿ w Polsce
grupa, która da³a siê za-
straszyæ nawet w prywatnym
¿yciu.
--- I co� tej samej beczki.
W gdañskich blokach podlega-
j¹cych administracji wojska
/mieszkania s³u¿bowe/ admi-
nistratorzy za¿¹dali usuniê-
cia jakichkolwiek dekoracji
okien z powodu wizyty.
--- Z okazji odwiedzin pa-

     /ci¹g dalszy na s. 2/
================================================

DZIEÑ    SZÓSTY    -    Z    PAPIE¯EM

    Dzisiaj papie¿ opu�ci³ Czêstochowê, ¿egnaj¹c siê z ni¹
msz¹ �wiêt¹ w kaplicy Matki Boskiej Jasnogórskiej. O godz.
dziesi¹tej rozpoczê³a siê msza �wiêta na lotnisku w £odzi.
By³a po�wiêcona dzieciom, które przyst¹pi³y do pierwszej
komunii �wiêtej. Uroczysto�æ ta by³a chyba najbardziej
wzruszaj¹ca ze wszystkich dotychczasowych w czasie trze-
ciej pielgrzymki Jana Paw³a II do Polski. Okrzyki "niech
¿yje papie¿" i "Sto lat" skandowano i �piewano g³osami
dzieciêcymi wzruszy³y tak¿e papie¿a, który dziêkowa³
wszystkim, ¿e móg³ uczestniczyæ w tak piêknym wydarzeniu.
Mówi³ jêzykiem prostym i jasnym tak, by zrozumieli go
najm³odsi uczestnicy mszy �wiêtej. Mówi³ piêknie o ko-
nieczno�ci szukania Boga od najm³odszych lat. Na zakoñ-
czenie uroczysto�ci papie¿ pozowa³ wraz z dzieæmi, które
po raz pierwszy przyjê³y naj�wiêtszy sakrament, do wspól-
nej pami¹tkowej fotografii.
    Po krótkiej wizycie w katedrze ³ódzkiej papie¿ uda³ siê
na spotkanie z w³ókniarkami, do zak³adów w³ókienniczych
im. Obroñców Pokoju "Uniontex". Do ³ódzkich kobiet mówi³
ciê¿kich, z³ych warunkach pracy, zdrowotnych i innych
wynikaj¹cych z naszej rzeczywisto�ci gospodarczej, o trud-
no�ciach codziennego ¿ycia polskiej kobiety pracuj¹cej.
Mówi³ tak¿e o konieczno�ci solidarnego bronienia siê
przed z³¹ rzeczywisto�ci¹, konieczno�ci solidarnego mówie-
nia "nie".
    Stwierdzi³, ¿e tego typu spotkanie nie ma precedensu
i dlatego jest tym bardziej wa¿ne. Trzeba tak kszta³towaæ
warunki, by ¿ycie cz³owieka pracy stawa³o siê coraz bar-
dziej godne cz³owieka.
    Wieczorem papie¿ odlecia³ do Warszawy na spotkanie
z inteligencj¹ w ko�ciele �wiêtego Krzy¿a.

NR 28 (218)  �  13 CZERWCA  �  1987



ROK V  �  MA£A POLSKA
480

pie¿a w Krakowie wyci¹gniêto
z magazynów na pó³ki album o
Janie Pawle II w jêzyku an-
gielskim, wydany w 1979 roku
w cenie 550 z³otych. Obecnie
podobne wydawnictwo kosztuje
7 tysiêcy z³otych. A ile kosz-
towaæ bêdzie w czasie nastêp-
nej wizyty?
--- W udekorowanym Tarnowie
trudno by³o znale�æ dom nie-
ustrojony chor¹giewkami czy
papieskim portretem. Chor¹-
giewki /dwie i malutkie/
powiewa³y nawet z okna zak³a-
du karnego�
==========================

MY�L �REDNIEGO CZ£OWIEKA

    Przed, po i w czasie wizyty
papie¿a w Krakowie mo¿na by³o
dojrzeæ na stadionie "Wis³y"
przy B³oniach mnóstwo mili-
cyjnych suk. A przecie¿ przy
wej�ciu na stadion jest ta-
bliczka, na której wyra�nie
pisze: "Psów wprowadzaæ nie
wolno"�
==========================

WIZYTÓWKI:   £ O D Ì
--- Jest miastem od 1423 roku.
--- Za³o¿y³ j¹ W³adys³aw
Jagie³³o. --- £ód� rozros³a
siê dopiero w okresie Króle-
stwa Polskiego. --- Jest cen-
trum w³ókiennictwa polskiego.
Najstarszym zabytkiem jest
ko�ció³ �wiêtego Józefa, który
pochodzi z 1765 roku. ---
Diecezja ³ódzka wchodzi w
sk³ad metropolii warszawskiej.
--- Ordynariuszem diecezji
jest ksi¹dz biskup W³adys³aw
Zió³ek, a biskupami pomocni-
czymi s¹ ksi¹dz Bohdan Bejze i
ksi¹dz Jan Wawrzyniec Kulik.
--- Liczba kap³anów w para-
fii 3,4. --- Liczba wiernych w
parafii oko³o 7-10 tysiêcy.
==========================
"�sprawiedliwo�æ ustroju
spo³eczno-ekonomicznego, a w
ka¿dym razie jego sprawiedli-
we funkcjonowanie, zas³uguje
ostatecznie na os¹d wedle
tego, czy praca ludzka jest w
tym ustroju prawid³owo wyna-
gradzana�"
Jan Pawe³ II, "Laborem exercens"

ROZBIÆ MUR
    Po sze�ciu dniach wizyty Jana Paw³a II w Polsce widaæ,
¿e nabra³a ona pewnego wewnêtrznego, dramatycznego tem-
pa. Zniecierpliwieni, zagonieni i znêkani codzienno�ci¹
ludzie jak gdyby ogrzewaj¹ siê w dawno nies³yszanych
normalnych s³owach prawdy. Ws³uchaj¹ siê w s³owa bêd¹ce
znakami ¿ycia, nadziei i solidarno�ci. I reaguj¹. Inaczej
ni¿ chce w³adza, która najchêtniej ustawi³aby nas na
baczno�æ, przed telewizorami i z zawi¹zanymi ustami. Lub
na placu w odleg³o�ci strza³u z ka³asznikowa.
    Nie jest ³atwo przedrzeæ siê przez budowane od tylu
lat przez komunistyczn¹ w³adzê mury nieufno�ci, podej-
rzliwo�ci i wzajemnych niechêci. Karolowi Wojtyle, bis-
kupowi Krakowa i Rzymu, udaje siê to mimo pancernych
szyb, przyjemniaczków w garniturach, sfor milicji i od-
izolowania od ludzi. Ju¿ siê udaje. Czekamy na Warszawê.
================================================
CZYM ¯YJE ULICA

    Docieraj¹ do nas pog³oski powtarzane przez wiernych
uczestnicz¹cych spotkaniach z Ojcem �wiêtym. W Tarnowie
na przyk³ad, o czym ju¿ pisali�my, mówiono o rzekomym
zlocie polskich satanistów, którzy mieli uczciæ przybycie
papie¿a do Tarnowa wed³ug jednej wersji dwunastoma ser-
cami chrze�cijan, wed³ug innej - piêcioma. Mówi siê te¿
o rzekomo przygotowanym przez Arabów spisku na ¿ycie
Jana Paw³a II, co wie�ci podobno jaka� przepowiednia.
Pojawi³o siê has³o: nie zgin¹³e� w Berlinie - to zgi-
niesz w Lublinie.
    Jednak papie¿ nie zgin¹³ w Lublinie, a i w Tarnowie
nie u�wiadczono ¿adnego satanisty. I chocia¿ trudno wy-
kluczyæ spontaniczne powstanie takich plotek, mo¿na po-
dejrzewaæ, i¿ rozpuszczaj¹ je wiadome si³y uzasadniaj¹c
w ten sposób sw¹ nachaln¹ obecno�æ w�ród wrogiego im
t³umu. Przypomina to wszystko bajeczkê o rzezi niewini¹-
tek, jak¹ przygotowa³a rzekomo Solidarno�æ grudniu 1981.
Obsesja spisku zawsze s³u¿y³a tyranom i uzurpatorom.
================================================
O   b e z d u s z n y m    k o m u n i z m i e

WALKA PRZECIW WSZYSTKIEMU CO BO¯E
    � po raz pierwszy bowiem w dziejach ludzko�ci jeste-
�my �wiadkami starannie i planowo przygotowanego buntu
przeciw "wszystkiemu co zowi¹ Bogiem" Bo komunizm jest z
natury swej antyreligijny i uwa¿a religiê za "opium dla
ludu", poniewa¿ nauka jej g³osz¹ca ¿ycie pozagrobowe,
odci¹ga oczy proletariatu od owego przysz³ego raju so-
wieckiego, który na ziemi nale¿y zbudowaæ.

CZYM JEST CZ£OWIEK I RODZINA?
    � komunizm nie uznaje ¿adnego zwi¹zania kobiety z
rodzin¹ i domem. G³osz¹c zasadê emancypacji kobiety spod
w³adzy mê¿a, wyrywa j¹ z ¿ycia domowego i z pracy nad
dzieæmi i rzuca j¹ na równi z mê¿czyzn¹ w wir ¿ycia pu-
blicznego i zaprzêga j¹ do pracy w produkcji kolektywnej,
a troskê o gospodarstwo domowe i potomstwo przerzuca na
spo³eczno�æ.

   Pius XI, "Divini Redemptoris", Lwów 1937 r.
================================================
numer zamkniêto 13 czerwca 1987 roku o godzinie 23.55

       ---
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WOKÓ£ PAPIE¯A
--- Oko³o dziewi¹tej rano
papie¿ uda³ siê do ko�cio³a
�w. Stanis³awa Kostki na ¯oli-
borzu, gdzie odda³ ho³d pamiê-
ci ksiêdza Popie³uszki. Papie¿
modli³ siê przy grobie ks. Je-
rzego, a nastêpnie spotka³ siê
z jego rodzicami. W uroczysto-
�ci uczestniczy³o oko³o 50 ty-
siêcy wiernych. Na ka¿dego
uczestnika modlitwy przypad³
jeden milicjant.
--- W czasie coniedzielnej
mszy �w. transmitowanej przez
radio odtworzono z ta�my ho-
miliê papie¿a skierowan¹ do
chorych i cierpi¹cych. Nie-
dzielna msza �w. jest jedynym
realizowanym jak na razie
punktem umowy z Gdañska.
--- A wiêc wyja�ni³o siê po co
przyjechali za papie¿em wczo-
raj Barcikowski i Ciosek do
Czêstochowy. Prosili papie¿a
o jeszcze jedn¹ rozmowê z Ja-
ruzelskim. Telewizja natural-
nie poda³a, ¿e rozmowa ta by³a
zaplanowana i jest kontynu-
acj¹ rozmowy z Zamku.
--- Burza, która rozpoczê³a
siê nad Krakowem w niedzielê,
zaczê³a siê dok³adnie w mo-
mencie rozpoczêcia rozmowy
papie¿a z Jaruzelskim. Znak
z nieba?
--- Prymas Glemp ¿egnaj¹c
papie¿a na lotnisku wyrazi³
nadziejê - ca³ego narodu -
ponownego spotkania w Polsce.
Powiedzia³ te¿, ¿e wizyta Ojca
�wiêtego by³a rado�ci¹ dla

milionów Polaków. Tym razem
prymas nie podziêkowa³ milicji,
jak uczyni³ to przy po¿egnaniu
w 1983 roku.
--- Jaruzelski uczy siê od
papie¿a. W przemówieniu po¿e-
gnalnym u¿y³ takiego samego
sformu³owania ze s³owem "soli-
darno�æ", tyle ¿e jego kontekst
dotyczy³ kolonializmu. Genera³
da³ jeszcze raz dowód anachro-
nicznemu sposobowi my�lenia. Na
Zamku mówi³ o przedpotopowej
idei darwinizmu spo³ecznego,
za� dzisiaj o kolonializmie i
rasizmie. Zupe³nie jakby siê
zatrzyma³ w rozwoju w latach
60-tych.
--- Tadeuszowi Sznukowi spra-
wozdaj¹cemu w radiu po¿egnanie
papie¿a wyrwa³o siê po wyj�ciu
genera³a z rozmowy z papie¿em
dramatyczne: "genera³ Jaruzel-
ski wsiad³ w samochód i szybko

odjecha³. Tej czê�ci proto-
ko³u nie znamy�" Pewnie
uciek³?
--- Dowodem wielkiej mi³o-
�ci Ojca �wiêtego do ziemi
ojczystej jest fakt, ¿e
sk³ada za ka¿dym kolejnym
przybyciem poca³unek na
niej. Ów wzruszaj¹cy p¹tni-
czy gest przejêty od Paw³a
VI wykonywany jest przez
polskiego papie¿a, gdy po
raz pierwszy przybywa do
jakiego� kraju. Wyj¹tkiem
jest Polska.
--- Zbigniew Romaszewski
poinformowa³, ¿e kilkoro
spo�ród zatrzymanych 32
osób w Gdañsku zosta³o
ukaranych grzywn¹ po 50
tysiêcy z³otych.
--- Trudno uwierzyæ, ¿e
propaganda mo¿e a¿ tak
  /ci¹g dalszy na str. 2/

==================================================

DZIEÑ SIÓDMY I OSTATNI - Z PAPIE¯EM
    Zakoñczeniem Kongresu Eucharystycznego sta³a siê msza
�w., beatyfikuj¹ca biskupa Micha³a Kozala, w Warszawie na
placu Defilad. Olbrzymia przestrzeñ wokó³ o³tarza zbudowa-
nego pod Pa³acem Kultury zapchana by³a lud�mi. Pe³ne by³y
równie¿ przyleg³e ulice i pasa¿e. Ocenia siê, ¿e by³o nie
mniej ni¿ pó³ miliona ludzi. Po beatyfikacji kolejnego pol-
skiego mêczennika papie¿ wyg³osi³ homiliê, w czasie której
przywita³ przyby³ych, a w�ród nich katolików z Litwy i Ru-
munii. Mówi¹c o biskupie Kozalu Ojciec �wiêty powiedzia³
"Dzisiaj z rado�ci¹ i uniesieniem dopisujemy /do listy mê-
czenników/ jeszcze jedno nazwisko. Oto cz³owiek, jeszcze je-
den w�ród tych, w�ród których pokaza³a siê Chrystusowa w³a-
dza w niebie i na ziemi. W³adza mi³o�ci. Przeciw ob³êdowi
przemocy, zniszczenia, pogardy, nienawi�ci. Niech bêdzie jed-
nym jeszcze patronem naszych trudnych czasów pe³nych na-
piêcia, nieprzyja�ni i konfliktów". W procesji eucharystycz-
nej papie¿ uda³ siê na Plac Zamkowy, gdzie pob³ogos³awi³
zgromadzonych zamykaj¹c tym samym Kongres Eucharystyczny.
    Dziêkuj¹c za gor¹ce przyjêcie w Polsce papie¿ powiedzia³
na lotnisku: "Wraz z wszystkimi narodami ojczyzna nasza
musi zabiegaæ o to, aby ¿ycie ludzkie w Polsce stawa³o siê
coraz bardziej ludzkie, coraz bardziej godne cz³owieka, ka¿-
dego cz³owieka, który ¿yje na tej ziemi i wszystkich w wiel-
kiej wspólnocie narodu i spo³eczeñstwa. Ten proces a zarazem
to zadanie posiada cztery g³ówne wytyczne, a zarazem cztery
g³ówne uwarunkowania. /�/ - prawo do pracy, prawo do wol-
no�ci, prawo do sprawiedliwo�ci i prawo do mi³o�ci. Ka¿de z
nich odpowiada dog³êbnie naturze cz³owieka i godno�ci ludz-
kiej osoby. Ka¿de z nich warunkuje prawdziwy postêp, nie
tylko osobowy, ale te¿ spo³eczny, nie tylko duchowy, ale
tak¿e materialny, równie¿ postêp ekonomiczny./�/ ¯yczê
poszukiwania i znajdowania tych dróg, które do postêpu pro-
wadz¹".

    Bóg zap³aæ Ojcze �wiêty. Zosta³e� z nami.
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otumaniæ. Ci¹gle s³yszy siê
g³osy, i¿ demonstracja uliczna
w czasie obecno�ci Jana Paw³a
II w Krakowie by³a czym� nie
na miejscu. Mówi¹ to jednak
przewa¿nie ci, którzy piel-
grzymkê �ledzili g³ównie przy
pomocy telewizji.
--- Symboliczny grób ks. Je-
rzego Popie³uszki z jego por-
tretem na Cmentarzu Rakowic-
kim /za kaplic¹/ by³ z okazji
wizyty tak¿e przystrojony
chor¹giewkami i kwiatami.
--- Papie¿ dociera do naj-
trwalszych bastionów socjali-
zmu. M³ody chor¹¿y prowadz¹cy
ulic¹ Stradom grupkê ¿o³nie-
rzy, lekko uchyla czapkê pod
ko�cio³em Misjonarzy. To s¹
tzw. prze³omy �wiadomo�ci.
==========================
MY�L �REDNIEGO POLAKA

    Odjecha³. Smutno. ¯egna³em
go jak najbli¿szego cz³owieka z
rodziny, jak najlepszego przy-
jaciela. Kiedy Ciê znowu zoba-
czymy Ojcze �wiêty?
==========================

D Z I Ê K U J E M Y!

    Autorom, redaktorom, dru-
karzom i kolporterom za trud
w³o¿ony w codzienne wydawanie
Ma³ej Polski serdecznie dziê-
kujemy. Te osiem papieskich
numerów MP po�wiêconych III
pielgrzymce Ojca �wiêtego do
Ojczyzny jest ma³¹ cz¹stk¹ pra-
cy dla niej, o czym tak przej-
muj¹co mówi³ Papie¿ na spotka-
niu z m³odzie¿¹ na Westerplat-
te. Mamy nadziejê, ¿e nasz trud
nie pójdzie na marne.
==========================
O bezbo¿nym komunizmie

PIÊKNO�Æ NAUKI KO�CIO£A
/�/ Nawet komuni�ci, je¿eli
nie s¹ ca³kowicie za�lepieni,
skoro im siê naukê spo³eczn¹
Ko�cio³a wyja�ni przyznaj¹ jej
warto�æ wy¿sz¹ ni¿ doktrynie
swych wodzów i nauczycieli.
   Tylko ci, których namiêt-
no�æ za�lepia i którym niena-
wi�æ zamyka oczy na �wiat³o
prawdy, tylko ci zwalczaj¹ j¹
uporczywie.    Pius XI,
"Divini Redemptoris", Lwów 1937

POLSKA PO PAPIE¯U
    Ró¿ne by³y oczekiwania przed III pielgrzymk¹ Jana
Paw³a do Polski. Zarówno re¿im jak i ruch niezale¿ny spo-
dziewa³y siê po tej wizycie swego umocnienia. Doczekali
siê, jak siê zdaje, tego umocnienia wy³¹cznie ci ostatni.
    Papie¿ powiedzia³ bardzo du¿o. Wiele z tego, co mówi³
dotyczy³a bezpo�rednio najistotniejszych problemów ru-
chu niezale¿nego. Papie¿ modli³ siê na grobie ks. Popie-
³uszki, spotka³ siê z Lechem Wa³ês¹, odwiedzi³ fortece
opozycji, mówi³ o wydarzeniach roku 1970, 80, 81. To bar-
dzo du¿o, choæ mo¿e nie wszystko, czego mogli�my siê spo-
dziewaæ.
    O poparciu dla nas �wiadczy tak¿e sam fina³ wizyty.
Papie¿ w swym przemówieniu po¿egnalnym nie podj¹³ ¿ad-
nego z w¹tków poruszanych przez Jaruzeskiego, co nie-
w¹tpliwie nie przyda³o wa¿no�ci s³owom genera³a. Zakoñ-
czy³ tak¿e ¿yczeniami i wskazówkami "co trzeba", nie za�
uznaniem dla tego, co w³adza ju¿ zrobi³a, ¿eby z³agodziæ
re¿im. W�ród wszystkich poczynañ w³adzy papie¿ nie zna-
laz³ takiego, o którym móg³by i chcia³ powiedzieæ na
koniec.
    Nastrój, w jakim pozostawia nas papie¿ jest wa¿ny dla
naszej przysz³o�ci. Pokaza³ w ci¹gu siedmiu dni, ¿e jest
po naszej stronie. A to nas umacnia. Oby tylko starczy³o
nam tych nowych si³ na d³ugo.
==================================================
� tak i na ziemi.

    Po¿egnania s¹ zawsze smutne. Ojciec �wiêty odlecia³ do
Rzymu. Ale czy nas opu�ci³? Rzym jest stolic¹ katolickiego
�wiata. Stolica Apostolska jest tak¿e nasz¹ stolic¹. Nasz
Papie¿ jest biskupem Rzymu, ale i my nale¿ymy do Europy,
chocia¿ oddzielono nas od niej ¿elazn¹ kurtyn¹. Ojciec
�wiêty wróci³ do siebie, chocia¿ u siebie by³ tak¿e w Kra-
kowie, Warszawie, Gdañsku.
    Patrz¹c w opustosza³e niebo nad nami rozwa¿my ten
uniwersalny wymiar naszej wierno�ci. Oka¿emy siê godni
s³ów wypowiedzianych przez Prymasa na Okêciu "Jeste�my
przy Tobie". Tak nam dopomó¿ Bóg. Ojcze �wiêty - do zoba-
czenia w Polsce.
==================================================

ANTYCZNYM OKIEM
    Dramaturgia trzeciej pielgrzymki przypomina schemat
dramatu antycznego. Prologiem zapowiadaj¹cym klimat ca³o-
�ci by³o przemówienie na Zamku Królewskim w Warszawie.
Papie¿ ostro aczkolwiek ogólnie zasygnalizowa³ w nim ideê
przewodni¹ swojej pielgrzymki - piêtnowanie z³a ho³dowa-
nego przez komunistów w narodzie. Kolejne epizody mia³y
miejsce w Lublinie, gdzie papie¿ umacnia³ duchowo kap³a-
nów i ludzi nauki, w Tarnowie, gdzie now¹ si³ê tchn¹³ w
lud. Zapowiedzi¹ katastrofy by³ Kraków z jego demonstracj¹
na B³oniach. Za� sam¹ katastrof¹ by³ Gdañsk i g³o�na wy-
krzyczana dezaprobata dla re¿imu. Warszawa jest zakoñcze-
niem i pouczeniem.
    I jeszcze nale¿y tylko nazwaæ rzeczy po imieniu. Kata-
strofa - przydarzy³a siê w³adzy. Nam zosta³y g³ówne role
i moralne zwyciêstwo.
==================================================
Nr zamkniêto 14 czerwca 1987 o godz. 23.00. Od przysz³ego
tygodnia MP ukazuje siê na powrót jako tygodnik.

  ---
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==========================

Z REGIONU
--- Dekoracje z czasu wizyty
papieskiej nie zniknê³y z
krakowskich okien a¿ do Bo-
¿ego Cia³a. Samochody, nie-
które taksówki nadal je¿d¿¹ z
bia³o-¿ó³tymi chor¹giewkami.
--- Jeszcze obrazki z kra-
kowskich B³oni. W czasie mszy
m³ody mê¿czyzna wysadzi³ na
plecy swego do�æ wyro�niêtego
syna, a ten wyczarowa³ nie-
wielk¹ flagê z napisem "S".
Pojawienie siê flagi ludzie
witali oklaskami, a najbli¿ej
stoj¹cy podtrzymywali mê¿czy-
znê, by czasem nie upad³ pod
ciê¿arem.
--- Pod "Cracovi¹" grupa
milicjantów po wys³uchaniu
rozkazu przez radio ustawi³a
siê dwójkami i energicznie
pomaszerowa³a w stronê "Jubi-
lata". Wykorzystuj¹c utworzo-
ne przej�cie, te¿ dwójkami i
równie karnie ustawi³a siê
grupa kleryków. Milicjanci
wyra�nie siê speszyli tym
towarzystwem kompanii anio-
³ów stró¿ów.
--- By³y te¿ tragiczne mo-
menty. Pod "Jubilatem" 60-
letnia kobieta schyli³a siê
po swoj¹ wnuczkê, która po-
tknê³a siê w�ród uciekaj¹cego
przed zomowcami t³umu. Na
os³aniaj¹c¹ dziecko kobietê
wpad³o trzech zomowców i po-
bi³o j¹ brutalnie pa³kami.
M¹¿ kobiety, który próbowa³
ich powstrzymaæ oberwa³ rów-
nie¿. Kobietê odwieziono ka-
retk¹ do szpitala, gdzie
stwierdzono odbicie nerek,
wstrz¹s mózgu i liczne krwia-
ki. Lekarz izby przyjêæ ra-

dzi³ rzecz ca³¹ zachowaæ w
dyskrecji, bowiem ofiara mo¿e
byæ poci¹gniêta do odpowie-
dzialno�ci za udzia³ w niele-
galnej manifestacji.
--- Na spotkaniu z m³odzie¿¹
pod Kuri¹ krakowsk¹ obok
wielu serdecznych, wrêcz
czu³ych zdañ, Ojcu �wiêtemu
wyrwa³y siê przykre s³owa
skierowane do nas: "S³ysza-
³em, ¿e coraz mniej siê mi³u-
jecie ." Od razu przysz³y na
my�l warcz¹ce na siebie ko-
lejki, przepychanki, obrzuca-
nie siê obelgami, powszechna
obojêtno�æ i znieczulica...
--- Przed wizyt¹ papie¿a
mia³ miejsce w Krakowie Miê-
dzynarodowy Festiwal Filmów
Krótkometra¿owych. Poza
konkursem wy�wietlono w
"Kijowie" film pt. "Czarnobyl.
Kronika trudnych tygodni".
Ludzi by³o wiêcej ni¿ mog³o
pomie�ciæ kino. Film-doku-
ment, okaza³ siê groteskowy
chwilami. Obrazy wêdrówki i
rozdzielenia ewakuowanych
rodzin miesza³y siê z obraz-
kami wyrzucania z partii za
tchórzostwo. Film powtórzono.

Z KRAJU
--- Najwiêksze si³y milicji
zgromadzone zosta³y na czas
wizyty papie¿a w Gdañsku.
Blisko 150 tysiêcy munduro-
wych obozowa³o na olbrzymim
kampusie nieopodal Hali
"Olivii" w Gdañsku.
--- Gdañsk by³ wyj¹tkowo
piêknie udekorowany. Gdañsz-
czanie zadbali nawet o rz¹-
dowe has³a, do których podo-
pisywali co nieco, by je
uczyniæ strawnymi. Np. do
has³a "Byli�my, jeste�my,
bêdziemy" dopisali - "Z Bo-
giem", do "Naszym ustrojem
jest socjalizm" - "Nie lêkaj-
cie siê!", "Nasza praca - oj-
czy�nie" - "i Bogu".
--- W Gdañsku aresztowano i
bardzo ciê¿ko pobito oko³o 15
osób. Wszystkie one wg po-
wszechnej opinii, by³y spoza
Gdañska. Nie wiedzia³y któ-
rêdy uciekaæ.
 --- W t³umie wiernych na
Zaspie doliczono siê 120 ró¿-
nych transparentów z nieza-
le¿nymi has³ami, zazwyczaj
pisanymi solidark¹. Oto nie-

/ci¹g dal. na s. 2/

===================================================

WOJNA Z NARODEM WIDZIANA OD �RODKA - wywiad "Kultury"
z pu³kownikiem Ryszardem J. Kukliñskim przeprowadzona
w pi¹t¹ rocznicê wprowadzenia stanu wojennego w Polsce /6/.

R.J. KUKLIÑSKI: /.../ W roku 1963 ukoñczy³em studia w Akade-
mii Sztabu Generalnego WP i przeszed³em do s³u¿by w Sztabie
Generalnym. W tej instytucji zajmowa³em siê pocz¹tkowo pla-
nowaniem szkolenia operacyjnego oraz opracowywaniem wiel-
kich æwiczeñ wojskowych, które prowadzi Minister Obrony
Narodowej lub szef Sztabu Generalnego WP.
    W roku 1976, po ukoñczeniu /wspólnie z reszt¹ z obecnym
ministrem Spraw Wewnêtrznych genera³em Kiszczakiem/ kursu
operacyjno-strategicznego Akademii Si³ Zbrojnych ZSRR
w Moskwie obj¹³em w Zarz¹dzie Operacyjnym Sztabu Generalne-
go stanowisko szefa Oddzia³u I Planowania Strategiczno-
Obronnego. Stanowisko to, które w ostatnich latach po³¹czone
by³o z funkcj¹ zastêpcy Szefa Zarz¹du Operacyjnego Sztabu
Generalnego, sprawowa³em do ostatniej chwili tj. do 7 listo-
pada 1981 roku.

KULTURA: Czy móg³by Pan rozwin¹æ na czym polega³y Pañskie
obowi¹zki jako szefa Oddzia³u Planowania Strategiczno-
Obronnego? Czy mo¿e by³y one zwi¹zane z jakimi� funkcjami
wewnêtrznymi Wojska Polskiego, za które by³ Pan odpowie-
dzialny?

R.J. KUKLIÑSKI: Moje obowi¹zki s³u¿bowe nie mia³y nic wspól-
nego z jakimikolwiek funkcjami wewnêtrznymi armii. Wrêcz
przeciwnie, by³y one jednoznacznie ukierunkowane na przy-
gotowanie kraju i si³ zbrojnych do obrony z zewn¹trz.
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które z nich: Bo¿e chroñ nas od
komunizmu, Wêgry z papie¿em.
Uwolnijcie kapitana Hodysza
/organizator NSZZ "S" w milicji
gdañskiej/.
--- Jako pierwsi komuniê �wiê-
t¹ z r¹k papie¿a otrzymali na
Zaspie Lech Wa³êsa i ¿ona Da-
nuta.
--- Wed³ug Jerzego Urbana na
spotkanie z papie¿em szli�my
uzbrojeni po zêby w broñ paln¹,
butelki z benzyn¹, petardy i
no¿e, a na dodatek objuczeni
alkoholem. Szkoda, ¿e nie po-
wiedzia³ jeszcze np. i¿ ekstrema
"S" przyjecha³a na powitanie
papie¿a czo³giem marki Leopard
zakupionym za zachodnionie-
mieckie marki od tajnego wy-
wiadu Izraela, w asy�cie turec-
kich tajniaków z amerykañskimi
miotaczami napalmu�
--- Za papie¿em po ca³ej Polsce
je�dzi³y pielgrzymie grupy
spoza granic polskich. Na Za-
spie najwiêcej by³o Wêgrów,
Rumunów i Litwinów.
--- W W-wie odbywa siê wielka
orgia z okazji �wiêta "Trybuny
Ludu". W sobotê reporterka
telewizyjna dowiedzia³a siê od
obecnego na festynie Józefa
Czyrka, ¿e nie zamierza on nic
kupowaæ, bo - jak o�wiadczy³
filuternie - "nie ma pieniê-
dzy". Przyszed³, bo chce siê
rozejrzeæ. Uwa¿a, ¿e ma³o jest
imprez, "które pozwalaj¹ siê
ludziom spotkaæ, wspólnie co�
prze¿yæ". Rzeczywi�cie, ostatnio
udaje nam siê wspólnie co�
prze¿yæ co cztery lata i to bez
"Trybuny Ludu".
==========================

ZE �WIATA
--- Przybysze zza Bugu opowia-
daj¹, ¿e w miejscowo�ci Chruszew
ko³o Samboru na Ukrainie uka-
zuje siê na wie¿y miejscowej i
od dawna nieczynnej cerkwi
Matka Boska. Pocz¹tkowo ukazy-
wa³a siê nad drzwiami, a kiedy
portal zastawiono rusztowania-
mi "przenios³a" siê na wie¿ê.
Pod cerkwi¹ gromadz¹ siê coraz
wiêksze grupy pielgrzymów z
ca³ej Ukrainy. Milicja robi, co
mo¿e, ¿eby ograniczyæ te pery-
grymacje - zamyka drogi, legi-
tymuje wêdrowców, a ostatnio
wziê³a siê za remont wie¿y.

    Zakres tych obowi¹zków by³ tak bardzo rozci¹gliwy, ¿e
³atwiej by³oby wyliczyæ, co do nich nie nale¿a³o, ale nie
o to Pan przecie¿ pyta³. Ogólnie mogê powiedzieæ, i¿ odpo-
wiada³em za centralne, kompleksowe planowanie rozwoju
si³ zbrojnych i obronno�ci pañstwa, co potocznie mo¿na
nazwaæ planowaniem zbrojeñ PRL.
    Inn¹ wa¿n¹ dziedzin¹ by³o prowadzenie w³a�ciwie
wszystkich spraw zwi¹zanych z udzia³em Polski w Uk³a-
dzie Warszawskim. Z tego tytu³u - niejako z urzêdu -
uczestniczy³em we wszystkich posiedzeniach Komitetu Mi-
nistrów Obrony pañstw Uk³adu Warszawskiego oraz w
wiêkszo�ci posiedzeñ Rady Wojskowej ZSZ pañstw Uk³adu
Warszawskiego.
    W ostatnim okresie czasu wci¹gniêty zosta³em tak¿e do
tzw. planowania operacyjnego, to jest do planowania dzia-
³añ zbrojnych WP na wypadek wojny pomiêdzy NATO i Uk³a-
dem Warszawskim.  /cdn./
=================================================
C z y t a j    u w a ¿ n i e

ZAMUROWA£O MNIE
    �gdy Ojciec �wiêty powiedzia³, ¿e w¹tpiæ jest grze-
chem. ¯e w¹tpi¹cy w gruncie rzeczy s¹ naszymi przeciwni-
kami. Ca³e moje ¿ycie by³o jednym nieustaj¹cym zw¹tpie-
niem�
    A jeszcze ten wspania³y zwrot i przekazywaniu motywów
¿ycia i nadziei. Tak! To w³a�nie jest potrzebne! Po to
jeste�my. Ale czy mo¿na mówiæ, ¿e czego� nie bêdzie?
    Sam nie wiem, czy powinienem jeszcze pisaæ. /k/
=================================================
PAPIE¯ W TELEWIZJI
    Wizyta Jana Paw³a II w Polsce by³a w wydaniu telewi-
zyjnym podobna w zasadzie do poprzednich, choæ da³y siê
zauwa¿yæ pewne ró¿nice.
    Tak jak poprzednio, stosowano ograniczanie i blokowa-
nie informacji. Ograniczanie to polega³o na dopuszczaniu
na antenê ogólnopolsk¹ - na zasadzie z³a koniecznego -
tylko tych uroczysto�ci papieskich, których niesposób
by³o pomin¹æ /np. otwarcie i zamkniêcie Kongresu Eucha-
rystycznego/ oraz tych, które mia³y prorz¹dowy wyd�wiêk
/Szczecin, Westerplatte/. Inne by³y blokowane przez spy-
chanie ich do programu lokalnego.
    Pewn¹ nowo�ci¹ by³o natomiast pokazywanie t³umów
oraz eksponowanie w ogóle informacji o pielgrzymce. Od
papie¿a zaczynano bodaj wszystkie dzienniki telewizyjne
i radiowe. Cztery lata temu materia³y te spychano na
zdecydowanie dalsze pozycje. Tym razem, d³u¿sze by³y te¿
relacje nadawane wieczorem i dotycz¹ce kolejnego dnia
pielgrzymki. Czasami graniczy³y one z paranoj¹ - ze spo-
tkania papie¿a z chorymi w Gdañsku obejrzeli�my np. ka¿-
dego chorego, przy którym papie¿ wykonywa³ czynno�ci
namaszczenia - i ani s³owa z tego, co Ojciec �wiêty do
nich powiedzia³.
    Jeszcze raz przekonali�my siê, ¿e socjalistyczna tele-
wizja dwóm panom s³u¿yæ nie mo¿e.
=================================================
ZNACZKI� ZNACZKI�
--- Bloczek po�wiêcony III pielgrzymce Jana Paw³a II do
Polski, z has³em "Witamy w Polsce Ojca �wiêtego", wyda³a
Poczta Solidarno�æ. Kolory: srebrny, czarny, czerwony.
Nomina³ 150 z³.
--- Znaczek nie z¹bkowany z postaci¹ papie¿a z wyci¹gniê-
tymi rêkoma i has³em "Witamy w domu". Kolory: czerwony,
z³oty; nomina³ 150 z³. Wydane przez TWPW Kresy �87.      ---

1987  �  22 CZERWCA  �  NR 30 (220)



MA£A POLSKA  �  ROK V
485

PISMO NIEZALE¯NE. WYDA-
WCA PAP - POLOWE ARCHI-
WUM PRASOWE KRAKÓW, MA-
£OPOLSKA. NASZA DEWIZA:

PLUS RATIO QUAM VIS
RACZEJ ROZUMEM NI¯ SI£¥

ROK V

mm mm mmm  m  mmmmm mm m m mmm m mm m m mmm  m  mmmm   m m m  mm m m

mmm mmm m   mmm m m mmmm m m m m   m   mm  m mmmm m m m    m  mm  mmmm   mmm mm mmm  m m m m
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=========================

Z REGIONU
--- Na B³oniach trwa zabawa
w handlowanie. Kiermasz
urz¹dzony przez krakowski
handel obfituje w atrakcyjne
towary, które trudno dostaæ
na co dzieñ. Za to kolejki s¹
jak co dzieñ.
--- Przyci�niête do muru
przez zainteresowanych kie-
rownictwo O�rodka Wczasów i
Kolonii w Hucie im. Lenina
musia³o przyznaæ, ¿e prze-
ciêtny pracownik ma szanse
na wyjazd za granice raz na
8-9 lat /czytaj 12-15/. Rzecz
tyczy tych, którzy za to p³a-
c¹. Dyrekcja za pañstwowe
je�dzi 2-3 razy w roku.
--- Wszyscy wiedz¹, ¿e kra-
kowscy rzemie�lnicy p³ac¹
podatki. Ich pieni¹dze stano-
wi¹ a¿ 80% bud¿etu miasta.
S³owem trzymaj¹ miasto przy
¿yciu. Podobnie jest poza
Krakowem. W nagrodê ta nie-
liczna garstka jest najbar-
dziej uciskana przez fiskus.
--- S¹d potraktowa³ ³agodnie
by³ego redaktora naczelnego
"G³osu Nowej Huty" Andrzeja
Barszcza. Za ró¿norakie mal-
wersacje i oszustwa /ale nie
za paszporty, które by³y g³ów-
n¹ domen¹ jego dzia³ania/,
zosta³ niedawno skazany na
1,5 roku z zawieszeniem i 400
tys. grzywny. Ch³opu, który
wozi³ z miasta do miasta
kajzerki przywalono 1,5 mi-
liona grzywny, konfiskatê
mienia i 3 lata.

Z KRAJU
--- W dwa tygodnie po wyje�-
dzie papie¿a z Polski nie
zdjêto jeszcze z domów ca³ko-
wicie dekoracji zwi¹zanych
z jego pielgrzymk¹. Najwiêcej
jest ich wci¹¿ jeszcze w
Gdañsku.
--- W wyst¹pieniach papie¿a
zamieszczonych w Tygodniku
Powszechnym nie ma ani jed-
nej ingerencji cenzury. Za to
w relacjach reporterów nali-
czyli�my siedem. Widaæ go�æ
mo¿e powiedzieæ to, co my�li,
dlaczego jednak tego prawa
odmawia siê mieszkañcom?
--- Ojcu �wiêtemu podarowano
mnóstwo prezentów, a w�ród
nich wiele dzie³ artystów z
krêgu kultury niezale¿nej.
W W-wie papie¿ otrzyma³ na
przyk³ad kilka wydawnictw

podziemnych, w tym ostatni
bestseller wydawniczy "Kaden-
cjê" Jana Józefa Szczepañskie-
go. Mamy cich¹ nadziejê, i¿ do
Ojca �wiêtego dotrze równie¿
papieska edycja Ma³ej Polski.
--- Po pielgrzymce papie¿a do
Polski na zebrania partyjne
wraca temat: jak skutecznie
przeciwdzia³aæ rosn¹cemu
znaczeniu Ko�cio³a w Polsce.
Tylko g³upi móg³ s¹dziæ, ¿e
bêdzie inaczej.
--- A propos - informacja
zdjêta przez cenzurê z "Ty-
godnika Powszechnego", po-
dana nam przez  Zetesa.
Ponad 40% POP PZPR w ci¹gu
ostatnich dwóch lat nie
przyjê³o ani jednego kandy-
data. Pozosta³e przyjê³y w
ub. r. ponad 74000 kandyda-

/c.dal. na s. 2/

===================================================

WOJNA Z NARODEM WIDZIANA OD �RODKA - wywiad z pu³kowni-
kiem Ryszardem J. Kukliñskim, przeprowadzony przez "Kul-
turê" w pi¹t¹ rocznicê wprowadzenia stanu wojennego w Pol-
sce /7/

"Kultura": Niektóre �ród³a przekaza³y, ¿e w pewnym okresie
pe³ni³ Pan równie¿ stanowisko ³¹cznika miêdzy sztabem Ja-
ruzelskiego a Kulikowem, co dawa³o Panu szeroki wgl¹d w so-
wieckie i Polskie plany u¿ycia si³y przeciwko "Solidarno-
�ci".
R.J. Kukliñski - Zasz³o tu jakie� nieporozumienie. Byæ mo¿e
powsta³o ono z tego, ¿e kiedy� w przesz³o�ci przez bardzo
krótki okres czasu rzeczywi�cie pe³ni³em funkcjê, któr¹
mo¿na by rozumieæ jako funkcje ³¹cznika pomiêdzy radzieckim
Naczelnym Dowództwem, a Wojskiem Polskim. By³o to jednak w
zupe³nie innym czasie i nieco innych okoliczno�ciach. Otó¿
w sierpniu roku 1968, w czasie przygotowywania radzieckiej
inwazji w Czechos³owacji skierowany zosta³em do pracy w Le-
gnicy na stanowisku dowodzenia Naczelnego Dowódcy Si³
Zbrojnych Uk³adu Warszawskiego marsza³ka Iwana Jakubow-
skiego. Uczestnicz¹c tam z ramienia Sztabu Generalnego WP
w planowaniu dzia³añ polskich si³ inwazyjnych spe³nia³em
równocze�nie funkcjê tzw. oficera kierunkowego do polskiej
armii wydzielonej przez �l¹ski Okrêg Wojskowy i dowodzonej
przez gen. Floriana Siwickiego. Pó�niej, w tym tak¿e w czasie
kryzysu roku 1980/1981, ³¹cznikiem - w takim znaczeniu, jak
Pan to uj¹³ w swym pytaniu - nie by³em. Wgl¹d w plany u¿y-
cia radzieckich i polskich si³ przeciwko "Solidarno�ci" da-
wa³a mi moja, do pewnego stopnia szczególna funkcja s³u¿bowa
w Sztabie Generalnym, która w czasie kryzysu przekszta³cona
zosta³a w swego rodzaju jednoosobowy roboczy sekretariat
kierownictwa MON do spraw przygotowañ stanu wojennego.
    "Kultura": Z Pana ¿yciorysu wynika, ¿e w swej karierze

/ci¹g dalszy wywiadu na str. 2/
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tów, ale równocze�nie z sze-
regów partyjnych odesz³o
60000 cz³onków. Odsetek
m³odzie¿y w szeregach PZPR
wynosi 7%. Aparat partyjny
w skali ca³ego kraju za-
trudnia ok. 20 tys. pracow-
ników, w tym 13 tys. pracow-
ników politycznych.
--- Wakacje pozwalaj¹ doj-
rzeæ prawdziwe oblicze socja-
lizmu. Haniebnie brudne po-
ci¹gi, bydlêce warunki jazdy,
niedo¿ywieni wczasowicze -
oto wyraz troski o cz³owieka
pracy ze strony ludowej w³a-
dzy.
=========================

ZE �WIATA
--- Prasa sowiecka zaczê³a
otwarcie pisaæ o inflancji.
Wg opublikowanych ostatnio
danych 120 mln obywateli
sowieckich /ok. 40% ludno�ci/
ma problemy z pokryciem
kosztów utrzymania. 150 mi-
lionów nie staæ na kupienie
pralki i lodówki. Do grupy
tej nale¿¹ emeryci, m³ode
ma³¿eñstwa, pracownicy sekto-
ra us³ugowego i ni¿ej p³atni
robotnicy. Przedstawiciele
w³adz ci¹gle twierdz¹, ¿e
inflancja jest zjawiskiem
wystêpuj¹cym wy³¹cznie w
kapitalizmie, a najnowsze
dane statystyczne wykaza³y
spadek cen detalicznych.
W latach 1976-86 ceny wzro-
s³y o 8%, a p³ace o 60%. Wg
ocen przeprowadzonych na
uniwersytecie Columbia /USA/
w okresie tym inflancja w
ZSRR wynosi³a �rednio 5%
rocznie, a w ostatnich dwóch
latach 7-8 procent rocznie.
/BIO/
==========================

PAPIESKIE TABLICE W KRAKOWIE

--- Z okazji drugiej rocznicy
pontyfikatu mieszkañcy Rzymu
podarowali Krakowowi pomnik
Jana Paw³a II projektu w³os-
kiej rze�biarki Iole Sensi
Croci. Zosta³ on umieszczony
na dziedziñcu Pa³acu Bisku-
piego przy ul. Franciszkañ-
skiej.

wojskowej zaszed³ Pan bardzo wysoko, ¿e dzia³a³ Pan w samym
centrum o�rodka dyspozycyjnego i to nie tylko si³ zbrojnych
PRL, ale tak¿e Uk³adu Warszawskiego. Od bardzo m³odych lat
by³ Pan wychowywany w wojskowej dyscyplinie oraz bez-
wzglêdnym podporz¹dkowaniu siê rozkazom. Chcieliby�my je-
dnak dowiedzieæ siê, co zadecydowa³o, ¿e postanowi³ Pan
wy³amaæ siê z tej dyscypliny oraz zaanga¿owaæ siê po stro-
nie "Solidarno�ci". Co Pana sk³oni³o, by wzi¹æ �miertelne
ryzyko na siebie, a tak¿e na swoich najbli¿szych? Czy by³o
to jakie� wydarzenie, jaki� rozkaz?

R.J. Kukliñski: - Przede wszystkim nie mogê zgodziæ siê z
tez¹, ¿e by³em jakim� szczególnym wyj¹tkiem. Ludzi którzy
w ró¿ny zaanga¿owany sposób przeciwstawiali siê panuj¹cemu
systemowi by³o w Polsce wielu. Po ka¿dym kryzysie ich licz-
ba wzrasta³a niemal w postêpie geometrycznym i wszyscy oni
w mniejszym, czy wiêkszym stopniu byli nara¿eni . . .       /c.d.

na dole
===================================================

Z   l i s t ó w   d o  r e d a k c j i

    "W komentarzach redakcyjnych do tzw. incydentu krakow-
skiego wytykano nieudolno�æ ko�cielnej s³u¿bie porz¹dkowej
w zestawieniu z MO. Kto by³ na B³oniach i pod Wawelem móg³
oceniæ to sam. Milicja by³a nieruchawa, wykonywa³a rozkazy
bez wiêkszego zaanga¿owania. Bezpieczeñstwo papie¿a by³o
tylko nieudolnym wyt³umaczeniem posuniêæ sprzecznych ze
zwyk³¹ logik¹. Kiedy pod Wawelem po przeje�dzie Ojca �wiê-
tego zrobi³ siê ogromny �cisk, milicjanci nie wpuszczali na
jezdniê nikogo, choæ by³a ona ju¿ pusta. Czy papie¿owi móg³
kto� zagroziæ w 20 minut po jego przeje�dzie? Widz¹cy nie-
bezpieczny t³ok ksiê¿a prosili milicjantów, aby rozsun¹æ
barierki, ale ci zbywali to niczym. Wreszcie zrobili to, gdy
znalaz³ siê kto� w³adny podj¹æ tak¹ decyzjê. Ale przez bli-
sko pó³ godziny ludzie niesamowicie siê t³oczyli z powodu
bezmy�lno�ci stró¿ów porz¹dku. Franek"�

==================================================

POTANIA£ ROBOTNICZY TRUD
    Nikt nas o zgodê nie pyta³. Rozporz¹dzeniem Prezesa Ra-
dy Ministrów tu¿ przed sezonem urlopowym wprowadzono nowe
zasady odp³atno�ci za wczasy pracownicze i kolonie dla
dzieci pracowników. Kwota, jak¹ wp³aca pracownik zale¿y od
�redniej zarobków na osobê w rodzinie. Nowa regulacja prze-
widuje, ¿e do �redniej bêdzie siê wliczaæ równie¿ zarobki
osi¹gane z tytu³u dodatkowo �wiadczonej pracy, na przyk³ad
z tytu³u umów-zleceñ, pracy w wolne soboty i niedziele,
nadgodziny, dodatki za nieobecnych czy te¿ osi¹gane z tytu-
³u ró¿nych przywilejów bran¿owych /karty hutnika, górni-
ka/ Regulacje te sprawiaj¹, ¿e wczasy i kolonie dro¿ej¹ 50
do 100 procent. Tym samym rozprawiono siê z jeszcze jedn¹
"zdobycz¹" klasy robotniczej siêgaj¹c¹ swym rodowodem czasów
Gomu³ki i Bieruta.
    A mo¿e po prostu chodzi to, ¿eby zniechêciæ ludzi do
pracy?
===================================================
na represje. Ludzi takich nie brakowa³o równie¿ w Si³ach
Zbrojnych PRL i mo¿e mi Pan wierzyæ lub nie, ale w swych
usi³owaniach naprawdê nie czu³em siê osamotniony. /cdn./

---
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NR 32/222/  6.7.87 20 Z£
==========================

Z REGIONU
--- Wed³ug informacji z kó³
zbli¿onych do wiadomych si³,
rozmowa Ojca �wiêtego z Le-
chem Wa³ês¹ trwa³¹ tylko 12
minut. Te same si³y twierdz¹,
i¿ demonstracja w czasie poby-
tu papie¿a w Krakowie inspi-
rowana by³a przez Duszpaster-
stwo Akademickie i "Beczkê".
Ludzie stamt¹d tworz¹cy ko-
�cieln¹ s³u¿bê porz¹dkow¹
zneutralizowali ponoæ SB i
wpu�cili do swoich sektorów
osobników, którzy zawi¹zali
demonstracjê.
--- Klimat realnego socjali-
zmu charakteryzuje siê g³ów-
nie tym, ¿e ludziom jest w
zimie zimno, a w lecie gor¹co.
Dobrze jeszcze pamiêtamy zi-
mowe mrozy, a ju¿ doskwieraj¹
nam letnie upa³y. Zim¹ nie
dzia³a³y kaloryfery, a teraz
rzadka u nas klimatyzacja,
jak na przyk³ad w Klinice
Pediatrycznej w Prokocimiu.
Sama maszyneria wydaje jakie�
d�wiêki, ale z braku odpowied-
niej konserwacji nie ch³odzi.
Pacjentów i personel oblewaj¹
siódme poty, ale ustrój trzyma
siê mocno.
--- W przeliczeniu na tysi¹c
mieszkañców, w Krakowie wy-
budowano najmniej mieszkañ w
ubieg³ym roku. Nawet biedne
Suwa³ki postawi³y wiêcej blo-
ków. Mimo czterdziestej dzie-
wi¹tej pozycji w kraju, kra-
kowscy budowlani s¹ w czo³ów-
ce �redniej p³acy. Co trzeci

pracownik firm budowlanych
jest urzêdnikiem, a np. w MPRB
nr 4 na jednego pracownika
umys³owego przypada dwóch ro-
botników. Brakowi efektów to-
warzyszy prywata: szefowie
Krakowskiej Spó³dzielni Mie-
szkaniowej mieszkaniami w blo-
ku-plombie przy ul. Kielec-
kiej obdzielili kolegów i za-
przyja�nionych dyrektorów in-
nych firm. Tym wszystkim "am-
bitnym" poczynaniom osobi�cie
patronuje I sekretarz KK PZPR
Józef Gajewicz, poprzednio
szef jednego z przedsiêbiorstw
budowlanych i prezydent mia-
sta, który uwa¿a siê za wybit-
nego znawcê budowlanego fa-
chu, co przy ka¿dej okazji
podkre�la. /NAI/

Z KRAJU
--- Genera³ Jaruzelski
odby³ oficjaln¹ wizytê w
Kraju Kwitn¹cej Wi�ni.
Teraz przyst¹pi do budowa-
nia drugiej Japonii w Pol-
sce.
--- Rolnicy przygotowuj¹
siê do ¿niw. W tym roku
godzina pracy kombajnu
wynajêtego przez indywidu-
alnego rolnika z SKR bê-
dzie go kosztowa³a prawie
tyle co minimalna pensja
miesiêczna w PRL, tj. oko³o
10 tysiêcy z³otych.
--- M³odzie¿ je�dzi na
wakacje. Radio i TV og³osi-
³o o wymianie wakacyjnej
m³odzie¿y polskiej i kubañ-

/c. dal. na str. 2/

====================================================

WOJNA Z NARODEM WIDZIANA OD �RODKA - ci¹g dalszy wywiadu
"Kultury" z pu³kownikiem Ryszardem J. Kukliñskim, przepro-
wadzonego w pi¹t¹ rocznicê wprowadzenia stanu wojennego /8/

R.J. KUKLIÑSKI: /�/ Pyta³ Pan, czy by³o jakie� wydarzenie,
jaki� rozkaz?... Nie ulega w¹tpliwo�ci, ¿e wydarzeniem tym
by³ Polski Sierpieñ oraz rozkazy, jakie prawie od samego
pocz¹tku wybuchu strajków na Wybrze¿u przysz³o mi wykony-
waæ, a które uznawa³em za sprzeczne z interesem kraju i
narodu, któremu s³u¿y³em. O dokonaniu ostatecznego wyboru
przes¹dzi³y chyba jednak moje wcze�niejsze do�wiadczenia.
    O jednym z nich, które mia³o miejsce w sierpniu 1968
roku, a wiêc niemal dok³adnie 12 lat przed polskim sierp-
niem ju¿ wspomnia³em, odpowiadaj¹c na Pañskie pytanie doty-
cz¹ce mojej s³u¿by wojskowej. Rz¹dowe �rodki masowego prze-
kazu informowa³y wówczas spo³eczeñstwo o knowaniach impe-
rializmu w Czechos³owacji oraz próbach wydarcia tego kraju
ze wspólnoty pañstw socjalistycznych. By³y tak¿e wzmianki o
odbywanych zgodnie z planem æwiczeniach wojskowych Uk³adu
Warszawskiego, ale nie nadawano im szczególnego rozg³osu.
Æwiczenia te by³y ju¿ w pe³nym toku, kiedy otrzyma³em ca³-
kiem niewinny rozkaz, abym siê uda³ natychmiast na rozwi-
niête przez Naczelnego Dowódcê ZSZ pañstw UW i marsza³ka
ZSRR Iwana Jakubowskiego stanowisko kierowania æwiczenia-
mi w Legnicy, gdzie mia³em uczestniczyæ w planowaniu æwi-
czebnych operacji jednostek Wojska Polskiego.
    Kiedy meldowa³em siê w sztabie marsza³ka Jakubowskiego
zasta³em tam ju¿ przedstawicieli wszystkich armii Uk³adu Wa-
rszawskiego z wyj¹tkiem Czechów i Rumunów. Atmosfera by³a
raczej spokojna. Nikt nie wymawia³ s³ów inwazja, zbrojna in-
terwencja czy te¿ agresja. Takie terminy by³y w³a�ciwe dla
charakteryzowania dzia³añ zachodniego imperializmu. My zaj-
mowali�my siê tylko æwiczeniami. W "æwiczeniach" tych jednak
by³o co� niezwyk³ego, czego nigdy w przesz³o�ci nie spotka-
³em, otó¿ te fazy æwiczeñ, które my�my planowali, a którym
nadano kryptonim "Dunaj" mia³y byæ prowadzone na terenie
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skiej. Na Kubê wyruszyli
ostatnio m³odzie¿owi dzia³acze
ZSMP, ZMW i ZHP w nagrodê za
ca³oroczn¹ pracê. Niech sobie
popatrz¹, ¿e mo¿e byæ jeszcze
gorzej ni¿ u nas.
===========================

ZE �WIATA
--- Polska przesta³a kupowaæ
herbatê od Bangladeszu na
skutek odmowy tego¿ kraju
przyjmowania polskiego mleka
w proszku z powodu jego ska¿e-
nia radioaktywnego. Kupujcie
herbatê, rodacy!
===========================

OBSERWATORIUM
    Podro¿a³o:
51. zapa³ki o 1 z³, tj. 25%
52. taksówki MPK - pierwszy

km do 90 z³, ka¿dy nastêpny
o 30 z³

53. baterie: R14 z 19 na 24 z³,
R20 z 28 na 35 z³, p³aska z
44 na 56 z³

54. rozcieñczalnik Nitro ze
101 z³ do 139 za 1/2 l.

55. kurczaki poza reglamenta-
cj¹ z  440 na 530 z³ za kg

56. ubezpieczenie samochodu na
wyjazd zagraniczny, do
KDL-ów o 40%, do krajów
kapitalistycznych o 50%

cdn.
===========================

ZESTAWIENIE
    Plakat na s³upie: "Program
partii pomostem w XXI w."
    Napisy w autobusach MPK:
"Przebywanie na przednim po-
mo�cie surowo wzbronione".
============================

TABLICE PAPIESKIE W KRAKOWIE

Po I pielgrzymce Jana Paw³a
II do Polski na zewnêtrznej
�cianie ko�cio³a S.S. Norberta-
nek przy ul. Ko�ciuszki 88
umieszczono tablicê z podobi-
zn¹ papie¿a i napisem: "Dla
upamiêtnienia pobytu Papie¿a
Jana Paw³a II, odprawienia
Mszy �w. i bierzmowania narodu
na B³oniach - 10.VI.1979. B³o-
nia nale¿¹ do uposa¿enia
klasztornego sióstr Norberta-
nek.

= = = = = = = = = = = = = = =

Czechos³owacji, ale bez udzia³u strony czechos³owackiej.
Równie¿ æwiczebne dzia³ania mia³y byæ wprawdzie prowadzo-
ne w obronie socjalistycznej Czechos³owacji, ale tym razem
nie przeciwko ¿adnym si³om agresywnym NATO do czego powo-
³any by³ rzekomo Uk³ad Warszawski - lecz o dziwo - prze-
ciwko Czechos³owackiej Armii Ludowej, która przecie¿ wcho-
dzi³a w sk³ad Si³ Zbrojnych UW, a któr¹ od tej pory zaczêto
zaznaczaæ na mapach sztabowych kolorem niebieskim, to jest
kolorem zastrze¿onym wy³¹cznie dla przeciwnika. Jednym s³o-
wem nie by³o wiêkszych w¹tpliwo�ci o co chodzi, tylko nie
wolno by³o nazwaæ tego po imieniu. /cdn./
===================================================
WÓDZ W JAPONII
    Wiele rozg³osu nadano ostatniej wizycie Jaruzelskiego
w Japonii. Slogany o wzajemnie korzystnej wspó³pracy nie
zmieni¹ jednak faktu, i¿ wizyta by³a kolejn¹ desperack¹
prób¹ ratowania PRL-u przed bankructwem. Chodzi bowiem
o kolejne, nowe kredyty, których ³aknie konaj¹ca gospodarka
polska. Wobec spodziewanego nieurodzaju i widma g³odu per-
traktowano nawet podobno na temat dostaw japoñskiej ¿ywno-
�ci do Polski.
    Pompatyczne relacje z Japonii zosta³y skwitowane przez
tzw. szerok¹ opiniê dowcipem mówi¹cym, i¿ tylko nam i im nie
grozi AIDS - choroba XX wieku. Nam - bo tkwimy ci¹gle w
wieku XIX, a im - bo s¹ ju¿ w XXI�
===================================================
W �RODKACH MASOWEGO

    Propaganda narzuca obraz �wiata. Po wizycie Ojca �wiête-
go pokutuje w narodzie podsycane przez ni¹ przekonanie, i¿
uroczysto�ci religijne nie powinny siê przeradzaæ w rozru-
chy uliczne. Ale dlaczego?
    Czemu¿ nie ma prawa krzyczeæ o sprawiedliwo�æ ten, któ-
rego poni¿aj¹, depcz¹ i niewol¹? Czy okrzyki demonstrantów
w Krakowie nie by³y form¹ ich modlitwy? Czy dozwolone s¹
wy³¹cznie "godzinki"?
    Sprawy tej nie przemilczaj¹ na szczê�cie pisma ko�cielne.
"Go�æ Niedzielny" z 28 czerwca br. pisze o ró¿nych rodzajach
pokoju. Mówi te¿ i o tym, którego do�wiadczamy teraz z ³aski
PZPR. "Choæby - pokój czyli pacyfikacja, uspokojenie. Kto�
uzyskuje nad kim� przewagê fizyczn¹ i techniczn¹, bynaj-
mniej nie w sferze moralnej czy intelektualnej. A ten drugi
nie zostaje przekonany do niczego, ani porwany ku czemu�
tylko uspokaja siê, przestaje "podskakiwaæ". Tyle - zewnêtrz-
nie. Wewnêtrznie natomiast cz³owiek spacyfikowany pogr¹¿a
siê w rezygnacji i prze¿ywa upokarzaj¹ce poczucie bezsilno-
�ci. W takich warunkach jeden kompletnie obojêtnieje na
wszystko i apatycznieje, drugi - marzy ju¿ tylko o jakiej-
kolwiek stabilizacji, o tym, by nie by³o gorzej, zgadza siê
nawet na swego rodzaju stabilizacjê muchy na lepie."
    Mucha na lepie brzêczy do ostatniej chwili ¿ycia. Dlacze-
go prawa do tego nie maj¹ ludzie?
===================================================

    "Nie my�limy jednak potêpiaæ narodów Unii Sowieckiej
w ich zespole, przeciwnie ¿ywimy dla nich uczucia najszczer-
szej ojcowskiej mi³o�ci. Wiemy jak wielu jêczy pod jarzmem
narzuconym im przemoc¹ przez ludzi obojêtnych na prawdziwe
dobro kraju, i rozumiemy te¿, ¿e wielu da³o skusiæ siê z³ud-
nym nadziejom. Oskar¿amy system, jego twórców i propagato-
rów�"

Pius XI, "Divini Redemptoris", Lwów 1937
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NR 33/223/  13.7.87 20 Z£
=========================

Z REGIONU
--- Od trzech tygodni nie
mo¿na kupiæ w Krakowie miêsa
i wêdlin. Trwaj¹ spekulacje -
czy to za karê, czy bêdzie no-
wa podwy¿ka, czy te¿ zlikwi-
duj¹ kartki?
--- Najwiêcej dwutlenku
siarki w rejonie Krakowa
znajduje siê w� Ojcowskim
Parku Narodowym, za� tlenku
azotu w Puszczy Niepo³omic-
kiej. Drzewa usychaj¹. Kiedy
przyjdzie czas na ludzi?
--- W czasie mszy �w. odpra-
wianej przez papie¿a zaob-
serwowano pod Wawelem nastê-
puj¹c¹ scenê. Ci, którym uda-
³o siê przedrzeæ w pobli¿e Wa-
welu, s³yszeli przez g³o�niki
mszê odprawian¹ przez Jana
Paw³a II. Kiedy pad³o wezwa-
nie: przeka¿cie sobie znak
pokoju, grupki ludzi zaczê³y
podchodziæ do kordonu mili-
cjantów wyci¹gaj¹c do nich
rêce. Poniewa¿ ¿aden z mili-
cjantów nawet nie drgn¹³, lu-
dzie przechodzili przed nimi
obejmuj¹c ka¿dego rêkami za
ramiona. Trwa³o to i trwa³o,
ale beton siê nie ruszy³.
--- PAP og³osi³ komunikat
nt. skutków awarii w Czerno-
byl. "Sytuacja radiologiczna
w Polsce nie budzi obaw". Póki
co jednak, liczba chorych na
nowotwory zwiêkszy³a siê w
krakowskich szpitalach dwu-
krotnie. Weterynarze zauwa-
¿aj¹ równie¿ zwiêkszon¹ czê-
stotliwo�æ zapadania na no-
wotwory przez zwierzêta.

Z KRAJU
--- Docieraj¹ jeszcze ci¹gle
informacje o szczegó³ach pa-
pieskiej pielgrzymki do Pol-
ski. Tak np. 14 czerwca, w
dniu uroczysto�ci w stolicy,
zamykaj¹cych Kongres Eucha-
rystyczny, poranny express z
Krakowa do Warszawy �wieci³
pustkami, ale tylko dlatego,
¿e od tygodnia kasa twier-
dzi³a, i¿ bilety wyprzedano.
Dopiero dzieñ przed odjazdem
okaza³o siê, ¿e s¹ i to w do-
wolnej ilo�ci. Komentowano
te¿ fakt, ¿e wbrew pierwotnym
planom, nie udekorowano Pa-
³acu Kultury i Nauki /im.
Józefa Stalina/ olbrzymim
krzy¿em w odpowiedzi na an-

tyre¿imow¹ homiliê papie¿a
na Zaspie w Gdañsku.
--- Coraz g³o�niejsze s¹
pog³oski o zamierzonej li-
kwidacji kilkunastu czaso-
pism kulturalnych. Oficjal-
nym powodem jest deficyt, ale
na li�cie znalaz³y siê te¿
pisma "niepokorne", takie jak
znakomita wroc³awska "Odra".
Na miejsce rozmaitych pism
proponuje siê powo³anie jed-
nego lub dwóch miesiêczników
"ogólnokulturalnych". Akcja
przypomina podobn¹, przepro-
wadzon¹ w Czechos³owacji po
"bratniej" interwencji w 1968
roku. Ten kolejny zamach na
polsk¹ kulturê zakoñczy siê

/c. dal. na s. 2/
===================================================

WOJNA Z NARODEM WIDZIANA OD �RODKA - ci¹g dalszy wywiadu
"Kultury" z pu³kownikiem Ryszardem J. Kukliñskim, przepro-
wadzonego w pi¹t¹ rocznicê wprowadzenia stanu wojennego /9/

R.J. KUKLIÑSKI: /�/ Kiedy plany b³yskawicznego osaczenia
garnizonów Czechos³owackiej Armii Ludowej i ich zneutrali-
zowania w drodze perswazji by³y ju¿ gotowe, a wojska inwa-
zyjne czeka³y tylko na sygna³ do przekroczenia granic na-
szego po³udniowego s¹siada, podj¹³em próbê zorientowania siê
co na ten temat mówi �wiat. Uwa¿a³em, ¿e koncentracja tak
du¿ych si³ wojskowych wokó³ granic Czechos³owacji nie mog³a
uj�æ uwadze opinii �wiatowej. Uwa¿a³em, ¿e rozpoznanie za-
miarów radzieckich by³o tym ³atwiejsze, ¿e w koñcowej fazie
przygotowañ do inwazji, na rozkaz marsza³ka Jakubowskiego
rozpoczêto tak zwane æwiczenia EFIR, które polega³y na uru-
chomieniu pracy du¿ej liczby �rodków radiowych, aby wykazaæ
stronie czechos³owackiej du¿¹ koncentracjê si³ Uk³adu War-
szawskiego, wobec których wszelki opór jest bezcelowy. Ta de-
monstracja si³y nie mog³a uj�æ uwadze Zachodu. Bêd¹c o tym
przekonany, zacz¹³em s³uchaæ zachodnich dzienników, tak
tylko aby potwierdziæ sobie przyjête z góry za³o¿enia, ¿e
�wiat wie o zbli¿aj¹cej siê inwazji, ¿e �wiat stanowczo siê
temu przeciwstawia i protestuje, ¿e wreszcie mo¿e uda siê
unikn¹æ najgorszego.
    By³em g³êboko zawiedziony i bezradny zarazem. Ten �wiat,
na który tak bardzo liczy³em zajêty by³ wojn¹ w Wietnamie
oraz przetaczaj¹cymi siê w tym czasie przez ca³¹ niemal
Europê, a tak¿e Stany Zjednoczone masowymi protestami prze-
ciwko tej wojnie. By³y tak¿e wzmianki o Czechos³owacji, ale
raczej sielankowe. Przeciwko potencjalnej inwazji Czechos³o-
wacji nikt nie protestowa³. Na ten temat zarówno wschodnie,
jak i zachodnie �rodki masowego przekazu zachowa³y ca³ko-
wite milczenie.
    Nie chc¹c uczestniczyæ w naje�dzie Czechos³owacji, za-
dzwoni³em do Warszawy i pod jakim� pretekstem poprosi³em
prze³o¿onego o odwo³anie mnie z Legnicy. ¯yczenie zosta³o
spe³nione natychmiast. Moje stanowisko obj¹³ pu³kownik Sta-
nis³aw Radaj. Ja wróci³em do Warszawy z niewielk¹ nadziej¹,
¿e mo¿e uda mi siê zaalarmowaæ �wiat. Niestety, w mojej sytu-
acji nie by³o to ani proste, ani ³atwe.

/c. dal. na str. 2/
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zapewne dop³ywem nowych
dziennikarzy do niezale¿nego
ruchu wydawniczego. /NAI/
--- Zatrucia rzek staj¹ siê w
Polsce tak nagminne, ¿e prasa
nie uwa¿a za stosowne infor-
mowaæ o nich. Na pocz¹tku maja
zosta³a zatruta Bia³a Prze-
msza. Wla³o siê do niej 50 ton
mazutu powoduj¹c ca³kowite
zatrucie rzeki.
=========================

ZE �WIATA
--- Na wniosek Fidela Castro
na Kubie wprowadza siê ca³y
szereg ograniczeñ uderzaj¹-
cych zarówno w przywileje
administracji, jak i poziom
¿ycia ludno�ci. Nie bêdzie
darmowych sto³ówek w fabry-
kach, surowa kontrola diet
lekarskich zmniejszy racje
miêsa dla chorych, zostanie
zamkniêty wolny rynek ch³op-
ski, nast¹pi obciêcie o 50
procent importu dóbr konsump-
cyjnych z krajów kapitali-
stycznych, skoñczy siê z przy-
dzia³ami na elektryczny sprzêt
domowy, na cukier dla pracow-
ników ministerstwa przemys³u
cukrowniczego i przedstawi-
cieli lokalnej w³adzy, ograni-
czy siê o 22% przydzia³y ben-
zyny dla administracji, zredu-
kuje liczbê samochodów s³u¿bo-
wych z 70 do 2 tys. /!/ To do-
piero rozmach. Ciekawe jak zo-
sta³o nazwane - II etap refor-
my czy g³asnost? W ka¿dym ra-
zie na murach koszar Moncada
pojawi³ siê napis Abajo Fidel
- Precz z Fidelem. /PWA/
==========================
TABLICE PAPIESKIE W KRAKOWIE
   W Collegium Maius, w kaplicy
�w. Jana Kantego, 17.11.1984 r.
podczas miêdzynarodowej sesji
naukowej po�wiêconej pracy
filozoficznej K. Wojty³y, ks.
kard. F. Macharski ods³oni³
tablicê z napisem: "Dnia 22
czerwca 1983 roku celê �w.
Jana z Kêt, profesora Akademii
Krakowskiej, odwiedzi³ Papie¿
Jan Pawe³ II, któremu wówczas
Uniwersytet Jagielloñski
nada³ w auli Collegium Maius
tytu³ doktora honoris causa".

    W nieca³y tydzieñ pó�niej, 20 sierpnia 1968 roku w no-
cy radzieccy spadochroniarze l¹dowali ju¿ na lotnisku
w Pradze, a jednostki Wojska Polskiego pod dowództwem
ówczesnego szefa sztabu �l¹skiego Okrêgu Wojskowego gen.
dyw. Floriana Siwickiego razem z innymi armiami Uk³adu
Warszawskiego przekracza³y granicê Czechos³owacji.
    Od uczestnictwa w inwazji nie uda³o mi siê uciec.
W momencie jej rozpoczêcia powo³any zosta³em do utworzo-
nego w Sztabie Generalnym WP w Warszawie specjalnego
Centrum Dowodzenia Armi¹ Polsk¹ w Czechos³owacji. Pó�-
niej tego nie ¿a³owa³em. Utrzymuj¹c bezpo�redni¹ ³¹czno�æ
z operuj¹cymi wojskami, s³uchaj¹c na gor¹co meldunków
ich dowódców, przygotowuj¹c specjalne raporty na ten
temat dla ówczesnego ministra Obrony Narodowej, gen.
Wojciecha Jaruzelskiego oraz W³adys³awa Gomu³ki, mia³em
jedyn¹ w swoim rodzaju szansê zg³êbienia tego rozdzia³u
naszej powojennej historii.
    Po zakoñczeniu inwazji, w Si³ach Zbrojnych PRL podjêto
próby jej podsumowania oraz wyciagniêcia wniosków na
przysz³o�æ. cdn.
====================================================

C z y t a j   u w a ¿ n i e

ZNOWU PRZEDMURZE?
    By³ kiedy� mur chiñski, teraz jest berliñski. Po tej
stronie muru ju¿ ma byæ wszêdzie jednakowo. Tymczasem
ci¹gle hece: a to najwy¿sze w³adze PRL doznaj¹ urazów
psychicznych od kontaktów z radzieckimi genera³ami.
A to Urban zmuszony jest udawaæ g³upiego na temat agre-
sywnego komentarza "Izwiestii" o wizycie papie¿a. A to
"Seksmisjê" przed wy�wietleniem w ZSRR trzeba by³o poci¹æ
jeszcze raz. Gro�ne jest wszystko znad Wis³y. Nawet cztery
litery� /k/
===================================================

W �RODKACH MASOWEGO

    Po blisko dwóch miesi¹cach doczekali�my nader skrom-
nego komunikatu specjalnej komisji badaj¹cej przyczyny
najtragiczniejszej w dziejach polskiego lotnictwa cywil-
nego katastrofy I³a 62M w Lasach Kabackich pod Warszaw¹
w dniu 9 maja br.
    Na czterech stronach maszynopisu przedstawiono prze-
bieg wydarzeñ. Czê�ci rozlatuj¹cego siê jednego silnika
uszkodzi³y drugi oraz stery i sygnalizacjê przeciwpo¿a-
row¹. Piloci nie wiedz¹c o po¿arze w tylnej czê�ci kad³uba
liczyli, ¿e dolec¹ do Okêcia. Kiedy jednak ogieñ uniemo¿-
liwi³ ostateczne sterowanie samolotem - by³o ju¿ za pó�no.
    Bezpo�redni¹ przyczyn¹ rozerwania pierwszego silnika
by³o tzw. zmêczenie materia³u jednego z ³o¿ysk. Raport
komisji oraz dodatkowe wyja�nienie opublikowane przez
PAP w kilka dni po raporcie, nie wspominaj¹ ani s³owem,
i¿ katastrofa podobnego samolotu na Okêciu w roku 1980
spowodowana by³a równie¿ zmêczeniem materia³u jednego ze
sworzni mocuj¹cych silnik. Zmêczenie zale¿y w du¿ym stop-
niu od jako�ci u¿ytego materia³u. Pewnie dlatego w komu-
nikacie nie przypomniano jakiej produkcji by³ samolot i
pos³u¿ono siê enigmatyczn¹ nazw¹ "producent". Produkcja
bubli, w której celujemy, jest widaæ specjalno�ci¹ przejêt¹
przez nas ze wschodu.

---
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NR 34/224/  20.7.87 20 Z£
=========================

Z REGIONU
--- W Krakowie rozpoczyna
siê, jak co roku, dolarono�na
dla pañstwa impreza pt.
"Szko³a Letnia Kultury i
Jêzyka Polskiego". Za dolary
pañstwo zapewnia obcokrajow-
com zwyk³e zajêcia, mieszka-
nie w zwyk³ym akademiku i
niezwyk³e - jak na polskie
warunki - dobre jedzenie.
Przybyszom nale¿y siê
ostrze¿enie przed korzysta-
niem z tekstów drukowanych
w codziennej prasie krakow-
skiej, np. w "Gazecie Krakow-
skiej" czy "Dzienniku Pol-
skim". S¹ one przeznaczone
wy³¹cznie dla hobbystów,
znaj¹cych jêzyk polski w
stopniu doskona³ym - u¿yt-
kownikom nieprzygotowanym
wyrz¹dziæ mog¹ niepowetowane
szkody.
--- Jak podaj¹ z kó³ zbli¿o-
nych do s¹du, dodatki dro¿y�-
niane dla pracowników tej
instytucji po ostatniej pod-
wy¿ce siêgaj¹ 5 tysiêcy z³.
--- Ekipy remontowe przy-
st¹pi³y do odnowy nawierzch-
ni na "zakopiance", na wia-
dukcie w okolicy Swoszowic.
Zrywana jest ca³kowicie na-
wierzchnia asfaltowa. Ruch
zosta³ ograniczony. Pora na
taki remont - jak zwykle -
odpowiednia: lipiec, �rodek
urlopowego sezonu, coraz
wiêcej autokarów i samocho-
dów osobowych na drogach.
W³adze miasta celuj¹ w mno-
¿eniu atrakcji dla turystów.

Z KRAJU
--- Polscy intelektuali�ci
i przedstawiciele opozycji
/m.in. Lech Wa³êsa, Andrzej
Wajda, Zbigniew Bujak, Adam
Michnik, Zbigniew Brandys/
wystosowali petycjê do Rady
Najwy¿szej ZSRR o u³askawie-
nie kazachstañskiego studen-
ta skazanego na karê �mierci
za udzia³ w zamieszkach gru-
dniowych w A³ma-Acie. Amba-
sada radziecka przyjê³a pe-
tycjê lecz nie wyda³a po-
twierdzenia.
--- Ukaza³ siê pierwszy

numer niezale¿nego acz ofi-
cjalnego czasopisma RES PU-
BLICA. Jeden Król chyba sobie
z realsocjalizmem w Polsce
nie poradzi ale ¿yczymy po-
wodzenia.
--- Neo-zwi¹zki og³osi³y
swoj¹ koncepcjê reformy go-
spodarczej, w której próbuje
siê ratowaæ rozlatuj¹cy siê
system przy pomocy np. pod-
wy¿ki cen towarów "konsumo-
wanych przez reprezentantów
sektora nieuspo³ecznionego",
zwiêkszenia opodatkowania
/do konfiskaty w³¹cznie/

===================================================

W �RODKACH MASOWEGO
    Posiedzenie tzw. Rady Prasowej przy prezesie Rady Mini-
strów by³o okazj¹ do og³oszenia pe³nego zadowolenia komuni-
katu PAP-u o polityce informacyjnej partii i dzia³alno�ci
cenzury. Polityka informacyjna jest coraz lepsza, bo elimi-
nowane s¹ dzia³ania ¿ywio³owe i "chaotyczne". A wiêc nic na
¿ywio³, wszystko zaplanowane odgórnie oczywi�cie. Dobrze
spisuje siê te¿ cenzura. Z roku na rok wed³ug komunikatu -
maleje liczba ingerencji cenzorskich. I rzeczywi�cie, inge-
rencji prawie nie ma, ale tylko dlatego, ¿e nie s¹ zaznacza-
ne. Na redakcje wywierana jest presja po linii partyjnej, by
zachowywa³y siê tak, jakby cenzury w ogóle nie by³o. Wystar-
czy jednak przejrzeæ Tygodnik Powszechny i inne pisma ko-
�cielne, aby dostrzec efekty cenzorskich no¿yc. Jedynie bo-
wiem te pisma stosuj¹ przewidziane w ustawie o cenzurze
zaznaczanie ingerencji.
    I chocia¿, tak jak przed Sierpniem, cenzury jakby nie ma,
to jednak przesta³o to byæ s³owo tabu. Najbardziej pociesza-
j¹ce jest w³a�nie chyba to.
====================================================

WOJNA Z NARODEM WIDZIANA OD �RODKA - ci¹g dalszy wywiadu
"Kultury" z pu³kownikiem Ryszardem J. Kukliñskim, przepro-
wadzonego w pi¹t¹ rocznicê wprowadzenia stanu wojennego w
Polsce /10/

R.J. KUKLIÑSKI: /�/ W nurcie oficjalnym - z inicjatywy Mi-
nistra Obrony Narodowej, gen. Wojciecha Jaruzelskiego oraz
pod jego auspicjami - w Sztabie Generalnym WP odby³o siê
sympozjum naukowe po�wiêcone operacji "Dunaj". By³a to wiel-
ka galówka z udzia³em niemal ca³ego kierownictwa MON, do-
wództw rodzajów Si³ Zbrojnych i Okrêgów Wojskowych, polskich
uczestników inwazji no i oczywi�cie jej g³ównych autorów -
przedstawicieli radzieckiego Naczelnego Dowództwa. Uczest-
nicy sympozjum prze�cigali siê w wychwalaniu dzia³añ jedno-
stek polskich. Nie osaczy³y one wprawdzie garnizonów cze-
skich tak szybko, jak uczyni³y to najlepsze w �wiecie jed-
nostki radzieckie, ale skompensowa³y to pó�niej wyj¹tkowo
skuteczn¹ perswazj¹ czechos³owackim dowódcom, aby poparli
zmiany na najwy¿szym szczeblu swej partii i pañstwa. Za wy-
j¹tkowe osi¹gniêcie zosta³ uznany fakt, i¿ pomimo wrogiej
postawy ludno�ci czeskiej, która przed czo³gami i pojazdami
pancernymi tworzy³a ¿ywe barykady w zasadzie uda³o siê
unikn¹æ wiêkszych strat ludzkich i materialnych, ¿e pod
polskim czo³giem zginê³o tylko jedno    /c.d. na str. 2/
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fortun nie posiadaj¹cych
legalnego uzasadnienia, cen-
tralne planowanie i ustala-
nie cen. Je�li to jest refor-
ma, to jej skutków do�wiad-
czamy od ponad 40 lat. /NAI/

--- W najbli¿szym czasie
nasz pracowity parlament ma
udzieliæ absolutorium rz¹do-
wi za drugie pó³rocze minio-
nego roku 1986. Podobno bied-
ny Messner nie �pi po nocach
- nie wiadomo tylko czemu:
czy z obawy, ¿e go skwituj¹,
czy te¿ odwrotnie�
=========================

Nasze has³o na 22 lipca
,
87

NIECH ¯YJE I ROZKWITA
   E. WEDEL /d. 22 Lipca/!!!

=========================

ZNACZKI� ZNACZKI�
--- Bloczek z wizerunkiem
Matki Boskiej Czêstochow-
skiej, druk z³oty. U do³u
wyodrêbniony z¹bkowany zna-
czek z postaci¹ b³ogos³awi¹-
cego papie¿a. Nomina³ 200 z³,
kolory czarny, czerwony,
wydane przez Pocztê Solidar-
no�æ.
--- Bloczek identyczny jak
powy¿szy z wizerunkiem Matki
Boskiej Ostrobramskiej.
=========================

HUMOR /CZARNY/
    Genera³ wraz ze �wit¹
szykuje siê w samolocie do
odlotu z Japonii po oficjal-
nej wizycie. Stewardessa
zapowiada przez mikrofon:
Proszê zapi¹æ pasy, zgasiæ
papierosy, cofn¹æ zegarki o
200 lat.
=========================

TABLICE PAPIESKIE W KRAKOWIE
    W ko�ciele �w. Floriana
przy ul. Warszawskiej, na fi-
larze z prawej strony umiesz-
czono tablicê z wizerunkiem
papie¿a /proj. artysta rze�-
biarz Bogus³aw Langman/ i
napisem: "W tym ko�ciele pra-
cowa³ w latach 1949-51 jako
wikariusz parafii �w. Flo-
riana Ojciec �w. Jan Pawe³
II. Parafianie 1982".
=========================

dziecko i to tylko przez przypadek. W sumie operacjê "Dunaj"
sympozjum uzna³o za wielki polityczny i wojskowy sukces
wspólnoty pañstw socjalistycznych do czego znacz¹cy wk³ad
wnios³o ludowe Wojsko Polskie.
    W nurcie nieoficjalnym, a wiêc w tocz¹cych siê przez
d³ugi okres czasu w Si³ach Zbrojnych PRL w dyskusjach pó³-
s³u¿bowych, kole¿eñskich i �rodowiskowych, oceny operacji
"Dunaj" by³y mniej entuzjastyczne, a wnioski diametralnie
ró¿ne. Udzia³ jednostek Wojska Polskiego w inwazji w Czecho-
s³owacji uznano niemal powszechnie za niewybaczalny b³¹d
ówczesnego politycznego i wojskowego kierownictwa PRL, za
co trzeba bêdzie p³aciæ wysok¹ cenê, gdy Polacy upomn¹ siê
o swe niezbywalne prawo do ¿ycia w godno�ci, do przemian
demokratyczno-spo³ecznych, których ZSRR nie chce zaakcepto-
waæ. Moje oceny i pogl¹dy tkwi³y mocno w tam w³a�nie nurcie
i tak siê to chyba zaczê³o. cdn.===================================================
C z y t a j   u w a ¿ n i e

POLITYCZNY SUPERKRYZYS
    Niewiele jest krajów, gdzie w³adza ma tak w¹sk¹ bazê
spo³eczn¹ i tak nik³e s¹ mo¿liwo�ci zmiany w³adzy. �lepa
uliczka systemu jest w Polsce wyj¹tkowo ciasna.
    40 lat bardzo ostrej selekcji zrobi³o swoje: rz¹dz¹cy nami
faceci wstydz¹ siê pokazaæ publicznie. Gdzie na �wiecie ka-
merzysta jest gromiony za zbli¿enie na urzêduj¹cego premie-
ra? U nas na Okêciu. Chowaj¹ siê jak mafiosi.
    Pewnie tak siê czuj¹. /k/
===================================================

Z CZYM ZA GRANICÊ

    Wakacje s³u¿¹ Polakom nie tylko turystycznie, a turysty-
ka nie tylko rekreacyjnie. Od lat polscy tury�ci handluj¹
czym popadnie ku �wiêtemu oburzeniu ró¿nych oficjeli. Ten
prywatny eksport jest czêsto celem samym w sobie, i jeszcze
czê�ciej za� konieczno�ci¹, jak¹ rodzi gwa³towna potrzeba
obcej waluty. Polski turysta jest bowiem na Zachodzie golcem,
którego miesiêczna pensja nie starcza nawet na godziwe
prze¿ycie jednego dnia.
    Ostatnio w tej dziedzinie obserwujemy znane zjawiska
wystêpuj¹ce w dzia³alno�ci eksportowej pañstwa. Wyrób kra-
jowy mo¿na zabraæ na tzw. handel dopiero po ulepszeniu go -
oczywi�cie domowym sposobem. Jad¹ce do Jugos³awii szachy
dobrze jest np. wykleiæ pluszem, gdy¿ wykleina fabryczna
przyprawia po prostu o md³o�ci. Do tego wiêc, co zabraæ
i gdzie sprzedaæ, dochodzi jeszcze problem sporz¹dzenia wer-
sji eksportowej. Szerokiej drogi!
===================================================

L u f c i k   w a r i a t a

    Przepraszam. Zeskrobywanie z lufcika tego, co na nim
naros³o podczas mojej nieobecno�ci, zajê³o mi nieco czasu, ale
znów mogê patrzeæ na �wiat�
    Sk³adaj¹ siê nañ: rachityczna ro�linno�æ, kawa³ek nie-
równego chodnika i budyneczek przeznaczony na pojemniki ze
�mieciami. Pojemniki kiedy� mia³y klapy, ale obecnie s³u¿¹
raczej jako karmniki dla szczurów i wylêgarnie robactwa,
przy tym cuchn¹.
    Zamykam wiêc lufcik, ¿eby pomy�leæ, czy przypadkiem nie
natrafi³em na kolejny Symbol?..

    - Hipek - ---
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NR 35/225/  27.7.87 20 Z£
=========================

Z REGIONU
--- Trwa remont sporego od-
cinka Alei Trzech Wieszczów.
Wiadomo o tym powszechnie -
bo wszyscy odczuwamy niepra-
wdopodobny bajzel jaki zapa-
nowa³ w komunikacji miejs-
kiej. Zwyczajowo ju¿ tego typu
prace przeprowadza siê w se-
zonie turystycznym. Czy¿by
chodzi³o o cele propagandowe?
Taki turysta z Zachodu mo¿e
w koñcu naocznie siê przeko-
naæ, ¿e u nas jednak co� siê
robi. Ali�ci w³adze miejskie
zdecydowa³y siê na tzw. "skró-
cony wariant" remontu, czyli:
"po³o¿enie nowego dywanika
asfaltowego na starym pod³o-
¿u". Otó¿ to stare pod³o¿e to
�wietny beton oraz kostka ba-
zaltowa wo³yñska grubo�ci 40
cm, u³o¿one przed wojn¹. Na-
turalnie planowano to znisz-
czyæ - bo co przedwojenne to
niedobre - ale przyznano bo-
le�ciwie, ¿e niestety nie staæ
w³adz na urz¹dzenia, które by
by³y w stanie... rozebraæ to
pod³o¿e. St¹d ten "skrócony
wariant ". I chwa³a Bogu.
--- Tramwaje dro¿sze - a ko-
munikacja coraz gorsza. MPK
wci¹¿ og³asza o kasacji sta-
rego taboru, o deficycie kie-
rowców i motorniczych etc.
Jednym rozwi¹zaniem plano-
wanym i branym pod uwagê w
MPK s¹ kolejne podwy¿ki cen
za przejazdy. Ot, drugi etap
reformy.

Z KRAJU
--- Polacy na urlopach. G³ów-
nie u rodziny lub znajomych.
W witrynach Orbisu, Gromady
i innych biur podró¿y wci¹¿
wisz¹ propozycje wczasów za
jedyne trzydzie�ci tysiêcy
z³otych polskich...
--- Z radiowej ³¹czki: u Ma-
tysiaków drugi etap reformy -
Staszek nie ma si³y na dora-
bianie po godzinach, musi wiêc
po¿yczaæ od Gienka. W Jezio-
ranach natomiast skutki wi-
zyty papie¿a - Irena wspomina
przypadkiem, ¿e by³a w ko�cie-
le. Przemêczony bohater cho-

dz¹cy do ko�cio³a - to chyba
co� nowego w propagandzie.
W ¿yciu spotykany ju¿ na co
dzieñ.
--- O¿ywi³ siê skup ma-
kulatury odk¹d mo¿na za
ni¹ kupiæ papier toaleto-
wy. Niestety, w coraz
wiêkszej ilo�ci punktów
zamiast papieru zwyk³ego
po 17,50 za rolkê spotyka
siê luksusowy, który
kosztuje prawie piêædzie-
si¹t z³otych. A wiêc za 20
kilogramów gazet - dwie
rolki. Mo¿e s³usznie - 20
kilogramów "organu" nie

/c.d. na str. 2/

=================================================

C z y t a j   u w a ¿ n i e ! ! !
PIGU£KA NA PARANOJÊ

    Nie wiem dlaczego, ale puszczaj¹ ca³kiem niez³e filmy.
Id�cie na "Matkê Królów". Nie po to, aby siê jeszcze raz prze-
konaæ o tym, co wiemy. Id�cie, ¿eby zobaczyæ co�, w co siê
wierzy.
    Bo jak s³ucham Jurka Urbana, to przestajê wierzyæ nawet
w drug¹ wojnê �wiatow¹. /k/
================================================

WOJNA Z NARODEM WIDZIANA OD �RODKA - ci¹g dalszy wywiadu
"Kultury" z pu³kownikiem Ryszardem J. Kukliñskim, przepro-
wadzonego w pi¹t¹ rocznicê wprowadzenia stanu wojennego
w Polsce/11/.

R.J. KUKLIÑSKI: /.../ Na dalsze nauki spo³eczno-polityczne
i obywatelskie nie musia³em d³ugo czekaæ. Dostarczy³ mi je
grudzieñ 1970 roku i jego tragiczne ¿niwo. Kiedy rzekoma
kontrrewolucja na Wybrze¿u by³a ju¿ w agonii, na cmenta-
rzach grzebano zw³oki 44 "burzycieli porz¹dku ludowego
pañstwa". By³o w�ród nich trzydziestu robotników i siedmiu
nieletnich uczniów szkó³ zawodowych. W szpitalach znalaz³o
siê 1.164 rannych, w tym znaczna liczba m³odzie¿y.
    Wymowa tych cyfr by³a i nadal jest przera¿aj¹ca, ale dla
mnie osobi�cie najbardziej przera¿aj¹ca by³a ³atwo�æ z jak¹
w³adza, która sama mieni³a siê ludow¹ siêgnê³a po si³y zbroj-
ne aby je w sposób sprzeczny z ich powo³aniem skierowaæ
przeciwko w³asnemu spo³eczeñstwu, ¿e kto� wyda³ rozkaz "za-
blokowaæ", "nie dopu�ciæ", "strzelaæ" i nie by³o nikogo - po-
cz¹wszy od ministra Obrony Narodowej, a skoñczywszy na do-
wódcy najni¿szego szczebla - kto by powiedzia³: ja tego roz-
kazaæ wykonaæ nie mogê.
    My�li te nigdy nie dawa³y mi spokoju. Kiedy po dziesiê-
ciu latach, w roku 1980, historia zaczê³a siê powtarzaæ kie-
dy tym razem na rozkaz Moskwy zaczêto siêgaæ po si³y zbroj-
ne, aby je u¿yæ przeciwko w³asnym robotnikom, inteligencji,
m³odzie¿y - po prostu powiedzia³em NIE. Uwa¿a³em, ¿e jest to
typowa sytuacja kiedy ¿o³nierz nie tylko nie musi, ale nie
mo¿e wykonaæ sprzecznych z jego sumieniem i przekonaniami
rozkazów. Wiêcej. Uwa¿a³em, ¿e w przygotowywanej konfronta-
cji naród nie ma ¿adnych szans i dlatego trzeba uczyniæ co�
ponadto, aby temu przeciwdzia³aæ.
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zas³uguje na wiêcej luksu-
sów. Pozostaje problem - co
powinny zbieraæ panie, by
kupiæ niezbêdne im �rodki
higieniczne. /NAI/
========================

MY�LI �REDNIEGO POLAKA

    Teleekspres wygrywa z
DTV metod¹, któr¹ Jaruzel-
ski wygrywa z Gierkiem /w
dziedzinie postêpu gospodar-
czego i wszystkiego najlep-
szego/: To samo, ale dwa
razy szybciej i dwa razy
g³o�niej.
========================

ZNACZKI... ZNACZKI...
--- Bloczek zwi¹zany z wizy-
t¹ papie¿a, trzy znaczki nie-
z¹bkowane, w uk³adzie pozio-
mym. Wizerunki papie¿a z Le-
chem Wa³ês¹, papie¿a w ge�cie
b³ogos³awieñstwa, Matki Bo-
skiej Czêstochowskiej. Kolory:
czarny, zielony, odmiana w
kol. czerwonym z t³em ¿ó³tym,
niebieskim, czerwonym. Wyda-
ne przez Solidarno�æ Region
�l¹sko-D¹browski. Nomina³y
znaczków 40 z³.
--- Bloczek po�wiêcony wizy-
cie papie¿a, dwa niez¹bkowane
znaczki z herbem papieskim i
popiersiem Jana Paw³a II.
Kolory: czarny, ¿ó³ty. Nomi-
na³y 50 z³. Wydane przez
Pocztê Solidarno�æ.
========================

TABLICE PAPIESKIE W KRAKOWIE

    Przed wej�ciem do ko�cio³a
�w. Stanis³awa Kostki przy
ul. Konfederackiej na Dêbni-
kach w maju 1983 r. wmurowa-
no tablicê z bia³ego marmuru
z napisem: "W tej parafii w
latach 1938-44 mieszka³, w
tym ko�ciele modli³ siê, 3.XI.
1946 r. odprawi³ Mszê �w.
prymicyjn¹ ks. Karol Wojty³a,
kardyna³ metropolita kra-
kowski, Ojciec �w. Jan Pawe³
II. W 50-lecie parafii 6-
pa�dziernika 1980. Salezjanie
i parafia dêbnicka". Po�wiê-
cono tablicê 8 grudnia 1983
roku. Projektowa³ j¹ St. Plê-
skowski.

"KULTURA": Wspomina³ Pan, ¿e w grudniu 1970 roku "nie by³o
nikogo, pocz¹wszy od ministra Obrony Narodowej" kto by odmó-
wi³ wykonania rozkazu strzelania do robotników. W przesz³o-
�ci a nawet dzi� rozpowszechniano pog³oski jakoby w grudniu
roku 1970 genera³ Jaruzelski przebywa³ w areszcie domowym
i nie tylko nie mia³ nic wspólnego z masakr¹ na Wybrze¿u,
ale próbowa³ siê temu przeciwstawiæ. Czy móg³by Pan bli¿ej
na�wietliæ jego rolê w tym okresie? cdn.
===================================================
O    b e z b o ¿ n y m    k o m u n i z m i e

O SPO£ECZNEJ NAUCE KO�CIO£A
    Z pocz¹tku komunizm ukazywa³ siê takim jakim by³ rze-
czywi�cie, w ca³ej swej potworno�ci. Skoro jednak zauwa¿y³,
¿e w ten sposób zniechêca do siebie narody, zmieni³ sw¹ tak-
tykê i spróbowa³ pozyskaæ dla siebie wszelkiego rodzaju t³u-
my ukrywaj¹c zamiary swe pod zas³on¹ ró¿nych hase³, które
same w sobie s¹ dobre i poci¹gaj¹ce. Wodzowie komunizmu zau-
wa¿yli na przyk³ad powszechn¹ têsknotê za pokojem i dlatego
udaj¹ gorliwych rzeczników i popleczników idei pokojowych,
ale w tym samym czasie pobudzaj¹ rzesze do walki klasowej,
która do straszliwego rozlewu krwi prowadzi, a z drugiej
strony, nie wierz¹c w pewno�æ pokoju, uciekaj¹ siê do nie-
ograniczonych zbrojeñ. Poza tym, pod nazwami, które nie po-
zwalaj¹ nawet domy�laæ siê zwi¹zku z komunizmem, zak³adaj¹c
stowarzyszenia i czasopisma, s³u¿¹ce jedynie na to, aby idee
ich zaszczepiaæ w takich ko³ach, które dla nich nie³atwo s¹
dostêpne. Co wiêcej podstêpem staraj¹ siê w�lizn¹æ nawet do
katolickich i religijnych stowarzyszeñ. Zdarza siê nieraz ¿e
nie odstêpuj¹c w niczym od bezbo¿nych swych zasad zapraszaj¹
katolików do wspólnego dzia³ania czy to w zakresie cywili-
zacyjnym, czy te¿ charytatywnym. Nieraz te¿ stawiaj¹ propo-
zycje, zgodne czasem z duchem chrze�cijañskim i z nauk¹ Ko�-
cio³a. Gdzie indziej g³osz¹ ob³udnie, ¿e w krajach o g³êbokiej
wierze i wysokiej kulturze komunizm przyjmie inn¹ ³agod-
niejsz¹ postaæ, ¿e tam nie bêdzie têpi³ kultu religijnego i
uszanuje wolno�æ sumienia. St¹d nawet tacy, którzy powo³uj¹
siê na ostatnie zmiany w konstytucji bolszewickiej, aby wy-
snuæ st¹d wniosek, ¿e komunizm wycofuje siê z zasadniczej
walki z Bogiem.
    Starajcie siê Czcigodni Bracia, najsilniej o to, aby wier-
ni nie dali siê uwie�æ. Komunizm jest z³y w samej istocie
swojej i w ¿adnej dziedzinie nie mo¿e z nim wspó³pracowaæ
ten, kto pragnie chrze�cijañsk¹ ocaliæ cywilizacjê. Ci za�,
którzy przez komunizm oszukani, przyczyni¹ siê do jego zwy-
ciêstwa w swojej ojczy�nie, stan¹ siê pierwszymi ofiarami
swego b³êdu. Im starsz¹ i wspanialsz¹ chrze�cijañsk¹ trady-
cj¹ chlubi siê kraj, do którego wciska siê komunizm, tym
wiêksze uczyni w nim spustoszenie nienawi�æ bezbo¿nych.

Pius XI, "Divini Redemptoris", Lwów 1937
===================================================
L u f c i k   w a r i a t a
    S¹siad z pryczy nr 17a zapyta³ mnie wieczorem, co s¹dzê
o spotkaniu genera³a z Kolk¹. - Z jakim Kolk¹? - spyta³em
z kolei s¹siada, a on na to - no, z Kolk¹ Sza³czesku. Mówi¹,
¿e on ma kupowaæ od nas te japoñskie samochody i sprzedawaæ
je do Izraela. - Nie mam pojêcia, mo¿e - odpar³em sennie. S¹-
siad zamilk³, ale w nocy rzuca³ siê na pos³aniu. Rano zabra-
li go do ambulatorium, potem do izolatki. Podobno wpad³
w depresjê. Maj¹ ludzie zmartwienia, co?

- Hipek - ---
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NR 36/226/  3.8.87 20 Z£
=========================

Z REGIONU
--- W lipcu na stadionie
"Korony" odby³o siê kilku-
dniowe zgromadzenie �wiadków
Jehowy. I nic w tym dziwnego,
gdyby nie fakt, i¿ by³o ono
bardzo ciep³o anonsowane
przez prasê, radio i telewi-
zjê. Widaæ po ostatniej wizy-
cie papie¿a do Polski, Jaru-
zelski dla przeciwwagi za-
ufa³ Jehowie.
--- Egzaminy wstêpne na wy-
¿sze uczelnie obna¿aj¹ co
roku poziom naszych matu-
rzystów. Jeden z nich odpo-
wiadaj¹c na pytanie: kto to
by³ Józef Pi³sudski; strzela:
rewolucjonista. No mo¿e byæ -
ratuje go egzaminator - ale
co jeszcze? - Komunista?
--- P. Krawiec w "Gazecie
Krakowskiej" z 22 lipca br.
proponuje wzmóc wychowanie
patriotyczne m³odzie¿y przez
wywieszenie w szko³ach wize-
runków "twórców i bohaterów
Polski Ludowej". Naszym zda-
niem, pora by KAW wyda³ Po-
czet Prominentów Peerel, ale
kto opracuje noty biogra-
ficzne?
--- Nowo�ci wydawnicze w
regionie. Vladimir Nabokow,
Rosyjska literatura, cenzo-
rzy, czytelnicy; Biblioteka
Promienistych, Kraków 1987,
s. 28,70 z³. Kolejny tomik z
tej po¿ytecznej serii, tym
razem esej wielkiego amery-
kañsko-rosyjskiego pisarza.

Z KRAJU
--- W zwi¹zku ze zbli¿aj¹cym
siê �wiêtem Jasnej Góry, do
Czêstochowy wyruszy³y ju¿
pierwsze pielgrzymki z ca³ej
Polski. Zjawisko to, masowe
jak co roku, zosta³o zauwa¿o-
ne przez polskie radio: in-
formacje o pielgrzymach po-
da³y pó�ne dzienniki wie-
czorne.
--- Pielgrzymi zaczynaj¹
�ci¹gaæ powoli tak¿e do
sanktuarium w Kalwarii Ze-
brzydowskiej pod Krakowem.
T³ok na tegorocznym odpu�cie
zapowiada siê nie mniejszy
ni¿ na Jasnej Górze.
--- Wis³awa Szymborska od-
mówi³a przyjêcia tegorocznej
Nagrody Ministra Kultury i

Sztuki, której zosta³a laure-
atk¹.
--- Pod koniec lipca zmniej-
szono dostawy popularnych
wódek do sklepów monopolo-
wych. Ma³y po�lizg mo¿e po-
kazaæ bezowocno�æ wysi³ku
chrze�cijañskiego ruchu
trze�wo�ci - w sierpniu spo-
¿ycie wzro�nie. Pijacy na³o-
gowi, dypsomaniacy, soleni-
zanci sierpniowi, ofiary za-
truæ pokarmowych - ³¹czcie
siê
--- Przywykli�my ju¿ do
tego, ¿e w wakacje zamyka siê
wiele pla¿ i k¹pielisk z po-
wodu zbyt du¿ych zanieczysz-
czeñ. Nie dziwi¹ nawet komu-
nikaty-dziwol¹gi mówi¹ce o

/ci¹g dalszy na str. 2/
====================================================

WOJNA Z NARODEM WIDZIANA OD �RODKA - ci¹g dalszy wywiadu
"Kultury" z p³k. Ryszardem J. Kukliñskim, przeprowadzona
w pi¹t¹ rocznicê wprowadzenia stanu wojennego /11/

KULTURA: Wspomina³ Pan ¿e w grudniu 1970 roku "nie by³o
nikogo, pocz¹wszy od Ministra Obrony Narodowej" kto by od-
mówi³ wykonania rozkazu strzelania do robotników. W prze-
sz³o�ci, a nawet dzi� rozpowszechniano pog³oski jakoby
w grudniu roku 1970 genera³ Jaruzelski przebywa³ w aresz-
cie domowym i nie tylko nie mia³ nic wspólnego z masakr¹ na
Wybrze¿u ale próbowa³ siê temu przeciwstawiæ. Czy móg³by
Pan bli¿ej na�wietliæ jego rolê w tym okresie?

R.J. KUKLIÑSKI: Niestety pog³oski te nie odpowiadaj¹ praw-
dzie historycznej. Genera³ Jaruzelski nie kierowa³ akcjami
wojskowymi na Wybrze¿u, ale nie dlatego, ¿e by³ w areszcie
domowym, lecz z tego prostego powodu, ¿e dowodzi³ w tym cza-
sie ca³o�ci¹ si³ zbrojnych ze swego gabinetu przy ulicy Klo-
nowej. Naczelny wódz nie mo¿e dowodziæ pu³kami, czy nawet
dywizjami. Od tego s¹ ogniwa po�rednie.
    Wybrze¿e by³o ogniskiem najwiêkszych protestów spo³ecz-
nych, ale dzia³a³o tam tylko kilka dywizji licz¹cych razem
oko³o 25 tysiêcy ¿o³nierzy /13 tysiêcy w Trójmie�cie i 12 ty-
siêcy w Szczecinie/. Pozosta³e dywizje zosta³y przegrupowane
w rejony: Krakowa, Poznania, Wroc³awia i Warszawy, b¹d� w
pe³nej gotowo�ci pozostawa³y w odwodzie centralnym. Wojsko
zaanga¿owano bezpo�rednio w ponad 100 akcjach do czego u¿y-
to ponad 61 tysiêcy ¿o³nierzy, 1700 czo³gów, 1750 transporte-
rów, lotnictwo transportowe, znaczn¹ liczbê �mig³owców, a na-
wet kilkadziesi¹t okrêtów wojennych.
    Tym wszystkim zajmowa³ siê w³a�nie genera³ Jaruzelski.
Ogólnie wiadomo, ¿e podstaw¹ do u¿ycia broni na wybrze¿u
by³a decyzja Gomu³ki i jego najbli¿szych wspó³pracowników,
jak¹ podjêli oni podobno z rana 15 grudnia 1970 roku, ale
wojska rozkaz w tej sprawie otrzyma³y nie od Gomu³ki i
jego wspó³pracowników, lecz od swego ministra Obrony Na-
rodowej, gen. Wojciecha Jaruzelskiego. Jedynym ogranicze-
niem, jakie na³o¿y³ on na bêd¹cych wówczas w akcjach do-
wódców, by³y instrukcje, ¿e broñ mo¿e zostaæ u¿yta "po

/c. dalszy na str. 2/
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pla¿ach, które jeszcze s¹ czy-
nne ale lada moment mog¹ byæ
zamkniête/có¿ to za szczegól-
ny moment?/ oraz o k¹pieli-
skach, w których k¹paæ siê w
zasadzie wolno, ale absolut-
nie nie nale¿y.
--- Od 1 sierpnia zwiêkszy³o
siê oprocentowanie wk³adów
terminowych w PKO - z 13 na
15%, ale dotyczy to jedynie
nowych   w p ³ a t. Stopa in-
flacji oficjalnie wynosi
18-19%...
--- W ubieg³ym roku zamiast
przydzia³u wêgla wielu od-
biorcom wyp³acono pieni¹dze.
Obecnie wêgiel jeszcze jest,
ale z oszczêdno�ci obciêto
przydzia³y. Na razie o 10%.
--- W programie "997" przed-
stawiciel WUSW w Katowicach
na pytanie w jakich godzi-
nach mia³y miejsce przestêp-
stwa odpowiada: "Jest to gra-
nica czasowa, która siê roz-
pina na zasadzie od 9 do 12".
Uczmy siê. Jest to granica
intelektualna, która siê roz-
pina na zasadzie� od góry do
do³u.
=========================

ZE �WIATA
--- Rówie�nik rencisty Józe-
fa Cyrankiewicza, niejaki
Todor ¯ivkov, nie tylko trwa
u steru/trzydziesty czwarty
rok!/ ale w³a�nie przystêpuje
do takiej pierestrojki, o ja-
kiej Bu³garom - nawet tym
najbardziej d³ugowiecznym -
nie �ni³o siê ani za Andro-
powa, ani za Bre¿niewa, ani
za Chruszczowa, ani� przed
tym. Panie generale - pij pan
jogurt albo co?..
=========================

TABLICE PAPIESKIE W KRAKOWIE

    1-3 marca 1983 r. w �wiêto
Wielkiejnocy ods³oniêto na
ko�ciele �w. Bart³omieja przy
ulicy Konopnickiej tablicê z
napisem: "W tym ko�ciele J.E.
ksi¹dz kardyna³ Karol Wojty-
³a Ojciec �wiêty Jan Pawe³ II
w dniu 26 marca 1978 roku
odprawi³ ostatni¹ w Polsce
rezurekcjê".
=========================

strza³ach ostrzegawczych w powietrze, po wtórnym ostrze¿e-
niu i strza³ach oddanych w ziemiê, dopiero w ostateczno�ci
kierowanie ognia w szczególnie agresywnych napastników,
celuj¹c w nogi"
    Skutki tych uregulowañ by³y fatalne, bowiem najwiêcej
ofiar by³o w³a�nie od kul, które odbijaj¹c siê o bruk godzi³y
w maszeruj¹cy t³um. cdn.
====================================================
C z y t a j   u w a ¿ n i e

CHROÑMY SOJUSZE
    Najtrwalsz¹ zdobycz¹ Sierpnia okaza³ siê byæ wspólny
jêzyk, umownie mówi¹c, inteligencji z robotnikami. Dziêki
wspólnemu jêzykowi mo¿liwa jest bibu³a i ca³a reszta.
    Z tego narodowego ju¿ sojuszu wycofuje siê kto? "Res Pu-
blica". We wstêpnym artykule "Puste miejsca" proponuje siê
mianowicie podzia³ na politykê i kulturê. Polityka dla w³a-
dzy. Odpolityczniona kultura zostaje chyba dla "Res Publici",
bo kto by to wzi¹³? A opozycja ma siê wycofaæ z dzia³añ, któ-
re� nie daj¹ zysku.
    He, he. /k/
===================================================

W �RODKACH MASOWEGO
    Na oficjalnym rynku prasowym pojawi³ siê nowy tytu³
"Res Publica". Jest to pismo o nowej, nieznanej u nas formule.
Drukowane i rozpowszechniane za zgod¹ w³adz, funkcjonuj¹ce
poza mecenatem pañstwowym. Res Publica ukazywa³a siê ju¿ od
kilku lat jako nielegalne pismo podziemne. Przekszta³cenie
w pismo w pe³ni legalne mo¿liwe by³o dziêki przyzwoleniu
w³adzy zrodzonemu na fali amnestii dla politycznych z wrze-
�nia ub. roku. Boje o pismo trwa³y prawie rok.
    Pierwszy legalny numer uzyska³ bardzo pochlebn¹ recen-
zjê w Tygodniku Powszechnym. Poziom "nowego" miesiêcznika na
pewno nie bêdzie niski. Rodzi siê jednak pytanie: czy w pe³ni
niezale¿ne pismo podziemne mo¿na przekszta³ciæ w pe³ni war-
to�ciowe czasopismo wychodz¹ce pod kontrol¹ cenzury? Reali-
�ci twierdz¹, ¿e wiele pism podziemnych mog³oby z powodze-
niem ukazywaæ siê oficjalnie, gdy¿ naprawdê ma³o w nich
tre�ci niecenzuralnych. Z drugiej jednak strony dla samych
pisz¹cych ogromne znaczenie ma fakt, czy publikuj¹ w pi�mie
legalnym czy nielegalnym, cenzurowanym przez sam¹ redakcjê
czy równie¿ przez PZPR. Odbija siê to na materiale niew¹t-
pliwie.
    Odbi³o siê równie¿ na Res Publice. Jej cichym wspó³auto-
rem jest cenzura. Pó³ biedy, gdy jej obecno�æ jest zaznaczana.
Ale s¹ momenty w numerze, które wskazuj¹, ¿e redakcja zosta-
³a niemal zgwa³cona - pierwszy numer legalny nosi liczbê 1,
a w �rodku nie ma ani s³owa o podziemnym rodowodzie mie-
siêcznika. S¹ te¿ miejsca wyra�nych ingerencji cenzorskich -
bez ustawowego ich zaznaczania. Taka jest niestety cena le-
galno�ci.
    W sumie jednak Res Publica jest interesuj¹cym przedsiê-
wziêciem, bo pokazuje realn¹ perspektywê tzw. dialogu.
====================================================
L u f c i k   w a r i a t a
    Zbli¿a siê siódma rocznica Sierpnia - a skoro rocznica,
trzeba by co� zacytowaæ. Najlepiej wieszcza. Wiêc proszê:
"Chcesz zdobyæ nie�miertelno�æ przez czyn jaki� dzielny? -
G³upi�! Czy chcesz, czy nie chcesz, jeste� nie�miertelny!"
Dziêkujê za uwagê. - Hipek - ---
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==========================

Z REGIONU
--- Czernobyl ¿yje w pamiêci
ludzi. Wed³ug wie�ci z Podha-
la ju¿ 10 osób z obs³ugi
schroniska na Kasprowym
Wierchu zmar³o od napromie-
niowania. Czerwone deszcze
nawiedzaj¹ce góry /skrapla-
j¹ce siê zanieczyszczenia/
nie s¹ ju¿ dla górali nowo-
�ci¹, chocia¿ pocz¹tkowo wy-
wo³ywa³y niejaki niepokój.
--- Krakowscy organizatorzy
Szko³y Letniej Kultury i Jê-
zyka Polskiego staraj¹ siê
zabezpieczyæ swoim go�ciom
wszelakie rozrywki. Jedn¹ z
nich w lipcu by³o spotkanie
z genera³em. Jecha³ kto
chcia³, g³ównie z ciekawo�ci.
Jaruzelski rozmawia³ osobi-
�cie z polonusami i namawia³
co poniektórych do powrotu
do kraju przodków. W�ród
bior¹cych udzia³ w spotkaniu
zabrak³o zupe³nie ¯ydów. Ci
potraktowali sprawê ideolo-
gicznie i zaniechali ca³¹
grup¹ wyjazdu, by daæ tym
wyraz swej dezaprobaty dla
gwiazdy spotkania.
--- Informacja z prasy kra-
kowskiej nasuwa wniosek, ¿e
tylko egoista ukulturalnia
siê w teatrze "Maszkaron", w
którym pañstwo do jednego
widza dop³aci³o w ubieg³ym
roku 3098 z³. Oszczêdzaj dla
dobra kraju. Wst¹p raczej do
"Groteski" naci¹gaj¹c pañstwo
jedynie na marne 501 z³otych.
Omijaj "Maszkaron".

Z KRAJU
--- Mija 15 lat od przekaza-
nia w³adzom PRL kwoty 100
milionów marek na pomoc dla
ofiar hitlerowskich ekspery-
mentów medycznych /niezale¿-
nie od 1,3 miliarda marek na
zabezpieczenia rentowe/, a
dot¹d nie uda³o siê odnale�æ
czê�ci, która "zaginê³a" Pio-
trowi Jaroszewiczowi /mia³
mieæ proces/. No i co? No i
nic. Nie ma powrotu do stanu
sprzed�
--- Mno¿¹ siê epidemie i za-
trucia. Na Podhalu zatruta

jest woda. Na pó³nocy kra-
ju szaleje czerwonka czyli
dezynteria. Jak poucza
encyklopedia, jest to cho-
roba pojawiaj¹ca siê wraz
z wojn¹ lub klêskami ¿y-
wio³owymi. Ale my prze-
cie¿ wiemy, ¿e realny so-
cjalizm jest jednym i
drugim. Brak by³o tylko
widocznych znaków, które
w³a�nie siê pojawiaj¹.
I daj nam Bo¿e.
--- Wakacje ods³aniaj¹ te¿
inne uroki socjalizmu. Je-
dni jad¹   /c.d. na s. 2/

===================================================
WOJNA Z NARODEM WIDZIANA OD �RODKA - ci¹g dalszy wywiadu
z p³k. Ryszardem J. Kukliñskim przeprowadzonego przez "Kul-
turê" w pi¹t¹ rocznicê wprowadzenia stanu wojennego w Pol-
sce /12/

KULTURA: Przejd�my teraz do zasadniczego tematu naszej roz-
mowy. Stany Zjednoczone uprzedzone by³y o sowieckich przy-
gotowaniach do inwazji w grudniu 1980 roku i w marcu 1981.
Rz¹d amerykañski w obu przypadkach nada³ temu miêdzynaro-
dowy rozg³os. Czy te ostrze¿enia pochodzi³y od Pana?

R. J. KUKLIÑSKI: Wydaje mi siê, ¿e oceny dzia³añ militarnych
tego typu, jakimi by³y przygotowania do inwazji Polski w ro-
ku 1980 i na wiosnê roku nastêpnego nie mog³y byæ formu³o-
wane wy³¹cznie na podstawie uprzedzeñ jednego cz³owieka.
Tym niemniej mam prawo przypuszczaæ, ¿e jaka� czê�æ mojego
wo³ania o powstrzymanie zapêdów Moskwy dotar³a do Waszyng-
tonu i zosta³a tam w³a�ciwie doceniona.

KULTURA: Zanim zaczniemy omawiaæ szczegó³y zwi¹zane z
przygotowaniami do u¿ycia si³y przeciwko "Solidarno�ci"
chcia³bym znaæ Pañsk¹ ocenê ogóln¹, jako oficera Sztabu Ge-
neralnego WP, który zajmowa³ siê tymi sprawami: czy Pana
zdaniem "Solidarno�æ" by³a skazana na �mieræ z chwil¹ swego
poczêcia czy te¿ uwa¿a Pan, ¿e istnia³a jaka� szansa by ten
zwi¹zek móg³ siê utrzymaæ?

 R. J. KUKLIÑSKI: Gdyby po odej�ciu Gierka wy³oni³o siê ja-
kie� silne przywództwo partyjno-polityczne, zdolne do au-
tentycznie samodzielnego kierowania losem kraju, to wydaje
mi siê, wiêcej - jestem absolutnie przekonany, ¿e "Solidar-
no�æ" by przetrwa³a.
    Jak powszechnie wiadomo, od pocz¹tku kryzysu Zwi¹zek
Radziecki zaj¹³ publiczne stanowisko, ¿e to co siê dzieje
w Polsce jest kontrrewolucj¹. Z kontrrewolucj¹ siê nie roz-
mawia. Kontrrewolucjê mia¿d¿y siê si³¹.
    Ale Chruszczow, Mo³otow, Mikojan i marsza³ek Koniew po-
wiedzieli to samo Gomu³ce i Ochabowi w pa�dzierniku 1956
roku. Ci dwaj, to jest Gomu³ka i Ochab znale�li w sobie jed-
nak tyle odwagi i si³y, aby radzieckiemu kierownictwu po-
wiedzieæ, ¿e to co siê dzieje w Polsce jest wy³¹czn¹ spraw¹
komunistów polskich i ¿e pod gro�b¹ u¿ycia si³y nie bêd¹
rozmawiali. Spo³eczeñstwo to zrozumia³o i po raz pierwszy po
wojnie stanê³o murem za nowym przywództwem partii

/ci¹g dalszy na stronie 2/
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na tzw. wczasy, których bez
pomocy pañstwa nie s¹ w sta-
nie nawet sobie sfinansowaæ.
Inni szczê�liwcy rozbieraj¹
siê do majtek i pod "patrona-
tem" zaczynaj¹ grzebaæ w zie-
mi. Buduj¹ sobie mieszkanie,
które sp³acaj¹ w³asn¹ roboci-
zn¹. Sp³ata rozpoczyna siê
parê lat przed zamieszkaniem
i na parê lat zabiera waka-
cje, i w ogóle likwiduje pro-
blem wolnego czasu.
--- M³odzie¿ skar¿y siê, ¿e w
szkole uczy siê rosyjskiego i
angielskiego, a na wypoczynek
wyje¿d¿a do Czechos³owacji i
NRD. Kochana m³odzie¿y - nie
ma co narzekaæ. Trzeba raczej
siê cieszyæ, ¿e nie wysy³aj¹
was na Syberiê.
--- Nie tak dawno ob�miewa-
li�my podrêczniki do matema-
tyki z epoki Gierka, w któ-
rych "Ja� kupi³ dwa jajka po
3 z³...". Dzi� trzeba ju¿ popra-
wiaæ nawet ubieg³oroczne wy-
liczenia. W zadaniach egzami-
nacyjnych do szkó³ �rednich z
1986 r. jeden robotnik zara-
bia³ 17 tys. z³, a drugi 13 ty-
siêcy...
=========================

ZE �WIATA
--- Tym, którzy cierpi¹ z po-
wodu braku specyfików do go-
lenia, proponujemy wyjazd do
NRD. W ka¿dej drogerii mo¿na
tam znale�æ pe³ny zestaw pol-
skich kremów do golenia. Wy-
nika z tego, i¿ ¿eby mieæ dzi�
krem do golenia, trzeba mieæ
wpierw paszport.
=========================

TABLICE PAPIESKIE W KRAKOWIE

    W czwart¹ rocznicê rozpo-
czêcia pontyfikatu pracowni-
cy Krakowskich Zak³adów So-
dowych "Solvay" ufundowali
wielk¹ trójpolow¹ tablicê na
budynku zak³adowym przy ul.
Zakopiañskiej 62. Po lewej
str. Napis "KZS 1940-1944", po
prawej "16.10.1978". W czê�ci
centralnej pod medalionem z
g³ow¹ papie¿a - "Dla upamiêt-
nienia robotniczej pracy Ka-
rola Wojty³y Papie¿a Jana
Paw³a II w tym zak³adzie w

latach okupacji 1940-1944,
tablicê tê ufundowali pra-

cownicy KZS Solvay. 16 pa�-
dziernik 1982". ---

i jego bardzo mglistym w koñcu przyrzeczeniom polskiej
drogi do socjalizmu.
   W Pa�dzierniku 1956 w obliczu radzieckich gró�b i ata-
ków na nowe kierownictwo PZPR fala rewolucyjna zatrzy-
ma³a siê i dosz³o do jakiego� niepisanego kompromisu spo-
³ecznego, który pó�niej Gomu³ka zdradzi³. Ale to ju¿ inna
rzecz.
   Historia nigdy siê nie powtarza, ale mechanizmy jej
napêdzania s¹ zwykle te same. cdn.
=================================================
PODSUMOWUJ¥C
    Niezale¿ny, "drugi" obieg sta³ siê faktem. Podawali-
�my ostatnio, i¿ najnowszy bestseller tego obiegu "Ka-
dencja" Jana Józefa Szczepañskiego, ofiarowana zosta³a
papie¿owi podczas jego wizyty w Polsce. Tak zabola³o to
negatywnego bohatera tej ksi¹¿ki Kazimierza Ko�niew-
skiego, i¿ na pocz¹tku lipca, na ³amach "Rzeczpospoli-
tej", po raz drugi zreszt¹, ods¹dzi³ ksi¹¿kê od czci i
wiary.
    Darujmy sobie wywody Ko�niewskiego. Nie one s¹ w tym
przypadku najwa¿niejsze. Istotne jest to, i¿ pozycji z
"drugiego" obiegu nie mo¿na ju¿ pomin¹æ milczeniem. "Kon-
spira", "Oni",  a ostatnio "Kadencja" to po prostu zbyt do-
bre ksi¹¿ki, by ich nie dostrzec. Tote¿ recenzuj¹ je nawet
komuni�ci.
    Je�li w siódm¹ rocznicê Sierpnia stawiamy sobie pyta-
nie, czego�my dokonali, to - moim zdaniem - ca³y posierp-
niowy i pogrudniowy trud wart by³ tych paru dobrych
ksi¹¿ek.
=================================================

C z y t a j  u w a ¿ n i e

LETNIE DYWAGACJE
    Radio szemrze cichutko, kiedy co� mówi¹. Kiedy graj¹,
w³¹czam g³o�niej. Ta metoda ma wadê: pozbawia mnie satys-
fakcji na my�l czego nie us³ysza³em.
    Za to mam czas na ponown¹ lekturê ksi¹¿ek dla dzieci.
Ale czytam je inaczej ni¿ kiedy�. Na przyk³ad "Piotru�
Pan". Oto dzieci i czerwonoskórzy przerywaj¹ na chwilê
walkê, aby zamieniæ siê rolami. Zupe³nie jak nasi ch³opcy:
"dzi� bêdê libera³em, A ty, Mieciu? Ja te¿ bêdê libera³em.
A ty, Kaziu? A ja bêdê twardog³owy."
    Do czego mo¿e prowadziæ poczucie, ¿e g³upi naród i tak
siê nie zorientuje. /k/
=================================================

L u f c i k    w a r i a t a

    Pacjent H. ma rodzinê w Gwatemali. Bardzo siê podnie-
ci³ lektur¹ gazety, w której by³o napisane, ¿e ka¿dy mo¿e
przyjechaæ stamt¹d, dok¹d pojecha³, byle przywióz³ pieni¹-
dze - potem siê oka¿e czy nie pope³ni³ jakiego� przestêp-
stwa.
    Zasta³em H. nad formularzem wniosku paszportowego.
Duma³ nad rubryk¹ "cel wyjazdu". Wreszcie wpisa³ z rozma-
chem "patriotyczny".
    Ciekawe, czy pojedzie? ¯e nie wróci, to chyba oczywiste.
Ciasno tutaj, ¿e co� okropnego.

- Hipek -
=================================================
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NR 38/228/  17.8.87 20 Z£

Z REGIONU
--- U progu wakacji, przez
5 dni dyrektorzy, sekretarze
partii, przewodnicz¹cy zwi¹zków
zawodowych i samorz¹dów hut z
demoludów bawili siê w Zakopa-
nem i Krakowie na koszt pol-
skiego robotnika, w ramach tzw.
wspó³zawodnictwa hut z zaprzy-
ja�nionych krajów. W programie
by³o zakwaterowanie i ¿arcie w
domu wypoczynkowym za³ogi hu-
ty, uroczysta kolacja w z Zbój-
nickiej Chacie, alkoholowe li-
bacje, pokazy filmów pornogra-
ficznych /sic!/, zakupy za kie-

szonkowe z³otówki przydzie-
lone z kasy kombinatu, upo-
minki warto�ci kilku tysiêcy
z³ dla ka¿dego z zaproszonych
go�ci. W przysz³ym roku ca³e
to towarzystwo okradaæ bêdzie
robotnika w Bu³garii.
=========================

Z KRAJU
--- Lech Wa³êsa przyj¹³
zaproszenie senatora Edwar-
da Kennedy�ego na obchody
200-lecia Konstytucji Stanów
Zjednoczonych do USA. W kwie-
tniu br. senator przebywa³
w Polsce z prywatn¹ wizyt¹,
w trakcie której spotka³ siê
z Wa³ês¹. Zaproszenie Wa³êsa
otrzyma³ z r¹k prywatnie
goszcz¹cego w Polsce obywa-
tela USA. Nie wiadomo je-
szcze czy w³adze PRL dadz¹
Wa³êsie zgodê na wyjazd i�
powrót.
--- Zakoñczy³y siê uroczy-
sto�ci �wiêta Wniebowziêcia
Naj�wiêtszej Marii Panny,
patronki Jasnej Góry. W te-
gorocznej pielgrzymce do Czê-
stochowy, obok t³umów z ca³ej
Polski, bra³y udzia³ grupy
zagraniczne.
--- Samoloty LOT-u maj¹ te-
raz du¿e opó�nienia w zwi¹zku
z bardzo zaostrzon¹ kontrol¹
techniczn¹. Wszystkie I³y-64
zosta³y chwilowo wycofane z
eksploatacji, poniewa¿ produ-
cent, czyli ZSRR sprawdza ich
stan techniczny. Polska za-
kupi³a od Luksemburga dwa
samoloty pasa¿erskie. Ale i
tak 200 pracowników warsza-
wskiego LOT-u napisa³o poda-
nie o zwolnienie z pracy.
--- Hutnictwo polskie, we-
d³ug wszelkich statystyk i
porównañ ilo�ciowych, pracu-
je w sze�ædziesiêciu procen-
tach dla w³asnych potrzeb.
=========================

ZE �WIATA
--- W Berlinie Zachodnim,
w brytyjskim szpitalu wojsko-
wym, zmar³ 94-letni, ostatni
"wielki" hitlerowskich Nie-
miec, Rudolf Hess. W 1946 r.
Trybuna³ Norymberski skaza³
go na do¿ywotnie wiêzienie.
Przyczyny zgonu nie podano.

===================================================

WOJA Z NARODEM WIDZIANA OD �RODKA - ci¹g dalszy wywiadu
z p³k. Ryszardem J. Kukliñskim, przeprowadzonego przez "Kul-
turê" w pi¹t¹ rocznicê wprowadzenia stanu wojennego /13/

R.J. KUKLIÑAKI: /�/ Gdyby duet kierowniczy Kania - Jaru-
zelski od pocz¹tku powiedzia³ Rosjanom "NIE", wtedy pod naci-
skiem jawnych ataków i gró�b Moskwy, "Solidarno�æ" musia³aby
zmieniæ front walki i stan¹æ w pierwszym rzêdzie w obronie
suwerenno�ci i integralno�ci kraju. Jestem pewien, ¿e by³aby
bardziej sk³onna do kompromisu, a Zwi¹zek Radziecki cofn¹³by
siê, gdyby kierownictwo partyjno-wojskowe i ludno�æ utworzy-
³y wspólny front.
    Nawet Stalin nie zaatakowa³ zbrojnie Jugos³awii. To samo
dotyczy³o Albanii, a w ostatnich latach Rumunii, gdy Ceause-
scu wypowiedzia³ Moskwie pos³uszeñstwo i odrzuci³ mo¿liwo�æ
podporz¹dkowania Zwi¹zkowi Radzieckiemu swych si³ zbrojnych.
  Obserwuj¹c radzieckie posuniêcia militarne z bliska, a na-
wet stykaj¹c siê z nimi bezpo�rednio, nigdy nie mia³em ¿ad-
nych w¹tpliwo�ci, ¿e Zwi¹zek Radziecki móg³ sobie pozwoliæ
i by³ gotów do akcji militarnej w stylu inwazji Czechos³owa-
cji /w zasadzie bez strat ludzkich i materialnych/ natomiast
z ca³¹ pewno�ci¹ Moskwa nie chcia³a lub nie mog³a sobie po-
zwoliæ na swoj¹ wojnê z Polsk¹ gdzie po przeciwnej stronie
sta³oby dowództwo, armia i ludno�æ. Nawet gdyby to mia³a byæ
wojna bardzo krótka Zwi¹zek Radziecki musia³by zap³aciæ za
ni¹ zbyt wiele.
   Pomijaj¹c koszty materialne i polityczne, jakie Moskwa mu-
sia³aby ponie�æ w sferze stosunków miêdzynarodowych, wydaje
mi siê, ¿e mia³a ona powa¿ne powody do oceny, i¿ w Polsce nie
posz³oby tak ³atwo. Tylko dla zmia¿d¿enia ewentualnego oporu
Ludowego Wojska Polskiego Rosjanie musieliby zaanga¿owaæ
wiêkszo�æ swych si³ zbrojnych z europejskiej czê�ci Zwi¹zku
Radzieckiego, a nawet rzuciæ do akcji czê�æ wojsk z Czechos³o-
wacji i NRD.
    Rosjanie wiedzieli dobrze, ¿e opluwanie czo³gów, z czym
napotkali siê w zaskoczonej inwazj¹ Czechos³owacji, nie jest
w stylu i charakterze Polaków. Zdawali sobie tak¿e sprawê
z tego, i¿ spo³eczeñstwo polskie by³o bogatsze o do�wiadczania
czeskie oraz w³asne z roku 1956 i 1970 i ludno�æ nie tylko
nie lêka³a siê czo³gów, ale nauczy³a siê je skutecznie paliæ
i niszczyæ w przypadkach, kiedy by³y one przeciwko niej kie-
rowane. Orientowali siê tak¿e, jak od pocz¹tku kryzysu Polacy
reaguj¹ na pojawienie siê w ró¿nych czê�ciach kraju nowych,
choæby niewielkich pododdzia³ów             /c. dal. na str. 2/
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ZNACZKI� ZNACZKI�
--- Znaczek upamiêtniaj¹cy
rocznicê Powstania Ko�ciusz-
kowskiego, symboliczne z¹b-
kowanie, kolory czarny i
czerwony. Po�rodku Naczelnik
Ko�ciuszko na koniu. Wydane
w kwietniu 87 Ma³opolska.
Nomina³ 100 z³.
--- Bloczek propagandowy nt.
Strategicznej Inicjatywy Ob-
ronnej /SDI/. Kolory: czarny,
niebieski, czerwony. Podobi-
zna prezydenta R. Reagana en
face, glob ziemski z kr¹¿¹cym
wokó³ satelit¹. Wydane przez
Pocztê Solidarno�æ, sygn. By-
tom, nomina³ 250 z³.
--- Bloczek ku czci Wojcie-
cha Cie�lewicza, jednoznacz-
kowy, kolory czarny i czer-
wony. Napisy: "Solidarno�æ-
Niepodleg³o�æ", "Wierni Bogu
i Ojczy�nie", "Wojciech Cie-
�lewicz zamordowany przez SB
09.02.1953-02.03.1982". Wydany
w 1987 roku przez Woln¹
Pocztê Bydgoszcz.
=========================

MY�LI LUDZI WIELKICH

    Porz¹dek polityczny powi-
nien zabezpieczyæ spo³eczeñ-
stwa przed lud�mi, którzy za
du¿o wiedz¹ na pewno.

PAWE£ JASIENICA
=========================

MY�L �REDNIEGO POLAKA

    Brak mieszkañ. Nadmierny
przyrost naturalny. Czy to
siê jako� wi¹¿e? W naszym
klimacie?
=========================
PRZEKSZTA£CENIE

RPR+RPO=R/POP/=RPO=0

Legenda:
RPR - Rzecznik Prasowy Rz¹

du
RPO - Rzecznik Praw Obywa

telskich
R - Rzeczywisto�æ
POP - wiadomo chyba
RP - Rzeczpospolita Polska
0 - zero

   ¯yczymy mimo wszystko op-
tymistycznych wniosków z
przekszta³cenia.

=========================

czy instalacji radzieckich i chyba s³usznie oceniali, ¿e nie
jest to tylko zabawa w tropy. W tym czasie, jeden z pomocni-
ków sta³ego Przedstawiciela Naczelnego Dowódcy Zjednoczo-
nych Si³ Zbrojnych przy WP, z którym utrzymywa³em robocze
kontakty ¿ali³ siê do mnie, ¿e Polacy ju¿ oficjalnie mówi¹,
¿e "czo³gi radzieckie pal¹ siê lepiej od polskich".
    Tak wiêc gdyby ZSRR napotka³ na otwarty opór kierownic-
twa PRL wsparty przez spo³eczeñstwo oraz choæby symboliczne
gesty obronne /na przyk³ad: rozwiniêcie wojsk wokó³ stolicy
kraju/, dosz³oby zapewne do wojny nerwów, ale je�liby strona
polska tê wojnê nerwów wytrzyma³a, Moskwa prawdopodobnie
musia³aby siê w koñcu cofn¹æ. cdn.
===================================================

W �RODKACH MASOWEGO
    Tak zwana propaganda oprócz ideologicznego ma tak¿e swój
aspekt finansowy. Mamona zwodzi najgorliwszych wyznawców
spo³ecznej równo�ci. Bohaterem dwóch finansowych skandali
sta³ siê nie tak dawno nie�miertelny W³adys³aw Machejek,
redaktor naczelny "¯ycia Literackiego".
    Najpierw do kolejnego wydania swej ksi¹¿ki "Rano prze-
szed³ huragan" doda³ lu�no zwi¹zane z ca³o�ci¹ wyznania
o ludziach Armii Krajowej w powiecie miechowskim. Dziêki
temu mog³o to byæ wydanie "zmienione i uzupe³nione", co od-
powiednio zwiêksza honorarium. Na podstawie tych uzupe³-
nieñ oskar¿ony zosta³ jednak o znies³awienie. Proces prze-
gra³, zap³aci³ kilkadziesi¹t tysiêcy z³otych odszkodowania,
a nak³ad ksi¹¿ki poszed³ na przemia³.
    Przedsiêbiorczy redaktor postanowi³ zarobiæ te¿ na "g³a-
nosti". Rozpocz¹³ druk wyklêtej dot¹d powie�ci Borysa Pas-
ternaka "Doktor ¯iwago". Zamiast zamówiæ i zap³aciæ za po-
rz¹dne t³umaczenie dzie³a, Machejek przyw³aszczy³ sobie ju¿
istniej¹ce niejakiego Paw³a Hostowca, niestety nie najlepsze,
choæ dokonane na zamówienie paryskiej "Kultury". Sprawê
omawia³ szczegó³owo Tygodnik Powszechny, oskar¿aj¹c autora
rzekomo nowego przek³adu powie�ci, Igora �niatyñskiego. Za
pseudonimem tym kryje siê jak wiadomo krakowskiemu �rodo-
wisku dziennikarskiemu, sam naczelny "¯ycia Literackiego"
oraz jego zastêpca Domañski. Oni to z¿ynaj¹c ca³e po³acie im-
perialistycznego przek³adu i wtykaj¹c miêdzy te fragmenty
nieco zmienione zdania w³asne, inkasuj¹ honorarium przewi-
dziane za tzw. pierwsze t³umaczenie. Miejmy nadziejê, i¿ pro-
ceder ów skoñczy siê równie niepysznie jak w przypadku "zmie-
nionego i uzupe³nionego wydania" "Rano przeszed³ huragan".
===================================================
C z y t a j   u w a ¿ n i e

NIEMCY
    Zgadzam siê, ¿e zjednoczone Niemcy bêd¹ dla nas �ród³em
wielu k³opotów. Ale ich podzia³ jest konsekwencj¹ dominacji
rosyjskiej; trwa i zniknie z ni¹ razem.
    Nie dajmy siê straszyæ IV rozbiorem: "Nie róbcie okna, bo
siê sufit zawali". Wynarodowiæ dzi� nie da siê nawet Afgani-
stan. /k/
===================================================
L u f c i k   w a r i a t a
    Pacjent ¯. /ponoæ wtyczka/ zaczepi³ mnie onegdaj w spra-
wie bie¿¹cej. - Wiecie, mamy mieæ ombudsmana! - Yhmm - od-
par³em dwuznacznie - A co to takiego? - No, jak to? Rzecznik
Praw Obywatelskich! - Ho, ho, ho - odpar³em nieszczerze i
poszed³em sobie dalej, ale ¯. dopêdzi³ mnie i powiada: - Mó-
wi¹, ¿e ten rzecznik bêdzie jeszcze lepszy?! Tu nie wytrzyma-
³em i wyrazi³em siê niecenzuralnie, za co niniejszym wcale
nie przepraszam! - Hipek - ---
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Z REGIONU
--- W ramach renowacji pomni-
ków na Plantach trwa praca nad
pomnikiem Miko³aja Kopernika,
stoj¹cym na skwerze przed Col-
legium Witkowskiego. Za³amano
rêce nad fatalnym stanem po-
mnika. Jego los jest jednym z
licznych przyk³adów szarogê-
szenia siê ludzi z tzw. auto-
rytetem, popartym stanowiskiem
w³adz, nie licz¹cych siê zupe³-
nie ze zdaniem mieszkañców.
Pomnik Kopernika zosta³ od-
s³oniêty w 1900 r. na dzie-
dziñcu Col. Maius - specjalnie

dla tego otoczenia by³ przygo-
towany i �wietnie z nim wspó³-
gra³. By³ po³¹czony ze spe-
cjaln¹ fontann¹, co wymaga³o
odpowiedniej konstrukcji od-
wadniaj¹cej w dolnej czê�ci
coko³u. Tak by³o przez ponad
pó³ wieku. Ali�ci w 1953 r.
prof. Karol Estreicher posta-
nowi³ wyrzuciæ pomnik z dzie-
dziñca Col. Maius. Ustawienie
go w obecnym miejscu zachwia-
³o proporcjami pomnika. Do obe-
cnego otoczenia nie pasuje,
jest za ma³y, i do tego ginie
w zieleni. Gromadz¹ca siê u
spodu coko³u woda przyczyni³a
siê do rozsypki pomnika. Bez
generalnego remontu wcze�niej
czy pó�niej pomnik siê zawali,
tak wiêc obecne czyszczenie go
z zewn¹trz nie ma sensu. I mo-
¿e warta³oby przenie�æ pomnik
na stare miejsce - dzi� jest
ku temu okazja.
=========================

Z KRAJU
--- Radio "S" nada³o w nie-
dzielê 16 sierpnia br. kilku-
minutow¹ audycjê na falach
telewizyjnych. Audycja zawie-
ra³a apel do spo³eczeñstwa o
pomoc dla ¿o³nierza radziec-
kiego, który zdezerterowa³ z
wojska.
--- Prasa donios³a, ¿e w
szko³ach brakuje 20000 na-
uczycieli a 90000 ucz¹cych
nie ma klasyfikacji. Mamy za
to ministra o wyj¹tkowych wa-
lorach ideowych.
--- Bursztyn jest w Polsce
pozyskiwany wy³¹cznie przez
sektor pañstwowy. Równie¿ ty-
lko on ma prawo handlowaæ
nim. Efekt tego uk³adu jest
taki, ¿e ca³y bursztyn pozys-
kiwany przez prywatnych zbie-
raczy /a jest tego tyle co naj-
mniej, ile kopie pañstwo/ jest
wch³aniany przez przemyt za-
graniczny, bowiem w kraju nie
ma legalnych punktów skupu
jantaru. Pañstwo ³o¿y na wy-
krywanie przemytników, bursz-
tyn ulatnia siê za granicê, a
prywatni zbieracze nie maj¹
szans, ¿eby zarobiæ legalnie.
I tak to siê krêci.
--- Specjali�ci wyliczyli ile
dostawa³by  /ci¹g dal. na s. 2/

===================================================

WOJNA Z NARODEM WIDZIANA OD �RODKA - ci¹g dalszy wywiadu
"Kultury" z p³k. Ryszardem Kukliñskim, przeprowadzonego w
pi¹t¹ rocznicê wprowadzenia stanu wojennego w Polsce /14/

R.J. KUKLIÑSKI : /�/ Zupe³nie inna sytuacja powsta³a z
chwil¹ gdy w wewnêtrznym konflikcie Polaków, partyjno-
wojskowe kierownictwo PRL, to jest Kania i Jaruzelski,
stanêli po stronie ZSRR, zgodzili siê w zasadzie z Rosjana-
mi, ¿e maj¹ do czynienia z kontrrewolucj¹ i obiecywali im,
¿e rozprawi¹ siê z "Solidarno�ci¹" �rodkami polityczno-ad-
ministracyjnymi we w³asnym zakresie, prosz¹c jedynie aby
im daæ czas.
    Wobec takiego stanowiska przywódców PRL Moskwa nie
mia³a do czynienia ze zorganizowan¹ si³¹ suwerennego
pañstwa gotow¹ do stawienia oporu, ale wy³¹cznie z bez-
bronnym spo³eczeñstwem.

"KULTURA": Dlaczego wobec tego ZSRR, dwukrotnie, pierwszy
raz w grudniu 1980 roku i na wionê roku 1981 by³ gotowy
i bliski wkroczenia do Polski? Czy by³o to potrzebne skoro
niemal od pocz¹tku mia³ on zapewnienia i zobowi¹zania
kierownictwa PRL, ¿e rozprawi siê ono z "Solidarno�ci¹" we
w³asnym zakresie �rodkami politycznymi i administracyj-
nymi?

R.J. KUKLIÑSKI: Rosjanie chcieli popchn¹æ do Polski Armiê
Czerwon¹, poniewa¿ - jak dobrze pamiêtamy - podejmowane
przez partie i Rz¹d PRL �rodki polityczne, polegaj¹ce na
sabotowaniu zawartych na pocz¹tku wrze�nia roku 1980
umów spo³ecznych, czy wrêcz wycofywaniu siê z nich, podsy-
ca³y jedynie wrzenie spo³eczne oraz doprowadza³y do eska-
lacji zadañ, przed którymi z kolei w³adza krajowa, chc¹c
nie chc¹c, aby tylko przetrwaæ - musia³a ustêpowaæ. By³a
to polityka samobójcza, bo antagonizowa³a równocze�nie
szerokie masy w Polsce oraz kierownictwo radzieckie. Mo-
skwa podejrzewa³a, ¿e Kania i Jaruzelski graj¹ na zw³okê,
¿e prowadz¹ jak¹� podwójn¹ grê.

"KULTURA": Proponujê, aby�my teraz spróbowali odtworzyæ
przebieg wydarzeñ w porz¹dku chronologicznym. Co wyst¹pi-
³o jako pierwsze: Gro�ba inwazji czy stan wojenny?

R.J.  KUKLIÑSKI: Niestety, stan wojenny.

"KULTURA": Kiedy po raz pierwszy wyp³yn¹³ ten pomys³ i kto
go wysun¹³?

/ci¹g dalszy na str. 2/
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dzi� emerytury, gdyby do¿y³
Wincenty Pstrowski. 12 100
z³otych polskich.
=========================

ZE �WIATA
--- W Detroit mia³a miejsce
w ubieg³ym tygodniu jedna z
najwiêkszych katastrof cy-
wilnego lotnictwa amerykañ-
skiego. Samolot, nied³ugo po
starcie z lotniska, run¹³ na
autostradê pod Detroit. Zgi-
nê³o co najmniej 150 osób.
Pierwsze ustalenia wyklucza-
j¹ sabota¿ jako przyczynê wy-
padku.
=========================

TABLICE PAPIESKIE W KRAKOWIE
    Na Ska³ce u O.O. Paulinów
w ko�ciele �w. Stanis³awa Bi-
skupa, 8 czerwca 1981 roku
ods³oniêto popiersie Jana
Paw³a II wykonane przez art.
rze�biarza Adama Wojnara.
Znajduje siê ono w niszy miê-
dzy popiersiem ks. Kordec-
kiego a o³tarzem Matki Bo-
skiej Czêstochowskiej. Pod
popiersiem znajduje siê ta-
blica z napisem: "Jan Pawe³
II Papie¿ 8 czerwca 1979 r.
w 900 rocznicê mêczeñstwa �w.
Stanis³awa biskupa na Ska³-
ce, w ko�ciele O.O. Paulinów
spotka³ siê z lud�mi kultury,
nauki oraz z m³odzie¿¹."
O pobycie papie¿a na Ska³ce
�wiadczy te¿ ma³a tabliczka
pami¹tkowa przy krzy¿u obok
sadzawki.
=========================

MY�LI LUDZI WIELKICH

    Sprawiedliwo�æ wojskowa,
ma siê tak do sprawiedliwo-
�ci, jak muzyka wojskowa do
muzyki..

G. CLEMENCEAU

    Iskra bo¿a potrzebna jest
dziennikarzowi nawet w gaze-
cie partyjnej.

M. BUCZKOWSKI
=========================
MY�L �REDNIEGO POLAKA
    Opozycja jest bezwzglêdnie
potrzebna - uzasadnia prze-
cie¿ rozbudowê policji.

R.J. KUKLIÑSKI: Z pisemnej informacji dla kierownictwa ra-
dzieckiego, któr¹ na polecenie i wed³ug wytycznych genera³a
Jaruzelskiego przygotowywa³em osobi�cie przy wspó³pracy MSW
wynika, ¿e idea wprowadzenia w Polsce stanu wojennego zro-
dzi³a siê ju¿ w szczytowym okresie sierpniowych strajków oku-
pacyjnych roku 1980, to jest prawie szesna�cie miesiêcy przed
jej wprowadzeniem w ¿ycie przez genera³a Jaruzelskiego.
    Jej kolektywnym autorem by³ wy³oniony 24 sierpnia 1980
roku /tu¿ po zakoñczeniu IV Plenum KC PZPR, które jak wia-
domo wypowiedzia³o siê za rokowaniami ze strajkuj¹cymi ro-
botnikami/ tzw. partyjno-rz¹dowy Sztab Kierowniczy pod
przewodnictwem, wówczas nowopowo³anego, premiera Rz¹du PRL
Józefa Pinkowskiego. W sk³ad tego sztabu weszli sekretarze
KC PZPR Kazimierz Barcikowski i Stefan Olszowski, wicepre-
mier Mieczys³aw Jagielski i prawdopodobnie Tadeusz Grabski,
oraz z ca³¹ pewno�ci¹ ministrowie kluczowych resortów Obro-
ny Narodowej Wojciech Jaruzelski i Spraw Wewnêtrznych Mi-
ros³aw Milewski. /cdn.
===================================================

C z y t a j    u w a ¿ n i e

ONI PIERWSI
    A jednak najdowcipniejsz¹ po Andrzeju Mleczce instytucj¹
w PRL jest radio /trzeci jest Kisiel/.
    Ta druga nagroda jest za komentarz na jubileusz PRON:
"zdecydowali siê, aby nie trac¹c to¿samo�ci�"
    Tak. To by by³o rzeczywi�cie co� nowego. /k/
===================================================

W �RODKACH MASOWEGO

    Tygodnik "Polityka" zamieszcza /w wykonaniu samej Bar-
bary Pietkiewicz/ wywiad z pewn¹ panienk¹, która urodzi³a
siê w Kro�nieñskiem, a "¿yje sobie spokojnie w ma³ym miaste-
czku zachodnioniemieckim we w³asnym domku, który ma sze�æ-
set lat", ale przeje¿d¿a pomagaæ mamusi w ¿niwach, choæ ma
10 tysiêcy fanów, przysy³aj¹cych jej "listy, kwiaty i prezen-
ty, tak¿e ze z³ota". Panienka - imieniem Danusia - zawdziê-
cza karierê biustowi o imponuj¹cych gabarytach, który /wraz
z reszt¹/ pozwala fotografowaæ mniej wiêcej od trzech lat.
    W epoce g³asnosti warto odnajdywaæ owo nieodmienne "ra-
cjonalne j¹dro", decyduj¹ce o ci¹g³o�ci ideowej - przed
czterdziestu laty traktorzystki w czerwonych krawatach
nios³y 1 maja transparent z napisem: PIERSI W NAUCE, PIERSI
W PRACY, PIERWSI W WALCE!
    I to by by³o na tyle.
===================================================

L u f c i k   w a r i a t a

    S¹siad ma magnetofon z radiem. Kupi³ go w czasach, gdy
byli�my w pierwszej dziesi¹tce uprzemys³owionych potêg
�wiatowych, ale dzia³a toto i teraz.
    No i zatrzymali mi s¹siada, a magnetofon mu zabezpieczy-
li. Nagra³ sobie albowiem piosenkê Rosiewicza pt. "Idzie wio-
sna ze wschodu" /z refrenem "Michai³, Micha³, nastojaszczyj
ty gieroj�"/.
    Kiedy siê wyja�ni³o, ¿e to z Polskiego Radia, rok 1987,
s¹siad by³ ju¿ po zapa�ci. Magnetofonu za� ani kasety nie
uda³o siê odnale�æ. Zabezpieczono i tyle�

- Hipek - ---
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
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=========================

Z REGIONU
--- Kraków uczci³ siódm¹
rocznicê podpisania Porozu-
mieñ Sierpniowych oraz po-
wstania "Solidarno�ci" mszami
�wiêtymi w ko�cio³ach para-
fialnych. Odby³y siê one we
wszystkich parafiach w po-
niedzia³ek o godz. 18-tej.
--- W Bieñczycach Arka wy-
pe³ni³a siê o 18-tej po brze-
gi. Msza przebieg³a spokoj-
nie, na jej koniec od�piewano
"Bo¿e co� Polskê..." wznosz¹c
rêce w ge�cie zwyciêstwa. Po
mszy, na skwerze przy bloku
stoj¹cym przed ko�cio³em
zebra³a siê 50-osobowa grupa,
nios¹ca na swoim czele kwia-
ty. Skandowano "Solidarno�æ"
i "Chcemy Lecha". Grupa ta
uda³a siê w kierunku Mi-
strzejowic, ale po drodze
uleg³a rozproszeniu. Milicji
pod Ark¹ praktycznie w ogóle
nie by³o.
--- O godz. 20-tej przejecha-
³a przez Kraków kolumna 15
suk i radiowozów milicyjnych
powracaj¹cych z Huty.
--- Du¿o milicji by³o za to
w Hucie w niedzielê. Tabuny
mundurowych kr¹¿y³y pod
Ark¹, zaczepiali ludzi, legi-
tymowali i rewidowali id¹-
cych na mszê. Msza rozpoczê³a
siê o 11-tej. W ko�ciele -
t³umy, wielu ludzi sta³o na
zewn¹trz. Kazanie - o wolno-
�ci, sprawiedliwo�ci, soli-
darno�ci, godno�ci pracy,
umowach spo³ecznych. Po od-
�piewaniu "Bo¿e co� Polskê"
i "Ojczyzno ma" ludzie roze-
szli siê spokojnie - ku zdu-

mieniu i chyba niezadowoleniu
milicji otaczaj¹cej ko�ció³.
Wygl¹dali jakby nie mieli co
zrobiæ z rêkami. Palili papie-
rosy, opowiadali sobie ¿arci-
ki. Miny mieli bardzo g³upie i
¿aden jako� nie patrzy³ w oczy
mijanych ludzi.
--- Rozproszenie mszy �w. na
ca³y Kraków zrobi³o swoje tak-
¿e na Wawelu. Ludzi by³o bar-
dzo niewiele, twarze znajome
z innych mszy i uroczysto�ci.
Jedyn¹ atrakcj¹ by³ wspaniale
�piewaj¹cy chór katedralny.
Za�piewa³ on miêdzy innymi
"Bogurodzicoê Dziewico, Matko
Bo¿a us³ysz nas", "Z dymem
po¿arów" oraz inne pie�ni
patriotyczno-religijne. Po

mszy �w. krótkie i piêkne
przemówienie wyg³osi³ Mie-
czys³aw Gil. Mówi³, ¿eby nie
martwiæ siê tym, i¿ jest nas
mniej. Zostali najwierniejsi
i robi¹ wspania³¹ robotê - w
zak³adach pracy, rodzinach,
krêgach przyjació³. Nadszed³
czas mrówczej, codziennej,
systematycznej pracy - choæ
mo¿e ma³o widocznej, nad
zmian¹ rzeczywisto�ci. Wspo-
mina³ czas sierpniowych
umów, do których dzi� przy-
znaj¹ siê zupe³nie obce or-
ganizacje i zwi¹zki. Chc¹
nam wydrzeæ i Sierpieñ. Wie-
czór zakoñczony zosta³ od-
�piewaniem Hymnu Polski
i wszyscy rozeszli siê spo-
        /c. dal. na str. 2/

"... UCZYÑ Z NAMI CUD..."
   Kolejny Sierpieñ. Czas p³ynie. Czy ludzie zapominaj¹?
W ko�cio³ach by³o ich pe³no. Czy obojêtniej¹? Czuj¹ coraz
dotkliwiej bezsilno�æ. Taka jest cena trwania.
   Dzi� modl¹ siê o cud, by wróci³a im nadzieja, która daje
si³y.
===================================================

W �RODKACH MASOWEGO
   Siódm¹ rocznicê Sierpnia 80 obchodzono jako kolejn¹ rocz-
nicê walki o lepsz¹ partiê. W prasie, radiu i telewizji wypo-
wiadali siê rozmaici osobnicy przedstawiaj¹cy PZPR jako
bezpo�redni¹ dziedziczkê Sierpnia. Snuli na ogó³ nieweso³e
refleksje, i¿ wiêkszo�æ postulatów strajkowych z 80 roku nie
zosta³a dot¹d zrealizowana mimo solennego przyrzeczenia
rz¹du. Jeszcze niedawno za takie opinie sz³o siê do wiêzie-
nia, ale dzisiaj na fali "pierestrojki", ju¿ nie. Pod warun-
kiem jednak wypowiedzenia zaklêæ o tym, ¿e partia wyci¹gnê-
³a wnioski, nadal przewodzi klasie i jest o wiele lepsza ni¿
przed Sierpniem.
   Tê ogóln¹ formu³ê uzupe³niono poci¹gniêciami znanymi z
lat poprzednich. Zohydzono przeciwnika /milion dolarów dla
"S" od Reagana/, pokazano operatywno�æ organów /odzyskanie
obrazu skradzionego w Bieczu/ oraz zapewniono, ¿e w³adza
dba o lud /podwy¿ki rent i emerytur ze starego portfela/.
Nastêpnie za� �rodki masowego przesz³y pod przewodem do
spraw bie¿¹cych...
===================================================

===================================================

WOJNA Z NARODEM WIDZIANA OD �RODKA - ci¹g dalszy wywiadu
"Kultury" z p³k. R.J. Kukliñskim, przeprowadzonego w pi¹t¹
rocznicê wprowadzenia stanu wojennego w Polsce /15/

R.J. KUKLIÑSKI: /.../ Otó¿ w celu wymanewrowania zbuntowane-
go spo³eczeñstwa, Sztab Kierowniczy zgodzi³ siê taktycznie na
podpisanie ma³o precyzyjnej umowy spo³ecznej, aby po wygasze-
niu po¿aru strajkowego, który ogarn¹³ niemal ca³¹ Polskê, w
korzystniejszych warunkach przej�æ do kontrofensywy �rodka-
mi administracyjnymi, z wprowadzeniem stanu wojennego - jako
�rodkiem ostatecznym w³¹cznie.
   Poniewa¿ ju¿ pierwsze - podjête we wrze�niu 1980 - próby
wymanewrowania spo³eczeñstwa             /ci¹g. dal. na str. 2/

===========
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kojnie, nie niepokojeni przez
milicjê.
--- Gdy grupki wiernych
wraca³y z mszy na Wawelu,
pewna pani zaczepi³a siedz¹-
cych i nudz¹cych siê na ³aw-
kach na Plantach milicjantów
niewinnym zapytaniem: - I co,
premii nie bêdzie?...
--- W ko�ciele Mariackim by³o
równie¿ pustawo. Jak we wszy-
stkich ko�cio³ach - odczytano
tekst modlitwy papieskiej.
Od�piewano Bo¿e co� Polskê.
--- W Krakowie da³ siê we
znaki brak informacji o
mszach za Ojczyznê w rocznicê
Porozumieñ Sierpniowych.
Podane by³y jedynie w og³o-
szeniach ko�cielnych. Znajomi
dzwonili do siebie, pytali siê
nawzajem - gdzie, kiedy odbê-
dzie siê msza centralna. De-
cyzje o uczestnictwie we mszy
- co do miejsca by³y na ogó³
przypadkowe.
=========================

Z KRAJU
--- We Wroc³awiu w ponie-
dzia³ek odby³a siê 500-osobo-
wa manifestacja zwolenników
"S". Interweniowa³a milicja,
aresztowano oko³o 10 osób, w
tym m.in. Józefa Piniora.
--- W Gdañsku Lech Wa³êsa w
towarzystwie pó³tora tysi¹ca
osób z³o¿y³ kwiaty pod Pomni-
kiem Poleg³ych Stoczniowców.
=========================

ZE �WIATA
--- Polonia, szczególnie
amerykañska uczci³a siódm¹
rocznicê Sierpnia licznymi
uroczysto�ciami i mszami �w.
=========================
POTWIERDZAMY: �l¹zacy -
3000. D z i ê k u j e m y !
=========================
TABLICE PAPIESKIE W KRAKOWIE
   25 marca 1980 r. ods³oniêto
plakietkê z podobizn¹ papie¿a
nad wej�ciem do tzw. "Kamie-
nio³omu Jana Paw³a II" w
obrêbie zabudowañ parafial-
nych ko�cio³a �w. Józefa przy
ul. Zamojskiego w Podgórzu.
Projektowa³ j¹ artysta rze�-
biarz B. Langman.

z u¿yciem ró¿nych �rodków administracyjnych przynosi³y
wrêcz odwrotny skutek, Sztab Kierowniczy podj¹³ ogóln¹ de-
cyzjê o rozpoczêciu przygotowañ do wprowadzenia stanu wo-
jennego.
   W wojsku polskim przygotowania te rozpoczê³y siê 22 pa�-
dziernika 1980 roku, to jest na dwa dni przed rozpraw¹ reje-
stracyjn¹ "Solidarno�ci" w S¹dzie Wojewódzkim w Warszawie.
   W dniu tym - na polecenie ówczesnego ministra Obrony
Narodowej genera³a armii Wojciecha Jaruzelskiego - Sztab
Generalny WP rozpocz¹³ w trybie pilnym opracowywanie planu
wprowadzenia na terytorium PRL stanu wojennego.          cdn
===================================================

C z y t a j  u w a ¿ n i e

DO PRZYSZ£YCH POKOLEÑ
   Pewnie zastanawiacie siê jak mogli�my tak zwyczajnie ¿yæ,
jakby�my nie wiedzieli co siê dzieje. Byæ mo¿e wyda siê to
wam niepojête, ale my�my wiedzieli. Przynajmniej po³owa z
nas zdawa³a sobie sprawê, do czego to prowadzi. Najbardziej
niepojête jest jednak to, ¿e wiedz¹c, nic nie mogli�my na to
poradziæ, chocia¿ wszystko dzia³o siê na naszych oczach.
/Niech was nie myli totalna bzdura w naszych gazetach. Nikt
nie czyta³ gazet./
   - Dobrze - mówicie - ale mo¿na by³o krzyczeæ i biæ g³ow¹
o bruk!
   Otó¿ wiecie, wszystko nam jako� zobojêtnia³o. W koñcu wie-
dzieli�my, ¿e waszych czasów nie doczekamy.
   Bardzo nam przykro.                               /k/
===================================================

FALA

   Odrodzenie religijne tak charakterystyczne dla Polski
lat osiemdziesi¹tych przybra³o kszta³t fali, która jak siê
zdaje, osi¹ga dzisiaj swój punkt kulminacyjny. Wed³ug ostat-
nich sonda¿y a¿ 94 procent Polaków uwa¿a siê za ludzi wie-
rz¹cych.
   Atei�ci wytykaj¹ owej odrodzonej religijno�ci Polaków
polityczn¹ teatralizacjê, powierzchown¹ obrzêdowo�æ i rytu-
alizacjê. Ko�ció³ musi jednak spo¿ytkowaæ ow¹ falê dla na-
szego wspólnego dobra. Je�li nawet wzbudzi³y j¹ czynniki
pozareligijne, co podkre�la ci¹gle propaganda, nie ma ¿adne-
go powodu, aby energia w niej drzemi¹ca nie mog³a byæ spo-
³ecznie u¿yteczna.
   Ko�ció³ staje wiêc przed zadaniem na miarê naszego czasu.
Zasymilowanie przezeñ fali posierpniowej religijno�ci daje
mu szansê dalszego wzmocnienia, a Polakom nadziejê na jakie�
pozytywne formy dzia³ania.
===================================================
L u f c i k  w a r i a t a
   "Urban - paranoja, Jaruzelski - schizofrenia, Rakowski -
me nte captus, Dobraczyñski - �wir, jeden Kiszczak zdrowy na
umy�le, ale có¿ z tego, kiedy kanalia..." Takie oto pomruki
us³ysza³em pewnej nocy z s¹siedniej wygódki. Potem rozleg³o
siê spuszczanie wody i wytoczy³ siê nasz drogi sekretarz,
kompletnie pijany. Widzia³em przez szparkê, jak stan¹³ jesz-
cze przed lustrem, popatrzy³ na swoje odbicie i zakoñczy³ -
"Tylko wy mi zostali�cie, sierocie...". Po czym oddali³ siê
szlochaj¹c. Bidula - ma chor¹ w¹trobê, a musi wykonywaæ
sierpniowe zadanie organizacyjne. ¯eby spo¿ycie jednak
wzros³o...
                                            - Hipek -       ---
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=======================

Z REGIONU
--- Kolejna budowla socjali-
zmu w Krakowie - Hotel Forum.
Wznoszony przez 13 lat, wpad³
w kolejny po�lizg. Otwarcie
przesuniêto na styczeñ 88.
Tymczasem basen hotelowy
przecieka, zalewa tapety, któ-
re odchodz¹, a wyposa¿enia
kuchni nie mo¿na nijak dopa-
sowaæ do jej wnêtrza projekto-
wanego 20 lat temu z my�l¹ o
zupe³nie innych urz¹dzeniach
ni¿ teraz sprowadzane. Dzia³a
ju¿ dyrekcja hotelu, w tym
kilku dyrektorów, którzy maj¹
siê podobno nie�le. Ot, dyrek-
cja cyrku w budowie.
--- Z wakacyjnych woja¿y po
Polsce wynika nieodparcie je-
den wniosek: Kraków w porów-
naniu do innych wielkich
miast ma zaopatrzenie fatal-
ne, zarówno w artyku³y spo-
¿ywcze, jak i przemys³owe. Wa-
kacje prowokuj¹ do wydawania
pieniêdzy, ale w Krakowie
mo¿na je wydaæ prawie tylko i
wy³¹cznie na pami¹tki. Znowu
Galicja najbiedniejsza.
--- Nowo�ci wydawnicze w re-
gionie. Raymond Aron, Isaiah
Berlin, Hannah Arendt, Trój-
g³os o wolno�ci, CDN i Wolna
Spó³ka Wydawnicza "Komitywa",
Warszawa 1987, 108 s., 550 z³.
Eseje trzech znanych filozo-
fów polityki, po raz pierwszy
prezentowane polskiemu czy-
telnikowi. Eseje godne s¹ po-
lecenia nie tylko zajmuj¹cym
siê t¹ dziedzin¹, lecz wszyst-
kim zainteresowanym.

 Z KRAJU
--- W rocznicê wybuchu straj-
ku w Stoczni Gdañskiej ukaza³
siê trzeci specjalny numer
"Rady Narodowej" ze stenogra-
mem obrad Spo³ecznej Rady Kon-
sultacyjnej, zwanej brzydko
SRaK¹. Warto poczytaæ.
--- Od wrze�nia wchodzi w ¿y-
cie podwy¿ka p³ac nauczyciel-
skich. �wie¿y absolwent wy¿szej
uczelni bêdzie zarabiaæ 16 ty-
siêcy z³otych. To ju¿ tylko
trochê mniej ni¿ sprz¹taczka.
--- W drugim wydaniu mapy
"O�rodki kultu religijnego w

Polsce" przygotowanym w tym
roku przez Pañstwowe Przed-
siêbiorstwo Wydawnictw Kar-
tograficznych, nie ma ju¿
informacji o grobie ks. Je-
rzego Popie³uszki przy ko-
�ciele �w. Stanis³awa Kostki
w Warszawie. Informacjê tê
usuniêto mimo papieskiej
modlitwy przy grobie ksiê-
dza Jerzego oraz coraz
wiêkszych pog³osek o przy-
gotowywanej beatyfikacji
kap³ana "Solidarno�ci"
--- Przedsiêbiorstwo Han-
dlu Zagranicznego "Torimex"

===================================================
C z y t a j   u w a ¿ n i e

ZMIANA JAKO�CIOWA
    Tyle faktów mówi nam o naszej kulturowej i narodowej
to¿samo�ci. Przez czterdzie�ci lat najlepsi z nas brali to
pos³anie jako adresowane do siebie. Przejmowali tê spu�ciznê
i szli za ni¹. Tracili na tym. Ale im zawdziêczamy to, co
jeszcze zosta³o.
    Teraz kolaboruj¹ca w³adza i �wiadome siebie spo³eczeñ-
stwo to stan równowagi si³. Wywalczyli�my to. Teraz ¿aden
indywidualny wysi³ek nie idzie na marne. /k/
=====================================================

WOJNA Z NARODEM WIDZIANA OD �RODKA - ci¹g dalszy wywiadu
"Kultury" z p³k. R. Kukliñskim, przeprowadzonego w pi¹t¹
rocznicê wprowadzenia stanu wojennego w Polsce /16/

R.J. KUKLIÑSKI: /�/ Ogólne kierownictwo nad planowaniem od
pocz¹tku do koñca sprawowa³ szef Sztabu Generalnego WP ge-
nera³ broni Florian Siwicki. We wstêpnej fazie planowania
w sztabie Generalnym WP uczestniczyli wy³¹cznie zastêpcy
szefa Sztabu, to jest: gen. dyw. Tadeusz Hupa³owski, gen.
dyw. Jerzy Skalski, gen. dyw. Antoni Jasiñski, gen. bryg. Mie-
czys³aw Dachowski oraz ja sam, pu³kownik Jerzy Kukliñski.
   Pó�niej do tego zespo³u w³¹czeni zostali dodatkowo - z Za-
rz¹du Operacyjnego Sztabu Generalnego WP: gen. bryg. Wac³aw
Szklarski, pu³k. dypl. Czes³aw Witt, pu³k. dypl. Franciszek
Pucha³a oraz z Zarz¹du X Sztabu Generalnego WP: pu³k. Ste-
fan Marciniak.
   Ze Sztabem Generalnym WP wspó³pracowa³y: Sekretariat
KOK, który przygotowywa³ wszystkie akty prawne stanu wo-
jennego; Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych z wiadomymi zada-
niami oraz Wydzia³ Propagandy KC PZPR wespó³ z G³ównym Za-
rz¹dem Politycznym WP.
   Wstêpna /w³a�ciwie studyjna/ wersja planów, ³¹cznie
z projektami niektórych aktów prawnych stanu wojennego go-
towa by³a ju¿ w listopadzie 1980 roku i jeszcze w tym samym
miesi¹cu zosta³a przedstawiona do rozpatrzenia przez Komi-
tet Obrony Kraju, któremu przewodniczy³ ówczesny premier
Pinkowski.
   Prezentacja planów mia³a charakter ogólny bez wdawania
siê w szczegó³y, gdy¿ w ocenie kierownictwa wojskowego czê�æ
cz³onków Komitetu Obrony Kraju nale¿a³a do grupy tzw.
"Smoncesów" czyli ludzi niepewnych, zdradzaj¹cych pewne
sk³onno�ci do przemodelowania systemu politycznego PRL,
którzy w tym organie w³adzy zasiadali tylko czasowo.  cdn.
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zajmuje siê sprzeda¿¹ towarów,
których mamy za du¿o. Okazuje
siê, ¿e za du¿o mamy: porcela-
ny sto³owej, sprzêtu o�wietle-
niowego, upominków, suszu
owocowo-warzywnego, butelek,
s³oików, makulatury i trocin.
Zw³aszcza trocin. /NAI/
--- Ró¿ne tzw. organizacje
spo³eczno-polityczne, w tym
przewodnia si³a narodu zwa-
bia³y w wakacje nudz¹c¹ siê
m³odzie¿ urz¹dzaj¹c du¿ym
kosztem kluby komputerowe. Ma
to chyba byæ konkurencja dla
sprzêtu audiowizualnego udo-
stêpnianego m³odzie¿y przez
Ko�ció³. Re¿im poszed³ po ro-
zum do g³owy zgodnie z twier-
dzeniem Lenina, ¿e uczyæ siê
trzeba nawet od diab³a, tzn�
Pana Boga.
--- Wycofano sowieckie lata-
j¹ce trumny z linii zagra-
nicznych LOTu - co niew¹tpli-
wie dowodzi ca³kowitej suwe-
renno�ci naszego kraju� P³a-
ciæ Jankesom za wypo¿yczenie
Douglasa DC te¿ bêdziemy sami.
I bilety - bêdzie mo¿na kupo-
waæ za z³otówki! Ile¿ szczê�cia
naraz.
--- Polskie szko³y rozpoczê³y
kolejny rok w coraz gorszych
warunkach lokalowych. Nowe
szko³y buduje siê dzi� rzadko
i najczê�ciej z funduszy spo-
³ecznych. O katastrofie mo¿na
mówiæ na wsi. Stare budynki,
które kiedy� z grubsza przy-
stosowano do zajêæ szkolnych,
nie s¹ remontowane i wal¹ siê.
W planach s¹ nowe szko³y, ale
nie ma na nie pieniêdzy. Ku-
ratoria pocieszaj¹ siê jednak
ni¿em demograficznym, który
jakoby nadchodzi.
==========================
TABLICE PAPIESKIE W KRAKOWIE
    Z okazji 5 rocznicy ponty-
fikatu parafianie Borku Fa-
³êckiego ufundowali tablicê
wmurowan¹ w �cianê ko�cio³a,
z napisem: "Tu pracowa³em - tu
ukszta³towa³o siê moje powo³a-
nie - w szczególny sposób czu-
jê siê zwi¹zany z wasz¹ para-
fi¹�"/ s³owa Jana Paw³a II
dla upamiêtnienia jego drogi
¿ycia prowadz¹cej przez Borek
Fa³êcki i dokonanej przezeñ
konsekracji tej �wi¹tyni po-
mnik ten ufundowano".

SOCJALIZM SIÊ SYPIE NA LUDZI
    Oto seria tragicznych katastrof w ostatnim czasie: w
maju najwiêksza katastrofa w historii lotnictwa cywilne-
go - 176 ofiar �miertelnych. We wrze�niu najwiêksza kata-
strofa w historii komunikacji miejskiej - "tylko" 6 ofiar
�miertelnych. W tym samym dniu dwie "zwyk³e" katastrofy -
zderzenie poci¹gów pod W³ochami - 8 ofiar i zawa³ w ko-
palni "Lubin" - 3 ofiary �miertelne. Oprócz tego kilka wy-
padków autobusowych w wakacje z dzieæmi wiezionymi na wy-
poczynek.
    Jednak wypadki zdarzaj¹ siê siê najczê�ciej tam, gdzie
s¹ po temu warunki. Górnicy od lat bij¹ na alarm, gdy¿ dla
zwiêkszenia urobku kopalnie naruszaj¹ podstawowe wymogi
bezpieczeñstwa. Piloci linii krajowych nie taj¹, ¿e boj¹ siê
lataæ zdezelowanymi samolotami LOTu. Linie miêdzynarodowe
prawie przesta³y istnieæ, gdy¿ obs³uguj¹ce je I³y posz³y do
przegl¹du. Podejrzane s¹ o to, ¿e w ka¿dej chwili mog¹ siê
rozlecieæ w powietrzu. Wszyscy te¿ wiedz¹ w jakim op³aka-
nym stanie jest tabor kolejowy oraz tramwaje i autobusy
komunikacji miejskiej. Strach po prostu wsiadaæ. Te warun-
ki, w których dochodzi do "historycznych" katastrof s¹
nieod³¹cznym elementem socjalistycznej gospodarki. Od
dziesiêcioleci wszystko trzyma siê za s³owo honoru, ale
w pewnym momencie zaczyna siê sypaæ, jak tynk w Colle-
gium Olszewskiego, nale¿¹cym do UJ. Przerywa siê wtedy
zajêcia i przeczekuje. Kiedy przestaje prószyæ studenci
kontynuuj¹.
    Socjalizmu przeczekaæ siê jednak nie da, bo on nie sy-
pie siê sam, on sypie siê na ludzi.
=================================================
WYPISY Z LITERATURY OJCZYSTEJ - Kazimierz Wierzyñski
W y p r a w a   f e n i c k a

Spirytus, kabanos, konserwy,
Dolary najlepsze po sto w jednym sztychu
Skubani nie znajd¹
Konstanca, Konstantynopol, Ateny, Rzym,
Rumunom nie wierzyæ,
W Turcji dobre skóry,
W Grecji nic,
W Rzymie to co innego,
Koloseum i gacie,
P³aszcze ortalionowe,
Z³oto po dolarze za gram,
Czaszka pracuje
Trzy razy obróciæ a okr¹g³y rok murowany
550 Fenicjan na Freundschaft
na Transylwanii
Bilet 36 000
Pensja roczna przeciêtnie 18
Resztê trzeba dosk³adaæ przez du¿e R

===================================================

L u f c i k    w a r i a t a
    W ramach porz¹dkowania wszystkiego w ogóle mamy teraz
sk³adaæ podania o zezwolenie na korzystanie z lornetek.
    W podaniu nale¿y podaæ: typ lornetki, �ród³o zakupu,
nazwê planety, na któr¹ zamierzamy patrzeæ oraz miejsce
i czas obserwacji wraz z krótkim uzasadnieniem.
    Podania zaopiniowane przez pielêgniarzy bêd¹ przeka-
zane do rozpatrzenia w³a�ciwym organom.
    Hej!

- Hipek -
====================================================
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Z REGIONU
--- Lekarze laryngolodzy
otrzymali zalecenie od wy-
dzia³u zdrowia, by wydawali
takich diagnoz na pi�mie,
które mog³yby staæ siê pod-
staw¹ do przypuszczenia, ¿e
uszkodzenie gard³a zosta³o
spowodowane ska¿eniem ra-
dioaktywnym po wybuchu w
Czernobylu. Zalecenie to wy-
nika z obawy, ¿e mog³oby
doj�æ do procesów s¹dowych
o odszkodowania zwrotne z
tego tytu³u.
--- Przy okazji "po�lizgu"
hotelu Forum starsi krako-
wianie przypominaj¹, ¿e in-
nej budowli socjalizmu - no-
wemu gmachowi Muzeum Naro-
dowego stuknê³o ju¿ okr¹g³e
20 lat, a do koñca pozosta³o
jeszcze parê. Hotel Holiday
Inn o standardzie europej-
skim Francuzi postawili
nieopodal przy ul. Koniewa
równo w dwa lata.
--- Hierarchiê tego, co we-
d³ug w³adzy najwa¿niejsze
dla polskiego robotnika,
szczerze i odwa¿nie formu-
³uj¹ Krakowskie Zak³ady So-
dowe. Has³o, które wisi nad
wej�ciem do biurowca, wyli-
cza co nastêpuje, "bezpiecz-
nie, gospodarnie, praworz¹d-
nie". A mo¿e by tak jeszcze
"dostatnio"?
--- W Hucie im. Lenina
przyby³o przez rok 20 kan-
dydatów do partii. Ogólny
marazm - ludziom nie chce
siê zapisywaæ ju¿ nawet do
partii�

Z KRAJU
--- W Warszawie zmar³
ksi¹dz Teofil Bogucki, pro-
boszcz z parafii �w. Stani-
s³awa Kostki na ¯oliborzu,
przyjaciel i prze³o¿ony ksiê-
dza Jerzego Popie³uszki, sym-
patyk "Solidarno�ci". W sobotê
odby³ siê jego pogrzeb z
udzia³em kilku tysiêcy osób.
Obecny by³ równie¿ Lech Wa-
³êsa. W czasie uroczysto�ci
odczytano list Jana Paw³a II
po�wiêcony osobie zmar³ego.
--- W ca³ej Polsce, przed
sklepami miêsnymi ustawiaj¹

siê kolejki. Tymczasem spo-
�ród kilku zdobyczy Sierpnia
80 - jak niedzielna msza w
radiu, wolne soboty i kartki
na miêso - te ostatnie s¹ za-
gro¿one w coraz wiêkszym
stopniu. Ci¹gle przeb¹kuje
siê o ich likwidacji. przed-
stawiaj¹c to jako kolejny
sukces tzw. normalizacji.
Mo¿na sobie wyobraziæ ten
"sukces", skoro mimo systemu
kartkowego przed sklepami
coraz d³u¿sze ogonki. Ewen-
tualna likwidacja kartek
stworzy sytuacjê znan¹ ju¿

===================================================

WOJNA Z NARODEM WIDZIANA OD �RODKA - ci¹g dalszy wywiadu
"Kultury" z p³k. J. Kuliñskim, przeprowadzonego w pi¹t¹
rocznicê wprowadzenia stanu wojennego Polsce /17/.

R.J. KUKLIÑSKI: /�/ Przedstawiona na listopadowym posie-
dzeniu KOK przez MON i MSW koncepcja stanu wojennego,
w swych celach i generalnych za³o¿eniach niewiele odstawa³a
od tej, któr¹ zrealizowano w grudniu roku nastêpnego.
    Ministerstwo Obrony Narodowej postulowa³o:
    Zawieszenie praw obywatelskich, ustanowienie nadzwy-
czajnych uprawnieñ w³adzy i administracji pañstwowej oraz
wydanie specjalnego dekretu o stosunkach pracy. Wojsko ¿¹-
da³o równie¿ zastosowania postanowieñ o powszechnym obo-
wi¹zku obrony umo¿liwiaj¹cych:
- przeprowadzenie czê�ciowej mobilizacji, która mog³aby

siêgaæ powo³ania oko³o 250 tys. rezerwistów,
- zamianê z mocy prawa zasadniczej s³u¿by wojskowej, prze-

szkolenia studentów i absolwentów szkó³ wy¿szych na
czynn¹ s³u¿bê wojskow¹,

- przeprowadzenie szerokiej militaryzacji jednostek gospo-
darki narodowej oraz

- powo³anie do jednego miliona osób do s³u¿by w Obronie Cy-
wilnej.

    Po do�wiadczeniach grudnia 1970 roku Sztab Generalny WP
chcia³ ograniczyæ funkcje wojska w okresie stanu wojennego
do terroryzowania spo³eczeñstwa w du¿ych aglomeracjach miej-
sko-przemys³owych, co dyplomatycznie nazywano "utrzymywa-
niem ³adu i porz¹dku wewnêtrznego w miastach". Nie widzia³
natomiast dla wojska ¿adnych zadañ w bezpo�redniej konfron-
tacji ze strajkuj¹cymi robotnikami. Sztab Generalny WP sta³
na stanowisku, ¿e funkcja ta powinna przypa�æ si³om Minis-
terstwa Spraw Wewnêtrznych. W celu odci¹¿enia tych si³ oraz
udzielenia im pomocy, wojsko zadeklarowa³o przyjêcie w och-
ronê obiektów specjalnych oraz przekazania MSW ciê¿kiego
uzbrojenia i sprzêtu /broni, amunicji, transporterów opan-
cerzonych, �mig³owców itp./.
    Minister Spraw Wewnêtrznych, Miros³aw Milewski, nie ba-
wi³ siê w owijanie zamiarów jego resortu w g³adk¹ termino-
logiê typu ograniczenie praw obywatelskich, stwierdzaj¹c
bardzo konkretnie, ¿e konieczne jest:
- zdelegalizowanie dzia³alno�ci NSZZ "Solidarno�æ",
- przeprowadzenie szerokiej akcji internowania dzia³aczy

opozycji i "Solidarno�ci",
- wydanie zakazu swobodnego poruszania siê obywateli oraz

/c. dal. na str. 2/
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z czasów Gierka: maj¹cy czas
na wystawanie w kolejkach
co� upoluj¹. Reszta za�, ra-
zem z kartkami straci pod-
stawê do upomnienia siê o
jaki� och³ap, co teraz -
przynajmniej teoretycznie -
gwarantuje kartka.
========================

ZE �WIATA
--- W czwartek Jan Pawe³ II
rozpocz¹³ swoj¹ drug¹ podró¿
do Stanów Zjednoczonych. Wi-
zyta trwaæ bêdzie 10 dni,
papie¿ wyg³osi 44 homilie,
odwiedzi szereg miast� Pa-
miêtacie czerwiec?
--- Bu³garia, choæ ¿yje z
turystów, specjalnie siê
nimi nie przejmuje. W cza-
sie upalnego lata jedynym
ch³odnym napojem dostêpnym
tury�cie by³o� kwa�ne mle-
ko. Brak równie¿ w tym kra-
ju tak widocznej na polskim
choæby wybrze¿u ma³ej ga-
stronomii. Stara prawid³o-
wo�æ socjalizmu - to, co ¿ywi
kraj, jest najbardziej za-
niedbane i biedne.
========================

MY�L �REDNIEGO POLAKA

    Idea drugiego etapu re-
formy polega na tym, by
d³ugi zamieniæ na udzia³y, a
udzia³y upañstwowiæ.
========================

TABLICE PAPIESKIE W KRAKOWIE

    W czerwcu 1980 r. przed
ko�cio³em �w. �w. Piotra i
Paw³a przy ul. Grodzkiej,
u stóp podstawy figury �w.
Piotra /pierwszej wtedy
zrekonstruowanej z 12 Apo-
sto³ów przed ko�cio³em/
wmontowano ma³¹ tabliczkê
metalow¹ z zapisem: "Nastêp-
ca �w. Piotra papie¿ Jan Pa-
we³ II ufundowa³ tê figurê.
R.P. 1980".
========================

    �W szko³ach trwa eduka-
cja, w uczelniach weryfika-
cja, w przedsiêbiorstwach
atestacja - zdaje siê, ¿e w
tej sytuacji trudno mieæ na-
dziejê na normalizacjê. Mam
racjê?..

ustanowienie godziny policyjnej,
- zawieszanie takich praw obywatelskich, jak nietykalno�æ

osobista, nienaruszalno�æ mieszkañ i tajemnicy korespon-
dencji, prawa zrzeszania siê, wolno�ci s³owa, druków,
zgromadzeñ, wieców, pochodów, manifestacji,

- ustanowienie s¹dów specjalnych do karania winnych naru-
szenia praw stanu wojennego. cdn.

===================================================
migawki z wakacji --- migawki z wakacji --- migawki

LIPIEC W JUSZCZYNIE
    19 lipca br., o godz.11.00 zosta³a odprawiona msza �w. za
Ojczyznê w Juszczynie. Celebrowa³ j¹ ks. Adolf Chojnacki.
Wszystkich obecnych powita³ bardzo serdecznie - zarówno
tych, którzy przybyli modliæ siê w intencji Ojczyzny, jak
i tych, których przewiód³ do ko�cio³a obowi¹zek s³u¿bowy -
ksi¹dz stwierdzi³, ¿e dla nikogo miejsca nie zabraknie. Po
mszy �w. wyst¹pi³ szef KPN-u Leszek Moczulski, który wypo-
wiedzia³ siê na temat sytuacji PRL w ostatnim czasie, odpo-
wiada³ równie¿ na pytania.
    W trzy dni pó�niej, w rocznicê osadzenia Józefa Pi³sud-
skiego w Magdeburgu, ods³oniêto w Juszczynie na wie¿y przy-
ko�cielnej tablicê pami¹tkow¹ ku czci pomordowanych w osta-
tnich czterech dziesi¹tkach lat. Tre�æ tablicy, któr¹ ods³o-
ni³a Anna Walentynowicz, jest podana w taki sposób, ¿e czy-
taj¹c w pionie zauwa¿a siê litery PRON ociekaj¹ce kropelka-
mi krwi. Zosta³ równie¿ usypany Grób Grobów, w którym zo-
sta³a z³o¿ona ziemia z pól bitewnych, gdzie Polacy przelewa-
li krew od 1410 roku a¿ do ostatniej wojny �wiatowej oraz z
grobów, mogi³ i kopców O�wiêcimia, Mauthausen, Gross Rosen,
Wilna, Lwowa i Katynia, z grobów powstañ 1830, 1863 i 1944
roku, z grobu Przemyka i ks. J. Popie³uszki. Opraw¹ tej uro-
czysto�ci by³a chor¹giew KPN, transparenty "Solidarno�ci"
i Federacji M³odzie¿y Walcz¹cej.
    Wszystko to poprzedzi³a msza �w. odprawiana przez ks.
A. Chojnackiego w asy�cie drugiego ksiêdza, który zamiast
kazania przeczyta³ pos³anie L. Moczulskiego. Uroczysto�æ za-
koñczy³a siê od�piewaniem "Bo¿e co� Polskê", "Ojczyzno ma",
"Solidarni" i hymnu "Jeszcze Polska nie zginê³a".
===================================================
POLSKA DROGA OBOK SOCJALIZMU
    Mieszczuchów przemierzaj¹cych w wakacje po³udniow¹ Pol-
skê od lat wprawiaj¹ w os³upienie cudaczne wehiku³y poru-
szaj¹ce siê po lokalnych drogach i polach. S¹ to ci¹gniki
rodem z ku�ni. Montuje siê je ze starego ¿elastwa. Niektóre
trafi³yby z pewno�ci¹ do ksiêgi rekordów, inne pod wzglêdem
prostoty konstrukcji s¹ pewnie polskim cudem techniki.
    Te pojazdy to polska droga obok socjalizmu. Wiedzie ona
przez prywatn¹ ku�niê, która z powodzeniem konkuruje z so-
cjalistyczn¹ fabryk¹ traktorów. Fabryka bowiem realizuje
plany pañstwowe i "nietrafion¹" licencjê Massey-Fergusona.
Ch³op za� chce siaæ i oraæ, tote¿ nie zawracaj¹c sobie g³owy
pañstwowym, robi sobie maszynê sam.
    Ch³opski zdrowy rozum zniszczyæ mo¿e jedynie kolektywi-
zacja. Wystêpuj¹cy przeciwko niej Gomu³ka chcia³ kroczyæ
polsk¹ drog¹ do socjalizmu. Dzi� powinien przewracaæ siê
w grobie. Indywidualny rolnik zamiast "do" - kroczy "obok".
===================================================
L u f c i k   w a r i a t a
    Kto� podrzuci³ do gabinetu zabiegowego zdech³ego szczu-
ra. Mia³ przywi¹zan¹ do ogona kokardê czerwon¹ z napisem
"Przysz³o�æ - to my!". �ledztwo w toku. Pa!

 - Hipek -  ---
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========================

Z REGIONU
--- Przed rocznic¹ agresji
sowieckiej na Polskê w 1939
roku, na murach Krakowa po-
jawi³y siê napisy "17 wrze-
�nia - pamiêtaj".
--- W Krakowie kolportowa-
na by³a w zesz³ym tygodniu
ulotka "Kolejny wiêzieñ su-
mienia" - o Henryku Piecu,
podoficerze MO z Gdyni.
Ulotka podaje jego ¿yciorys
oraz przypomina o innych
wiê�niach sumienia Trójmia-
sta - kapitanie SB Hodyszu
i sier¿ancie SB Siedliñskim,
funkcjonariuszach skazanych
za wspó³pracê z "Solidarno-
�ci¹".
--- Poza Rynkiem G³ównym,
gdzie aktualnie trwa inten-
sywne odnawianie elewacji,
stary Kraków ginie. Szcze-
góln¹ ruinê przedstawia sob¹
po¿ydowski Kazimierz. Wysie-
dlone kamienice, od lat cze-
kaj¹ce na remont, niszczej¹
w zastraszaj¹cym tempie. Nie-
które zasiedlane s¹ powtór-
nie - tyle, ¿e na dziko. Na
remonty nie ma pieniêdzy. A¿
od czasu do czasu runie jaki�
gzyms cudem nie zabijaj¹c ni-
kogo. Zdarzy³o siê to w³a�nie
przed paroma dniami na ul.
Stradom. Zwalisko uprz¹tniê-
to. Jak siê wydaje, sytuacjê
zmieniæ mog¹ jedynie jakie�
ofiary �miertelne.
--- Na Rynku G³ównym trwa³y
przez ostatnie dni targi lu-
dowe. Rynek zarzucono sto-

iskami, na których naja-
trakcyjniejszym towarem by³y
ludowe zabawki i ozdoby. Na
budowê tych stoisk zu¿yto
tak¹ ilo�æ desek, ¿e wystar-
czy³aby ona na rusztowania
dla kilku remontowanych ka-
mienic. A budowlañcy z reno-
wacji wci¹¿ narzekaj¹ na
brak drewna.
--- W Konsulacie Stanów
Zjednoczonych na ul. Stolar-
skiej jest czynna do 25 bm.
wystawa po�wiêcona 200-nej
rocznicy uchwalenia Konsty-
tucji USA. Mo¿na j¹ ogl¹daæ

w godzinach od 9 do 16. Wstêp
wolny.
============================

Z KRAJU
--- Kryzys s³u¿y polskiej na-
uce. Nasi socjologowie - empi-
ry�ci s¹ ostatnio chêtnie za-
praszani na Zachód, gdzie
przedstawiaj¹ szczegó³owe wy-
niki badañ nad spo³eczeñstwem
w zapa�ci - czyli polskim oraz
kilkoma o�ciennymi. Publicz-
no�æ - jak twierdz¹ owi eks-
pertowi wyk³adowcy - daleka
jest          /c. dal. na str. 2/

===================================================

WOJNA Z NARODEM WIDZIANA OD �RODKA - ci¹g dalszy wywiadu
z "Kultury" z p³k. R. Kuliñskim, przeprowadzonego w pi¹t¹
rocznicê wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. /18/

R.J. KUKLIÑSKI: /.../ Przy rozwa¿aniu metod dzia³ania mini-
ster Milewski chcia³ liczyæ na wiêksze ni¿ to przewidywa³
Sztab Generalny WP zaanga¿owanie wojska w ewentualnych
bezpo�rednich starciach ze spo³eczeñstwem.
    W sumie pierwsza wizja, czy te¿ przymiarka do wprowadze-
nia stanu wojennego - od strony postulatów i ¿yczeñ, co na-
le¿a³oby zawiesiæ, zakazaæ, nakazaæ, zmilitaryzowaæ, zdele-
galizowaæ, gdzie pos³aæ wojsko, a gdzie si³y bezpieczeñstwa,
kogo ochraniaæ, a kogo internowaæ - nie by³a daleka od kon-
cepcji finalnej, która zosta³a zrealizowana 13 miesiêcy pó�-
niej.
    Od strony mo¿liwo�ci realizacji postulowanych zamierzeñ
stanu wojennego przymiarka ta wypad³a jak najgorzej. Z tego
co wiem o tym posiedzeniu w listopadzie 1980 nikt z cz³onków
Komitetu Obrony Kraju, na czele z Miros³awem Milewskim nie
widzia³ mo¿liwo�ci wprowadzenia tych koncepcji w ¿ycie.
    Oceniaj¹c s³usznie, ¿e wprowadzenie stanu wojennego
w ówczesnej sytuacji Kraju mog³oby byæ pocz¹tkiem prawdzi-
wego koñca w³adzy i musia³oby siê skoñczyæ zbrojn¹ inter-
wencj¹ Zwi¹zku Radzieckiego, Komitet Obrony Kraju przyj¹³
jedynie do wiadomo�ci przedstawione przez MON i MSW koncep-
cje oraz poleci³ kontynuowanie przygotowañ w tym kierunku.
Na wniosek MON, Komitet Obrony Kraju wyrazi³ zgodê, aby
przygotowaniami do wprowadzenia stanu wojennego obj¹æ rów-
nie¿ kluczowe resorty cywilne, g³ównie: £¹czno�ci, Energety-
ki, Komunikacji oraz Handlu Wewnêtrznego i Us³ug.
    Mówi¹c o listopadowych decyzjach KOK w sprawie stanu
wojennego, nie sposób pomin¹æ pozytywnej roli, jak¹ odgrywa³
w owych dniach i pó�niej jeszcze ówczesny I Sekretarz KC
PZPR Stanis³aw Kania. Formalnie rzecz bior¹c, Stanis³aw Ka-
nia nie by³ cz³onkiem KOK, ale nie muszê chyba wyja�niaæ, ¿e
jego opinie mia³y dla tego organu, zw³aszcza dla premiera
rz¹du, który by³ przewodnicz¹cym KOK-u moc wi¹¿¹c¹. Otó¿
Stanis³aw Kania - mimo sk³adanych radzieckiemu kierownic-
twu przyrzeczeñ u¿ycia si³y dla obrony specyficznie przez
nich pojmowanego socjalizmu - w praktyce do koñca by³ zwo-
lennikiem rozprawienia siê z "Solidarno�ci¹" wy³¹cznie
�rodkami politycznymi. Nie ulega wiêc w¹tpliwo�ci, ¿e ta po-
stawa Stanis³awa Kani, popieranego do pewnego momentu przez
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od chêci ideologicznej kon-
frontacji, co czêsto zdarza³o
siê dawniej. Dla spo³eczeñstw
w zapa�ci pozosta³o na Zacho-
dzie ju¿ tylko wspó³czucie.
--- Polski Pewex rozes³a³
ostatnio do lekarzy oraz wy-
branych pacjentów wykaz le-
ków z cennikiem, prowadzo-
nych przez placówki tej fir-
my. Leki te, a jest ich w spi-
sie 300, dawniej by³y do
otrzymania w ka¿dej aptece.

=========================

MY�L SREDNIEGO POLAKA
    Pañstwo nie chce dopu�ciæ
do pluralizmu i konkurencji.
A przecie¿ obserwuje zbroje-
nia i powinno siê nauczyæ -
jaka konkurencja, taki po-
stêp.
=========================

xxx
Gorbaczow pierestrojkê
na serio zaczyna,
znów zrehabilitowa³ piêæ
ofiar Stalina.
   /nie partii - bo ta nigdy
   przecie¿ siê nie myli,
   jak konkretny towarzysz
   Josip D¿ugaszwili/.
Jowialny, elokwentny,
szczerego oblicza,
w niczym nie przypomina
Wissarionowicza.
   Wiêc cieszmy siê.
   A kiedy skoñczy siê odnowa
   znów bêdziemy ujawniaæ
   b³êdy - Gorbaczowa...
=========================

ZNACZKI... ZNACZKI....
--- Seria po�wiêcona ofiarom
Katynia, sze�æ bloczków, ko-
lory czarny, czerwony, symbo-
licznie z¹bkowane. Podobizny
zamordowanych oficerów. No-
mina³ bloczka 50 z³, Warszawa
87.
--- Bloczek wydany w rocz-
nicê wybuchu Powstania Stycz-
niowego. Kolory br¹z. i czer-
wony, niez¹bkowane, nomina³
65 z³. Na znaczkach popiersie
Traugutta i pieczêæ powstañ-
czego Rz¹du Narodowego, re-
produkcja obrazu Grottgera
"Bój". Wyda³a Poczta Solidar-
no�ci Walcz¹cej.

genera³a Jaruzelskiego, ostudzi³a zapêdy zwolenników kon-
frontacji i wp³ynê³a na podjête w tym czasie decyzje.

cdn.
==================================================
C z y t a j   u w a ¿ n i e

SCHIZOFRENIA
    Nie podpisywaæ swoich tekstów imieniem i nazwiskiem to
pierwszy krok do rozdwojenia ja�ni. A dalsze? Nie przyzna-
waæ siê do swoich przekonañ. Robiæ dobre wra¿enie na par-
tyjnym kierownictwie w pracy. Spokojnie odbieraæ odzna-
czenia. Knuæ wy³¹cznie po godzinach...
    Sam nie podpisujê swoich tekstów. Wiem, ¿e to �le. I nie
wiem, czy jeszcze jestem normalny. /k/
==================================================
migawki z wakacji --- migawki z wakacji --- migawki --

SIERPIEÑ W CZÊSTOCHOWIE
    VII Piesza Pielgrzymka Krakowska wyruszy³a z Wawelu
na Jasn¹ Górê 8 sierpnia. Dotar³a 13-go. Liczy³a blisko 10
tysiêcy ludzi.
    W dniach sierpniowych Czêstochowa sta³a siê centrum
szlaków wiod¹cych ze wszystkich stron Polski. W tym roku
po raz pierwszy ruszy³a pielgrzymka bia³ostocka jako re-
prezentant ostatniej archidiecezji.
    Udzia³ w pielgrzymce bior¹ nie tylko ci, co w trudzie
pokonuj¹ wiele kilometrów, nieraz przez 2-3 tygodnie.
Uczestnicz¹ w niej tak¿e i ci, którzy serdecznie goszcz¹ po
drodze wêdruj¹cych, oddaj¹c im na noclegi pokoje, izby,
stodo³y, wspomagaj¹c jedzeniem i napojem, dobrym s³owem. W
krakowskiej grupie sz³o 680 cudzoziemców. Najwiêcej osób z
Francji, W³och, Wêgier, Niemiec. W wiêkszo�ci - ludzie m³o-
dzi i bardzo m³odzi ze swymi wychowawcami i ksiê¿mi. Szli
zafascynowani tym nowym zjawiskiem, jakim dla Europy sta³
siê ruch pielgrzymkowy w Polsce.
    Mury Jasnej Góry udekorowane by³y transparentami,
które zosta³y tu jako znak obecno�ci grup ju¿ przyby³ych.
Tre�æ ich wszystkich nawi¹zywa³a do mi³o�ci ojczyzny, do
wolno�ci ducha, niepodleg³o�ci, solidarno�ci. Wiele pisa-
nych by³o solidark¹. Grupy z Mistrzejowic sz³y pod trans-
parentem "Solidarno�æ Ma³opolska". Jeden z napisów g³osi³
"Strajk przeciwalkoholowy". A dekoracje klasztoru stanowi³
12-metrowy napis "Wolni i niepodlegli".
    Jeszcze jedno wielkie prze¿ycie. Siódme z kolei.
==================================================

L u f c i k   w a r i a t a

    By³ u nas superlektor, z tych, co potrafi¹ powiedzieæ
to i owo nawet w obcym jêzyku /np. "No comments"/ i od razu
nas poinformowa³, ¿e sprawa "bia³ych plam" zosta³a osta-
tecznie za³atwiona. Pokaza³ jaki� miesiêcznik, w którym
opisana zosta³a szczegó³owa lokalizacja ka¿dziutkiej plamy
/razem ze sze�æ/ przez najwybitniejszy autorytet, jaki mo¿e
byæ i zachêci³, ¿eby�my przeczytali sobie streszczenie w
gazecie.
    Przeczyta³em. Tytu³ bardzo ³adny - "Ku nowym horyzon-
tom". Najbardziej podoba³o mi siê to, ¿e wreszcie ujawnione
zosta³y prawdziwe przyczyny powstania TPPR /które powin-
no byæ za³o¿one ju¿ w XVI wieku/ oraz takie zdanie: "Ró¿-
norodno�æ to nasz atut, jedno�æ to nasza broñ!". Czyli - po-
zosta³o ustaliæ co jest grane... Czo³em!

- Hipek -   ---

1987  �  21 WRZE�NIA  �  NR 43 (233)



MA£A POLSKA  �  ROK V
511

TYGODNIK NIEZALE¯NY. WY-
DAWCA PAP-POLOWE ARCHI-
WUM PRASOWE KRAKÓW, MA-
£OPOLSKA. NASZA DEWIZA:

PLUS RATIO QUAM VIS
RACZEJ ROZUMEM NI¯ SI£¥

ROK V

NR 44/234/ 28.9.87   20Z£

mm mm mmm  m  mmm
mm mm m m mmm m m
m m m mmm  m  mmm
m   m m m  mm m m

mmm mmm m   mmm m m mmm
m m m m m   m   mm  m m
mmm m m m    m  mm  mmm
m   mmm mm mmm  m m m m

=========================

Z REGIONU
--- Przebywaj¹cy z oficjaln¹
wizyt¹ Polsce wiceprezydent
USA George Bush spotka siê
we wtorek z przedstawiciela-
mi spo³eczeñstwa Krakowa. Na
spotkanie zaproszono szerok¹
reprezentacjê �rodowisk opo-
zycyjnych.
--- 24 wrze�nia br. w Mi-
strzejowicach, po mszy �w. za
Ojczyznê, doskona³y wyk³ad o
sytuacji Polski we wrze�niu
1939 roku wyg³osi³ red. Woj-
ciech Ziembicki. Mówi³ o sy-
tuacji polskiego wojska, tra-
gedii narodu, o wej�ciu Armii
Czerwonej 17 wrze�nia na
ziemie polskie, uk³adach hi-
tlerowsko-stalinowskich,
rozbiorze Polski, mêczeñstwie
milionów ludzi mordowanych i
zsy³anych do ³agrów, kopalñ
podbiegunowych, na Sybir i w
stepy Kazachstanu. "To nie s¹
bia³e plamy historii - to s¹
krwawe plamy" - powiedzia³.
--- W wyniku atestacji sta-
nowisk k³opoty w pracy za-
czê³a mieæ Dorota Terakow-
ska, ¿ona M. Szumowskiego,
by³ego redaktora "Gazety
Krakowskiej" z czasów "Soli-
darno�ci". Po weryfikacji
grudniowej Terakowska zosta-
³a przydzielona wraz z eta-
tem do krakowskich "Zeszytów
Prasoznawczych". Obecna ate-
stacja zaleci³a likwidacjê jej
etatu, a ona sama zosta³a w
zwi¹zku z tym oddana przez
naczelnego redaktora "Zeszy-

tów" do dyspozycji dyrekcji
Krakowskiego Wydawnictwa
Prasowego. Ta dyrekcja za�
mo¿e pozbawiæ j¹ pracy lub daæ
jej etat podobny do poprzed-
niego. Mo¿e te¿ zaproponowaæ
jej posadê w "GK" lub w "¯yciu
Literackim", gdzie komisja
atestacyjna odkry³a pewne
luzy, czego jednak zaintereso-
wana nie przyjmie z przyczyn
zasadniczych. Odmowa taka roz-
wi¹za³aby wydawnictwu rêce,
gdyby chcia³o siê rzeczywi�cie
Terakowskiej pozbyæ. Wkrótce
dowiemy siê, czy liberalizacja

objê³a równie¿ Krakows-
kie Wydawnictwo Prasowe.
========================

Z KRAJU
--- W ubieg³¹ niedzielê od-
by³y siê w Czêstochowie
uroczysto�ci zwi¹zane z 5.
Pielgrzymk¹ �wiata Pracy
/czytaj relacjê na s. 2/.
--- W Warszawie kolportu-
je siê ulotki o tre�ciach
ekologicznych. Podpisane
przez: Federacjê WSN Wyzwo-
lenie, Liberalno-Demokra-
tyczn¹ Partiê "Niepodle-

====================================================
C z y t a j   u w a ¿ n i e

¯ADNYCH MARZEÑ
    Powtarzaj¹ nam, ¿e polityk nie musi byæ moralny, ¿e nor-
my moralne go nie obowi¹zuj¹. Kolejne k³amstwo dobrze opa-
kowane. W istocie bowiem, czego "nie musi" polityk? Nie musi
byæ moralny wobec nas. Nie musi realizowaæ naszych intere-
sów. Obwi¹zuj¹ go jedynie "nieodwracalne prawa historii".
    Dlaczego to siê ma nazywaæ polsk¹ polityk¹? /k/
===================================================

WOJNA Z NARODEM WIDZIANA OD �RODKA - ci¹g dalszy wywiadu
"Kultury" z p³k. R. Kukliñskim, przeprowadzonego w pi¹t¹
rocznicê wprowadzenia stanu wojennego w Polsce /19/.

KULTURA: "Czyli, ¿e plany wprowadzenia stanu wojennego zo-
sta³y na razie zawieszone na ko³ku. Czy to w³a�nie doprowa-
dzi³o do gro�by radzieckiej inwazji na pocz¹tku grudnia
1980 roku?

R.J. KUKLIÑSKI: Mówi¹c najpro�ciej, tak. W ocenie kierow-
nictwa radzieckiego zw³oka we wprowadzeniu stanu wojen-
nego nie tylko umo¿liwia³a organizacyjne umocnienie siê
"Solidarno�ci", czemu ZSRR sprzeciwia³ siê od samego po-
cz¹tku, ale równie¿ otwiera³a drogê do formowania siê
w PRL nowych niezale¿nych struktur spo³ecznych. Jak wia-
domo 13 listopada 1980 roku sêdzia Ko�cielniak odrzuci³
wniosek o rejestracjê Niezale¿nego Zrzeszenia Studentów,
ale ju¿ w nieca³e 2 tygodnie pó�niej, po strajku na Uni-
wersytecie Warszawskim, minister Nauki, Szkolnictwa Wy-
¿szego i Techniki zobowi¹za³ siê zarejestrowaæ to zrzesze-
nie do 20 grudnia tego¿ roku. Jeszcze wiêksze sprzeciwy
Zwi¹zku Radzieckiego wywo³a³a sprawa rejestracji "Soli-
darno�ci Wiejskiej". W koñcu listopada nie by³a ona jeszcze
zalegalizowana - ale jak pamiêtamy - jej odwo³anie do S¹du
Najwy¿szego mia³o byæ przez ten s¹d rozpatrzone do koñca
grudnia.
    Wszystko to, po³¹czone z do�æ miêkk¹ postaw¹ rz¹du Józe-
fa Pinkowskiego w konfrontacji z "Solidarno�ci¹" na tle pra-
worz¹dno�ci /pamiêtamy aferê z tzw. "Uwagami Prokuratora
Generalnego PRL Czubiñskiego" oraz aresztowanie, a nastêp-
nie zwolnienie Jana Naro¿niaka i Piotra Sape³³o/�, wszyst-
ko to umocni³o Rosjan w podejrzeniach, ¿e kierownictwo PZPR,
przede wszystkim Kania, gra na zw³okê, a mo¿e nawet prowa-
dzi podwójn¹ grê. cdn.
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g³o�æ", Organizacjê Solidar-
no�æ Walcz¹ca, Ruch Wolno�æ
i Pokój, Solidarno�æ Zwyciê¿y,
Wydawnictwo i Miesiêcznik
Baza oraz Metrum - Siedlce,
nawo³uj¹ do reagowania na
wzrastaj¹ce zagro¿enie �ro-
dowiska naturalnego Polski,
podaj¹ zatrwa¿aj¹ce fakty,
jak choæby taki, ¿e "wska�nik
umieralno�ci niemowl¹t, wy-
nosz¹cy 20 zgonów na 1000
urodzeñ, w niektórych rejo-
nach Górnego �l¹ska, Opola,
P³ocka, Lublina, Krakowa,
jest ponad dwukrotnie wy¿szy
i przekracza 45 zgonów na
1000 urodzeñ!
--- W sejmowej debacie nad
kultur¹ wypowiedzia³ siê
minister Krawczuk. Zadowo-
lony z polityki kulturowej
pañstwa, pod os¹d historii
odda³ twórców, którym rz¹d
puszcza p³azem ich antypañ-
stwowe j¹trzenie. Minister
okaza³ siê te¿ szczerym po-
ganinem: tam prawdziwy plu-
ralizm, gdzie wielu bogów -
stwierdzi³.
=========================

ZE �WIATA
--- Zakoñczy³a siê wizyta
Jana Paw³a II w USA. Odwie-
dzaj¹c San Francisko - prze-
jecha³ przez �rodek miasta
ulic¹ Lecha Wa³êsy�
=========================
PODS£UCHANE W TRAMWAJU
- Czym ró¿ni siê "Trybuna
Ludu" od "¯o³nierza Wolno-
�ci"?
- ?
- "Trybuna Ludu" jest zwo-
lenniczk¹ demokracji w�
Hiszpanii, a "¯o³nierz Wolno-
�ci" jest wrogiem zamordyzmu
w Chile.
=========================

    �Historycy literatury
twierdz¹, ¿e na kolejnych
banknotach NBP pojawi¹ siê:
WITKACY /20.000/, GOMBROWICZ
/50.000/ i MRO¯EK /100.000/.
Potem za� ju¿ chyba tylko
MACHEJEK. Ale za ile?
=========================

DIAGNOZA. Kryzys ideologii?
Ej¿e, raczej ideologia kryzy-
su�

 PIELGRZYMKA �WIATA PRACY - CZÊSTOCHOWA 19-20 WRZE�NIA 87
    Tegoroczna pielgrzymka, od czasu gdy zapocz¹tkowa³ j¹ ks.
Jerzy Popie³uszko, jest ju¿ pi¹t¹ z kolei. Co roku gromadzi
pod szczytem Jasnej Góry tysi¹ce zwolenników "Solidarno�ci".
W tym roku ilo�æ obecnych obliczano na 100 tysiêcy. Od kilku
lat odprawiana jest pod wysokim protektoratem przewodnicz¹-
cego Komisji Episkopatu d/s Ludzi Pracy - ks. kard. Henryka
Gulbinowicza z Wroc³awia.
    Pielgrzymka jest dwudniowa, wiêkszo�æ ludzi przyje¿d¿a
jednak na niedzielê, na g³ówne uroczysto�ci. Czêstochowa gê-
sto obstawiona by³a milicj¹. Przechadzaj¹ siê, zaczepiaj¹ lu-
dzi, fotografuj¹, stoj¹ w bramach. Ponoæ kilka osób areszto-
wano przed i pod uroczysto�ci.
    Wspania³y jest sam widok otwieraj¹cy siê przed przyby-
szami - wa³y Jasnej Góry gêsto utkane transparentami, setki
nastêpnych w t³umie: "Maryjo - wyprowad� "Solidarno�æ" z po-
dziemia, komunizm z Polski", "Obroni³a� nas przed szwedzkim,
broñ na Matko przed sowieckim", "Sprawiedliwa Europa - to
wolna Polska", "Potop nas zalewa³, krew siê gêsto la³a. Soli-
darno�æ nie zginê³a - ona jest jak ska³a", "Matko ratuj Miê-
dzyrzecze przed �mietnikiem atomowym", "Komunizm i faszyzm
- systemy zbrodni i fa³szu", "Nowelizacja kodeksu pracy pró-
b¹ legalizacji niewolnictwa", "Nie chcemy pijañstwa, nowych
zwi¹zków i komunizmu", "Program rz¹du to g³ód, Solidarno�æ -
nadziej¹", "Gdañsk zawsze wierny", "Wierni Bogu, nie komu-
nie", "Obronimy wiarê i Solidarno�æ przed bezprawiem rz¹dz¹-
cej ateistycznej mniejszo�ci", itd. itd. Ju¿ z bardzo daleka
widaæ ogromny napis czerwony - "NSZZ Solidarno�æ Robotnicza
£ód�". Na wa³ach sztandary "S" z delegacjami górników, hut-
ników, stoczniowców, wielu zak³adów pracy, wszyscy w uroczy-
stych strojach. Obecny by³ Lech Wa³êsa, W. Frasyniuk, M. Gil.
Wielu znanych dzia³aczy "S" ludzie witali oklaskami i
okrzykami. Wszystkich "odwa¿nych i solidarnych" powita³ go-
spodarz, przeor paulinów o. Rufin Abramek, który powiedzia³:
"Nie jeste�my zachwyceni, ¿e w ko�ciele tyle transparentów,
ale je�li nie ma innej mo¿liwo�ci wyra¿enia swoich przeko-
nañ - dobrze ¿e jeste�cie". Oprócz Lecha Wa³êsy i cz³onków
Komisji Krajowej obecni byli równie¿ rodzice ks. Jerzego Po-
pie³uszki.
    W koncelebrze mszy �w. bra³ udzia³ obok wielu ksiê¿y
pra³at Olgierd Gutowski, administrator diecezji wileñskiej.
Jego przemowê, z wileñskim za�piewem, powitano ze wzrusze-
niem, wielkimi oklaskami i skandowanym has³em "Wolno�æ dla
Litwy".
    Na zakoñczenie mszy �w. ks. kard. Gulbinowicz odczyta³
apel skierowany do Ojca �wiêtego, przes³a³ na rêce ks. pra-
³ata Gutowskiego braterskie pozdrowienia dla Litwy oraz
przekaza³ specjalne b³ogos³awieñstwo papie¿a dla pielgrzy-
mów.
==================================================
L u f c i k   w a r i a t a
    Odwiedza³ mnie krewny przebywaj¹cy na wolno�ci. Ubrany
by³ jak lalka - przyjemnie popatrzeæ, a przy tym u�miech-
niêty jak nie przymierzaj¹c pose³ Przymanowski w sejmie.
Mówi, ¿e u nas bajecznie tanio. Poprosi³em o uzasadnienie,
a on na to wyliczy³ - kurtka dwana�cie, spodnie osiem, ko-
szula dwa, buty cztery, razem ze wszystkim trzydzie�ci, w tym
fryzjer, nieca³a dniówka brachu!" - wo³a³ rado�nie. Po¿egna-
³em siê z krewnym oziêble. Komu dniówka, komu �rednia mie-
siêczna. Mnie, psiakrew, kwarta³� No, ale przynajmniej nie
muszê p³aciæ podatku. Na razie! Hej!

- Hipek -  ---
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TYGODNIK NIEZALE¯NY. WY-
DAWCA PAP-POLOWE ARCHI-
WUM PRASOWE KRAKÓW, MA-
£OPOLSKA. NASZA DEWIZA:
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=========================
DZIÊKUJEMY KOMITETOWI
KULTURY NIEZALE¯NEJ za po-
moc w wydaniu piêciu nume-
rów.
=========================

Z REGIONU
--- W Krakowie up³yn¹³
czwarty i ostatni dzieñ wi-
zyty w Polsce wiceprezydenta
USA George'a Busha. Bardzo
serdecznie witany przez kra-
kowian, przed Wierzynkiem
wyg³osi³ mowê do mieszkañców
miasta. Odwiedzi³ Konsulat
Amerykañski, gdzie odby³
spotkanie z przedstawiciela-
mi Ko�cio³a i korpusu dyplo-
matycznego /w tym z konsulem
ZSRR/. Konsulat zosta³ pod-
niesiony do rangi Konsulatu
Generalnego. Bush odwiedzi³
tak¿e szpital dzieciêcy w
Prokocimiu, który powsta³
dziêki amerykañskiej fun-
dacji.
--- We wtorkowej prasie
krakowskiej ukaza³y siê ta-
jemnicze og³oszenia o ogra-
niczeniu ruchu pojazdów pry-
watnych i komunikacji miej-
skiej w tym dniu. Powodu
ograniczeñ nie podano - ale
czy przypadkiem nie chodzi³o
o przyjazd jakiego� Ameryka-
nina?
--- Wizyta G. Busha wzmocni-
³a ducha walki. Nazajutrz po
wyje�dzie go�ci z Krakowa w
�rodê 30 wrze�nia, czterech
m³odych ludzi rozwiesi³o na
ul. Floriañskiej dwa trans-
parenty ¿¹daj¹ce m.in. wolno-
�ci dla wiê�niów politycz-
nych. Rozrzucano te¿ ulotki

o podobnej tre�ci. Wed³ug na-
ocznych �wiadków, dwóch spo-
�ród wykonuj¹cych akcjê
zgarnê³a milicja, a dwóch
ewakuowa³o siê bezpiecznie po
dachach.
--- W Krakowie rozpoczyna
siê Tydzieñ Kultury Chrze-
�cijañskiej.
--- Ubocznym efektem wizyty
kanclerza Vranitzkiego w
Krakowie by³a milicyjna ob-
³awa handluj¹cych dolarami
krakowskich koników. Zgar-
niêto kilku z nich, po czym
¿ycie wróci³o do normy.
Oprócz z³apanych ucierpieli
jak zawsze zwykli �miertel-
nicy potrzebuj¹cy zamiany
dolarów na z³otówki i od-
wrotnie.

Z KRAJU
--- W Polsce przebywa³
z wizyt¹ wiceprezydent USA
G. Bush. Jego przybycie by³o
poparciem Ameryki dla nie-
zale¿nych si³ w Polsce. Bush
spotka³ siê z L. Wa³ês¹ i in.
dzia³aczami "S", z kardyna-
³em Glempem oraz doradcami
"S" i grupami inteligencji
polskiej. Odwiedzi³ O�wiêcim,
grób ks. Popie³uszki, ko�ció³
�w. Ma³gorzaty w £omian-
kach, szpital dzieciêcy w
Krakwie. Dwukrotnie rozma-
wia³ z gen. Jaruzelskim, a
tak¿e z Messnerem i Kraw-
czukiem. We wtorek odlecia³
do Bonn.
--- Lech Wa³êsa, który wie-
lokrotnie stara³ siê o pasz-

==================================================

WOJNA Z NARODEM WIDZIANA OD �RODKA - ci¹g dalszy wywiadu
"Kultury" z p³k. Kukliñskim, przeprowadzonego w pi¹ta rocz-
nicê wprowadzenia stanu wojennego w Polsce /20/

R.J. KUKLIÑSKI: /.../ Na tym tle w koñcu listopada 1980 roku
kierownictwo radzieckie przy czynnym udziale swojej ambasa-
dy w Warszawie oraz Naczelnego Dowódcy ZSZ Uk³adu Warszaw-
skiego marsza³ka Wiktora Kulikowa i jego przedstawiciela
przy WP - gen. armii Afanasija Szczeg³owa zaczê³o zakuliso-
wo montowaæ now¹ ekipê przywódcz¹ PRL.
    Przejêcie w³adzy przez zwolenników twardego kursu, któ-
rzy ju¿ wówczas gotowi byli rozprawiæ siê z "Solidarno�ci¹"
mia³o byæ poprzedzone wprowadzeniem do Polski du¿ych si³
wojskowych Zwi¹zku Radzieckiego oraz innych pañstw UW.
Rozmowy w tej sprawie, jak te¿ w sprawie ewentualnej neu-
tralizacji Wojska Polskiego, które by³o uwa¿ane za zdemora-
lizowane, Rosjanie prowadzili z gen. broni Wojciechem Jaru-
zelskim. Tre�æ tych dramatycznych rozmów nie jest mi znana.
Zrelacjonowaæ je mo¿e jedynie gen. Jaruzelski i powinien to
uczyniæ. Ja znam wy³¹cznie ich rezultaty. Tu¿ po zakoñcze-
niu rozmów, na osobiste polecenie doszczêtnie zmaltretowane-
go gen. Jaruzelskiego, w dniu 1 grudnia 1980 roku, pierwszy
zastêpca Szefa Sztabu Generalnego WP gen. dyw. Tadeusz Hu-
pa³owski wraz z p³k. dypl. Franciszkiem Pucha³¹ udali siê
specjalnym samolotem do Moskwy w celu zapoznania siê ze
szczegó³ami radzieckich planów wprowadzenia do Polski woj-
skowych si³ interwencyjnych.
    Z przekazanych im jeszcze w tym samym dniu, tj. 1 grudnia
1980 roku, w Sztabie Generalnym Si³ Zbrojnych ZSRR w Mo-
skwie informacji oraz skopiowania z radzieckich map na za-
rejestrowane kalki techniczne gotowych planów inwazji wy-
nika³o, i¿ pod pozorem æwiczeñ "Sojuz 80" do Polski mia³y byæ
skierowane trzy radzieckie armie w sk³adzie piêtnastu dy-
wizji, jedna armia czechos³owacka w sk³adzie dwóch dywizji
oraz sztab jednej armii oraz jedna dywizja Narodowej Armii
Ludowej NRD. W sumie w operacjach militarnych na terenie
PRL mia³o uczestniczyæ 18 dywizji radzieckich, czechos³owac-
kich i niemieckich. Gotowo�æ do przekroczenia przez si³y in-
wazyjne granic PRL wyznaczona zosta³a na 8 grudnia 1980
roku. Zgodnie z za³o¿eniami planów si³y radzieckie mia³y

/c. dal. na str. 2/
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port na wyjazd na Zachód
oraz - co wa¿niejsze - prawo
do powrotu, ostatnio otrzyma³
niespodziewanie pozwolenie
na wyjazd do W³och. Uniwer-
sytet w Bolonii obchodzi³
swoje 900-lecie i zaprosi³
Wa³êsê, na co nasza w³adza
skwapliwie przysta³a. Po raz
pierwszy Wa³êsa nie skorzy-
sta³ z zaproszenia, paszporu
i gwarancji powrotu i wy-
bra³� spotkanie z Georgem
Bushem. Tak to wyja�ni³a siê
dobra wola re¿imu - za cenê
wyjazdu Wa³êsy chcia³ unik-
n¹æ jego spotkania z wice-
prezydentem USA.
--- W kolejnej katastrofie
kolejowej, tym razem w Tere-
spolu Pomorskim, zginê³o 6
osób. Kiedy nastêpna?
--- W swoim wyst¹pieniu sej-
mowym minister Krawczuk
chwali³ siê, i¿ obecnie nie
ma ¿adnych filmów od³o¿onych
na pó³kê, czyli tzw. pó³kow-
ników. Minister nie wspo-
mnia³, ¿e podjêto ju¿ kroki,
by pó³kowników nie by³o tak-
¿e w przysz³o�ci. Zabiegi te
polegaj¹ na tym, ¿e cenzura
wkracza na wcze�niejsze eta-
py tworzenia - je�li ma ja-
kie� zastrze¿enia do scena-
riusza czy zdjêæ - nie do-
puszcza po prostu do realiza-
cji filmu. I w ten sposób li-
kwiduje siê potencjalne pó³-
kowniki. Ech, zlikwidowaæ by
jakiego pu³kownika...
=========================
MY�LI �REDNIEGO POLAKA
    Nasz przemys³ samochodowy
mo¿e �mia³o wytrzymaæ pro-
dukcjê - kolejne dop³aty do
przedp³at starcz¹ na op³ace-
nie za³ogi przez parê do-
brych /?/ lat.
=========================
KRONIKA PIELGRZYMKI JESZ-
CZE DO NABYCIA
    S¹ jeszcze do nabycia kom-
plety numerów MP z czasu III
pielgrzymki Jana Paw³a II do
Polski w czerwcu br. Kto ma
chêæ nabyæ je, niech zg³osi
siê do naszego kolportera.
Ilo�æ kompletów ograniczona.

operowaæ w centralnej i wschodniej czê�ci Polski, natomiast
Czesi i Niemcy na zachodzie kraju. Dzia³ania si³ inwazyj-
nych mia³y byæ po³¹czone ze �cis³¹ blokad¹ morsk¹ PRL przez
si³y Floty Ba³tyckiej Zwi¹zku Radzieckiego oraz Ludowej Ma-
rynarki wojennej NRD. cdn.
===================================================

WICEPREZYDENT BUSH W POLSCE

    Wizyta Busha by³a gorzk¹ pigu³k¹ dla re¿imu. Do jej po-
³kniêcia w³adze przygotowa³y siê nadzwyczaj starannie. Prze-
de wszystkim od pocz¹tku wizyty zastosowano totaln¹ blokadê
informacyjn¹. Sk¹pe wiadomo�ci podawane by³y wy³¹cznie za
PAP-em. Nawet "Trybuna Ludu" nie poinformowa³a o spotkaniu
Busha z Wa³ês¹ i wspólnym z³o¿eniu kwiatów na grobie ks.
Popie³uszki. Nie zapowiedziano te¿ wyst¹pienia Busha w wie-
czornym DTV w poniedzia³ek 28 wrze�nia. Niektóre dywersyjne
rozg³o�nie poda³y, ¿e bêdzie ono o godz. 19.15. Nadano go jed-
nak pó³ godziny pó�niej, skutkiem czego nie ogl¹da³a go ja-
ka� cze�æ zniechêconych czekaniem telewidzów. Naturalnie,
prasa nie wydrukowa³a jego tre�ci.
    A przemowa ta by³a wyrazem poparcia dla Solidarno�ci
i �rodowisk niezale¿nych Polski.Wiceprezydent opowiedzia³
o spotkaniu z Wa³ês¹ i innymi dzia³aczami "S" oraz od¿egnu-
j¹c siê od chêci ingerowania w nasze wewnêtrzne sprawy za-
znaczy³, ¿e USA zaakceptuj¹ jedynie te posuniêcia re¿imu,
które zmierzaæ bêd¹ do poszerzenia wolno�ci i swobód demo-
kratycznych w Polsce. Kiedy Bush porusza³ kwestiê wolno�ci,
niektórzy odbiorcy spostrzegli jakby wyciszenie fonii. �ro-
dek prymitywny - ale skuteczny...
    Równie prymitywne okaza³y siê komentarze maj¹ce na celu
neutralizacjê telewizyjnej przemowy Busha. Pierwszy zaata-
kowa³ Broniarek, wspomaga³ go dzieñ pó�niej Urban.
Ich zdaniem wiceprezydent zacz¹³ odstawiaæ w Polsce przed-
wyborcz¹ szopkê.
    Wiele z niespodzianek przygotowanych przez gospodarzy
dla go�cia mogli�my obserwowaæ na w³asne oczy w Krakowie,
gdzie spêdzi³ on ostatni dzieñ swojego pobytu w Polsce. Po-
przedniego dnia ¿aden z trzech krakowskich dzienników nie
zapowiedzia³ spodziewanego przybycia Busha do Krakowa, nie
mówi¹c ju¿ o programie pobytu. Mimo to na trasie przejazdu
wiceprezydenta ustawi³y siê szpalery ludzi skanduj¹cych ha-
s³a: Niech ¿yje Reagan, Wojny Gwiezdne, Solidarno�æ.
    Lokalne dzienniki krakowskie nie komentowa³y tych wy-
darzeñ - informowa³y wy³¹cznie za PAP-em, choæ s¹ w nich
obecne �lady relacji w³asnych. Nie dostrze¿ono w nich ani
odrobiny serdeczno�ci z jak¹ na ka¿dym kroku spotyka³ siê
Bush. "Echo Krakowa" dostrzeg³o za to agentów bezpieczeñ-
stwa. Ale Amerykañskich; jak denerwowali siê kiedy w klini-
ce dzieciêcej, któr¹ ogl¹da³ wiceprezydent, zgas³o nagle
�wiat³o /ot, peerelowkie dziadostwo/.
    Dziwi trochê zakres �rodków jakie podjêto dla udowodnie-
nia tzw. normalizacji oraz st³umienia ciep³ego przyjêcia,
jakie zgotowa³a Bushowi ulica. Trzeba by³o je zastosowaæ
mimo ci¹g³ego opluwania Reagana i jego polityki przez pra-
sê, radio i telewizjê. Widaæ z tego jak bardzo potrzebne s¹
re¿imowi nowe zachodnie kredyty. Dziêki takim wizytom jed-
nak oddycha siê jakby swobodniej. Bush, chocia¿ nie ul¿y³
naszej ciê¿kiej doli, to przynajmniej wygarn¹³ komuni�cie
w naszym imieniu. ---
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Z REGIONU
--- W ko�ciele mistrzejo-
wickim na rocznicê wyboru
papie¿a 16 pa�dziernika
przygotowywana jest wystawa
fotograficzna z trzeciej
pielgrzymki Jana Paw³a II
do Polski. Autorem zdjêæ
jest Stanis³aw Markowski i
Andrzej Stawiarski - kra-
kowscy arty�ci fotograficy.
Bêdzie oko³o 100 fotografii.
--- W Krakowie przebywa
szef KPN-u Leszek Moczul-
ski, który wróci³ niedawno
zza granicy. Wizytuje po³u-
dniowy obszar Konfederacji.
--- 18 pa�dziernika br., o
godz. 16.30 odbêdzie siê u
O.O. Karmelitów na Piasku
msza �w. w intencji �.p.
ksiêdza Jerzego Popie-
³uszki.
--- Ryszard Bocian z KPN-u
zosta³ zatrzymany i skazany
na 80 tys. z³ grzywny za
rozwieszenie transparentu
"¯¹damy wolnych wyborów"
przed konsulatem amerykañ-
skim w Krakowie, w czasie
wizyty wiceprezydenta Bu-
sha w Polsce. Na komendzie
Bociana pobito.
--- Przed przyjazdem Busha
do Krakowa na trasie jego
przejazdu ustawiono ¿elazne
barierki ujmuj¹ce naród w
karby. Na krótko za� przed
przybyciem wiceprezydenta
na Rynek G³ówny, gdzie
mia³ wyg³osiæ przemówienie
do krakowian, oczyszczono
teren ze zwyk³ych �mier-
telników zamykaj¹c do nie-

= = = = = = = = = = = = = =

go dostêp przy pomocy kordo-
nów milicji. Do Rynku mogli
siê dostaæ tylko mieszkaj¹cy
w jego obrêbie oraz cywilni
SB-cy, których skoncentrowa-
no tam w wielkiej liczbie.
Zadbano o niejednolity wy-
gl¹d zebranych. Obecne by³y
wszystkie profesje: od sprz¹-
taczek do emerytów i renci-
stów. T³um agentów uchodzi³
bowiem za spo³eczeñstwo Kra-
kowa, które zgromadzone w
ma³ych grupkach ch³odno
wita³o imperialistê popalaj¹c
chowane w rêkawie pety. ¯e-
lazne barierki uchroni³y
obie strony od bli¿szego
kontaktu ze sob¹, ku obopól-
nemu zreszt¹ zadowoleniu.
Kto je stawia³, wiedzia³ co
robi.

--- NOWO�ci wydawnicze w
regionie. Arka nr 19. W kolej-
nym n-rze krakowskiego kwar-
talnika m.in. o poezji Korn-
hausera, powojennych czasopi-
smach emigracyjnych, filmach
z Rambo, li�cie Trzydziestu
Czterech, a tak¿e o losach
jugos³owiañskiego kardyna³a
Stepinaca. --- Ksi¹¿eczka
cywilna, Ruch "Wolno�æ i Po-
kój" s. 16. Pozycja informacyj-
na ruchu, zawiera wypowiedzi
jego dzia³aczy, fragmenty z
procesów cz³onków WiP-u.
=========================
Z KRAJU
--- Sejm zatwierdzi³ ustawê w
sprawie referendum dotycz¹ce-
go reformy gospodarczej. Ma
ono odbyæ siê 29.11 br. Messner
zapowiedzia³ na koniec pa�-

===================================================

WOJNA Z NARODEM WIDZIANA OD �RODKA - ci¹g dalszy wywiadu
"Kultury" z p³k. R.J. Kukliñskim, przeprowadzonego w pi¹t¹
rocznicê og³oszenia stanu wojennego w Polsce /21/

R.J. KUKLIÑSKI: /�/ W pocz¹tkowej fazie interwencji jed-
nostki Wojska Polskiego /podobnie jak to by³o w Czechos³owa-
cji/ mia³y pozostawaæ w miejscach sta³ej dyslokacji. Dopiero
po dramatycznych targach gen. Jaruzelskiego Rosjanie zgo-
dzili siê, aby nieliczne jednostki polskie mog³y uczestniczyæ
w wykonywaniu drugorzêdnych zadañ. W ten sposób do Armii
Czechos³owackiej mia³y byæ w³¹czone: 5 i 11 dywizja pancerna,
a do armii niemieckiej 4 i 12 dywizja zmechanizowana.

/ci¹g dalszy na str. 2/
===================================================

REFORMA W PRZEBUDOWIE
    W pó³ roku po og³oszeniu tzw. drugiego etapu reformy
Przewodnia Si³a ruszy³a do ataku. Atak ten jest kolejn¹
/miejmy nadziejê, ¿e ostatni¹/ prób¹ uratowania ekipy Jaru-
zelskiego i socjalizmu. Wniesiony do sejmu pakiet projektów
uznanych jak zwykle za znakomite, robi wra¿enie nastêpnego
zabiegu kosmetycznego na wymagaj¹cym ju¿ reanimacji orga-
nizmie gospodarczym PRL. Likwidacja kilku ministerstw,
rozszerzenie prywatnej inicjatywy i obietnice przestrzega-
nia regu³ ekonomii, to sta³y zestaw propozycji reformator-
skich czynionych spo³eczeñstwu przy okazji kolejnych do³ków
gospodarczych. Ale tym razem jest to ju¿ zapa�æ.
    Nie dziwi wiêc larum, jakie wokó³ ca³ej sprawy powsta³o.
Teraz nie wystarczaj¹ ju¿ jakie� tam konsultacje - teraz bê-
dzie referendum. Partii zawsze siê wydawa³o, ¿e poprawê przy-
nios¹ zaklêcia w rodzaju referendum, odnowa, przebudowa.
    Zaklêcia te s¹ bardzo potrzebne przed spodziewanymi pod-
wy¿kami i dalszym spadkiem stopy ¿yciowej w Polsce. Nie
wystarczy ju¿ bajeczka, ¿e wêgla brakuje przez strajki i
Solidarno�æ. Brakuje go mimo wprowadzenia stanu wojennego,
który mia³ po³o¿yæ kres anarchii gospodarczej i zapewniæ
dostatek. Polskê uratowaæ dzi� mo¿e wyrwanie gospodarki z
r¹k partyjno-pañstwowego monopolu. Naruszenie go chcia³a
przeforsowaæ 6 lat temu "S". Szansa zaprzepaszczona wtedy -
mêczy nie tylko komunistów i zmusza ich do przedk³adania
wci¹¿ nowego pakietu propozycji. Oby ten by³ ostatni, bo
potem i tak trzeba bêdzie zacz¹æ wszystko od nowa�
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dziernika przedstawienie
sejmowi ca³ego zestawu szcze-
gó³owych projektów reform
w gospodarce.
--- Wicepremier Sadowski
odpowiadaj¹c na pytanie dla-
czego obecnych reform nie
zaprowadzono w 1982 roku
stwierdzi³, i¿ socjalistycznej
przedsiêbiorczo�ci nie wpro-
wadzono wtedy, bo by³ kryzys
a teraz siê polepszy³o i mo¿-
na. Nam siê zdaje, ¿e przed-
siêbiorczo�æ trzeba wyzwalaæ
wtedy w³a�nie kiedy jest
kryzys, a nie wtedy, gdy
min¹³�
--- Trzy krzy¿e zas³ugi
wrêczono oficerom MO i SB za
odzyskanie skradzionego
obrazu z ko�cio³a w Bieczu.
W�ród ogólnego zachwytu nad
t¹ akcj¹ warto odnotowaæ
fakt, ¿e w Tygodniku Po-
wszechnym ukaza³a siê tylko
krótka informacja o kradzie-
¿y, podobnie jak w przypadku
kradzie¿y z katedry gnie�-
nieñskiej. Obie kradzie¿e
uwieñczone nadzwyczajnym
milicyjnym sukcesem by³y
szeroko relacjonowane przez
ca³¹ prasê. Dlaczego jednak
milczy Tygodnik? Czy¿by w¹t-
pi³ w sprawno�æ organów, a
mo¿e w niektóre realia?
--- Centralna Sk³adnica
Harcerska ma sprzedawaæ
anteny telewizji satelitarnej
w cenie ok. miliona z³ za
jednokana³ow¹ i ponad 2 mln
za wielokana³ow¹. Kto to
kupi? Ju¿ dzi� w kolejce
ustawi³o siê 200 klubów ZSMP
z ca³ej Polski. /NAI/
=========================
ZE �WIATA
--- Na �wiecie - klêski. We
Francji i Hiszpanii po gwa³-
townej fali wiatrów i deszczu
dosz³o do powodzi. Ta klêska
¿ywio³owa poch³onê³a jak
dot¹d piêæ ofiar.
--- Natomiast w Birmie roz-
bi³ siê samolot pasa¿erski
tamtejszych linii lotniczych.
Zginê³o 46 osób.
=========================
MY�LI LUDZI WIELKICH
    Polityka polega w³a�nie
na tym, ¿eby siê dogadaæ z
wrogiem, przyjació³ siê na-
biera, bo s¹ od tego.

M. CHOROMAÑSKI

"KULTURA": To o czym Pan w tej chwili mówi, nawet dzi�, po
sze�ciu latach wywiera przygnêbiaj¹ce wra¿enie. A jakie
wra¿enie te przygotowania i plany radzieckie wywar³y
wtedy na Polakach w sztabie Jaruzelskiego?

R.J. KUKLIÑSKI: Bezwzglêdno�æ i nieustêpliwo�æ Rosjan,
którzy w rozmowach z genera³em Jaruzelskim nie chcieli
w ogóle dyskutowaæ sprawy ewentualnego wy³¹czenia z si³
interwencyjnych Narodowej Armii Ludowej NRD, a nawet
kwestionowali jak¹kolwiek mo¿liwo�æ udzia³u Wojska Pol-
skiego w akcjach militarnych obezw³adni³a zupe³nie ówcze-
sne �cis³e kierownictwo MON. Genera³ Jaruzelski by³ w
stanie szoku, zamkn¹³ siê w swoim gabinecie i by³ zupe³nie
niedostêpny nawet dla najbli¿szego otoczenia. W niewiele
lepszym stanie by³ gen. Siwicki oraz genera³ Hupa³owski,
któremu w udziale przypad³a misja przywiezienia z Moskwy
planów inwazji. Otó¿ ten parali¿ trwa³ przez ca³y dzieñ 30
listopada i 1 grudnia. Wszyscy czekali na jaki� cud. Cudu
jednak nie by³o. Przywiezione z Moskwy przez genera³a
Hupa³owskiego i pu³kownika Pucha³ê kalki techniczne z
planami inwazji potwierdza³y w zasadzie wszystko o czym
w ogólnym zarysie wiedziano ju¿ wcze�niej z tego co Rosja-
nie przedstawili genera³owi Jaruzelskiemu. cdn.
=================================================
C z y t a j   u w a ¿ n i e

ONI I MY
    Ka¿da lewica bierze siê z niesprawiedliwo�ci spo³ecz-
nej. Ale komunizm uczyni³ z niej prawo historii i �ród³o
jeszcze wiêkszego bezprawia. Polscy komuni�ci. Przed wojn¹
ani Polacy, ani Rosjanie: co� po�redniego. Podczas wojny
zdrajcy, bo tak trzeba nazwaæ przejêcie w³adzy w imieniu
ZSRR w 1944 roku. Po wojnie znikli w t³umie. Czy s¹ dzi�
jeszcze? Nie wiem.
    Dzi� to historia. Dzi� ich spadkobiercy pe³ni¹ rolê
buforu miêdzy narodami. Uniemo¿liwiaj¹ wojnê i porozumie-
nie. Nie zawsze wiedz¹, co robi¹ i po co.
    My wiedzmy i róbmy swoje. /k/
================================================

PRYWATNY POLSKI DOLAR
    Polskie konta dolarowe to trzy miliardy zarobione
i przywiezione z Zachodu prywatnie przez obywateli PRL.
Oddali oni swój maj¹tek we w³adanie bankrutuj¹cemu pañ-
stwu.
    Bank p³aci w³a�cicielom kont niespotykany gdzie in-
dziej wysoki procent od zdeponowanej sumy - byle j¹ tylko
zdeponowali i nie ruszali przez jaki� czas. Wszystko to
oczywiste i zastanawiaj¹ce zarazem.
    Oczywiste jest to, ¿e konaj¹ca gospodarka podeprze
siê jakimkolwiek kapita³em, byleby tylko by³ tward¹ wa-
lut¹.
    Zastanawiaj¹ce jest za� to, sk¹d pañstwo bierze na
nale¿ne w³a�cicielom procenty? S³owem, w jaki to intratny
interes lokuje ich dolary? Nie s³ychaæ przecie¿, by�my
robili jakie intratne interesy. Czy¿by pañstwo tyle zgar-
nia³o na uzbrojeniu wysy³anym po cichu do Syrii i Libii?
    Niezbadane s¹ machloje komunistów.
================================================

L u f c i k  w a r i a t a
    Najmocniej przepraszam, ale lufcik mi siê zaci¹³ -
chyba poczekam na ostateczne rezultaty szczególnego postê-
powania wobec sprawców niektórych przestêpstw�
    A kuku!

- Hipek - ---
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======================

Z REGIONU
---11 pa�dziernika br. w Je-
sionce /Beskid Makowski/
ksi¹dz Adolf Chojnacki po-
�wiêci³ kaplicê upamiêtnia-
j¹c¹ miejscowe formacje AK.
KPN rozwiesi³a transparent
z napisem "Chwa³a bohaterom
walki zbrojnej z obydwoma
naje�d�cami 1939-1956".
---13.10. br. w Arce Nowohuc-
kiej odby³a siê msza �w., na
któr¹ zaprasza³a Federacja
M³odzie¿y Walcz¹cej w 5.
rocznicê �mierci Bogdana
W³osika i 5. rocznicê delega-
lizacji NSZZ "Solidarno�æ". Na
mszy o 18-tej zgromadzi³y siê
liczne t³umy. Ci¹g dalszy po
mszy wygl¹da³ jednak na zu-
pe³ne nieporozumienie. Nie po
raz pierwszy w Arce i nie
wiadomo z czyjej winy. Msza
�w. okaza³a siê koñcem pó³-
rocznych uroczysto�ci z oka-
zji 70-tej rocznicy objawie-
nia w Fatimie. Nikt ani jed-
nym s³owem - w kazaniu czy
modlitwie - nie wspomnia³ o
"S" czy Bogdanie W³osiku.
Msza wraz z ró¿añcem trwa³a
pe³ne 2 godziny. Po jej za-
koñczeniu odby³ siê na miej-
scu �mierci W³osika wiec. So-
lidarno�æ, Federacja M³odzie-
¿y Walcz¹cej i NZS - rozwinê-
³y transparenty. �piewano i
wznoszono okrzyki. Potem po-
chód licz¹cy oko³o tysi¹ca
osób ruszy³ w stronê al. Re-
wolucji Pa�dziernikowej
skanduj¹c has³a /"Nasze re-
ferendum - precz z komun¹"/.

Po doj�ciu do alei pochód roz-
wi¹za³ siê. Milicji przy tym
nie by³o. Cieszy³a bardzo du¿a
frekwencja m³odzie¿y.
--- Na wydzia³ach HiL odby³y
siê wybory komisji wyborczych,
które od 26.10 do 4.11. br.
przeprowadz¹ w hucie wybory
do samorz¹dów pracowniczych.
Wziêli w nich udzia³ cz³onko-
wie i sympatycy "S"- wiêkszo�æ
z nich zosta³a wybrana. Na
kilku wydzia³ach solidarno-
�ciowcy nie wykorzystali tej
sytuacji, skutkiem czego nie
maj¹ "swoich" ludzi w tych ko-
misjach. Partia zaniepokojona
obrotem sprawy ograniczy³a
siê do udzielenia nagany swoim
"opiesza³ym" cz³onkom oraz no-
wozwi¹zkowcom.
--- 15 pa�dziernika w Mi-
strzejowicach wreszcie zjawi³
siê d³ugo oczekiwany ks. kano-
nik Henryk Jankowski, przywo-
¿¹c pozdrowienia z Gdañska.
Mówi³ o niedawnej wizycie pa-
pie¿a w Gdañsku, o atmosferze
tych dni, o Ojcu �w. mówi¹cym o
nas i za nas. "Nie waham siê
powiedzieæ, ¿e by³a to rewolu-
cja" - powiedzia³ ksi¹dz o
dziele gdañskich robotników z
1980 r. - która mia³a na celu
uruchomienie zmian spo³ecz-
nych nie tylko w naszym kraju.
Ten zryw przeszed³ zaklêty
kr¹g prywaty, g³upoty, wolun-
taryzmu. Solidarno�æ i brater-

stwo to nie tylko z³ota my�l
- ale proroctwo przysz³ych
czasów. Skierowana ku drugie-
mu cz³owiekowi, zrodzi³a siê
w przeciwstawieniu przemocy
i walki klas - doktryny dla
której podzwonne ju¿ wybi³o.
--- W pi¹tek 16.10 minê³a
kolejna rocznica wyboru pa-
pie¿a. Z inicjatywy ks. Jan-
carza rozwija siê w Krakowie
tzw. ró¿aniec rodzin. Codzien-
nie przez ca³y rok od rodzi-
ny do rodziny wêdruje ró¿a-
niec z pami¹tkow¹ ksiêg¹ z
dedykacjami po�wiêconymi
papie¿owi. Dzieñ, w którym
dana rodzina otrzymuje prze-
sy³kê, po�wiêca papie¿owi,
nie tylko modl¹c siê w jego
intencji ale te¿ czytaj¹c je-
go teksty, rozmy�laj¹c itp.
Dziêki temu papie¿ obecny
jest w polskich rodzinach
przez ca³y rok.
--- W ramach Tygodnia Kul-
tury Chrze�cijañskiej otwar-
ta zosta³a wystawa fotogra-
ficzna z III Pielgrzymki
Jana Paw³a II do Polski.
S³owo wstêpne wyg³osi³ red.
"Tygodnika Powszechnego" Ta-
deusz Szyma.
--- Nowo�ci wydawnicze w
regionie. Trzecia pielgrzy-
mka do Polski, wydany
przez P W zestaw zdjêæ
z ostatniej wizyty papie¿a

==================================================
C z y t a j   u w a ¿ n i e

REFERENDUM
    Trochê d³ugo milcz¹ w³adze "S" na temat referendum. Ale:
Rozstrzygnie ono byæ mo¿e proporcje miêdzy samodzielno�ci¹
ekonomiczn¹ przedsiêbiorstw a zaciskaniem pasa. Tymczasem
dla nas kluczowe jest, czy i o ile spo³eczeñstwo bêdzie kon-
trolowaæ przebieg reformy. Bez tego trudno siê podpisaæ pod
podwy¿kami cen. /k/
==================================================

L i s t y   d o   r e d a k c j i
  "Ile razy?
  Ostatnio podnios³a siê niesamowita wrzawa propagandowa
nt. tzw. II etapu reformy. Wrzawê tê, przynajmniej na po-
cz¹tku wydatnie wspieraj¹ polsko-jêzyczne audycje Waszyn-
gtonu i BBC. G³oszone tam wypowiedzi podparte wywiadami
z Kuroniem, Wróblewskim i Passentem maj¹ nas przekonaæ,
¿e "tym razem to ju¿ na pewno, ¿e teraz albo nigdy, ¿e za-
kres i rozmach tej reformy" itd., itp. A tymczasem ju¿ w
pierwszej wypowiedzi Messner zabezpieczy³ siê /czyt. par-
tiê/ twierdz¹c, ¿e wina za nieudanie siê reformy bêdzie le-
¿eæ po stronie spo³eczeñstwa. A zatem ju¿ jeste�my w domu.

/c.d. na s. 2/

/ci¹g dalszy na s. 2/
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w Polsce: t³umy, solida-
rno�ciowe transparenty,
milicyjne kordony. Cena
300 z³.
========================
Z KRAJU
--- Gromy posypa³y siê na
nasz¹ kadrê pi³karsk¹ po
kompromituj¹cej pora¿ce z
Holandi¹. G³ówny zarzut -
¿e bior¹ bezkarnie du¿e
pieni¹dze za zwyk³e par-
tactwo. Gdyby¿ sprawozdawcy
sportowi zechcieli spojrzeæ
pod tym samym k¹tem na ka-
drê rz¹dz¹c¹. Partacz¹ ju¿
od 40 lat, a pieni¹dze bior¹
jeszcze wiêksze.
--- Wydano ju¿ 1500 zezwo-
leñ na u¿ytkowanie anten
tv satelitarnej. Na szczê-
�cie postêp w telekomuni-
kacji jest tak ogromny, ¿e
nied³ugo doczekamy siê
tego, i¿ programy sateli-
tarne bêd¹ odbierane przez
zwyk³e anteny socjalistycz-
nych gruchotów telewizyj-
nych. A wówczas - ¿egnaj
w³adzo ze swoim rozdziel-
nictwem...
==========================

ZE �WIATA
--- Dwaj dzia³aj¹cy w pod-
ziemiu ukraiñscy biskupi
uniccy Pawlo Wasylik i
Iwan Semedi, ujawnili siê,
apeluj¹c do Gorbaczowa o
zezwolenie na legaln¹
dzia³alno�æ ukraiñskiego
Ko�cio³a Unickiego. List do
genseka oprócz biskupów
podpisa³o 23 ksiê¿y i ponad
200 wiernych. Wed³ug Waty-
kanu praktykuj¹cych uni-
tów na Ukrainie jest oko³o
4 milionów. /BIO/

========================

mówi siê-mówi-siê-mówi-siê

    Musi byæ z nami bardzo
�le, skoro od d³u¿szego cza-
su nie ma ¿adnych nowych
kawa³ów.
    Proponujemy chocia¿
przemianowanie Dnia Wojska
Polskiego na Dzieñ Wojtka
Polskiego. Mo¿e to uratuje
ponur¹ sytuacjê?
========================

Spo³eczeñstwo ma ponosiæ odpowiedzialno�æ za decyzje, na które
nie ma wp³ywu. Nie ³ud�my siê, jakoby obecne zapewnienia
werbalne mia³y byæ inne ni¿ dawniejsze pustos³owia. Przecie¿
i przedtem i teraz te same zapewnienia sk³ada ta sama "prze-
wodnia si³a", ba, nawet ci sami ludzie /Jaruzelski, Barcikow-
ski et consortes/. Jak mo¿na wierzyæ partii nie maj¹c do niej
zaufania? Przez kilka dziesi¹tków lat permanentnie naród
ok³amywano, prowadzono politykê realizacji celów "wielkiego
brata" i celów w³asnych, pezetpeerii, rzadko kiedy zgodnych
i zbie¿nych z interesami narodu i spo³eczeñstwa. Teraz wpro-
wadza siê jakie� referendum, którego wynik i tak nie ma mocy
wi¹¿¹cej dla w³adzy. Jeszcze raz powtarzam: Nie ³ud�my siê.
Ju¿ bowiem kilka razy nabierano naród /jak choæby s³ynne
"pomo¿ecie" Gierka/. Jest to jeszcze jedna próba sprostytuowa-
nia naszych umys³ów, serc i ducha. Moja dewiza jest prosta:
wszystko co wysz³o spod ig³y czerwonego lub z jego b³ogos³a-
wieñstwa ma s³u¿yæ celom tzw. komunizmu a przypominam - cele
komunizmu s¹ inne ni¿ cele i oczekiwania narodu. Nie wierzê
komunistom. Ile razy mo¿na zaufaæ i wierzyæ? Niepoprawno�æ
to grzech.  Zetes"
======================================================

WOJNA Z NARODEM WIDZIANA OD �RODKA - ci¹g dalszy wywiadu
"Kultury" z p³k R.J. Kukliñskim przeprowadzonego w pi¹t¹ rocz-
nicê wprowadzenia stanu wojennego w Polsce /22/

R.J. KUKLIÑSKI: /�/ Szczegó³owa analiza radzieckich planów,
jak¹ przeprowadzono w Sztabie Generalnym WP po przywiezieniu
ich do Warszawy, doprowadzi³a �cis³e kierownictwo tej instytu-
cji do wniosków, ¿e Rosjanie absolutnie nie rozumiej¹ sytuacji
w Polsce, nie znaj¹ rzeczywistych nastrojów spo³eczeñstwa i nie
doceniaj¹ si³y "Solidarno�ci", ¿e inwazja - zamiast uspokojenia
- mo¿e spowodowaæ jeszcze wiêksze wrzenie spo³eczne, a nie wy-
kluczone, ¿e nawet wybuch ogólnonarodowego powstania.
    Na tym tle 12 grudnia szef Sztabu Generalnego WP genera³
Florian Siwicki podj¹³ now¹ próbê sk³onienia genera³a Jaru-
zelskiego do ponowienia rozmów z Rosjanami i zastopowania te-
go najgorszego wariantu wydarzeñ. Dzia³aj¹c pod wp³ywem swych
zastêpców genera³ Siwicki sugerowa³ przedstawienie Rosjanom
ró¿nych innych opcji, a zw³aszcza wariantu wprowadzenia w Po-
lsce stanu wojennego bez czekania, a¿ wyst¹pi¹ ku temu sprzy-
jaj¹ce warunki. Genera³ Jaruzelski znajdowa³ siê jednak nadal
w takim stanie kompletnej apatii, ¿e nie dopuszcza³ nawet do
dyskusji.
    Nowy element w sytuacji wyst¹pi³ dopiero dzieñ pó�niej,
kiedy do tych spraw w³¹czy³ siê genera³ broni Eugeniusz Mol-
czyk. Otó¿ gen. Molczyk, który od 1 do 3 grudnia przebywa³ na
posiedzeniu Komitetu Ministrów Obrony pañstw Uk³adu Warszaw-
skiego w Bukareszcie, po powrocie do kraju i zapoznaniu siê
w Sztabie Generalnym WP z przywiezionymi z Moskwy planami,
podj¹³ kolejn¹ próbê sk³onienia genera³a Jaruzelskiego do in-
terwencji w Moskwie i przedstawienia im konkretnego planu
rozgromienia "Solidarno�ci" i opozycji wy³¹czenie w³asnymi
si³ami. W rozmowie z gen. Jaruzelskim mia³ on podobno powie-
dzieæ, ¿e "historia nam nigdy tego nie wybaczy, je�li oni nas
wyrêcz¹". cdn.
======================================================
L u f c i k    w a r i a t a

    Oto moje propozycje pytañ, które powinny siê znale�æ na
formularzu referendum w dniu 29 listopada : 1/ Czy jeste� za?
2/Dlaczego? 3/ Wolisz 80.000 z³ grzywny czy 6 miesiêcy
aresztu?

- Hipek-
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=========================

Z REGIONU
--- W czwartek 29 pa�dzier-
nika br. w ko�ciele mistrze-
jowickim ks. Józef Tischner
odprawi³ mszê �w. za ojczyznê
z w³asnym kazaniem.
--- W rocznicê �mierci ks.
Popie³uszki 19 pa�dziernika
br. przy jego grobie na ¯oli-
borzu odby³a siê msza ¿a³ob-
na.
--- W dniu 13.10.87 jak co
miesi¹c o godz. 18.30 odpra-
wiono w ko�ciele �w. Józefa w
Podgórzu mszê �w. w intencji
ojczyzny. Uczestniczy³o w
niej przesz³o 1000 osób. Msze
takie odbywaj¹ siê 13-go
ka¿dego miesi¹ca. S¹ dobrze
organizowane, z tre�ciwymi
homiliami, czêsto po mszy
maj¹ miejsce projekcje filmo-
we lub prelekcje. Zapraszamy.
--- Zwi¹zki zawodowe w HiL
rozprowadza³y monety o nomi-
nale 10 tys. z³ z wizerunkiem
Jana Paw³a II. Jak ka¿de do-
bro rozdzielane przez zwi¹z-
ki, tak i ta moneta sta³a siê
ko�ci¹ niezgody. Najzacieklej
o swoj¹ pulê walczy³ Komitet
Zak³adowy PZPR.
--- Prawie dwa tygodnie
temu przyjecha³ na spotkanie
do Krakowa, niespodziewany
ale przyjêty z entuzjazmem
Stefan Bratkowski. W skrócie
wy³o¿y³ on s³uchaczom swoj¹
opiniê nt. tego, co mo¿e dziaæ
siê z nasz¹ gospodark¹ i co
usi³uj¹ nam zaserwowaæ nasi
w³adcy. Jeste�my w przededniu
katastrofy. Obecn¹ ekipê
Bratkowski uwa¿a za zupe³nie

niekompetentn¹ do przeprowa-
dzenia reformy. Premierzy
Messner i Sza³ajda robili do
tej pory wszystko, by storpe-
dowaæ postêp zaczêty w 1982 r.
W obecnej ekipie nie ma niko-
go kto by³by zdolny do kiero-
wania gospodark¹. Jednym z
niewielu kompetentnych by³
m.in. by³y minister rolnictwa
Wojtecki, który nie czekaj¹c
na reformy zacz¹³ reformowaæ
rolnictwo - i oczywi�cie wy-
dalono go na placówkê dyplo-
matyczn¹ do Holandii. G³owa
pañstwa nie jest zaintereso-
wana gospodark¹, a druga g³o-
wa pañstwa Jerzy Urban ma j¹
za temat do dowcipów. Bratko-
wski zwróci³ siê do ludzi pra-
cy o nieza³amywanie r¹k, o to,
by zachowywaæ siê jak partne-
rzy do interesu, by odbudowaæ
Skarb Pañstwa, w³a�ciciela
maj¹tku, który powinien byæ
obliczony i wyceniony, i za
który kto� by odpowiada³.
Ka¿dy na swoim podwórku po-

winien studiowaæ w³asne go-
spodarstwo, przygotowywaæ
siê do reformy, która kiedy�
nast¹pi, uczyæ siê kal-
kulowaæ i handlowaæ. Wielk¹
szans¹ s¹ - powiedzia³ go�æ
- samorz¹dy terytorialne,
które byæ mo¿e zostan¹ odbu-
dowane. Przyk³adem jest tu
wie� rzeszowska Solina, któ-
ra zjednoczy³a siê wokó³ pa-
rafii, wybra³a so³tysa i nie
pozwoli³a sobie odebraæ ini-
cjatywy mimo szykan w³adz.
Wybudowali drogê, przepro-
wadzili kanalizacjê i wodo-
ci¹gi, teraz buduj¹ biblio-
tekê. Gospodaruj¹ na swoim i
dla siebie - reformê zrobili
sobie sami. My - jeste�my
nastawieni pokojowo, dlatego
popiera nas �wiat. W³adza
widzi te¿, ¿e przemoc¹ nic
nie zrobi. Bagnetami mo¿na
bardzo wiele za³atwiæ, ale
nie da siê na nich siedzieæ.
--- W ekspresowym tempie
uruchomiono kolejny sklep

===================================================
WOJNA Z NARODEM WIDZIANA OD �RODKA - ci¹g dalszy wywiadu
"Kultury" z p³k. Kukliñskim, przeprowadzonego w pi¹t¹ rocz-
nicê wprowadzenia stanu wojennego w Polsce /23/

R.J. KUKLIÑSKI: /.../ Aby zrozumieæ wymowê tego wezwania ko-
nieczne jest wyja�nienie, ¿e gen. Molczyk, który by³ wicemi-
nistrem Obrony Narodowej i G³ównym Inspektorem Szkolenia
MON, a na czas wojny przewidziany by³ jako dowódca Frontu
polskiego, uchodzi³ za swego rodzaju lidera wojskowych
twardog³owych, którzy �ci�le wspó³pracowali z Moskw¹. Jego
g³os nie brzmia³ szczerze, gdy¿ w swojej istocie wzywa³ do �le
skalkulowanego rozpoczêcia akcji, któr¹ z ca³¹ pewno�ci¹
musieliby zakoñczyæ Rosjanie. Tym niemniej g³os ten potrak-
towany zosta³ jako sygna³ pewnych wahañ Moskwy, co mog³o
byæ wykorzystane do ponowienia oferty przygotowania i wy-
konania w nied³ugim czasie w³asnego uderzenia przeciwko
"kontrrewolucji".
    To prawdopodobnie przewa¿y³o, ¿e gen. Jaruzelski wyrazi³
ostatecznie zawoalowan¹ aprobatê dla przygotowania w trybie
pilnym alternatywnego planu u¿ycia wy³¹cznie w³asnych Si³
Zbrojnych do zapewnienia "spokoju wewnêtrznego", który móg³-
by byæ przedstawiony stronie radzieckiej w czasie zwo³anego
na 6 grudnia szczytu pañstw UW w Moskwie.
    Z materia³ów jakie zosta³y przygotowane dla delegacji
polskiej na jej wyjazd do Moskwy wynika³o, ¿e w tym czasie
kiedy I Sekretarz KC PZPR Stanis³aw Kania oraz premier
Pinkowski gêsto siê t³umaczyli wobec Moskwy za tolerowanie
w Polsce kontrrewolucji, minister Obrony Narodowej gen. ar-
mii Wojciech Jaruzelski móg³ siê skupiæ na problemach goto-
wo�ci Si³ Zbrojnych PRL do "obrony socjalizmu w Polsce" oraz
na przedstawieniu stronie radzieckiej koncepcji zlikwidowa-
nia "Solidarno�ci" i opozycji w³asnymi si³ami, gdy tylko wy-
st¹pi¹ pierwsze oznaki zmêczenia i wyczerpania spo³eczeñ-
stwa. /c. dal. na str. 2/
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"Pewexu" tym razem ze sprzê-
tem firmy SONY. Gdy trzeba
wyremontowaæ aptekê, zawsze
znajdzie siê tysi¹ce powodów,
by remont przed³u¿aæ w nie-
skoñczono�æ.
--- Jan R., na dachu domu,
którego odkryto w maju ub. r.
wyrzutnie ulotek, wygra³
proces z SB. Za wtargniêcie
do mieszkania, bezpodstawne
aresztowanie i szkody moral-
ne zosta³ przez SB przepro-
szony.
=========================
Z KRAJU
--- W pi¹tek 16.10.87 pod
siedzib¹ by³ego MKZ w Gdañ-
sku-Wrzeszczu odby³a siê ma-
nifestacja przeciwko budowie
elektrowni atomowej w ¯ar-
nowcu. Aresztowanych wypusz-
czono po 24 godzinach.
--- W minionym roku pozba-
wiono mandatów 182 radnych
10 z powodu odmowy z³o¿enia
�lubowania /s¹ jeszcze tacy
radni?!/, 135 z powodu sprze-
niewierzenia siê z³o¿onemu
�lubowaniu /brak frekwen-
cji?/ oraz 37 z powodu wyroku
s¹dowego /³apówki?/.
--- Specjalne wydanie tygo-
dnika katolickiego z Czêsto-
chowy po�wiêcone zosta³o w
ca³o�ci pielgrzymce papie-
skiej. Autorem jest ks. M. Ma-
liñski. 32 strony, 27 inge-
rencji cenzorskich. Autor w
czasie spotkania z czytelni-
kami powiedzia³, ¿e jego trud
nie by³ zbyt wielki - dopiero
cenzorzy zrobili z tego wyda-
nia dzie³o.
=========================
ZE �WIATA
--- Tegoroczn¹ literack¹
nagrodê Nobla otrzyma³ Jo-
seph Brodsky - 47-letni emi-
grant polityczny, odpowied-
nik naszego Mi³osza.
=========================
mówi-siê-mówi-siê-mówi-siê

    Reforma centrum nie da
¿adnych korzy�ci. Najwa¿-
niejsze bêdzie teraz jakie�
pó³ roku, kiedy centrum -
zanim odrodzi³ siê na nowo -
bêdzie sparali¿owane. W ci¹gu
tych kilku miesiêcy trzeba
wiêc wymóc na nim co siê tyl-
ko da.

    Mogê do tego dodaæ, ¿e chocia¿ wszyscy ci, którym znane by-
³y plany wkroczenia wojsk UW do Polski byli za³amani i przy-
gnêbieni, to jednak nikt nie wysun¹³ my�li, ¿e mo¿na podj¹æ
choæby najmniejsze gesty samoobrony, tak jak to by³o w roku
1956, nie mówi¹c ju¿ o jakim� zbrojnym przeciwstawieniu siê
akcji pañstw Uk³adu Warszawskiego. By³y natomiast g³osy, ¿e
sama obecno�æ na terytorium PRL tak du¿ych si³ wojskowych
mo¿e doprowadziæ do uspokojenia spo³eczeñstwa.           cdn.
===================================================
C z y t a j   u w a ¿ n i e

NIE I�Æ?
    I�æ do referendum - dlaczego? ¯eby nie zrobili podwy¿ek?
Zrobi¹, co bêd¹ chcieli. ¯eby zrobili reformê? Jak wy¿ej. ¯eby
podpisaæ siê w ciemno? Im?
    Brak argumentów. /k/
===================================================
REFERENDUM I CO POTEM?
    Dwa pytania, jakimi obdarzy³ nas sejm na listopadowe re-
ferendum, przypominaj¹ kwestiê: lepiej byæ chorym i biednym
czy zdrowym i bogatym. Superoptymi�ci, czyli �rodki masowego
przekazu, twierdz¹, w zwi¹zku z tym, ¿e ca³e referendum jest
niepotrzebne, bo zdrowi i bogaci chcemy byæ wszyscy, a rz¹d
powinien nas takimi uczyniæ bez pytania.
    ¯e referendum jest niepotrzebne twierdz¹ te¿ pesymi�ci,
czyli spo³eczeñstwo. Bior¹c sprawê na zdrowy rozum, wie ono,
¿e nie mo¿e zrobiæ dobrej reformy gospodarczej ten, kto tê
gospodarkê roz³o¿y³.
    Same pytania s¹ tak skonstruowane, by maksymalnie
utrudniæ odpowied� negatywn¹. S¹ d³ugie i rozbudowane,
a przez to niekonkretne. Utrudnia to wydobycie z nich tezy,
której mo¿na by czy powinno siê zaprzeczyæ. Oba pytania za-
wieraj¹ te¿ w sobie faktycznie po kilka pytañ cz¹stkowych,
na które odpowiada siê ³¹cznie. Zawszeæ to przecie¿ trudniej
odpowiedzieæ zdecydowanie "nie", gdy choæ na jedno z takich
pytañ cz¹stkowych chcia³oby siê odpowiedzieæ "tak".
    Propaganda rozpoczê³a kampaniê pod has³em "2 RAZY TAK".
Rz¹dowe projekty reformy przedstawia siê jako cudowne le-
karstwo na niedomagania systemu. Na antenie DTV puszcza siê
g³osy, ¿e co� musi siê zmieniæ, bo dalej tak byæ nie mo¿e. ¯e
je�li tym razem siê nie uda, to bêdzie katastrofa.
    Tymczasem trudno s¹dziæ, ¿e reforma przyniesie co� wiêcej
ni¿ kolein¹ podwy¿kê cen. Nie zlikwidowa³a ona jak dot¹d
nawet Urbana, który bez cienia w¹tpliwo�ci kwalifikuje al-
ternatywny wobec rz¹dowego program "S" jako niedorzeczny,
a wysuwaj¹cych go ludzi nazywa g³upcami. Jak mo¿liwa jest
konkurencja gospodarcza w kraju, gdzie niemo¿liwa jest kon-
kurencja my�li?
    Moim zdaniem to wszystko siê nie uda. Nie bêdzie kata-
strofy - bêdzie tak samo tylko gorzej.
===================================================
L u f c i k    w a r i a t a
    Na prasówce nie by³o ¿adnych pytañ i ju¿ mieli�my siê
rozej�æ, gdy nagle pacjent Y. ochryp³ym dyszkancikiem popro-
si³ o g³os i powiedzia³: "41 lat temu wzi¹³em udzia³ w refe-
rendum. Chcia³em teraz odwo³aæ swoje zeznania i o�wiadczyæ,
¿e szczerze ¿a³ujê zniesienia Senatu, ¿e jestem przeciwny na-
cjonalizacji przemys³u i rolnictwa, i ¿e nie wystarcza mi
granica na Odrze i Nysie, bo domagam siê -" /w tym momencie
pielêgniarze rzucili siê na Y., tak ¿e nie wiadomo, czego siê
domaga³./ Prelegent by³ blady i straszny. Powiód³ po nas
piorunuj¹cym spojrzeniem, otworzy³ usta - ale zaraz je za-
mkn¹³, machn¹³ rêk¹ i poszed³ sobie. To tyle... Bye, bye!

- Hipek - ---
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Z REGIONU
--- 27 pa�dziernika br. od-
by³a siê konferencja prasowa
u nowego  rektora UJ prof.
Aleksandra Koja. Rektor roz-
pocz¹³ od ho³du pod adresem
KK PZPR i osobi�cie sekreta-
rza Gajewicza, a zakoñczy³
o�wiadczeniem, ¿e dumny jest
z nawi¹zania kontaktów z
Uniwersytetem w Erywaniu.
Ach, te skojarzenia�
--- Dekoracja placu Central-
nego w Nowej Hucie z okazji
70 rocznicy rewolucji: na
czerwonym m³ocie siedzi bia-
³y go³¹bek pokoju, a nad nim
wisi sierp. Bardzo trafne.
--- Zwi¹zki zawodowe w HiL
kosztem 8 mln z³otych zafun-
dowa³y sobie miêdzynarodow¹
sesjê po�wiêcon¹ wp³ywowi
my�li Lenina na ruch zwi¹z-
kowy w demoludach. Najcieka-
wiej wypad³ prawie godzinny
referat towarzysza z Wietna-
mu wyg³oszony w jêzyku oj-
czystym. Ca³o�æ zakoñczono
efektownym pijañstwem w domu
wypoczynkowym pracowników
huty w Zakopanem.
--- Reforma reform¹, a lu-
dzie swoje wiedz¹. W wielu
sklepach daje siê ju¿ zauwa-
¿yæ nerwowe wykupywanie
wiêkszych ilo�ci cukru, kasz,
ry¿u, herbaty. Dla nikogo nie
s¹ tajemnic¹ podwy¿ki od
przysz³ego roku, wiêc naród
zaczyna siê rozpaczliwie za-
bezpieczaæ.
--- 39 kó³ ZSMP z Nowej Huty
zarekomendowa³o do partii w
pierwszym pó³roczu br. 13

kandydatów. Ciê¿ko. Znowu
trzeba bêdzie organizowaæ ³a-
pankê z nagonk¹�
--- Szef przychodni rehabili-
tacyjnej kliniki dzieciêcej w
Prokocimiu radzi lekarzom, aby
oblê¿enie pod swoimi gabineta-
mi likwidowaæ odsy³aniem dzie-
ci, wyznaczeniem nowych termi-
nów itp. Chodzi o to, by tego
oblê¿enia nie widzieli zwie-
dzaj¹cy klinikê cudzoziemcy.
--- Wyrokiem S¹du Rejonowego
z Podgórza Jacek P. za w³ama-
nie do kiosku i kradzie¿ pacz-
ki "Popularnych" warto�ci 22

/wówczas/ z³ oraz sprze-
da¿ butelki wina i wódki
ukarany zosta³ 10 miesi¹-
cami wiêzienia, 120 tys.
z³ grzywny i konfiskat¹
mienia. Stanowczo w ob-
wieszczeniach powinno
siê publikowaæ nazwiska
sêdziów.
--- Drugi etap reformy
ogl¹daæ mo¿na jak na ra-
zie przede wszystkim w
sklepach. W sklepie Rybexu
przy Karmelickiej mo¿na
nabyæ dobre i po ludzku
opakowane konserwy rybne

===================================================
WOJNA Z NARODEM WIDZIANA OD �RODKA - ci¹g dalszy wywia-
du "Kultury" z p³k. R. J. Kukliñskim, przeprowadzonego w
pi¹t¹ rocznicê wprowadzenia stanu wojennego w Polsce /24/

"KULTURA": Co wed³ug Pana wp³ynê³o na radzieck¹ decyzjê
poniechania na razie bardzo ju¿ zaawansowanych planów
inwazyjnych? Czy nacisk z Zachodu czy oferta gen. Jaru-
zelskiego, ¿e w koñcu za³atwi tê sprawê bez inwazji?

R.J. KUKLIÑSKI: I jedno i drugie. Jak dobrze pamiêtamy,
przygotowania do inwazji Polski nie usz³y uwadze �wiata
zachodniego, jak to by³o w przypadku Czechos³owacji. Zwi¹-
zek Radziecki nie tylko pozbawiony by³ wa¿nego w takich
przypadkach czynnika zaskoczenia, ale wskutek uprzedzaj¹-
cych reakcji rz¹dów zachodnich, a nawet pañstw trzeciego
�wiata musia³ sobie coraz bardziej zdawaæ sprawê, ¿e in-
terwencja doprowadzi³aby do przerwania politycznego od-
prê¿enia w Europie, naruszy³aby ekonomiczn¹ wspó³pracê
pomiêdzy Wschodem a Zachodem, sprowokowa³aby zwiêkszenie
bud¿etów NATO, a wed³ug wszelkiego prawdopodobieñstwa
przyspieszy³aby nawet otwart¹ wojskow¹ wspó³pracê pomiê-
dzy Stanami Zjednoczonymi, a Chiñsk¹ Republik¹ Ludow¹.
    Przypomnê, ¿e w pierwszych dniach grudnia, a wiêc wów-
czas, kiedy najwy¿sze czynniki wojskowe odpowiedzialne za
obronê narodow¹ PRL ogarnê³a ca³kowita apatia i zw¹tpie-
nie reakcja Stanów Zjednoczonych by³a niezwykle ostra. 3
grudnia prezydent Carter przys³a³ piln¹ osobist¹ depeszê
Bre¿niewowi, w której zwróci³ siê z ¿¹daniem o umo¿liwie-
nie rz¹dowi i narodowi polskiemu samodzielnego rozwi¹za-
nia swych w³asnych trudno�ci i ostrzeg³ przed negatywny-
mi skutkami, gdyby ZSRR zdecydowa³ siê na u¿ycie si³y
przeciwko Polsce. 4 grudnia tej samej tre�ci o�wiadczenie
prezydent Carter z³o¿y³ publicznie.
    W sumie wobec zdecydowanych nacisków i bardzo jasnych
ostrze¿eñ Zachodu, ¿e inwazja mo¿e siê okazaæ dla ZSRR
bardzo kosztowna, Moskwa by³a bardziej sk³onna do wyrê-
czenia siê Polakami nawet za cenê odczekania jakiego�
czasu.

"KULTURA": Czy gro�ba radzieckiej inwazji cofnê³a siê na-
tychmiast po Moskiewskim szczycie w dniu 5 grudnia 1980
czy te¿ odp³yw nastêpowa³ powoli? Co uczyni³a w³adza, ¿eby
wywi¹zaæ siê z przyjêtych na siebie zobowi¹zañ? Czy odczu³
pan jak¹� intensyfikacjê przygotowañ do wprowadzenia sys-
temu wojennego? Je�li tak, to jak one wygl¹da³y?

R.J. KUKLIÑSKI: Moskiewski szczyt gro�by inwazji wcale nie
/c. dal. na s. 2/
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w cenie 400-500 z³ za nie-
wielk¹ puszkê. S¹ to pro-
dukty zachodnie, których
cena zosta³a przeliczona po
czarnorynkowym kursie do-
lara. Natomiast w jednym ze
sk³adów budowlanych obs³u-
ga nie nad¹¿a za zwy¿kuj¹-
cymi cenami. W spisie asor-
tymentu starych cen, nie
usuwa siê a jedynie prze-
kre�la mazakiem, by wpisaæ
aktualne. Dziêki owej gra-
fice reforma widoczna jest
jak na d³oni. Przera¿a tyl-
ko jej postêp.
--- W ub. roku do pracy w
HiL przyjêto 4931 pracowni-
ków, a zwolni³o siê 5300.
W ci¹gu o�miu miesiêcy tego
roku przyjêto 2556 pracow-
ników, a odesz³o 3367.
W aglomerowniach i w kok-
sowni brakuje 30% pracow-
ników, w walcowniach 20%,
na wielkich piecach 15%.
Jak tak dalej pójdzie to
wkrótce bêdziemy siê mogli
przekonaæ, ¿e partia bez
robotników nie wytopi ani
pó³ kilo surówki.
--- Prezes Pralniczej Spó³-
dzielni Pracy skar¿y siê w
"Gazecie Krakowskiej", i¿
pralnie chemiczne zawalone
s¹ wyczyszczon¹ odzie¿¹, a
klienci zalegaj¹ z 15 mln
z³otych za us³ugê. Jest to
chyba kolejny wska�nik po-
stêpuj¹cej pauperyzacji
spo³eczeñstwa. Z odebraniem
rzeczy z pralni czekaæ trze-
ba do najbli¿szej wyp³aty.
A co bêdzie po uskutecznie-
niu II etapu?
--- Nowo�ci wydawnicze w
regionie. Jerzy Holzer, So-
lidarno�æ 1980-1981, War-
szawa 1986, Wydawnictwo
Rytm, cz. I-II, s. 356, 950 z³.
Nowe wydanie bardzo poszu-
kiwanej historii "Solidar-
no�ci". --- Tomasz Strzem-
bosz, Refleksje o Polsce i
podziemiu /1939-1945/ "Bi-
blioteka Spotkañ ", 1987, s.
90, 400 z³. Szkice znanego
historyka o Armii Krajowej,
Szarych Szeregach i Powsta-
niu Warszawskim.

Z KRAJU
--- Wed³ug oficjalnej infor-
macji, podanej na konferencji

prasowej przez Urbana, w 11
województwach powsta³y kon-
sultacyjne konwenty obywa-

za¿egna³. U�wiadomi³ jedynie polskiemu kierownictwu, ¿e od
uderzenia nie ma odwrotu. Je�li nie uderz¹ sami, to zrobi to
za nich Armia Czerwona wraz z innymi Wojskami Uk³adu War-
szawskiego. Aby wszystko by³o jasne, Rosjanie jeszcze przez
ponad miesi¹c utrzymywali swe wojska w pobli¿u granic PRL,
rozgl¹daj¹c siê jednocze�nie za bardziej zdecydowan¹ na kon-
frontacjê Targowic¹.
    Nie maj¹c innego wyboru, oko³o 10 grudnia we wszystkich
komórkach, zajmuj¹cych siê przygotowaniami do wprowadzenia
tego stanu, rozpoczêto generaln¹ nowelizacjê i uszczegó³o-
wienie planów z takim wyliczeniem, aby mo¿na je by³o wpro-
wadziæ w ¿ycie na wiosnê roku 1981 kiedy spodziewano siê
wiêkszego zmêczenia spo³eczeñstwa oraz spadku popularno�ci
Solidarno�ci.
    Przygotowaniem resortu Spraw Wewnêtrznych do wiosennej
konfrontacji kierowa³ osobi�cie ówczesny jego kierownik,
Miros³aw Milewski. Bezpo�redni¹ koordynacj¹ planowania
w tym resorcie zajmowa³ siê wiceminister Spraw Wewnêtrznych
gen dyw. Bogus³aw Stachura. Mia³ on do pomocy swego rodzaju
sztab koordynacyjny, który tworzy³ zarz¹d I MSW z jego ów-
czesnym dyrektorem p³k Bronis³awem Pawlikowskim oraz jego
dwoma zastêpcami: p³k Janem Wasilukiem i p³k Janem Czy¿ew-
skim. W centralnym planowaniu dzia³añ bezpo�rednio uczest-
niczyli: zastêpca komendanta MO gen. bryg. Józef Beim, dy-
rektor Departamentu I MSW gen. bryg. Jan S³owikowski, dy-
rektor departamentu III "A" MSW gen. bryg. W³adys³aw Cia-
stoñ, komendant MO m. st. Warszawy gen. bryg. Jerzy Æwiek,
dyrektor Departamentu IV MSW gen. bryg. Konrad Straszewski,
dyrektor Departamentu II MSW p³k Zdzis³aw Sarewicz, dyrek-
tor Departamentu III MSW p³k Henryk Walczyñski, dyrektor
Biura "W" MSW p³k Ryszard Wójcicki, zastêpca dyrektora Za-
rz¹du £¹czno�ci MSW p³k Benedykt Januszewski, dyrektor
Biura �ledczego MSW p³k Tadeusz Kwiatkowski, dyrektor Biu-
ra Operacyjnego KGMO p³k Jan Wieloch, dyrektor Biura Och-
rony Rz¹du gen. bryg. Jan Górecki, dyrektor Departamentu
Kadr MSW gen. bryg. Bonifacy Jedynek.
    W okresie od grudnia 1980 roku do lutego roku nastêpne-
go MSW koncentrowa³o swe wysi³ki na agenturalnym spene-
trowaniu "Solidarno�ci" i innych pozosta³ych w tym czasie
niezale¿nych organizacji spo³ecznych, a tak¿e na drobiazgo-
wym przygotowywaniu masowych aresztowañ osób rzekomo za-
gra¿aj¹cych ustrojowi. W tej fazie planowania si³y bezpie-
czeñstwa mia³y gotow¹ listê wytypowanych do aresztowania
dzia³aczy "Solidarno�ci" i opozycji, na której znajdowa³o siê
ju¿ oko³o 4.000 osób. Spo�ród tych 4.000 - 240 objêto sta³¹
inwigilacj¹ tak, aby ich mo¿na by³o aresztowaæ w ka¿dej
chwili.
    W MON przygotowania koncentrowa³y siê na opracowaniu
aktów normatywno-prawnych /czy jak kto woli bezprawnych/
stanu wojennego, typowaniu i przejmowaniu od MSW pod ochro-
nê wojska tzw. obiektów specjalnych, uszczegó³owieniu kon-
cepcji u¿ycia jednostek wojskowych i ich wspó³dzia³ania z
si³ami MSW, przygotowaniu mobilizacji i militaryzacji oraz
przygotowaniu resortów cywilnych do dzia³ania w okresie
stanu wojennego. cdn.
===================================================

/c. dal. na s. 3/
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telskie, bêd¹ce odpowiednikiem
Rady Konsultacyjnej przy Ja-
ruzelskim. W tej jedenastce
znalaz³ siê te¿ Kraków. Miej-
scowi nie s³yszeli jednak o po-
wstaniu konwentu, prasa miej-
scowa na ten temat milczy, za�
po o�wiadczeniu Urbana w Ko-
mitecie Krakowskim zapanowa³a
nerwowa bieganina zmierzaj¹ca
do natychmiastowego powo³ania
takiego cia³a. I wkrótce pewnie
powstanie, chocia¿ organizato-
rzy musz¹ uwzglêdniæ i to, ¿e
niedorzecznik poda³ te¿ do-
k³adn¹ liczbê cz³onków powo³a-
nych 11 konwentów. Przysz³y
konwent krakowski musi siê
wiêc zmie�ciæ w tym odgórnym
limicie. Na wszelki wypadek
"Gazeta Krakowska" streszczaj¹c
Urbanowe gadanie dyskretnie
pomija niewygodn¹ wiadomo�æ.
Mo¿na siê by³o o tym dowiedzieæ
tylko z "Dziennika Polskiego"
lub ze stenogramu konferencji
w "Rzeczpospolitej". I�cie pro-
letariacka czujno�æ.
--- Projektuje siê wyrzucanie
z pracy tych pracowników Izby
Skarbowej, których ma³¿onkowie
prowadz¹ prywatn¹ dzia³alno�æ
gospodarcz¹.
--- Przybywaj¹cego do Polski
premiera Wêgier witano zdaw-
kowymi bana³ami o przyja�ni
we wszystkich dziedzinach.
Taki radosny by³ w³a�nie dy-
¿urny komentarz radiowy. Zapo-
mniano zupe³nie o utrudnie-
niach turystycznych, jakie
wprowadzili Wêgrzy dla Polaków
w te wakacje i g³o�nych inter-
wencjach w wêgierskim MSZ-
ecie. A mo¿e chodzi³o tylko o
to, ¿eby pokazaæ w lecie ¿e
w³adza jest z narodem?
--- Polskie Radio rozpoczê³o
reemisje wybranych audycji
G³osu Ameryki i Radia Wolnej
Europy. Dziêkujemy, sami sobie
pos³uchamy, wy nam tylko wy-
³¹czcie zag³uszanie.
--- Jak co roku, na rocznicê
Rewolucji Pa�dziernikowej pro-
paganda karmi nas bzdura-
mi o decyduj¹cej roli bol-
szewików w odzyskaniu niepo-
dleg³o�ci przez Polskê. Dowo-
dem ma byæ m.in. to, ¿e do 1917

C z y t a j   u w a ¿ n i e
PO CO "SOLIDARNO�Æ"?

    W tej grze ju¿ dawno nie chodzi o drobiazgi propagandowe.
Chodzi o przysz³o�æ i ci¹gle centralne jest pytanie "co da-
lej?". Nie jest wcale tak, ¿e pozytywna rola jest nam na sta³e
przypisana.
    Trwa eksperyment, który kiedy� nazw¹ historycznym: na
ile mo¿liwa jest reforma w PRL? na ile mo¿liwa jest niele-
galna opozycja? czy starczy Polakom m¹dro�ci, cierpliwo�ci,
konsekwencji? I trwa eksperyment, na ile proste zabiegi
techniczne mog¹ ludzi uzale¿niæ, zmêczyæ, og³upiæ? Naj-
�mieszniejsze, ¿e wszystko od nas zale¿y.      /k/
==================================================

B O J K O T
    Odpowiedzi¹ Solidarno�ci na re¿imow¹ propozycjê refe-
rendum jest bojkot. Trudno siê by³o zreszt¹ spodziewaæ innej
reakcji. Przynajmniej z trzech przyczyn. Pozorowana reforma
gospodarcza zbyt wiele nas ju¿ kosztuje. Zmarnowane siedem
lat od sierpnia 1980 roku jest ju¿ nie do odrobienia. Drugi
argument za bojkotem jest czysto ekonomiczny. Referendum
wed³ug Urbana kosztowaæ bêdzie oko³o miliarda z³otych. Za
te pieni¹dze by³by ju¿ chyba jaki� porz¹dny szpital. Wiêc
mo¿e lepiej szpital ni¿ referendum? Po trzecie wreszcie,
szkoda bawiæ siê w g³osowania. Nie id¹c w ogóle zaoszczêdzi-
my papieru i kopert, co mo¿e wróciæ do nas choæby pod posta-
ci¹ papieru toaletowego...
    Im potrzebna jest zbiorowa odpowiedzialno�æ. Przypieczê-
towaæ ma j¹ referendum. Powiedz¹ potem: realizujemy tylko
to, co�cie zatwierdzili. Tak wiêc za robienie nas na szaro
przy pomocy referendum zap³acimy oczywi�cie my sami. W no-
wych cenach.
==================================================

W PARTII PRZED REFERENDUM
    Przed referendum w 1946 roku w³adza ¿¹da³a od swoich
popleczników - i nie tylko - odpowiedzi "TRZY RAZY TAK".
"Obowi¹zkiem politycznym" by³a taka w³a�nie, konkretna od-
powied�.
    Dzisiaj partia i jej satelici wzywaj¹ swoich cz³onków by
w ogóle w referendum wziêli udzia³. Dzi� mówi siê, ¿e odpo-
wied� jest indywidualn¹ spraw¹ partyjnego; dla w³adzy wa¿ny
jest tylko jego udzia³.
    Partia doskonale wie, ¿e wystarczy, by jej ludzie tylko
podnie�li rêkê. Nie wa¿ne co de facto powiedz¹, bo ona i tak
sobie dok³amie co jej trzeba, nauczona wieloletni¹ praktyk¹
wyborów do sejmu i rad narodowych.
    Z drugiej strony partyjne do³y maj¹ �wiadomo�æ, ¿e s¹
przez sw¹ górê ok³amywane jak reszta. Dlatego nie chc¹ g³o-
sowaæ pod dyktando.
    Jak by nie by³o - to ju¿ ich problem. Mo¿e s¹ jeszcze
w�ród nich tacy, co wierz¹ w kolejn¹ szopkê. Bo w�ród nas
- nie.
==================================================
ZNACZKI... ZNACZKI...
--- Bloczek czteroznaczkowy, po�wiêcony dowódcom Armii
Krajowej na pó³nocno-wschodnich Kresach Rzeczypospolitej.
Symboliczne z¹bkowanie, kolory: zielony, czarny, czerwony,
nomina³ 50 z³, wyda³a "19-Poczta-86 Bia³ystok Solidarno�æ".
--- Seria po�wiêcona dowódcom AK, 3 znaczki niez¹bkowane,
kol.: czer., ziel., czarny, 60 z³, wyd. Poczta "S".
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roku sprawê polsk¹ traktowa-
no na Zachodzie jako we-
wnêtrzn¹ sprawê Rosji. A teraz
70 lat po rewolucji jest niby
inaczej?
--- W Ursusie zaprojektowano
nowy ci¹gnik dla rolnictwa.
Jeszcze nie wiedz¹, kiedy za-
czn¹ go produkowaæ, ale ju¿ s¹
pewni, ¿e bêdzie kosztowa³ nie
mniej ni¿ 2 miliony z³otych.
--- Na przebudowê MSW pocze-
kamy jeszcze d³ugo. Na konfe-
rencji prasowej jaka siê tam
odby³a, stwierdzono, ¿e szpie-
gostwem s¹ wszelkie analizy i
prognozy pozwalaj¹ce na po-
dejmowanie okre�lonych kro-
ków w stosunku do nas. Jak z
tego wynika, maniacy z MSW do
szpiegostwa s¹ w stanie zali-
czyæ nawet prognozê pogody.
--- Spó³dzielnie rzemie�lni-
cze coraz czê�ciej w celach
obrony swojej produkcji, za-
k³adaj¹ sobie kilkudziesiê-
ciotysiêczne konta dewizowe.
S¹ one im niezbêdne do zaopa-
trywania siê w materia³y i
surowce u... polskich monopo-
listów pañstwowych, ¿¹daj¹cych
przy sprzeda¿y wsadu dewizo-
wego.
--- Bank polski umo¿liwia
zamianê jednej waluty zachod-
niej na inn¹ w dowolnej ilo�ci
i bez ¿adnego dokumentu to¿-
samo�ci, pobieraj¹c za to od-
powiedni¹ prowizjê. Problem
jednak w tym, ¿e to co w prze-
ci¹gu minuty powinien za³a-
twiæ kasjer, tzn. przeliczenia,
dokonuj¹ go dwie urzêdniczki
wype³niaj¹c dwa kwity w kilku
egzemplarzach. Sama operacja
trwa za� kilkana�cie, a nie-
kiedy nawet kilkadziesi¹t mi-
nut. Podobna operacja prze-
prowadzona u "konia" trwa
kilkadziesi¹t sekund i obywa
siê bez grama papieru...
===========================
ZE �WIATA
--- Wreszcie wyja�ni³o siê,
dlaczego w Zwi¹zku Radzieckim
100 procent pracowników na-
le¿y do zwi¹zków zawodowych.
Otó¿ w razie choroby zak³ad
wyp³aca pracownikowi tylko

po³owê poborów, pozosta³¹
czê�æ wyp³acaj¹ mu zwi¹zki
zawodowe.

PO TRZECIM ETAPIE REFORMY
pozostan¹ tylko 3 minister-
stwa: zdrowia, szczê�cia i po-
my�lno�ci...  ---= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

ZJAZD POROZUMIENIA FILOZOFICZNEGO
    Moda na porozumienie zapanowa³a równie¿ w �rodowisku
filozofów. W dniach 9-12 listopada br. odbêdzie siê w
Krakowie V Zjazd Filozofów Polskich /drugi powojenny/.
Ostatni zjazd zebra³ siê w 1977 roku w Lublinie pod ha-
s³em "Filozofia w s³u¿bie narodu i socjalizmu". Ju¿ wtedy
ciê¿ka to by³a s³u¿ba, której nie sprosta³ m.in. W³adys³aw
Tatarkiewicz, oraz filozofowie z KUL-u /a zjazd by³ jak
na ironiê w Lublinie/.
    Obowi¹zuj¹ca wówczas teza o jedno�ci moralno-poli-
tycznej narodu wykluczy³a ze zjazdu filozofów, którzy tej
jedno�ci nie dostrzegali.
    Obecny zjazd odbêdzie siê pod has³em "Filozofia dla
przysz³o�ci" i zdaniem organizatorów, powinien byæ spo-
tkaniem polskich filozofów bez wzglêdu na ich opcjê ide-
ologiczn¹ i polityczn¹. Spotkanie to odbêdzie siê jednak
bez autorów tworz¹cych na emigracji /m.in. Leszek Ko³a-
kowski/ i z symbolicznym tylko udzia³em przedstawicieli
filozofii katolickiej /ks. Tischner wyst¹pi wprawdzie
w jednej z dyskusji panelowych, ale w�ród ponad 150 filo-
zofów nie ma ani jednego z PAT-u /chocia¿ zjazd jest jak
na ironiê w Krakowie/.
    Zgodnie z mod¹ na pierestrojkê w zje�dzie uczestniczyæ
bêd¹ filozofowie-opozycjoni�ci: Leszek Nowak /krytyk
marksizmu, twórca konkurencyjnego dlañ systemu nie-
marksistowego materializmu historycznego/ oraz Klemens
Szaniawski. Nie bêdzie natomiast dwóch "w�ciek³ych" mark-
sistów: Adama Schaffa /g³ównego teoretyka marksizmu lat
50-tych i 60-tych, który przed paru laty porzuci³ mark-
sizm razem z legitymacj¹ PZPR/, a tak¿e J. £adosza, który
jeszcze na poprzednim zje�dzie przewodniczy³ sekcji mate-
rializmu historycznego, a obecnie nie mo¿e siê pogodziæ
z reformami Gorbaczowa.
    Czy filozofia wyznawana przez organizatorów zjazdu,
filozofia PRON-u, doprowadzi do ocalenia marksizmu? Ra-
czej w¹tpiê.
==================================================
L u f c i k  w a r i a t a

    W ramach zajêæ �wietlicowych kaowiec wymy�li³ nam
zabawê w referendum. Napisa³ pytania na tablicy i rozda³
czyste karteczki, potem je pozbiera³ i wyszed³ do naczel-
nego lekarza, bo jego gabinet jest najbardziej d�wiêkosz-
czelny. Zaczêli�my graæ w szaszki i domino, ale nie trwa³o
to d³ugo, bo do �wietlicy wpad³ naczelny lekarz, ca³y cze-
rwony na gêbie i rozdar³ siê na nas okropnie - wstydzê
siê powtarzaæ, s³owo dajê! Okaza³o siê, ¿e tylko jeden
z nas napisa³ na swojej karteczce TRZY RAZY TAK, a wszy-
scy pozostali... No, jednym s³owem, zaproponowali, ¿eby ich
poca³owaæ  t a m,  wiecie ju¿ gdzie. Nie wiem, co bêdzie
dalej, ale zajêcia �wietlicowe zosta³y zawieszone do odwo-
³ania, skasowano nam kolacje i zapowiedziano indywidual-
ne rozmowy z pielêgniarzami. Mo¿e nie bêdzie tak �le?
Pielêgniarze te¿ brali udzia³ akurat w tej zabawie...

- Hipek -
================================================
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Z REGIONU
--- W pi¹tek o 21.00 odby³o
siê w Rotundzie spotkanie z
Jackiem Fedorowiczem. Witany
bardzo serdecznie, krótko i
tak jak tylko on potrafi
przedstawi³ swój ¿yciorys, a
nastêpnie odpowiada³ na py-
tania publiczno�ci. Przy
okazji pytania "Czy wróci³
ju¿ pan do ³ask?" go�æ prze-
prowadzi³ lapidarn¹ analizê
wspó³czesnej polskiej mental-
no�ci - pytanie, jak stwier-
dzi³, jest �le postawione. Na-
le¿y raczej zapytaæ, czy to
oni wrócili do ³ask u niego�
Za� na pytanie dotycz¹ce re-
ferendum "Dwa razy tak, czy
dwa razy nie?" Fedorowicz
zareagowa³ jeszcze zwiê�lej,
mówi¹c, ¿e nie jest to temat
do rozmowy dla inteligent-
nych ludzi. Sala szczelnie
nabita lud�mi, nie tylko stu-
dentami, dowiod³a, ¿e popu-
larno�æ Jacka Fedorowicza
nie s³abnie, choæ od momentu
stanu wojennego nie dzia³a
on jako satyryk i aktor lecz
pracuje w swoim zawodzie jako
artysta grafik.
--- Przed rocznic¹ odzyska-
nia niepodleg³o�ci, 10.11 br.
w Filharmonii Krakowskiej
odbêdzie siê zorganizowany
przez "Hospicjum" wieczór
pie�ni patriotycznej.
--- Zapowied� referendum i
kolejnych podwy¿ek wywo³uje
z³owró¿bne nastroje w�ród
ludzi. S³yszy siê rokowania
co do wielko�ci nowych cen.
S¹ one szokuj¹ce i utwierdza-

j¹ w przekonaniu, ¿e ta zaba-
wa skoñczy siê wreszcie spo-
³eczn¹ eksplozj¹. Tak np. ma-
s³o ma kosztowaæ 1500 z³ za
kg, cukier 150-300 z³, pó³ li-
tra wódki - 3000 z³, szynka
2900 z³ za kg, fiat 126p 1mln
800 tys. z³, a czynsz za
mieszkania ma byæ dwukrotnie
wy¿szy. Mo¿liwe, ¿e jest to
pierwszy manewr partii przed
referendum: przeraziæ ludzi
skal¹ zamierzonych podwy¿ek,
by potem wprowadziæ nieco
mniejsze podtrzymuj¹c mit, ¿e
w³adza nie jest taka z³a. Na-
wet gdyby tak by³o, to owe
katastroficzne nastroje mówi¹
za siebie.
--- Przed zapowiedzianym na
9.11. br. w K-owie zjazdem fi-
lozoficznym szef komitetu or-
ganizacyjnego prof. Józef Li-
piec uprzedza, ¿e bêd¹ dok³a-
dnie sprawdzane legitymacje
dziennikarskie, by na zjazd
nie przedosta³y siê osoby nie-
powo³ane. Marksistowscy filo-

zofowie boj¹ siê, nawet,
jak widaæ, niemarksistow-
skiej publiczno�ci, nie mó-
wi¹c ju¿ o konkurencji po
fachu.
--- Z okazji 70 rocznicy
rewolucji udekorowano mia-
sto olbrzymimi /prawie na-
turalnej wielko�ci/ plaka-
tami z krocz¹cym Leninem.
Wódz w klapie marynarki ma
czerwon¹ kokardkê. Za spra-
w¹ niewidzialnej rêki kilka
takich wst¹¿eczek po bli¿-
szym przyjrzeniu siê, okazu-
je siê znaczkami� "S".
--- Kamienica obok Bia³ego
Domku na ul. Lubicz prze-
sz³a ma³¹ modernizacjê. Jak
wskazuj¹ wmontowane w okna
kraty, wprowadzi³a siê tam
- po s¹siedzku - milicja.
Widaæ czuj¹ siê z Bia³ym
Domkiem i jego s¹siedztwem
mocno zwi¹zani. By³o, nie
by³o w czasie wojny tu w³a-
�nie mie�ci³o siê gestapo�
--- W mie�cie pojawi³y siê

/c. dal. na s. 2/
===================================================

T E S T
    Obywatelu!
    Re¿im chce Ciê sk³oniæ do referendum tak jak do g³osowa-
nia w wyborach. Wiesz doskonale, ¿e tak jak w przypadku wy-
borów Twój g³os o niczym nie zadecyduje. I oni wiedz¹ to sa-
mo, ale chc¹ Ciê przetestowaæ - jak daleko mog¹ siê posun¹æ.
Je�li wiêc zastanawiasz siê czy i�æ do referendum, wiedz, ¿e
Twój udzia³ powiêkszy ich - jak to ³adnie nazywaj¹ - spo-
³eczn¹ bazê, da im odwagê w dociskaniu �ruby. Oni musz¹ siê
dowiedzieæ jak daleko mo¿na, bo parê razy ju¿ siê pomylili.
Mo¿e dlatego w³a�nie niewiele na razie strasz¹. Zreszt¹,
kogo spotka³a jaka� przykro�æ za odmowê g³osowania w wy-
borach?
    W czasie referendum sied� w domu! W te�cie, jakim ono
jest, powiedz NIE. Je�li pójdziesz, to sama odpowied� dla ko-
munistów bêdzie oznaczaæ TAK. Nie daj siê dziecinnie wyko-
³owaæ!
===================================================

WOJNA Z NARODEM WIDZIANA OD �RODKA - ci¹g dalszy wywiadu
"Kultury" z p³k. Kukliñskim, przeprowadzonego w pi¹ta rocz-
nicê wprowadzenia stanu wojennego w Polsce /25/

R.J. KUKLIÑSKI: /.../ Przygotowaniem aktów prawnych stanu
wojennego z ramienia MON kierowa³ wiceminister Obrony Na-
rodowej, sekretarz KOK, gen. broni Tadeusz Tuczapski. Wszys-
tkie dekrety Rady Pañstwa, rozporz¹dzenia Rady Ministrów, a
nawet obwieszczenie o stanie wojennym redagowane by³y w se-
kretariacie KOK przy ul. Krzywickiego w Warszawie. Pod bez-
po�rednim nadzorem szefa tego sekretariatu, pó�niejszego pre-
zydenta m. st. Warszawy gen. dyw. Mieczys³awa Dêbickiego. Re-
dagowali je w uzgodnieniu z w³a�ciwymi resortami, w tym ta-
k¿e /o zgrozo!/ z resortem Sprawiedliwo�ci, p³k Tadeusz Mali-
cki oraz podlegli mu przyuczeni prawnicy wojskowi. /cd. na s. 2/
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ju¿ obwieszczenia o refere-
ndum wyzieraj¹ce nie�mia³o
zza czerwieni plakatów z
okazji rocznicy rewolucji.
Obwieszczenia wykleja siê
podobnie jak w przypadku
ostatnich wyborów, po we-
wnêtrznej stronie szyb skle-
powych, by nie zosta³y zni-
szczone przez mniej dojrza³¹
czê�æ narodu.
--- Nowo�ci wydawnicze w
regionie. Roman Buczek, Na
prze³omie dziejów. Polskie
Stronnictwo Ludowe w latach
1945-1947, Spó³dzielnia Wy-
dawnicza "Profil", t. I-II,
s. 451, 1150 z³. Ksi¹¿ka emi-
gracyjnego historyka o
utworzeniu i rozgromieniu
przez komunistów partii St.
Miko³ajczyka.
=======================
Z KRAJU
--- Od kilku lat "S" i nie-
zale¿ny ruch ekologiczny z
Wroc³awia walczy³ o za-
mkniêcie truj¹cej �rodowisko
huty "Siechnice". Protestu-
j¹cych aresztowano, propa-
ganda oskar¿a³a ich o go-
spodarcze szkodnictwo. W ze-
sz³ym tygodniu poprzez pan-
cerz na wskro� wyeksploato-
wanego wielkiego pieca wy-
la³a siê surówka k³ad¹c
kres dzia³alno�ci huty. W
socjalizmie zawsze czeka siê
z decyzjami dot¹d, a¿ siê co�
nie zawali.
========================
ZE �WIATA
--- Po 5 miesi¹cach azylu
politycznego w ZSRR wróci³
do RFN ¿o³nierz amerykañski
zbieg³y do ZSRR z ¿on¹. Na
lotnisku o�wiadczy³, ¿e
traktowany by³ dobrze. Nie
rozpieszcza swoich pod-
opiecznych Gorbaczow, którzy
przy dobrym traktowaniu
wytrzymuj¹ u niego zaledwie
parê miesiêcy.
========================
HUMOR
- Ile bêdzie etapów reformy
gospodarczej? Tyle ile by³o
etapów w ostatnim Wy�cigu
Pokoju. A czym siê reforma
zakoñczy? Tym samym co Wy-
�cig - kryterium ulicznym.

    Szczegó³owym planowaniem u¿ycia si³ zbrojnych w okresie
stanu wojennego zajmowa³ siê zastêpca Szefa Zarz¹du I Sztabu
Generalnego WP p³k /dzi� ju¿ genera³/ Franciszek Pucha³a.
    Sprawami mobilizacji, militaryzacji oraz wszelkimi sprawa-
mi zwi¹zanymi z realizacj¹ postanowieñ o powszechnym obowi¹z-
ku obrony w okresie stanu wojennego bezpo�rednio kierowa³ Za-
stêpca Szefa Sztabu Generalnego WP do spraw organizacyjno-
mobilizacyjnych, wówczas gen. dyw. Antoni Jasiñski. W pracach
tych uczestniczy³ p³k Stefan Marciniak oraz inni wyznaczeni
przez gen. Jasiñskiego oficerowie zarz¹du X Sztabu Gen. WP.
    Przygotowaniem kluczowych resortów cywilnych do dzia³añ
w okresie stanu wojennego zajmowali siê w³a�ciwi szefowie
tych resortów lub ich pierwsi zastêpcy. Uczestniczyli w tym
tak¿e wojskowi dyrektorzy generalni lub dyrektorzy departa-
mentów wojskowych: - w Min. £¹czno�ci - gen. bryg. Leon Ko³a-
kowski, w Min. Energetyki i Energii Atomowej - p³k Piotr Pa-
nasiuk, w Min. Komunikacji - p³k Jerzy Budrewicz, w Min.
Handlu Zagranicznego i Us³ug - p³k Tadeusz Antoniuk.
    Przygotowaniem propagandy z ramienia KC PZPR zajmowa³
siê Walery Namiotkiewicz. cdn.
====================================================
W �RODKACH MASOWEGO
    Telewizja nada³a w czwartek w II programie wieczorem wy-
wiad z M. Rakowskim. Dotyczy³ on g³ównie opinii pana mar-
sza³ka na temat twórców. Otó¿ dowiedzieli�my siê, ¿e polscy
pisarze na przyk³ad, maj¹ przykr¹ wadê - lubi¹ siê obra¿aæ;
ma³o jest w�ród nich realistów, czyli tych, co "po¿egnali siê
z ideami nie opartymi na wnikliwiej analizie rzeczywisto�ci".
/znajdziesz ich w obecnym ZPL/. Tez¹ pana MFR by³o, i¿ wypo-
wiadanie siê w sprawach publicznych wymaga wielkiej wiedzy,
specjalnego przygotowania i wnikliwego rozeznania w warun-
kach spo³ecznych.
    Stary to schemat, wciskany ludziom od lat. Polityka, go-
spodarka to sfery tak zawi³e i skomplikowane, ¿e nie mo¿na
/i nie wolno/ zabieraæ publicznie g³osu na ich temat je�li
nie ma siê co najmniej doktoratu jak pan MFR.
    Tak w³a�nie jest w komunie. Tu nie wystarczy byæ po pro-
stu logicznym i uczciwym. Te akurat cechy znacz¹ dla komuny
tyle co nic.
====================================================
REFERENDUM 1946
   Jedyne jak dot¹d referendum w historii PRL, w czerwcu 1946
da³o wyniki, które Kraków odczuwa do dzi�. Dlaczego?
    Kiedy komuni�ci przy pomocy sowieckich bagnetów zdobywa-
li w³adzê, dni legalnej opozycji by³y policzone. Referendum
mia³o byæ dla nich atutem pokazowym dla Zachodu /demokracja!
demokracja!/ oraz sonda¿em spo³ecznym dla siebie. Wszêdzie
wed³ug prasy komunistycznej odpowied� TAK na trzy pytania
udzieli³a przygniataj¹ca wiêkszo�æ spo³eczeñstwa. Ewenemen-
tem by³y jednak wyniki z Krakowa, które wygl¹da³y na praw-
dziwe. Na pierwsze pytanie NIE odpowiedzia³o w Krakowie 80%,
na drugie a¿ 59%, na trzecie - 30. Jedni mówili, ¿e to dlatego,
i¿ urny pilnowa³ jaki� stary galicyjski urzêdas, inni, ¿e to
komuni�ci chcieli pokazaæ jacy s¹ otwarci na krytykê, a jesz-
cze inni twierdzili po prostu, ¿e to Krakowowi p³azem nie uj-
dzie. Ci siê nie mylili. Szybko pojawi³y siê artyku³y o tym, ¿e
Kraków nie dorós³ do dziejowej chwili, ¿e jest drobnomiesz-
czañski i ko³tuñski. I komuni�ci znale�li �rodek zaradczy -
budowê Nowej Huty. Tak wiêc kombinat by³ kar¹ dla Krakowa.
Teraz czeka nas nastêpna kara, to znaczy chcia³em powiedzieæ
- referendum.   ---
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Z REGIONU
--- 11 listopada Kraków
uczci³ msz¹ �w. w Katedrze
Wawelskiej oraz wiecem /rela-
cja z uroczysto�ci - obok/.
Zgromadzeni na wiecu dzia³a-
cze podziemni wydali wspólne
o�wiadczenie wzywaj¹ce do
bojkotu referendum oraz
uczczenia w dniu jego przepro-
wadzenia 157 rocznicy wybuchu
Powstania Listopadowego.
O�wiadczenie podpisali: R.
Majdzik, Z. Romanowski, M.
Bracha, J. Kla�, KOS "S" Skawi-
na, �wi¹tniki Górne, redakcja
pism "Solidarno�æ Skawina",
"Orze³ Bia³y", "Waza".
--- 6 i 7 listopada br. w Kra-
kowie odby³a siê Ogólnopolska
Narada KPN, w której uczest-
niczyli Leszek Moczulski i
Rada Polityczna Konfederacji.
W pierwszym dniu obrady odby-
wa³y siê w budynku plebanii
ko�cio³a �w. Stanis³awa na
D¹biu. Po trzech godzinach
proboszcz zosta³ telefonicznie
wezwany do Kurii, gdzie dowie-
dzia³ siê, ¿e ks. kard. F. Ma-
charski otrzyma³ telefon od
prezydenta miasta z informacj¹
o zebraniu Sztabu Antykryzy-
sowego przy prezydencie oraz z
ostrze¿eniem, ¿e proboszczowi
ko�cio³a, w którym zebrali siê
dzia³acze KPN odebrane zosta-
nie zezwolenie na dalsz¹ budo-
wê oraz przydzia³ materia³ów
budowlanych. Gdy proboszcz
wróci³ na D¹bie, kierownictwo
KPN w³a�nie zakoñczy³o obrady.
Nastêpnego dnia zebranie kon-

tynuowano w salce kateche-
tycznej przy ul. Kona. Pro-
boszcz tamtejszego ko�cio³a
równie¿ po kilku godzinach
otrzyma³ ostrze¿enie, tym
razem bezpo�rednie ze Sztabu
Antykryzysowego.
--- 8.11. br. w Domu Katolic-
kim oo. Misjonarzy przy ul.
Dzier¿yñskiego odby³a siê
wieczornica upamiêtniaj¹ca 69
rocznicê odzyskania niepodle-
g³o�ci. Zaproszonych go�ci
powita³ prezes Zw. Legionistów
Polskich w Krakowie mjr. St.
Zastawniak. Podczas uroczy-
sto�ci uchwa³¹ Kapitu³y Orde-
ru Virtuti Civili udekorowa-
no Krzy¿em Srebrnym sztandar
ZLeg. Pol. w Krakowie. Uroczy-
sto�æ u�wietni³ chór "Orga-
num" oraz recytacje patrio-
tycznych wierszy.

--- 8.11. br. odby³a siê w
Krzywop³otach w rocznicê
bitwy stoczonej tam przez
Legiony. Przemawiali: Leszek
Moczulski, Janusz Onyszkie-
wicz i Tadeusz Jedynak. Obec-
nych by³o ok. 2 tys. osób,
widoczne by³y transparenty
"S" i "KPN". Uroczysto�æ po-
przedzi³a msza �w. w inten-
cji Ojczyzny w Olkuszu, po
której przemawia³ równie¿
Moczulski.
--- W K-owie od 2 tygodni
przebywa o. prof. dominika-
nin Innocenty Bocheñski,
�wiatowej s³awy filozof i
logik, który od 48 lat miesz-
ka w Szwajcarii. Do K-owa
przyby³ na zaproszenie oo.
Dominikanów. Wyg³osi³ wiele
odczytów w ko�ciele oraz na
Uniwersytecie.

===================================================
   11 LISTOPADA NA WAWELU
   W 69. rocznicê odzyskania niepodleg³o�ci w Katedrze Wa-
welskiej odprawiona zosta³a uroczysta msza �w. przez ks.
pra³ata S. Ma³ysiaka, który w homilii przypomnia³ ofiarê
wielu pokoleñ Polaków sk³adaj¹cych swe ¿ycie, zdrowie i
szczê�cie osobiste w ofierze ojczy�nie.
   Po mszy, w której uczestniczy³o kilka tysiêcy wiernych
czê�æ uda³a siê do Krypty Pi³sudskiego, by z³o¿yæ kwiaty na
jego grobie, a pozostali zgromadzili siê przed Katedr¹, gdzie
rozpocz¹³ siê prawie godzinny wiec. Na tle kilku transpa-
rentów: NIepodleg³o�ciowego Ruchu Robotniczego, KPN-u, So-
lidarno�ci Skawina, Ruchu Wolno�æ i Pokój oraz NZS-u, do
zgromadzonych przemówili: Z. Romanowski /NRR/, R. Majdzik,
J. Smagowicz, M. Bracha i R. Bocian /KPN/. W przemówieniach
dominowa³y akcenty niepodleg³o�ciowe, a tak¿e antyre¿imowe
- zwi¹zane z referendum i popieraj¹ce jego bojkot og³oszony
przez "S".
   R. Bocian o�wiadczy³, i¿ nie zaprasza zebranych do trady-
cyjnego pochodu pod Grób Nieznanego ¯o³nierza i Pomnik
Grunwaldzki - mimo ¿e udaje siê tam delegacja KPN - gdy¿
Konfederacja nie chce nara¿aæ uczestników na pobicie przez
si³y ZOMO. Mimo to ze Wzgórza Wawelskiego zesz³o zwart¹
grup¹ kilkaset osób nios¹c transparenty i skanduj¹c has³a
antyre¿imowe. Przez ustawione pod Wawelem kordony milicji
i ZOMO przeciek³y ma³e grupki i na w³asn¹ rêkê powêdrowa³y
w stronê placu Matejki. W okolicy Dworca G³ównego zosta³y
jednak spa³owane. Dotarcie pod Pomnik Grunwaldzki uniemo¿-
liwi³a milicja szczelnie zastawiaj¹c "sukami" prawie ca³y
plac Matejki.
   Wiele osób zatrzymano, m.in. R. Bociana, ale wiêkszo�æ po
przewiezieniu do Bia³ego Domku na Lubiczu - wypuszczono.
Milicja tym razem nie przejawia³a szczególnej ochoty do
rozpêdzania demonstrantów. Ludzie id¹cy na Wawel obserwo-
wali nawet oznaki niejakiej zazdro�ci w�ród mundurowych.
Mimo to jednak, po raz kolejny, ZOMO zdecydowa³o, kto i w
jaki sposób mo¿e czciæ �wiêto Niepodleg³o�ci.
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
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--- Nowo�ci wydawnicze w re-
gionie. R. Cêkalski, J. Lityñ-
ski, Ksi¹¿ê jest nagi, uwagi o
socjotechnice komunizmu, Wyd.
"My�l", W-wa 2987, s.64, 250 z³.
Próba wyja�nienia jak komu-
ni�ci radz¹ sobie w sytua-
cjach masowego, jawnego kon-
fliktu politycznego, jakich
u¿ywaj¹ argumentów i jakich
dokonuj¹ manipulacji.
=========================
Z KRAJU
--- Powsta³a Krajowa Komi-
sja Wykonawcza "S" na czele z
Lechem WA³ês¹. Zast¹pi³a ona
Tymczasow¹ Komisjê Koordyna-
cyjn¹, która od wprowadzenia
stanu wojennego kierowa³a
dzia³aniami NSZZ "S". Zakaz
dzia³alno�ci KKW wydany
przez Woj. Urz¹d w Gdañsku na-
zwany zosta³ przez Wa³êsê zna-
n¹ od dziesiêcioleci praktyk¹
t³umienia samodzielnych
inicjatyw spo³ecznych.
--- Po pa�dziernikowym
o�wiadczeniu Wa³êsy za re-
formami politycznymi i prze-
ciw referendum w podobnym
duchu wypowiedzia³ siê Epi-
skopat Polski. Komunikat z
jego 224 Konferencji domaga
siê reform politycznych,
spo³ecznych, gospodarczych.
Nie ma w nim natomiast ani
s³owa o referendum, co ko-
mentatorzy zachodni okre�la-
j¹ zgodnie jako wyra¿on¹
dyplomatycznie dezaprobat¹
dla niego.
--- Niepodleg³o�ciowy Ruch
Robotniczy skierowa³ do spo-
³eczeñstwa polskiego apel
wzywaj¹cy do dzia³ania na
rzecz uwolnienia wiê�niów
politycznych pozostaj¹cych
jeszcze w wiêzieniu pomimo
zesz³orocznej amnestii. S¹ to:
kpt. SB Adam Hodysz, wspó³-
pracownik "S", skazany za
rzekome ³apownictwo na 6 lat,
sier¿. SB Piotr Siedliñski
/ukrywa siê/ oraz Henryk
Piec, cz³onek Solidarno�ci
Walcz¹cej, podoficer MO.
--- Przed 11 listopada are-
sztowano we Wroc³awiu 46-
letniego Kornela Morawiec-
kiego, ostatniego z wielkich
konspiratorów stanu wojenne-

go, ukrywaj¹cego siê od 13
grudnia 81. Jest on szefem
Solidarno�ci Walcz¹cej, ugru-
powania nie wykluczaj¹cego
stosowania przemocy wobec re-
¿imu wy³¹cznie w celach samo-
obrony. Propaganda usi³uje
wiêc zrobiæ zeñ terrorystê.
Zaraz po jego aresztowaniu, "S"
Wroc³awska zapowiedzia³a akcje

WOJNA Z NARODEM WIDZIANA OD �RODKA - ci¹g dalszy wywiadu
"Kultury" z p³k. R. J. Kukliñskim, przeprowadzonego w pi¹t¹
rocznicê wprowadzenia stanu wojennego w Polsce /26/

R. J. KUKLIÑSKI: /.../ Pierwszy projekt radiowo-telewizyjnego
wyst¹pienia premiera Rz¹du PRL, które mia³ on wyg³osiæ do
narodu na wiosnê roku 1981 w momencie wprowadzenia stanu
wojennego, opracowa³ wówczas G³ówny Zarz¹d Polityczny WP
pod osobistym kierownictwem gen bryg. Tadeusza Szaci³o.
   Mnie - podówczas p³k. Ryszardowi Kukliñskiemu - przypa-
d³a w udziale robocza koordynacja /zgrywanie/ planów
wszystkich uczestników planowania stanu wojennego oraz
opracowanie centralnego planu kierowania dzia³alno�ci¹
pañstwa w tym okresie.
   Do VIII Plenum KC PZPR, które - miêdzy innymi - zdecydo-
wa³o o zmianie na stanowisku premiera Rz¹du PRL, przygoto-
wania wprowadzenia stanu wojennego prowadzono w zasadzie
osobno w MSW i MON. Sporadyczne dyskusje  pomiêdzy Szefem
Sztabu  Generalnego gen. Siwickim i ministrem Spraw We-
wnêtrznych Miros³awem Milewskim oraz rzadkie robocze
uzgodnienia pomiêdzy MON i MSW wp³ynê³y na to, i¿ pomiêdzy
tymi dwoma uczestnikami planowania utrzymywa³y siê nadal
do�æ  powa¿ne ró¿nice w takich kwestiach jak: rola jednostek
WP w ewentualnej konfrontacji z ludno�ci¹, aspekty prawne
stanu wojennego, oraz wynikaj¹ce z tego pewne szczegó³y
dotycz¹ce momentu rozpoczêcia masowych aresztowañ.
   W tym stanie rzeczy, niemal natychmiast po powo³aniu
przez Sejm PRL gen. armii Wojciecha Jaruzelskiego na stano-
wisko premiera, na jego polecenie rozpoczêto przygotowanie
wspólnej gry decyzyjnej wszystkich uczestników planowania,
aby usun¹æ rozbie¿no�ci oraz w pe³ni zintegrowaæ plany dzia-
³ania pod jednym wspólnym kierownictwem. 16 lutego 1981 r.,
kiedy kraj by³ jeszcze pod wra¿eniem s³ynnego Expresowego
premiera-genera³a, w którym przedstawi³ on swój idealis-
tyczny, ale w koñcu pozytywny program oraz zaapelowa³
o "trzy pracowite miesi¹ce - 90 spokojnych dni", w auli bu-
dynku Inspektoratu Obrony Terytorialnej i Wojsk Obrony
Wewnêtrznej przy Alejach Niepodleg³o�ci zebra³a siê grupa
15 wy¿szych oficerów MON i MSW oraz dwóch funkcjonariuszy
Wydzia³u Propagandy KC PZPR, aby ostatecznie doszlifowaæ
i zgraæ plany wprowadzenia stanu wojennego.     cdn.
===================================================

protestacyjne w jego obronie,
które po³¹czone zostan¹ z
wyst¹pieniami przeciw refe-
rendum.
========================
HUMOR
    U wschodniego s¹siada te¿
zorganizowano referendum.
By³y dwa pytania: 1/ Kto jest
twoim idea³em? 2/ Dlaczego

     Lenin?
===================================================
L u f c i k  w a r i a t a
   Kochana Telewizjo! Nazywam siê Hipek, jestem pensjonariu-
szem zak³adu zamkniêtego, w którym czujê tak, jak wszyscy.
Bardzo siê cieszê, ¿e bêdê móg³ wzi¹æ udzia³ w referendum.
Czekam na reformê i chcia³bym, ¿eby siê uda³a jak najlepiej,
wiêc bêdê g³osowa³ za.
   Czy potem mnie wypuszcz¹? Pozdrowienia dla red. Broni-
kowskiego.

- Hipek -    ---
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Z REGIONU
--- 18 listopada br. w refek-
tarzu ko�cio³a O.O. Dominika-
nów przedstawiony zosta³ ko-
lejny numer niezale¿nego
pisma "Na g³os", istniej¹cego
ju¿ 4 lata. Spotkanie prowa-
dzi³ B. Maj. W�ród zaproszo-
nych go�ci byli ks. Twardow-
ski, W³. Maci¹g, M. Rostworow-
ski, J. Fedorowicz, J. B³oñski,
P. Huelle, R. Zimand. Licznie
zebrani sympatycy pisma -
oko³o 500 osób - wys³uchali
wierszy ks. Twardowskiego,
felietonu W³. Maci¹ga po�wiê-
conego politycznej twórczo�ci
Blika /1891-1939/, opowiada-
nia M. Rostworowskiego, poru-
szaj¹cego problem ¿ydowski
z okresu II wojny �wiatowej
wci¹¿ aktualny, fragmentów
dramatu L. Ko³akowskiego
"Faust", kolejnego dialogu J.
Fedorowicza z koleg¹ kierow-
nikiem, wierszy m³odych po-
etów niezale¿nych, z których
szczególnie interesuj¹co za-
prezentowa³ siê P. Huelle z
Gdañska, recenzji J. Zimanda
z filmu "Pokuta", wytykaj¹cej
re¿yserowi wiele b³êdów, ale
uznaj¹cej film za interesuj¹cy
i godny obejrzenia. Kolejne
spotkanie pisma "Na g³os" w
styczniu.
--- Zorganizowane na pocz¹t-
ku listopada przez krakowskie
SD PRL spotkania z kilkudzie-
siêcioosobow¹ grup¹ dziennika-
rzy austriackich by³o przyk³a-
dem ¿enuj¹cej szczero�ci przed-
stawicieli prasy krakowskiej,

g³ównie zreszt¹ partyjnej. Na
pytania o pozycjê zawodu
dziennikarskiego w Polsce
odpowiadali oni z dziecinn¹
naiwno�ci¹ - ¿e jest �wietnie:
pañstwo dziennikarzy ceni i
p³aci im nie�le. Go�cie pytali
jak to mo¿liwe, skoro Polska
znajduje siê na skraju prze-
pa�ci finansowej. Odpowiedzi
szeptane po sali szybko da³y
odpowied� - za dyspozycyjno�æ
w³adza musi p³aciæ - �wietnie
maj¹ siê wiêc tylko dzienni-
karze dyspozycyjnymi, a wiêc
przede wszystkim partyjni,
którzy jak, nie przymierzaj¹c
Hañderek z "GK" wyci¹gaj¹
nawet do 100 tys. z³ miesiêcz-
nie. Po takich wie�ciach ob-
rotni Austriacy postarali siê
o informacjê ju¿ w innym lo-
kalu nienale¿¹cym do SD PRL.
--- Obwieszczenia do narodu o
referendum wyklejane na
klatkach schodowych bloków
krakowskich osiedli, dziwnym
trafem znikaj¹ niewiele po
ich pojawieniu siê. W �ródmie-
�ciu za to tkwi¹ zwyciêsko na
drzwiach kamienic.

--- Ludzi ogarn¹³ sza³ ku-
powania. Pozbywanie siê
z³otówek przybiera na sile
w miarê zbli¿ania siê refe-
rendum i spodziewanych pod-
wy¿ek. Nie pomagaj¹ urzêdo-
we zapewnienia o rewalory-
zacji wk³adów oszczêdno�cio-
wych. Coraz bardziej ogo³o-
cone sklepy przypominaj¹
rok 1981, kiedy dla uratowa-
nia nas od katastrofy nie-
zbêdny okaza³ siê stan wo-
jenny. A co teraz?
--- Na rynku pism niezale¿-
nych pokaza³ siê drugi nr
pisma "Alternatywy" wydanego
przez Wyd. My�li Nieinterno-
wanych. Wydawnictwo to po
dwóch kolejnych wpadkach
/w maju i grudniu ub. r./
pozbiera³o siê jednak i na-
wet zapowiada odrobienie
zaleg³o�ci wydawniczych.
--- Spokojnie ¿yje siê w
krakowskim PRON-ie. Pensje
nie schodz¹ poni¿ej 21 tys.
/trudno dociec górnej ich
granicy/. Dochodz¹ do tego
nagrody okoliczno�ciowe:
�rednio co 2 miesi¹ce ---

==================================================
W GARWOLINIE NA PRÓBÊ CZY NA NIBY?
   Animatorzy referendum urz¹dzili w Garwolinie tzw. refe-
rendum próbne. Nie szczêdz¹c kosztów sprowadzono do Garwo-
lina telewizjê oraz kilkunastu partyjnych dostojników,
przekonuj¹cych Garwolinian do g³osowania za partyjnym
programem uzdrowienia socjalizmu.
   Impreza w Garwolinie nie by³a jednak podobna do amery-
kañskich prawyborów. By³a raczej referendum na niby. Zgod-
nie z najlepszymi leninowskimi tradycjami nie dopuszczono
do g³osów przeciwników, którzy - jak to ma miejsce w USA -
mogliby swobodnie propagowaæ  swoje pogl¹dy. Argumentacjê
przeciwn¹ dawkowano starannie w wykonaniu zwolenników
referendum w partii.
   Zupe³nie nie po amerykañsku zaprezentowali siê i pokaza-
li w tv partyjni notable. Brzuchaci, godni dostojnicy w
obecno�ci spiêtych kacyków miejscowych serwowali ugrzecz-
nionej publiczno�ci be³kot propagandowy lub w najlepszym
wypadku tzw. mowê-trawê. Urban doprasza³ siê o mniej
grzeczne pytania. Atmosfera partyjnej szczero�ci siêgnê³a
zenitu, gdy Ciosek stwierdzi³, i¿ nie ma ¿adnych gwarancji,
¿e reforma siê powiedzie, a Barcikowski - ¿e towarzysze,
którzy j¹ teraz wprowadzaj¹, za 2-3 lata mog¹ byæ ju¿ zupe³-
nie gdzie indziej. Dwóch rzekomych opozycjonistów zamiast
zmieszaæ Urbana z b³otem, z atencj¹ ws³uchiwa³o siê w jego
bajdurzenie dlaczego to tyle jest w narodzie nieufno�ci
skoro program reformy jest dobry.
   W socjalistycznym stylu zadzia³a³a te¿ telewizja. Prowa-
dz¹cy program przez kilka dni zapewnia³, ¿e bêdzie g³osowa³
2 x TAK. Wielokrotnie te¿ pokaza³ jak g³osowaæ TAK, ale ani
razu jak g³osowaæ NIE. Za jego plecami ukazywa³a siê mapka

   /c.d. na s. 2/
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ok. 10 tys. z³. Co� wpada je-
szcze za dy¿ury, których co-
raz wiêcej np. w zwi¹zku z
referendum. Dla dzia³aczy
PRON-u odrodzenie narodowe
to jakby te¿ odrodzenie fi-
nansowe.
--- O¿y³ sklep radiowo-tele-
wizyjny przy ul. Stradom.
Kiedy na pó³kach pojawi³ siê
atrakcyjny towar, zjawili siê
i klienci. Powód prosty: sklep
przemianowano na PEWEKS. Do
pe³nego szczê�cia brakuje
jeszcze, ¿eby�my zarabiali
w dolarach.
=========================
 Z KRAJU
--- Wybrano pierwszego
rzecznika praw obywatelskich.
Jest nim pani profesor prawa.
By³a jedynym kandydatem,
wybory za� zaskoczy³y nawet
pos³ów. Pani rzecznik powinna
wiêc zacz¹æ sw¹ dzia³alno�æ od
analizy poprawno�ci wyboru
rzecznika praw obywatelskich.
--- Od trzech lat na zewnê-
trznej stronie ko�cio³a �w.
Karola Boromeusza na Pow¹z-
kach w W-wie znajduje siê
Krzy¿ ku czci Poleg³ych na
Wschodzie - po�wiêcony przez
prymasa Glempa pomnik upa-
miêtniaj¹cy ofiary sowieckiej
agresji w 1939 r. U jego stóp
wmurowano urnê z prochami
pochodz¹cymi z mogi³ Katynia.
=========================
ZE �WIATA
--- W Rumunii zaostrzono
przepisy dystrybucji energii
elektrycznej i gazu. Zmniej-
szono o 30% dostawy gazu
odbiorcom prywatnym i insty-
tucjom niezwi¹zanym bezpo-
�rednio z produkcj¹. Wraz z
przekroczeniem 10%-wym limi-
tu gazu, zostaje odciêty jego
dop³yw do nadu¿ywaj¹cego go
odbiorcy, p³ac¹cego trzykrot-
nie wy¿sz¹ op³atê za ponadli-
mitowy gaz. ¯yczymy Rumunom
lekkiej zimy.
========================
mówi-siê-mówi-siê-mówi-siê

    Jak twierdz¹ znawcy, do-
lar, który teraz kosztuje pod
PEWEKSEM oko³o 1500 z³, ma
podskoczyæ w okresie �wi¹-
tecznym do 3 tysiêcy.

 Garwolina z zaznaczonymi punktami do g³osowania, ale te¿
z ko�cio³em zaznaczonym wyra�nym krzy¿em. W Garwolinie
dzia³amy - jak zapewnia³ - przy otwartej kurtynie, ale
nie naruszono naj�wiêtszego tabu jakim jest krytyka wodza.
Skrytykowano Gomu³kê, Gierka i drug¹ Japoniê Wa³êsy,
Jaruzelski pozosta³ nadal nietykalny.
   Te ogromne zabiegi da³y zaledwie 62% /pomniejszone
jeszcze w nocnych wydaniach DTV/ frekwencjê. Zaledwie, bo
wg kilku sond ulicznych do referendum mia³a nie i�æ tylko
jedna osoba - ze wzglêdu na imieniny. Garwoliñskie refe-
rendum przejdzie do historii socjalizmu jako jeszcze jedna
propagandowa inscenizacja imituj¹ca ¿ycie prawdziwe. Po-
dobnie zreszt¹ jak i czekaj¹ce nas wszystkich referendum
"prawdziwe"...
===================================================
PU£KOWNIK KWIATKOWSKI RAPORTUJE
   W zesz³y czwartek w krakowskim Klubie Dziennikarzy
"Pod Gruszk¹" go�ci³ szef rz¹dowego Centrum Badania Opinii
Spo³ecznej p³k doc. S. Kwiatkowski. Pu³kownik przedstawi³
obraz spo³eczeñstwa - jak je widzi w³adza.
   Referendum bêdzie zatem testem zarówno dla w³adzy jak
i dla spo³eczeñstwa. Wed³ug s³ów pu³kownika - w³adza siê
uczy. �wiadczy o tym m.in. rozmiar kampanii propagandowej
towarzysz¹cej przygotowaniom do referendum. Ludzie nie
wytrzymuj¹ tej presji. Pojawiaj¹ siê wiêc reakcje : niechby
ju¿ zrobili co chc¹, byle przestali o tym mówiæ.
   Wyniki referendum - jak twierdzi pu³kownik - bêd¹
�wiadczyæ o stopniu spo³ecznego przyzwolenia na drastyczne
podwy¿ki cen i obni¿enie stopy ¿yciowej.
   Zagro¿enia wybuchem wed³ug pu³kownika raczej nie ma.
Mog³oby go spowodowaæ najgro�niejsze obecnie dla w³adzy
pokolenie 30-latków stanowi¹ce bazê "Solidarno�ci" . Zosta³o
ono jednak zneutralizowane, gdy¿ najbardziej niezadowoleni,
a tym samym najgro�niejsi, wyemigrowali, ci za� którzy
zostali, przechodz¹ masowo do nieuspo³ecznionego sektora.
Nie ma zatem zagro¿enia wybuchem globalnym, a wybuchy
lokalne w³adza roz³aduje wykupuj¹c siê podwy¿kami p³ac
dla zbuntowanych. Trudno odmówiæ pu³kownikowi trze�wo�ci.
   Frekwencja w referendum wyniesie powy¿ej 60%. Decyzja
o uczestnictwie jest wed³ug niego faktem raczej obyczajo-
wym. �wiadom¹ decyzj¹ polityczn¹ jest natomiast odmowa
udzia³u. Tak wiêc masowy bojkot  mo¿e obj¹æ te obszary,
gdzie bêdzie on wyrazem buntu  przeciw lokalnej w³adzy.
W K-owie  na to siê nie zanosi wobec wysokiej popularno�ci
zarówno organów lokalnej w³adzy jak i Kurii i Kardyna³a,
czego nie ma w paru innych regionach kraju.
   Raport p³k. Kwiatkowskiego uwzglêdnia tak¿e tzw. spo-
³eczn¹ bazê w³adzy. Wbrew powszechnym przekonaniom nie
tworzy jej wy³¹cznie aparat milicyjno-partyjno-wojskowy,
lecz np. ch³opstwo, którego tradycjonalizm w sposób niepojê-
ty s³u¿y komunistom, mimo uczynienia z ch³opów w PRL oby-
wateli drugiej kategorii wydanych na ¿er gminnej biuro-
kracji. Przyzwolenie dla w³adzy daj¹ te¿ ci, dla których
naczeln¹ warto�ci¹ jest spokój. Sloganowy spokój w kraju
i pokój na �wiecie podawany jest przez bardzo wielu Polaków
jako istotna dla nich warto�æ ¿yciowa.
   Badania p³k. Kwiatkowskiego ukazuj¹ spo³eczeñstwo w
krzywym zwierciadle w³adzy. Jest to zbiorowo�æ pod presj¹
agresywnej propagandy, biedniej¹ca, wydrenowana z najlep-
szych mózgów, ceni¹ca sobie spokój apatii.
   Postarajmy siê udowodniæ, ¿e jest to obraz nieprawdziwy.
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Z REGIONU
--- No i po referendum. Wy-
niki w Krakowie nie nale¿¹
do najni¿szych. Równolegle z
g³osowaniem odby³y siê nie-
zale¿ne manifestacje. Oko³o
14.00 g³osowa³o dopiero 20%.
--- W niedzielê o 9.00 rano
u O.O. Dominikanów odby³a siê
jak co tydzieñ msza �w. dla
studentów. Po mszy przemówi³
student z KPN, oraz przedsta-
wiciel PPS. Obaj mówili na
tle du¿ego transparentu KPN.
Pod ko�cio³em zgromadzi³o siê
kilkaset ludzi. Mówcy przy-
pomnieli polskie tradycje
d¹¿enia do wolno�ci i apelo-
wali o bojkot referendum.
Przedstawiciel PPS poda³
tak¿e krótk¹ historiê swojej
partii. Milicja nie interwe-
niowa³a, ponoæ kry³a siê po
bramach. O godz. 13.00
wywieszono wysoko na murze
ko�cio³a transparent "Nasze
referendum - komuni�ci na
Madagaskar". Milicja za¿¹da-
³a zdjêcia transparentu i
zej�cia osób z góry, na co
studenci z WiP zareagowali
s³owami - zamiast waszego
s³owa honoru wolimy papier
toaletowy. Milicja poprosi³a
o pomoc dwóch cywili, którzy
wdrapywali siê po drabinie
na mur. Zatrzymano ok. 60
osób.
--- W nowohuckiej Arce o go-
dzinie 11.00 na mszy �w. zgro-
madzi³y siê olbrzymie t³umy.
Po mszy zosta³y rozrzucone
w�ród nich ulotki wzywaj¹ce

do bojkotu referendum, co
wywo³a³o aplauz ludzi. Skan-
dowano zwyczajowe has³a. Na-
stêpnie oko³o 1000 - 2000
ludzi przesz³o na drug¹
stronê ulicy, gdzie mie�ci³a
siê akurat obwodowa komisja.
Tu od�piewano Rotê i Hymn
Solidarno�ci. Zgromadzenie
trwa³o ok. pó³ godziny. Mili-
cji nie by³o widaæ. W prze-
je¿d¿aj¹cych autobusach lu-
dzie pokazywali stoj¹cym
znak zwyciêstwa.
--- Przed niedziel¹ kolpor-
towano w Krakowie ulotki
antyre¿imowe o tre�ci: "Zdy-
chaj¹ca Komuna pragnie odbyæ
z Tob¹ stosunek. Nie daj siê
zwabiæ". Kto� tu chyba stra-
ci³ dobry smak.
--- W ub. tygodniu pojawi³a
siê tak¿e odezwa podpisana
przez Tajn¹ Komisjê Robotni-
cz¹ Hutników NSZZ "Solidar-
no�æ" Komb. Metalurgicznego
w K-owie. Stwierdzono w niej,
¿e udzia³ w referendum bê-
dzie porêczeniem dla samowol-
nych i niezgodnych z rzeczy-
wistymi interesami kraju po-
czynañ rz¹du, a tak¿e bêdzie
�wiadczyæ o zwyk³ej naiwno�-
ci. Wysuniêto ¿¹dania legali-
zacji "S", wolnych wyborów do
rad narodowych i sejmu, znie-
sienia cenzury, zaprzestania
ingerencji PZPR w bie¿¹ce
funkcjonowanie gospodarki,
wprowadzenia wolnego rynku.

--- W sobotê 23.11.87 ok.
godz. 11.00 wieczorem w pa-
�mie emisji programu II tv
nadano audycjê Radia "S" Ma-
³opolska. W czasie piêciu
minut stwierdzono m.in., ¿e
referendum jest jawnym na-
igrywaniem siê z narodu i
wezwano do jego bojkotu.
--- Nie usz³o na sucho tym,
co nie sprawdzili siê na li-
stach uprawnionych do g³o-
sowania. Kartkê z numerem
na li�cie i adresem komisji
dostarczano do domów. Bywa-
³o, ¿e czyni³y to dzieci. Ko-
misje urzêduj¹ce w szko³ach
wyrêcza³y siê tak¿e dzieæmi
w pisaniu owych zawiado-
mieñ.
--- W referendum wykorzy-
stano znane ju¿ z wyborów
chwyty podwy¿szaj¹ce fre-
kwencjê, jak dopisywanie
g³osów do urny. Mogli siê o
tym przekonaæ ci, którzy np.
jako jedyni z rodziny poszli
g³osowaæ na chwilê przed
zamkniêciem lokali. Stwier-
dzali wtedy, ¿e reszta ro-
dziny ju¿ g³osowa³a...
--- Nazajutrz po referen-
dum naród wróci³ do spraw
bie¿¹cych. W poniedzia³ek
w godzinach popo³udniowych
pod bankiem PKO na Rynku
odby³o siê gromadne spraw-
dzanie listy kolejkowej po
samochody z Pewexu. Kto by³
nieobecny, tego /cd. na s. 2/

===================================================
CHCESZ G£ODOWAÆ - IDÌ G£OSOWAÆ

    Referendum przeprowadzone w ostatni¹ niedzielê przebie-
g³o zgodnie ze znanym od lat scenariuszem wyborczym. Poprze-
dzone zmasowan¹ kampani¹ propagandow¹ okaza³o siê beztre-
�ciowym aktem rytualnym. Wed³ug oficjalnych danych wziê³o
w nim udzia³ zaledwie 68 procent uprawnionych, co i tak daje
komunistom argument, i¿ wiêkszo�æ spo³eczeñstwa jest jeszcze
sk³onna im wierzyæ. Ale wyniki jako�ciowe zaprzeczaj¹ nawet
temu w¹tpliwemu argumentowi.
    Bojkotuj¹cej referendum opozycji dano do zrozumienia, ¿e
nikt jej nie bêdzie kokietowa³. W tygodniu poprzedzaj¹cym
referendum zatrzymano dwóch znanych dzia³aczy "S": J. Gór-
nego i Z. Romaszewskiego, a nieco wcze�niej K. Morawieckiego
z Solidarno�ci Walcz¹cej. Twarde stanowisko w tym wzglêdzie
zgadza³o siê bowiem z ide¹ g³oszenia wyników jedynie wys-
tarczaj¹cych do "zwyciêstwa" - ale ni¿szych ni¿ przy ostat-
nich wyborach do sejmu. Dano w ten sposób do zrozumienia, ¿e
stopieñ poparcia dla w³adzy nie ro�nie, ale akceptacja dla
jej posuniêæ jest wystarczaj¹ca.
    Samo g³osowanie odby³o siê spokojnie i zgodnie z planem.

/c. dal. na str. 2/
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skre�lono. Samochodów co pra-
wda nie by³o, ale przewa¿a³o
powszechne przekonanie, ¿e
co� rzuc¹, tylko nie wiadomo
co i kiedy. Za zastêpcze sta-
nie w tej kolejce mo¿na chy-
ba zarobiæ w dolarach?
--- Trwa masowe wykupywa-
nie towarów. Pustoszej¹ na-
wet sklepy spo¿ywcze, co
przypomina sytuacjê z 1981
r., kiedy ¿ywno�æ by³a ukry-
wana. Puste pó³ki maskowano
wtedy octem. Dzi� króluje
makaron, przewa¿nie w jed-
nym gatunku.
--- Na urz¹dzonym w "Jubi-
lacie" dla specjalnie atrak-
cyjnych towarów "Stoisku
Dnia" sprzedaje siê... cukier.
--- Miejskie Przeds. Wodo-
ci¹gów i Kanalizacji otrzy-
ma³o 29 sztuk monet srebr-
nych z wizerunkiem papie¿a.
Podzielono je miêdzy dyrek-
cjê, partiê, zwi¹zki zawodowe,
a jakie� resztki oddano do
rozlosowania miêdzy 1300-
osobow¹ za³ogê. Jak te¿ to
cz³onkowie Przewodniej si³y
garn¹ siê do �wiêtych obraz-
ków...
=========================
Z KRAJU
--- W³adza nigdy nie roz-
pieszcza³a ludzi w wieku po-
produkcyjnym. Osoby z tzw.
emeryturami twórczymi musz¹
wp³aciæ do koñca roku do
ZUS-u ponad 60 tys. z³, by
mog³y liczyæ na rewaloryza-
cjê swoich emerytur w roku
1989. Z zapowiedzi ZUS-u wy-
nika, ¿e w przysz³ym roku
bêdzie to ju¿ suma 90 tys. z³.
W nied³ugim czasie emeryto-
wany artysta, by spodziewaæ
siê rewaloryzacji og³aszanej
z hukiem jako kolejny sukces
w zabezpieczeniu najs³ab-
szych, oddawa³ bêdzie ZUS-
owi ca³¹ bie¿¹c¹ emeryturê.
A ¿yæ bêdzie jak w m³odo�ci
- marzeniami.
==========================
ZE �WIATA
--- W Bu³garii zabrak³o po-
midorów. To racja, ¿e gdyby
na Saharze wprowadziæ socja-
lizm, to wkrótce zabrak³oby
piasku.

Wyniki od pocz¹tku sz³y na 60-70 procent, zgodnie z zapo-
wiedziami oficjalnych �rodków badania opinii.
    Nie uda³o siê tym razem upolowaæ przy urnie ¿adnego
ksiêdza. Pochwalono wiêc jakiego� wiejskiego proboszcza,
który nawo³ywa³ rzekomo na kazaniu do wziêcia udzia³u
w g³osowaniu. Wed³ug jednego z doniesieñ radiowych jaki�
ksi¹dz g³osowa³ podobno z parafianami, ale do radia siê nie
wypowiedzia³. Dopiero w poniedzia³ek ca³a prasa powtórzy³a
za PAP i Trybun¹ Ludu, ¿e ludzie szli g³osowaæ wprost ze
mszy niedzielnej. Mia³o to zapewne zneutralizowaæ doniesie-
nie o antyrz¹dowych demonstracjach rozpoczynaj¹cych siê
w³a�nie zaraz po wyj�ciu z ko�cio³ów.
    Antyre¿imowe demonstracje mia³y miejsce w Gdañsku, W-wie,
Krakowie i we Wroc³awiu, co przez ca³y dzieñ trzymano w ta-
jemnicy.
    Referendum niespecjalnie siê zatem w³adzy uda³o. Jest to
w sumie jedna z nielicznych szopek, które tak bardzo siê nim
nie uda³a. Z lud�mi nie mo¿na wiêc zrobiæ wszystkiego - to
nauka dla w³adzy - nawet je�li ma siê tak rozwiniêt¹ propa-
gandê jak przed referendum. My za� mo¿emy siê spodziewaæ -
kto wie - ni¿szych podwy¿ek?
===================================================

WOJNA Z NARODEM WIDZIANA OD �RODKA - ci¹g dalszy wywiadu
"Kultury" z p³k. R. Kukliñskim, przeprowadzonego w pi¹t¹
rocznicê wprowadzenia stanu wojennego w Polsce /27/.

R.J. KUKLIÑSKI: /.../ Grze decyzyjnej wspó³przewodniczyli:
Miros³aw Milewski i gen. broni Florian Siwicki. Ze strony
MSW bra³o w niej udzia³ 20 oficerów /wszyscy ju¿ uprzednio
przeze mnie wymienieni/ oraz dodatkowo: - dyrektor Depar-
tamentu Uzbrojenia MSW gen. brygady Stefan Stochaj i dyrek-
tor Departamentu Materia³owo-Technicznego Zaopatrzenia
MSW. Ze strony MON uczestniczy³o 19 osób, w tym wszyscy, któ-
rych wymieni³em, ¿e uczestniczyli w planowaniu stanu wojen-
nego oraz dodatkowo: Szef Wojsk £¹czno�ci gen. bryg. Marian
Pasternak, Szef Zarz¹du Sztabu Gen. WP p³k. Henryk �wiêcic-
ki, Szef Oddzia³u Szefostwa WSW, p³k. Mieczys³aw Kêdzia oraz
Szef oddzia³u w sekretariacie KOK, p³k. Zdzis³aw Malina.
Z Komitetu Centralnego PZPR oprócz Walerego Namiotkiewicza
uczestniczy³ równie¿ towarzysz Czy¿.
    Mimo tak starannie dobranego grona uczestników gry,
wszyscy obecni na sali poproszeni zostali o podpisanie spe-
cjalnych zobowi¹zañ do zachowania tajemnicy. Przedstawione
koncepcje dzia³ania nie mog³y byæ opracowane na pi�mie,
a jedynie referowane z pamiêci. Do robienia notatek upowa¿-
niony by³ tylko sekretariat gry /ze strony MSW p³k. Jan
Wasiluk i p³k. Jan Czy¿ewski, a ze strony MON p³k. Czes³aw
Witt i ja/.
    W toku dyskusji uczestnicy gry doszli wprawdzie do zgod-
nej oceny, i¿ wprowadzenie w ówczesnych warunkach stanu wo-
jennego mo¿e byæ pocz¹tkiem najwiêkszego w historii Polski
narodowego dramatu, ale ostateczne wnioski, jakie z tej oce-
ny zosta³y wyci¹gniête, ten dramat jedynie przybli¿a³y.
    A wiêc przede wszystkim odrzucona zosta³a ostatecznie
my�l gen. broni T. Tuczapskiego, aby rz¹d wniós³ pod obrady
Sejmu PRL ustawy wyj¹tkowe stanu wojennego. Uczestnicy gry
doszli do wniosku, ¿e zlikwidowanie wielomilionowej "S" bê-
dzie mo¿liwe tylko przy pe³nym jej zaskoczeniu. Ustalono, ¿e
najkorzystniejszym momentem do rozpoczêcia akcji bêdzie
dzieñ wolny od pracy i nauki, najlepiej noc z soboty na nie-
dzielê.   cdn.  ---
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=========================

POTWIERDZAMY: Kiciu� - 20.
D z i ê k u j e m y !

=========================

Z REGIONU
--- 2 grudnia br. w Ko�ciele
Mariackim odby³a siê uroczy-
sta msza �w. w intencji Mar-
sza³ka Rydza-�mig³ego w ko-
lejn¹ rocznicê jego zgonu.
--- Uroczy�cie obchodzono
tak¿e 120 rocznicê urodzin
Józefa Pi³sudskiego. W nie-
dzielê 6 grudnia br. na Wa-
welu odby³a siê msza �w. w
intencji Marsza³ka, o czym
informowa³y klepsydry roz-
lepione w kilku punktach
miasta. Wmurowano te¿ dwie
tablice po�wiêcone Marsza³-
kowi: w ko�ciele O.O. Kapucy-
nów w Krakowie oraz na ze-
wnêtrznej �cianie ko�cio³a w
Juszczynie, gdzie parafi¹ za-
wiaduje ks. A. Chojnacki. Ta
ostania tablica sygnowana
jest przez KPN.
--- Docieraj¹ dok³adniejsze
informacje o wydarzeniach,
jakie mia³y miejsce w K-owie
29.11. br. Informowali�my o
nich w poprzednim numerze:
oto gar�æ dalszych szczegó-
³ów. Manifestacja poranna
pod ko�cio³em Dominikanów
rozpoczê³a siê po mszy za po-
wstañców listopadowych. Roz-
winiêto transparenty WiP-u
i KPN. W imieniu KPN prze-
mawia³ student historii UJ
Artur Walu�. Komuna liczy na
przetrwanie przez 2 lata, my
rokujemy jej krótszy ¿ywot -

powiedzia³. Nastêpnie wyst¹-
pi³ cz³onek nowo powsta³ej
PPS, robotnik Artur Koszy-
kowski. Milicja nie interwe-
niowa³a. Czê�æ uczestników
tej manifestacji uda³a siê do
nowohuckiej Arki, gdzie wziê-
³a udzia³ w podobnym prote-
�cie. Milicja zablokowa³a dro-
gê, ale nie interweniowa³a.
Pobiciem i zatrzymaniami za-
koñczy³a siê natomiast trze-
cia w tym dniu zorganizowana
przez WiP oraz KRH "S" na da-
chach Kramów Dominikañskich
przy ul. Stolarskiej. O godz.
13 rozwiniêto tam transpa-
rent "Nasza odpowied� w re-
ferendum - PZPR na Madaga-
skar". Parê osób sta³o z tym
transparentem przez kilka
godzin mimo interwencji SB.
Kilku uczestników pobito, za�
6 /a nie 60 - jak podali�my
poprzednio w wyniku b³êdu
korektorskiego/ - zatrzyma-
no. Wypuszczono ich po kilku
godzinach bez kolegium i san-
kcji, podobnie jak interwe-
niuj¹cych w ich sprawie R.
Bociana i J. Smagowicza.
--- Kolejnym objawem paniki
rynkowej s¹ sobotnie najazdy
na okoliczne miasta krako-
wian. Wykupuj¹ co siê da.

--- O pobiciach przez milicjê
osób protestuj¹cych przeciw
referendum dochodz¹ do K-owa
wie�ci z Warszawy i Lublina.
--- Od osób bêd¹cych cz³on-
kami komisji d/s referendum
wiadomo, ¿e prawdziwe wyniki
w skali ogólnokrajowej wyno-
si³y 30% udzia³u uprawnio-
nych do g³osowania. W Krako-
wie, w �ródmie�ciu g³osowa³o
ponoæ ponad 2% /!/ uprawnio-
nych. Wszystkie protoko³y
wype³nione by³y o³ówkiem.
Meldunki, które dociera³y do
góry, tak bardzo by³y niepo-
koj¹ce dla w³adzy, ¿e odgór-
nie nakaza³a ona komisjom
og³aszaæ wiêkszy procent
g³osuj¹cych.
--- Rado�nie poinformowano
o utworzeniu polsko-radziec-
kiego przedsiêbiorstwa Pol-
lena-Miraculum w K-owie.
Pominiêto jedynie fakt, i¿ to
wspólne przedsiêbiorstwo
pracowaæ ma na poczet d³ugów
- jakie zaci¹gnêli�my w ZSRR
w ramach braterskiej pomocy
po wprowadzeniu stanu wojen-
nego w Polsce. Rosjanie za-
mierzaj¹ wydusiæ z nas tê po-
moc do ostatniej kopiejki, a
nie da siê tego zrobiæ bez

===================================================
C z y t a j   u w a ¿ n i e

Z FRONTU REFORMY
    Jak donosi socjalistyczna prasa, w placówkach NBP po¿y-
cza siê obecnie pieni¹dz na procent. Za jedyne 316 dolarów
mo¿na mianowicie dysponowaæ kwot¹ 250 tysiêcy z³otych. Od-
daj¹c po roku z³otówki, dostanie siê z powrotem kwotê dola-
row¹, pomniejszon¹ o 18%.
    Z kolei Polskie Radio donosi za gazet¹ "Sielskaja ¯izñ",
¿e radzieckie gospodarstwa rolne wydzier¿awia siê obecnie
rodzinom, które nawiasem mówi¹c osi¹gaj¹ w nich niez³e wy-
niki w produkcji. W ten sposób rolnik w ZSRR mo¿e podobno
powiedzieæ "moje pole".
    Bez zdziwienia przeczyta³bym informacjê, ¿e Komitet Wo-
jewódzki PZPR rezygnuje w ramach II etapu reformy z kon-
troli nad dystrybucj¹ papieru, przekazuj¹c j¹ ministrowi,
dajmy na to, sprawiedliwo�ci. ¯eby by³o sprawiedliwiej. Kto
przeciw? /k/
=====================================================
WOJNA Z NARODEM WIDZIANA OD �RODKA - ci¹g dalszy wywiadu
"Kultury" z p³k. R. Kukliñskim, przeprowadzonego w pi¹t¹
rocznicê wprowadzenia stanu wojennego w Polsce /28/

R.J. KUKLIÑSKI: /�/  Za najwa¿niejsze posuniêcie stanu wo-
jennego uznana zosta³a tak zwana "Operacja Wiosna", której
celem by³o internowanie ok. sze�ciu tysiêcy aktywnych dzia-

/c. dal. na str. 2/
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ich osobistej obecno�ci w fa-
brykach, w których produkcja
idzie na sp³aty zad³u¿enia.
Dlatego wicedyrektorem firmy
Pollena-Miraculum bêdzie
obywatel radziecki.
--- Trwa³ym �ladem referen-
dum bêdzie naprawiony kawa-
³ek chodnika przed punktem
do g³osowania przy ul. Gar-
barskiej. I zdaje siê, ¿e to
wszystko.
=========================
Z KRAJU
--- Z wyst¹pienia Mssnera w
sejmie wynika, ¿e wobec wyni-
ków referendum rz¹d zmniej-
szy tempo proponowanych re-
form, to oznacza po prostu, ¿e
zamierzone podwy¿ki cen zo-
stan¹ wydatnie zmniejszone.
Tego te¿ spodziewali siê
przywódcy opozycji og³aszaj¹c
bojkot referendum. Test, ja-
kim ono by³o, wypad³ wiêc dla
nas korzystnie. W drodze na
dno mniej zaci�niemy pasa.
--- Z dat¹ 5.11 br. �rodowi-
sko Polityki Polskiej - pod-
ziemnego pisma warszawskiego
wyda³o o�wiadczenie domaga-
j¹ce siê reform demokratycz-
nych w kraju oraz instytu-
cjonalizacji opozycji poli-
tycznej. O�wiadczenie popisa-
³o 12 dzia³aczy �rodowiska
Polityki Polskiej ujawniaj¹c
sk³ad redakcji pisma. Jest to
krok stawiaj¹cy w³adzê przed
faktami dokonanymi: dzia³aæ
jawnie i czekaæ na reakcjê.
Z podobnym zamiarem odnosi
siê ponoæ tak¿e i "Krytyka".
=========================
ZE �WIATA
--- Cykl wydawniczy w ZSRR
trwa przeciêtnie 6-8 lat.
Ksi¹¿ka szczególnie istotna
dla radzieckich dysponentów
mo¿e uzyskaæ specjalne wzglê-
dy i ukazaæ siê ju¿ po� 3
latach od zatwierdzenia jej
do druku. Im dalej na wschód,
tym gorzej.
=========================
MY�LI �REDNIEGO POLAKA
    Reforma w Polsce powinna
polegaæ nie na tym, ¿eby rz¹d
co� zrobi³, ale w³a�nie ¿eby
przesta³ robiæ cokolwiek.

³aczy "Solidarno�ci" i innych niezale¿nych organizacji spo-
³ecznych. Ustalono, ¿e operacja ta mo¿e przynie�æ oczekiwane
rezultaty tylko wówczas je�li zostanie przeprowadzona na 12
do 6 godzin przed oficjalnym wprowadzeniem stanu wojennego.
    W toku gry osi¹gniêto równie¿ ostateczne porozumienie
w kwestii podzia³u ról wojska i si³ bezpieczeñstwa oraz ich
wspó³dzia³ania w czasie ewentualnych dzia³añ konfrontacyj-
nych z ludno�ci¹.
    Zgodzono siê, ¿e w rejonach zak³adów przemys³owych, za-
k³adów pracy i uczelni operowaæ bêd¹ wy³¹cznie si³y bezpie-
czeñstwa. Natomiast wojsko dzia³aæ bêdzie bardziej ostro¿nie,
co najwy¿ej jako si³a wspieraj¹ca, rozwijana w miastach
i blokuj¹ca o�rodki przemys³owe.
    Gra wojenna zamyka³a ju¿ tzw. "wiosenny" okres planowa-
nia stanu wojennego. W dniu 20 lutego 1981 wnioski z tego
przedsiêwziêcia przedstawione zosta³y gen. Jaruzelskiemu.
W dniu nastêpnym, tj. 21 lutego 81 w sobotê, Szef  Sztabu Gen.
WP gen. broni Siwicki poinformowa³ mnie, ¿e przedstawiony
materia³ zosta³ przez gen. Jaruzelskiego zaaprobowany. Pre-
mier wniós³ jedynie kilka drobnych uzupe³nieñ i poleci³
przerobienie go na informacjê "O stanie przygotowañ pañstwa
do wprowadzenia stanu wojennego", któr¹ zamierza³ on przed-
stawiæ radzieckiemu kierownictwu w czasie XXVI Zjazdu KPZR.
    3 marca PAP poinformowa³a, ¿e "cz³onek Biura Polityczne-
go KC PZPR, prezes Rady Ministrów PRL, minister Obrony Na-
rodowej, gen.  Wojciech Jaruzelski, cz³onek delegacji PZPR na
XXVI Zjazd KPZR spotka³ siê 3 bm. na Kremlu z cz³onkiem Biu-
ra Politycznego, Przewodnicz¹cym Rady Ministrów ZSRR Niko-
³ajem Tichonowem". Spo³eczeñstwo dowiedzia³o siê z tego ko-
munikatu, ¿e omawiane by³y problemy wspó³pracy opartej na
zasadach równo�ci i wzajemnej, bratniej pomocy.
    Tylko niewiele osób wiedzia³o, ¿e w czasie spotkania na
Kremlu 3 marca 1981 roku premier Jaruzelski przy przedsta-
wianiu stronie radzieckiej programu swego rz¹du, z³o¿y³
równie¿ szczegó³ow¹ "Informacjê o stanie przygotowañ pañ-
stwa do wprowadzenia stanu wojennego", oraz zapewni³, ¿e
kierownictwo polskie "maj¹c �wiadomo�æ sojuszniczego zaple-
cza jest zdecydowane do siêgniêcia po ten �rodek obrony kra-
ju przed kontrrewolucj¹". cdn.
======================================================
DO NIELICZNYCH
    Najpierw przesta³e� p³aciæ sk³adki. Wszystko dro¿eje, my-
�la³e�, nie wiadomo co siê dzieje ze sk³adkami, inni pewnie
nie p³ac¹� Potem zacz¹³e� czytaæ gazety. Tylko tak: ¿eby nie
wypa�æ z kursu. Nag³ówki, og³oszenia, program TV, repertuar
kin, jaki� felieton, sprawozdanie z konferencji prasowej. Co�
w koñcu trzeba czytaæ. A gazetki przesta³y docieraæ regu-
larnie, zreszt¹ coraz trudniej je czytaæ - �le odbite, z b³ê-
dami, nic ciekawego w tek�cie. W³a�ciwie odczu³e� co� w ro-
dzaju ulgi, bo to jednak zawsze - ryzyko. A to samo jest w ra-
diu - bez ryzyka. O obchodach i manifestacjach dowiadujesz
siê tego samego dnia. Czasem odczuwasz co� w rodzaju ¿alu -
mog³e� �mia³o pój�æ, nikogo przecie¿ nie zatrzymano - ale
w koñcu masz tyle obowi¹zków! Praca, rodzina, zakupy� I po
co to wszystko - my�lisz - i tak niczego nie za³atwi¹, szkoda
czasu. Zreszt¹, tyle mo¿na za³atwiæ normaln¹ drog¹. Choæby
przez zwi¹zki zawodowe - ca³kiem nie�le dzia³aj¹, i pogadaæ
mo¿na od serca�
    Ile w�ród nas jest ofiar normalizacji?
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
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Z REGIONU
--- Jeszcze o praktykach re-
ferendum. W kilku wsiach
podkrakowskich wyniki do
Krakowa wys³ano przed tym
jak je na swoim terenie zsu-
mowano. Wsie bywa³y szanta-
¿owane - je�li jej mieszkañcy
nie przyst¹pi¹ do referen-
dum, to wstrzymana zostanie
np. budowa szko³y, doprowa-
dzenie gazu, zlikwiduje siê
liniê autobusow¹ do wsi etc.
W Micha³owicach wie� zapar³a
siê jak jeden m¹¿ - g³osowa³
bardzo ma³y procent. Nato-
miast w Raciborowicach pro-
boszcz z ambony nagania³ do
g³osowania i odprawi³ nawet
mszê �w. w intencji referen-
dum. W Proszowicach g³osowa-
³o 60%, ale "tak" powiedzia³o
zaledwie 30%. Tamtejsi w³a-
�ciciele telefonów mieli oka-
zjê us³yszeæ w swoich apara-
tach przekrzykiwania siê
miedzy komisj¹ d/s referen-
dum w Proszowicach a Krako-
wem nt. wyników.
--- Chodz¹ pog³oski jakoby
partia planowa³a zlikwidowaæ
komitety gminne PZPR ze
wzglêdu na bardzo niski ich
stan liczbowy. W ich miejsce
maj¹ powstaæ komitety rejo-
nowe, obejmuj¹ce kilka gmin.
--- Chc¹c zadzwoniæ w Nowej
Hucie, trzeba j¹ przemaszero-
waæ wzd³u¿ i wszerz. Aparaty,
które siê spotyka po drodze -
bardzo nieliczne - s¹ z re-
gu³y zepsute. Na budynkach,
gdzie mieszcz¹ siê poczty nie

ma aparatów - za to s¹ we-
wn¹trz. Mo¿na wiêc z nich
korzystaæ wy³¹cznie podczas
godzin urzêdowania poczty.
W Krakowie jest podobnie.
Telefonów nie ma. Za to jest
socjalizm.
--- Nowo�ci wydawnicze w
regionie. --- G. Orwell, Ese-
je, Wyd. Panaceum, przedruk z
paryskiego wydania PULS, 850
z³. Jest to najobszerniejszy
wybór esejów, jaki ukaza³ siê
w jêzyku polskim. Ksi¹¿ka ma
piêkn¹, kolorow¹ obwolutê. --
- Sergiusz Piasecki, Kocha-
nek Wielkiej Nied�wiedzicy,
t. 1-2, Kraków 1987, wydaw-
nictwo seryjne Polskiej Fun-
dacji Kulturalnej. --- Roz-
prawa Gdañska, t. 1-2, cena
750 z³, Komitet Helsiñski w
Polsce, Wyd. Libertas.

Z KRAJU
--- W niedzielê 13 grudnia
br. odby³a siê w Gdañsku ma-
nifestacja oko³o 2 tys. osób
w szóst¹ rocznicê wprowadze-
nia stanu wojennego w Polsce.
Przemawia³ Lech Wa³êsa. Po-
chód, który ruszy³ spod ko-
�cio³a �w. Brygidy zastopowa-
ny przez kordon milicji, roz-
szed³ siê spokojnie po 30 mi-
nutach.
--- Tragiczna sytuacja go-
spodarcza PRL powoduje, ¿e
handluje siê z nami z r¹czki
do r¹czki. Zagraniczni kon-
trahenci ¿¹daj¹ gotówki na-
tychmiast za towar, nie ogl¹-
daj¹c siê na przyjêty w cywi-
lizowanym �wiecie 90-dniowy
termin wp³aty. I nic dziwne-
go, skoro na li�cie Banku
�wiatowego znale�li�my siê

===================================================
SZCZYT  SZCZYTÓW

    Waszyngtoñski szczyt Gorbaczow-Reagan przejdzie niew¹t-
pliwie do historii. Ale nie z tego przede wszystkim powodu,
¿e zdecydowano na nim o zniszczeniu czê�ci uzbrojenia nu-
klearnego, co podkre�la³a z naciskiem nasza propaganda. Do
historii przejdzie wynegocjowana zgoda ZSSR na wzajemn¹
ostr¹ kontrolê postanowieñ zawartego porozumienia. Dot¹d
tak stanowcze warunki kontroli - w³¹cznie z nag³¹ inspekcj¹
"na miejscu" - traktowane by³y przez radzieckich komunistów
jako zamach na �wiêt¹ matkê Rosjê.
    Do historii przejdzie te¿ stanowczo�æ Reagana, który nie
bacz¹c na d¹sy Michai³a w Reykjaviku, pozosta³ przy swoim
i nie rezygnuj¹c z koronnego atutu w postaci wojen gwiezd-
nych, poczeka³ a¿ gensek och³onie i wróci do sto³u rokowañ.
    Historyczne spotkanie uzyska³o te¿ historyczn¹ oprawê
propagandow¹. Tego rzeczywi�cie u nas jeszcze nie by³o. Mi-
chai³ gra³ jak na rewii, dowcipkowa³ i robi³ miny. Na fali
g³asnosti szeroko informowano o takich szczegó³ach jak menu
na wydanych przyjêciach, a nawet o tym, ¿e Nancy Reagan
i Raisa Gorbaczowa nie polubi³y siê.
    Nie za�piewamy jednak Michai³owi "Sto lat". Ju¿ raczej
"Bóg siê rodzi, moc truchleje...".
===================================================
JEDEN DOKUMENT
    29 stycznia 1987 w Moskwie rz¹d PRL zawar³ z rz¹dem ZSRR
umowê o budowie przez stronê polsk¹ gazoci¹gu Jamburg - za-
chodnia granica ZSRR w zamian za dostawy gazu ziemnego.
6 kwietnia br. Rada Ministrów uchwali³a w zwi¹zku z tym
kredyt dla ZSRR, a mianowicie - wykonanie robót monta¿o-
wych - 650 mln rubli transferowych /RbT/, dostawê dokumen-
tacji i dostawê aparatury importowanej z II obszaru - 280
mln RbT, dostawê 55 tys. ton konstrukcji stalowych etc. W tym
samym dokumencie przydzielono ministrom zadania zwi¹zane
z t¹ inwestycj¹. Robotê maj¹ wszyscy, nawet prof. Krawczuk:
"zapewni prowadzenie dzia³alno�ci kulturalnej w�ród pols-
kich za³óg" w Magnitogorsku. Prócz tego ca³a infrastruktu-
ra. Podpisa³ premier Messner. Dostawy gazu, których ilo�ci
siê nie precyzuje, maj¹ siê zacz¹æ w 1989 roku.
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na 86 pozycji pod wzglêdem
handlowego zaufania. I gdzie¿
te czasy, kiedy nasz¹ armi¹
dowodzi³ ten sam genera³ co
dzi�, a my plasowali�my siê w
pierwszej dziesi¹tce �wiata...
--- Duch w narodzie nie upa-
da. We Wroc³awiu milicja za-
trzyma³a 20 �wiêtych Miko³a-
jów, którzy nêc¹c t³umy ³ako-
ciami rozwinêli niespodzie-
wanie transparent TYLKO
�WIETY MIKO£AJ MO¯E URATO-
WAÆ REFORMÊ. ¯yjemy dopóki
siê �miejemy.
--- Ma³y fiat na gie³dzie
kosztuje 2 miliony plus ok.
pó³ miliona podatku. Razem
dziewiêædziesi¹t �rednich pe-
nsji. Ukochany kraj, umi³owa-
ny kraj...
--- Cztery lata temu, jesie-
ni¹ 1983 roku narty koszto-
wa³y 7.600 z³, dzi� 21.000.
Wi¹zania - 3.200, a dzisiaj 9
tys. Buty narciarskie koszto-
wa³y od 2.700 do 3.200 z³. Obe-
cnie od 16 do 19 tys. I jedno
siê tylko nie zmieni³o, tak
jak wtedy jaki i dzisiaj
sprzêtu narciarskiego w
sklepie nie u�wiadczysz.
=========================
ZE �WIATA
--- Gospodarkê czesk¹ zamie-
rza siê zreformowaæ wed³ug
tego, co proponowa³ w 1968 r.
Dubczek. Trzeba by³o 20 lat,
¿eby odnowicielskie idee siê
przebi³y. Drugi etap reformy
w PRL oparty jest w du¿ej
mierze na propozycjach Soli-
darno�ci sprzed lat zaledwie
siedmiu. Jak komunistê przy-
cisn¹æ, to i szybciej dojrzewa.
=========================
MY�LI LUDZI WIELKICH
--- W³adza pañstwowa nie
jest w stanie nakazaæ innowa-
cyjno�ci; rz¹d mo¿e jedynie
tworzyæ warunki, w których
inicjatywa indywidualna bê-
dzie lepiej wynagradzana ni¿
dot¹d, warunki, w których
konkurencyjno�æ bêdzie dla
ludzi atrakcyjna.

JACK KEMP
=========================
Za tydzieñ podwójny numer
         � w i ¹ t e c z n y !

WOJNA Z NARODEM WIDZIANA OD �RODKA - ci¹g dalszy wywiadu
"Kultury" z p³k. R. Kukliñskim, przeprowadzonego w pi¹t¹
rocznicê wprowadzenia stanu wojennego w Polsce /29/.

"KULTURA": Z tego co Pan powiedzia³, wynika, ¿e na wiosnê
strona rz¹dowa by³a ju¿ gotowa do konfrontacji ze spo³e-
czeñstwem i ¿e Zwi¹zek Radziecki by³ dobrze o tym poinfor-
mowany. Dlaczego wobec tego w marcu i kwietniu ponownie
wyst¹pi³a gro�ba interwencji zbrojnej ZSRR? Czy móg³by Pan
przedstawiæ t³o tych wydarzeñ oraz choæby najistotniejsze
fakty?

R.J. KUKLIÑSKI: Pañska uwaga odnosz¹ca siê do tego, ¿e na
wiosnê strona rz¹dowa by³a gotowa do konfrontacji ze spo-
³eczeñstwem, jest nieprecyzyjna. Rz¹d mia³ plany wprowadze-
nia stanu wojennego, mia³ koncepcjê zniszczenia "Solidarno-
�ci", ale w ówczesnych warunkach nie widzia³ jeszcze mo¿li-
wo�ci wprowadzenia tego w ¿ycie. Pomijaj¹c jakiekolwiek
inne motywy, jakimi gen. Jaruzelski móg³ siê kierowaæ, on
nie widzia³ szansy na wprowadzenie stanu wojennego ze
wzglêdów czysto pragmatycznych. Chodzi³o bowiem o to, aby
operacjê tê nie tylko zacz¹æ, ale przede wszystkim zakoñczyæ
dla "ludowej w³adzy" zwyciêsko. Na wiosnê nie by³o to reali-
styczne, a nawet mo¿liwe, poniewa¿ po stronie w³adzy by³o
czê�ciowo roz³o¿one MSW, niepewne wojsko i trochê twardo-
g³owych w rozsypuj¹cej siê partii; natomiast po stronie
przeciwnej nie tylko milionowe rzesze "Solidarno�ci", ale
niemal ca³e spo³eczeñstwo, które by³o w³adzy przeciwne.
Przy takim stosunku si³ o jakimkolwiek powodzeniu akcji
uderzeniowej nie mog³o byæ mowy.
    W tej sytuacji gen. Jaruzelski zawsz,e i przed 3 marca
i pó�niej, zapewnia³ Moskwê, ¿e jest zdecydowany na wprowa-
dzenie stanu wojennego, a jedynie w nigdy nie koñcz¹cych
siê rozmowach z Rosjanami - do których i ja osobi�cie we-
d³ug jego wytycznych przygotowywa³em materia³y - t³uma-
czy³, ¿e trzeba trochê odczekaæ, a¿ stosunek si³ choæby tro-
chê siê poprawi, a¿ "Solidarno�æ" straci na popularno�ci
a rz¹d pozyska choæby czê�ciowe poparcie spo³eczeñstwa. Wy-
kazywa³ im tak¿e, ¿e czas potrzebny jest po to, aby skonso-
lidowaæ si³y, na których mog³aby siê oprzeæ w³adza /chodzi-
³o tu o znane s³abo�ci MSW i partii/. cdn.
==================================================
L i s t y   d o   r e d a k c j i
    "Zmar³ym nasza pamiêæ i modlitwa, gdy¿� gdy¿ �wiêta
i zbawienna jest my�l modliæ siê za zmar³ych�" Swoj¹ obec-
no�ci¹ w ko�ciele O.O. Jezuitów w dniu 13 stycznia 1988 ro-
ku, o godz. 15.30 spe³nimy nasz¹ ludzk¹ powinno�æ i solidar-
no�æ z przedwcze�nie zmar³ym 2 lata temu Jasiem ¯elezikiem,
naszym niezapomnianym przyjacielem i koleg¹ z "Solidarno-
�ci". Na tê mszê �w. zapraszaj¹ wszyscy, którzy Go znali -
przyjaciele.
===================================================

L u f c i k    w a r i a t a
    Felczer jest niedokoñczonym rusycyst¹, ale klnie tak
fachowo, jakby by³ kandydatem nauk. Zebra³em siê raz na
odwagê i zapyta³em go, co to w³a�ciwie znaczy "pierestroj-
ka". Zamy�li³ siê i po chwili powiedzia³ - "Nno, wiecie,
strój to po naszemu ubranie, nie? To pierestrojka to bêdzie
chyba przebranie, czy jako� tak?" Mia³ wyra�nego kaca, ale
jestem mu szczerze wdziêczny. Rozwia³ moje w¹tpliwo�ci.

- Hipek -     ---
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

... Podnie� rêkê, Bo¿e Dzieciê,
   b³ogos³aw ojczyznê mi³¹,
   w dobrych radach, w dobrym bycie
   wspieraj jej si³ê sw¹ si³¹...

           Czy dzisiejszemu Polakowi mo¿na
¿yczyæ WESO£YCH �WI¥T? Czy one mog¹ byæ
dzisiaj weso³e? Na przekór naszej smutnej
i szarej rzeczywisto�ci, wszystkim Czytel-
nikom, ludziom nam ¿yczliwym, wspó³pra-
cownikom, drukarzom i kolporterom, �wi¹t
spokojnych, pogodnych, dostatnich i w³a�-
nie WESO£YCH ¿yczy

Ma³a Polska
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ========================

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Z REGIONU
--- Czterdziestominutow¹
manifestacjê zorganizowa³a
10 grudnia br. w Rynku G³ów-
nym krakowska KPN. Manife-
stacja odby³a siê z okazji
Miêdzynarodowego Dnia Praw
Cz³owieka. W okresie naj-
wiêkszego nasilenia ruchu
rozwiniêto transparent "KPN
¿¹da poszanowania praw oby-
wateli, w tym: swobody zrze-
szeñ, wolno�ci s³owa i druku,
wolnych wyborów". W imieniu
KPN przemówi³ Ryszard Bo-
cian. Skandowano has³a i
rozdawano ulotki. Milicja
nie interweniowa³a.
--- 25 podpisów z³o¿ono pod
wspóln¹ deklaracj¹ podjêt¹ 7
grudnia br. na spotkaniu
przedstawicieli organizacji
niezale¿nych z Ma³opolski.
Celem ustanowionego porozu-
mienia - jak mówi deklaracja
- jest wymiana informacji,
koordynacja dzia³añ i podej-
mowanie wspólnych inicjatyw,
wypracowywanie jednolitego

stanowiska wobec problemów
kraju i regionu. Porozumie-
nie zainicjowa³a Konfedera-
cja Polski Niepodleg³ej.
--- 16 grudnia br. na Rynku
G³ównym odby³a siê demon-
stracja w szóst¹ rocznicê
wydarzeñ w kopalni "Wujek".
Milicja zatrzyma³a niektó-
rych uczestników manifesta-
cji.
--- Wci¹¿ jeszcze nap³ywaj¹
informacje o referendum.
W punkcie wyborczym w VII LO
w K-owie do godz. 20.00 g³o-
sowa³o ok. 520 osób na 1573
uprawnionych. Wynik koñcowy
- 60,2 procent. Podobn¹ prak-
tykê zauwa¿ono w innym pun-
kcie przyszkolnym w Hucie,
gdzie frekwencja rzeczywista
wynosi³a 30-35%, a podana
wy¿ej - ponad 60%. W jeszcze
innym nowohuckim punkcie
/1300 uprawnionych/, prze-
wodnicz¹cy komisji doda³ do
urny ok. 200 g³osów "2xTAK".
--- II etap reformy dotkn¹³
ju¿ chyba wszystkie dziedziny

¿ycia w mie�cie. Najbardziej
widoczne jest to w komunika-
cji. W soboty i niedziele, a
tak¿e w godzinach popo³u-
dniowych czêstotliwo�æ kur-
sów tramwajowych nie prze-
kracza 1 na godzinê. Tak
przynajmniej wydaje siê mar-
zn¹cym, zrezygnowanym lu-
dziom czekaj¹cym na przy-
stankach. Równie d³ugo trze-
ba dzwoniæ na miêdzymiasto-
w¹ w popo³udniowych godzi-
nach.  Czasami trzeba na to
a¿ kilku godzin. II etap
widaæ te¿ na pustych pó³kach
w sklepach, w kolejkach po
nie istniej¹ce lekarstwa.
Jak oszczêdzaæ - to wiadomo
na kim. Co bêdzie w trzecim
etapie?
--- Nowo�ci wydawnicze w
regionie. --- W. Mader, Wal-
ka Solidarno�ci o spo³eczny
kszta³t o�wiaty w Polsce, ZEN,
Dokumenty, Warszawa 1986,
Wydawnictwo Spo³. O�wiaty
Niezale¿nej KOS, 350 z³. ---
Dysydenci z ZSRR, ZEN, Doku-
menty, wyd. - jak wy¿ej, W-wa
1987, 150 z³. --- J. Jochi-
mek, Za krêgiem, Wyd. Przed-
�wit, Warszawa 1987, 1000 z³.
Powie�æ z czasów II wojny
�wiatowej. --- Norman Da-
vies, Bo¿e igrzysko, Wyd.
Przed�wit, Warszawa 1987,
450 z³. Przek³ad koñcowej
czê�ci monumentalnej histo-
rii Polski /która zreszt¹,
zgodnie z zapowiedzi¹ autora
w lecie br. na Szkole Letniej
Jêzyka Polskiego w K-owie -

===================================================

C z y t a j    u w a ¿ n i e
O CZYM MÓWIMY MA£O

   Co zrobi¹ Niemcy, gdy siê po³¹cz¹. Co to jest realna demo-
kracja. Jakie s¹ jej ograniczenia. Ró¿nice miêdzy strategi¹
podziemia i strategi¹ Ko�cio³a. Czego nauczyli�my w grudniu
81. Co na powierzchni popieramy.
   Wy�wietlenie tych tematów rozbi³oby kilka naszych naro-
dowo-solidarno�ciowych mitów.
   I w³a�nie dlatego uwa¿am, ¿e mówimy o nich za ma³o.

/k/
===================================================

... PAMIÊTAJ W �WIÊTA O TYCH, CO S¥ Z NAMI - CHOÆ ODESZLI...
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powinna ukazaæ siê w Wydaw-
nictwie Literackim w ca³o�ci,
w najbli¿szym czasie - co nie
znaczy, ¿e w obecnej deka-
dzie.../. --- S. Mro¿ek, Vat-
zlav. Ambasador. Dramaty,
Wydawnictwo Panaceum, prze-
druk z Instytutu Literackie-
go Paryska Kultura 1982, 340
z³. Ksi¹¿ka wyj¹tkowo sta-
rannie wydana.
=========================

Z KRAJU
--- Na pocz¹tku grudnia br.
rz¹d wniós³ do sejmu projekt
zmiany ustawy o wykazie
przedsiêbiorstw o szczególnym
znaczeniu dla gospodarki.
Liczba tych przedsiêbiorstw,
praktycznie wy³¹czonych z
dzia³ania reformy, ma zostaæ
zmniejszona.
--- Pielgrzymki po kraju w
celach handlowych trwaj¹.
Wszyscy usi³uj¹ zd¹¿yæ przed
nowym rokiem i przed zapo-
wiedzianymi podwy¿kami,
wydaæ tê resztê pieniêdzy,
jaka pozosta³a w kieszeniach,
bo dzi� jeszcze mo¿na za ni¹
kupiæ cokolwiek, a w przy-
sz³ym roku - ju¿ nic. Ludzie
bior¹ delegacje w zak³adach
pracy - i je¿d¿¹. Najlepsze s¹
takie delegacje, kiedy jedzie
siê s³u¿bowym wozem, wtedy
zakupy mo¿na zrobiæ tak¿e
dla kolegów z pracy. I tak
nad morze wywozi siê z Ma³o-
polski rajstopy, z Poznania
przywozi siê wina, z £odzi
przywozi siê we³nê, ze �l¹ska
zwozi siê s³odycze. Nad mo-
rzem ju¿ podobno nic nie ma.
--- Mniej wiêcej na po³owie
terytorium kraju stê¿enie
dwutlenku siarki przewy¿-
szy³o 20 mikrogramów na metr
sze�cienny powietrza. Przy
tym stê¿eniu zaczynaj¹ cho-
rowaæ drzewa, zw³aszcza
iglaste. Na oko³o 1/5 po-
wierzchni stê¿enie to prze-
kracza ju¿ 50%. Powoduje to
obni¿enie plonów o 10-15%.
W kilku województwach /
katowickie, krakowskie, czê�æ
opolskiego i czêstochowskie-
go/ stê¿enie dwutlenku siar-

GDYBY TAK KONSEKWETNIE...
   Przyjmijmy na chwilê za dobr¹ monetê twierdzenie, ¿e
"partia jest przewodni¹ si³¹ narodu". Pomiñmy fakt, i¿ to
sama partia kaza³a tak wpisaæ  do konstytucji, bo akurat
na takie zdanie mia³a ochotê. Potem spójrzmy dooko³a, do
czego ta "kierownicza si³a" doprowadzi³a. Zubo¿enie, zad³u-
¿enie, rozk³ad gospodarki, zatrucie ziemi, wody i powie-
trza, zniszczenie zasobów naturalnych, brak nawet ligniny.
Gdyby to by³o normalne pañstwo - w takiej sytuacji - w³a-
�nie na podstawie tego "zapisu konstytucyjnego", powinien
wyst¹piæ z oskar¿eniem prokurator generalny, powinien
"kierownicz¹ si³¹" zaj¹æ siê trybuna³ konstytucyjny. Ten
zapis wystarczy, aby postawiæ PZPR przed s¹dem. Partiê
jako ca³o�æ. Tak ju¿ s¹dzono NSDAP czy Gestapo.
   Pan Bóg nierychliwy, ale sprawiedliwy.
==================================================
WOJNA Z NARODEM WIDZIANA OD �RODKA - ci¹g dalszy wywia-
du "Kultury" z p³k. R. Kukliñskim, przeprowadzonego w pi¹-
t¹ rocznicê wprowadzenia stanu wojennego w Polsce /30/

R.J. KUKLIÑSKI: /.../ Rosjanie - jak zwykle we wszystkich
kontaktach z gen. Jaruzelskim - s³uchali tego, co by³o
im wygodne lub co chcieli us³yszeæ. Na pocz¹tku roku 81
s³yszeli tylko, ¿e wyra¿a on gotowo�æ do "obrony socjali-
zmu" w Polsce i ¿e jest zdecydowany wprowadziæ stan wo-
jenny. To, ¿e jednocze�nie mówi³, ¿e trzeba z tym czekaæ
a¿ powstan¹ ku temu warunki, a g³ównie a¿ poprawi siê
stosunek si³, uwa¿ali za nieistotne, poniewa¿ niekorzys-
tny stosunek si³ gotowi byli w ka¿dej chwili zmieniæ,
kieruj¹c do Polski swoje dywizje, a nawet czeskie i nie-
mieckie.
   Na tym w³a�nie tle, tu¿ przed objêciem funkcji premiera
przez gen. Jaruzelskiego, Moskwa wyst¹pi³a z inicjatyw¹
odbycia od 16 marca na terenie Polski oraz wokó³ jej gra-
nic nieprzewidzianego uprzednio planami - wielkiego
æwiczenia dowódczo-sztabowego z wojskami, w którym
uczestniczyæ mia³o oko³o 150 tysiêcy ¿o³nierzy, w tym na
terenie PRL 30 tysiêcy.
   Sztab Generalny WP mia³ w tym wzglêdzie jak najgorsze
przeczucia, gdy¿ Rosjanie nie ukrywali, ¿e æwiczenie to ma
�cis³y zwi¹zek z sytuacj¹ w Polsce i jest pomy�lane jako
forma internacjonalistycznej pomocy komunistom polskim
z przyjêt¹ od pocz¹tku kryzysu taktyk¹ nie denerwowania
Moskwy, kierownictwo partyjno-rz¹dowe tê ofertê interna-
cjonalistycznej pomocy przyjê³o. Jak tê pomoc rozumieli
Rosjanie, mo¿na by³o siê przekonaæ ju¿ wkrótce.
   Otó¿ na krótko przed VIII Plenum PZPR, na którym pod-
jête by³y decyzje o zmianie na stanowisku premiera Rz¹du
PRL, do Polski przyby³a grupa 18 radzieckich genera³ów ze
Zjednoczonego Dowództwa, w tym wszyscy zastêpcy marsza³ka
Kulikowa, aby sprawdziæ  jak Wojsko Polskie przygotowane
jest do æwiczeñ "Sojuz 81". Za aprobat¹ MON odwiedzili oni
wszystkie okrêgi wojskowe oraz rodzaje Si³ Zbrojnych,
siêgaj¹c niekiedy dywizji a nawet pu³ków. Genera³ów tych
wcale jednak nie interesowa³y sprawy wyszkolenia czy
sprawno�ci bojowej wojsk, a wy³¹cznie stosunek kadry do-
wódczej do kontrrewolucji. To na co sobie pozwalali w roz-
mowach z polskimi oficerami /niekiedy w cztery oczy/, to
ju¿ nie by³a agitacja, ale wrêcz wzywanie do walki prze-
ciwko w³asnemu spo³eczeñstwu. /c.dal. na str. 3/
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ki przekroczy³o 100 mikro-
gramów. To ju¿ wp³ywa silnie
na zdrowie ludzi, powoduj¹c
np., ¿e rozmaite choroby
przybieraj¹ postaæ chronicz-
n¹. Od wielu lat stopieñ
oczyszczania emisji gazowych
z dwutlenku siarki nie prze-
kracza 12%. Nic dziwnego, ¿e
w ci¹gu ostatniego dziesiê-
ciolecia zanieczyszczenie
atmosfery powiêkszy³o siê o
ok. 5-7 razy. Straty spowodo-
wane bezpo�rednio przez za-
nieczyszczenia atmosfery
wynios³y w roku 340 mld z³,
czyli stanowi³y ok. 7 procent
ca³kowitego bud¿etu pañstwa.
/NAI/
--- W Polsce studiuje wiele
studentów z krajów III �wia-
ta. Do Polski przyje¿d¿aj¹
naukowcy z ca³ego �wiata.
Coraz czêstszymi go�æmi s¹
Rosjanie. Przyje¿d¿aj¹ nie
tylko z wizytami, ale na
d³ugie sta¿e naukowe. Pols-
ka cieszy siê u nich autory-
tetem, jako ¿e dociera tu
�wiatowe ¿ycie naukowe.
Ostatnio zdarzaj¹ siê coraz
czê�ciej wypadki przed³u¿e-
nia samowolnego pobytu na
sta¿u naukowców rosyjskich.
Miewaj¹ k³opoty, bywaj¹ wzy-
wani i rozliczani. Wielu z
nich uczy siê jêzyka pols-
kiego, ¿eby móc czytaæ lite-
raturê �wiatow¹ - w polskich
t³umaczeniach. Angielski
znaj¹ nieliczni.
--- W Polsce jest 195 wiêzieñ
i aresztów �ledczych...
=========================
MY�L �REDNIEGO POLAKA

   Dobre pañstwo rozwija
cz³owieka, z³e pañstwo degra-
duje cz³owieka. Dlaczego u
nas tyle z³odziejstwa, cham-
stwa i wódki?
=========================

O RADZIECKIEJ PIERESTROJCE
   - Halo, cze�æ stary. Czyta-
³e� w dzisiejszej "Prawdzie"
artyku³ z pierwszej strony?
- pyta Wania Griszy.
   - Czyta³em, ale to nie jest
rozmowa na telefon.
= = = = = = = = = = = = = =

   W 1 pu³ku zmechanizowanym w Weso³ej ko³o Warszawy dosz-
³o nawet do tego, ¿e genera³ Afanasij Szczeg³ow /jedna z naj-
wredniejszych postaci szowinizmu rosyjskiego/ zada³ dowódcy
tego pu³ku pytanie: "Jak bêdziecie dzia³ali w przypadku
je�li zajdzie potrzeba usuniêcia strajkuj¹cych z zak³adu
pracy?".
   Charakter planowanych æwiczeñ "Sojuz 81" zacz¹³ siê jesz-
cze bardziej wyrazi�cie rysowaæ, kiedy od 14 lutego na teren
Polski zaczê³y przybywaæ rosyjskie grupy rekonesansowe.
Okaza³o siê, ¿e celem prowadzonych rekonesansów wcale nie
by³y typowe dla æwiczebnych dzia³añ sztabów i wojsk lasy
i poligony wojskowe, a takie obiekty jak: lotnisko Okêcie,
Centrum Radiowo-Telewizyjne na Mokotowie, Huta Warszawa,
FSO ¯erañ, Stocznia Gdañska, kluczowe zak³ady przemys³owe
Elbl¹ga, Szczecina, Poznania, Wroc³awia, �widnika i innych.
Przyby³ych z g³êbi terytorium ZSRR radzieckich genera³ów
interesowa³y tak¿e lasy jako bazy ze�rodkowania wojsk, ale
nie z dala od wielkich aglomeracji miejsko-przemys³owych,
jak to bywa w rutynowych æwiczeniach, ale w³a�nie na styku
z tymi aglomeracjami. Tak np. w pobli¿u Warszawy na rejon
ze�rodkowania jednej radzieckiej dywizji wybrano Puszczê
Kampinosk¹, a dla drugiej wytypowano rejon Pyr.
   W czasie rekonesansów przed æwiczeniem "Sojuz 81" by³y
i takie sceny kiedy radziecki genera³ w przebraniu cywil-
nym dzieli³ siê swymi troskami z oprowadzaj¹cym go równie¿
po cywilnemu oficerem WP: "Mo¿emy rozwin¹æ siê przed zak³a-
dami pracy, zablokowaæ je, ale co dalej? Jak zmusiæ ludzi do
pracy?" cdn.
===================================================
CHORY CZUJE SIÊ ZDROWO
   We Wroc³awiu przeprowadzono w latach 1983-85 badania
stanu zdrowia za³óg ok. 100 zak³adów pracy. Przebadano 23
tys. osób /Prace Dolno�l¹skiego Centrum Diagnostyki Medycz-
nej we Wroc³awiu, nr 22/. Z medycznego punktu widzenia tylko
5% badanych - to ludzie ca³kowicie zdrowi.
   Pozosta³e 95 procent ma jakie� dolegliwo�ci. Najczê�ciej
wystêpowa³y schorzenia okulistyczne /49%/, laryngologiczne
/23%/ i kardiologiczne /równie¿ 23%/. Co szósty cz³owiek
cierpi na choroby uk³adu trawiennego. Lekarze upatruj¹
przyczyn tego faktu w z³ym sposobie od¿ywiania siê i stresie
¿ycia codziennego. Niepokoj¹cym zjawiskiem jest du¿a ilo�æ
schorzeñ ginekologicznych u m³odych kobiet /do 29 roku
¿ycia/. Ìród³em ich mog¹ byæ du¿e zanieczyszczenia wody
i brak �rodków sanitarnych.
   Te pesymistyczne wnioski dotycz¹ce wroc³awian nie s¹
wyj¹tkiem w skali kraju. Ciekawe jednak, ¿e mimo z³ego stanu
zdrowia prawie po³owa mieszkañców Wroc³awia uwa¿a siê za
zdrowych. Czyli dobre mniemanie o swoim zdrowiu wcale nie
oznacza, ¿e jest siê zdrowym. Chory czuje siê zdrowo. Zw³asz-
cza w socjalizmie.
===================================================
S t a r y    p r o b l e m    n o w y c h    c z a s ó w
   Odk¹d �wiat �wiatem, istnia³ konflikt pokoleñ. M³odzi rzad-
ko zgadzaj¹ siê ze starymi, starzy czêsto nie umiej¹ przyznaæ
racji m³odym.
   W naszych czasach rozd�wiêk miêdzy pokoleniami nabiera spe-
cjalnego znaczenia. W Polsce podzielonej, "normalizowanej", m³o-
dzi i starzy ró¿ni¹ siê obliczem politycznym. Dzi� polityka do-
tyczy ka¿dego, wiêc ta w³a�nie ró¿nica staje siê szczególnie
dramatyczna w niektórych polskich rodzinach.  /c.d. na s. 4/
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WALKA Z DYWERSJ¥ I SABOTA-
¯EM TRWA!

   Podobno wobec tych uprzy-
wilejowanych obywateli, któ-
rzy nie kupuj¹ wêgla, alko-
holu, papierosów, mleka i
nabia³u, znaczków pocztowych,
biletów kolejowych, miêsa i
wêdlin oraz innych przece-
nionych ostatnio dóbr zasto-
sowany bêdzie specjalny po-
datek dorównawczy w wysoko-
�ci nie przekraczaj¹cej 66%
dochodów...
=========================
Kazimierz Wierzyñski

WYPRAWA NAUKOWA
Jedzie kultura i wiedza
Wartburgiem na Zachód
Florencja mo¿e Sycylia.
20 lat ciu³ali oboje
20 lat czekali oboje
On profesor uniwersytetu
Ona profesor uniwersytetu
Wioz¹ niecierpliwy zach³anny

      mózg,
Wioz¹ ojczysty dobrobyt
�piwór zamiast hotelu,
Jeden worek kartofli,
Jeden worek konserw,
Bo tyle uciu³ali
Przez 20 t³ustych lat
Na nieuleczaln¹ chorobê
Na klaustrofobiê
Polaków.
=========================

    Serdecznie dziêkujemy
tym wszystkim, którzy prze-
s³ali nam ¿yczenia �wi¹tecz-
ne! Dziêki za pamiêæ!
=========================

ZAGADKA PIERWSZOKLASISTÓW
   Po linie pnie siê nienaj-
gorzej, po szynach pêdzi jesz-
cze lepie, ale najczê�ciej
stoi w sklepie. Co to jest?
=========================

WYLICZANKA
Przetrzymali�my Lenina,
Przetrzymali�my Stalina,
Czernienkê i Chruszczowa,
Przetrzymamy Gorbaczowa.
Przetrzymali�my Gomu³kê,

      Bieruta i Gierka,
Przetrzymamy Jaruzelka.
Raz, dwa, trzy: obóz dzi�
opuszczasz ty!

WSZYSTKIEGO
DOBREGO!

   Nagminne s¹ bowiem wypadki, gdy synowie i córki ludzi
aparatu w³adzy, partyjnych i milicji, dzieci dyrektorów
i sekretarzy, g³êboko pogardzaj¹ tym, do czego przyk³adaj¹
rêkê ich rodzice. Wstydz¹ siê przyznaæ w szkole, ¿e matka
"nale¿y", a ojciec jest w milicji.
   Kontestuj¹ w domu i na lekcjach, w³ócz¹ siê po impre-
zach, topi¹ problem nierzadko w wódzie. Czasami po prostu
uciekaj¹ z domu. Córka Urbana bawi siê na przyjêciu u
Michnika, synowie Rakowskiego uciekaj¹ za granicê, Kon-
stanty Miodowicz, syn szefa wroniozwi¹zkowców, anga¿uje
siê w WiP.
   Jeszcze jeden objaw polskiej schizofrenii. Tym razem
w rodzinie.

=================================================
DOBRA GÓRA I OBRZYDLIWE DO£Y
   Jeszcze przed wprowadzeniem II etapu reformy, oficjal-
nym jego rozpoczêciem, coraz g³o�niej w radiu, prasie i
telewizji o sabotowaniu jej pierwszych posuniêæ przez tzw.
�redni aparat urzêdniczy. Messner twierdzi np., ¿e to co
nie zakazane, jest dozwolone, ale nadal aktualne jest, ¿e
kto chce za³o¿yæ spó³dzielniê musi uzyskaæ wpierw papie-
rek �wiadcz¹cy o celowo�ci przedsiêwziêcia. Og³oszono mi-
nisterialne rozporz¹dzenie, ¿e nie trzeba osobnych za-
�wiadczeñ w wielu sprawach, o ile odrêbne przepisy nie
stanowi¹ inaczej. Ale prawie w ka¿dej sprawie te odrêbne
przepisy nie istniej¹. Wszystkie sektory gospodarki maj¹
byæ traktowane jednakowo, ale prywatna firma nie dostanie
pozwolenia na zatrudnienie wiêcej ni¿ 15 osób, bo przed-
siêbiorstwa pañstwowe maj¹ k³opoty z lud�mi /np. emeryto-
wany rzemie�lnik nie straci prawa do emerytury tylko
wtedy gdy zatrudni siê w us³ugach uspo³ecznionych/.
   Dysponenci reformy je�li o tym wszystkim nie wiedz¹ -
to s¹ po prostu nieudolni. A je�li wiedz¹ - co jest bardziej
prawdopodobne - to zawczasu przygotowuj¹ propagandow¹
tezê o w³adcy, co chcia³ dobrze i urzêdnikach, co wszystko
popsuli.
=================================================

ZNACZKI... ZNACZKI...
--- Znaczek po�wiêcony gen. M. Langiewiczowi, dyktatorowi
z Powstania Styczniowego, niez¹bkowany, kolory czarny i
czerwony, wyd. Nurt Solidarno�æ Regionu �wiêtokrzyskiego,
100 z³ nomina³.
--- Znaczek po�wiêcony mjr J. Piwnikowi "Ponuremu", nie-
z¹bkowany, kolory, nomina³ i wydawca - jak powy¿ej.
=================================================
L u f c i k   w a r i a t a
   Przy okazji porz¹dków �wi¹tecznych przypomnia³o nam
siê, ¿e ³ó¿ka mamy przy�rubowane do pod³ogi. Starsi pen-
sjonariusze pamiêtaj¹, ¿e tym spo�ród nich, którzy dali siê
namówiæ na wykupienie tych ³ó¿ek na w³asno�æ, zaraz potem
podwy¿szono op³aty sto³ówkowe /jako posiadaczom nierucho-
mo�ci/ i doliczono koszty sk³adowania cudzego mienia przez
zak³ad, za� personel o�wiadczy³, ¿e nie bêdzie bez dodatko-
wego wynagrodzenia �cieli³ prywatnych ³ó¿ek, zw³aszcza ¿e
skrzypi¹ i s¹ pokryte rdz¹. Teraz dyrekcja og³osi³a znowu,
¿e osobom prywatnym nie gwarantuje siê po�cieli je�li nie
wnios¹ wk³adu dewizowego na zakup importowanych pow³o-
czek. Tak to ju¿ jest... Weso³ych �wi¹t!

- Hipek -
---

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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TYGODNIK NIEZALE¯NY. WY-
DAWCA PAP-POLOWE ARCHI-
WUM PRASOWE KRAKÓW, MA-
£OPOLSKA. NASZA DEWIZA:

PLUS RATIO QUAM VIS
RACZEJ ROZUMEM NI¯ SI£¥
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Z REGIONU
--- W tradycjê �wi¹teczn¹
wesz³a praktyka rozdzia³u
miêsa w handlu. W wielu
sklepach pojawi³y siê miêsne
frykasy dopiero w sam¹ Wigi-
liê. Chêtnych na nie nie by³o
zbyt wielu, jako ¿e ludzie
zu¿yli kartki kupuj¹c wcze-
�niej co siê da. No, kto powie,
¿e w polskich sklepach przed
�wiêtami pusto, co?
--- W czasie demonstracji 16
grudnia br. na krakowskim
Rynku - o której pisali�my
ju¿ - KPN u³o¿y³a z ga³¹zek
�wierkowych na p³ycie Rynku
obok skarbonki krzy¿ w
kszta³cie kotwicy. Zapalono
�wiece i u³o¿ono napisy.
G³ówny napis na ramionach
krzy¿a: "M³odzie¿ rozprawi
siê z parti¹"; z boku: "Wujek
16.XII" i "Pom�cimy 16.XII".
By³y tak¿e ulotki rozlepione
na domach lub w bramach
wokó³ Rynku. Ju¿ w po³udnie
rozesz³y siê pog³oski o maj¹-
cej siê odbyæ o 15-tej mani-
festacji na Rynku. O 16-tej
na P³ytê Ko�ciuszki wjecha³a
milicyjna nyska i uprz¹tnê³a
ca³¹ dekoracjê. W manifesta-
cji wziê³o udzia³ 100-150
osób.
--- Tragiczny stan zaopa-
trzenia w papier pogorszy³
siê znacznie m.in. dziêki
ostatniemu referendum. Ma-
szynistki ró¿nych instytucji

==============================================================================
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/pañstwowych zreszt¹/ za-
czynaj¹ pisaæ dos³ownie na
skrawkach i nêdznych reszt-
kach. A przed nami kolej-
ne wybory do rad narodo-
wych. I to ju¿ za kilka
miesiêcy.
--- Wszystkie hotele �wiato-
wego systemu "Holiday Inn"
s¹ identyczne, a przynajmniej
powinny. System przeznaczony
jest g³ównie dla grup wycie-
czkowych, st¹d hotele Holi-
day nie posiadaj¹ aparta-
mentów. Wymogiem systemowym
jest: zatrudnienie w hotelu

opiekunki do dzieci, opieka
medyczna ³¹cznie z dentyst¹,
du¿e zaplecze gastronomiczne,
zak³ad fryzjerski, basen,
pasa¿e handlowe. Na ca³ym
�wiecie w ka¿dym pokoju
znajduje siê równie¿ Biblia
lub krzy¿ na �cianie. W Kra-
kowskim obiekcie wymóg ten
nie jest spe³niony.
===================

Z KRAJU
--- Minê³y �wiêta. Przy
deszczowej pogodzie, w ro-
dzinnym gronie ogl¹dali�my

WOJNA Z NARODEM WIDZIANA OD �RODKA - ci¹g dalszy wywiadu
"Kultury" z p³k R. Kukliñskim, przeprowadzonego w pi¹t¹
rocznicê wprowadzenia stanu wojennego w Polsce /31/.

R. J. KUKLIÑSKI: /.../ o tym wszystkim wiedzia³ szef Sztabu
Generalnego gen. broni F. Siwicki oraz Minister Obrony
Narodowej i - w tym czasie ju¿ - premier Rz¹du PRL gen.
armii W. Jaruzelski. Za ich zgod¹ przekazane zosta³y stronie
radzieckiej nawet plany budynków  u¿yteczno�ci publicznej
wytypowanych na radzieckie komendantury wojskowe w stolicy
oraz w kilku innych miastach Polski.
   Mówi¹c o tych faktach, nie chcê choæby w najmniejszym
stopniu sugerowaæ, ¿e gen. Jaruzelskiemu, a zw³aszcza Siwic-
kiemu zale¿a³o na sprowadzeniu radzieckich posi³ków do
Polski. By³oby to nieprawd¹. Natomiast nie ulega kwestii,
¿e wyra¿enie zgody na nieplanowane æwiczenia "Sojuz 81", a
pó�niej przymykanie oczu na przygotowywany przez Rosjan
scenariusz tych "æwiczeñ" w tak skomplikowanej sytuacji
kraju by³o co najmniej nieostro¿nym igraniem z ogniem, de-
likatnie mówi¹c.
   Wydaje mi siê, ¿e i gen. Jaruzelski i Siwicki odczuli to
sami najlepiej, kiedy 16 marca æwiczenia te zaczê³y siê. Otó¿
w czwartek 19 marca, a wiêc w trzecim dniu æwiczeñ, które w
zamy�le ich autorów mia³y tworzyæ swego rodzaju zaplecze
dla d³ugo obiecywanej kontrofensywy rz¹du, dosz³o do pierw-
szej powa¿nej konfrontacji pomiêdzy w³adz¹ i "Solidarno�ci¹"
w Bydgoszczy.
   Dla w³adzy to "rozpoznanie walk¹" wypad³o fatalnie. Jak
pamiêtamy, po przerwaniu sesji Wojewódzkiej Rady Narodowej
oraz dotkliwym pobiciu przez bojówki Milewskiego popular-
nych dzia³aczy: Jana Rulewskiego, Mariusza £abentowicza
i Micha³a Bartoszcze, protestowa³a ca³a Polska. Wobec tak
jednoznacznej postawy spo³eczeñstwa, które potêpi³o prowoka-
cjê, rz¹d gen. Jaruzelskiego zacz¹³ siê cofaæ, ale szybko siê
okaza³o, ¿e na ¿adne cofanie nie ma miejsca, bo z ty³u sta³
marsza³ek Kulikow i jego Armia Czerwona.
   W momencie gdy rz¹d gen. Jaruzelskiego zacz¹³ poszukiwaæ
jakiej� formy kompromisu z "Solidarno�ci¹", która na 27 mar-
ca proklamowa³a 4-godzinny strajk ostrzegawczy, a od 31
marca ogólnopolski strajk powszechny, do Legnicy specjalnym

  /c.dal. na stronie 2/
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program telewizyjny. Oj, s³a-
biutki, s³abiutki... Kilka
powtórzeñ, kilka staroci,
filmy popularnonaukowe i dla
dzieci. Telewizja ubo¿eje nam
coraz szybciej. Radio nato-
miast z upodobaniem informo-
wa³o s³uchaczy, ¿e trwaj¹
�wiêta RELIGIJNE i ¿e w ko-
�cio³ach odbywaj¹ siê msze
�wiête, a tak¿e, ¿e w Wigiliê
odby³a siê pasterka - to jest
takie specjalne nabo¿eñstwo...
--- Tym wszystkim, którzy pod
koniec roku robi¹ bilanse i
plany, przypominamy, ¿e Naro-
dowy Bank Polski zmniejszy³
oprocentowanie rachunków
dewizowych: dotychczasowe 5%
od rachunków p³atnych awista
- do 4, a w przypadku niektó-
rych walut do 3%. Analogicz-
nie zmniejszono oprocentowa-
nie rachunków terminowych.
--- Cytat z Miodowicza: "Plu-
ralizm jest zapisany w naszym
statucie. Kanonem jest jednak
jeden zwi¹zek w zak³adzie
pracy". By³o takie powiedzon-
ko: "M³oda staruszka siedzia³a
na drewnianym kamieniu i nic
nie mówi¹c - powiedzia³a...
=========================

ZE �WIATA
--- Pomimo, i¿ in¿ynierom
radzieckim uda³o siê skopio-
waæ kilka modeli zachodnich
i zbudowaæ w³asny superkom-
puter, to opó�nienie Zwi¹zku
Radzieckiego w tej dziedzinie
oblicza siê na oko³o 10 lat w
stosunku do USA. Swe zacofanie
ZSRR stara siê nadgoniæ  tra-
dycyjnymi metodami. Pod ko-
niec pa�dziernika amerykañ-
skie w³adze �ledcze aresztowa-
³y w San Francisco, jak na
razie, trzy osoby podejrzane
o próbê nielegalnej sprzeda¿y
do ZSRR danych technicznych
superkomputera amerykañskie-
go. Zdaniem ekspertów z USA
plany przys³u¿y³yby siê do
unowocze�nienia wielu rodza-
jów radzieckiej broni. /PWA/
=========================

WYTRWA£O�CI I NADZIEI,
SI£Y I ODWAGI

W NOWYM 1988 ROKU WSZYSTKIM!

samolotem przylecia³ Szef Sztabu G³ównego Zarz¹du Opera-
cyjnego Sztabu Generalnego Si³ Zbrojnych ZSRR. Po cztero-
godzinnej konferencji z marsza³kiem Kulikowem w cztery
oczy, ten ostatni stwierdzi³, ¿e æwiczenia "Sojuz" /które
zgodnie z zawartym porozumieniem mia³y siê skoñczyæ w
dniu nastêpnym, to jest 25 marca/ zostaj¹ bezterminowo
przed³u¿one. cdn.
=================================================
C z y t a j    u w a ¿ n i e

DO WSZYSTKICH
   Polska dzisiejsza jest stworzona przez ludzi, których
najwa¿niejszym do�wiadczeniem ¿yciowym by³a wojna. Prze-
kazali nam to do�wiadczenie - có¿ mieli zrobiæ innego?
A wiêc wojna okre�la nasze emocje i nasze postawy. Wojna
i jej nastêpstwa strzaska³y krêgos³up polskiej inteli-
gencji. Z tego strzaskania jeszcze�my siê nie podnie�li.
Wojna jest ci¹gle obecna w�ród nas.
   Otrz¹�nijmy siê z tego. Potrzebujemy nowej �wiadomo�-
ci, nowego sposobu my�lenia. Przestañmy siê ogl¹daæ na
co nam pozwol¹. M³odzi mog¹ i powinni wykorzystaæ swój
brak do�wiadczenia, które dzi� jest i tak nieaktualne.
Potrzebne s¹ nowe do�wiadczenia, nowe próby, nowe ¿y-
cie. Wszystko jest dobre, co nie jest kontrolowane, co
jest niezale¿ne. A wiêc nie pytajcie starszych, co macie
robiæ. /k/
=================================================

KTO I JAK NARZEKA
   Nieraz s³ychaæ z ró¿nych stron stwierdzenie: TO siê nie
da zmieniæ, komunizm jest nie-re-for-mo-wal-ny, ¿adne
dzia³anie   n i e   os³abi go i nie podkopie.
   Czego �wiadectwem jest taka opinia? Jaki stan ducha
oddaje?
   Diagnoza jest smutna: tak mówi¹ ci, co siê do komunizmu
przystosowali - choæ mo¿e tego nie chcieli, choæ siê mo¿e
i do tego nie przyznaj¹. Wsi¹kli w system, stali siê trybem
w jego wielkiej machinie, jak wiêc mogliby naruszyæ to,
w czym egzystuj¹? Nie rzuca siê k³ód pod w³asne nogi.
   Sama adaptacja nie jest jeszcze taka z³a. Gorsze jest to,
do czego ona prowadzi. Nastêpstwem bowiem przystosowania
jest uczucie to¿samo�ci z systemem. A wtedy siê ju¿ nie
narzeka. Wtedy siê go buduje i popiera.
   I razem z nim ginie.
=================================================
L u f c i k    w a r i a t a
   - No ttak... Wy sobie �wiêtujecie jak kto umie, a do nas
zawita³a reforma - wycedzi³ ironicznie starszy nadzorca,
przyby³y z centrali. Stali�my na wszelki wypadek na bacz-
no�æ /zreszt¹ krzese³ nie ma w �wietlicy, bo je gdzie� ate-
stuj¹ czy co� w tym rodzaju/, a starszy nadzorca og³osi³: -
Sprowadzamy nowe o�wietlenie. Z drugiego obszaru, ¿eby
by³o ja�niej: trzeba p³aciæ dewizami. Wypada na wasz za-
k³ad /tu poszpera³ w notatkach/ równo 525 tysiêcy. - Z³o-
tych? - spyta³ pacjent H. ale pod ciê¿arem spojrzenia re-
ferenta zamilk³ i nogi pod nim ugiê³y tak, "przepraszam"
us³yszeli�my ju¿ z poziomu pod³ogi. - no, ttak... To teraz,
prawda, decydujcie - zadrwi³ dostojny go�æ i wyszed³, ale
w drzwiach hukn¹³ jeszcze - do jutra! Zdaje siê, ¿e ¿arto-
wa³, ale - bo ja wiem?.. ---

- Hipek -
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=========================

Z REGIONU
--- W HiL powsta³ 10-osobo-
wy komitet za³o¿ycielski
Solidarno�ci. Zamierza on
zg³osiæ do s¹du wniosek o
rejestracjê zwi¹zku.
--- Kilkunastu studentów
Uniwersytetu Jagielloñ-
skiego nale¿¹cych do Ruchu
Wolno�æ i Pokój zosta³o
zawieszonych w prawach
studenta. Brali oni udzia³
w manifestacjach organizo-
wanych w Krakowie przez
WiP, m.in. pod ko�cio³em
Dominikanów w dniu refe-
rendum. Decyzjê o zawiesze-
niu poda³y w³adze uniwersy-
teckie, chocia¿ dotychczas
robi³o to ministerstwo czu-
waj¹ce nad prawomy�lno�ci¹
szkó³ wy¿szych. Niektórym
z zawieszonych grozi powo-
³anie do wojska, a w przy-
padku odmowy s³u¿by - wiê-
zienie.
--- Spory zawód prze¿y³a
jedna ze spó³ek krakowskich,
która mia³a eksportowaæ do
RFN  w³osy zebrane z kra-
kowskich zak³adów fryzjer-
skich. Niemiecki kontrahent
stwierdzi³, i¿ nasze w³osy
maj¹ cechy  zarostu ludzi
cherlawych i chorych. S¹
anemiczne i zawieraj¹ zbyt
ma³o substancji  bia³kowych.
Woli wobec tego sprowadzaæ
w³osy z Mongolii mimo wiêk-
szych kosztów transportu.
I kto by pomy�la³ - przecie¿
u nas wszystko wisi na w³o-
sku...
========================

ci¹g dalszy
wywiadu na stronie 2

Z KRAJU
--- 16 grudnia ubieg³ego
roku w Katowicach-Brynowie
odby³a siê uroczysta msza �w.
w kaplicy przy ko�ciele Pod-
wy¿szenia Krzy¿a, po�wiêcona
górnikom zamordowanym w
kopalni "Wujek". W�ród wier-
nych widoczne by³y liczne
transparenty "Solidarno�ci",
m.in. z Wroc³awia, Gdañska,
Ma³opolskiego Komitetu KWK
"Wujek" i Niepodleg³o�ciowego
Ruchu Robotniczego. Przed
msz¹ zosta³y rozrzucone
ulotki sygnowane przez Nie-
podleg³o�ciowy Ruch Robotni-
czy. Po mszy uformowa³ siê 2-
tysiêczny pochód, który skie-
rowa³ siê pod kopalniê "Wu-
jek". SB bez przerwy robi³a

zdjêcia. Demonstranci skando-
wali "Solidarno�æ", "Precz z
komun¹", "Niepodleg³o�æ". Pod
kopalni¹ odby³ siê wiec.
Przemawiaj¹cych zapowiada³
Tadeusz Jedynak. M.in. wyst¹-
pi³ Kazimierz �witoñ, Jacek
Smagowicz i Zbigniew Roma-
nowski. Wyst¹pienia zosta³y
nagrodzone wielkimi brawami.
Po wiecu ludzi rozeszli siê do
domów, a na bardziej opiesza-
³ych zaczê³a siê ³apanka.
--- W ca³ym kraju powstaj¹
ostatnio spó³ki z ograniczon¹
odpowiedzialno�ci¹. Lawinowe
ich zak³adanie jest do�æ symp-
tomatyczne: niby otêpienie i
abnegacja w narodzie, ale kie-
dy zanosi siê na kilka lat
pomy�lno�ci  /c.dal. na str. 2/

===================================================
ROK PUSTYCH KIESZEÑ I PUSTYCH PÓ£EK

   Jaki bêdzie nowy, 1988 rok? Czy zdarzy siê w nim co�
istotnego? Czy te¿ bêdzie tak samo, tylko gorzej? Niestety,
najbardziej prawdopodobne jest to ostatnie.
   Od lat nie widziana w Krakowie �wi¹teczna iluminacja,
sylwestrowe bale po kilkana�cie tysiêcy z³otych od osoby,
kreacje po kilkadziesi¹t tysiêcy daj¹ co prawda z³udzenie
jakiej takiej zamo¿no�ci. Z drugiej jednak strony nie odno-
towano w tym roku tak charakterystycznego dla socjalizmu
wzmo¿enia dzia³alno�ci produkcyjnej zwi¹zanej z koñcem roku
i tzw. zamkniêciem planu. I chocia¿ by³y to zazwyczaj dzia-
³ania tylko papierowe - ale przynosz¹ce upragnione nowo-
roczne premie - zabrak³o na nie si³ teraz.
   Ogólnej niemo¿no�ci towarzysz¹ te¿ posuniêcia zwi¹zane z
II etapem reformy. Drastycznie podniesiono ceny samochodów.
Co ciekawe, podwy¿kê wprowadzono 31 grudnia 87, a nie 1
stycznia 88. Chodzi bowiem o to, by ci, którzy mieli odebraæ
samochód w 1987 roku a z winy pañstwowego producenta nie
doczekali siê tego, p³acili cenê z ostatniego dnia roku -
czyli ju¿ now¹. W³adza poczyna sobie coraz bezczelniej.
   Wszystko to wskazuje, ¿e mira¿e II etapu maj¹ jedynie
przys³aniaæ przysz³o�æ, w której z pustymi kieszeniami b³¹-
kaæ siê bêdziemy po pustych sklepach. Do siego roku.
===================================================
WOJNA Z NARODEM WIDZIANA OD �RODKA - ci¹g dalszy wywiadu
"Kultury" z p³k R. Kukliñskim, przeprowadzonego w pi¹t¹
rocznicê wprowadzenia stanu wojennego w Polsce /32/

R. J. KUKLIÑSKI /.../ Przed³u¿enie æwiczeñ Uk³adu Warszaw-
skiego w normalnych warunkach /chocia¿ w przesz³o�ci nigdy
siê to nie zdarzy³o/ mog³oby byæ nawet niezauwa¿one, ale w
koñcu marca 1981 roku budzi³o powa¿ny niepokój, i to z dwóch
powodów: - pierwszy to pretekst do wprowadzenia na teryto-
rium PRL wiêkszej liczby armii "Zaprzyja�nionych", - i drugi
/mo¿e jeszcze istotniejszy/, to aprobata istnienia niezale¿-
nego od Sztabu Generalnego WP o�rodka dowodzenia si³ami
zbrojnymi PRL, w tym zw³aszcza utrzymywania nietypowej dla
pokoju sytuacji, która umo¿liwia³a genera³owi broni Euge-
niuszowi Molczykowi, znanemu z podporz¹dkowania Moskwie,
dowodzenia wojskami frontu polskiego, a wiêc prawie ca³ymi
wojskami l¹dowymi i lotniczymi.
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w sektorze prywatnym z powodu
zapa�ci sektora pañstwowego,
ludzie masowo inwestuj¹ po-
siadan¹ gotówkê w przedsiê-
wziêcia w³asne. Pañstwo jak
na razie nie k³adzie tamy,
ale ju¿ mówi siê o nowym usta-
wodawstwie w tej dziedzinie i
znacznym podniesieniu  dolnej
granicy kapita³u zak³adowego
do paru milionów  z³otych
/obecnie jest ona minimalna/.
--- Jak ¿yczenia noworoczne
zabrzmia³y s³owa lektorki
telewizyjnej "Panoramy Dnia"
w po�wi¹tecznym wydaniu :
"wystrzelenie    p r o n u
w kosmos nast¹pi w przysz³ym
roku..." Mo¿e wiêc ten rok nie
bêdzie taki z³y?..
=========================
Kazimierz Wierzyñski

   MORALITET O KORYCIE

Gdyby to by³a przynajmniej
      ko�æ

Ale to jest poszczerbiony
 kartofel

trochê grysu

A jednak ¿r¹ siê,
K¹saj¹ siê, gryz¹,
Ca³a �wita do koryta,
Jedno ry³o w³azi z kopytami,
Drugie ry³o pcha siê pod

   kopyta,
Ka¿dy ryj pod ryjem ryje
Wszystko jedno, grys, karto-

fel

Byle by³o ry³o w ry³o
Wiwat Rzeczpospolita.

Obywatele,
Nie samym chlewem cz³owiek

¿yje.
========================
mówi-siê-mówi-siê-mówi-siê

Mówi siê, ¿e bêdzie lepiej.
Ostrzegamy - Lepiej ju¿ by³o!

mówi-siê-mówi-siê-mówi-siê
========================

MY�L �REDNIEGO POLAKA
   Jedyne wyj�cie w dzisiej-
szych czasach to mieæ dobre
wej�cia.

========================
... Wed³ug �róde³ dobrze po-
informowanych, zapad³y ju¿
decyzje w sprawie "bia³ych

   Nie bez znaczenia by³ tak¿e fakt, ¿e pod pretekstem
æwiczenia strona radziecka za¿¹da³a wydzielenia miejsc na
Centralnym Stanowisku Dowodzenia Obron¹ Powietrzn¹ Kraju
w Pyrach ko³o Warszawy dla du¿ej grupy oficerów radziec-
kich, co umo¿liwia³o im w praktyce przejêcie ca³kowitej
kontroli obszaru powietrznego PRL.
   Niewykluczone, ¿e gen. Jaruzelski lub gen. Siwicki byli
spokojni, bo wiedzieli co� wiêcej na ten temat, ale ich
podw³adni mieli jak najgorsze przeczucia. Ja sam w Sztabie
Generalnym odebra³em co najmniej trzy telefoniczne inter-
wencje z Bia³obrzegów ko³o Warszawy, gdzie by³ rozwiniêty
Sztab Frontu. Bardzo powa¿ni oficerowie zapytywali mnie:
"co wy w tam w Sztabie Generalnym robicie? My wiemy w
jakim celu jeste�my tu trzymani. Czy góra naprawdê nie
rozumie o co chodzi? Koñczcie to, chcemy wracaæ do naszych
miejsc pracy" itp.
   Moskwa mia³a jednak nadal zupe³ne inne plany. 27 marca
1981 roku na p³ycie wojskowej lotniska Okêcie wyl¹dowa³
rz¹dowy samolot ZSRR, na pok³adzie którego przyby³o do
Polski ponad 30 funkcjonariuszy Komitetu Bezpieczeñstwa
Pañstwowego ZSRR, Ministerstwa Obrony ZSRR oraz Gosplanu,
w celu szczegó³owego zapoznania siê z planami wprowadze-
nia w Polsce stanu wojennego. Grup¹ wojskow¹ kierowa³
marsza³ek ZSRR Wiktor Kulikow, a zespo³em KGB - pierwszy
zastêpca Andropowa. cdn.
===================================================
C z y t a j    u w a ¿ n i e

PLURALIZM OPOZYCJI
   Opozycja jest w Polsce potrzebna choæby po to, ¿eby
mówiæ o reformie. Jest wiêc sens mówiæ o opozycji. A wiêc
zmienia siê: czê�æ przechodzi na zawodostwo nawet w sen-
sie ekonomicznym, czê�æ dzia³a legalnie nie precyzuj¹c
jawnie swoich pogl¹dów, czê�æ dzia³a jawnie na pograni-
czu legalno�ci. Czêsto s¹ to ludzie, którzy ma³o maj¹ do
stracenia.
   Te wszystkie nurty s¹ bardzo cenne i wcale nie musz¹
siê zwalczaæ. Trzeba tylko spokojnie podzieliæ kompeten-
cje, je�li s¹ jakie� niejasno�ci. Gdyby siê to okaza³o
niemo¿liwe, racjê trzeba by przyznaæ Leninowi. /k/
===================================================

L u f c i k    w a r i a t a
   K.o. wróci³ po �wiêtach rumiany i pyzaty, ale chodzi³
jakby spiêty i o byle co robi³ awantury. Wywêszyli�my, ¿e
ma k³opoty z powodu braku nadzoru. Podczas jego nieobec-
no�ci kto� podrzuci³ do �wietlicy dwa egzemplarze zagra-
nicznych czasopism, wprawdzie w obcym jêzyku, ale z ob-
razkami - nawet Reagan jest na ok³adce! Na szczê�cie
jeden z pielêgniarzy przyzna³ siê, ¿e zostawi³ tê dywer-
syjn¹ literaturê w toalecie i ¿e by³a po¿yczona od znajo-
mego celnika.
   Teraz chodzimy stale do �wietlicy i grzebiemy w gaze-
tach, ale niestety, jest tylko Kraj Rad, Przyja�ñ i G³os
Pacjenta, jak dawniej. K.o. powesela³. A pielêgniarza
wcale tak bardzo nam nie brakuje. Wiêc w sumie - jest
byczo.

- Hipek-
===================================================
plam" w naszej historii - bêd¹
one zamalowywane innym kolo-
rem. Jakim - dot¹d nie ustalo-

no. Natomiast nie nale¿y
oczekiwaæ zmian je�li idzie
o plamy czerwone - s¹

niereformowalne...
---
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========================

Z REGIONU
--- Kraków przy swoim ob-
ci¹¿eniu turystycznym ma
bardzo ma³¹ i zniszczon¹
bazê hotelow¹. Przez okr¹g³y
rok wszystkie hotele i domy
noclegowe maj¹ maksymalne
ob³o¿enie, tak ¿e nawet nie
ma kiedy zrobiæ remontu. Ho-
tel "Francuski" mia³ mieæ
przeprowadzony remont ju¿ w
1985 roku, ale decyzjê wci¹¿
przesuwano - do czasu kiedy
wejdzie do u¿ytku nowo budo-
wany FORUM. Hotel ten buduje
siê ju¿ 10 lat, ale wci¹¿ nie
jest pewne czy zostanie uru-
chomiony i oddany do u¿ytku
w tym roku. Podobnie rzecz
siê ma z mniej ekskluzywnymi
placówkami. Dom Noclegowy
Nauczyciela przy ul. Szuj-
skiego mia³ dawno w planie
remont, ale wci¹¿ jest on
przesuwany po kilka miesiê-
cy, a personel dokonuje
drobnych napraw i od�wie¿eñ,
¿eby w ogóle da³o siê jeszcze
tam przyjmowaæ go�ci.
--- Poczta, jak wszystko
inne w naszym kraju, pod-
upada. Do narzekañ na kolej-
ki przed kasami, �rednio-
wieczne metody pracy i w¹t-
pliw¹ jako�æ us³ug, dochodz¹
ostatnio coraz czê�ciej k³o-
poty z dorêczaniem przesy-
³ek. Telegram dwie godziny
po nadaniu jest odbierany w
Krakowie, ale musi czekaæ
dzieñ lub wiêcej, ¿eby go
kto� dorêczy³. Pensja dorê-
czyciela pocztowego czy goñ-
ca do telegramów wynosi³a w

ubieg³ym roku oko³o 9 tysiê-
cy z³otych�
========================

Z KRAJU
--- Lech Wa³êsa wyrazi³ za-
miar spotkania siê z wice-
kanclerzem RFN Genscherem,
przyby³ym do Polski z wizyt¹.
Jak na razie jednak, stocznia
nie daje Wa³êsie urlopu.
--- Jeszcze jeden objaw kry-
zysu energetycznego w Polsce:
zabrak³o ropy na stacjach
benzynowych. W niektórych
regionach kraju - np. na Wy-
brze¿u lub w Wielkopolsce -

PKS i miejska komunikacja
odwo³uje przewozy z braku
ropy. Przedsiêbiorstwa
transportowe ograniczaj¹
swoje przewozy. Gospodarka
rzêzi jak silnik bez paliwa.
--- Od bie¿¹cego roku szkol-
nego w szko³ach �rednich na-
ucza siê nowego przedmiotu:
religioznawstwa. Reakcj¹ na
wprowadzenie do szko³y tego
przedmiotu jest decyzja Ko-
�cio³a, który w niektórych
czê�ciach kraju ju¿ zwiêk-
szy³, a w innych zrobi to
w najbli¿szej przysz³o�ci -
ilo�æ godzin nauki religii

===================================================

WOJNA Z NARODEM WIDZIANA OD �RODKA - ci¹g dalszy wywiadu
"Kultury" z p³k. R. Kukliñskim, przeprowadzonego w pi¹t¹
rocznicê wprowadzenia stanu wojennego w Polsce /33/

R.J. KUKLIÑSKI: /�/ Po zapoznaniu siê z naszymi planami,
Rosjanie uznali je za niewystarczaj¹ce i przedstawili swoje
postulaty w tej sprawie. Wed³ug oceny Rosjan, wprowadzenie
stanu wojennego podyktowane jest konieczno�ci¹ obrony so-
cjalizmu. Wraz z jego wprowadzeniem nale¿y zawiesiæ konsty-
tucjê i ca³¹ w³adzê przekazaæ w rêce Naczelnego Dowództwa
Wojskowego. W terenie w³adzê powinni sprawowaæ dowódcy gar-
nizonów, a tam gdzie ich nie ma, wyznaczeni dowódcy WP. Eg-
zekutorem stanu wojennego powinna byæ armia, si³y bezpie-
czeñstwa i aktywne si³y partii. W okresie stanu wojennego
oraz w czasie przygotowañ do jego wprowadzenia nale¿y skon-
centrowaæ wysi³ek na demaskowaniu kontrrewolucji w "Soli-
darno�ci", identyfikacji przywódców i elementów skrajnych,
ustaleniu ich miejsc pobytu, wprowadzeniu agentury do wro-
gich organizacji oraz zlokalizowaniu podziemnych radiosta-
cji i poligrafii. Rosjanie zalecili równie¿, aby na czterna-
�cie godzin przed wprowadzeniem stanu wojennego przeprowa-
dziæ internowanie a nastêpnie �ledztwa i s¹dy dora�ne.
O�wiadczyli oni tak¿e, i¿ do zd³awienia kontrrewolucji
i strajków powinny byæ u¿yte si³y bezpieczeñstwa wspólnie
z armi¹. Do Sztabu Generalnego WP, dowódców okrêgów i ro-
dzajów si³ zbrojnych zalecili przyj¹æ doradców radzieckich.
    Po udzielaniu "konsultacji" /bo tak to zosta³o nazwane/,
radzieccy specjali�ci od stanu wojennego w Polsce zwrócili
siê o wniesienie poprawek w naszych planach oraz wyrazili
¿yczenie ponownego ich przejrzenia tak szybko, jak tylko
bêd¹ gotowe.
    Dla wykazania radzieckiej stronie polskiego konfliktu,
¿e w³a�ciwie ca³a partia jest za kompromisem ze spo³eczeñ-
stwem, Stanis³aw Kania zwo³a³ na sobotê 28 marca 1981 roku
IX Plenum KC PZPR, które - jak wiadomo - podjê³o uchwa³ê
wyra¿aj¹c¹ wolê dialogu i porozumienia.
    Z t¹ legitymacj¹ w prasie og³oszono "Raport Komisji Rz¹-
dowej o przebiegu wydarzeñ w Bydgoszczy" oraz "Uwagi Soli-
darno�ci" do tego raportu.
    Spo³eczeñstwo odetchnê³o z ulg¹. W³adza nie, gdy¿ po
przetrwaniu sprowokowanej przez siebie konfrontacji ze spo-
³eczeñstwem, teraz resztkami si³ musia³a walczyæ ze swym
protektorem - Moskw¹ o prawo do dalszego kierowania losami
kraju.

/c. dalszy na str. 2/
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do dwóch tygodniowo.
--- Dla entuzjastów ksi¹¿ek
Leopolda Tyrmanda /a tak¿e
fanów jego postaci/ du¿ym
zaskoczeniem jest radiowa
audycja w programie III, w
której Andrzej £apicki czyta
najlepsz¹ ponoæ napisan¹ w
PRL ksi¹¿kê o jazzie, Tyr-
manda w³a�nie pt. "U brzegów
jazzu". Oby lektura ta, prze-
platana nagraniami muzyki
jazzowej, "odkry³a" dla szer-
szej publiki spu�ciznê lite-
rack¹ Tyrmanda.
--- Jak poda³a prasa, w naj-
bli¿szym czasie w naszych
portfelach pojawi siê nowa
moneta - stuz³otowa, z wize-
runkiem Kazimierza Wielkie-
go. Prezes NBP zatwierdzi³
ju¿ wzory. Jak widaæ, infla-
cjê siê u nas planuje.
=========================

ZE �WIATA
--- By³y sekretarz Komuni-
stycznej Partii Czechos³owa-
cji Dubczek, za rz¹dów które-
go odwiedzi³a naszych s¹sia-
dów armia radziecka w 1968
roku, domaga siê od KPCz pe³-
nej rehabilitacji politycz-
nej. Ten cz³owiek-legenda
chce wróciæ do ¿ycia poli-
tycznego. Decyzjê tak¹ podj¹³
wobec reform, które maj¹ byæ
wprowadzone w Czechos³owacji,
a które on sam usi³owa³
przeprowadziæ przed 1968 ro-
kiem.
========================

HUMOR
    Na Podhale pad³ strach.
Ponoæ w górach odnaleziono
matkê Lenina. I rzekomo zno-
wu jest w ci¹¿y�
========================
ZNACZKI� ZNACZKI�
--- Seria 6 z¹bkowanych zna-
czków, z odznakami niektórych
oddzia³ów AK z Powstania War-
szawskiego. Kolory: srebrny,
czarny, czerwony; nomina³ 50
z³, wyd. Poczta "S".
--- Bloczek po�wiêcony rocz-
nicy Powstania Styczniowego.
Dwa znaczki niez¹bkowane,
kolory: br¹z., czerw., 65 z³,
wyda³a Poczta Solidarno�ci
Walcz¹cej.

    Rosjanie reagowali gniewnie. Nawet nie chcieli rozma-
wiaæ na temat zakoñczenia æwiczeñ "Sojuz 81". Zapytywani
nie�mia³o o powody jego kontynuowania dawali nie zawsze
dyplomatyczne odpowiedzi. Tak np. szef Sztabu ZSZ gen. Ana-
tolij Gribkow odpowiedzia³, ¿e: "cele æwiczeñ jeszcze nie zo-
sta³y osi¹gniête". Natomiast marsza³ek Kulikow stwierdzi³
wprost, ¿e "æwiczenia s¹ kontynuowane dlatego, ¿e w Polsce
jest kontrrewolucja". cdn.
===================================================
CO NAS CZEKA
    W atmosferze jawno�ci charakteryzuj¹cej pierestrojkê je-
dynym �ród³em informacji nt. tegorocznych podwy¿ek cen s¹
przypadkowe informacje cz¹stkowe. I tak np. w ZUS-ie mówi
siê, i¿ rekompensata za podwy¿ki cen ma wynosiæ dla emery-
tów i rencistów oko³o 10 tys. z³ na osobê. Ksiêgowo�æ jednego
z najwiêkszych zak³adów Krakowa przygotowuje siê wstêpnie
do rekompensat rz¹du 14 tys. na pracownika. Jakie¿ bêd¹ te
ceny, skoro rekompensaty takie olbrzymie?
    Przecieki z dobrze poinformowanych �róde³ wskazuj¹, ¿e
ceny w II etapie reformy bêd¹ nastêpuj¹ce:

obecnie koniec 88 89 90

mleko pe³not³uste, 1 litr 26 70    78    84
chleb 0,8 kg 32 68 76 82
ser ¿ó³ty "Go³da" 320 736 824 890
mas³o extra, 1 kostka 170 392 440 475
cukier, 1 kg 110 168 188 203
miêso 104% 12% 8%
wêgiel gruby, 1 tona /w tys./ 5 15 18 19,5
czynsz za 1m kw. 22 65 75 82
gaz ziemny, 1m sze�c. 5 12 14,5 16
pr¹d elektryczny, 1kWh 3,20 7,50 9,10 9,90
ciep³a woda, 1 m  sze�c. 4,50 13 16 17
bilet MPK, I strefa 9 20 25 28
etylina 94, 1 l 75 105 130 150
ropa, 1 l 50 70 85 95

    I jak wam siê podoba?
===================================================
C z y t a j   u w a ¿ n i e

PRODRAM KULTURALNY
    Zbli¿yæ siê do historii i przybli¿yæ nam historiê. Prze-
ci¹gn¹æ niæ porozumienia miêdzy nasz¹ tradycj¹ narodow¹ a
Polsk¹ lat 80-tych. Nawi¹zaæ do �wiata warto�ci tworzonych
ci¹gle przez chrze�cijañstwo i demokracjê Zachodu. I odnaj-
dywaæ nowe warto�ci, które s¹ niezbêdne do prze¿ycia. Nie-
zbêdne - nie tylko nam. /k/
===================================================

L u f c i k   w a r i a t a

    Zaproponowano mi od nowego roku etat nauczyciela szko³y
podstawowej. Felczer wykry³, ¿e umiem czytaæ, pisaæ i racho-
waæ do stu, wiêc umie�ci³ mnie na li�cie.
    - Macie dobr¹ opiniê - powiada - szkolnictwo odczuwa
przej�ciowe trudno�ci - powiada - wiêc trzeba pomóc.
    - W imiê Ojca i Syna, i Ducha �wiêtego! - przerazi³em siê
- przecie¿ ja siê nie nadajê!
    Zmarszczy³ siê, zasêpi³ - i skre�li³. Bez s³owa! Sam nie
wiem czemu to tak ³atwo posz³o�
    Widaæ czasem warto siê prze¿egnaæ znakiem Krzy¿a �wiê-
tego.

- Hipek -
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
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=========================

Z REGIONU
--- Na zaproszenie Duszpa-
sterstwa Akademickiego XX
Misjonarzy w pi¹tek 15 stycz-
nia br. przyby³ do Krakowa
rzecznik prasowy Solidarno-
�ci dr Janusz Onyszkiewicz
/relacja ze spotkania - obok/.
--- Mamy za sob¹ kolejn¹
rocznicê oswobodzenia Krako-
wa. W jej obchodach dostrzec
mo¿na by³o niejakie akcenty
"g³asnosti". Gdzieniegdzie
podnoszono, ¿e Kraków ocali³
sam marsza³ek Koniew, ale
mo¿e te¿ np. krakowska AK.
Mi³o równie¿ donie�æ o kolej-
nej niespodziance. Z przecie-
ków warszawskich wiadomo, ¿e
na fali pierestrojki w³adze
zamierzaj¹ zmieniæ oficjalnie
swój stosunek do marca 68,
którego dwudziesta rocznica
przed nami. Pozostaje pytanie
- w któr¹ pójd¹ stronê?
--- W zwi¹zku ze wspomnian¹
rocznic¹ oswobodzenia Krako-
wa, na ogrodzeniu Konsulatu
Generalnego ZSRR przy ul.
Westerplatte w K-owie, wyma-
lowano ogromny napis KRAKÓW
WYZWOLONY. Zapomnieli tylko
dodaæ OD NIEMCÓW.
 --- Osoby, które kursuj¹ po
Polsce zawodowo i turystycz-
nie, przywo¿¹ do Krakowa wie-
�ci, jakoby niektóre regiony
kraju by³y doszczêtnie ju¿
ogo³ocone z towarów - tak byæ
ma na Wybrze¿u, na �l¹sku
Dolnym i Górnym. W bilansach
tego typu nie�le wypada Ma-

³opolska. Mój Bo¿e, to gdzie
indziej musi byæ rzeczywi�cie
zupe³na nêdza...
--- Nowo�ci wydawnicze w
regionie. Zeszyty Edukacji
Narodowej: "Ma³a stabiliza-
cja" i "Nowe wstrz¹sy" /250 z³
i 200 z³/, Warszawa 1987. Wyd.
O�wiata Niezale¿na. Zeszyty
te obejmuj¹ historiê PRL z
lat 1958-68. --- ZEN, System
represji w Polsce 1947-1955,
Wyd. O�wiata Niezale¿na, cena
600 z³. --- Biblioteka Lite-
racka, Polskie kolêdy pa-
triotyczne 1831-1983, Wyd.
Spo³eczne KOS, 450 z³. Uni-
kalny zbiór kolêd polskich.

Z KRAJU
--- Lech Wa³êsa spotka³
siê z goszcz¹cym w Polsce
wicekanclerzem RFN Gen-
scherem /czytaj komentarz
na str. 2/.
--- Przewodnicz¹cy NSZZ "S"
zarejestrowa³ u notariusza
Fundacjê Spo³eczn¹ Soli-
darno�ci. Jest to pierwszy
krok na drodze do jej po-
wstania - nastêpny to za-
twierdzenie przez s¹d. Fun-
dacja powstaje na bazie 1
mln dolarów ofiarowanego
"S" przez Kongres USA w ub.
r. W ramach Fundacji w³a-
dze "S"      /c. dal. na s. 2/

===================================================
ONYSZKIEWICZ W KRAKOWIE
    Gor¹co witany prze kilkaset osób wype³niaj¹cych szczel-
nie salê Duszpasterstwa XX Misjonarzy przyby³ na spotkanie
do Krakowa Janusz Onyszkiewicz i wyg³osi³ godzinny wyk³ad
na temat polityki zagranicznej Zwi¹zku.
    Solidarno�æ stara siê oddzia³ywaæ na zagranicê - powie-
dzia³ - dwoma torami: podnosz¹c sprawê wolno�ci zwi¹zkowej
na forum �wiatowych zrzeszeñ, przy których jest afiliowana
/tj. �wiatowej Konfederacji Zwi¹zków Zawodowych oraz Miê-
dzynarodowej Organizacji Pracy/, a tak¿e przedstawiaj¹c
polskie problemy na ³amach prasy zachodniej, która oddzia-
³uje na tamtejsze spo³eczeñstwa, a po�rednio i na rz¹dy.
Przynosi to ju¿ konkretne rezultaty.
    Dzia³acze najwiêkszych central zwi¹zkowych nie przyjmu-
j¹ do wiadomo�ci faktu zdelegalizowania "S" przez rz¹d Jaru-
zelskiego, a on sam stawiany by³ ju¿ nieraz - w³a�nie przez
nich - w bardzo k³opotliwej sytuacji pytaniami o pluralizm
zwi¹zkowy w Polsce, gdy bêd¹c na Zachodzie przedstawia³ siê
tam jako szczery demokrata.
    O "S" pamiêtaj¹ te¿ spo³eczeñstwa zachodnie. Schodzi ona
mo¿e z pierwszych stron gazet, ale za to pamiêæ ta objawia
siê choæby takimi spo³ecznymi reakcjami jak ta, któr¹ zgoto-
wali Mitterandowi Francuzi kiedy przyj¹³ Jaruzelskiego.
Mitterand przeliczy³ siê z opini¹ i od razu straci³ - jak
siê ocenia - kilka punktów w oczekuj¹cych go wyborach pre-
zydenckich.
    Polityka zwi¹zku - jak twierdzi jego rzecznik - wp³ywa
w dostrzegalnym ju¿ stopniu na zachodnich polityków i ich
rz¹dy. Mimo braku oficjalnych porozumieñ utrwala siê prze-
dziwny stan dwuw³adzy. Zachodni dyplomaci sk³adaj¹c ofi-
cjaln¹ wizytê w Polsce - tak samo oficjalnie rozmawiaj¹
z reprezentantami Solidarno�ci. Zachód zrozumia³ - i daje
temu wyraz w dyplomacji - i¿ ¿adne porozumienie z rz¹dem
komunistycznym w Polsce nie mo¿e byæ trwa³e, je�li zostanie
zawarte poza spo³eczeñstwem reprezentowanym przez Solidar-
no�æ. Praktyka ta nie by³a jeszcze mo¿liwa w 1982 roku, ale
dzi� jest powszechna.
    Blisko dwie godziny J. Onyszkiewicz odpowiada³ na pyta-
nia zgromadzonych, a nastêpnie zosta³ przez nich owacyjnie
po¿egnany. W po¿egnaniu tym najg³o�niejsze by³o zaproszenie
do kolejnych odwiedzin Krakowa.
===================================================
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przewiduj¹ budowê i prowadze-
nie przychodni diagnostyczno-
leczniczych poza zasiêgiem
pañstwowej s³u¿by zdrowia. Po-
moc w takich placówkach by³aby
odp³atna wg okre�lonych stawek
lub wed³ug uznania pacjenta.
--- W ubieg³ym roku wesz³o w
¿ycie zarz¹dzenie o sposobie
sprzeda¿y �rodków higienicz-
nych /wata, lignina, podpaski/.
Prawo do zakupu maj¹ w Polsce
osoby powy¿ej 14 roku ¿ycia.
W³adza, zdaje siê, nie pamiêta,
¿e dzisiaj m³odzi dojrzewaj¹
wcze�niej - i to nie tylko po-
litycznie.
==========================
ZE �WIATA
--- W listopadzie powsta³y w
ZSRR nieformalne stowarzysze-
nia weteranów wojny w Afgani-
stanie. Zrzeszaj¹ one ju¿ kil-
kana�cie tysiêcy ludzi /czêsto
inwalidów/, domagaj¹cych siê
przyznania im statusu komba-
tantów, analogicznie do wete-
ranów wojny ojczy�nianej.
W Aszchabadzie, gdzie mieszka
ok. 2 tys. owych "afgañców" od-
by³ siê ich zjazd. Wiêkszo�æ
uczestników wyrazi³o aprobatê
dla inwazji i dumê ze swojego w
niej udzia³u, skar¿¹c siê jedy-
nie na szerz¹c¹ w�ród ¿o³nie-
rzy narkomaniê i brak szacun-
ku ze strony spo³eczeñstwa ra-
dzieckiego. /PWA/
--- Dochodz¹ ci¹gle pikantne
szczegó³y o tragedii gospodar-
czej Rumunii. Np. racjonowanie
gazu, które ma tam miejsce od
pewnego czasu, odbywa siê nie
indywidualnie a zbiorowo. Z
poboru gazu rozliczany jest
ca³y dom, a nie poszczególne
mieszkania. W przypadku prze-
kroczenia limitu zu¿ycia odci-
na siê te¿ od gazu ca³y dom.
Znakomicie wzmacnia to kolek-
tywny tryb ¿ycia: s¹siedzi wza-
jemnie wêsz¹ kto i kiedy gotuje
oraz wy³¹czaj¹ sobie gaz pod
herbat¹.
===========================
MY�LI LUDZI WIELKICH
- Byæ wolnym, to móc nie k³a-
maæ.                A. CAMUS
  Wolno�æ jest potêg¹ politycz-
n¹ podzielon¹ na ma³e czê�ci.
Suwerenno�ci nie da siê po-
dzieliæ.            T. HOBBES

WOJNA Z NARODEM WIDZIANA OD �RODKA - ci¹g dalszy wy-
wiadu "Kultury" z p³k. R. Kuliñskim, przeprowadzonego w
pi¹t¹ rocznicê wprowadzenia stanu wojennego w Polsce /34/

R.J. KULIÑSKI: /.../ Nie jestem w stanie przedstawiæ co ra-
dzieccy marsza³kowie mówili Stanis³awowi Kani i gen. Ja-
ruzelskiemu, gdy¿ rozmawiali z nimi w cztery oczy i to z
ka¿dym z osobna.
    3 kwietnia wieczorem, pod os³on¹ ciemno�ci radziecki
samolot dostarczy³ Kaniê i Jaruzelskiego przed samo obli-
cze Leonida Bre¿niewa. Rozmowa by³a krótka gdy¿ nad ra-
nem 4 kwietnia tym samym radzieckim samolotem wojskowym
powrócili oni do Warszawy. Nie znam tre�ci tych rozmów,
ale ich atmosferê a nawet tre�æ mog³em odtworzyæ na pod-
stawie tego, z czym w tych dniach mia³ do czynienia Sztab
Generalny WP.
    Otó¿ 3 kwietnia a wiêc w momencie kiedy Kania i Jaru-
zelski przygotowywali siê do wylotu na spotkanie z Bre-
¿niewem, Rosjanie rozpoczêli powietrzn¹ wojnê nerwów z
Polsk¹. Tego dnia bez uprzedniego zg³oszenia polskim or-
ganom ruchu lotniczego przebazowali z Czechos³owacji - do
Polski 32 �mig³owce bojowe Mi-6 oraz przerzucili do Brze-
gu za pomoc¹ 10 samolotów AN-12 niezidentyfikowany tran-
sport wojskowy. W nastêpnych dniach �mig³owce te wykony-
wa³y loty bojowe w rejony Torunia oraz w inne czê�ci kra-
ju. Wspomniane loty - niezale¿nie od aspektów terrory-
stycznych - tworzy³y powa¿ne zagro¿enie w obszarze po-
wietrznym PRL, gdy¿ radzieccy piloci nie podporz¹dkowy-
wali siê organom polskiego ruchu lotniczego.
    Na zapytanie Szefa Sztabu Generalnego WP, gen. Siwic-
kiego Rosjanie dawali ró¿ne odpowiedzi. I tak dowódca Po-
³udniowej Grupy Wojsk AR poinformowa³ gen. Siwickiego, ¿e
s¹ to normalne loty w ramach æwiczeñ ich armii lotniczej.
Natomiast gen. Armii Gribkow /szef sztabu ZSZ/ stwier-
dzi³, ¿e odbywa siê normalna rotacja wojsk i dostawa ¿yw-
no�ci, na któr¹ obecnie nie mo¿na liczyæ ze �róde³ Pol-
skich.
    7 kwietnia przebywaj¹cy na Zje�dzie Komunistycznej
Partii Czechos³owacji Leonid Bre¿niew podj¹³ decyzjê o za-
koñczeniu æwiczeñ "Sojuz 81". Æwiczenia siê formalnie za-
koñczy³y, ale terror militarny ZSRR wobec PRL utrzymywa³
siê nadal.
    8 kwietnia bez uprzedzenia kierownictwa MON, a nawet
kontroli ruchu lotniczego, do Brzegu ko³o Opola przyle-
cia³ kolejny transport 19 samolotów AN-12, a w dniu na-
stêpnym 14 samolotów AN-12 i 4 samoloty I³-76.
    Równocze�nie trwa³y rajdy radzieckich �mig³owców bo-
jowych na trasie Legnica - Toruñ oraz transporty poje-
dynczych samolotów do Miñska Mazowieckiego.     cdn.
===============================================

L u f c i k    w a r i a t a

    Nareszcie wiemy ju¿ dok³adnie, w których miejscach na-
szej historii znajduj¹ siê bia³e plamy. Wyja�ni³ nam to
autorytatywnie lektor z samej Warszawy, który o�wiadczy³,
¿e bêd¹ opublikowane imienne listy ofiar agresji 1920
roku oraz wykaz agresorów od stopnia kapitana wzwy¿.
    Wyroków nie bêdzie siê wydawaæ, zw³aszcza, ¿e na ogó³
zosta³y ju¿ wykonane.
    No, to mi³ej lektury...

- Hipek -
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
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Z REGIONU
--- 20 stycznia br. w refek-
tarzu ko�cio³a O.O. Domini-
kanów zosta³ przedstawiony
kolejny numer gazety d�wiê-
kowej "Na G³os". G³ównym jego
tematem by³o ¿ycie i twór-
czo�æ przebywaj¹cego na emi-
gracji laureata Nagrody No-
bla Józefa Brodskiego. Przed-
stawiono m.in. fragmenty wy-
wiadu z Brodskim, które wy-
ciê³a cenzura z "Tygodnika
Powszechnego". Swoje utwory
nagrane na ta�mê magnetofo-
now¹ czyta³ sam autor. Orga-
nizatorzy zapowiedzieli przy-
jazd Brodskiego do Polski i
jego udzia³ w nastêpnym nu-
merze "Na G³os". Brodski zo-
sta³ oficjalnie zaproszony
przez Uniwersytet Jagielloñ-
ski i spodziewany jest w Pol-
sce w marcu br.
--- W sobotê 23 bm. w Insty-
tucie Socjologii UJ go�ci³
Leszek Moczulski. By³ to os-
tatnio ju¿ drugi przypadek
zaproszenia na Uniwersytet
przedstawicieli nielegalnych
organizacji opozycyjnych. Pa-
rê dni wcze�niej studenci z
Ko³a Naukowego Prawa Karne-
go urz¹dzili spotkanie z
cz³onkami Ruchu Wolno�æ i
Pokój. Ostatni raz mieli�my
do czynienia z podobnymi wy-
darzeniami w 1981 r. kiedy to
na zaproszenie historyków
go�ci³ w Krakowie Adam
Michnik.
--- 22 stycznia nie dosz³o do
planowanego spotkania z prze-
wodnicz¹cym KPN-u Leszkiem
Moczulskim. Zamiast niego

cz³onek Rady Politycznej KPN
zapozna³ zebranych - oko³o
100 osób - z histori¹ i celami
oraz za³o¿eniami partii. Le-
szek Moczulski spotka³ siê z
sympatykami KPN na ul. Gro-
dzkiej 52 w dniu nastêpnym o
godz. 16.00. Organizatorem
spotkania by³ Klub Dyskusyjny
Ko³a Naukowego Socjologów UJ.
Przed godz. 16-t¹, kiedy na
sali pojawi³ siê ju¿ przywódca
KPN oraz publiczno�æ, SB roz-
kaza³a zamkn¹æ na klucz drzwi
wej�ciowe do budynku. Wobec
tego kilkadziesi¹t osób dosta-

³o siê do �rodka przez niedo-
mkniête okna. Czê�æ osób chc¹c
wyj�æ podczas spotkania, wra-
ca³a na salê spod zamkniêtej
bramy. Po wyk³adzie nielicz-
nie rozstawiona milicja na
ul. Grodzkiej legitymowa³a
wychodz¹cych ze spotkania.
--- Z bulwersuj¹cego opiniê
Krakowa reporta¿u J. Hañ-
derka o zbrodniczej niefra-
sobliwo�ci lekarzy z Kliniki
Po³o¿niczej w Nowej Hucie
cenzura usunê³a informacjê o
tym, ¿e porêczenie za aresz-
towanych   /c. dal. na str. 2/

===================================================
LESZEK MOCZULSKI NA UNIWERSYTECIE
    Ponad setka osób wita³a przywódcê KPN-u, który w sobotê
wyst¹pi³ w Klubie Dyskusyjnym Socjologów UJ. Moczulski mówi³
o aktualnej sytuacji Polski oraz o opozycji demokratycznej.
    Jego zdaniem stan wojenny zakoñczy siê pora¿k¹ Jaruzel-
skiego i zwyciêstwem opozycji reprezentowanej przez "S" i inne
organizacje nielegalne. W³adza roztrwoni³a �rodki jakie mia³a
do dyspozycji u progu stanu wojennego. Roz³o¿y³a do reszty go-
spodarkê - zamiast j¹ podnie�æ. Utraci³a kontrolê nad proce-
sami spo³ecznymi. Nie mo¿e te¿ oprzeæ siê na sile, bo ludzie
mniej siê boj¹ - represje stanu wojennego okaza³y siê swoist¹
szczepionk¹ uodparniaj¹c¹.
    W tej sytuacji - prognozuje Moczulski - w³adza d¹¿yæ bêdzie
do zawarcia z opozycj¹ paktu antykryzysowego. Opozycja jest jej
potrzebna, by rozmawia³ z ni¹ Zachód. Strategia PZPR na prze-
trwanie jeszcze kilku lat wymaga wci¹¿ nowych kredytów.
   Moczulski uwa¿a, ¿e do rysuj¹cego siê na horyzoncie porozu-
mienia z w³adz¹ opozycja powinna i�æ razem. Wynikiem porozu-
mienia winny byæ ustêpstwa gospodarcze na rzecz spo³eczeñstwa
oraz wprowadzenie pluralizmu zwi¹zkowego. Partia postawi
przy tym 2 warunki: rezygnacja z nazwy "Solidarno�æ" oraz
ograniczenie dzia³alno�ci zwi¹zkowej do szczebla zak³adów
pracy. Konfederacja poprze takie porozumienie pod warunkami:
gospodarka ma zaspokajaæ potrzeby spo³eczne, a nie potrzeby
ZSRR, a koszty tego przestawienia siê zap³aci w³adza. We�mie
na to �rodki obni¿aj¹ce np. wydatki wojskowe lub utrzymuj¹c
rozbudowany aparat partyjny wy³¹cznie ze sk³adek cz³onków
PZPR.
    Je�li do takiego paktu nie dojdzie, Polsce grozi wybuch
spo³eczny. Przygotowuj¹c siê i na tak¹ ewentualno�æ trzeba
my�leæ zawczasu o tym, jak go nale¿ycie zorganizowaæ i kon-
trolowaæ.
===================================================
Z   l i s t ó w    d o   r e d a k c j i

    "Na sobotnim spotkaniu Leszek Moczulski przedstawi³ co�,
co sam nazwa³ górnolotnie analiz¹ sytuacji gospodarczej i
politycznej kraju. Dziêki panu Moczulskiemu wiemy nareszcie,
¿e jest �le, a nawet tragicznie. Ziemia zatruta, ludzie cho-
ruj¹ i umieraj¹, maszyny zu¿yte, zabytki siê wal¹. Dowiedzie-
li�my siê tak¿e /ku naszemu zdumieniu/, ¿e doprowadzili do
tego komuni�ci. I ¿e trzeba by siê ich pozbyæ. Oczekiwania -
przynajmniej moje - ¿e pan Moczulski powie wreszcie JAK so-
bie wyobra¿a poprawienie sytuacji kraju, czy choæby pozbycie
siê sprawców naszych nieszczê�æ, spe³z³y na niczym. Nie mo¿e
to byæ dzia³anie si³¹, bo KPN walkê zbrojn¹ odrzuca. Chocia¿

/c. dal. na str. 2/
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lekarzy z³o¿y³a nie tylko or-
ganizacja ZSMP, ale i PZPR,
jak i lekarz naczelny miasta
Krakowa. Zdaniem cenzury in-
formacja ta by³a zdrad¹ ta-
jemnicy s³u¿bowej. Nie takiej
znowu tajemnicy�
--- Wybory do Samorz¹du Pra-
cowniczego w HiL zakoñczy³y
siê klêsk¹ partyjnych kandy-
datów. W niektórych wydzia-
³ach w sk³adzie samorz¹du nie
ma ani jednego cz³onka partii.
Wywo³a³o to panikê w Komite-
cie Fabrycznym PZPR, falê
wzajemnych oskar¿eñ i tasiem-
cowe dyskusje pod has³em "jak
zaradziæ?". Stanê³o na "wzmo-
¿eniu czujno�ci".
=========================

Z KRAJU
--- Na wiosnê tego roku Lech
Wa³êsa zamierza siê udaæ do
Australii na �wiatowy kongres
wolnych zwi¹zków zawodowych.
Do wyjazdu dojdzie, je¿eli nie
uniemo¿liwi¹ go w³adze PRL.
Wa³êsa nie zamierza domagaæ
siê - jak dotychczas - gwa-
rancji wpuszczenia go z po-
wrotem do Polski, uwa¿aj¹c, i¿
w obecnej sytuacji politycznej
Jaruzelski nie odwa¿y³by siê
na to.
--- Pañstwo ka¿e sobie p³aciæ
za wszystko. Szczególnie kiedy
siê je opuszcza. Je�li Polka
wyjdzie za m¹¿ za obcokrajowca
i przyjmuje obywatelstwo mê¿a,
ten ostatni musi ui�ciæ odpo-
wiedni¹ op³atê na rzecz skar-
bu pañstwa polskiego - p³aci
po prostu podatek od ¿ony. Kto
wie, mo¿e pañstwo ze wzglêdu
na "przej�ciowe trudno�ci w
gospodarce miêsnej" powróci do
starych tradycji - ¿onê bêdzie
kupowaæ siê w Polsce za odpo-
wiedni¹ ilo�æ byd³a?...
--- Fragmenty z programu tv
"Czas dzia³ania" emitowanego w
niedzielê: "Nasza gospodarka
nie najlepiej jeszcze funkcjo-
nuje" - mówi cz³owiek zas³a-
niaj¹cy siê etykietk¹ EKSPER-
CI - i to jest nawet �mieszne.
Zaraz potem zdanie "Pchn¹æ
gospodarkê w kierunku efek-
tywno�ci mo¿na tylko spo³ecz-

nym kosztem" wypowiedziane
przez przedstawiciela RZ¥DU
je¿y w³os na g³owie /spo³e-

czeñstwa/. Podtytu³ programu:
JAK JEST? Jak widaæ.
=========================

z drugiej strony, najbli¿sze kontakty - jak stwierdzi³ cz³o-
nek Rady Politycznej - KPN utrzymuje z "Solidarno�ci¹ Wal-
cz¹c¹"... Zostaj¹ wiêc tylko manifestacje i strajki. Nie ma siê
czego obawiaæ - wedle s³ów prelegenta pa³owanie to nic stra-
sznego, a w wiêzieniu mo¿na wytrzymaæ. Po ³apach dosta³o siê
tak¿e "S": za utworzenie KKW, za miêkk¹ postawê wobec rz¹du
/...za to ¿e jest lepsza?/. Generalnie postulat go�cia Ko³a
Socjologów brzmia³ "Róbmy co�!", "Je¿eli wali siê tysi¹c domów,
uratujmy jeden, je�li umiera tysi¹c dzieci, uratujmy jedno!"
- wo³a³ dramatycznie.
  Panie Moczulski... To ju¿ jest ¿enuj¹ce, a momentami bywa
nawet niesmaczne. To s³owa nie na dzi� i nie do nas".
===================================================
WOJNA Z NARODEM WIDZIANA OD �RODKA - c. dal. wywiadu "Kul-
tury" z p³k. R. Kukliñskim, przeprowadzonego w pi¹t¹ roczni-
cê wprowadzenia stanu wojennego w Polsce /35/

R.J. KUKLIÑSKI: /.../ Przy takim akompaniamencie "braterstwa
broni" grupa radzieckiego zjednoczonego Dowództwa ZSZ
pañstw Uk³adu Warszawskiego z marsza³kiem Kulikowem na
czele 8 kwietnia przylecia³a do Warszawy, aby na miejscu za-
poznaæ siê, czy zalecone przez nich poprawki i uzupe³nienia
do planów wprowadzenia stanu wojennego zosta³y wniesione.
Marsza³ek Kulikow zaj¹³ sie naszym kierownictwem partyjno-
wojskowym, natomiast reszta grupy bada³a plany szczegó³owe
w Sztabie Generalnym.
    W czasie sprawdzania planów, szef Sztabu ZSZ gen. armii
Gribkow wybra³ 20 najwa¿niejszych dokumentów planistycz-
nych oraz zwróci³ siê o ich przet³umaczenie i przekazanie
stronie radzieckiej, co oczywi�cie zosta³o uczynione. Opraco-
wane dokumenty planistyczne, jakkolwiek nie uwzglêdnia³y
wielu postulatów "konsultantów" radzieckich, przyjête zosta-
³y w zasadzie pozytywnie. Rosjanie domagali siê jednak, aby
zosta³y one wszystkie podpisane, ³¹cznie z uchwa³ami i de-
kretami Rady Pañstwa, aby w ka¿dej chwili mog³y byæ wprowa-
dzone w ¿ycie.
    8 kwietnia Kulikow i Gribkow opu�cili Polskê. W radziec-
kiej jednostce ³¹czno�ci w Rembertowie pozosta³a bli¿ej nie-
okre�lona grupa operacyjna Sztabu Generalnego Si³ Zbroj-
nych ZSRR. Natomiast grupa operacyjna Sztabu ZSZ pañstw
Uk³adu Warszawskiego w liczbie 47 wy¿szych radzieckich
funkcjonariuszy wojskowych wraz z przekazan¹ stronie ra-
dzieckiej dokumentacj¹ planistyczn¹ stanu wojennego prze-
niesiona zosta³a do Legnicy. cdn.
===================================================

L u f c i k   w a r i a t a
    W ramach resocjalizacji skierowano mnie na kurs jêzyka
obcego, prowadzony szalenie nowocze�nie. Nie ma lekcji, nie
ma podrêcznika, tylko dooko³a mnie rozlega siê co jaki� czas
s³owo, które mam zapamiêtaæ. W tym kwartale przerabiali�my
s³ówko "g³asnost'". Powtarzaj¹ je wszyscy i wydaje siê, ¿e
przysz³a pora na podanie jego znaczenia. Zapyta³em dwóch
pielêgniarzy. Jeden b¹kn¹³, ¿e to chyba co� z w³asno�ci¹,
drugi - ¿e "g³o�no�æ". Hmm... Kiepsko. Jest g³asnost', a nie
ma sog³asnosti...

- Hipek -
===================================================
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Z REGIONU
--- Rz¹d og³osi³ z dniem 1
lutego podwy¿ki cen: ¿ywno�æ
dro¿eje o 40 %, benzyna o 60,
komunikacja o 50% /od kwiet-
nia wêgiel - o 200%, inne
energie - o 100%/. Podwy¿ki
p³ac o charakterze rekompen-
saty wynosz¹ oko³o 20%.
--- W zwi¹zku z demonstracj¹
w Gdañsku, w Krakowie wzmoc-
niono obstawê milicyjn¹ Ko-
mitetu Krakowskiego PZPR.
Przed niedziel¹ za� podwojono
czujno�æ na terenach zak³a-
dów pracy - wprowadzaj¹c w
komitetach zak³adowych dy¿u-
ry, telefony alarmowe itp.
--- Z kolei telefony w tele-
wizji i radiu krakowskim od-
dane do dyspozycji s³uchaczom
¿¹dnym dodatkowych informa-
cji o podwy¿kach, by³y w nie-
dzielê skrupulatnie odbiera-
ne przez panienki, które in-
formowa³y wy³¹cznie o tym, co
"sobie same przepisa³y z ga-
zety". Bo "tak dok³adnie to
one nie wiedz¹".
--- 11 studentów UJ, dzia³a-
czy WiP-u, zawieszonych w
prawach studenta na wniosek
SB przez dziekana Grodzis-
kiego, zosta³o przez niego
"odwieszonych", choæ sprawa
ma siê toczyæ dalej w trybie
dyscyplinarnym. Dziekan nie
wytrzyma³ psychicznie i us-
t¹pi³ wobec perswazji zawie-
szonych, obiecuj¹cych mu wie-
ce protestacyjne i niepokoje
na uczelni. Cieszy elastycz-
no�æ dziekana, zw³aszcza w
przededniu dwudziestej rocz-
nicy marca 68.

--- Niedofinansowanie nauki
istnia³o odk¹d PRL PRL-em.
UJ w ub. roku przeznaczy³ na
remonty /tylko tych budyn-
ków, których stan zagra¿a³
¿yciu studentów i pracowni-
ków/ 400 tys. z³. Wyda³ 700
tys. Efekt - wiêkszo�æ budyn-
ków rozgrzebanych, a budow-
lañcy czekaj¹ na wyp³atê.
--- Oznaki chaosu widaæ
wszêdzie. Jedna z podkrakow-
skich spó³dzielni mieszka-
niowych zaczê³a sprzedawaæ
mieszkania na w³asno�æ w
grudniu, a skoñczy³a 1 lute-
go - wszystko wed³ug starych
cenników i zgodnie z decyzj¹
swoich w³adz. W momencie kie-
dy dotar³y z miesiêcznym opó-
�nieniem nowe cenniki /wg
których spó³dzielcom nie
op³aca siê wykup mieszkania/
te same w³adze spó³dzielni,
które zezwoli³y jej na sprze-

da¿ mieszkañ do 1 lutego wg
starych cen - kaza³y na po-
wrót przemianowaæ mieszkania
w³asno�ciowe na lokatorskie,
a ludziom pieni¹dze zwróciæ.
O ile wp³aty spó³dzielców mia-
³y jeszcze jak¹� warto�æ w
styczniu, tak w lutym zdewa-
luowa³y siê przynajmniej o
po³owê. Spó³dzielnia w tym
czasie z nich nie skorzysta³a.
Tak wiêc jest to typowy polski
interes socjalistycznej ekono-
mii - stracili wszyscy.
--- Dok³adnie piêæ lat temu z
dat¹ 2 lutego 1983 ukaza³ siê
pierwszy numer Ma³ej Polski.
=========================

Z KRAJU
--- W Gdañsku, po mszy �w. w
Bazylice NMP w niedzielê,
koncelebrowanej przez Fr. Ma-
charskiego i Józefa Glempa,
trzytysiêczny t³um uformowa³

===================================================
PO NOWYCH CENACH
    Tasiemcowe komunikaty nadane w ub. sobotê i poniedzia³ek
we wszystkich �rodkach masowego przekazu uwieñczy³y opera-
cjê cenow¹ przygotowywan¹ przez ekipê Jaruzelskiego od paru
miesiêcy.
    Kraj zareagowa³ na podwy¿ki panik¹. W miarê zbli¿ania
siê terminu ich wprowadzenia sklepy ogo³acane by³y z wszel-
kich towarów, tak¿e spo¿ywczych, o ograniczonym okresie
trwa³o�ci. Najwiêkszym powodzeniem cieszy³ siê cukier, który
na parê dni przed niedziel¹ racjonowano we wszystkich nie-
mal sklepach. Podwy¿ka objê³a te¿ rynek pieniê¿ny. D³ugie
kolejki ustawi³y siê do kas PKO. Ludzie masowo wp³acali po-
siadan¹ w domu gotówkê licz¹c na rewaloryzacjê wk³adów
oszczêdno�ciowych. Po podwy¿ce odebrali j¹ natychmiast z po-
wrotem, bo jasne okaza³o siê, ¿e ¿adnej rewaloryzacji nie bê-
dzie, wprowadza siê jedynie podniesienie oprocentowania
wk³adów oszczêdno�ciowych.
    Na te objawy prawie wojennej paniki aprowizacyjnej w³a-
dza zareagowa³a rutynowo, choæ nie bez widocznego zaniepo-
kojenia. Przyzwolenie na zrobienie zapasów mia³o zapewne
z³agodziæ pierwsze skutki podwy¿ek. Najistotniejsze by³o jed-
nak zachowanie �wiata pracy - od niego zale¿a³o powodzenie
ca³ego przedsiêwziêcia. W przededniu podwy¿ek wyp³acono po-
�piesznie trzynastkê. Zapowiedziano natychmiastow¹ wyp³atê
rekompensat, chocia¿ nie wszystkim przedsiêbiorstwom dano
na to �rodki. Mimo to, ju¿ nazajutrz po og³oszeniu nowych
cen nast¹pi³y pierwsze protesty w Gdañsku i Warszawie. Na
wszelki wypadek informacji o demonstracjach nie potwierdzo-
no jeszcze oficjalnie. W DTV podano natomiast wiadomo�æ, ¿e
pobór mocy w pierwszy dzieñ roboczy po podwy¿kach by³ taki
sam jak w inne dni. W telewizyjnej nowomowie ma to oznaczaæ,
¿e strajków nie ma i jest spokój.
    Do spokoju jednak¿e daleko. Przewa¿a powszechnie pogl¹d,
¿e nowe ceny wprowadzono tylko po to, ¿eby zubo¿yæ pracuj¹-
cych, a nie zreformowaæ gospodarkê. Szerzy siê frustracja i
atmosfera wyczekiwania. Odnosi siê wra¿enie, ¿e brakuje tyl-
ko ma³ej iskierki, która spowoduje detonacjê. Czy siê pojawi?

NR 5 (252)  �  1 LUTEGO  �  1988



ROK VI  �  MA£A POLSKA
552

pochód, który przemaszerowa³
w stronê Komitetu Wojewódz-
kiego partii protestuj¹c
przeciw podwy¿kom, skanduj¹c
has³a antyrz¹dowe i nios¹c
transparenty. Po kilometrze
pochód rozszed³ siê sam wobec
zgromadzonej milicji, która
nie interweniowa³a. W dzien-
nikach Polskiego Radia za-
brak³o rzecz jasna, informa-
cji o pochodzie, za to szcze-
gó³owo informowano o mszy w
Gdañsku i religijnej przy-
czynie uroczysto�ci w bazy-
lice. Czyli o Gdañsku siê mó-
wi³o - jakby co.
--- Demonstracja antypo-
dwy¿kowa odby³a siê tak¿e w
W-wie w niedzielê, po mszy w
ko�ciele �w. Stanis³awa Kost-
ki na ¯oliborzu. Pó³tora ty-
si¹ca osób ruszy³o pochodem,
skanduj¹c has³a. Milicja nie
interweniowa³a.
--- Lech Wa³êsa i KKW og³o-
sili w niedzielê o�wiadcze-
nie, w którym zaapelowano do
rz¹du o ograniczenie podwy-
¿ek, je�li nie zostan¹ odwo-
³ane - spowoduj¹ tragiczne
skutki gospodarcze oraz
wzrost napiêcia spo³ecznego.
--- John Whitehead, zastêpca
sekretarza stanu USA, przy-
by³ z wizyt¹ do Polski. W
niedzielê zwiedzi³ zabytki
Krakowa /w tym Now¹ Hutê/,
nastêpnie odlecia³ do W-wy.
Spotka³ siê tam m.in. z nie-
zale¿nymi dzia³aczami gospo-
darczymi i przedstawicielami
Solidarno�ci. Spotkanie mia³o
miejsce w rezydencji ambasa-
dora USA w Polsce.
--- Z dziennikarskiej ³¹cz-
ki. Najnowsze "Szpilki" przy-
nosz¹ reprodukcjê kartki od
Lecha Wa³êsy z piêknym zna-
czkiem "S", któr¹ wys³a³ on do
milicyjnego organu "W s³u¿-
bie narodu". Na kartce znaj-
duje siê rozwi¹zanie krzy-
¿ówki z numeru powy¿szego
organu: NIECH PRAWO ZAWSZE
PRAWO ZNACZY. Dowcipkuj¹c
nt. przestrzegania prawo-
rz¹dno�ci przez niektórych
obywateli "Szpilki" informuj¹
sk¹d otrzymywali reproduko-
wan¹ karteczkê. Ciekawe jed-
nak, dlaczego redaktorzy z
wiadomego resortu przekazali

tê korespondencjê "Szpilkom",
a nie opublikowali jej sami na
swych ³amach? Czy¿by przestra-

szyli siê prywatnego obywa-
tela i by³ej organizacji? A
mo¿e rozwi¹zania krzy¿ówki?

---

C z y t a j  u w a ¿ n i e
JAK PRZECIW

    Pod skór¹ wszyscy jeste�my antykomunistami i trzeba
przyznaæ, ¿e trudno by³oby o argumenty dla innej postawy.
W tym sensie pytanie o stosunek do kierowniczej roli par-
tii nale¿y uznaæ za obra�liwe, w rzeczywisto�ci znaczy ono
bowiem: "boisz siê?".
    Ludzie odpowiadaj¹ ró¿ne rzeczy, ale wa¿ne jest, co ro-
bi¹ poza tym. W tej najwa¿niejszej sferze, sferze postaw,
jeste�my na pograniczu kolejnego zwyciêstwa lub kolejnej
klêski. Klêski, je�li negacja systemu przejdzie w rezygna-
cjê lat 60-tych. Zwyciêstwa, je�li wykszta³ci siê postawa
walki o konkretne i szczegó³owe cele, których nie brak.
    A komunizm ustêpuje skokami. Taki jest. /k/
==================================================
WOJNA Z NARODEM WIDZIANA OD �RODKA - ci¹g dalszy, /36/.

R.J. KUKLIÑSKI: /�/ W nocy z 9 na 10 kwietnia pracowa³em
w sztabie generalnym nad dokumentami stanu wojennego. Tu¿
po pó³nocy zameldowano mi, ¿e Rosjanie zg³osili organom
ruchu lotniczego Wojsk Obrony Powietrznej Kraju przylot
miêdzy godzin¹ 3 i 5 rano z Rygi, Wilna i Lwowa 35 samolo-
tów AN-12 i 12 samolotów I£-76, a tak¿e lot 11 �mig³owców
Mi-6 na trasie Brzeg-Toruñ. Zaanga¿owanie tak du¿ej li-
czby ciê¿kich samolotów transportowych oznacza³o w istocie
uruchomienie 3 mostów powietrznych do Polski. Na szczê�cie
rankiem 10 kwietnia Moskwa loty te zawiesi³a, choæ ich
definitywnie nie odwo³a³a.
    Po tej uwerturze, 10 kwietnia Kulikow wraz ze swym za-
stêpc¹ d/s flot sojuszniczych, admira³em Michajlinem,
przybyli ponownie do Polski w rejon �winouj�cia, sk¹d Ku-
likow zabiega³ o spotkanie z Jaruzelskim. Powiedziano mu
jednak, ¿e premier jest u Kani i spotkanie bêdzie mo¿liwe
dopiero 13 kwietnia. Gen. Jaruzelski chcia³ unikn¹æ tego
spotkania, gdy¿ strona radziecka w dalszym ci¹gu nalega³a
na ustalenie konkretnego terminu wprowadzenia stanu wo-
jennego. Przygotowuj¹c siê do wyznaczonego na 13 kwietnia
spotkania z Kulikowem, 11 kwietnia gen. Jaruzelski przy-
by³ do Sztabu Generalnego WP, aby w gronie �cis³ego kie-
rownictwa zapoznaæ siê osobi�cie z opracowanymi planami.
By³ on wyra�nie przygnêbiony, a nawet za³amany. Po rozpa-
trzeniu najwa¿niejszych dokumentów planu, ogarnê³o go
jeszcze wiêksze przygnêbienie. Powiedzia³ wprost: "w naj-
czarniejszych zak¹tkach mej wyobra�ni nie znajdujê my�li,
¿e co� takiego mo¿emy zrobiæ. Nie chcia³bym byæ ju¿ pre-
mierem, kiedy trzeba bêdzie podpisaæ te dokumenty do re-
alizacji. Sytuacja jest jednak taka, ¿e st³uczenie trzech
nosów w Bydgoszczy doprowadzi³o nas na krawêd� przepa�ci".

cdn.
==================================================
L u f c i k   w a r i a t a
    Je¿eli jest dro¿ej, to znaczy, ¿e jest lepiej, bo ro�nie
warto�æ tego, co dro¿eje, a to przecie¿ NASZE! - jak wszyst-
ko dooko³a. P³ac¹c now¹ cenê pomy�l Obywatelu, o ile wzro-
�nie dochód narodowy - Twój dochód! /jak wszystko/. Nios¹c
do domu zakupione dobro - ciesz siê Obywatelu, albowiem
sta³e� siê posiadaczem czego�, o wy¿szej ni¿ dot¹d warto�ci,
a wiêc - lepszego. Jak wszystko doko³a.

- Hipek-
===================================================
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========================

Z REGIONU
--- Pierwszy tydzieñ podwy-
¿ek cen min¹³ nie bez prote-
stów. W niedzielê, w Nowej
Hucie protestowa³o przeciw
podwy¿kom oko³o pó³tora ty-
si¹ca osób. W poprzedni¹ nie-
dzielê protestowa³ Gdañsk i
Ursus.
--- W czasie ostatniego
zgromadzenia delegatów "no-
wych" zwi¹zków zawodowych z
HiL zarz¹d zaproponowa³, by
przed³u¿yæ kadencjê z 3 lat
do 4 /wkrótce po za³o¿eniu
by³o 2 lata/ oraz zapewniæ
dzia³aczom prawo do pe³nie-
nia funkcji zwi¹zkowej w
trzeciej kadencji, je¿eli kan-
dydat uzyska 75% g³osów. Uch-
wa³y tej nie uda³o siê prze-
forsowaæ dziêki przytomno�ci
umys³u kilku kandydatów do
foteli prezesów, gdy obecni
objêci zostan¹ zasad¹ rotacji.
--- Og³oszono, ¿e w³adze Kra-
kowa dbaj¹ o wygl¹d miasta i
w zwi¹zku z tym ul. Kanoni-
cz¹ i kilka innych udekoruj¹
stylowymi latarniami nawi¹-
zuj¹cymi do dawnych wzorów.
Bêdzie ich a¿ 34 sztuki. Wy-
dzia³ Ochrony Zabytków wy-
bra³ "wzór latarni" w oparciu
o "studium historycznego o�-
wietlenia Krakowa", wypraco-
wane przez ekipê z Politech-
niki Krakowskiej kierowan¹
przez prof. Wiktora Zina. Ca-
³o�æ przedsiêwziêcia ma siê
zamkn¹æ kwot¹ 5 miliardów
z³otych. Latarnie takie
�wieci³y w Krakowie do lat
60-tych naszego wieku. Prof.
Zin i jego spó³ka przyczynili

siê do usuniêcia secesyjnych
latarñ z Rynku G³ównego.
Wtedy zgarnêli za to niez³e
pieni¹dze. Teraz te¿ zgarn¹.
========================

Z KRAJU
--- Wci¹¿ odrzucane s¹ przez
s¹dy coraz to nowe wnioski o
rejestracjê Solidarno�ci w
poszczególnych zak³adach
pracy. Nie powinno to - jak
twierdzi Janusz Onyszkiewicz
- zniechêcaæ cz³onków komi-
tetów za³o¿ycielskich. Ofi-

cjalne odmowy rejestracji s¹
bowiem wa¿nym argumentem na
forum miêdzynarodowych or-
ganizacji zwi¹zkowych ¿¹da-
j¹cych wype³nienia przez PRL
zobowi¹zañ gwarantuj¹cych
swobodê zrzeszenia siê. Brak
takich inicjatyw w krajach
o�ciennych pozwala trakto-
waæ tamtejsze zwi¹zki jako
"wolne" czyli spe³niaj¹ce
wymogi miêdzynarodowych
konwencji. Komitety za³o¿y-
cielskie, którym odmówiono
legalizacji     /c.d. na s. 2/

==============================================

WOJNA Z NARODEM WIDZIANA OD �RODKA - ci¹g dalszy wywiadu
"Kultury" przeprowadzonego w pi¹t¹ rocznicê wprowadzenia
stanu wojennego z p³k. R. Kukliñskim /37/

R.J. KUKLIÑSKI: /.../ W dalszym toku wypowiadanych urywkami
my�li, negatywnie oceni³ Rulewskiego z bydgoskiej i Bujaka
z warszawskiej "Solidarno�ci", stwierdzaj¹c, ¿e "ich postawa
jest typowa dla socjalfaszyzmu". Genera³ Jaruzelski opowie-
dzia³ siê za ewentualnym po�rednim wariantem miêdzy maso-
wym internowaniem opozycji, a koncepcj¹ stosowania tylko
krótkich i selektywnych zatrzymañ i aresztowañ najbardziej
ekstremalnych dzia³aczy. Dalsze rozwa¿ania Jaruzelskiego na
te tematy przerwa³ dziennik wieczorny w TV, który chcia³ on
obejrzeæ. Tego dnia dziennik by³ dla niego raczej ³askawy,
poniewa¿ i w³asne spo³eczeñstwo i komentarze zagraniczne
/oczywi�cie tylko te z Zachodu/ w zasadzie dobrze przyjê³y
jego wyst¹pienie sejmowe z poprzedniego dnia. Wyra�nie tym
zbudowany, po obejrzeniu dziennika telewizyjnego, opu�ci³
Sztab Generalny WP. 13 kwietnia spotka³ siê z Kulikowem,
jednak¿e stanowczo przeciwstawi³ siê sprecyzowaniu konkret-
nego terminu wprowadzenia stanu wojennego oraz podpisania
dokumentów z tym zwi¹zanych.
    W po³owie kwietnia zagro¿enie interwencj¹ zbrojn¹ ZSRR
zaczê³o siê powoli cofaæ, ale chyba naprawdê nigdy nie usta-
³o. Zwi¹zek Radziecki nigdy nie wycofa³ z PRL rozwiniêtego
w czasie æwiczeñ "Sojuz 81" wojennego systemu dowodzenia si-
³ami interwencyjnymi.
    Po znanych komunikatach "Solidarno�ci" o pojawieniu siê
tu i ówdzie nowych jednostek i instalacji radzieckich, grupa
starszych oficerów Sztabu Generalnego WP na w³asn¹ rêkê
podjê³a badanie sprawy. Rozpoznanie to przynosi³o niekiedy
szokuj¹ce - je�li nie groteskowe - informacje. Tak np. do-
wódca 3 Dywizji Zmechanizowanej poinformowa³, ¿e w rejonie
lotniska Rakowiec ko³o Lublina znajduje siê grupa radziec-
kich ¿o³nierzy ze sprzêtem ³¹czno�ci pod dowództwem majora,
który nawi¹za³ z nimi oficjalny kontakt, prosz¹c o ¿ywno�æ.
Wed³ug o�wiadczenia tego¿ majora, jego grupa zosta³a prze-
rzucona z terytorium ZSRR w celu przyjêcia w ci¹gu najbli¿-
szych trzech dni bli¿ej nieokre�lonego zrzutu powietrznego
AR na tym lotnisku. Wobec wyczerpania w³asnych zapasów
¿ywno�ci, zwróci³ siê on o pomoc do dowódcy garnizonu w Lu-
blinie.
    Dyskretne, nieoficjalne rozpoznanie doprowadzi³o do po-
twierdzenia wszystkich sygnalizowanych przez "Solidarno�æ
miejsc rozwiniêcia nowych radzieckich grup i instalacji
wojskowych. /c. dalszy na str. 2/
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powinny te¿ - zdaniem rzeczni-
ka "S" - dzia³aæ nie ogl¹daj¹c
siê na prawo metod¹ faktów do-
konanych. Praktyka bowiem po-
kazuje, ¿e wszystkie osoby usu-
niête z pracy za tego typu
dzia³alno�æ, zosta³y przywróco-
ne do pracy na drodze s¹dowej.
Trzeba tylko uwa¿aæ, ¿eby nie
daæ pracodawcy jakiego� ³atwe-
go pretekstu do zwolnienia.
--- Z okazji Igrzysk Olimpij-
skich w Calgary pewien uczony
doktor przypomnia³ historiê
ingerencji polityki w ruch
olimpijski. Dowiedzieli�my siê
wiêc o bojkocie olimpiad przez
dzia³aczy i sportowców np. na
znak protestu przeciw aparthe-
idowi w RPA. Uczony ten nie
wymieni³ jednak powodu bojkotu
ostatniej moskiewskiej olim-
piady, uwa¿aj¹c zapewne, ¿e
uciskani mog¹ byæ jedynie Mu-
rzyni.
--- Errata do ksi¹¿ki "Zbiór
zadañ z matematyki dla klas
VII-VIII", wydanie III, zmie-
nione, opracowane przez Wydaw-
nictwo Szkolne i Pedagogiczne
liczy 147 pozycji. Niech siê
m³odzie¿ uczy.
==========================

ZE �WIATA
--- W Zwi¹zku Radzieckim pie-
restrojka dotyczy tak¿e ekolo-
gii. O niedawnym zatruciu,
które wywo³a³a trucizna wycie-
k³a z cystern rozbitych w ka-
tastrofie kolejowej pod Jaro-
s³awlem - prasa poinformowa³a.
Komisja, która bada³a przyczy-
ny katastrofy i stan zatrucia,
stwierdzi³a "pe³n¹ czysto�æ
ekologiczn¹ atmosfery, gruntu
i wody". Wot i pierestrojka...
==========================

MY�LI �REDNIEGO POLAKA
  Obecnie jedyne, co mamy
najlepsze na �wiecie - to ba-
³agan.
==========================

ZAGADKA
    Czy ró¿ni³ siê Stalin od
pralki automatycznej?
    Mia³ tylko o jeden program
wiêcej: wieszanie.
==========================
. . . Mia³ byæ postêp. Jest
postêpuj¹cy parali¿. Przyspie-
szymy?

    Szef Sztabu Generalnego nie dawa³ temu wiary i nawet
poleci³ mi udzielenie pomocy w przygotowaniu wywiadu pe³-
nomocnika Rz¹du PRL do spraw pobytu wojsk radzieckich
w Polsce gen. dyw. Micha³a Strygi dla telewizji polskiej,
w którym mia³ on zdementowaæ kr¹¿¹ce na ten temat pog³o-
ski, kiedy pod wp³ywem oficjalnych informacji jakie wp³y-
nê³y z jednostek wojskowych z terenu, by³o trzeba z tego
zrezygnowaæ, aby nie doprowadziæ do jeszcze jednej kompro-
mitacji w³adz. Szef Sztabu Generalnego gen. Siwicki dalej
nie dawa³ temu wiary, ale na wszelki wypadek zwróci³ siê
do szefa Sztabu Pó³nocnej Grupy Wojsk AR z pro�b¹ o wyja-
�nienia. W odpowiedzi otrzyma³ szyfrogram, ¿e rzeczywi�cie
w czasie æwiczenia "Sojuz 81" na terenie PRL rozwiniête
zosta³y punkty ³¹czno�ci, na których nadal, w ramach
przygotowania m³odego rocznika, szkoleni s¹ m³odzi ra-
dzieccy ¿o³nierze. Szef Sztabu Pó³nocnej Grupy Wojsk AR
wymieni³ 18 rejonów nowo rozwiniêtych radzieckich insta-
lacji ³¹czno�ci. Nie by³y to oczywi�cie wszystkie nowe
miejsca pobytu jednostek radzieckich, ale dano ju¿ temu
spokój. cdn.
====================================================

SZOK CENOWY
    W tydzieñ po wprowadzeniu nowych cen mo¿na zaobser-
wowaæ zjawisko cenowego szoku. Ludzie nie chc¹ p³aciæ wiê-
cej, powstrzymuj¹ siê od kupowania dóbr, na które jeszcze
parê dni temu wydawali bez wiêkszych problemów. Na posto-
jach pojawi³y siê znowu taksówki - nawet pod Dworcem G³ó-
wnym. Stanê³y biura turystyczne, w hotelach za� s¹ wolne
miejsca.
    Na rynku spo¿ywczym pojawi³y siê zapasy przetrzymywa-
ne w magazynach do momentu wprowadzenia podwy¿ek. Jest
m¹ka ziemniaczana i kartkowe miêso.
    Po paru tygodniach, jak uczy do�wiadczenie z lat po-
przednich, wszystko zapewne wróci do tzw. normy. Ludzie
zaczn¹ kupowaæ, staraj¹c siê wymusiæ na PRL-u podwy¿ki
p³ac. Najsilniejsi zrobili to od razu. W Ursusie po wiecu
protestacyjnym sze�ciotysiêczn¹ rekompensatê podniesiono
do 12 tysiêcy. Zwiêkszenie rekompensaty wywalczono te¿ we
Wroc³awiu, gdzie og³oszono nawet gotowo�æ strajkow¹. Cho-
dz¹ s³uchy, ¿e i w HiL-u niektórym wydzia³om dano wiêcej
ni¿ pozosta³ym. Partia p³aci tym, których siê boi.
==================================================

L u f c i k   w a r i a t a
    W toaletach pojawia³y siê wywieszki, informuj¹ce o cza-
sowym braku papieru toaletowego z powodu przeprowadzania
okresowych badañ jako�ci. W najbli¿szym czasie dostarczony
zostanie importowany artyku³ zastêpczy, uspokaja³ nas na
prasówkach ordynator.
    No i rzeczywi�cie - kupiono nam do biblioteki komplet
dzie³ autora znakomitego, w dodatku piêknie wydanych. Na
jaki� czas - wystarczy. Co bêdzie dalej - nie wiadomo, bo
ponoæ wyniki badañ okaza³y siê negatywne. Co� takiego...

- Hipek -
==================================================

ZNACZKI... ZNACZKI...
--- Seria dwóch bloczków po�wiêconych �wi¹tyniom Wilna,
druk w kol.: czarnym, czerwonym, bia³ym, srebrnym, nomina-
³y: 20, 40, 60, 80 z³. Wyda³a Poczta Solidarno�æ.
--- Seria o ochronie �rodowiska naturalnego w Polsce, 3
znaczki niez¹bkowane, nomina³ 40 z³, kolory: czarny, zie-
lony, czerwony. Wyd. Region �l¹sko-D¹browski "S". ---

1988  �  8 LUTEGO  �  NR 6 (253)



MA£A POLSKA  �  ROK VI
555

TYGODNIK NIEZALE¯NY. WY-
DAWCA PAP-POLOWE ARCHI-
WUM PRASOWE KRAKÓW, MA-
£OPOLSKA. NASZA DEWIZA:

PLUS RATIO QUAM VIS
RACZEJ ROZUMEM NI¯ SI£¥

ROK VI

NR 7/254/ 15.02.88  20Z£

mm mm mmm  m  mmm
mm mm m m mmm m m
m m m mmm  m  mmm
m   m m m  mm m m

mmm mmm m   mmm m m mmm
m m m m m   m   mm  m m
mmm m m m    m  mm  mmm
m   mmm mm mmm  m m m m

=======================

Z REGIONU
--- W czwartek, 11 lutego br.
w siedzibie KIK przy ul.
Siennej w Krakowie odby³o siê
spotkanie z Tadeuszem Mazo-
wieckim, by³ym redaktorem
naczelnym "Solidarno�ci".
Podzieli³ siê on swoimi wra-
¿eniami z pobytu w siedmiu
krajach Europy Zachodniej,
gdzie spotyka³ siê z tamtej-
szymi dzia³aczami federacji
zwi¹zkowych. W trakcie licz-
nych rozmów potwierdzone
zosta³o poparcie dla "Soli-
darno�ci", deklarowane jak
dot¹d przez wszystkie niemal
federacje zwi¹zkowe w Europie
Zachodniej. Wyj¹tki stanowi¹
zwi¹zki zawodowe komunistów
/np. we Francji/ i socjalistów
/np. w Austrii/, które uznaj¹
tylko OPZZ jako przedstawi-
cielstwo polskich robotników.
Z du¿ym zainteresowaniem �le-
dzona jest na Zachodzie ra-
dziecka pierestrojka - Mazo-
wiecki stwierdzi³, ¿e nie jest
uzasadnione porównywanie jej
do przemian spo³eczno polity-
cznych, jakie mia³y miejsce
w Polsce. Polska jest na wy¿-
szym etapie przemian /wiêk-
sza liberalizacja, demokraty-
zacja/ i inicjowane one s¹ u
nas oddolnie. Tymczasem pie-
restrojka w Zwi¹zku Radziec-
kim przechodzi etap porówny-
walny do 1956 roku w Polsce,
kiedy zmiany spo³eczne stero-
wane by³y odgórnie. Dlatego
spo³eczeñstwo polskie -
stwierdzi³ go�æ KIK-u - odbie-
ra pierestrojkê sceptycznie.

Mazowiecki podzieli³ siê
tak¿e swoj¹ opini¹ nt. sytu-
acji Ko�cio³a Katolickiego na
Zachodzie. Wed³ug jego obser-
wacji ludzie wracaj¹ do reli-
gii, puste dot¹d ko�cio³y
powoli siê zape³niaj¹. Liczne
pytania zadawane go�ciowi
przez uczestników spotkania
dotyczy³y g³ównie sytuacji
politycznej w Polsce i wi¹za³y
siê z jego podró¿ami.
--- ¯eby "Dziennik Polski"
zamie�ci³ klepsydrê, zawiado-
mienie o pogrzebie czy kondo-
lencje, trzeba odczekaæ niemal

miesi¹c czasu. Nawa³ zawia-
domieñ o zgonach jest w re-
dakcjach ogromny. Nie wy-
starczaj¹ ³amy krakowskich
dzienników. Krakowowi po-
trzebny jest ju¿ dziennik
¿a³obny...
========================

Z KRAJU
--- We wtorek aresztowano
w Bydgoszczy 13-tu cz³onków
Ruchu Wolno�æ i Pokój, któ-
rzy demonstrowali wraz z
innymi 200 osobami przeciw
wiêzieniu cz³onków WiP.

===================================================
    W sprawie  Fundacji  Spo³ecznej  "Solidarno�ci"

    Jako pe³nomocnicy ustanowieni przez Lecha Wa³êsê do
sprawy rejestracji Fundacji Spo³ecznej "S" uwa¿amy za swój
obowi¹zek przedstawiæ co nastêpuje.
    Jak wiadomo, Kongres USA przyzna³ w ubieg³ym roku kwotê
1 miliona dolarów na potrzeby ruchu zwi¹zkowego w Polsce.
Przewodnicz¹cy NSZZ "Solidarno�æ" Lech Wa³êsa zdecydowa³
przeznaczyæ ten dar na cel tak wa¿ny dla Zwi¹zku, jak zdro-
wie spo³eczeñstwa, powa¿nie obecnie zagro¿one. Decyzja ta
zapad³a 3 sierpnia 1987 roku, czyli przed publicznym wyst¹-
pieniem na ten temat min. J. Urbana.
    Postanowiono, ¿e najlepsz¹ form¹ wykorzystania wspo-
mnianej kwoty bêdzie utworzenie w Polsce fundacji, bêd¹cej
kontynuacj¹ powsta³ego w 1981 roku Funduszu Socjalnego "S".
Mia³a ona nosiæ nazwê "Fundacja Spo³eczna Solidarno�ci".
Uniemo¿liwiono jednak sporz¹dzenie fundacyjnego aktu nota-
rialnego z t¹ nazw¹. Na ¿¹danie w³adz zgodzono siê, ¿e fun-
dacja bêdzie nosiæ nazwê "Fundacja Spo³eczna Solidarno�ci
Robotniczej".
    Dnia 12 stycznia 1988 r. Lech Wa³êsa podpisa³ w Biurze
Notarialnym w Warszawie Akt Fundacyjny. Wobec licznych
dezinformacji, jakie pojawi³y siê w �rodkach masowego prze-
kazu, przytaczamy w skrócie tre�æ paragrafu precyzuj¹cego
cele Fundacji:
    "Celem Fundacji bêdzie podejmowanie dzia³añ zmierzaj¹-
cych do ochrony zdrowia ludzi pracy i ich rodzin, w szcze-
gólno�ci przez tworzenie o�rodków profilaktyczno-diagno-
stycznych i leczniczych, organizowanie ró¿nych form pomocy
dla dzieci wymagaj¹cych rehabilitacji lub szczególnej opieki
profilaktycznej".
    Akt Fundacyjny wraz z tekstem statutu zosta³ niezw³ocz-
nie z³o¿ony w Ministerstwie Zdrowia i Opieki Spo³ecznej.
    Dnia 21 stycznia przebywaj¹cy w Polsce przedstawiciele
Amerykañskiego Miêdzynarodowego Komitetu Pomocy, w którego
dyspozycji znajduje siê wspomniana kwota, odbyli rozmowê
z ministrem zdrowia. Spotkali siê równie¿ z Lechem Wa³ês¹
i z powo³an¹ przez niego Grup¹ Robocz¹ Fundacji. Z przedsta-
wicielami  Fundacji przeprowadzi³ rozmowê równie¿ zastêpca
sekretarza stanu USA John Whitchead w czasie spotkania
dnia 1 lutego 1988 r.
    Do dnia dzisiejszego ni¿ej podpisani pe³nomocnicy nie
otrzymali ani odpowiedzi, ani innych oznak jakiejkolwiek
reakcji ze strony Ministerstwa Zdrowia. Natomiast J. Urban
na konferencji prasowej dnia 26 stycznia poda³ na ten temat

/c.d. na str. 2/
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Demonstranci ¿¹dali uwolnie-
nia S. Dutkiewicza, prowadz¹-
cego g³odówkê cz³onka WiP-u,
wiêzionego za odmowê s³u¿by
wojskowej.
--- Ostatnio coraz czê�ciej
mówi siê o sprowadzeniu do
Polski zw³ok Stanis³awa Po-
niatowskiego. Prawdopodob-
nie zaszczyt ich przyjêcia
ominie groby królewskie na
Wawelu. Chodz¹ s³uchy, ¿e
król ma byæ pochowany
w Warszawie. Nic dziwnego,
bêdzie bli¿ej swoich ducho-
wych nastêpców z KC.
=========================

ZE �WIATA
Rozpoczê³y siê Igrzyska Olim-
pijskie w Calgary w Kanadzie.
Telewizyjne sprawozdanie z
inauguracji pokaza³o raz
jeszcze ró¿nice miêdzy Wscho-
dem i  Zachodem. Obok siebie
maszerowa³y ekipy z USA i
ZSRR. Amerykañska -  koloro-
wa, lu�na, radosna, radziecka
- sztywna, w pretensjonalnych
futrach, czwórkami. Ech, sier-
miê¿ny socjalizm...
=========================

WYPISY Z LITERATURY OJCZY-
STEJ - Kazimierz Wierzyñski

UCIEKAJ¥

Uciekaj¹
z wycieczek Orbisu
z po³owu �ledzi
z wystêpów baletu
jak siê da
surrealistycznie
przez dziurkê od klucza
z Kopenhagi
z Jugos³awii
z Australii
po ca³ym �wiecie
uciekaj¹ z Polski
kwateruj¹ w obozach
znudzeni czekaj¹ na wynik
                   clearingu
dlaczego pan wybra³ tê wol-

no�æ kradzion¹
odpowied� na skrawku papieru
w atawistycznym lêku
by nikt nie us³ysza³
ja tam nie mogê ¿yæ

i ca³y poemat skoñczony.
=========================
MY�LI �REDNIEGO POLAKA
   Jeste�my krajem ludzi
wykszta³conych. Mamy najwy¿-

szy wska�nik magistrów przy-
padaj¹cych na jednego mini-
stra. Ot, i problem.
==========================
    Nastêpny odcinek wywiadu

z pu³kownikiem R.J. Ku-
kliñskim wydrukujemy za
tydzieñ. Przepraszamy, za
niezapowiedzian¹ przerwê
w wywiadzie.      ---

 kilka co najmniej nie�cis³ych informacji /np. jakoby Fun-
dacja mia³a s³u¿yæ wy³¹cznie cz³onkom "S"/ oraz mglist¹ za-
powied� utworzenia fundacji wspólnej z rz¹dem.
    Pomijaj¹c fakt osobliwego prowadzenia negocjacji poprzez
konferencje prasowe, niejasna wypowied� rzecznika prasowego
rz¹du stoi w sprzeczno�ci z zapowiedziami w³adz, ¿e bêd¹ one
respektowaæ przedsiêwziêcia fundacyjne pochodz¹ce od �rodo-
wisk niezale¿nych od rz¹du. Intencj¹ fundatora jest stworze-
nie pola niezale¿nego dzia³ania spo³ecznego w dziedzinie tak
istotnej dla wszystkich, jak zdrowie. Zapowied� zawarta w
wyst¹pieniu J. Urbana wskazuje na zamiar poddania nowej
fundacji monopolowi pañstwowemu. Oznacza³oby to przekre�le-
nie mo¿liwo�ci rejestracji Fundacji.
    Nie tracimy jednak nadziei, ¿e interes ogólnospo³eczny
przewa¿y nad dora�nymi kalkulacjami politycznymi i ¿e w³a-
�ciwe w³adze zdecyduj¹ siê na zatwierdzenie Fundacji w jej
zaprojektowanym kszta³cie.

Zofia Kuratowska
Warszawa, 4 lutego 1988 r.     Andrzej Stelmachowski
===================================================
C z y t a j    u w a ¿ n i e

I RECEPTA, I DIAGNOZA
    Jest prawd¹, ¿e wiêkszo�æ ludzi mo¿na zmusiæ i przyzwy-
czaiæ do wszystkiego. Ale w dorobku Europy jest jednoznaczny
zapis niezgody na tamt¹ prawdê. A wiêc dorobek Europy, to ci
pozostali. Wszystko   jest jasne.
    Reszta jest sumieniem: jak¹ wiêkszo�æ chcemy tworzyæ?
A do czego ¿e�my siê ju¿  przyzwyczaili?    /k/
====================================================

ZNACZKI... ZNACZKI...
--- Bloczek "Kwiecieñ - miesi¹cem pamiêci narodowej", z³o¿o-
ny z 4 niez¹bkowanych znaczków, kolory: czarny, czerwony,
niebieski. Daty na znaczkach: 17.9.1939, 04.1940, 12.1970,
12.1981. Nomina³y znaczków - 50 z³, wyda³a Poczta Solidar-
no�æ.
--- Seria po�wiêcona agresji ZSRR na Afganistan, z³o¿ona
z dwóch niez¹bkowanych znaczków, kolory: czerwony, fioleto-
wy. Jeden znaczek w jêzyku polskim, drugi w angielskim.
Wyda³a Poczta Solidarno�æ Region �rodkowo-Wschodni, Fun-
dusz Inicjatyw Spo³ecznych Lublin. Nomina³y - 50 z³.
===================================================
L u f c i k    w a r i a t a
    Przyszed³ lektor, spocony i zziajany, odczyta³ jaki� re-
ferat i poszed³ po pieni¹dze do kasy, a tu masz - wywieszka
"Kasa nieczynna z powodu atestacji". Narobi³ lektor rabanu,
brzydko siê wyrazi³ o drugim etapie, nawet chyba samej w³a-
dzy ludowej naur¹ga³ pod nosem, strzeli³ drzwiami i poszed³
do swojego efeso. Wsiad³, próbuje ruszyæ  - gdzie tam. Wy-
siad³, podnosi maskê, a tu zamiast silnika tabliczka z napi-
sem "Pierestrojka" - i sk³adany rower pod³o¿ony. Wlaz³ lek-
tor na rower, nacisn¹³ na peda³y i - co za ulga - obudzi³
siê ze strasznego snu. Obrady w³a�nie siê skoñczy³y... Ko-
niec? Gdzie¿by znowu...
    Do koñca, niestety, jeszcze daleko...
    Wytrzymacie?!

- Hipek -
==================================================
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Z REGIONU
--- 17 lutego o godz. 13-tej
przed Collegium Novum NZS UJ
przeprowadzi³ akcjê propa-
gandow¹ z okazji siódmej
rocznicy rejestracji NZS. Na
p³ocie miêdzy Col. Witkow-
skiego a Col. Minus rozwie-
szono transparent z napisem
"Niepodleg³o�æ 17 lutego, GS
NZS". Natomiast przy Col. No-
vum dwóch studentów trzyma³o
transparent "¯¹damy samo-
dzielno�ci uczelni, NZS UJ",
podczas gdy trzeci przedsta-
wi³ zebranym /kilkadziesi¹t
osób/ stanowisko NZS w spra-
wie sytuacji na uczelni,
stwierdzaj¹c, ¿e podstawowym
warunkiem istnienia samo-
rz¹dno�ci na uczelniach jest
prawna rejestracja Niezale¿-
nego Zrzeszenia Studentów.
Demonstracja skoñczy³a siê po
ok. 10 minutach. Natomiast
transparent na p³ocie wisia³
jeszcze ok. pó³ godziny.
--- 18 lutego br. odby³o siê
w lokalu Towarzystwa Higieny
Psychicznej spotkanie z An-
drzejem Wajd¹. Mówi³ on wiele
na temat muzeum sztuki ja-
poñskiej, które powstanie w
Krakowie dziêki przeznacze-
niu na ten cel ca³o�ci na-
grody japoñskiej dla twórców
kultury, której laureatem
zosta³ w ub. roku Andrzej
Wajda. Bardzo licznie zgro-
madzona publiczno�æ zadawa³a
pytania dotycz¹ce osobi�cie
re¿ysera i jego planów i po-
gl¹dów. W kontek�cie pytania

o aktualn¹ sytuacjê w kraju
Andrzej Wajda powiedzia³
m.in., ¿e "wierzê, i¿ Solidar-
no�æ zrealizuje swoje cele".
My te¿.
--- Tytu³ na pierwszej stro-
nie w "Dzienniku Polskim" z
ubieg³ego tygodnia: W ¯ERE-
MIACH ZA£O¯Y SIÊ PODS£UCH.
Dziwne, to go tam jeszcze nie
ma? Co na to gen. Kiszczak?
--- Nowo�ci wydawnicze w
regionie. --- Miesiêcznik
Literacki "Kurs", nr 32 1987,
cena 250 z³. W numerze m.in. o
Gorbaczowie, Brodskim, listy

Martina Bubera do Witolda
Gombrowicza. --- "Kurs" nr
33, 1988, cena 250 z³. W nume-
rze o prywatyzacji, prawnicy
w Polsce i "byæ albo nie byæ"
"Solidarno�ci".
==========================
Z KRAJU
--- Polacy ¿yj¹ Igrzyskami
Zimowymi w Kanadzie. Po no-
cach w wielu oknach osiedli
pal¹ siê do pó�na �wiat³a.
Niektórzy twierdz¹, ¿e w pol-
skiej telewizji pokaza³o siê
na chwilê co�, co nadaje siê
do obejrzenia...

===================================================

WOJNA Z NARODEM WIDZIANA OD �RODKA - ci¹g dalszy wywiadu
"Kultury", przeprowadzonego z p³k. Ryszardem Kukliñskim w
pi¹t¹ rocznicê wprowadzenia stanu wojennego w Polsce /38/.

"KULTURA": Interesuj¹cy by³by pañski komentarz dlaczego na
wiosnê Rosjanie, maj¹c ju¿ w³a�ciwie na terytorium PRL
znaczn¹ liczbê wojsk oraz rozwiniêty wojenny system dowo-
dzenia, nie zdecydowali siê na jakie� stanowcze kroki? Za-
nim jednak do tego dojdziemy, chcia³bym Pana prosiæ o odpo-
wied� na dwa pytania, które nasunê³y mi siê s³uchaj¹c Pañ-
skiej wypowiedzi. Pierwsze: Czy wojsko a zw³aszcza genera³
Jaruzelski by³ osobi�cie zamieszany w prowokacjê bydgosk¹?

R.J. KUKLIÑSKI: Trudno mi odpowiedzieæ na ile gen. Jaru-
zelski - jako premier rz¹du i minister Obrony Narodowej -
zamieszany by³ osobi�cie w to co siê sta³o w Bydgoszczy. Na-
tomiast z ca³¹ pewno�ci¹ mogê za�wiadczyæ, ¿e zarówno on,
jak i szef Sztabu Generalnego gen. Siwicki byli na bie¿¹co
informowani o przebiegu wypadków w siedzibie Wojewódzkiej
Rady Narodowej w Bydgoszczy. Wiem tak¿e, ¿e wieczorem 19
marca Wa³êsa telefonowa³ z interwencj¹ do premiera. W
sprzeczno�ci z prawd¹, a zgodnie z otrzymanymi instrukcja-
mi, adiutanci premiera odpowiedzieli Wa³êsie, ¿e gen. Jaru-
zelskiego nie ma na miejscu. Wiem tak¿e, i¿ oddzia³ Propa-
gandy Specjalnej G³ównego Zarz¹du Politycznego WP - pod
osobistym nadzorem gen. brygady Tadeusza Szaci³o oraz szefa
GZP, gen. dyw. Józefa Bary³y - opracowa³ i wydrukowa³
ulotki o samookaleczaniu siê Jana Rulewskiego, które jesz-
cze w ci¹gu nocy z 19 na 20 marca na polecenie gen. Siwi-
ckiego samolot wojskowy rozrzuci³ z powietrza nad Byd-
goszcz¹.

"KULTURA": Drugie pytanie: kiedy Rosjanie w³¹czyli siê do
planowania stanu wojennego w Polsce oraz na czym polega³a
rola Kulikowa i Jego Sztabu w Legnicy na �l¹sku?

R.J. KUKLIÑSKI: W Ministerstwie Obrony Narodowej planowa-
niem stanu wojennego zajmowali siê wy³¹cznie Polacy. Rosja-
nie w³¹czyli siê do tego dopiero w koñcu marca 1981 roku
i to tylko w charakterze nadzorców "konsultantów". Na
szczeblu wykonawczym ich udzia³ ograniczy³ siê w³a�ciwie
do wydania w dniu 27 marca 1981 zaleceñ generalnych oraz
do skontrolowania w dniu 8 kwietnia, jak ich zalecenia zo-
sta³y wykonane. Po 8 kwietnia, to jest po zapoznaniu siê z
wniesionymi korektami do planów         /ci¹g dal. na s. 2/
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--- Do tej pory wykryto
w Polsce 49 nosicieli AIDS.
Po przebadaniu jednej trze-
ciej krwiodawców stwierdzo-
no wirus AIDS u 6 spo�ród
nich. U o�miu nosicieli
AIDS zdiagnozowano objawy,
co oznacza, ¿e nie prze¿yj¹
oni najbli¿szych 3 lat.
/NAI/.
--- Wczasy zimowe bardzo
podro¿a³y. Np. Jerzy Urban
by³ zmuszony spêdzaæ je na
Podhalu z dwoma gorylami
o potwornym apetycie. Za ich
s³u¿bowy pobyt zap³acili�my
w zastêpstwie chlebodawcy
my, szarzy ludzie. Urban ja-
ko� tam siê wy¿ywi³.
========================

ZE �WIATA
--- W Zwi¹zku Radzieckim
grany jest obecnie "Cz³owiek
z marmuru". Film cieszy siê
ogromnym powodzeniem, a
jego re¿yser Andrzej Wajda
jest bardzo go�cinnie trak-
towany przez piewców piere-
strojki.
--- W Czechos³owacji nie ma
wolnych sobót, ale s¹ za to
robocze niedziele - na razie
tylko piêæ w roku, i tylko
w Czechach. Na S³owacji wy-
chowanie ateistyczne prze-
biega³o w sposób mniej sta-
ranny.
========================

MY�LI �REDNIEGO POLAKA
Podobno koñcz¹ siê nasze za-
soby surowcowe. A wiêc jest
szansa na zahamowanie in-
dustrializacji?
========================

DLA EMIGRANTÓW W ANGLII

Gdzie byæ, a gdzie nie byæ?
Jest to kwesti¹ now¹.
Jedni wol¹ Marksa,
a drudzy królow¹...

========================

    Informujemy Czytelników,
¿e w zwi¹zku z inflancj¹ i
ustawicznym wzrastaniem
kosztów w³asnych, "Ma³a Pol-
ska" bêdzie od marca koszto-
waæ dro¿ej. Jej cena wzro-
�nie do 25 z³.

P r z e p r a s z a m y.

po stwierdzeniu, ¿e ich najwa¿niejsze zalecenia zasta³y
uwzglêdnione oraz po zabraniu jednego egzemplarza planów
do Legnicy, ich rola sprowadza³a siê jedynie do wywierania
presji na gen. Jaruzelskiego i Siwickiego, aby plany te zo-
sta³y podpisane, a tym samym mog³y byæ wprowadzone w ¿ycie
w ka¿dej chwili.
    W Ministerstwie Spraw Wewnêtrznych - jak mogê s¹dziæ
z moich s³u¿bowych kontaktów z tym resortem- Rosjanie w³¹-
czyli siê do tych spraw znacznie wcze�niej i ich udzia³ w sa-
mym planowaniu by³ znacznie wiêkszy. Wierzê ¿e szczegó³y
wspó³pracy Rosjan z MSW, zw³aszcza przy sporz¹dzaniu listy
osób przewidzianych do internowania bêd¹ z czasem równie¿
ujawnione. cdn.
===================================================

CENZURA I POSTÊP
    Przed I wojn¹ w Galicji funkcjonowa³a cenzura represyj-
na. Je�li publikacja zawiera³a obrazê majestatu, ulega³a
konfiskacie w ca³o�ci lub w czê�ci. O tym decydowa³ jednak
s¹d. Pierwszy nak³ad zawsze ukazywa³ siê w ca³o�ci. W razie
gdy cenzura zg³osi³a swój sprzeciw, sprawa wêdrowa³a do
s¹du. Je�li nie zosta³a rozstrzygniêta do wydania drugiego
nak³adu, w publikacji ukazywa³y siê bia³e plamy. Najpó�niej
jednak w trzecim wydaniu musia³ znale�æ siê na wstêpie pra-
womocny wyrok s¹du, na mocy którego wycofano niektóre
fragmenty. Wtedy do akcji wkracza³ galicyjski pose³ parla-
mentu Austro-Wêgier, który mia³ prawo publicznie protesto-
waæ na trybunie sejmowej. Odczytywa³ on wtedy wszystko, co
wyciê³a cenzura, sk³adaj¹c równocze�nie protest. Jego wypo-
wied� jako wyst¹pienie poselskie nie podlegaj¹ce cenzurze,
by³o drukowane w ca³o�ci. W ten sposób spo³eczeñstwo wie-
dzia³o czego nie zamieszczono w danej publikacji.
    Wydawaæ by siê mog³o, ¿e nazwa "cenzura prewencyjna" -
jak¹ mamy dzi� w PRL - brzmi o wiele ³agodniej ni¿ galicyj-
ska "represyjna". Owa "prewencja" odzwierciedla fakt, ¿e
wszystko podporz¹dkowane jest u nas idei totalitarnej. Ka¿dy
przejaw samodzielnej my�li zduszony jest ju¿ w samym zarod-
ku, tak by nie dotar³ do szerokich krêgów spo³eczeñstwa.
I nie zaszkodzi³ w³adzy.
===================================================
ZNACZKI... ZNACZKI...
--- Seria o ochronie �rodowiska naturalnego w Polsce, 3
znaczki niez¹bkowane, nomina³y 40 z³, kolory: czar., ziel.,
czer. Wyd. Region �l¹sko-D¹browki "Solidarno�ci".
--- Znaczek wyd. w rocznicê podpisania Porozumienia Gdañ-
skiego, niez¹bkowany, kol.: czar., czer., nieb. Nomina³ 200 z³,
wyda³ MKS Nowa Huta.
===================================================
L u f c i k   w a r i a t a
    Trochê siê pogubi³em w obliczeniach... Ale, ale, wy prze-
cie¿ nie wiecie o co chodzi!? No, wiêc zosta³em czynnikiem
spo³ecznym przy wyliczaniu os³ony dla pacjentów. Niby wszy-
scy mieli dostaæ po sze�æ ko³a, jak mówi nasz ksiêgowy, ale
od tego potr¹ca siê wzrost kosztów utrzymania, dobrowoln¹
sk³adkê na zatestowanych sanitariuszy, odszkodowania, za
straty moralne wychowawców itp., itd., ³¹cznie z podwy¿szony-
mi op³atami za telefony ksiêgowego, który ma w stolicy kole-
¿ankê z wojska. Wysz³o mi, ¿e �rednio do³o¿ymy najwy¿ej po
cztery ko³a ale nie wiem - miesiêcznie czy tygodnie co? Mu-
szê sprawdziæ, wiêc - na razie, hej!

- Hipek -
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

---
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========================

Z REGIONU
--- Na murach �ródmie�cia
pojawi³y siê napisy kred¹ w
obronie Bieszczad, ¿¹daj¹ce
m.in. wolno�ci dla nich. Ma-
niacy telewizyjni proponuj¹
za� turystyczne zagospodaro-
wanie tego czystego jeszcze
zak¹tka Polski. Po podrêcz-
niku wychowania seksualnego
mamy wiêc kolejny temat za-
stêpczy, na który mo¿emy so-
bie zawziêcie podyskutowaæ.
--- Ko³o Naukowe Przyrodni-
ków UJ og³osi³o protest
przeciwko planowaniu budowy
stacji klimatycznej w Biesz-
czadach. Budowa miasteczka
turystycznego - jak stwier-
dza tekst dokumentu adreso-
wanego do wojewody kro�nieñ-
skiego - stanie siê zagro¿e-
niem dla krajobrazu Biesz-
czadzkiego Parku Narodowego.
W miejsce bieszczadzkiej bazy,
studenci proponuj¹ budowê
zaplecza dla narciarzy w Be-
skidzie �l¹skim i Wyspowym
oraz Sudetach. List zasta³
rozes³any do ministerstwa
Zasobów Naturalnych i Ochro-
ny �rodowiska oraz Rolnic-
twa, Le�nictwa i Gospodarki
¯ywno�ciowej, a tak¿e do re-
dakcji 24 ogólnokrajowych
czasopism, do w³adz Wydzia³u
Biologii i Nauk o Ziemi i
dyrektora Bieszczadzkiego
Parku Narodowego. Ko³o Przy-
rodników stale zbiera pod
protestem podpisy - w swoim
lokalu w Coll. Zoologicum
przy ul. Karasia 6. Tre�æ pro-
testu zosta³a wywieszona rów-

nie¿ w budynkach uniwersy-
teckich.
--- Znaczki MPK na bilety
miesiêczne do 24 lutego sprze-
dawano po starych cenach, po-
niewa¿ MPK wci¹¿ nie by³o
zdecydowane o ile podnie�æ
op³aty komunikacyjne. Kto po-
my�la³ o znaczkach wcze�niej,
zaoszczêdzi³ kilkaset z³otych
- nowa cena miesiêcznego bi-
letu na wszystkie linie nor-
malne dla osób pracuj¹cych
wynosi 1200 z³otych...

Z KRAJU
--- W nied³ugim czasie na-
le¿y siê liczyæ z wyra�nym
regresem wydobycia wêgla
kamiennego, spowodowanym
wyczerpywaniem siê zasobów
wêgla w wielu kopalniach.
Wydobycie zmniejszy siê
szczególnie w Zag³êbiu D¹-
browskim /7 kopalñ/, w rejo-
nie Bytomia i Rudy �l¹skiej
/6 kopalñ/ a tak¿e w rejonie
Katowic, Zabrza i Rybnika
/4 kopalnie/.    /c.d.na s. 2/

===================================================
C z y t a j   u w a ¿ n i e

CZY GORBACZOW MUSIA£ NAPISAÆ KSI¥¯KÊ?

    Nie identyfikujê siê z pierestrojk¹ i nie obchodzi mnie,
czy Gorbaczow mo¿e byæ zbawiony. Ale wola³bym, ¿eby mu siê
uda³o. Bo je�li nie, Rosjanie zatêskni¹ za Stalinem /przy-
najmniej nie mówi³, ¿e trzeba wszystko zmieniæ!/ i pojawi siê
jaki� Stalin. Potem runie, ale przedtem...
    Ale Rosjanie maj¹ swój w³asny "styl". Przywódca pisze
ksi¹¿kê. Kto j¹ cytuje, ma racjê - przynajmniej do czasu.
I nigdy siê nie poró¿ni¹ w interpretacji! Ale gdyby ksi¹¿ki
nie by³o - któ¿by mia³ racjê w ten wschodni, nieodwo³alny
sposób? /k/
==================================================

WOJNA Z NARODEM WIDZIANA OD �RODKA - ci¹g dalszy wywiadu
"Kultury" z p³k. R. Kukliñskim, przeprowadzonego w pi¹t¹
rocznicê wprowadzenia stanu wojennego /39/

R.J. KUKLIÑSKI: /.../ Co siê tyczy roli marsza³ka Kulikowa
i jego sztabu w Legnicy, to by³ to ju¿ drugi /po kryzysie
czechos³owackim w 1968 roku/ przypadek, kiedy naczelny do-
wódca Zjednoczonych Si³ Zbrojnych pañstw Uk³adu Warszaw-
skiego okaza³ siê kluczow¹ figur¹ w rozwi¹zywaniu wewnêtrz-
nych problemów pañstwa bêd¹cego cz³onkiem tego ugrupowania
militarnego.
    Niemal od pocz¹tku wybuchu strajków na Wybrze¿u marsza-
³ek Kulikow kierowa³ przygotowaniami akcji militarnych
Zwi¹zku Radzieckiego oraz niektórych innych pañstw Uk³adu
Warszawskiego przeciwko Polsce. W pierwszej fazie kryzysu,
a wiêc do wiosny 1981, przygotowania te koncentrowa³y siê
wy³¹cznie w Sztabie Generalnym Si³ Zbrojnych ZSRR. Od wio-
sny 1981 sw¹ kwaterê przeniós³ on do Legnicy. Zal¹¿kiem le-
gnickiego sztabu Kulikowa by³ wy³¹cznie radziecki zespó³
oficerów, którzy kierowali æwiczeniami "Sojuz 81". Po zakoñ-
czeniu tych æwiczeñ jego sztab rozdzieli³ siê na dwie czê�ci.
47 wy¿szych radzieckich oficerów pozosta³o w Polsce w Le-
gnicy, natomiast reszta wróci³a do Moskwy.
    18 kwietnia w Sztabie Zjednoczonych Si³ Zbrojnych w Mo-
skwie Kulikow przeprowadzi³ odprawê z grup¹ 60-80 cz³onków
tego sztabu i o�wiadczy³ im, ¿e na pro�bê rz¹du PRL zostaj¹
skierowani do Polski, aby udzieliæ pomocy polskim komuni-
stom. Ca³a ta grupa oficerów radzieckich oraz innych armii
Uk³adu Warszawskiego w dniu 24 i 25 kwietnia zosta³a skie-
rowana do Legnicy.
    Od 25 kwietnia na stanowisku dowodzenia Kulikowa w Le-
gnicy sta³e przebywa³a grupa wy¿szych oficerów radzieckich
w liczbie od 107 do 130. W porównaniu ze sztabem Jakubow-
skiego, który by³ rozwiniêty w tym samym miejscu przed i w

/c.d. na s. 2/
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Do roku 2000 ¿adna kopalnia
nie zostanie jeszcze zamkniê-
ta, ale z 17 kopalñ wydobywaæ
siê bêdzie coraz mniej wêgla
coraz wiêkszym kosztem. Nowe
kopalnie ze wzglêdu na opó�-
nienia inwestycyjne nie bêd¹
w stanie zrekompensowaæ spad-
ku wydobycia. /NAI/
--- Urban w tym tygodniu bez
zmian. Poda³, ¿e 60 tys. pol-
skich specjalistów przebywa
na sta³e za granic¹. Nasi fa-
chowcy chêtnie s¹ widziani za
Zachodzie - a wykszta³cenie
uzyskali "kosztem polskiego
robotnika". Urban stwierdzi³
¿e "bogaty kapitalizm wysysa
z polski cze�æ dorobku socja-
listycznego", za� masowe wy-
jazdy polskiej m³odzie¿y, to
"wychod�stwo zarobkowych kal-
kulacji". Stara, dobra szko³a
wciskania ciemnoty.

=========================

ZE �WIATA
--- Minister sprawiedliwo�ci
ZSRR Borys Krawcow o�wiad-
czy³, ¿e rozwa¿a siê modyfika-
cjê kodeksu karnego, m.in.
zniesienie kary zsy³ki, z³a-
godzenie kar za niektóre
przestêpstwa dotychczas kara-
ne �mierci¹, oraz obni¿enie
górnej granicy kary wiêzie-
nia. Obecny kodeks karny
wprowadzono prawie 30 lat
temu. /BIO/
==========================

HUMOR
Premier Messner pisze ponoæ
ostatnio dzie³o swego ¿ycia.
Ksi¹¿ka nosi tytu³:
MEIN KRACH.
==========================

MY�LI �REDNIEGO POLAKA
Bojê siê wymiany pieniêdzy, po-
niewa¿ niedawno zasta³em oszu-
kany przy okazji wymiany po-
gl¹dów. Z tym samym partnerem.
===========================

Anonim

Od czterdziestu bez ma³a lat
Jeden schemat siê stale po-

        wtarza:
Dla Narodu - katorga i bat.
A dla partii - koryto i w³a-

        dza.
/"Szparga³" nr 1/3, Warszawa
1983/
= = = = = = = = = = = = = = =

czasie inwazji Czechos³owacji, sztab ten by³ co najmniej
dwukrotnie liczniejszy. Oficerowie sztabu Kulikowa byli
odizolowani od �wiata zewnêtrznego oraz ca³kowicie odciêci
od polskich �rodków masowego przekazu, w tym tak¿e od pra-
sy partyjnej i wojskowej. cdn.
=================================================
L i s t y   d o   r e d a k c j i

    "Szanowna redakcjo! W numerze 4/251 "MP" zamie�cili�cie
list od czytelnika, którego autor dzieli siê swoimi reflek-
sjami ze spotkania z Leszkiem Moczulskim 23 stycznia br.
w Collegium Broscianum. List ten odebra³em jako niewybred-
ny atak na Konfederacjê Polski Niepodleg³ej i osobê prze-
wodnicz¹cego KPN.
    Autor listu robi wra¿enie cz³owieka, który praktycz-
nie nie s³ysza³ po³owy tego, co mówi³ L. Moczulski. Pisze
on m.in.: "Oczekiwania, ¿e pan Moczulski powie wreszcie
JAK sobie wyobra¿a poprawienie sytuacji kraju - spe³z³y
za niczym". Mój Bo¿e!!! To¿ chyba przez godzinê L. Moczulski
t³umaczy³ niemal w najdrobniejszych szczegó³ach, co nale-
¿y robiæ, aby wyprowadziæ Polskê z tego nieszczê�cia, w
którym siê znajduje. Trzeba wyj¹tkowego nasilenia z³ej
woli, aby tego nie zauwa¿yæ. Ale to jeszcze pestka! Gdy do-
wiedzia³em siê od kompetentnego autora listu, ¿e program
polityczny KPN-u sprowadza siê do dramatycznego nawo³y-
wania: "�je¿eli wali siê tysi¹c domów, uratujmy jeden" to
zacz¹³em siê powa¿nie zastanawiaæ, czy autor listu nie
jest przypadkiem wys³annikiem "Trybuny Ludu". Bo kto�
inny lepiej siê specjalizuje w dok³adnym odwracaniu sensu
tego, co mówi¹ przywódcy polityczni opozycji? Nie kto in-
ny, tylko w³a�nie L. Moczulski POTÊPI£ taki sposób poli-
tycznego my�lenia.
    Wreszcie stwierdzenie, ¿e to, co mówi³ przewodnicz¹cy
KPN-u by³o "...¿enuj¹ce, a NAWET chwilami niesmaczne"- ode-
bra³em jako /przepraszam/ zwyk³e chamstwo.
    Autorze listu do redakcji "MP"! Je�li nie popierasz pro-
gramu Konfederacji Polski Niepodleg³ej, je�li masz inny
/mo¿e lepszy?/ to nikt Ci tego prawa nie zamierza kwestio-
nowaæ. W naszych /jak s¹dzê/ wspólnych pragnieniach mamy
zró¿nicowane pogl¹dy i koncepcje. I jest to ca³kowicie na-
turalne. Jednak w sporach i dyskusjach nie wolno nikomu
naruszaæ jednej zasady: uczciwo�ci.
    Na koniec uwaga dla red. "MP". Panowie! Nie piszcie
o KPN-ie per "organizacja nielegalna". Nie uczmy siê od ko-
munistów nazywaæ prawo i legalno�æ - bezprawiem, a ³ama-
nie prawa - dzia³aniem w imiê Racji Stanu.
    Pozdrawiam wszystkich z PAP.

Konfederata"
==================================================
L u f c i k   w a r i a t a
    Niejednokrotnie donosi³em o wyczynach naszego KO, ale
tym razem przeszed³ samego siebie. W sto³ówce pojawi³ siê
ogromny plakat, przedstawiaj¹cy kosook¹, d³ugonog¹ i pul-
chn¹ blondynê, za� ni¿ej by³o napisane: DISCO-PIERESTROJKA
i ma³ymi literkami: obecno�æ obowi¹zkowa, pocz¹tek o sie-
demnastej.
    O pi¹tej po po³udniu sto³ówka by³a pe³na pacjentów. KO
wyszed³ z zaplecza kuchennego z mikrofonem w rêkach i po-
wiedzia³: "NO, obywatele pacjenci, teraz przyst¹pimy do wal-
ki o higienê!" Pielêgniarze rozdali nam szmaty i wiaderka
z ciep³¹ wod¹, z g³o�nika rozleg³a siê weso³a muzyczka
i w porze kolacji sto³y oraz �ciany l�ni³y czysto�ci¹, a¿
mi³o. Kolacji nam jednak nie dali. Dlaczego?!

- Hipek -     ---
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=========================

Z REGIONU
--- w Krakowie, choæ wiosna
powoli nadchodzi, zamiast
zielono robi siê niebiesko.
Dwudziesta rocznica Marca 68
skutecznie zmobilizowa³a
milicjê. Po ulicach chodz¹
trzyosobowe patrole, pod
Bia³ym Domkiem  - wzmo¿ony
ruch niebieskich zomowozów.
Pe³na gotowo�æ.
--- 10 marca br. o godzinie
18.30 odbêdzie siê w ko�ciele
O.O. Misjonarzy msza �w. w
intencji Marca 68.
--- Nowo�ci wydawnicze w
regionie. Stefan Korboñski,
Za murami Kremla, opowie�æ
fantastyczna, Miêdzyzak³ado-
wa Struktura "Solidarno�ci",
1987, cena 550 z³. --- Hanna
Krall, Okna, Pokolenie, War-
szawa 1987, cena 300 z³.---
Polska, Komunizm, Opozycja,
S³ownik, wydawnictwo Most,
cena 1900 z³.
========================

Z  KRAJU
--- Lechowi Wa³êsie w³adze
polskie odmówi³y paszportu
na wyjazd do Australii, na
kongres Federacji Wolnych
Zwi¹zków Zawodowych. Wyjazd
ten mia³ byæ pierwszym po
stanie wojennym wyjazdem
Lecha za granicê, po d³ugim
okresie odmawiania mu pasz-
portu lub straszenia niemo¿-
no�ci¹ powrotu do kraju.
W sytuacji obecnej w³adza
czu³a siê za s³ab¹, ¿eby ry-
zykowaæ zamkniêcie granicy

dla powracaj¹cego Wa³êsy, za-
stosowa³a wiêc stary �rodek
- odmowê na pro�bê o pasz-
port. Australijskie zwi¹zki
zawodowe odp³aci³y polskim

w³adzom piêknym  za nadobne
- spowodowa³y wstrzymanie
obs³ugi polskiej ambasady
w Australii. Ciekawe czy
niedomyty i niedogrzany

/c.d. na str. 2/
==================================================

C z y t a j    u w a ¿ n i e
SOCMANIERYZM

    Oficjalna prasa przejê³a nasz jêzyk /ale¿ proszê ba-
rdzo!/, który siê tymczasem trochê ju¿ zreszt¹, nie wie-
dzieæ kiedy... w³a�nie. W³adza - spo³eczeñstwo, Solidar-
no�æ - kryzys, totalitaryzm - komunizm - demokracja, wol-
no�æ - równo�æ - w³asno�æ, Waszyngton i Kreml, my i oni
- czerwoni. Zwyczajny skrót "ZSRR" brzmi ju¿ nieprzyz-
woicie. Gdzie siê tu udaæ po nowe wzorce jêzykowe? Na-
wet biskupi czuj¹ trwogê: czytaj¹ encykliki, które
brzmi¹ w sposób szczególny. Nam nie polecam. Quod licet
Jovi...      /k/
==================================================

WOJNA Z NARODEM WIDZIANA OD �RODKA - ci¹g dalszy wywia-
du "Kultury", przeprowadzonego w pi¹t¹ rocznicê wprowa-
dzenia stanu wojennego w Polsce z p³k. R. Kukliñskim /40/

R. J. KUKLIÑSKI: /.../ Sztab Kulikowa posiada³ w swej dys-
pozycji jeden komplet polskich planów stanu wojennego i
stosownie do rozwoju sytuacji w kraju, zajmowa³ siê uaktu-
alnianiem w³asnych alternatywnych i uzupe³niaj¹cych
planów na ewentualn¹ konieczno�æ u¿ycia armii radzieckiej
oraz innych armii Uk³adu Warszawskiego.
    Radziecki personel tego sztabu - przy wspó³pracy
Przedstawicielstwa Naczelnego Dowódcy ZSZ przy Wojsku
Polskim, który mie�ci³ siê w Warszawie przy ulicy Krzy-
wickiego - prowadzi³ codzienn¹ analizê i ocenê sytuacji
spo³eczno-politycznej w Polsce oraz przekazywa³ raporty
w tej sprawie radzieckiemu kierownictwu w Moskwie.
    Jedyn¹ zauwa¿aln¹ od roku 1968 zmian¹ w roli Naczel-
nego Dowódcy ZSZ by³o to, i¿ w tamtych czasach marsza³ek
Jakubowski zajmowa³ siê wy³¹cznie przygotowywaniem i
przeprowadzaniem samej operacji militarnej przeciwko
Czechos³owacji. Rozmowy z kierownictwem czeskim prowadzi³
natomiast wy³¹cznie Bre¿niew i jego przyboczna �wita.
    W czasie kryzysu w Polsce oprócz strony militarnej
marsza³ek Kulikow wzi¹³ na siebie g³ówny ciê¿ar bezpo-
�rednich kontaktów i rozmów z partyjno-politycznym kie-
rownictwem PRL. Kontakty Kani i Jaruzelskiego z Bre¿nie-
wem by³y tylko od �wiêta. Na co dzieñ torturowa³ ich wy-
³¹cznie Kulikow. U schy³ku kryzysu Kulikow nawet nie
zawsze i nie ze wszystkimi chcia³ rozmawiaæ. Szczyci³ siê
na przyk³ad tym, ¿e w pa³acyku przy ulicy Sulkiewicza,
gdzie czasami rezydowa³, wyrzuci³ Kaniê za drzwi, bo przy-
szed³ do niego o zbyt pó�nej porze, a w dodatku by³ pijany.
To ¿e Kania by³ wówczas pod wp³ywem alkoholu mog³o byæ
wymys³em zagniewanego marsza³ka, ale fakt, ¿e zosta³ on
z rezydencji Kulikowa wyproszony, bo trzyma³ siê kursu IX
Nadzwyczajnego Zjazdu Partii PZPR i by³ przeciwny u¿yciu
si³y, jest faktem historycznym.

"KULTURA": Aby�my mogli zamkn¹æ omawianie okresu wiosen-
nego, chcia³bym us³yszeæ, jakie okoliczno�ci - Pana zda-
niem - powstrzyma³y Rosjan po raz wtóry /c.d. na str. 2/
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ambasador PRL przekona swo-
ich pracodawców, ¿eby zmie-
nili decyzjê?..
========================

ZE �WIATA
--- Miêdzynarodowa organi-
zacja charytatywna wystêpu-
j¹ca w obronie praw cz³owie-
ka wys³a³a ¿ywno�æ do Rumu-
nii. Z RFN wyruszy³ ju¿
pierwszy konwój ciê¿arówek.
Organizacja zaapelowa³a do
w³adz rumuñskich o wpusz-
czenie konwoju. Przedstawi-
ciele organizacji twierdz¹,
¿e w Rumunii najgorzej jest
z mlekiem. Mleko w proszku
mo¿na kupiæ wy³¹cznie na
recepty, ale mimo to nie
zawsze  jest w sprzeda¿y.
Poza mlekiem transport za-
wiera cukier, margarynê,
m¹kê, ry¿ i konserwy miês-
ne. /BIO/
========================
NOWALIJKI
   Idzie wiosna. Powoli za-
czniemy my�leæ o dzia³kach -
je�li je kto ma. Warto pamiê-
taæ o nowych gatunkach wa-
rzyw, jakie hoduje siê od 1986
roku w Polsce. Przypominamy:
jodkiewka, cezbulka i fasolka
strontkowa.  Polecamy!..
========================

ZNACZKI... ZNACZKI...
--- Bloczek upamiêtniaj¹cy
po�wiêcenie dzwonów ko�cio³a
Matki Boskiej Królowej Pol-
ski w Lublinie Tatarach, 3
maja 1987 r. Kolory - grana-
towy, zielony, czerwony; czte-
ry znaczki niez¹bkowane,
nomina³y po 40 z³, wyda³a
Poczta Solidarno�æ.
========================

MY�LI �REDNIEGO POLAKA
    Mam dwie rêce, lata pra-
cy w zawodzie, wiedzê i do-
�wiadczenie. Z takimi kwa-
lifikacjami nie bojê siê
¿adnego kapitalizmu. Pa-
nicznie jednak obawiam siê
reformy robionej przez ko-
munistów.
========================
   W przysz³ym tygodniu
DWUDZIESTA ROCZNICA MARCA,68

od bezpo�redniej interwencji zbrojnej w Polsce? Czy to by-
³a znowu reakcja Zachodu, do której dosz³o na podstawie
Pana tajnych informacji, czy te¿ wyst¹pi³y jakie� inne
czynniki?

R. J. KUKLIÑSKI: Wydaje siê, ¿e na  wiosnê przes¹dzi³y
w zasadzie te same przyczyny, które powstrzyma³y ZSRR
od inwazji grudniowej. Z jednej strony bardzo silna akcja
dyplomatyczna nowej administracji amerykañskiej prezyden-
ta Reagana oraz wiêkszo�ci pañstw Europy Zachodniej, z
drugiej za� obawy Rosjan, jak na u¿ycie si³y zareaguje spo-
³eczeñstwo polskie, a nawet sama armia.
    Oni kontrolowali górne szczeble hierarchii wojskowej,
ale mieli uzasadnione obawy o szczeble �rednie i ni¿sze.
W owym czasie spo³eczeñstwo polskie nie by³o dostatecznie
zorientowane, jakie s¹ nastroje wojska, ale Rosjanie zna-
li je dobrze. Po jesiennym poborze w roku 1980 prawie jedn¹
trzeci¹ stanu osobowego ¿o³nierzy s³u¿by czynnej stanowili
m³odzi ludzie, którzy albo byli uprzednio cz³onkami "Soli-
darno�ci", albo uczestniczyli w zorganizowanych przez ten
zwi¹zek ró¿nych formach protestu spo³ecznego. Po wiosennym
wcieleniu tego rocznika takich ludzi by³o ju¿ ponad po³owê
stanu armii, ale radzieckie obawy nie koñczy³y siê na tym.
To, co napawa³o ich byæ mo¿e jeszcze wiêkszym niepokojem, to
fakt, ¿e idee "Solidarno�ci" udzieli³y siê ogromnej czê�ci
kadry oficerskiej. cdn.
==================================================

ANI NA ZACHÓD, ANI NA WSCHÓD

    Polak, mieszkaniec �rodka Europy, traktu narodów i
skrzy¿owania szlaków, w koñcu dwudziestego wieku ma wiel-
kie trudno�ci z wyjazdem zarówno do Stanów Zjednoczonych
jak i do Zwi¹zku Radzieckiego. Przyczyny - tkwi w tym pe-
wien paradoks - s¹ podobne.
    Gdy zebrawszy kilkadziesi¹t za�wiadczeñ dokumentuj¹-
cych status materialny Polak otrzymuje upragnion¹ wizê do
USA, ma przed sob¹ perspektywê kilku miesiêcy lub kilku
lat wolno�ci. Kiedy wraca /je�li w ogóle/, jest ju¿ na ca³e
¿ycie antykomunist¹.
    Do Zwi¹zku Radzieckiego jad¹ ci, którzy na ¿aden Zachód
siê nie za³apali. Kiedy wracaj¹, opisuj¹ nêdzê, brud, ba³a-
gan, z³odziejstwo i zak³amanie. Ci te¿ ju¿ do koñca ¿ycia
pozostaj¹ antykomunistami.
    W naszym interesie jest, aby jedni i drudzy wracali.
W koñcu antykomuni�ci potrzebni s¹ przede wszystkim u nas.

=================================================
L u f c i k    w a r i a t a
    Musia³em siê widaæ zanadto odprê¿yæ w ramach tego ogól-
nego odprê¿enia miêdzynarodowego, bo powo³ano mnie wraz
z felczerem U. na okresowe przeszkolenie wojskowe.
    Najpierw przypuszcza³em, ¿e chodzi o wzmocnienie, na
wszelki wypadek, naszego potencja³u obronnego, ale okaza³o
siê, ¿e idzie o jedno zadanie operacyjne.
    Stali�my z U. na przemian to we dnie, to w nocy przez
dwa tygodnie w kolejce po kolorowy telewizor dla majora,
wycofany z Pewexu, cena co� ko³o dwóch i pó³ miliona z³o-
tych.
    I to ju¿ wszystko. Spocznij!

- Hipek -
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
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Z REGIONU
--- Przeddzieñ 8 marca br.
na uczelniach wy¿szych Kra-
kowa kolportowano ulotki po-
dpisane przez KRK NZS, WiP
oraz FMW, informuj¹ce o wie-
cu przewidzianym na 8. 3. ja-
ko na centralny punkt pro-
gramu niezale¿nych obchodów
rocznicy Marca 68.
--- 8 marca br. o godz. 12-
tej odby³a siê demonstracja z
okazji wydarzeñ marcowych.
W t³umie zgromadzonym pod
Collegium Novum pojawi³y siê
transparenty "Niezale¿ne
Zrzeszenie Studentów", "Uwol-
niæ wiê�niów politycznych",
"Przywróciæ wolno�æ zrzesze-
nia - NZS". Skandowano has³a
"Precz z cenzur¹", "Urodzili-
�my siê w 1986-tym", "Samo-
rz¹dno�æ", "Autonomia dla
uczelni". Na wiecu przema-
wiali przedstawiciele NZS-u
oraz samorz¹du studenckiego
UJ. Pocz¹tkowa, kilkusetoso-
bowa grupa uros³a w czasie
wiecu do dwóch tysiêcy i ru-
szy³a ulic¹ Jagielloñsk¹ w
stronê Rynku. Przy ul. �w.
Anny zosta³a zastopowana
przez kordon milicji i roz-
proszona. Powtórnie zebrana
w ca³o�æ grupa demonstruj¹-
cych ruszy³a Plantami w
stronê ulicy Franciszkañs-
kiej, przy której równie¿ zo-
sta³a rozproszona przez mili-
cjê. Zatrzymano ponad czter-
dzie�ci osób. Po³owa z nich to
studenci uniwersytetu.
--- 8 marca br. odby³a siê w
ko�ciele O.O. Misjonarzy na

miasteczku o godz.18.30 msza
�w. w intencji Marca '68.
--- W czwartek 10 marca br.,
w rocznicê wydarzeñ krakow-
skich marca '68 odby³a siê na
Rynku niezale¿na demonstra-
cja zorganizowana przez Ruch
Wolno�æ i Pokój. Kilkusetoso-
bowa grupa skupiona przed po-
mnikiem Mickiewicza skando-
wa³a has³a "Wolno�æ i Pokój"
oraz "Uwolniæ S³awka Dutkie-
wicza". Tej tre�ci transparen-
ty umieszczono na pomniku.
Kolportowano tak¿e ulotki o
tre�ci: "¯¹damy natychmiasto-
wego uwolnienia S³awka Dut-
kiewicza, uczestnika Ruchu
Wolno�æ i Pokój". W t³um wje-
cha³y wozy milicyjne. Milicja
wzywa³a do rozej�cia siê. W cza-
sie rozpêdzania demonstrantów
zatrzymano kilka osób.
--- 3 marca w refektarzu ko-
�cio³a O.O. Dominikanów zai-
naugurowano cykl spotkañ pn.

"najwa¿niejsze wydarzenie w
¿yciu". Na spotkania bêd¹ za-
praszani ludzie wybitni i zna-
ni, twórcy kultury, naukowcy,
dzia³acze spo³eczno-politycz-
ni. Pierwszym go�ciem by³ An-
drzej Wajda. G³ównym tematem
spotkania by³y wra¿enia re¿y-
sera z podró¿y do Ziemi �wiê-
tej. W czasie pobytu w Izraelu
Wajda spotka³ siê z tamtejszy-
mi twórcami teatralnymi i oma-
wia³ m.in. mo¿liwo�æ wystawie-
nia w izraelskim teatrze "Ha-
bima" utworu "Dybuk", nad któ-
rym re¿yser pracuje obecnie w
Teatrze Starym. Zebranie zgro-
madzi³o przesz³o tysi¹c osób.
--- W najbli¿szy czwartek, 17
marca go�ciem spotkania z cy-
klu, o którym mowa wy¿ej, bê-
dzie redaktor naczelny "Tygo-
dnika Powszechnego" Jerzy Tu-
rowicz. Spotkanie to odbêdzie
siê równie¿ u O.O. Dominika-
nów.

==================================================

WOJNA Z NARODEM WIDZIANA OD �RODKA - ci¹g dalszy wywiadu
"Kultury", przeprowadzonego z p³k. R. Kukliñskim w pi¹t¹
rocznicê wprowadzenia stanu wojennego w Polsce /41/.

R.J. KUKLIÑSKI: /.../ Nawet niektóre organizacje partyjne
wojska po�rednio lub bezpo�rednio udziela³y poparcia "Soli-
darno�ci". Tak na przyk³ad organizacja partyjna Zarz¹du
Operacyjnego Sztabu Generalnego potêpi³a prowokacjê bydgo-
sk¹, a imiennie G³ówny Zarz¹d Polityczny WP, który by³ bez-
po�rednio w tê prowokacjê wmieszany. Dziesi¹tki innych, po-
dobnych w swej wymowie, przypadków solidaryzowania siê z
"Solidarno�ci¹" Rosjanie mogli �ledziæ w³a�ciwie we wszyst-
kich niemal ogniwach Si³ Zbrojnych.
    W tym stanie rzeczy - wobec bardzo zdecydowanej postawy
pañstw zachodnich, wobec wyra�nego zarysowania siê po pro-
wokacji bydgoskiej jakiego� ogólnonarodowego frontu sprze-
ciwu przeciwko u¿yciu si³y, do którego do³¹czy³a siê nawet
znaczna czê�æ Ludowego Wojska Polskiego - oferta w³adzy
krajowej, a zw³aszcza gen. Jaruzelskiego, ¿e zrobi to na w³a-
sny rachunek, okaza³a siê dla Rosjan lepsza ni¿ wzniecenie
w Polsce po¿aru, który trudno by³oby ugasiæ, albo koszty
którego dla ZSRR by³yby zbyt wielkie.

"KULTURA": Z tego, co Pan dotychczas powiedzia³, wynika, ¿e
gen. Jaruzelski wspólnie zreszt¹ ze Stanis³awem Kani¹ obie-
cywali Rosjanom wprowadziæ stan wojenny, ale nie ulega kwe-
stii, ¿e czynili wiele, aby ten moment jak najd³u¿ej odwlec, a
mo¿e nawet, aby siê z tego ca³kowicie wymigaæ. Kiedy, Pana
zdaniem, nast¹pi³ prze³om w ich podej�ciu do tej sprawy i
kiedy zaczêli powa¿nie my�leæ o tym, co nast¹pi³o 13 grudnia
1981 roku?.

R.J. KUKLIÑSKI: W postawie Stanis³awa Kani, od momentu wy-
brania go na I Sekretarza KC PZPR a¿ do IV Plenum KC PZPR,
na którym zosta³ zmuszony do rezygnacji, nie by³o ¿adnych
zmian. Kania przychyla³ siê wprawdzie do ¿¹dañ radzieckich,
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Z KRAJU
--- W dniu 7 i 8 marca br.
odby³y siê na wy¿szych uczel-
niach Lublina, Warszawy i
Gdañska demonstracje w 20-t¹
rocznice wydarzeñ marcowych
68. W Warszawie, po mszy �w.
w ko�ciele �w. Anny ruszy³
w stronê uniwersytetu kil-
kuset osobowy pochód, skan-
duj¹cy has³a "NZS" i "Soli-
darno�æ". Pochód zosta³ roz-
pêdzony.
--- Lech Wa³êsa potêpi³ re-
akcjê w³adz na akcje roczni-
cowe zwi¹zane z Marcem 68,
stwierdzi³, i¿ za parê lat
w³adza bêdzie usi³owa³a siê
oczy�ciæ z zarzutów i wycofaæ
z posuniêæ, które teraz pole-
gaj¹ na t³umieniu obchodów
Marca.
--- 8 marca 59 polskich in-
telektualistów wystosowa³o
list do 59 intelektualistów w
ZSRR, z apelem o uregulowa-
nie sprawy katyñskiej. List
skierowany by³ na rêce prof.
Andrzeja Sacharowa.
==========================

ZE �WIATA
--- Jugos³awia wci¹¿ boryka
siê z kryzysem. W ci¹gu tylko
jednego, ubieg³ego roku ceny
¿ywno�ci wzros³y tam od kil-
kudziesiêciu do kilkuset
procent, za� ceny odzie¿y o
300-400 procent. Jugos³awia
ustawicznie stara siê o nowe
kredyty zachodnie oraz per-
traktuje w sprawie prolonga-
ty terminu sp³aty starych.
=========================

MY�LI LUDZI WIELKICH

    System jednopartyjny ma
swoje zalety. Przynajmniej
wiadomo, kto jest wszystkiemu
winien.

A. BALJAK

    Wszystko �wiadczy o tym,
¿e okres przej�ciowy jest dla
nas nie do przej�cia.

 M. LOGAR
=========================

MY�LI �REDNIEGO POLAKA
    Jedyne, niestety, co nad¹-
¿a za reform¹, to ceny.
=========================

ale w istocie uznawa³ tylko walkê �rodkami politycznymi.
Niewykluczone, ¿e gdyby w Polsce wyst¹pi³a nie urojona przez
Moskwê, ale faktyczna kontrrewolucja i siêganie po w³adzê
si³¹, Kania aprobowa³ nawet i stan wojenny. Ale takich za-
gro¿eñ nie widzia³ i stanowi wojennemu, tak d³ugo jak tylko
móg³, przeciwstawia³ siê. Po IX Nadzwyczajnym Zje�dzie, na
którym w demokratycznych wyborach uzyska³ mandat PZPR,
jego niechêæ do u¿ycia si³y przekszta³ci³a siê w zdecydowany
opór. cdn.
=======================================================

CENZURA I SOCJALIZM
    Ró¿nica miêdzy ustrojem normalnym a socjalizmem jest
mniej wiêcej taka, jak miêdzy cenzur¹ represyjn¹ i prewen-
cyjn¹. O pierwszej by³a ju¿ mowa. A jak dzia³a cenzura przed
drukiem?
    Najpierw autor lub wydawca staje ze swoim dzie³em przed
cenzorem - jego pierwszym czytelnikiem, a zarazem cichym
wspó³autorem. Jego bowiem uwagi i ingerencje, przewa¿nie bez
zaznaczania w tek�cie, musz¹ byæ uwzglêdnione, by publikacja
dosz³a do skutku. Rewolucyjna ustawa o cenzurze z 1981 roku
zdo³a³a z³amaæ tylko jeden kanon socjalistycznej kontroli
s³owa: udzia³ cenzora w pisaniu tekstu mo¿e byæ czytelnikowi
sygnalizowany. Jak jednak jest to niemi³e systemowi �wiadczy
fakt, i¿ zaznaczanie ingerencji cenzorskich spotyka siê w
tekstach wydawanych jedynie przez Ko�ció³ lub inne instytu-
cje "niezale¿ne", jak np. Res Publica.
    Rola cenzora ro�nie wraz z aktualno�ci¹ tekstu, co jest
widoczne w przypadku publikacji prasowych czy widowisko-
wych-estradowych. Organizator tych ostatnich dostaje naj-
pierw pozwolenie na próby, a dopiero potem pozwolenie na
granie danego spektaklu. Przy tym cenzura dostaje sta³¹
wej�ciówkê na wszystkie przedstawienia, by na bie¿¹co pilno-
waæ prawomy�lno�ci widowiska. Je�li za� widowisko wyje¿d¿a w
teren poza terytorium danego Urzêdu Kontroli, musi uzyskaæ
akceptacjê urzêdu miejscowego, któremu z kolei wcale nie
musi siê podobaæ to, co przesz³o ju¿ gdzie indziej.
    Cenzor czuje siê artyst¹ dopisuj¹cym ró¿nym grafomanom
lepsze zwrotki. Dba przy tym o dobro ustroju, i nie boi siê, w
imiê tego dobra dokonywaæ odwa¿nych posuniêæ zamieniaj¹c na
przyk³ad s³owo "socjalizm"  na "onanizm"...
    Ile takich zamienników wesz³o do polskiego ¿ycia umys³o-
wego - wie tylko cenzor.
=====================================================

L u f c i k    w a r i a t a
    Pacjent H. rozpuszcza niesprawdzone wiadomo�ci z kó³
zbli¿onych do intendentury albo i dalej. Na przyk³ad ostat-
nio zapowiada, ¿e po 15 maja, w ramach planowanego remontu,
wywioz¹ nas do Afganistanu. Mo¿e mu siê pogorszy³o, a mo¿e
nie, ale ciekawe, po co wprowadzono nam do gimnastyki po-
rannej czo³ganie siê przez tor przeszkód i rzut pi³k¹ teni-
sow¹?
    E, tam - byle do wiosny!

- Hipek -
=====================================================

PYTANIE
--- Ile etapów bêdzie mieæ
reforma gospodarcza w naszym
kraju? Tyle, co droga krzy¿o-
wa, ale nie przewiduje siê
zmartwychwstania.

DIAGNOZA
--- Emeryci i renci�ci spra-
wiaj¹ ogromnie du¿o k³opotów
naszej w³adzy. Ci¹gle jeszcze
czê�æ z nich do¿ywa kolejnej
podwy¿ki emerytur.        ---
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=========================

Z REGIONU
--- 24 marca br. u Dominika-
nów odbêdzie siê spotkanie z
Adamem Michnikiem.
--- ¯yjemy ci¹gle na pogra-
niczu katastrofy ekologicz-
nej. Kiedy pogoda jest bez-
wietrzna i deszczowa, zatru-
cie przekracza w Krakowie
wszelkie normy. W czasie o-
statniego takiego ataku za-
nieczyszczeñ na pocz¹tku
marca, lokalna prasa i radio
poda³y informacje o szczegól-
nym natê¿eniu siarki w kra-
kowskim powietrzu. Wiadomo�æ
ta przeciek³a przez czujne

filtry massmediów chyba tyl-
ko przez nieuwagê. Zaraz z
reszt¹ wycofano siê z niej i
zdementowano. Nie wystarcza
ju¿ zanieczyszczenie powie-
trza - zanieczyszczaj¹ te¿
nam eter�
--- Socjalizm ma ró¿ne obli-
cza. Jednym z nich jest bia³y
ser. Po godzinie 14 w Krako-
wie artyku³ ten jest absolut-
nie nieosi¹galny. Wszystkie
sklepy s¹ wyczyszczone ze
�wie¿ego nabia³u. Widaæ w³a-
dza nie chce, ¿eby�my zoba-
czyli czarno na BIA£YM jak
jest.
=========================

Z KRAJU
--- 37 polskich dzia³aczy
opozycji, intelektualistów i
ludzi kultury wystosowa³o
protest do Sejmu PRL dotycz¹-
cy reakcji milicji na wyda-
rzenia zwi¹zane z obchodami
20-tej rocznicy Marca 68 w
ubieg³ym tygodniu. Jak wia-
domo, milicja interweniowa³a
we wszystkich demonstracjach
rocznicowych w kilku mia-
stach Polski. Zatrzymano wie-
le osób. Sygnatariusze prote-
stu, w�ród których jest m.in.
Lech Wa³êsa i Andrzej Wajda,
ostro potêpili szykanowanie
demonstracji rocznicowych.
--- W Koninie powsta³a w
1985 roku Polska Organizacja
Harcerska, która liczy dzi�
ok. 450 harcerzy i harcerek.
Ostatnio dru¿yny POH powstaj¹
i w innych miejscowo�ciach.
POH opiera siê na idea³ach
miêdzywojennego ZHP, religii
katolickiej i do�wiadczeniach
"Solidarno�ci". Od kilku mie-
siêcy SB prowadzi akcjê prze-
ciwko niezale¿nym harcerzom
z Konina. Wydano zakaz wy-
najmowania autobusów na wy-
cieczki, funkcjonariusze fo-
tografuj¹ i nagrywaj¹ uro-
czysto�ci i obozy, prowadz¹
kampaniê przeciw POH za po-
�rednictwem "Przegl¹du Ko-
niñskiego", dokonuj¹ przes³u-
chañ i rewizji w mieszkaniach
instruktorów i wspó³pracow-
ników. W tej "pracy politycz-
nej" w�ród koniñskiej m³o-
dzie¿y wyró¿niaj¹ siê por.

WOJNA Z NARODEM WIDZIANA OD �RODKA - ci¹g dalszy wywiadu
"Kultury" z p³k. R. Kukliñskim, przeprowadzonego w pi¹t¹
rocznicê wprowadzenia stanu wojennego w Polsce /42/

R.J. KUKLIÑSKI: /�/ W podstawie gen. Jaruzelskiego, praw-
dopodobnie pod wp³ywem potwornej - skoordynowanej z dzia-
³aniami rodzimej Targowicy - radzieckiej presji, której
towarzyszy³y nie mniejsze napiêcia wewn¹trz kraju, mo¿na
by³o zauwa¿yæ wyra�ne sk³anianie siê do rozwi¹zañ si³o-
wych jeszcze przed wyst¹pieniem oczekiwanych przez niego
"sprzyjaj¹cych ku temu warunków". By³ ju¿ temu bardzo bli-
ski w po³owie czerwca. Odzwierciedleniem tego by³o jego wy-
st¹pienie na kolejnym, odbytym 19 czerwca 1981 roku, posie-
dzeniu Komitetu Obrony Kraju, po�wiêconym sprawie ewentu-
alnego wprowadzenia stanu wojennego. Mówi³ on wówczas
m.in.: Trzeba poczyniæ korekty w scenariuszu wprowadzenia
tego stanu. Na przeprowadzenie akcji "Wiosna" nie ma obec-
nie si³. Jest wielce prawdopodobne, ¿e stan wojenny wprowa-
dzi siê dopiero w szóstym, siódmym dniu eskalacji b¹d�
trwania zaburzeñ, strajków czy niepokoju. Nale¿y widzieæ
mo¿liwo�æ dzia³añ ograniczonych do poszczególnych regio-
nów, a tak¿e selektywnego uruchomienia przewidzianych
planem przedsiêwziêæ".
    Od tego czasu, z ma³¹ przerw¹ w czasie przygotowañ do IX
Nadzwyczajnego Zjazdu PZPR i tu¿ po jego zakoñczeniu, gen.
Jaruzelski coraz bardziej oddala³ siê od linii politycznej
Stanis³awa Kani. Krytyczny moment przyszed³ na pocz¹tku
wrze�nia, kiedy to - mimo do�æ z³o¿onej sytuacji na tle do-
stêpu "Solidarno�ci" do �rodków masowego przekazu - I se-
kretarz KC PZPR Stanis³aw Kania podtrzymywa³ swój sprze-
ciw wobec do�æ stanowczego ¿¹dania genera³a-premiera, aby
wprowadziæ na tym tle stan wojenny. Z tego co wiem z bardzo
pewnego �ród³a, powiedzia³ on wprost gen. Jaruzelskiemu:
"da³em swoje s³owo, ¿e nie u¿yjemy si³y na VI i IX plenum KC
PZPR, a tak¿e na Nadzwyczajnym Zje�dzie Partii i muszê go
dotrzymaæ"
    W tej sytuacji gen. Wojciech Jaruzelski zwo³a³ na 13
wrze�nia posiedzenie Komitetu Obrony Kraju, na które za-
prosi³ Stanis³awa Kaniê, aby wywrzeæ na niego odpowiedni¹
presjê i wymusiæ zgodê na rozpoczêcie tak d³ugo przygotowy-
wanego uderzenia.
    Posiedzenie by³o starannie wyre¿yserowane przez samego
premiera. Jednym z posuniêæ przygotowawczych by³o specjal-
ne spotkanie kierownictwa MSW z kierownictwem Sztabu Ge-

/c.d. na s. 2//c.d. na str. 2/
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Wiktor i kpt. Dworak z miej-
scowej SB. /PWA/
============================

ZE �WIATA
--- W Czechos³owacji stawiaj¹
na socjalistyczn¹ oszczêdno�æ.
Za�nie¿one autostrady oczysz-
cza siê tylko na szeroko�æ
jednego pasa. Kolumny samo-
chodów ci¹gn¹ powoli, bo kie-
rowcy obawiaj¹ siê wyprzedzaæ
korzystaj¹c z zasypanego le-
wego pasa jezdni. Pomy�lane po
gospodarsku.
===========================

WYPISY Z LITERATURY OJCZYSTEJ

Kazimierz Wierzyñski
            APOTEOZA
G³upota nied�wiedzi niedou-
      czonych w Smergoniach
G³upota piwniczna, najg³êbsza

i najciemniejsza,
¯arliwa, z pian¹ w k¹cikach

ust,
Zirytowana, bo jednak nie wy-

sz³o,
nerwowa, j¹kaj¹ca siê
z pypciem na jêzyku,
G³upota a¿ piszczy,
g³upota dla g³upich,
czysta jak ³za,
szczê�liwa

G³upota z cytatami, intelek-
   tualna,

G³upota poblad³ych w dyskusji
G³upota - demon z wizji Wit-

    kacego,
smutna, bez poczucia humoru,
³ysa �piewaczka w brawurze

   w³osów.

G³upota nie-na-¿arty,
G³upota nie-na-wi�æ,
G³upota opryczników
Trenowanych z batem w rêku
G³upota wojuj¹ca
G³upota na szczeblu,
G³upota na dzisiaj,
G³upota na jutro,
Do nie wiadomo kiedy,

Tragiczna.
==========================

MY�LI �REDNIEGO POLAKA
    Czy mo¿na u nas mówiæ o
jakiejkolwiek wspó³pracy ide-
ologicznej? Tak: oni g³osz¹
idee, my - p³acimy.

neralnego dla uzgodnienia wspólnej linii i taktyki i
dzia³ania na posiedzeniu Komitetu Obrony Kraju. Spotkanie
odby³o siê wieczorem 10 wrze�nia w Sztabie Generalnym WP.
Ze strony MSW uczestniczy³ w nim gen. dyw. Czes³aw Kisz-
czak oraz gen dyw. Bogus³aw Stachura. Ze strony MON szef
Sztabu Generalnego WP, gen. broni Florian Siwicki oraz
wszyscy czterej jego zastêpcy: gen. dyw. Tadeusz Hupa³owski,
gen. dyw. Jerzy Skalski, gen. dyw. Antoni Jasiñski oraz
gen. bryg. Mieczys³aw Dachowski. Po tej owocnej naradzie,
na odbytym w dniu 13 wrze�nia 1981 roku nadzwyczajnym po-
siedzeniu Komitetu Obrony Kraju z udzia³em zaproszonego
Kani, wojsko i Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych wyst¹pi³o
we wspólnym bloku z postulatem niezw³ocznego wprowadzenia
stanu wojennego. cdn.
===============================================

SAMI NIE WIEMY, NA CO NAS STAÆ

    Dlaczego jeste�cie tacy niezadowoleni z otaczaj¹cej nas
rzeczywisto�ci? W koñcu ludziom nie jest tak �le� �rednia
pensja wystarczy na utrzymanie czteroosobowej rodziny!
A nawet zostaje pewna nadwy¿ka.
    Policzmy: �rednia pensja wynosi oko³o 30 tysiêcy z³o-
tych. Natomiast koszty utrzymania wygl¹daj¹ obecnie na
stêpuj¹co: �niadanie - 2 bu³ki po 5,50 + 1/2 litra chude

go mleka za 9 z³
obiad - pierogi w barze 170 z³
kolacja - jak �niadanie - razem 20 z³
razem utrzymanie dzienne - 210 z³otych
x 30 dni = 6300 z³otych miesiêcznie
x 4 osoby = 25,200 z³otych miesiêcznie

    A wiêc zostaje kilka tysiêcy nadwy¿ki! Je�li kto� nie
chce oszczêdzaæ, mo¿e je wydaæ na drobne przyjemno�ci. Np.
"Gazetê Krakowsk¹"...
==================================================

L u f c i k   w a r i a t a

    Z okazji jakiej� nieokre�lonej rocznicy nasz sekretarz
wyst¹pi³ z o�wiadczeniem, i¿ w naszej przesz³o�ci niekiedy
zdarza³y siê rozmaite b³êdy /nie wspomnia³ jakie -
po prostu mruga³ lewym okiem, ale robi to zawsze, wiêc nie
wiem co tym razem mia³ na my�li/. Tak czy owak, b³êdy na-
le¿¹ do odleg³ej przesz³o�ci i teraz ju¿ siê ich nie pope³-
nia. O tych, które pope³nia siê teraz, dowiemy siê we w³a-
�ciwym czasie od kolejnego sekretarza. Dla równowagi
usi³owa³em zanotowaæ co� sobie z referatu, który wyg³a-
sza³ za �cian¹ /do zorganizowanych/ lektor z samego �ro-
deczka centrum czego� tam. By³o to tak: "ruch w bazie de-
terminuje przebudowê nadbudowy" /adaptowali strychy dla
kierowców, czy jak?/, penetruj¹ca inspiracja stymuluje
aktywizacjê" /???/, a potem� Potem s³ysza³em ju¿ wy³¹cz-
nie chrapanie. Bye!

- Hipek -
==================================================

BYT OKRE�LA �WIADOMO�Æ
    . . .Nauczyciel w radziec-
kiej szkole opowiada ma³ym lu-
dziom radzieckim o kontynen-
tach naszej planety: - To jest
Ameryka. Tam dzieci nie maj¹
cukierków, chodz¹ bez bucików
i jest im �le. A to jest Zwi¹zek
Radziecki. Tu dzieci jedz¹

czekoladki, chodz¹ w buci-
kach i stale siê �miej¹ i
�piewaj¹.
    Jaki� g³osik nie�mia³o
siê odzywa z ostatniej ³awki:
- Ja bym chcia³ do Zwi¹zku
Radzieckiego�
========================

---
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   W �wiêto Wielkiejnocy,
w �wiêto odrodzenia i od-
nowy, wszystkiego dobrego,
wytrwania i nie poddania
siê, si³y i rado�ci

¿yczy

wszystkim Czytelnikom,
Przyjacio³om, Wspó³twór-
com i wszystkim s³u¿¹cym
nam pomoc¹

     M a ³ a   P o l s k a
===================================================

=================================

Z REGIONU
--- Przed oraz w sam¹ Nie-
dzielê Palmow¹, przed ko�cio-
³em O.O. Dominikanów zbiera-
no podpisy pod petycj¹ do
sejmu w sprawie uznania
Krakowa za obszar szczegól-
nie chroniony, zmniejszenia
produkcji HiL oraz moderni-
zacji technologii i urz¹dzeñ
odpylaj¹cych w Hucie. Akcjê
sygnowa³o Miêdzyuczelniane
Ko³o Studenckie Polskiego
Klubu Ekologicznego. S¹dz¹c
po zapowiedziach w ko�ciele,
w sprawê zaanga¿owa³a siê
równie¿ dzia³aj¹ca u Domini-
kanów "Beczka".
--- Ukoronowaniem krakow-
skich obchodów 20-tej rocz-
nicy Marca 68, by³a sesja
zorganizowana przez Towa-
rzystwo Biblioteki S³ucha-
czów Prawa, 24 marca br.
Przyby³o kilkaset osób, które
wys³ucha³y czterech refera-
tów oraz dyskusji panelowej z
udzia³em M. Króla, doc. J. Je-
dliñskiego /UW/, dra R. Ter-
leckiego /PAN/, dra Skrzyp-
czaka /INP UJ/ i dra A. Flisa
/I. Socjologii UJ/. Sesjê za-
szczyci³ swoj¹ obecno�ci¹
dziekan Wydzia³u Prawa -
doc. J. Majchrowski, który -
jak szeptano w kuluarach -
by³ z jej powodu nêkany przez
SB.
--- 24 marca br. odby³o siê
równie¿ u O.O. Dominikanów
spotkanie z Adamem Michni-
kiem. Przyby³o przesz³o ty-
si¹c osób. Go�æ mówi³ o wyda-
rzeniach Marca 68 oraz odpo-
wiada³ na pytania zebranych,
m.in. dotycz¹ce emigracji.
Stwierdzi³, ¿e on sam wy-
je¿d¿aæ nie zamierza.

--- Trwa o¿ywiona dzia³al-
no�æ krakowskiego Ruchu
Wolno�æ i Pokój. 7 marca br.
transparentami WiP-u udeko-
rowano tramwaj, który prze-
jecha³ niemal przez ca³e
miasto. Kiedy znajdowa³ siê
na wysoko�ci Urzêdu Miasta
Krakowa, przy placu Wiosny
Ludów, dwaj m³odzi ludzie
rozrzucili ulotki domagaj¹ce
siê zwolnienia S³awka Dut-
kiewicza. Po tym jak milicja
opró¿ni³a tramwaj, jeden z
uczestników akcji zosta³ za-
trzymany.
--- Akademia Rolnicza w
Krakowie i Instytut Tech-
niczno-Le�ny ze Lwowa podej-
muj¹ wspó³pracê dydaktyczn¹
i spo³eczno-polityczn¹ w la-
sach Karpat i Roztocza. Bê-
dzie z tego Akademia Smor-
goñska, rozmowy przy r¹baniu
lasu, czy resocjalizacja
drwali bieszczadzkich?
--- W pierwszym dniu kalen-
darzowej wiosny w Rynku
G³ównym zorganizowano hap-
pening pt. Topienie telewizo-

ra. Kilku przebierañców na-
zywaj¹cych siê grup¹ "Noso-
ro¿ec i Bulwa" wlok³o na no-
szach telewizor z naklejonym
na ekran portretem Gorbaczo-
wa. Z wielkim hukiem wrzuco-
no ów telewizor z mostu Dêb-
nickiego do Wis³y. Swoim za-
chowaniem grupa przebierañ-
ców przyci¹gnê³a uwagê wielu
przechodniów oraz SB-cji,
która nie dbaj¹c o topielca
ugania³a siê za topicielami.
Przyk³ad wroc³awskiej Poma-
rañczowej Alternatywy dzia-
³a.
--- W obiegu podziemnym
ukaza³ siê prima aprilisowy
banknot sygnowany przez Bi-
bliotekê Obserwatora Wojen-
nego. Na awersie Jaruzelski
w ciemnych okularach na pó³
twarzy oraz napisy: Polska
Rzeczpospolita Ludowa,
1000000 z³, Kraków, 1 kwiet-
nia 1988. Na rewersie: Naro-
dowy Bank Polski, Banknoty
emitowane przez Narodowy
Bank Polski s¹ marnym �rod-
kiem p³atniczym w Polsce. To
wszystko na nadruku przed-
stawiaj¹cym kartki ¿ywno-
�ciowe. Nic dodaæ, nic uj¹æ.
Cena jednego miliona - 200
z³.
--- Nowo�ci wydawnicze w
regionie. --- "Brulion", nr
4, zima 1987/88. W numerze
m.in. opowiadania A. So³¿eni-
cyna, wywiad z E. Ionesco,
wspomnienia D. Nabokowa,
wiersze J. Brodskiego.
=========================
W E S O £ Y C H   � W I ¥ T
W I E L K A N O C N  Y C H.

Nie daj zasmuciæ na
wiosnê!

===================================================

W �RODKACH MASOWEGO

    Z³otousty Jerzy Ma³czyñski wybra³ siê do Wroc³awia na
powitanie wiosny. Jednego dnia zaliczy³ a¿ dwie imprezy:
oficjalny Dzieñ Wagarowicza oraz happening przy �widnic-
kiej zorganizowany przez g³o�n¹ ju¿ w Polsce wroc³awsk¹ Po-
marañczow¹ Alternatywê. S³uchaczy Polskiego Radia poinfor-
mowa³ szczegó³owo o imprezie drugiej.
    Owa relacja naocznego �wiadka ods³ania betonowe filary
polskiej pierestrojki. W dobie rozliczania Stalina, Marca 68
i komisyjnego usuwania bia³ych plam, Jerzy Ma³czyñski snuje
opowie�æ o wypadkach rozgrywaj¹cych siê na wroc³awskiej
ulicy 21 marca br. Bior¹ w nich udzia³ m³odzi ludzie, rozhi-
steryzowane starsze panie, jacy� faceci i t³um. M³odzi ludzie

/c.d. na str. 2/
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Z KRAJU
--- Zakoñczy³y siê obrady
Zjednoczonego Stronnictwa
Ludowego. S³u¿y³y one g³ów-
nie z³o¿eniu ho³du przewod-
niej sile sprawuj¹cej kierow-
nicz¹ rolê. Ta z kolei, ustami
wodza zapewni³a po raz setny,
¿e dopomo¿e socjalistycznemu
rolnictwu, a jak dalej bêdzie
inflacja, to zaprowadzi siê
nadzwyczajne pe³nomocnictwa
dla rz¹du - a wiêc jakby
znowu stanik wojenny. Poza
tym ju¿ co� tam prze³amali-
�my, chocia¿ poprawa - do-
piero za parê lat. Ch³opi na-
dal chc¹ zielone /�wiat³o/.
--- W W-wie w³adze odmówi³y
legalizacji NZS-u, motywuj¹c
to unikniêciem zak³óceñ po-
rz¹dku publicznego. Studenci
warszawscy zbieraj¹ podpisy
pod petycj¹ do w³adz w tej
sprawie od momentu demon-
stracji na UW z okazji wyda-
rzeñ Marca 68.
--- Minister Orzechowski
wyja�ni³ autorytatywnie w
sejmie, ¿e nie mo¿e byæ mowy o
aneksji polskiej przestrzeni
wodnej przez NRD /"¿adnej
aneksji"/: NRD po prostu roz-
szerzy³a wody terytorialne
do 12 mil, i ju¿� Das ist die
internationale Freund-
Schaft!
--- Nowe Ministerstwo Edu-
kacji Narodowej zapowiedzia³o
zmiany ustawy o szkolnictwie
wy¿szym. Rotacja docentów,
zmniejszenie liczby stopni
naukowych, a nade wszystko
radykalne zmniejszenie wy-
magañ, stawianych kandyda-
tom na profesorów - to nie-
które punkty tych zmian. Jak
zapowiedzia³ cz³onek KC prof.
Tadeusz Porêbski, ¿adnej kon-
sultacji nie bêdzie. Projekt
nowej ustawy ju¿ w kwietniu
trafi do sejmu. Tylko PZPR
bêdzie decydowaæ, kto bêdzie
uczy³ studentów.
=========================
ZE �WIATA
--- Troje m³odych Czechów
"zburzy³o i uszkodzi³o", jak
donosi PAP, pomnik Gottwalda
w Teplicach, który im siê nie
podoba³. Wandale czy esteci?
=========================

s¹ czê�ciowo w mundurach /milicyjnych/. Patroluj¹, legity-
muj¹ zachowuj¹ zimn¹ krew. Pozostali biegaj¹, roztr¹caj¹
t³um, krzycz¹, udaj¹ padaczkê, stwarzaj¹ niebezpieczeñstwo.
Starsze panie siê czaj¹, czekaj¹c na swoj¹ ¿yciow¹ szansê,
któr¹ jest odbijanie m³odych ludzi /bez mundurów/ z r¹k
m³odych ludzi /w mundurach/. Tych pierwszych nawet siê nie
aresztuje, tylko wywozi za miasto, by nie zak³ócali. Mimo to
starsze panie triumfuj¹ po ka¿dym odbitym.
    I jeszcze wywiad z m³odymi lud�mi w mundurach: nie czuj¹
nienawi�ci do swoich rówie�ników. Maj¹ przecie¿ z nimi kon-
takt na co dzieñ. Musz¹ byæ rozwa¿ni i zachowywaæ spokój.
Najwa¿niejsze, by wykonaæ zadanie. Fajne s¹ dziewczyny, któ-
re legitymowali i niektóre traktowa³y ich bardzo sympatycz-
nie.
    Jerzy Ma³czyñski - �wiadomie czy nie - da³ piêkn¹ prób-
kê propagandy sprzed lat dwudziestu. To przecie¿ w marcu
1968 polska scena zape³ni³a siê postaciami wykreowanymi
przez dy¿urnych reporterów. Jak u Ma³czyñskiego, tak wed³ug
prasy z tamtych dni w wydarzeniach marcowych udzia³ bierze
m³odzie¿ chodz¹ca na pasku, kawiarniani politycy przypomi-
naj¹cy ¿ywcem "jakiego� faceta, który j¹trzy", t³um, który
jest zdezorientowany oraz dojrza³y aktyw robotniczy /nie-
rzadko m³odzie¿owy/ i si³y porz¹dku. Odpowiedzi¹ na te roje-
nia by³o pamiêtne has³o Marca: prasa k³amie. A Ma³czyñskie-
mu roi siê dalej, jak jego kolegom w m³odo�ci.
===================================================

PIERESTROJKA
    Kiedy wszyscy przeczytali�my Orwella, Gombrowicza i So³-
¿enicyna, nasi m¹drzy i odwa¿ni przywódcy zdecydowali ze-
zwoliæ na ich druk. Kiedy przyzwyczaili�my siê odró¿niaæ
g³osy spikerów Radia Wolna Europa i G³osu Ameryki od char-
kotu zag³uszaczek, nasi m¹drzy i odwa¿ni etc. zdecydowali
nakazaæ przerwê w zag³uszaniu. Kiedy zaczêli�my ws³uchiwaæ
siê raczej w homilie ni¿ w referaty, w TV, nasi m¹drzy i od-
wa¿ni etc. pokazywaæ jêli od czasu do czasu biskupów. Jest to
konkretny dowód umiejêtno�ci sprawowania przewodniej roli
- wystarczy zbadaæ, dok¹d idzie lud i szybko stan¹æ na czele.
Nie dziw siê wiêc, kiedy zobaczysz pierwszego sekretarza z
Matk¹ Bosk¹ na piersiach, d�wigaj¹cego bia³o-amarantowy
sztandar z ukoronowanym Or³em Bia³ym, i gdy us³yszysz z
jego ust Norwida, S³owackiego i Mi³osza. To jeno pierestroj-
ka, czyli nic nowego - spójrz, co wysunê³o siê spod ornatu i
siêga po dzwonek. Poznajesz?
===================================================

ZNACZKI� ZNACZKI�
--- Seria po�wiêcona rocznicy Powstania Styczniowego, z³o-
¿ona z trzech znaczków z¹bkowanych, nomina³ 50 z³, kolor
czarny. Wyda³a Poczta Solidarno�æ.
--- Znaczek z Matk¹ Bosk¹ Ostrobramsk¹, niez¹bkowany, ko-
lory: czarny, ¿ó³ty, zielony, nomina³ 150 z³, wyda³ Poczta
Polska.
===================================================
L u f c i k   w a r i a t a
    Z okazji rocznicy przetkania rury kanalizacyjnej w izo-
latce, odby³a siê ma³a uroczysto�æ. Naczelny lekarz ze wzru-
szeniem wspomnia³ hydraulika, a najstarszy pielêgniarz
wzniós³ toast za pomocników i przypomnia³, jak to w porê od-
naleziono zgubion¹ mufê EE. Potem zawieszono nowiutk¹
kartkê informacyjn¹: Z POWODU AWARII INSTALACJI IZOLATKA
CHWILOWO NIECZYNNA. No, to tyle, Weso³ych �wi¹t!

- Hipek -      ---
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Z REGIONU
--- Mieli�my tzw. spokojne
�wiêta. W rodzinnej atmosferze
snuli�my domys³y co jeszcze
podro¿eje i o ile trudniej bê-
dzie zwi¹zaæ koniec z koñcem.
Perspektyw nadal brak.
--- Jak co roku ukaza³y siê
podziemne kartki wielkanocne.
Wielokolorowe i porz¹dnie wy-
dane, �wiadcz¹ o tym, i¿ pod-
ziemny ruch wydawniczy dosto-
sowuje siê do wymogów rynku.
Na wielu umieszczano nazwy So-
lidarno�ci lub inne zapisy wy-
konane solidark¹ i obowi¹zkow¹
chor¹giewkê. Tego nie wyma¿e
siê ju¿ tak ³atwo ze spo³ecznej
pamiêci. O wiele ³atwiej by³o
Solidarno�æ zdelegalizowaæ. Na
wielu kartach pojawi³y siê
tak¿e akcenty humorystyczne.
Na przyk³ad jedna z nich
przedstawia³a tuzin jajek-pi-
sanek, a z ka¿dej z nich wy³a-
nia³ siê genera³. Z najwiêkszej
i najbardziej znacz¹cej wy³a-
nia³ siê genera³ w czarnych
okularach.
--- Krakowskie Towarzystwo
Wydawnicze wyda³o znan¹
ksi¹¿kê Józefa Czapskiego na
nieludzkiej ziemi. Kto j¹ zdo-
bêdzie?
--- Oznak¹ zbli¿aj¹cych siê
�wi¹t Wielkanocnych by³y nie
tylko porz¹dki wiosenne, ale
przede wszystkim ustawiaj¹ce
siê wszêdzie i po wszystko
kolejki. W ogonku sta³o siê
po miêso, chleb, ser, benzynê.
Lepiej zapytaæ - po co siê

===============================================

WIELKANOC POLSKA
    Jak co roku, �wiêta s¹ w Polsce czasem odradzaj¹cej
siê religijno�ci oraz rytua³ów dobrze znanych realnemu
socjalizmowi. Pod koniec Wielkiego Tygodnia kolejki two-
rzy³y siê wiêc przed konfesjona³ami i... stacjami benzy-
nowymi, oblê¿onymi jak zwykle pod koniec kwarta³u. Za-
t³oczone by³y te¿ sklepy - kolejki nie zmieni³y siê ani
na jotê mimo nowych, szokuj¹cych nieraz cen.
    Jak co roku, w dziennych i nocnych, kilkugodzinnych
kolejkach naród zastanawia³ siê jak d³ugo jeszcze mo¿li-
wy jest socjalizm. Ta sama kwestia wyziera³a te¿ z wielu
dekoracji Grobu Pañskiego w ko�cio³ach. Od czasów zd³a-
wienia Solidarno�ci stylizuje siê je narodowo. Bia³o-
czerwone flagi oraz inne symbole narodowe przypominaj¹
o z³o¿onej do grobu Polsce.
    Nie wszystko jednak pozosta³o po staremu. Zmieni³ siê
�wi¹teczny rytua³ telewizyjny. Chyba po raz pierwszy in-
formowano tak szeroko o ko�cielnych uroczysto�ciach
zwi¹zanych ze �wiêtami. Zdaje siê, jakby telewizja odkry-
³a nieznany l¹d, po którym porusza siê z naiwno�ci¹ za-
ciekawionego dziecka, oznajmuj¹c na przyk³ad, i¿ Wielka-
noc jest najwiêkszym �wiêtem katolików /bo w Polsce jest
przecie¿ 41 wyznañ i kto� mo¿e o tym nie wiedzieæ/. Lep-
sze to jednak ni¿ kurpiowskie pisanki, ³owickie pasiaki
i tradycyjny �migus dyngus, do czego przez dziesiêciole-
cia sprowadza³y siê w telewizji �wiêta.
    Minê³a kolejna polska Wielkanoc. Oby utwierdzi³a nas
w naszej nadziei.
================================================

BRACIA ORMIANIE
    Mno¿¹ siê ostatnio doniesienia o konflikcie ormiañ-
sko-azerbejd¿anskim. Okrêg Nagorno-Karabachski zmiesz-
kiwany g³ównie przez chrze�cijañskich Ormian, po zajê-
ciu tych ziem przez Stalina zosta³ przy³¹czony do muzu³-
mañskiego Azerbejd¿anu. Inne religie, ró¿ne narody -
sytuacja taka prowokuje do wzajemnych szykan. Ormian
i Azerbejd¿an wiêcej dzieli ni¿ ³¹czy. Ostatnim wydarze-
niem, które zbulwersowa³o �wiat, by³ pogrom Azerbejd¿an
na Ormianach w Sungajcie. Zginê³y 32 osoby, 197 by³o
rannych. Nie pierwsze to starcie i nie ostatnie. Kon-
flikt narasta. /c.d. na str. 2/

przed �wiêtami nie sta³o?
=========================

Z KRAJU
--- Po 81 roku nowym i bar-
dzo rozpowszechnionym oby-
czajem s¹ spotkania z lud�mi
kultury, my�li niezale¿nej i
przedstawicielami opozycji
je¿d¿¹cymi po ca³ym kraju i
spotykaj¹cymi siê ze s³ucha-
czami najczê�ciej w ko�cio-
³ach. Ostatnio �l¹sk, a kon-
kretnie Sosnowiec odwiedzi³
znany rusycysta, znawca lite-
ratury i kultury rosyjskiej,
Andrzej Drawicz. Mówi³ on o

swoich reminiscencjach
z ostatniego pobytu w
kraju Wielkiego Brata,
o nauczaniu jêzyka ro-
syjskiego w polskiej
szkole oraz o najnow-
szych wydarzeniach  w
ruchu literackim Rosji.
Stwierdzi³ on m.in., ¿e
Polacy, aby wyra¿aæ opi-
nie o krajach Zachodu
siê w obowi¹zku najpierw
je zobaczyæ i poznaæ, na-
tomiast aby wyraziæ
opiniê o Zwi¹zku Ra-
dzieckim, ale nie musz¹
znaæ jego realiów, by
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stawiaæ tezy twarde i pewne.
Polak wie najlepiej jak w
Zwi¹zku jest. I w tym w³a�nie
wzglêdzie b³¹dzimy, poniewa¿
nie znamy tego narodu ani
kraju tak dobrze, jak to sobie
wyobra¿amy.
--- Z oficjalnych wypowiedzi
pos³a na sejm Wojciecha Wa-
�niowskiego: "kiedy przemawia
genera³ Jaruzelski, frekwen-
cja jest pe³na", "Wychodzê z
za³o¿enia, ¿e najpierw nale¿y
nauczyæ siê s³uchaæ, a dopiero
potem zabieraæ g³os". "Uwa¿am,
¿e waga wypowiedzi zale¿y nie
tylko od jej strony meryto-
rycznej, ale istotne jest z
czyich ust pada". "Uwa¿am
zreszt¹, ¿e najczê�ciej interes
partyjny jest zgodny z intere-
sem ogólnospo³ecznym", "S¹dzê,
¿e pos³owie s¹ przeci¹¿eni
prac¹". Po takich stwierdze-
niach postawiæ diagnozê oso-
bowo�ci pos³a - ³atwo...
--- Na fali pierestrojki w
Rosji zwiêksza siê stopniowo
ilo�æ Rosjan odwiedzaj¹cych
Polskê. Naturalnie, nadal
przyje¿d¿aj¹ tylko na zapro-
szenia, ale k³opoty formalne z
wyjazdem maj¹ jakby mniejsze.
Symptom to chyba pozytywny,
bior¹c pod uwagê, ¿e konfron-
tacja z polsk¹ rzeczywisto�ci¹
³atwiej mo¿e podwa¿yæ zako-
rzenione w rosyjskiej �wiado-
mo�ci przekonanie, ¿e Rosja
w³a�nie, jako czo³owe pañstwo
w obozie, musi tê biedn¹ i
niepokorn¹ Polskê utrzymywaæ
w ryzach ale i gospodarczo.
=========================

MY�LI LUDZI WIELKICH

    W narodzie wolnym bardzo
czêsto obojêtnym jest, czy oby-
watele rozumuj¹ dobrze, czy
�le; wystarczy, ¿e rozumuj¹:
st¹d p³ynie wolno�æ, która
ubezpiecza od skutków tych
rozumowañ. W rz¹dzie despo-
tycznym zarówno szkodliwym
jest, czy siê rozumuje dobrze
czy �le; wystarczy, ¿e siê ro-
zumuje, aby to grozi³o podsta-
wom rz¹du.

   MONTEQUIEU

    Ormianie, jak i inne narody w konglomeracie rosyjskim,
wyró¿niaj¹ siê na tle i stanowi¹ nawet swego rodzaju ewe-
nement. Izoluj¹ siê od Rosjan walcz¹ z izolacj¹ od kultury
Zachodu. Ogromna emigracja zarobkowa Ormian dba o star¹
ojczyznê i eksportuje do niej zachodni¹ kulturê, z któr¹
Ormianie siê identyfikuj¹, m.in. z racji swej religii.
W kioskach azerskich bez k³opotu kupiæ mo¿na zachodni¹
prasê; do kraju �ci¹gane s¹ zdobyczne techniki, zachodnie
filmy i literatura. M³odzie¿ doskonale w³ada zachodnimi
jêzykami. Po przeje�dzie przez wy¿ej po³o¿one obszary impe-
rium uderza kulturowa inno�æ tej krainy i ludzi. Zaska-
kuje ich patriotyzm, nie zabity i nie wyrugowany w ci¹gu
ostatnich siedemdziesiêciu lat internacjonalistycznego
komunizmu. Ormianie wci¹¿ maj¹ pewno�æ, ¿e ich kraj bêdzie
kiedy� suwerenny. To poczucie wiêzi narodowej, to¿samo�ci z
kultur¹, ka¿e upominaæ siê Armenii o swoich rodaków w
Azerbejd¿anie. Czy pierestrojka oka¿e siê pomy�ln¹ oko-
liczno�ci¹ dla ich narodowych planów?
=================================================

ZNACZKI... ZNACZKI...
--- Bloczek-cegie³ka na fundusz Niezale¿nego Zrzeszenia
Studentów, cztery niez¹bkowane znaczki w dwóch rzêdach,
kolor czarny, niemia³ 50 z³. Na znaczkach wizerunki: or³a
polskiego w koronie, wysokich bloków mieszkalnych w nocy
z zapalonymi �wiat³ami w oknach uk³adaj¹cymi siê w znak
Polski Walcz¹cej, winiet czasopism "Barykada", "Indeks",
"Gazetka Krakowska", "Przegl¹d Akademicki", "Kurier Stu-
dencki".
--- Znaczek wydany w 120-t³¹ rocznicê urodzin Marsza³ka
Pi³sudskiego, z¹bkowany, kolor granatowy, z wizerunkiem
popiersia Marsza³ka en face. Nomina³ 100 z³.
================================================

CO NAM ZOSTA£O Z WOJENNYCH DNI /M.IN./
Ludzie siedz¹ w domach.

Wielkie polskie miasta przypominaj¹ o zmroku oko³o dzie-
si¹tej wymar³e kamienne pustynie. Po ulicach czasem tylko
przetoczy siê pijak lub inny podejrzany typ. Ale i ci pl¹-
cz¹ siê tylko do dziesi¹tej. Oko³o pó³nocy spotkaæ mo¿na na
ulicach Krakowa ju¿ tylko milicjê i szczury.
    Zniknê³o nocne ¿ycie kulturalne, ludzie, je�li gdzie�
wychodz¹, to do znajomych, ale i to wczesnym wieczorem.
    Powody? Pracujemy wszyscy na kilku etatach - musimy
wiêc spaæ i wyspaæ siê. Jeste�my ubo¿si - kogo dzi� staæ na
kolacje w restauracjach, dancingi lub inne nocne eskapa-
dy? Nielicznych. Dzi� bardziej op³aca siê przyjemno�æ w
domu w³asnym sumptem, mniejszym kosztem i bezpieczniej, bo
w�ród swoich.
    W Krakowie dochodzi jeszcze jedna okoliczno�æ - komu-
nikacja. Odk¹d zniesiono nocne kursowanie tramwajów i li-
czyæ mo¿na tylko na nocne autobusy - z dojazdem do domu
mo¿na siê przeliczyæ. Taksówki drogie. Miasto rozleg³e.
Wiêc lepiej siedzieæ w domu.
    I tym sposobem w³adza osi¹ga to, co po cichu zamierza.
Godzina policyjna trwa dla nas nadal.
====================================================

    Tylko na m¹dro�ci i umia-
rze my�li mo¿na trwale ugrun-

towaæ szczê�cie ojczyzny.

NAPOLEON    ---
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=========================

Z REGIONU
--- Ruch "Odwaga i Prawda"
im. ks. Jerzego Popie³uszki
rozpocz¹³ akcjê ulotkow¹ w
obronie wiê�niów politycz-
nych. Teoretycznie nie ma ich
od wrze�nia 1986, ale przypo-
mnijmy za ROiR, ¿e siedz¹ je-
szcze: K. Krauze, K. Wolf, K.
Morawiecki, H. £ukowska, H.
Piec, K. Szymañski, A. Górny,
A. Ko³odziej, A. Hodysz, K. Szy-
balski, P. Siedliñski. 9 kwie-
tnia ruch zorganizowa³ tak¿e
pielgrzymkê wiê�niów i in-
ternowanych na Jasn¹ Górê.
Spotkanie zakoñczy³o siê msz¹
�w. w sobotê o godz. 11.00 w
kaplicy Matki Bo¿ej.
--- Rozkrêca siê machina
wyborcza do rad narodowych.
Krakowska Rada PRON zwo³a³a
7 bm. kolejne posiedzenie
cz³onków zbiorowych po�wiê-
cone wyborom. Uczestnikom
przys³ugiwa³o p³atne zwol-
nienie z pracy, jak wiadomo,
ustawowo zagwarantowane.
Szczê�cie, ¿e nie musia³
uczestniczyæ ca³y cz³onek
zbiorowy, a jedynie jego po-
jedynczy reprezentant.
--- 14 kwietnia br., o godz.
11-tej, przed kolegium d/s
wykroczeñ dla �ródmie�cia
/ul.. Grodzka 65/ stan¹æ maj¹
obwinieni o sianie niepokoju
spo³ecznego w dniu 7.II br.
Stanis³aw Branicki, Franci-
szek Urbañczyk, Jacek Smago-
wicz.
--- We wtorek 5 kwietnia na
Cmentarzu Rakowickim, tu¿

obok symbolicznego grobu ks.
J. Popie³uszki, postawiono
krzy¿ dla upamiêtnienia
ofiar Katynia. Uroczysto�æ
zorganizowa³ Ruch "Odwaga i
Prawda" dzia³aj¹cy przy ko-
�ciele w Mistrzejowicach. O
zbrodni katyñskiej przypomi-
na tak¿e ulotka ruchu. Mówi
ona, ¿e Katyñ nie by³ nigdy
bia³¹ plam¹, ale amarantowym
morzem polskiej krwi i ³ez,
dalszym ci¹giem agresji 17
wrze�nia 1939 r. Ulotka koñ-
czy siê s³owami - Katyñ nie
by³ jeden.
--- Przejmuj¹c¹ drogê krzy-
¿ow¹ mo¿na obejrzeæ w ko-
�ciele mistrzejowickim. Two-
rzy j¹ 15 p³ócien malowanych
przez Romana Skowrona. Na
szarych, zasnutych mg³¹ i
smogiem obrazach, pojawia
siê Jezus d�wigaj¹cy swój
krzy¿ w otoczeniu robotni-
czej braci. Naprzeciw nim
wychodz¹ ZOMO-wcy, fa³szywi
sêdziowie, SB-cy. W t³umie
pojawia siê kilkakrotnie
postaæ Wa³êsy oraz innych
ludzi Solidarno�ci. Na paru
obrazach s¹ zaznaczone da-
ty upamiêtniaj¹ce ciernio-
w¹ drogê "S": Stocznia, in-
ternowanie i prze�ladowa-

nia, brutalne interwencje ZOMO
- 13 maja 1982 Rynek Krakow-
ski, 31 sierpnia 1982 Lubin,
chwile triumfu i nadziei -
papieska pielgrzymka do Pol-
ski 1983. Ca³o�æ wzruszaj¹ca i
godna obejrzenia.
--- Ruch "Odwaga i Prawda"
wzywa do protestu przeciwko
zbyt wysokim podwy¿kom cen
biletów komunikacji miejskiej.
Dnia 13 kwietnia br. w godz.
14-15, na znak protestu nie
korzystamy ze �rodków komuni-
kacji miejskiej.
--- Miejskie Przedsiêbiorstwo
Us³ug Komunalnych wprowadzi-
³o 47% podwy¿kê ceny us³ug po-
grzebowych. Miejska Rada Na-
rodowa, której podlega ta fir-
ma, pozytywnie zaopiniowa³a
podwy¿kê, a radni, jak donios³a
prasa, postulowali przy tym,
¿eby MPUK w wiêkszym ni¿ do-
tychczas stopniu zwraca³o
uwagê na sposób zachowania
swoich pracowników podczas
uroczysto�ci pogrzebowych. Owi
pracownicy to obdarci, brudni
czêsto pijani grabarze, bez
których nie sposób rozstaæ siê
z tym �wiatem. Oto kolejny mit
socjalizmu: chrupkich bu³e-
czek nie bêdzie, tak jak i
trze�wych grabarzy. Nawet

===================================================
C z y t a j  u w a ¿ n i e

CO JEST CO?
    Poza podzia³ami politycznymi istnieje w naszej opozycji
podzia³ na amatorstwo i profesjonalizm. Podzia³ jest wyzna-
czony przez poziom dzia³alno�ci, a tak¿e przez jawno�æ lub
tajno�æ oraz polityczne ambicje. S¹ ludzie pracuj¹cy mrówczo
przez lata, ludzie chodz¹cy na zebrania, a tak¿e ugrupowa-
nia o nazwach d³u¿szych ni¿ listy uczestników.
    Broniê prawa ich wszystkich do istnienia. Funkcjonowa-
nie ¿adnej z tych grup nie jest przeszkod¹ dla innych, i
zgrzeszy³em je�li kiedy� twierdzi³em inaczej. Tajno�æ nie
jest wrogiem jawno�ci, profesjonalizm wspiera siê o amator-
stwo, a amatorstwo jest bardzo s³abe bez profesjonalizmu. Go-
rzej, gdy jak¹� drogê traktuje siê jako jedynie s³uszn¹. Ale
to ju¿ zupe³nie inna historia. /k/
===================================================

WOJNA Z NARODEM WIDZIANA OD �RODKA - ci¹g dalszy wywiadu
"Kultury" z p³k. R. Kukliñskim, przeprowadzonego w pi¹t¹
rocznicê wprowadzenia stanu wojennego w Polsce /43/.

R.J. KUKLIÑSKI: /.../ Po tej owocnej naradzie, na odbytym
w dniu 13 wrze�nia 1981 roku nadzwyczajnym posiedzeniu Ko-
mitetu Obrony Kraju z udzia³em zaproszonego Kani, wojsko i
Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych wyst¹pi³o we wspólnym blo-
ku z postulatem niezw³ocznego wprowadzeniu stanu wojennego.

/c.d. na s. 2/

/c.d. na s. 2/
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przy 50-procentowej podwy¿ce.
=========================
Z KRAJU
--- 7 kwietnia br. w Warsza-
wie przed siedzib¹ Minister-
stwa Zdrowia odby³a siê de-
monstracja pracowników tego
resortu. Oko³o 300 osób prote-
stowa³o przeciw niskim zarob-
kom oraz tragicznym warunkom
leczenia w kraju o bezp³atnej
opiece lekarskiej.
--- Kwiecieñ og³oszony zosta³
w PRL-u miesi¹cem pamiêci
narodowej. I chocia¿ re¿imowa
propaganda wi¹¿e tê tradycjê z
wyzwoleniem obozu w Buchen-
waldzie, pamiêæ narodowa
sk³ania siê raczej ku roczni-
cy zbrodni katyñskiej, doko-
nanej na kilkunastu tysi¹cach
polskich oficerów przez NKWD
na wiosnê 1940 roku. Ze zbrod-
ni¹ t¹ wi¹¿e siê równie¿ ze-
rwanie przez Stalina z rz¹dem
Sikorskiego /25.IV.1943/. Niech
wiêc kwiecieñ zostanie miesi¹-
cem pamiêci nie tylko o Bu-
chenwaldzie, ale i o Katyniu
i jego nastêpstwach.
--- ¯ycie przerasta kabaret.
Wybrany z wielkim hukiem
Rzecznik Praw Obywatelskich
odmówi³ zajêcia siê zlikwido-
wanym przez przewodni¹ si³ê
pluralizmem zwi¹zkowym. Z
najwiêksz¹ powag¹ natomiast
przeanalizowa³ sposób przy-
dzia³u telefonów. W nastêpnym
etapie rzecznik zajmie siê
pewnie tym, ¿e gdzie� nie do-
wie�li mleka.
============================
ZE �WIATA
--- Pierestrojka pierestroj-
k¹, g³asnost g³asnosti¹, ale
telewizja nadal nie wie jak
zachowaæ siê w sytuacjach
niespodziewanych, a wymagaja-
cych szybkiego komentarza.
Nabiera wiêc wody w usta i
milczy. Tak by³o w przypadku
nag³ego wyjazdu szefa re¿imu
afgañskiego Nad¿ibullaha na
spotkanie z Gorbaczowem. Na-
d¿ibullah odlecia³ do ZSRR
wraz z przebywaj¹cym w Kabulu
Szewardnadze. I chocia¿ w re-
lacji DTV o tej wizycie o od-
locie radzieckiego ministra z
Kabulu wyra�nie by³o widaæ,

i¿ wraz z nim i zachêcany
przez niego wsiada do samo-
lotu Nad¿ibullah, poinformo-
wano o tym dopiero w ostat-
nim dzienniku, kiedy wiado-
mo�æ o przylocie Nad¿ibulla-
ha do Taszkientu poda³ TASS.
Milczenie jest z³otem.
==========================
WESELMY SIÊ
    Minister Krawczuk ujaw-

ni³, i¿ jego jedynym zmar-
twieniem jest fakt, ¿e nie
powsta³o dot¹d nowe "Wesele".
Na pociechê mamy magazyny
"Pan" i "Reporter", a w tele-
wizji "ró¿ow¹ seriê" oraz mi-
nistra, recytuj¹cego wierszyk
o biedzie, "któr¹ nie trza siê
przejmowaæ".
    Aby�my tylko!

---

    Gen. Kiszczak przedstawi³ "druzgoc¹ce powody" parcia "So-
lidarno�ci" do kontrrewolucyjnej zmiany ustroju PRL, poin-
formowa³ o rzekomym tajnym planie "Solidarno�ci" przejêcia
�rodków masowego przekazu, a tak¿e o tym, ¿e ruch ten posia-
da jakiego� ukrytego sprzymierzeñca w samym centrum stanu
wojennego. Jako dowód tego przytoczy³ fakt, i¿ du¿a czê�æ
dzia³aczy "Solidarno�ci" zna dok³adnie nasze plany, ³¹cznie
z planem internowania, list¹ osób przewidzianych do aresz-
towañ, a nawet kryptonimem tej operacji. W dalszej czê�ci
swego wyst¹pienia gen. Kiszczak przedstawi³ stan przygoto-
wania MSW do wprowadzenia stanu wojennego, stwierdzaj¹c, ¿e
s¹ one w pe³ni gotowe do dzia³añ. W konkluzji zwróci³ siê o
podjêcie decyzji politycznej o wprowadzeniu stanu wojennego.
    Gen. Siwicki stwierdzi³ na wstêpie, ¿e - cytujê dos³ownie
- "Sztab Generalny WP podziela przedstawion¹ przez Ministra
Spraw Wewnêtrznych, tow. gen. dyw. Cz. Kiszczaka ocenê za-
miarów przeciwników, który na pierwszej czê�ci zjazdu "Soli-
darno�ci" odkry³ swoje karty. Jeste�my zgodni co do tego, i¿
w forsowanej obecnie przez radyka³ów nowej próbie si³ same
�rodki polityczne nie bêd¹ ju¿ w stanie powstrzymaæ nieko-
rzystnego biegu wydarzeñ w kierunku kontrrewolucyjnej
zmiany systemu spo³eczno-politycznego oraz przejêcia w³adzy
przez si³y wrogie socjalizmowi.
  Od pocz¹tku konfliktu niezmiennie uwa¿amy, ¿e wprowadze-
nie stanu wojennego powinno byæ ostateczno�ci¹. Z tym wiêk-
szym niepokojem przyjmujemy - przygotowan¹ na wielk¹ skalê
przez ekstremê "Solidarno�ci" - konfrontacjê o dostêp do
�rodków masowego przekazu oraz ustanowienie anarcho-syn-
dykalistycznej koncepcji samorz¹dów pracowniczych, która tê
ostateczno�æ w sposób niebezpieczny przybli¿a".
    Wychodz¹c z powy¿szej oceny, gen. Siwicki - zgodnie z wy-
tycznymi gen Jaruzelskiego - przedstawi³ Komitetowi Obrony
Kraju do rozpatrzenia dwa zasadnicze warianty dzia³añ.
cdn.
====================================================

L u f c i k   w a r i a t a

    Obieg³a ostatnio wszystkie sale wiadomo�æ, ¿e czekaj¹ nas
wielkie zmiany: naczelny lekarz odchodzi na z góry upatrzo-
n¹ pozycjê, a jego miejsce ma zaj¹æ kto� inny. Wtajemniczeni
twierdz¹, ¿e zastêpca redaktora naczelnego gazetki �ciennej,
Miecio zwany "Grzywk¹". Jedni ciesz¹ siê, bo Miecio puszcza³
czasem weso³e kawa³ki, inni siê martwi¹, bo pamiêtaj¹ oko-
liczno�ciowe wstêpniaki. Najciekawsza by³a reakcja pielê-
gniarza Y.: otworzy³ gêbê, potem westchn¹³ co� w rodzaju
"Okurr", wreszcie cisn¹³ w k¹t kaftan i poszed³ zamkn¹æ siê
w WC. No, no?

- Hipek -
===================================================
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POTWIERDZAMY: Wis³a - 1000.
D z i ê k u j e m y !

=========================

Z REGIONU
--- 14 kwietnia w czwartek,
pod Collegium Novum odby³ siê
o godz. 12-tej wiec, zorgani-
zowany przez Ruch "Wolno�æ i
Pokój", Niezale¿ne Zrzeszenie
Studentów oraz Samorz¹d Stu-
dencki UJ. Wiec, który zapo-
wiada³y plakaty i og³oszenia
rozwieszone w budynkach
uniwersyteckich, zgromadzi³
oko³o tysi¹ca osób. Przycho-
dzili studenci wraz z kadr¹
- prosto z zajêæ. Kolportowa-
no ulotki, skandowano has³a,
m.in. "relegowaæ SB z uczel-
ni", "¿¹damy przestrzegania
praw cz³owieka". Wiec trwa³
oko³o jednej godziny.
--- Biuro Plakatowania Mia-
sta, monopolista w dziedzinie
reklamy wizualnej, zapowiada,
i¿ w najbli¿szym czasie przyj-
mowaæ bêdzie do wyklejenia
na mie�cie minimalne ilo�ci
afiszów i plakatów. Powód
prosty: najpierw rocznica
urodzin Lenina, potem 1 Ma-
ja, 9 Maja i wybory do rad
narodowych. Do wakacji wiêc,
na tablicach reklamowych
Biura królowaæ bêdzie w rów-
nych pasmach smutna propa-
ganda ideologiczna. Inne
reklamy, nawet ju¿ wydruko-
wane, pójd¹ od razu na maku-
laturê. Przed 1 maja zarz¹-
dzi siê te¿ pewnie tzw. po-
rz¹dki, czyli likwidacjê re-

klam "dzikich", klejonych
na p³otach, nieczynnych
sklepach itp. Pozostan¹
tylko obwieszczenia wybor-
cze, wywieszane na szybach
wystawowych od wewn¹trz by
nie zosta³y zerwane przez
wroga.
--- Ró¿ne instytucje kultu-
ralne nêkane s¹ co jaki�
czas przez krakowskie Kura-
torium O�wiaty i Wychowania
w sprawie kalendarza imprez
m³odzie¿y szkolnej. Kurato-
rium domaga siê np. od tea-
trów podania terminu imprez
dla m³odzie¿y pod rygorem

nie uwzglêdnienia ich w pro-
gramach pracy dydaktycznej
szko³y. Kwitnie radosna
twórczo�æ biurokracji socja-
listycznej.
=========================

Z KRAJU
--- 9 kwietnia opu�ci³a wiê-
zienie Hanna £ukowska-Kar-
niej aresztowana i wiêziona
razem z Kornelem Morawiec-
kim. Zaapelowa³a ona do opo-
zycji o nieustawanie w pro-
testach przeciwko wiêzieniu
Morawieckiego i innych wiê�-
niów politycznych.

===================================================

WOJNA Z NARODEM WIDZIANA OD �RODKA - ci¹g dalszy wywiadu
"Kultury" z p³k. R. Kukliñskim, przeprowadzonego w pi¹t¹
rocznicê wprowadzenia stanu wojennego w Polsce /44/

R.J. KUKLIÑSKI: /.../ Wychodz¹c z powy¿szej oceny - gen. Si-
wicki zgodnie z wytycznymi gen. Jaruzelskiego - przedstawi³
Komitetowi Obrony Kraju do rozpatrzenia dwa zasadnicze wa-
rianty dzia³añ.
    W wariancie pierwszym: "W wypadku proklamowania przez
KKP "Solidarno�æ" gotowo�ci strajkowej lub strajku prasy,
radia i telewizji po³¹czonego prawdopodobnie z kontynuowa-
niem dotychczasowych, b¹d� rozpoczynaniem nowych lokalnych
i regionalnych form protestu, w tym tak¿e strajków" - gen.
Siwicki zaproponowa³: "rozpocz¹æ podwy¿szanie gotowo�ci bo-
jowej si³ zbrojnych, si³ resortu Spraw Wewnêtrznych oraz
ogólnej gotowo�ci niektórych centralnych i terenowych or-
ganów administracji pañstwowej - jako wyraz zdecydowania
w³adzy do radykalnego przeciwdzia³ania destrukcjom".
    Omawiaj¹c ten wariant dzia³añ, gen. Siwicki stwierdzi³,
¿e: "Demonstracyjne jawne oraz prowadzone z pe³n¹ determi-
nacj¹ przygotowania obronne w dziedzinie bezpieczeñstwa
pañstwa mog¹ spowodowaæ cofniêcie siê ekstremy, b¹d� czasowe
z³agodzenie jej presji i rozpoczêcie poszukiwañ mo¿liwych do
przyjêcia przez w³adzê rozwi¹zañ bez przekraczania progu
fizycznej konfrontacji.
    Wariant ten tworzy³ tylko pewn¹ niewielk¹ szansê prze-
zwyciê¿enia impasu bez u¿ycia si³y. Jego zasadnicz¹ s³abo-
�ci¹ jest natomiast rezygnacja z czynnika zaskoczenia".
    W dalszym wywodzie szef Sztabu Generalnego WP stwier-
dzi³, ¿e: "Z punktu widzenia skuteczno�ci dzia³ania organów
i si³ egzekwuj¹cych postanowienia o stanie wojennym, zw³asz-
cza prowadzenia niezwykle istotnych operacji specjalnych,
wcze�niejsze ujawnienie przygotowañ nie jest celowe. Dlatego
te¿ drugi wariant - traktowany przez Sztab Generalny, a
tak¿e resort Spraw Wewnêtrznych jako zasadniczy - zak³ada:
- po pierwsze, pe³n¹ skryto�æ przygotowañ; - po drugie, taki
dobór momentu wprowadzenie stanu wojennego, który zapew-
nia³by najwiêksze zaskoczenie niezbêdne zarówno do celów
operacyjnych, jak i wywo³ania silnego wstrz¹su w spo³eczeñ-
stwie".
    Przy omawianiu tego wariantu, gen. Siwicki poinformowa³,
¿e: "Analiza posiadanych i stale uaktualnianych dokumentów
planistycznych i wykonawczych upowa¿nia do zameldowania,
i¿ w sensie organizacyjnym                /c.d. na stronie 2/
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--- Przed rokiem Narodowy
Bank Polski opracowa³ pro-
gram ratowania z³otówki
drog¹ obni¿enia czarnoryn-
kowego kursu dolara. Pro-
gram zawiera³ wiele uczo-
nych stwierdzeñ. Po roku
czarnorynkowa cena dolara
wzros³a prawie trzykrot-
nie, a sklepy Pewexu mno¿¹
siê jak grzyby po deszczu.
=======================
Z   l i s t ó w   d o
r e d a k c j i
"Kraków. Ruch "Odwaga i
Prawda" NH im. ks. J. Popie-
³uszki zwraca siê z pro�b¹
do Redakcji "Ma³ej Polski",
aby ta zas³u¿ona firma nie
pakowa³a wszystkiego do
jednego worka, I tak, nie
jest prawd¹, aby Ruch "OiP"
zorganizowa³ Pielgrzymkê
Wiê�niów na Jasn¹ Górê
9.04, my�my tam tylko byli.
Jako Ruch dzia³amy w Kra-
kowie, Nowej Hucie i Regio-
nie, a nie tylko w Mistrze-
jowicach i choæ popieramy
wszystkie protesty przeciw
podwy¿kom cen, uwa¿aj¹c je
za ludobójcze, to nie my je-
ste�my autorami bojkotu
komunikacji z 13.04, jak
widnieje to w numerze
15/262/ z 11.04/88 Ma³ej
Polski."/Serwis Ruchu "Od-
waga i Prawda", Nowa Huta
3.04.-14.4./
=======================

ZE �WIATA
--- W miarê os³abienia
radzieckiej pierestrojki,
przyswaja ona sobie jêzyk
dobrze znanej nam "pol-
skiej" odnowy. W moskiew-
skiej prasie pojawia siê na
przyk³ad has³o: "wiêcej de-
mokracji - wiêcej socjali-
zmu". No, i co o tym my�leæ?
Wiadomo przecie¿, ¿e albo
jedno, albo drugie.
=======================

MY�LI �REDNIEGO POLAKA

    Obecne trudno�ci nazy-
wamy przej�ciowymi, bo od
40 lat przechodz¹ one z po-
kolenia na pokolenie.

mo¿liwe jest obecnie w³a�ciwie w bardzo krótkim czasie siê-
gniêcie do tego �rodka obrony pañstwa".    cdn.
====================================================

MARZEC 68 PO LATACH DWUDZIESTU

    Za nami dwudziesta rocznica wydarzeñ marcowych z 1968
roku. W marcu roku bie¿¹cego, staraniem Towarzystwa Bibliote-
ki S³uchaczów Prawa UJ zorganizowano na uniwersytecie sesjê
naukow¹ po�wiêcono Marcowi 68, na któr¹ z³o¿y³y siê referaty
i dyskusja panelowa.
    Z ciekawym referatem wyst¹pi³ dr Andrzej Flis z Instytutu
Socjologii UJ. Mówi³ on o kryzysach w³adzy w PRL i zachodz¹-
cymi wraz z nimi przemianami rytua³u politycznego. Dr Flis
dokona³ interesuj¹cej analizy teoretycznej Wydarzeñ Marco-
wych. Jego zdaniem, kryzys w³adzy w ustroju komunistycznym
polega na pog³êbianiu siê przepa�ci miêdzy rzeczywisto�ci¹
ideologiczn¹, kreowan¹ przez partiê, a rzeczywisto�ci¹ rzeczy-
wist¹. Mostem, a raczej w¹t³¹ k³adk¹ nad ow¹ przepa�ci¹ okazu-
je siê rytua³ polityczny, który pozwala pogodziæ ideologiczne
brednie z realn¹ rzeczywisto�ci¹. Tak¹ ideologiczn¹ by³o np.
przekonanie o racjonalnym charakterze monopolu w³adzy partii
i spo³ecznym mandacie Gomu³ki. W sytuacji marcowego buntu go-
dzono je z rzeczywisto�ci¹ odprawiaj¹c rytua³ odwo³uj¹cy siê -
jak ka¿dy rytua³ - od strefy sacrum i profanum. Sacrum to
spo³eczeñstwo doskona³e, reprezentowane przez elitê w³adzy,
profanum - to spo³eczeñstwo u³omne reprezentowane przez de-
wiantów. Marcowy rytua³ polityczny polega³ wiêc na oddawaniu
czci sacrum i demonstrowaniu wrogo�ci wobec profanum.
    Owa wrogo�æ zawarta by³a w wielu sloganowych zwrotach,
dzisiaj �miesznych, a wówczas nie pozbawionych demonicznego
podtekstu. Oto jedna z czo³owych dzia³aczek Marca okazuje siê
"bywalczyni¹ komisów gasz¹c¹ papierosy w d¿emie", demonstranci
to "chuligani niestrzy¿eni", a ich przywódcy, to "nylonowi ko-
smopolici". Jak godnie zabrzmi¹ w tej atmosferze zaklêcia ze
strefy sacrum. S³owa skierowane przez prof. Rybickiego, rek-
tora UW do tzw. aktywu robotniczego, bij¹cego studentów i w
czasie ich wiecu: dziêkujê wam, towarzysze. Ile¿ czci dla sa-
crum us³yszy siê w powiedzeniu Edwarda Gierka o "m¹ceniu spo-
kojnej �l¹skiej wody, która pogruchocze ko�ci wichrzycielom".
    Po referacie Flisa zaczê³a siê dyskusja panelowa, która
ukaza³a szczerszy kontekst spo³eczny Marca. Przypomniano o
patriotycznej nucie lat 60-tych /M. Król/, frakcyjnej walce
w partii /J. Jedlicki/ i uwarunkowanych miêdzynarodowych /R.
Terlecki/.
    Kilkuset studentów obecnych na sesji mog³o zatem wyrobiæ
sobie jaki taki pogl¹d na wydarzenia "historyczne ", które
mia³y miejsce, gdy byli dzieæmi lub wrêcz niemowlêtami.
====================================================

L u f c i k    w a r i a t a
    Kazali mi dy¿urowaæ przy zepsutym d�wigu /zamek nie dzia-
³a, a d�wig zabrany do pierestrojki, wiêc nieszczê�cie gotowe/
- pod kartk¹ "przed wej�ciem - sprawd�..."/ resztê kto� ode-
rwa³/. Wzi¹³em gazetê. I co przeczyta³em ? - ¿e "polonezy"
"znajduj¹ siê na wyposa¿eniu armii Stanów Zjednoczonych, sta-
cjonuj¹cej na terenie RFN". Rany Boskie, co to siê porobi³o?! A
Wiesio Dymny z takim przekonaniem wo³a³ niegdy�: "Nie bêdzie-
my sprzedawaæ rowerów Bundeswehrze !!!".
    Z drugiej strony - mo¿e i dobrze?
    Hej!

 - Hipek -  ---
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Z REGIONU
--- W poniedzia³ek 18 kwiet-
nia na starej studni w Rynku
G³ównym pojawi³a siê dekla-
racja przypominaj¹ca samo-
spalenie, jakie mia³o tu
miejsce na wiosnê 1980 roku.
Jednym z motywów tego aktu
by³ protest przeciw ukrywa-
niu prawdy o Katyniu. Tote¿
w rocznicê zbrodni katyñ-
skiej studniê przystrojono
pniem m³odej brzozy przywi¹-
zano bia³o-czerwon¹ wst¹¿k¹.
Obok zap³onê³y grobowe zni-
cze. Po paru godzinach, sta-
rym zwyczajem pamiêtaj¹cym
jeszcze czasy Gierka, dekora-
cjê po cichu zlikwidowano.
--- W czwartek 28 bm. w ko-
�ciele O.O. Dominikanów wy-
st¹pi³ z prelekcj¹ mec. Si³a-
Nowicki. Jest on, jak wiadomo
cz³onkiem Rady Konsultacyj-
nej przy Jaruzelskim. Za wej-
�cie do niej by³ mocno kryty-
kowany przez �rodowiska nie-
zale¿ne.
--- Wstêpem do obchodu majo-
wych rocznic jest wystawa
fotograficzna urz¹dzona w
kru¿gankach ko�cio³a Domi-
nikanów. Zebrano na niej
kilkana�cie fotografii z po-
grzebu Józefa Pi³sudskiego w
maju 1935 roku, które cudem
ocala³y w prywatnych rêkach
i po wielu perypetiach s¹ po
raz pierwszy prezentowane
szerszej publiczno�ci.
--- Kolejna akcja pod kryp-
tonimem "Porz¹dek 88" rekla-
mowana jest jako przejaw dys-
cypliny i prê¿no�ci si³ po-

rz¹dku. Kontrolowaæ siê bê-
dzie wszystko: od czysto�ci
szaletów po morale dyrekto-
rów. Przypomina siê jako ¿ywo
dzia³alno�æ Terenowych Grup
Operacyjnych znanych sprzed
stanu wojennego.
========================

Z KRAJU
--- Trzeci raz z rzêdu nie
wykonano planu budownictwa
mieszkaniowego. Nic wiêc nie
wynika z tego, ¿e na rok bie-
¿¹cy zaplanowano przekrocze-
nie 200 tysiêcy oddanych

mieszkañ w kraju, a na
ostatni rok piêciolatki pla-
nuje siê 300 tys. mieszkañ.
Najgorzej sytuacja wygl¹da w
du¿ych aglomeracjach, gdzie
oddaje siê poni¿ej czterech
mieszkañ na 1000 mieszkañców
/�rednia krajowa oko³o piêæ/.
Znamienne s¹ liczby mieszkañ
oddanych w roku 1978 i 1987:
w Warszawie - 17525 i 6837, w
aglomeracji gdañskiej - 8181
i 4146, katowickiej - 36590 i
16441, w Krakowie - 8890 i
2573, w £odzi - 10252 i 4369.
/NAI/

===================================================
C z y t a j   u w a ¿ n i e

COMMUNISM IS DEAD
    S³owo "kryzys" jest k³amstwem jak wiele innych. Kryzys
znaczy co� przej�ciowego. Po kryzysie pacjent umiera albo
czuje siê lepiej. W³a�ciwsze by³oby tu okre�lenie "agonia".
    Ale to nie my umieramy. Naród prze¿yje i prze¿yje kul-
tura narodowa, która powstaje z upadku. Umiera forma pañ-
stwa tzw. socjalistycznego, satelity imperium. Umiera, bo
nie mo¿e ju¿ pe³niæ swych funkcji gospodarczych ani poli-
tycznych. Jeste�my w okresie przej�ciowym przed nastêpn¹
form¹, jeszcze nieznan¹ ale bli¿sz¹ kapitalizmowi pierwot-
nemu. Najd³u¿ej trwaj¹ zmiany polityczne, ale ideologia jest
martwa. Czasy zmieniaj¹ siê szybko.
    Uczmy siê liczyæ pieni¹dze i angielskiego. /k/
====================================================

CO PO WYJ�CIU CZERWONEGO SMOKA
    Afganistan mia³ mniejszego pecha ni¿ Polska. Dosta³ siê
pod sowieckie panowanie o wiele pó�niej, graniczy te¿ przez
Pakistan z Zachodem. Po dziewiêciu latach wojny Armia Cze-
rwona szykuje siê do odwrotu. Jak bêdzie wygl¹daæ upra-
gniona przez Afgañczyków wolno�æ?
    Mo¿e do�æ podobnie jak nasza gdyby czerwoni opu�cili
Polskê. A wiêc miêdzynarodowe gwarancje bezpieczeñstwa dla
pozostaj¹cych w kraju komunistów, ostra rywalizacja stron-
nictw niepodleg³o�ciowych, dominuj¹ca rola religii w ¿yciu
codziennym, g³êbokie konflikty socjalne i odpowiadaj¹ce im
podzia³y polityczne.
    To wszystko przyniesie Afganistanowi wolno�æ, która
jest o wiele trudniejsza od niewoli. Niewola likwiduje
przejawy autentycznego ¿ycia i stwarza pozorny luksus bez-
wolnej wegetacji. Patrzmy zatem na Afganistan po wyj�ciu
czerwonego smoka, by�my byli przygotowani na to, co i nas
spotkaæ mo¿e.
====================================================

WOJNA Z NARODEM WIDZIANA OD �RODKA - ci¹g dalszy wywiadu
"Kultury" z p³k. R. Kukliñskim, przeprowadzonego w pi¹t¹
rocznicê wprowadzenia stanu wojennego w Polsce /45/

R.J. KUKLIÑSKI: /�/ W konkluzji gen. Siwicki stwierdzi³,
/�/ "Ju¿ sam fakt odwo³ania siê w³adzy do tego �rodka
obrony spowodowaæ mo¿e ró¿ne, nieznane nam dzi� reakcje
spo³eczeñstwa. Jak zwykle w takich przypadkach o charakte-
rze szczególnym pozostaje kwestia u¿ycia broni. Mamy jednak
prawo s¹dziæ, ¿e przeciwko decyzji w³adz mo¿e aktywnie wy-

/c.d. na s. 2/
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--- Nie³atwo siê ¿yje u nas
tak¿e i tym, którzy maj¹
zielone. Kiedy na przyk³ad
potrzebuj¹ cementu, nieosi¹-
galnego absolutnie innymi
metodami jak kradzie¿ z bu-
dowy, gdzie go i tak ma³o,
albo zakup w Pewexie, musz¹
siê sporo namêczyæ. Kupowa-
nie cementu w Pewexie pole-
ga na: 1. z³o¿eniu w kasie
odpowiedniej sumy w walucie
wymienialnej, 2. odczekaniu
na swój o przydzia³ /!/ parê
tygodni, 3. zg³oszeniu siê po
odbiór worków z w³asnym
�rodkiem transportu. To, ¿e
kupuje siê za dolary, nie
oznacza, ¿e jest siê obs³u¿o-
nym jak na Zachodzie.
========================

ZE �WIATA
--- Zachwyt radzieck¹ pie-
restrojk¹ s³abnie, gdy do-
wiadujemy siê o rytualnych
zachowaniach, dobrze zna-
nych nam z list poprzednich.
Oto "Sowietskaja Rossija", po
og³oszeniu nieprawomy�lnego
- zdaniem "Prawdy" - arty-
ku³u na temat przebudowy,
publikuje samokrytykê
uznaj¹c nies³uszno�æ swej
publikacji. Czy tak robi
normalna gazeta? Gorbaczow-
ska g³asnost oznacza w du¿ej
mierze jedynie zmianê na
stanowisku trzymaj¹cego wê-
dzid³o, które od nastania
komunizmu na³o¿one zosta³o
wolnej opinii.
========================

MY�LI �REDNIEGO POLAKA
    Raz chocia¿ dotrzymali
przyrzeczenia. Mówili, ¿e
bêdzie gorzej.
========================

MY�LI LUDZI WIELKICH

    Od kiedy nasta³a dykta-
tura proletariatu, dyktator
popad³ w nie³askê.

    Dysydenci s¹ dowodem na
to, ¿e i w socjalizmie wy-
twarza siê warto�æ dodatko-
wa.

PETAR LAZIÆ
========================

st¹piæ jedynie nieliczna ekstrema, natomiast wiêkszo�æ spo³e-
czeñstwa odczuwaj¹ca powa¿ne dokuczliwo�ci obecnego stanu
zachowa wstrzemiê�liwo�æ, a nastêpnie w³adzê poprze. Ponadto
trzeba uwzglêdniæ fakt, i¿ nie jeste�my sami. W przypadku
niekorzystnego rozwoju sytuacji zawsze mo¿emy liczyæ na po-
moc naszych niezawodnych przyjació³. Rodzi siê wiêc potrzeba
pe³niejszego zacie�nienia sojuszniczej wspó³pracy ze Zwi¹z-
kiem Radzieckim oraz pozosta³ymi pañstwami Uk³adu Warszaw-
skiego. W ocenie Sztabu Generalnego istnieje jednak du¿a
szansa rozstrzygniêcia problemów w³asnymi si³ami. Dla osi¹-
gniêcia tego celu konieczne jest zdecydowanie ofensywne i
precyzyjnie zsynchronizowane dzia³anie wszystkich pozostaj¹-
cych w dyspozycji pañstw si³".
    Wiceminister Obrony Narodowej i sekretarz Komitetu Obro-
ny Kraju - gen. broni Tadeusz Tuczapski przedstawi³ komite-
towi do rozpatrzenia akty prawne stanu wojennego /w 99% te
same, z którymi kraj zapozna³ siê 13 grudnia/.        /cdn.
===================================================

POZORNE WYBORY - WYBORNE POZORY
    Takim oto has³em skwitowali�my ostatnie wybory od rad
narodowych. Po up³ywie 4-letniej kadencji ponowne wybory za-
rz¹dzono na czerwiec bie¿¹cego roku.
    Wydana drukiem ordynacja wyborcza, nowa, nie pozostawia
¿adnych w¹tpliwo�ci, i¿ tytu³owe has³o pozosta³o w pe³ni ak-
tualne. Ordynacja reklamowana przez PZPR jako prze³omowa,
zawiera jedynie poprawki kosmetyczne tuszuj¹ce drastyczne
naruszenie zasad demokracji /nie socjalistycznej/.
    Wymieñmy tylko trzy istotne sprawy. Prawo zg³aszania
kandydatów na radnych spo�ród osób "w pe³ni aprobuj¹cych za-
sady socjalistycznego ustroju PRL" maj¹ jedynie cia³a kontro-
lowane przez partiê. Dopuszcza siê co prawda zg³aszanie kan-
dydatów przez zebrania obywateli zwo³ane przez samorz¹dy
mieszkañców miast i wsi, gdzie kontrola partyjna mo¿e byæ
l¿ejsza, lecz niewygodni kandydaci, gdyby siê tam pojawili
odpadn¹ w dalszej procedurze wyborczej wymagaj¹cej zatwier-
dzenia kandydata przez kolegium wyborcze. Z tego zapewne
wzglêdu nie wspomina siê nawet o mo¿liwo�ci zg³aszania kan-
dydatów przez samodzielne grupy wyborców, co wszak jest ele-
mentarnym wymogiem wyboru demokratycznego.
    Kosmetycznym zabiegiem w nowej ordynacji jest zlikwidowa-
nie tzw. miejsc mandatowych i u³o¿enie nazwisk kandydatów w
porz¹dku alfabetycznym. Przy dobrze kontrolowanej selekcji
wstêpnej, któr¹ ordynacja zapewnia, obojêtne staje siê kto zo-
stanie wybrany, a kto odpadnie. Kolegium wyborcze ograniczy
liczbê kandydatów przycinaj¹c odpowiedni¹ liczbê wyborcz¹.
    Wreszcie mo¿liwo�æ kontroli wyborów. Jest ona mo¿liwa wy-
³¹cznie przez przedstawicieli ludu pracuj¹cego w jaki� sposób
zwi¹zanych z parti¹. Inicjatywy obywatelskie pozbawione s¹
jakiegokolwiek wgl¹du za kulisy wyborcze.
    Wyborne pozory zastêpuj¹ wiêc nadal wybory prawdziwe.
I tak bêdzie dopóki istnieje socjalizm.
===================================================
L u f c i k   w a r i a t a
    Postanowi³em przebaczyæ pielêgniarzowi O., ¿e masowa³
mnie zbyt energicznie - zw³aszcza, i¿ zwichniêcia ³atwo siê
wygoi³y. Idê korytarzem u�miechniêty, z wyci¹gniêtymi rêkami
- a ten, kiedy mnie zobaczy³, jak nie stanie niby s³up, jak
nie wrza�nie - i pu�ci³ siê biegiem w kierunku gabinetu dy-
rekcji. No i pozbawiono mnie przepustki na miesi¹c. Za czynne
zniewa¿anie funkcjonariusza na s³u¿bie... Masz ci los. Masa¿e
jednakowo¿ zawieszono. Bywajcie!

      - Hipek -        ---
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POLSKA PATRZY NA NOW¥ HUTÊ
Gdy partia, zwi¹zki zawodowe i dyrekcja HiL malowa³y

transparenty i go³¹bki na patykach na wiec pierwszomajowy,
robotnicy huty rozpoczêli strajk.
w t o r e k ,  26  k w i e t n i a  1 9 8 8

Jako pierwsza o godzinie 9-tej stanê³a Walcownia Zgnia-
tacz, a wkrótce potem Walcownia Profili Drobnych i Drutu.
Pod nieobecno�æ dyrektora Pustówki rozmowy z robotnikami
podejmuje dyr. d/s pracowniczych Stefan Nizio³ek. O�wiadcza
strajkuj¹cym, ¿e jest on niekompetentny w podejmowaniu decy-
zji p³acowych. Oko³o godziny 14-tej powstaje komitet straj-
kowy w sk³adzie: Bogus³aw At³asiñski, Kazimierz Baniak,
Stanis³aw Bir, Andrzej Ciepielewski, Marek Domaga³a, Julian
G¹sior, W³adys³aw Kielian, Henryk Krzy¿ak, Maciej Mac, Ja-
nusz Sojka, Adam Ska³abania, Tadeusz Szczepczyñski, Andrzej
Szewczuwaniec /przewodnicz¹cy/, Marek Waldoñ, Bogdan Wróbel
i Krzysztof Wróbel. Do strajku do³¹czaj¹ kolejne wydzia³y:
Walcownia Blach Karoseryjnych, Walcownia Rur, wydzia³
Mechaniczny i Odlewniczy. Pierwsz¹ publikacj¹ Komitetu
Strajkowego jest dokument "Postulaty strajkuj¹cych zak³adów
KM HiL". Sprecyzowano w nim ¿¹dania pracowników: zapewnie-
nie bezpieczeñstwa strajkuj¹cym, zap³ata za czas postoju,
Rzetelne informowanie spo³eczeñstwa o sytuacji w kombina-
cie. Sze�æ nastêpnych postulatów dotyczy³o spraw p³acowych:
podniesienia rekompensaty dla pracowników zatrudnionych
w przemy�le, o�wiacie i s³u¿bie zdrowia oraz dla emerytów i
rencistów do 12 tys. z³ miesiêcznie, indeksacja p³ac, podnie-
sienie stawek zaszeregowania pracowników KM HiL o 50%,
obliczanie zasi³ków chorobowych wed³ug wynagrodzenia brut-
to, zwiêkszenie dodatku za pracê w warunkach uci¹¿liwych i
szkodliwych. przywrócenie do pracy zwolnionych po 13 grud-
nia 81 Stanis³awa Handzlika, Witolda Bawolskiego, Edwarda
Nowaka i Andrzeja Ruska.

Oko³o godziny 23-ciej z Warszawy, z obrad KC wróci³ do
Huty dyr. Pustówka w towarzystwie przewodnicz¹cego OPZZ
A. Miodowicza. Pó�n¹ noc¹ pojawi³ siê on na Walcowni Zgnia-
tacz, gdzie dzia³a centrum oporu. Prowadzone do godziny 3-ej
w nocy negocjacje z Komitetem Strajkowym nie przynosz¹ jed-
nak ¿adnych rezultatów.
� r o d a ,  2 7  k w i e t n i a   1 9 8 8

Rano nie opu�ci³a kombinatu nocna zmiana. Zakazano
wstêpu na teren kombinatu jakimkolwiek dziennikarzom.
W po³udnie nadano przez radiowêze³ komunikat opracowany
przez dyr. Nizio³ka zapowiadaj¹cy podwy¿kê hutniczych upo-
sa¿eñ o 50%, ale nie od razu tylko do koñca roku. Dokument
ten powielony, znalaz³ siê wkrótce na wydzia³ach. W imieniu
dyrekcji dalsze negocjacje podejmowali o godz. 14-tej, 16-tej
i 23-ej dyrektorzy huty Suchoñski i Kotu³a. Na Walcowni
Blach Karoseryjnych pojawi³ siê te¿ Alfred Miodowicz z eki-
p¹ OPZZ, zosta³ jednak wygwizdany. Pod ziemiê zapad³ siê te¿
Komitet Fabryczny PZPR.

W �rodê tak¿e odby³y siê zebrania za³ogi w jednym z naj-
wiêkszych wydzia³ów huty - Zak³adu Stalowniczego. Zebrani
poparli postulaty kolegów, ale do strajku nie przyst¹pili.

Oko³o 22-giej Komitet Strajkowy opublikowa³ o�wiadczenie
nr 1. Czytamy w nim: "Polityka gospodarcza PRL doprowadzi³a
miliony pracowników i ich rodzin do granic nêdzy. Nie bê-
dziemy zaciskaæ pasa pod przymusem, nasza wiara w partyjne
reformy wyczerpa³a siê./.../ ¯¹damy podwy¿ek p³ac podstawo-
wych dla ca³ej huty o 50%. Chcemy w w ten sposób odzyskaæ

/c.d. na str. 2/

=========================

Po kilku latach wzglêdnego
spokoju , przez Polskê przeta-
cza siê fala robotniczych
strajków. Najwiêkszy z nich
trwa ju¿ od tygodnia w Hucie
im. Lenina. Bêd¹c w jego zasiê-
gu pragniemy informowaæ o nim
na bie¿¹co. Od dzi� ukazywaæ
siê bêd¹ specjalne, strajkowe
numery Ma³ej Polski. Oby doda-
³y one ducha strajkuj¹cym.
=========================

POPARCIE DLA HUTY
--- Strajk hutników zyska³ ju¿
wiele dowodów poparcia nie tyl-
ko ze strony tajnych i jawnych
struktur "S". Na rêce Komitetu
Strajkowego przekazywane s¹
listy od osób prywatnych, o du-
¿ym autorytecie spo³ecznym.
List taki w imieniu w³asnym
oraz odsuniêtych od zawodu po
13 grudnia 81 wystosowali do
hutników znani dziennikarze
krakowscy Dorota Terakowska i
Maciej Szumowski.  Prawie ca³a
redakcja "Tygodnika Powszech-
nego" na czele z Jerzym Turo-
wiczem oraz Znaku z Henrykiem
Wo�niakowskim podpisa³a siê
pod listem z wyrazami solidar-
no�ci i ¿yczeniami, by strajk
przyczyni³ siê do uzdrowienia
sytuacji w naszym kraju. Z po-
dobnymi ¿yczeniami zwróci³ siê
tak¿e do hutników Stefan Brat-
kowski.
--- Listy poparcia dostali hu-
tnicy od pracowników Instytutu
Fizyki J¹drowej w Bronowicach,
od RKW Dolny �l¹sk /podpisany
przez W³. Frasyniuka /, NSZZ
Solidarno�æ Pracowników S³u¿by
Zdrowia, Ma³opolska.

TYGODNIK NIEZALE¯NY. WY-
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--- O�wiadczenie popieraj¹ce
strajk skierowa³ do hutników
tak¿e NSZZ "S" Pracowników
Polskiej Akademii Nauk.
--- Dziêkczynny list prze-
s³ali strajkuj¹cym emeryci i
renci�ci huty. Pisz¹ oni, ¿e
broniæ s³abych to bardzo
polska cecha.
--- Uchwa³y poparcia dla
strajkuj¹cej HiL oraz zapo-
wiedzi og³oszenia gotowo�ci
strajkowej og³osi³y w K-owie:
Unitra-Telpod, Instytut Gór-
nictwa Naftowego i Gazownic-
twa, Elbud, Wojewódzka Dy-
rekcja Dróg i Mostów. W MPK
Uchwalono strajk solidarno-
�ciowy , ale na razie bez
widocznych efektów.
--- 28 kwietnia PPS z Wro-
c³awia zorganizowa³a demon-
stracjê bêd¹c¹ wyrazem po-
parcia dla HiL.
--- Na 2 maja w Warszawie
szykuj¹ siê symboliczne akcje
poparcia dla strajkuj¹cej
HiL, m. in. w Hucie Warszawa,
Polkolorze, FSO.
--- Pisemne wyrazy poparcia
dla hutników skierowa³y do
huty samorz¹dy studenckie UJ
i AGH.
--- Zwi¹zek Metalowców Bry-
tyjskich zapowiedzia³ popar-
cie dla pracowników HiL
strajkuj¹cych. Na 3 maja
zapowiedziana zosta³a
demonstracja solidarno�ci
z hutnikami w centrum Lon-
dynu.
--- Dla poparcia strajku w
HiL, NZS oraz samorz¹d stu-
dencki UJ zorganizowa³y wiec
w czwartek 28-go, o godz.
15.00 pod Coll. Novum. Zam-
kniêto budynek, by studenci
nie dostali siê do �rodka,
kilkusetosobowy t³um skando-
wa³ has³a: Solidarni z Hut¹,
uwolniæ wiê�niów politycz-
nych, Popieramy strajk hut-
ników. - WiP Samorz¹d dla
uczelni - NZS. Milicja w
zwartym kordonie rozproszy³a
demonstracjê, spisawszy ol-
brzymi¹ ilo�æ uczestników i
osób przypadkowych oraz are-
sztuj¹c ok. dwudziestu osób.
Studentów uspokaja³ rektor
Wyrozumski. Przemawia³ M.
Kurzyñski i A. Micha³ek.

prawo do 8-godzinnego dnia pracy wywalczonego wiele lat
temu". Komitet Strajkowy podziêkowa³ wszystkim, którzy
wspierali go akcjami solidarno�ciowymi.
c z w a r t e k ,  2 8  k w i e t n i a  1 9 8 8

Rano sytuacja nie uleg³a zmianie. Wzmocniono stra¿ prze-
mys³ow¹ przy bramach. Strajkowa³o ju¿ 11 wydzia³ów lub za-
k³adów. Do huty przedostali siê cz³onkowie KRH "S": Stani-
s³aw Handzlik i Jan Ciesielski.

W po³udnie rozg³o�nia zak³adowa nada³a komunikat pro-
kuratora wojewódzkiego Andrzeja Za³êskiego stwierdzaj¹cy
nielegalno�æ strajku oraz gro¿¹cy sankcjami przewidzianymi
w ustawie o zwi¹zkach zawodowych oraz w kodeksie pracy.
Przywódcom strajku zagro¿ono kar¹ roku pozbawienia wolno-
�ci. W �lad za tym rozkolportowano po zak³adzie zarz¹dzenie
nr 8 dyr. Pustówki nakazuj¹ce pracownikom podpisywanie
o�wiadczenia o powrocie do pracy. Zarz¹dzenie to przynie�li
do strajkuj¹cych kierownicy zak³adów, staraj¹c siê pro�b¹ i
gro�b¹ zmusiæ pracowników do ich podpisania. W tej sprawie
Komitet Strajkowy wyda³ "O�wiadczenie nr 2". "¯¹damy - pisze
w nim - zaniechania tych prowokacyjnych dzia³añ. O�wiad-
czamy, ¿e nie bêdziemy podpisywali tych, ani ¿adnych innych
list dezorganizuj¹cych przebieg naszego strajku". Pó�n¹ noc¹
podjêto nastêpn¹ próbê negocjacji z administracj¹, zakoñczo-
n¹ fiaskiem. Wobec za³amania siê rozmów z dyrekcj¹, strajku-
j¹cy oczekiwali na przyjazd wicepremiera Z. Sza³ajdy, który
podobno ju¿ od rana przebywa³ w Krakowie.
p i ¹ t e k,  2 9  k w i e t n i a  1 9 8 8

Od godziny 8-mej rano strajkuje zak³ad Przetwórstwa
Hutniczego w Bochni - filia HiL. Do Komitetu Strajkowego
dokooptowano dwie osoby z Bochni poszerzaj¹c jego sk³ad do
18 ludzi. Na godzinê 12-t¹ zapowiedzieli 15-minutowy strajk
ostrzegawczy kolejarze z HiL, a na 22-g¹ strajk faktyczny.
Oba nie w pe³ni siê jednak uda³y.

Dyrekcja kombinatu po uznaniu strajku za nielegalny
wystosowa³a pod adresem robotników ultimatum ¿¹daj¹c zakoñ-
czenia akcji do godziny 22-giej. Jednocze�nie przerwa³a
wszelkie rozmowy ze strajkuj¹cymi, kontynuuj¹c podjête jesz-
cze poprzedniego dnia "negocjacje" z nowozwi¹zkami. Zwi¹z-
kowcy Miodowicza zaanektowali czê�æ postulatów strajkuj¹-
cych. Powsta³a w ten sposób lista o�miu postulatów OPZZ,
które jednak nie zosta³y opublikowane. Dotycz¹ one wy³¹cznie
spraw p³acowych i ograniczaj¹ siê do pracowników HiL. Nie
ma w nich mowy o podwy¿kach dla innych grup zawodowych,
indeksacji oraz przywrócenia do pracy represjonowanych.
Kolejna runda rozmów dyrekcji huty z grup¹ Miodowicza od-
by³a siê w pi¹tek po po³udniu. Rezultaty tocz¹cych siê przy
drzwiach zamkniêtych rokowañ nie zosta³y ujawnione.

Wieczorem w�ród strajkuj¹cych pojawiaj¹ siê pierwsze
obawy przed likwidacj¹ strajku si³¹. W telewizyjnej wieczor-
nej konferencji prasowej Urban stwierdzi³, ¿e rz¹d u¿yje
si³y, je¿eli zagro¿one zostanie pañstwo. W odpowiedzi na to
wielu pracowników huty pojecha³o nocowaæ w hucie, mimo i¿
nie by³y to dla nich godziny pracy. Do kombinatu zaczê³y te¿
ju¿ wcze�niej przenikaæ tzw. elementy antysocjalistyczne. Na
teren huty przyby³ wyrzucony z pracy M. Gil, przywódca
strajku w hucie z grudnia 81.

Po pó³nocy Komitet Strajkowy wyda³ o�wiadczenie uprze-
dzaj¹c ewentualny atak na hutê. Strajkuj¹cy - czytamy w nim
- trwaj¹ przy swoich postulatach. W razie ataku maj¹ wyj�æ z
huty bez walki, a powróciæ dopiero wtedy, gdy wyjd¹ z niej
napastnicy. Wystosowano te¿ list do Urbana z pro�b¹ o og³o-
szenie zbiórki �piworów dla strajkuj¹cych. /c.d. na s. 3/
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s o b o t a,  3 0  k w i e t n i a  1 9 8 8
O 10-tej rano odby³ siê kilkutysiêczny wiec z udzia³em

M. Gila. W hucie znajdowa³o siê w tym momencie ok. 14 tys.
ludzi. Do huty dotar³y coraz liczniejsze g³osy solidaryzuj¹-
ce siê ze strajkiem, oraz zapewnienie o natychmiastowym
podjêciu akcji strajkowych w przypadku spacyfikowania
strajku si³¹.

Z dat¹ 30 kwietnia ukaza³o siê o�wiadczenie dyrektorów.
Poniewa¿ nie podporz¹dkowano siê apelowi z 29 kwietnia
wzywaj¹cemu do przerwania strajku do godz. 22.00, dyrekcja
traktuje strajk jako nielegalny. Ci, którzy w nim uczestni-
cz¹, tzn. ci, co nie z³o¿yli pisemnych o�wiadczeñ o gotowo�ci
przyst¹pienia do pracy, nie otrzymaj¹ wynagrodzenia za czas
strajku licz¹c od dnia 29 kwietnia 1988 r., godz. 22.00, czyli
od momentu zakoñczenia strajku wyznaczonego przez dyrekcjê
w ultimatum dla strajkuj¹cych. Dalsze konsekwencje to obni-
¿enie rocznej nagrody z tytu³u Karty Hutnika a¿ do ca³kowi-
tego jej pozbawienia z powodu nieusprawiedliwionej absencji
w pracy. Za pierwszy dzieñ nieobecno�ci - 25%, za drugi -
50%, za trzeci - 100%. Podobnie bêdzie z uprawnieniami do
rocznej nagrody z zysku. O�wiadczenie dyrekcji kombinatu
zakaza³o te¿ wydawania strajkuj¹cym posi³ków regeneracyj-
nych, które jak dotychczas, by³y dla nich g³ównym �ród³em
po¿ywienia. Nie wszyscy kierownicy podporz¹dkowali siê temu,
lecz niektórzy wykonali je skrupulatnie chc¹c wzi¹æ straj-
kuj¹cych g³odem.

Jeszcze w nocy do strajku hutników przy³¹czy³o siê dwie
trzecie kolejarzy huty po nieudanej próbie unieruchomienia
ca³ej kolei w pi¹tek wieczorem. Rano za�, mimo wolnej soboty
do huty przysz³o wielu pracowników Zak³adów Mechanicznych,
by wesprzeæ strajkuj¹cych.

W po³udnie radio poda³o wiadomo�æ o podpisaniu porozu-
mienia miêdzy dyrekcj¹ huty a zwi¹zkami Miodowicza, z któ-
rymi rzekomo pertraktowano. Faktycznie "porozumienie" to
przygotowano dwa dni wcze�niej, a przewleczono jego og³osze-
nie do 30-tego, by stworzyæ wra¿enie, ¿e tocz¹ siê negocjacje
oraz ¿e to wroniozwi¹zkowcy gwarantuj¹ hucie bezpieczeñ-
stwo. Dla nich strajk zakoñczy³ siê ostatecznie 28 kwietnia
o 22.00.

W sobotê do Komitetu Strajkowego dokooptowano 3 dzia³aczy
"Solidarno�ci" wyrzuconych z huty po 13 grudnia 1981: M. Gi-
la, S. Handzlika i J. Ciesielskiego. Wezwano te¿ do uczestni-
czenia w 1-majowej mszy �w. w intencji �wiata pracy w ko-
�ciele �w. Józefa Robotnika na os. Kalinowym. Stamt¹d mia³
wyruszyæ pochód, który o 14.30 powinien dotrzeæ pod bramê
huty na wspólny wiec ze strajkuj¹cymi.
n i e d z i e l a ,  1  m a j a  1 9 8 8

Na godzinê 10.00 planowana by³a msza �wiêta, któr¹ mia³
odprawiæ proboszcz parafii Szklane Domy, O. Niwart Karsz-
nia. o 11-tej za� na os. Kalinowym - msza w intencji �wiata
pracy z udzia³em przedstawicieli strajkuj¹cych. Po mszy
rozwiniêto transparent Solidarno�æ Ma³opolska. Na dziedziñ-
cu buduj¹cego siê ko�cio³a przemówi³ Zbigniew Romanowski z
Niepodleg³o�ciowego Ruchu Robotniczego. Wezwa³ do poparcia
strajkuj¹cych oraz cichego marszu pod bramê huty. Wcze�niej
z ambony og³oszono wezwanie o dostarczenie hutnikom ¿ywno-
�ci. Uformowa³ siê kilkusetosobowy pochód, który ruszy³ w
kierunku huty. Na jego czele niesiono obraz Matki Boskiej
Czêstochowskiej. Modlono siê g³o�no. Milicja zast¹pi³a pocho-
dowi drogê w pobli¿u ko�cio³a ale po kilkuminutowych prze-
pychankach poszed³ dalej. Na os. Strusia zagrodzi³y mu drogê
szpalery ZOMO w pe³nych gotowo�ci postawach i w pe³nym
rynsztunku bojowym.

Z REGIONU I KRAJU
W O K Ó £  S T R A J K U

--- Studenci zapowiadaj¹ ko-
lejny wiec solidarno�ciowy
pod Coll. Novum w poniedzia-
³ek na godz. 14.00. Wobec og³o-
szonej ju¿ na kilku innych
uczelniach Krakowa gotowo�ci
strajkowej, mo¿e doj�æ w jego
wyniku do strajku okupacyj-
nego w jednym z budynków UJ.
--- W K-owie pojawi³a siê
wraz ze strajkiem olbrzymia
ilo�æ ulotek. Sygnowane s¹
one m. in. przez Federacjê
M³odzie¿y Walcz¹cej, NSZ, KPN.
--- Aresztowano Zbigniewa
Bujaka i rzecznika Onyszkie-
wicza, a tak¿e prawdopodobnie
Józefa Piniora i W³. Frasy-
niuka. Zwolniono Kornela
Morawieckiego.
--- O godzinie 13.00 w pi¹tek
w redakcji "Tygodnika Po-
wszechnego" wy³¹czono telex.
--- Wszystkie oficjalne do-
kumenty Komitetu Strajkowego
publikuje "Hutnik", który od
pocz¹tku strajku w HiL wy-
chodzi codziennie.
--- Pracownicy tych wydzia-
³ów HiL, które nie strajkuj¹,
na znak solidarno�ci ze
strajkuj¹cymi odmówili pracy
w godzinach nadliczbowych.
--- Jedn¹ dobê trwa³ strajk w
Hucie Stalowa Wola. Po wyne-
gocjowaniu postulatów p³aco-
wych podobnych jak w HiL,
robotnicy wyszli z huty. Nie
spe³niono postulatów przy-
wrócenia do pracy przywódców
"S" wyrzuconych za dzia³al-
no�æ zwi¹zkow¹. W³adza mia³a
gro�ny argument, ¿e zak³ad
pracuje na cele obronne. Na
szczê�cie nie dotyczy to Hil.
--- Radykalizacja nastrojów
objê³a te¿ m³odzie¿. FMW og³o-
si³a gotowo�æ strajkow¹ i
strajk w przypadku zd³awie-
nia strajku w HiL si³¹.
Strajk ma polegaæ na organi-
zowaniu tzw. cichych przerw
oraz akcji ulotkowej.
--- w �rodê 27.04. w rzeszow-
skim "Zelmerze" odby³ siê wiec
za³ogi jednego z wydzia³ów, na
którym zg³oszono ¿¹dania
p³acowe.
--- 1-majow¹ mszê �w. dla straj-
kuj¹cych odprawi³ na Wydziale
Karoseryjnym ks. K. Jancarz.
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1 MAJA NA TLE STRAJKU
--- Msza �w. o 11-tej na os.
Kalinowym skoñczy³a siê
pochodem z obrazem MB Czê-
stochowskiej. Mê¿czyzna, któ-
ry niós³ obraz zosta³ aresz-
towany. Nie pierwszy to raz
w³adza zaaresztowa³a Matkê
Bosk¹ - widaæ genera³ na�la-
duje we wszystkim swego mi-
strza Gomu³kê...
--- Aktywnej postawy studen-
tów nale¿y spodziewaæ siê w
najbli¿szym tygodniu ze wzglê-
du na majowe rocznice: 3-go
msza na Wawelu o 18.00, 5-go
o godzinie 13-tej wiec pod
Coll. Novum, 7-go o g. 17-tej
msza za St. Pyjasa z przemar-
szem na ulicê Szewsk¹ - miej-
sce jego �mierci.
--- 1-majowa msza �w. odby³a
siê tak¿e na os. Kalinowym o
godz. 18-tej. Przyby³o ok.
2 - 3 tys. Mszê celebrowa³o 6
ksiê¿y . Kazanie wyg³osi³ ks.
¯yciñski. Ks. Jancarz pozdro-
wi³ strajkuj¹cych w HiL. Po
mszy - na placu mia³a miej-
sce spontaniczna manifesta-
cja. Oprócz solidarno�ciowych
transparentów pojawi³ siê
tak¿e i taki POLSKO OBUDÌ
SIÊ, POLSKO NIE �PIJ. Skan-
dowano: Precz z czerwonym
Gargamelem, Huta stoi - rz¹d
siê boi, Wiêcej leków - mniej
ubeków, Wiêcej chleba - mniej
milicji. Próby milicji za-
trzymania uczestników nie
powiod³y siê dziêki solidar-
nej postawie demonstrantów,
którzy wszczynali ha³as i
otaczali niedosz³e ofiary
milicji.
--- Oko³o 500 osób wziê³o
udzia³ w wiecu w Bielsku
Bia³ej, który odby³ siê po
zakoñczeniu 1-majowej mszy
w Aleksandrowicach. Przema-
wiali dzia³acze RK "S" Podbe-
skidzia St. Zarzycki i J. Fr¹-
czek, solidaryzuj¹c siê ze
strajkuj¹c¹ HiL.

========================

Zagadka 1-majowa
Czy ró¿ni siê 1 Maja przed

wojn¹ od 1-majowej demon-
stracji dzisiaj? Wtedy szli
ci, których siê bano, dzi� ci
- którzy siê boj¹.

Czo³o pochodu zatrzyma³o siê przed ZOMO-wcami modl¹c siê
dalej. �piewano pie�ni solidarno�ciowe i hymn. Czê�æ ludzi
przeciek³a przez kordon i posz³a dalej, kilkunastu uczestni-
ków z obrazem sta³o jednak niewzruszenie modl¹c siê , �piewa-
j¹c. Pozosta³ych wezwano do rozej�cia siê.

Na wydzia³ach huty pochód rozpocz¹³ siê o godz. 14.30.
Strajkuj¹cy nie�li transparenty z has³ami "Chleba i Wolno�ci",
"Solidarno�æ", "Strajk". Odprawiona zosta³a msza �w., szczegól-
nie uroczy�cie celebrowana, trwa³a przez dwie godziny. Na
pochód oraz na mszê zjecha³y do strajkuj¹cych kobiety przywo-
¿¹c ze sob¹ tramwajem jedzenie. Na bramie dosz³o do spotkania
przewodnicz¹cego Komitetu Strajkowego Szewczuwañca z przyby-
³ymi t³umami chc¹cymi wyraziæ strajkuj¹cym sw¹ solidarno�æ z
nimi. Przewodnicz¹cy by³ wyra�nie wzruszony poparciem,
stwierdzi³, ¿e huta bêdzie strajkowaæ a¿ do zwyciêstwa. Milicja
nie interweniowa³a, ale zablokowa³a doj�cia pod bramê. Tram-
waje kursowa³y.

Strajk trwa.
===================================================

SZARZY EMISARIUSZE NADZIEI
Jest ich coraz wiêcej. Przyje¿d¿aj¹ nocnymi poci¹gami, au-

tobusami, okazj¹. Przychodz¹ na adresy, które ich starsi kole-
dzy znaj¹ sprzed lat, powo³uj¹ siê na ledwo pamiêtane znajomo-
�ci. Inni nie maj¹ nawet tego, kr¹¿¹ po mie�cie, podchodz¹ do
m³odych ludzi pod uniwersytetem, ostro¿nie jad¹ do huty, staj¹
pod ko�cio³ami, zaczepiaj¹ nieznajomych. M³odzi ch³opcy, albo
mê¿czy�ni po 40-tce, kobiety albo studenci, d³ugow³osi konte-
statorzy albo faceci w zakurzonych garniturach. Przyje¿d¿aj¹
zewsz¹d - z Wroc³awia, £odzi i Lublina, z Pu³aw i Kalisza, z
Kielc, Tarnowa i Nowego S¹cza. Przyje¿d¿aj¹ po wiadomo�ci i
s³owa otuchy, wioz¹ swój entuzjazm i pragnienie przys³u¿enia
siê Sprawie. Zabieraj¹ ze sob¹ ka¿d¹ ulotkê, gazetkê, odezwê,
robi¹ notatki po dniu i gromadz¹ w sobie zapas wiary. Znów
jest jak w Sierpniu: codziennie, godzina po godzinie tworzy
siê pulsuj¹cy krwiobieg wolno�ci. Po drogach i trasach kolejo-
wych ca³ej Polski znów kr¹¿y nieuchwytny, ale pomno¿ony w
tysi¹cach tych emisariuszy, oddech Nadziei.

Je¿eli spotkacie ich na ulicy, w domu, w zak³adzie pracy
- pomó¿cie im jak tylko mo¿ecie najlepiej.     M.
===================================================
Strajk STRAJK ROKU 1988 Strajk

Strajkuj¹cy kombinat metalurgiczny w niczym nie przypo-
mina stoczni z 1980 roku. Nie ma na halach symboli,
obrazów, hase³ ani kwiatów. Nie ma zewnêtrznych oznak orga-
nizacji - punktów sanitarnych, informacyjnych, stoisk z
wydawnictwami. W G³ównej kwaterze strajkuj¹cych - na Wal-
cowni Zgniatacz - grupy robotników grzej¹ siê przy rozpalo-
nych ogniskach lub koksiakach /zatrzymanie produkcji powo-
duje równie¿ wy³¹czenie ogrzewania/. Obok pokoju �niadanio-
wego na niewielkiej tablicy wywieszone s¹ nieliczne dokumen-
ty strajkowe, przepisane rêcznie lub na maszynie. Strajkuj¹cy
zmieniaj¹ siê co 16 godzin, tak by zawsze by³y w zak³adzie
dwie pe³ne zmiany. W�ród nich s¹ równie¿ kobiety. Maszyny i
urz¹dzenia zosta³y fachowo zabezpieczone na okres postoju.
I chocia¿ strajk ma charakter okupacyjny, nie przypominaj¹
tamtego sierpnia równie¿ nastroje w�ród robotników. Nie ma
dzi� w�ród za³ogi poczucia bycia u siebie. Pozosta³a tylko
�wiadomo�æ konieczno�ci wywalczenia swoich praw. Wszelkimi
�rodkami - tak jak walczy siê z wrogiem. Determinacja ludzi
postawionych pod �cian¹.

W y t r w a j c i e ! ! !     ---
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==========================
APEL DO WSZYSTKICH LUDZI

DOBREJ WOLI!
   Strajkuj¹cy hutnicy prosz¹
o dostarczenie ¿ywno�ci do
ko�cio³a OO. Cystersów na os.
Szklane Domy. B¹d�my solidarni
- oni walcz¹ o nasze sprawy, o
chleb i dla nas.

=========================

Z REGIONU - Z KRAJU I �WIATA
--- Na walcz¹cych o swe prawa
hutników patrzy nie tylko Pol-
ska ale i  �wiat. Do Krakowa
�ci¹gnêli w ub. tygodniu
dziennikarze najwiêkszych
agencji �wiatowych DPA, Reu-
ter, ANSA, Agence France. Rów-
nie¿ telewizyjna ekipa So-
lidarno�ci z W-wy. Pierwsze
serwisy filmowe ze strajku po-
jawi³y siê ju¿ w sobotê. Wyda-
rzenia polskie zajmuj¹ pierw-
sze pozycje w dziennikach ra-
diowych �wiatowych rozg³o�ni.
--- Od 2-go maja w Stoczni
Gdañskiej trwa strajk okupa-
cyjny, w którym bierze udzia³
3 tysi¹ce stoczniowców solida-
ryzuj¹cych siê ze strajkiem w
HiL. Lech Wa³êsa powiedzia³
pod adresem strajkuj¹cych, ¿e
"je�li maj¹ armiê i chc¹ wal-
czyæ, to genera³ Lech Wa³êsa
jest do ich dyspozycji".
--- W poniedzia³ek o g. 12-tej
Lech Wa³êsa zadzwoni³ do  huty
z wyrazami uznania i solidar-
no�ci dla strajkuj¹cych.
--- W czasie poniedzia³kowego
wiecu pod. Coll. Novum /czytaj
informacjê na s. 2/ obstawiono
silnie milicj¹ równie¿ gmach
Biblioteki Jagielloñskiej -

POLSKA PATRZY NA NOW¥ HUTÊ
Drugi, specjalny strajkowy numer Ma³ej Polski otwieramy
przypomnieniem wydarzeñ, które zasz³y w niedzielê.

n i e d z i e l a , 1  m a j a   1 9 8 8
   Po raz pierwszy w historii PRL sztandarowe �wiêto komu-
nizmu robotnicy huty przywitali strajkiem. Oko³o g. 10-tej
rano w Zak³adzie Mechanicznym, w obecno�ci ok. 800 pracow-
ników ks. Jancarz odprawi³ mszê �w. Zaimprowizowany o³tarz
ustawiono na wózku akumulatorowym, krzy¿ wykonano z blachy
mosiê¿nej. Na o³tarzu znalaz³ siê napis "Solidarno�æ" oraz
transparent "Strajk". Ks. Jancarz przypomnia³ w homilii
naukê Jana Paw³a II o godno�ci pracy ludzkiej. Oko³o 14.30
robotnicy spotkali siê przy bramie g³ównej ze swoimi rodzi-
nami - tymi, którzy zdo³ali przedrzeæ siê przez otaczaj¹ce
kombinat od strony miasta kordony milicjantów. O 19.30 Ko-
mitet Strajkowy wysy³a list do wicepremiera Sadowskiego.
Obwinia w nim dyrekcjê huty za zerwanie rozmów z komitetem,
a telewizjê za fa³szywe informowanie spo³eczeñstwa o straj-
ku. "Jeste�my przekonani - pisz¹ hutnicy - ¿e kompetencje
Pana Premiera pozwol¹ na rzeczow¹ rozmowê nami o naszych
postulatach". Dalej prosz¹ o przyjazd do huty i pilne usto-
sunkowanie siê do listu. Mija szósty dzieñ strajku.

p o n i e d z i a ³ e k ,   2  m a j a   1 9 8 8
   Wraz z g³osami poparcia p³yn¹cymi do strajkuj¹cych z
ca³ego kraju pojawiaj¹ siê pierwsze ma³e ustêpstwa ze strony
dyrekcji. Wyciszono np. wszystkie oficjalne imprezy zwi¹zane
z oficjalnymi obchodami Dnia Hutnika, a z terenu kombinatu
zniknê³y porozklejane wcze�niej programy uroczysto�ci i
obchodów. Po po³udniu za� ugi¹³ siê dyr. Pustówka, odmawia-
j¹cy od 28 kwietnia wszelkich rozmów ze strajkuj¹cymi. W
rozmowie z przewodnicz¹cym Komitetu Strajkowego Szewczu-
wañcem  Pustówka wyrazi³ gotowo�æ rozmowy na temat listu
wys³anego przez hutników do premiera Sadowskiego. Postawi³
przy tym dwa warunki: w rozmowach bior¹ udzia³ nowozwi¹zki,
PZPR i Samorz¹d Pracowniczy, a nie bior¹: Gil, Handzlik i
Ciesielski. Komitet odpowiada na to wieczornym o�wiadcze-
niem przedstawiaj¹cym warunki rozmowy proponowane przez
strajkuj¹cych. Dyrektor musi uzyskaæ od Sadowskiego pe³no-
mocnictwa na pi�mie, rozmawia³ bêdzie z ca³ym komitetem,
przerwie szykany policyjne wobec strajkuj¹cych, umo¿liwi
kontakt huty ze �wiatem zewnêtrznym, zgodzi siê na doradców
powo³anych przez komitet strajkowy. Dyrektor nie odpowie-
dzia³ na pismo. Oko³o g. 18-tej odby³ jednak rozmowê z mec.
Rozmarynowiczem, cz³owiekiem blisko zwi¹zanym z kardyna³em
Macharskim. Powiedzia³ mu, ¿e warunkiem podjêcia rozmów
jest przerwanie strajku. Po po³udniu przywrócono te¿ posi³ki
regeneracyjne.

w t o r e k,   3 m a j a  1 9 8 8
   Mija pierwszy tydzieñ strajku. Mimo �cis³ej izolacji do
strajkuj¹cych wci¹¿ docieraj¹ liczne dowody solidarno�ci
i poparcia. Informacje nap³ywaj¹ce z ca³ego kraju umacniaj¹
wiarê hutników w zwyciêstwo.
   Zamiast rozmów z wicepremierem Sadowskim w po³udnie
opublikowano komunikat dyrektora Pustówki i prokuratora
wojewódzkiego A. Za³êskiego z kolejnym ultimatum wobec
strajkuj¹cych. Gwarantuje ono bezpieczeñstwo i niestosowanie
restrykcji wobec strajkuj¹cych w przypadku zakoñczenia
strajku przed godz. 4 rano w �rodê 4 maja. Komunikat odebra-
no jako zapowied� spacyfikowania strajku si³¹. Optymi�ci
twierdzili jednak, ¿e dyrekcja chce po prostu spokojnie spê-
dziæ pe³en imprez Dzieñ Hutnika. Strajk trwa.
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prawdopodobnie w obawie przed
ewentualnym strajkiem okupa-
cyjnym. Oko³o godz. 16-tej kil-
ka milicyjnych nysek i "suka"
ustawi³y siê te¿ pod Wawelem.
Rozpoczê³y siê tym samym przy-
gotowania do obchodów 3-majo-
wych.
--- We wtorek o godz. 10-tej
pod Coll. Novum, bez ¿adnej
obstawy milicyjnej odby³ siê
kolejny wiec studentów. Skan-
dowano has³o "Niech ¿yje Hu-
ta". Ulotki WiP-u i NSZ-u,
kolportowane w czasie wiecu,
informowa³y, ¿e na UW og³oszo-
no gotowo�æ strajkow¹. Nato-
miast na UJ wtorek by³ dniem
strajku absencyjnego od chwi-
li rozpoczêcia wiecu, tj. od
10-tej.
--- Krakowska Rada Koordyna-
cyjna NSZ og³osi³a 2 maja br.
gotowo�æ strajkow¹ we wszyst-
kich uczelniach Krakowa. Obo-
wi¹zuje ona do czasu rozpoczê-
cia strajku okupacyjnego w
jednym z wyznaczonych budyn-
ków. Wg wydanej na tê okolicz-
no�æ instrukcji ka¿dy student
powinien wykorzystaæ najbli¿-
szy czas do gromadzenia pro-
wiantu i innych rzeczy nie-
zbêdnych do akcji strajkowej.
--- Przez ca³y czas oficjalne-
go sk³adania wieñców pod pom-
nikiem Grunwaldu z okazji 3 Ma-
ja niewidzialna rêka sypa³a z
okien budynku Akademii Sztuk
Piêknych ulotki mówi¹ce o soli-
darno�ci studentów ASP ze straj-
kuj¹cymi hutnikami. Liczne si-
³y milicyjne trwa³y milcz¹co
w gotowo�ci a dy¿urna m³odzie¿
zgromadzona na placu wykazy-
wa³a wiêksze zainteresowanie
fruwaj¹cymi papierkami ni¿
dêtymi oficjelami sk³adaj¹cymi
kwiaty.
--- We wtorek nadal g³uchy
by³ teleks w redakcji "Tygo-
dnika Powszechnego".
--- Ks. Zaleski-Isakowicz
wszed³ we wtorek na teren
huty, by odprawiæ mszê �w.
--- 1 maja po mszy �w. na os.
Kalinowym zatrzymano w sumie
22 osoby. Wymierzono im grzyw-
ny od 20 do 50 tysiêcy z³otych.

3 MAJA NA WAWELU
   Jak co roku 3-majowa msza �w. na Wawelu zgromadzi³a kil-
ka tysiêcy wiernych. Po mszy, równie¿ jak w roku ubieg³ym
pod katedr¹ odby³ siê wiec z udzia³em dzia³aczy KPN, NZS,
NRR. Wiec otworzy³ R. Bocian /KPN/, który po solidarno�cio-
wej deklaracji poparcia dla strajkuj¹cych w HiL poinformo-
wa³ o wysi³kach KPN-u zmierzaj¹cych do stworzenia porozu-
mienia wszystkich organizacji niepodleg³o�ciowych kraju. J.
Izdebski /równie¿ KPN/ mówi³ o Konstytucji  3 Maja porównu-
j¹c j¹ do "konstytucji" Solidarno�ci z 1980 r. Przedstawiciel
NZS-u poinformowa³ o udanym strajku absencyjnym w krakow-
skich uczelniach: UJ, AGH, ASP og³oszonym w³a�nie 3 maja.
Ostatni z mówców Z. Romanowski wyst¹pi³ przeciw Ja³cie,
która sta³a siê przyczyn¹ naszej niewoli. Nastêpnie R. Bo-
cian zaprosi³ wszystkich na pochód pod Grób Nieznanego
¯o³nierz na pl. Matejki. Aby unikn¹æ pa³owania pochód wzo-
rem tego z 1 maja w Hucie mia³ byæ "niemy". Po zej�ciu ze
wzgórza milicja przepu�ci³a uczestników pochodu na Grodzk¹,
gdzie z ³atwo�ci¹ przeszli przez pierwszy kordon munduro-
wych. Na wysoko�ci ko�cio³a �w. Piotra i Paw³a zaatakowani
zostali jednak przez ZOMO, które pa³owa³o i pakowa³o do suk.
Rozproszone grupy udawa³y siê na w³asn¹ rêkê w stronê pla-
cu Matejki. Niepokoje trwa³y do pó�nych godzin wieczornych.
==================================================
CO MA BYÆ - BÊDZIE
   Po krótkim okresie udawania, ¿e polityka informacyjna
jest obecnie nieco �mielsza ni¿ dawniej, po kilku dniach
strajku, prasa, radio, i tv wróci³y do starych, wypróbowa-
nych wzorów z lipca 1980 r. Strupiesza³y system nie widzi
przed sob¹ ¿adnego pola manewru, a stoj¹c w miejscu odwraca
siê od niepomy�lnej rzeczywisto�ci. Jaruzelski nie ma ju¿
¿adnego pomys³u poza ponownym wprowadzeniem stanu wojenne-
go, ale tym razem nie jest to wygodne dla w³adców Kremla,
przebranych za ³agodne go³¹bki pokoju. Strajkuj¹cy robotni-
cy zaczêli skromnie, ale ju¿ wkrótce spo³eczne ¿¹dania prze-
licytuj¹ s³awne 21 postulatów z Sierpnia. A wtedy nie wy-
starczy po�wiêcenie jakiego� Szczepañskiego i trzeba bêdzie
stan¹æ nie tylko przed s¹dem historii. Miêdzynarodowa ko-
niunktura zdaje siê sprzyjaæ polskim rewindykacjom i nie
ulega w¹tpliwo�ci, ¿e postaramy siê tê szansê wykorzystaæ.
==================================================

SOLIDARNO�CIOWY WIEC STUDENTÓW
   Na wiec zorganizowany w poniedzia³ek o 14-tej przez WiP
i NZS przyby³o wiêcej milicji ni¿ studentów. Wobec t³oku
niebieskich trudno by³o przeprowadziæ wiec. Choæ budynki UJ
by³y zamkniête, organizatorom wiecu uda³o siê wej�æ do Coll.
Witkowskiego i z jego okien przemówiæ o strajku w HiL. Roz-
rzucano ulotki oraz wznoszono okrzyki, m.in. Mniej milicji -
wiêcej chleba. Milicja przepêdzi³a zgromadzonych bez u¿ycia
si³y. Zatrzymano kilkadziesi¹t osób.
   Z ty³u Coll. Novum, od strony ul. Jagielloñskiej, przy
jednym czynnym wej�ciu do budynku, zgromadzi³a siê tak¿e
setka lub dwie demonstrantów. By odró¿niæ siê od milicji
i SB - usiedli. Milicja usi³owa³a zmusiæ ich do opuszczenia
skrzy¿owania Go³êbiej i Jagielloñskiej argumentami typu "
To jest trasa szybkiego ruchu, musi byæ p³ynne przej�cie", co
wywo³ywa³o salwy �miechu. Na schodach Novum stali rektorzy
Koj i Wyrozumski i - wedle opinii demonstrantów - �wietnie
siê bawili. Rektor Wyrozumski robi³ zdjêcia.

   ---
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Z REGIONU
--- Ponad trzy godziny, bo od 13
do 17-tej trwa³ wiec studencki w
Collegium Witkowskiego przy ul.
Go³êbiej, zwo³any 5 maja  legal-
nie przez Samorz¹d Studencki UJ.
Przyby³ rektor Koj, Grodziski i
wszyscy dziekani. Przyby³o te¿
ok. 2 tysiêcy studentów. Na po-
cz¹tku wiecu zgromadzone si³y
milicyjne usi³owa³y interwenio-
waæ i rozproszyæ gromadz¹cych
siê, jednak na skutek interwencji
w³adz uczelni milicja odst¹pi³a i
nie miesza³a siê a¿  do zakoñcze-
nia wiecu. Nie uchwalono rozpo-
czêcia strajku, a jedynie doku-
ment wspólny dla studentów i
w³adz uczelni, wyra¿aj¹cy popar-
cie dla strajkuj¹cych, protest
przeciw u¿ywaniu si³y oraz po-
stulaty wiêkszej demokracji i
swobód. Dokument podpisali wszy-
scy uczestnicy wiecu. I rozeszli
siê zniechêceni.
--- Huta spacyfikowana. Stocz-
nia w kordonie milicji. Na co
czekamy?
--- Po wiecu studenckim z 2 maja
zatrzymano 10 studentów, na ko-
legia skierowano 7 osób. Po mszy
�w. na Wawelu 3 maja zatrzymano
8 studentów, 22 dotkliwie pobito.
--- 4 maja Senat UJ zatwierdzi³
uchwa³ê, w której ocenia posu-
niêcia milicji wobec ostatnich
wieców uniwersyteckich za "nie-
potrzebne i wrêcz prowokacyjne"
a manifestacje studenckie uznaje
za naturaln¹ realizacjê prawa
pracowników i studentów UJ do
wyra¿ania swych opinii. Uchwa³a
k³adzie równie¿ nacisk na "nie-
naruszaln¹ jedno�æ nauczaj¹cych

W HUCIE
� r o d a,   4  m a j a  1 9 8 8
   O 4 nad ranem up³yn¹³ termin drugiego ju¿ ultimatum
dyr. Pustówki wobec strajkuj¹cych. Strajk nie zosta³ prze-
rwany do czego wzywa³a dyrekcja obiecuj¹c zaniechanie
represji.
   Dzieñ �w. Floriana - patrona stra¿aków i hutników -
strajkuj¹cy uczcili okoliczno�ciow¹ msz¹ �w., któr¹ odpra-
wi³ na Wydziale Mechanicznym przyby³y do huty ks. Zale-
ski. Dyrekcja za�, starym zwyczajem rozda³a z tej okazji
talony o warto�ci 500 z³ z obietnic¹, ¿e bêdzie za nie mo¿-
na kupiæ kawê.
   Oko³o godz. 11 kolejny raz obradowa³o prezydium neo-
zwi¹zków huty. Rozesz³y siê pog³oski, ¿e doszli oni do po-
rozumienia z dyrekcj¹, strajk jest zakoñczony, a robotnicy
czekaj¹ tylko na pisemne gwarancje bezpieczeñstwa. Owo
zakoñczenie strajku szybko jednak okaza³o siê plotk¹
przygotowan¹ na u¿ytek oficjeli zgromadzonych na akade-
mii  z okazji "Dnia Hutnika".
   Po  po³udniu dyrektor techniczny kombinatu Kotu³a
zorganizowa³ ekipê oko³o 20 robotników, którzy mieli do-
walcowaæ jakie� pozostawione w momencie rozpoczêcia straj-
ku blachy. Zespó³ ³amistrajków zosta³ wyproszony z hali.
   Tu¿ po zakoñczeniu oficjalnej akademii o 16.30 rozpoczê-
³o siê nadzwyczajne plenum Komitetu Fabrycznego PZPR. Z
inicjatywy I sekretarza Stanis³awa Baranika zebrani wy-
stosowali apel do KC o podjêcie natychmiastowych kroków
zmierzaj¹cych do przywrócenia normalnej pracy. Inaczej
mówi¹c, wystosowano zaproszenie dla milicji. Plenum zakoñ-
czy³o siê oko³o 19-tej.
   Równie¿ po po³udniu do dyrekcji huty zg³osi³ siê trzy-
osobowy zespó³ reprezentuj¹cy Spo³eczn¹ Radê Prymasowsk¹
oferuj¹c swe us³ugi mediacyjne. Przewodniczy³ mu prof.
Andrzej Stelmachowski, a towarzyszyli mu adwokat Jan
Olszewski i by³a dziennikarka Tygodnika Powszechnego
Halina Bortnowska. Wieczorem ok. 18-tej spotkali siê oni
z Komitetem Strajkowym. Dalsze rozmowy dyrekcji huty z
zespo³em mediacyjnym wyznaczono na czwartek o godz. 8.00.
   W konflikt w coraz wiêkszym stopniu w³¹cza siê propa-
ganda. Poranne dzienniki radiowe przynosz¹ wie�ci o agre-
sywnej postawie hutników w stosunku do ³amistrajków, któ-
rych zwerbowa³a dyrekcja huty. Pada te¿ zarzut, ¿e robot-
nicy odmówili wywiadu dziennikarce z G³osu Nowej Huty.
We wczesnych godzinach popo³udniowych, po przerwaniu
programu, radio nada³o po raz pierwszy, powtarzane potem
niemal co godzinê, o�wiadczenie Urbana. Strajkuj¹cych
nazywa terrorystami, a strajki w HiL i Stoczni zwyrodnia-
³ymi i zdzicza³ymi. Grozi powa¿nymi konsekwencjami przy-
wódcom i wzywa do przerwania akcji strajkowej. W³adza nie
dopu�ci do anarchii. Zapachnia³o 13-tym grudnia 81.
   Równolegle z tym o�wiadczeniem cytowano obszernie tre�æ
komunikatu z posiedzenia Episkopatu Polski, który obrado-
wa³ 2 i 3 maja na Jasnej Górze. Pañstwo jest dobrem wspól-
nym - stwierdzili biskupi, co mo¿na interpretowaæ jako
punkt dla w³adzy, ale w trudnej sytuacji, w jakiej jeste�my,
nale¿y odrzuciæ wszelkie wzglêdy formalne i szukaæ dróg
wyj�cia - co z kolei jest przyznaniem racji strajkuj¹cym.
Jednoznacznie prorz¹dowy by³ komunikat z posiedzenia
Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rz¹du i Episkopatu. Atak
psychologiczny na strajkuj¹cych kontynuowa³ wieczorny
DTV. Zaczêto szczegó³owo wyliczaæ ile pralek, lodówek i
telewizorów nie wyprodukuje siê /c.d. na s. 2/
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i nauczanych". W podobnym du-
chu jest tak¿e dokument po-
wsta³y na wiecu w Coll. Wit-
kowskiego 5 maja.
--- Wzmaga siê akcja powo³y-
wania na dodatkowe przeszko-
lenia wojskowe absolwentów
krakowskich uczelni, którzy
dopiero co ods³u¿yli obowi¹z-
kowy rok po studiach.
--- W wielu przedsiêbior-
stwach obserwuje siê nastroje
frustracji i zniechêcenia.
Ludzie, gdyby mogli strajkowa-
liby. Pracowaæ mog¹, ale nie
chc¹. Zapa�æ rozszerza siê.
--- Kiedy ZOMO po akcji 3-
majowej wraca³o do swych baz
w okolicy stadionu "Wis³y",
miasteczko studenckie powita³o
je koci¹ muzyk¹ i g³o�n¹ "pa-
rapetów¹". O godz. 22 odby³ siê
na miasteczku spontaniczny
wiec, a zamieszki trwa³y do
pó�nej nocy.
--- 4 maja rektor AGH Jan
Janowski skierowa³ do studen-
tów AGH i mieszkañców miaste-
czka akademickiego apel "o za-
chowanie umiaru, godno�ci i
spokoju" w imiê "dobra naszej
uczelni". Nie pierwszy to rek-
tor krakowskiej uczelni powo-
³uje siê na dobro uczelni. Czy
znaczy ono tak wiele wobec
dobra ogólnospo³ecznego?
--- 5 maja NZS zapowiedzia³
na godz. 22 wiec na miasteczku.
Studenci mieli sk³adaæ na nim
deklaracje dzia³alno�ci w NZS
z danymi personalnymi. Bez-
pieczeñstwo dla wiecu zagwa-
rantowa³ rektor AGH  J. Ja-
nowski.
==========================
Z KRAJU
--- W czwartek z wroc³awskie-
go Dolmelu usuniêto si³¹ Józe-
fa Piniora i kilku innych
dzia³aczy Solidarno�ci. Zostali
oni aresztowani.
--- W czwartek odby³ siê jed-
no-dniowy strajk okupacyjny
studentów Uniwersytetu War-
szawskiego. Wci¹¿ strajkuj¹
okupacyjnie studenci Uniwer-
sytetu Gdañskiego.
==========================
ZE �WIATA
--- Rzecznik Bia³ego Domu po-
têpi³ u¿ycie si³y w Nowej Hucie.
Podobne o�wiadczenie wyra¿aj¹-

z powodu strajku w hucie, tak jakby by³ on jedynym powodem
braku tych artyku³ów  w sklepach. Szeroko skomentowano
nielegalny strajk marynarzy brytyjskich i postawienie jego
przywódców przed s¹dem, tak jakby nielegalny oznacza³ zu-
pe³nie to samo w Wielkiej Brytanii i w Polsce.
   Pokazano robotników okupuj¹cych Bramê nr 2 Stoczni Gdañ-
skiej, gdzie od dwóch dni rozszerza siê strajk okupacyjny.
Stoczniowcy nie chc¹ rozmawiaæ z telewizj¹, wznosz¹ pod ad-
resem reportera wrogie okrzyki. Po telewizyjnych wypowie-
dziach Urbana nie mo¿e byæ inaczej.
  Mniej wiêcej w tym samym czasie pod Hutê nadci¹gaj¹ zmaso-
wane si³y ZOMO.

c z w a r t e k,   5  m a j a   1 9 8 8
   Zamiast obiecanych na 8 rano rozmów z przedstawicielami
Spo³ecznej Rady Prymasowskiej o godz. 2 w nocy na teren kom-
binatu wtargnê³y si³y porz¹dku. Atak na Komitet Strajkowy
wykona³a specjalna brygada antyterrorystyczna u¿ywaj¹ca
gazów i rzucaj¹ca petardy. Dosta³a siê ona na teren huty
autobusami "cywilnymi". Zatrzymano brutalnie bij¹c prawie
ca³y Komitet Strajkowy z wyj¹tkiem A. Szewczuwañca i S. Han-
dzlika 4 do 6 tys. ZOMO rozprawi³o siê tymczasem z hutnika-
mi. Strajkowa³y wówczas Walcownia Zgniatacz, Karoseryjna,
Zimna, Drobna i Drutu oraz Zak³ad Mechaniczny. ZOMO-wcy
pa³owali i zmuszali robotników do pracy. Opornych ³adowano
do suk i wywo¿ono.
   O 6-tej do kombinatu wesz³a ranna zmiana, która nie pod-
jê³a pracy. Robotnicy przedostali siê pod bramê g³ówn¹ i
budynek dyrekcji, gdzie dosiêg³a ich ponowna akcja ZOMO.
W jej wyniku 50 hutników zosta³o rannych, 8 odwieziono do
szpitala nieprzytomnych /1 ze z³amanymi obiema nogami/.
Strajkuj¹ce wydzia³y dalej jednak stoj¹. Powsta³ 6 osobowy,
nowy Komitet Strajkowy, który wzywa do natychmiastowego
strajku absencyjnego. Oko³o godziny 10-tej ZOMO przepu�ci³o
kolejny atak na niepracuj¹cych robotników. Ca³y czas zmu-
szano schwytanych do podpisywania o�wiadczeñ o podjêciu
pracy. Na godz. 13-t¹ wyznaczono wiec popieraj¹cy hutników
na terenie ko�cio³a parafialnego na os. Szklane Domy.
   Po pacyfikacji huty propaganda atakuje nadal. W radiu
i tv wypowiadaj¹ siê tzw. pro�ci ludzie. Strajki to wed³ug
nich bezsens i g³upota. Robi¹ je gówniarze. Solidarno�æ nie
wróci, bo nawarzy³a sobie piwa. Po�ród wielu jeden tylko
g³os - ¿e skoro strajkuj¹, to mo¿e czego� jednak chc¹ i warto
by by³o ich pos³uchaæ, zapytaæ ich o to. Zestaw tak dobranych
g³osów emitowany by³ przez radio do po³udnia �rednio co
dwie godziny.
   W po³udnie wypowiedzia³ siê sam Urban. Powiedzia³, ¿e
milicja wkroczy³a na teren HiL w celu egzekwowania prawa
i porz¹dku. Wyprowadzono organizatorów strajku, którzy s¹
przes³uchiwani. Dwóch uciek³o. Huta pracuje normalnie. Ak-
cja milicyjna to nie rozwi¹zanie si³¹ polskich problemów,
lecz jedynie przywrócenie porz¹dku. W³adza ma zdeterminowa-
n¹ wolê kontynuowania reform i porozumienia. Oto kolejny
przyk³ad socjalistycznej jedno�ci s³ów i czynów: si³y nie
u¿ywaæ ale zdecydowanie wprowadziæ reformê i porozumienie
przy u¿yciu si³y.
    Huta pad³a, ale siê jeszcze nie podda³a. Jeste�my z hutni-
kami wszyscy.
===================================================

ce sprzeciw wobec represji pol-
skich si³ porz¹dku z³o¿y³y m.in.
brytyjskie Min. Spraw Zagrani-

cznych oraz francuskie zwi¹-
zki zawodowe. Podobne opinie
serwuje zachodnia prasa.

  ---
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==========================

Z REGIONU
--- W hucie trwa strajk ab-
sencyjny. Wiadomo�æ tê potwier-
dza sam dyr. Pustówka, który w
wywiadzie dla "Dziennika Pol-
skiego" z 9 maja mówi o trudnej
sytuacji kadrowej w kombinacie.
--- Ks. Zaleski wystosowa³ do
gen. Kiszczaka pe³en oburzenia
list, opisuj¹cy zbeszczeszczenie
przez ZOMO obrazu MB Czêsto-
chowskiej wisz¹cego w jednej z
hal huty, zniszczenie o³tarza,
przy którym odprawiano mszê
�w. oraz szat liturgicznych, a
tak¿e podeptanie komunikantów.
Tak w³a�nie wygl¹da poszano-
wanie religii przez w³adze
PRL.
--- Mimo to ju¿ w kilkana�cie
godzin pó�niej w ocalonych z
pogromu szatach ks. Zaleski
odprawi³ mszê �w. w Mistrzejo-
wicach, a ks. Jancarz zaapelo-
wa³ o odszukanie obrazu MB i
z³o¿enie go w ko�ciele jako
relikwii. Na mszy za ojczyznê w
ostatni czwartek - niespotyka-
ne t³umy. Kaplica i przyleg³e
korytarze szczelnie wype³nio-
ne. Ks. Jancarz poinformowa³
tak¿e, ¿e dla wszystkich posz-
kodowanych w parafii na os.
Szklane Domy powstaje Wikariat
Solidarno�ci. Mo¿na tam zg³a-
szaæ i przynosiæ wszystko, co mo-
¿e pomóc. Prawdziwe informacje,
¿ywno�æ, pieni¹dze, lekarstwa,
zg³aszaæ poszkodowanych, zagi-
nionych, chorych, itp. Pomoc
przyjmie siê od ka¿dego -  nie-
zale¿nie od jego legitymacji,
przynale¿no�ci czy pogl¹dów.

/c.dal. na s. 2/

W HUCIE
   Wiadomo�ci o pacyfikacji Huty szybko obieg³y miasto.
Jeszcze przed po³udniem ocala³y z pogromu przewodnicz¹cy
Komitetu Strajkowego A. Szewczuwaniec  wyda³ o�wiadczenie
wzywaj¹ce hutników do strajku absencyjnego, kontynuowanego
zamiast dotychczasowego strajku okupacyjnego. Do pracy nie
przyst¹pi³a o godz. 14-tej druga zmiana. Za¿¹dano uwolnienia
aresztowanych przywódców oraz innych uczestników strajku.
Po po³udniu za�, na czwartkowej mszy za ojczyznê w ko�ciele
mistrzejowickim, odprawiaj¹cy j¹ ks. Tadeusz Zaleski, schwy-
tany przez ZOMO w hucie, zdaje relacje z tego co tam zoba-
czy³. W kombinacie przebywa³ od 3 maja, odprawi³ kilka mszy
�w. i nabo¿eñstw majowych. Dzieñ zaczynano pie�ni¹ "Kiedy
ranne wstaj¹ zorze", a koñczono apelem jasnogórskim. Wiele
osób przystêpowa³o do spowiedzi. Panowa³a atmosfera powagi
i determinacji.
   W przeddzieñ pacyfikacji przyjechali mediatorzy z ramie-
nia Episkopatu. Dyr. Pustówka zapewni³, ¿e nie zostan¹ u¿yte
si³y porz¹dkowe i ¿e o 8 rano odbêd¹ siê pierwsze rozmowy.
Uspokojeni zapewnieniami, odprê¿eni i zmêczeni hutnicy
po³o¿yli siê spaæ. Ks. Zaleski spa³ w budynku mistrzów i
brygadzistów na Walcowni Zgniatacz, gdzie przebywa³ te¿
Komitet Strajkowy. O 2-giej w nocy obudzi³ go dono�ny huk
i ³omot, walenie w bramy. Jak spa³ - bez butów, wyskoczy³ za
okno i wspi¹³ siê na 12-metrow¹ suwnicê - sk¹d doskonale
widzia³ przebieg pacyfikacji. Do budynku wdar³a siê wataha
doborowych ch³opców z brygady antyterrorystycznej -
wrzeszcz¹c, wal¹c ³omami i siekierami we wszystko, co nawi-
nê³o siê im pod rêkê. Wyt³ukli wszystkie szyby, po³amali
szafki, sto³y, krzes³a. Ks. Zaleski widzia³ rozbity o³tarz,
rzucony na ziemiê i zdeptany wniesiony wcze�niej uroczy�cie
na hutê obraz Matki Boskiej Czêstochowskiej. W pokoju ksiê-
dza zrzucano na ziemiê wszystkie naczynia liturgiczne. Roz-
sypano i zdeptano komunikanty, zrzucono i deptano bia³o-
czerwone flagi. ZOMO-wcy rzucali siê na bezbronnych i roze-
spanych ludzi, wrzeszcz¹c, bij¹c, przygniataj¹c do ziemi.
Powalonych na kolana, przypierano twarz¹ do ziemi, pytaj¹c
wszystkich czy bêd¹ pracowaæ czy te¿ dalej strajkuj¹. Ci,
którzy nie podpisali zgody lub nie odpowiedzieli - byli
³adowani do suk i wywo¿eni. Rannych rzucano jak worki kar-
tofli - po kilku do karetek. Nie wiadomo dok³adnie do tej
pory gdzie ich wywieziono. Brygada nie mog³a sobie poradziæ
ze �ci¹gniêciem przera¿onego ks. Zaleskiego z suwnicy,
wreszcie zszed³ sam. Przewieziono go wraz z M. Gilem na Mo-
gilsk¹. Gil mia³ skute rêce. Zatrzymani z huty szli przez
korytarze na Mogilskiej brudni, zaro�niêci, w podartych
ubraniach. Niektórzy boso. Po zidentyfikowaniu ks. Zale-
skiego odstawiono go rano do kurii.
   Nastêpnie, po relacji ks. Zaleskiego, ks. Jancarz przeka-
za³ informacje o aktualnej sytuacji w hucie. Na wezwanie
nowego Komitetu Strajkowego oko³o 40 procent za³ogi podjê³o
strajk absencyjny. Inne wydzia³y, jak np. koksownia, solida-
ryzuj¹c siê z kolegami, obni¿y³a wydajno�æ do granic bezpie-
czeñstwa.
   Wstrz¹saj¹ca relacja ks. Zaleskiego zosta³a potwierdzona
nazajutrz przez dziesi¹tki innych.
Rozszala³e ZOMO atakowa³o wszystko. Demolowa³o cenny sprzêt
i pomieszczenia. Atak skwitowany zosta³ o�wiadczeniem Urba-
na, i¿ akcja odby³a siê spokojnie i bez u¿ycia �rodków przy-
musu oraz bez oporu ze strony strajkuj¹cych. Tylko to ostat-
nie okaza³o siê niestety, prawd¹. /c.d. na str. 2/
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--- O�wiadczenie Urbana, i¿
pacyfikacja huty przebieg³a
spokojnie, popar³ lekarz
wojewódzki Z. Wójcik, stwier-
dzaj¹c, ¿e pogotowie ratunko-
we nie odnotowa³o ¿adnych
przypadków pobicia. Móg³ tak
twierdziæ, gdy¿ pogotowie w
Hucie nie udzieli³o pomocy
rannym. Odwo¿ono ich do
szpitala milicyjnego na ul.
Galla oraz poza Kraków. Tym,
którzy wychodzili, odmawiano
wydania karty informacyjnej,
by nie by³o dowodu hospita-
lizacji. Niektórzy hutnicy
maj¹ jednak zwolnienia wy-
stawione przez Przemys³owy
Zespó³ Zdrowia w HiL. Jeden z
nich pobity za odmowê zdjêcia
krzy¿a z polowego o³tarza,
dosta³ a¿ siedem dni wolnego.
--- 5 maja o godz. 22-giej
odby³ siê na Miasteczku Stu-
denckim wiec z udzia³em ok. 5
tys. osób. Proklamowano na
nim strajk okupacyjny akade-
mików. Ukonstytuowa³ siê
Miêdzyuczelniany Komitet
Strajkowy, w sk³ad którego
weszli przedstawiciele NZS,
WiP, samorz¹dów studenckich,
KPN i studenckich rozg³o�ni
radiowych. Wszystkie akade-
miki w Miasteczku s¹ oplaka-
towane, strajk trwa, dzia³a
studencka s³u¿ba porz¹dkowa.
--- 6 maja o godz. 10.00 w
gmachu A-0 AGH odby³ siê
wiec zwo³any przez Samorz¹d
Studencki AGH. Proklamowano
o�wiadczenie wzywaj¹ce do
reform i demokracji, przyjête
jednog³o�nie. Powo³ano komi-
tet do publikacji tego
o�wiadczenia, w sk³ad którego
mia³o wej�æ 4 studentów i 4
pracowników uczelni /zg³osi-
³o siê dwóch pracowników:
prof. Kolenda i doc. Go³a�/.
Przemawia³ rektor AGH prof.
Janowski, który wezwa³ do
zakoñczenia strajku w nie-
dzielê.
--- Z wypowiedzi prof. Ha-
nauska /UJ, SB/: "rozmowy nt.
sytuacji prowadzone przez KW
PZPR i Wojewódzki Urz¹d
Spraw Wewnêtrznych wykaza³y
PE£N¥ ROZBIE¯NO�Æ ocen i
proponowanych rozwi¹zañ".
Czy¿by konflikt?

   Brutalna akcja ZOMO w hucie spowodowa³a liczne petycje, li-
sty popieraj¹ce i uchwa³y p³yn¹ce do hutników z ca³ego kra-
ju. Spo³eczeñstwo Krakowa wyrazi³o swoj¹ aprobatê dla straj-
kuj¹cych w czasie tradycyjnej procesji jaka odby³a siê w
dzieñ �w. Stanis³awa w niedzielê 8 maja. W procesji uczestni-
czy³a 200-300 osobowa grupa reprezentuj¹ca strajkuj¹cych.
Niesiono kilka transparentów, m.in. �wiêty Stanis³awie we�
w opiekê strajkuj¹cych hutników, stoczniowców i studentów,
Gdzie s¹ pobici robotnicy?, Uwolniæ uwiêzionych. Owacyjnie
witani przez zgromadzone na chodnikach t³umy przystawali
co jaki� czas od�piewuj¹c patriotyczne pie�ni. W�ród uczest-
ników procesji mówi siê o dwóch - niepotwierdzonych jednak
- ofiarach �miertelnych pacyfikacji huty. Inna pog³oska po-
wiêksza liczbê ofiar do 5 oraz dodaje jeszcze dwóch zabitych
rzekomo ZOMO-wców. Ta przesada �wiadczyæ mo¿e o drastycz-
nych scenach, jakie rozegra³y siê na oczach bitych hutników.
   Od momentu zlikwidowania strajku si³¹, dyrekcja huty nie
licz¹c siê z nak³adami finansowymi, przystêpuje do urucho-
mienia produkcji w hucie. 7 i 8 maja sprowadzono do Krako-
wa dwie grupy po kilkadziesi¹t osób, które zakwaterowano
w Hotelu Warszawskim. Rekrutuj¹ siê one z Bêdzina i Kato-
wic, i maj¹ podj¹æ pracê w kombinacie m.in. jako suwnicowi.
Z pewno�ci¹ bêd¹ te¿ realizowaæ inne funkcje, nie zwi¹zane
z produkcj¹.
   Nowo zwerbowane ekipy zbieraj¹ siê pod kombinatem o godz.
5.15 sk¹d zbiorowo wchodz¹ na teren huty.  Na razie ich obec-
no�æ ogranicza³a siê do zwiedzania ró¿nych wydzia³ów. Ale
ju¿ 8 maja na zmianie popo³udniowej pracowa³o 5 suwnicowych
z Katowic w Walcowni Zimnej /plus 6 suwnicowych z kombinatu
- norma obsady na zmianie wynosi 27 suwnicowych/.
    Ekipy ze �l¹ska zatrudnione zosta³ bez anga¿ów. Otrzymu-
j¹ 5000 z³ za dniówkê z funduszu mobilizacyjno-mistrzow-
skiego, a pieni¹dze pobieraj¹ bezpo�rednio w kasie huty.
Oprócz tego stosuje siê te¿ inne formy ³amania strajku ab-
sencyjnego. Podwy¿ka anga¿ów na ró¿nych wydzia³ach wynosi
�rednio 35-41 z³ za godzinê. Pracowników bior¹cych udzia³
w strajku czêsto nie dopuszcza siê na wydzia³y. Innym, któ-
rzy gotowi s¹ pracowaæ w godzinach nadliczbowych, wyp³aca
siê ekstra gratyfikacje, siêgaj¹ce 5-7 tys. z³ za dodatkow¹
zmianê. W dalszym ci¹gu na terenie HiL rozlokowane s¹ od-
dzia³y milicji, stale dy¿uruj¹ce przed halami produkcyjnymi
w samochodach.
   W dalszym ci¹gu jednak kierownictwo poszczególnych za-
k³adów HiL ma powa¿ne trudno�ci z uruchomieniem produkcji,
co spowodowane jest absencj¹ w pracy i nisk¹ wydajno�ci¹.
A oto kilka danych liczbowych. Walcownia Zgniatacz - w
sobotê 7 maja produkcja na zmianie popo³udniowej wynosi³a
oko³o 50% normy. Walcownia Blach Karoseryjnych: na walcar-
ce 400-600 t na zmianê /normalnie 1100-1700 t/, na wyg³a-
dzarce 200 t /normalnie 800-1200 t/. Nie wszystkie urz¹dze-
nia ruszy³y. Walcownia Zimna - uruchomiono walcarkê 5-
klatkow¹ i wyg³adzarkê 2-klatkow¹. Ze wzglêdu na brak ob-
sady nie uda³o siê uruchomiæ wyg³adzarki 1-klatkowej, wal-
carki nawrotnej i walcarki 20-klatkowej "Sêdzimir". Na wy-
trawialni, gdzie z powodu braku obsady nie sposób uruchomiæ
produkcji, og³oszono remont i przegl¹d urz¹dzeñ.
   Rozpoczê³y siê te¿ prze�ladowania przywódców strajkowych.
Sze�ciu spo�ród nich: K. Fugiel, W. Mazurkiewicz, M. Mach, M.
Gil, K. Wróbel i B. Wróbel otrzymali ju¿ 3-miesiêczn¹ sankcjê
prokuratorsk¹. Grozi im proces o sabota¿, w których mog¹
dostaæ do 10 lat wiêzienia. Czy do takiego procesu dojdzie,
zale¿y zapewne od dalszego oporu hutników.
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--- 7 maja, w 11-t¹ rocznicê
�mierci Stanis³awa Pyjasa
wspó³pracownika KOR-u, odby³a
siê w ko�ciele O.O. Karmelitów
msza �w. w jego intencji. Licznie
zgromadzone w okolicy oddzia³y
ZOMO i chmara cywilnych SB-ków
prze¿y³y zawód. Na mszy zjawili
siê bowiem tylko nieliczni stu-
denci. Reszta kontynuowa³a
strajk okupacyjny akademików,
w zwi¹zku z czym zaapelowano
o nieprzychodzenie na zapowie-
dzian¹ wcze�niej mszê. Apel nie
dotar³, jak widaæ na Mogilsk¹,
gdy¿ si³y porz¹dku obstawi³y
ko�ció³ oraz znajduj¹ce siê w
pobli¿u budynki Uniwersytetu,
tak jak w czasie ostatnio odby-
wanych tu wieców. Tym razem
pa³owania nie by³o. Pod bram¹
domu nr 7 na ul. Szewskiej,
gdzie zgin¹³ Pyjas, ustawiono
natomiast przezornie wielki
samochód ciê¿arowy tarasuj¹cy
wej�cie. SB-cy dy¿urowali przy
nim jak i przy ko�ciele jeszcze
w godzinê  po mszy, nie mog¹c -
zdaje siê - pogodziæ siê z fak-
tem, ¿e nie odstawi¹ do aresztu
nale¿ytego kontyngentu.
--- Tradycyjne uroczysto�ci �w.
Stanis³awa na Ska³ce odby³y siê
w atmosferze wypadków rozgry-
waj¹cych siê w Hucie. Przed msz¹
kardyna³ Macharski zaapelowa³
w d³ugiej przemowie o zg³asza-
nie wszystkich krzywd dozna-
nych przez wiernych w zwi¹zku
ze strajkiem do Kurii na ul.
Franciszkañsk¹ 3. Przyrzek³
równie¿, ¿e do³o¿y³ i dok³adaæ
bêdzie nadal wszelkich starañ,
aby uwiêzieni przywódcy strajku
wyszli na wolno�æ. Za tê wypo-
wied� otrzyma³ olbrzymi¹ owacjê.
Nastêpnie Prymas w wyg³oszonej
homilii wy³uszczy³ stanowisko
Ko�cio³a w sytuacji konfliktów
spo³ecznych. Gniewu ludu -
powiedzia³ - nie mo¿na bezkar-
nie wzniecaæ, ale te¿ nie mo¿na
go ignorowaæ. Ko�ció³, nawet
je¿eli niewiele mo¿e poradziæ
w danej sytuacji, nigdy nie
zrezygnuje z upominania siê
o prawdê. Tak jak �w. Stanis³aw
wyra¿aj¹cy wobec króla gniew
jego ludu. Tak nakazuje spo³ecz-
na nauka Ko�cio³a. S³owa Pry-
masa powitano równie¿ wiel-
kimi brawami.

KOMUNISTYCZNA PARANOJA
   Nadal nikt nie rozmawia ze strajkuj¹cymi robotnikami.
Wytworzy³a siê sytuacja tak paradoksalna, ¿e nawet w so-
cjalizmie musi budziæ zdziwienie. Rz¹d twierdzi, ¿e decyzje
spoczywaj¹ w rêkach samorz¹dnych i samodzielnych przedsiê-
biorstw, dyrekcje strajkuj¹cych zak³adów zas³aniaj¹ siê
przepisami narzuconymi przez Sejm. Samorz¹d pracowniczy
nie ma ochoty podejmowaæ ¿adnej decyzji, zwi¹zki zawodowe,
by nie straciæ resztek zaufania, graj¹ na zw³okê. Partyjny
stru� wyci¹ga g³owê z piasku wy³¹cznie na uroczystych
akademiach.
==================================================

POLSKA PATRZY TERAZ NA STOCZNIÊ

   Z Hut¹ posz³o do�æ ³atwo. Ju¿ na pocz¹tku swojego prote-
stu strajkuj¹cy wydali o�wiadczenie jak nale¿y przyj¹æ
ewentualnych napastników. Kiedy siê pojawi¹, nale¿y opu-
�ciæ zak³ad i strajkowaæ dalej w domu. Tote¿ nikt siê nie
broni³ i nie zamierza³ siê broniæ.
   W Stoczni sytuacja jest inna. Tam jest ostrzej. Mo¿e doj�æ
do masakry. Wiêc dyrekcja ostro¿nie zawiesi³a jej dzia³al-
no�æ, odsy³aj¹c na p³atny urlop wszystkich, którzy nie chc¹
strajkowaæ. Reszta okupuje stoczniê. Co uczyni w³adza? Czy
przepu�ci szturm na strajkuj¹cych? Czy znowu poleje siê
krew robotników?
   A co zrobi spo³eczeñstwo - czyli my wszyscy? Czy Stocz-
nia zostanie w tym pojedynku sama, czy te¿ poci¹gnie za
sob¹ innych, wyzwalaj¹c now¹ falê strajków? Polska patrzy
dzisiaj na Stoczniê. Polska dowodzi dzisiaj miary swej od-
wagi.
==================================================

PIERWSZE PODSUMOWANIA

   Prze¿yli�my dwa gor¹ce tygodnie. W tym okresie strajko-
wa³y:
25 kwietnia /poniedzia³ek/ - strajk komunikacji miejskiej
w Bydgoszczy i Inowroc³awiu,
26 kwietnia /wtorek/ - pocz¹tek strajku w Hucie im. Lenina,
28 kwietnia /czwartek/ - strajk 2 wydzia³ów huty Ma³apa-
new w Ozimku,
29 kwietnia /pi¹tek/ - pocz¹tek strajku okupacyjnego w
hucie Stalowa Wola, nieudana próba strajku MPK w Krako-
wie, strajk solidarno�ciowy w Zak³. Przetwórstwa Hutniczego
w Bochni /filia HiL/,
2 maja /poniedzia³ek/ - pocz¹tek strajku w Stoczni im. Le-
nina w Gdañsku, strajk w zak³adach Dolmel we Wroc³awiu,
3 maja /wtorek/ - strajk absencyjny krakowskich uczelni
/UJ, PK, AGH, ASP, czê�ciowo WSP/, strajk na Politechnice
i Uniwersytecie Gdañskim, strajk w kopalni "Rudna" w Lubi-
nie,
5 maja /czwartek/ - strajk okupacyjny UW, strajk solidar-
no�ciowy warszawskiej ASP, strajk w 2 zajezdniach autobuso-
wych w Szczecinie,
6 maja /pi¹tek/ - strajk absencyjny HiL, strajk okupacyjny
w akademikach uczelni krakowskich.
   Ponadto strajkowa³y: Politechnika Gdañska i Uniwersytet
Gdañski, AWF w Gdañsku, Uniwersytet i Politechnika Wro-
c³awska.
   Niezale¿ne manifestacje 1-majowe odby³y siê w: Krakowie,
Warszawie, Gdañsku, Poznaniu, Szczecinie, £odzi, Wroc³awiu,
Czêstochowie, Gorzowie, D¹browie Górniczej, Bielsku-Bia³ej,
Przemy�lu, P³ocku.
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--- Strajk studencki przyb-
ra³ formê okupacji akademi-
ków. Studenci nie wpuszczaj¹
do nich obcych osób, wychodz¹
tylko raz dziennie. Podpo-
rz¹dkowali siê Miêdzyuczel-
nianemu Komitetowi Strajko-
wemu, który w ich imieniu
pertraktuje z w³adzami. Wyda³
ju¿ kilka komunikatów. Akade-
miki udekorowano antypañ-
stwowymi transparentami, co
przypomina trochê obraz Mia-
steczka z marca 1968 roku.
U¿ytkownicy ruchliwej trasy
E22 przecinaj¹cej Miasteczko
mog¹ zatem zapoznaæ siê z po-
stulatami studentów. W mie�-
cie rozwiniêto akcjê ulotkow¹
- rozrzucano m.in. specjalne
wydanie Biuletynu Akademic-
kiego i Gwarka -po³¹czone
organy NZS-u z Uniwersytetu
i AGH.
--- Strajkuj¹cy studenci
wystosowali list do ministra
Edukacji Narodowej H. Bednar-
skiego z ¿¹daniem podjêcia
rozmów i spe³nienia wysuniê-
tych postulatów.
--- Strajk studencki trwa do
poniedzia³ku /9 maja/, do
godziny 20-tej.
--- 9 maja 88, o godz. 9-tej
rozpoczê³y siê rozmowy przed-
stawicieli studentów z rekto-
rami AGH, UJ i ASP. Strajk
okupacyjny na Miasteczku
zawieszony zostanie po zawar-
ciu porozumienia miêdzy nego-
cjuj¹cymi stronami.
--- Na 9 maja zapowiedziany
zosta³ wiec studentów Akade-
mii Rolniczej, na godz. 14-t¹.
--- Po pa³owaniu 3 maja osob-
ne o�wiadczenie wydali nawet
nie anga¿uj¹cy siê politycznie
klerycy Towarzystwa Jezusowe-
go. Pisz¹ w nim m.in. "�si³y
milicyjne zaatakowa³y id¹cych
ludzi bez jakiejkolwiek pro-
wokacji ze strony uczestników
marszu; zachowanie milicji
odznacza³o siê niezwyk³¹ bru-
talno�ci¹; s³owne deklaracje
czynników oficjalnych, rz¹-
dz¹cych naszym pañstwem, s¹
jedynie iluzj¹ i nie odpowia-
daj¹ rzeczywisto�ci dnia co-
dziennego w naszym kraju".
O�wiadczenie przekazano Tygo-

dnikowi Powszechnemu, lecz
mo¿emy byæ pewni, ¿e zostanie
zdjête przez cenzurê.
--- Uliczki w Miasteczku Stu-
denckim jeszcze teraz zas³ane
s¹ od³amkami szk³a, którymi
wy�cie³ano jezdnie dla samo-
chodów milicyjnych, chc¹c na-
raziæ je na oczywiste z³apa-
nie gumy. MPO sprz¹ta powoli
jezdnie, usuwaj¹c szk³o i przy

okazji czy�ci trawniki przed
akademikami, przypominaj¹ce
czasem �mietnik� Ot, i na
spontanicznym odruchu oporu
studenci zyskali porz¹dek.
--- 6 maja o godz. 19.30 od-
by³a siê w ko�ciele �w. Anny
msza �w. i godzina adoracji
w intencji ojczyzny.
========================

 ---

L i s t y  d o  r e d a k c j i
   "Na mszach solidarno�ciowych ksiê¿a nawo³uj¹ nas do za-
chowania spokoju. Mówi¹ to do nas, a nie do tych umunduro-
wanych, którzy obstawiaj¹ ko�ció³ nie daj¹ z niego spokoj-
nie wyj�æ. Tak by³o 1 maj w niedzielê, na Kalinowym. Ludzie
wyszli z ko�cio³a z obrazem Matki Boskiej. ¯eby nie dra¿niæ
milicji, tak jak chcia³ ksi¹dz, nie by³o ¿adnych okrzyków.
Szli i modlili siê. Ale ani obraz , ani modlitwa nie pomo-
g³y. Milicja i ZOMO zatrzyma³o id¹cych. A ksiê¿a z megafonu
wzywali do zachowania spokoju. Ale - pytam - kogo?  Nas?
Przecie¿ to oni zak³ócili spokój i modlitwê, a na koñcu
zaaresztowali nawet Matkê Bosk¹ razem z tym, co j¹ niós³ na
czele pochodu. Im nie chodzi o spokój, im chodzi o to, ¿eby
spokojnie nami rz¹dziæ, i ¿eby ksiê¿a upominali nas - a nie
ich. A przyda³oby siê uspokoiæ z ambony ich - nie nas - bo
mo¿e i u nich jaki� wierz¹cy w Boga siê znajdzie. Kazek"
===================================================

Drodzy Czytelnicy!
   Prosimy wybaczyæ, ¿e pierwszy specjalny numer MP, po-
dwójny, sprzed tygodnia, nie dotar³ do wszystkich. Lwi¹
czê�æ nak³adu przekazali�my do Huty jako skromny wyraz
poparcia MP dla strajkuj¹cych Hutników. Tym samym zanie-
dbali�my dostawê dla sta³ych Czytelników, za co serdecznie
przepraszamy. MP
===================================================

� PO CZYNACH ICH POZNACIE �

  W³adza powoli wykoñczy strajki i wszystko wróci do socja-
listycznej normy. Przez blisko dwa tygodnie ¿yli�my nadzie-
j¹, ¿e co� siê nareszcie zmieni. Dlaczego zmieni³o siê tak
niewiele?
   Obrazek pierwszy: do strajkuj¹cych hutników sp³ywaj¹ li-
sty, o�wiadczenia, komunikaty - wszystkie zapewniaj¹ce ich
o solidarnej postawie, wsparciu moralnym i sympatii. Z
ca³ego kraju, z ca³ego Krakowa. Pytanie pierwsze: ile za-
k³adów pracy w Krakowie samym zastrajkowa³o dla poparcia
Huty?
   Obrazek drugi: przed tablic¹ informacyjn¹ w Coll. Novum
stoi t³umek i czyta. Mno¿¹ siê wyrazy protestu, od NZS-u, od
samorz¹dów, od Senatu, od Rektora z Dziekanami i osobno, od
instruktorów harcerskich, od towarzystwa, ko³a, nawet od
ZSyPu. Na tablicy bia³o od zadrukowanych kartek. Pytanie:
do kogo konkretnie zaadresowano te o�wiadczenia?
   Czy nie zachowujemy siê jak nieodrodne dzieci systemu
mno¿¹c uchwa³y jak nie przymierzaj¹c dzielnicowy komitet
partii? Uchwalamy, o�wiadczamy, piszemy - walczymy s³owa-
mi, a te wszak �wiata nie zawojuj¹. Czas obecny nie wymaga
symboli - wymaga po prostu czynów.
==================================================
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Z REGIONU
--- 9 maja rektorzy UJ, WSP,
ASP i AGH oraz przedstawi-
ciele studentów podpisali po-
rozumienie w miasteczku stu-
denckim w Krakowie. Obejmuje
ono nastêpuj¹ce postulaty:
1. zawieszenie strajku absen-
cyjnego i okupacyjnego,
2. zapewnienie bezpieczeñstwa
uczestnikom strajku, 3. nie-
wyci¹ganie konsekwencji na
uczelni wobec strajkuj¹cych,
4. stworzenie mo¿liwo�ci roz-
mów studentów z w³adzami po-
litycznymi regionu nt. za-
gwarantowania pluralizmu na
uczelniach, 5. umo¿liwienie
bezpo�rednich rozmów przed-
stawicieli spo³eczno�ci stu-
denckiej z ministrem Eduka-
cji Narodowej nt. cofniêcia
nowelizacji Ustawy o Szkol-
nictwie Wy¿szym z 1985 roku
oraz zwiêkszenia ilo�ci
przedstawicieli studentów w
Senacie z prawem g³osu,
6. zgodê na �rodowiskowy
zjazd samorz¹dów studenckich,
7. utworzenie w Senacie ko-
misji d/s studentów o sk³a-
dzie: po³owa studentów, po³o-
wa pracowników. Komisja mia-
³aby g³os doradczy.
--- Kraków odwiedzi³ w
ubieg³ym tygodniu ni mniej
ni wiêcej tylko s³ynny ze
swej kompetencji minister po-
licji Czes³aw Kiszczak. By³ w
Hucie, ¿eby zobaczyæ miejsce
akcji swoich ch³opaków, na-
radza³ siê z... kardyna³em
Macharskim.

--- Nowohucki strajk mia³ 
równie¿ swoje reperkusje kul-
turalne. W czasie jego trwania
wyra�nie zmala³a frekwencja
w krakowskich teatrach. Teatr
Bagatela odwo³a³ np. z tego po-
wodu kilka przedstawieñ. Do
pustych krzese³ gra³y te¿ in-
ne teatry /z wyj¹tkiem Stare-
go/. Zaproszona za� do Nowohu-
ckiego Centrum Kultury Ope-
retka Kijowska /18-21 maja/
zosta³a przezornie przenie-
siona z pobli¿a Kombinatu do
Teatru S³owackiego. Radzieccy
arty�ci bezpieczniejsi bêd¹ w

reakcyjno-inteligenckim ce-
ntrum miasta ni¿ na jego ro-
botniczych obrze¿ach. Tym
bardziej, ¿e wiele biletów
na ich wystêpy trzeba by³o
rozdaæ za darmo, by sala nie
�wieci³a pustkami. Za publi-
kê robiæ wiêc bêd¹ spraszani
masowo na bezp³atne zapro-
szenia krakowscy notable.
W koñcu to przecie¿ ich poli-
tyczny obowi¹zek.
=========================

Z KRAJU
--- Od paru dni obowi¹zuj¹

====================================================

CO DALEJ
    Strajk w Hucie dowiód³, ¿e w pogrudniowej Polsce mo¿na na-
prawdê strajkowaæ. Hutnicy trzymali siê ponad tydzieñ. Trud-
ne to by³o do pomy�lenia jeszcze parê miesiêcy temu. Mówi³o
siê co prawda od dawna o spo³ecznym wybuchu, jednak¿e nowo-
hucki strajk by³ chyba sporym zaskoczeniem dla wszystkich.
    Podobnie zreszt¹ jak fakt znikomego poparcia strajkowego
ze strony innych zak³adów Krakowa. Kiedy stanê³a Huta, wyda-
wa³o siê, ¿e za ni¹ pod¹¿¹ wszyscy. Okaza³o siê, ¿e jest ina-
czej. Czas pracowa³ dla nas, ale my nie pracowali�my dla nie-
go.
    Nowo�ci¹ by³o te¿ i to, ¿e prawie od pocz¹tku zupe³nie nie
wchodzi³a w grê wojskowa interwencja radziecka. Michai³ wy-
kaza³ wobec �wiata gest z wycofaniem siê z Afganistanu nie
po to, ¿eby wej�æ do Polski. Urban od pocz¹tku zreszt¹ twier-
dzi³, ¿e nie ma u nas zagro¿enia socjalizmu, a jedynie zagro-
¿enie reformy.
    Wszystko wskazuje na to, ¿e prze¿yli�my co� na kszta³t ra-
domskiego czerwca 76 /pomijaj¹c oczywi�cie ró¿nicê w skali
wydarzeñ/. Na pytanie: co dalej? wypada wiêc odpowiedzieæ -
przed nami ci¹gle jeszcze Sierpieñ i to na skalê o wiele
wiêksz¹ ni¿ ten Sierpieñ, który znamy ze wspomnieñ.
===================================================

HUTNICY PYTAJ¥
    Po dziewiêciu dniach Hutê z³amano si³¹, choæ trwa³ nadal
strajk absencyjny. Kapitulacja Stoczni Gdañskiej sprawi³a, ¿e
dalszy opór nie mia³ ju¿ w³a�ciwie sensu. Dzisiaj hutnicy za-
daj¹ dra¿liwe dla nas pytania. Od odpowiedzi na nie zale¿y
nasza przysz³o�æ. Oto one:
    Co przez pó³tora tygodnia zrobi³a "S" w setkach zak³adów
Ma³opolski, by poprzeæ hutniczy protest? Co zrobi³a "S" w ca-
³ym kraju, kiedy ju¿ stanê³y i Huta i Stocznia, by zmusiæ
w³adze do podjêcia rozmów? Dlaczego nadsy³ano jedynie tele-
gramy zapewniaj¹ce o podjêciu szerokiej akcji solidarno�cio-
wej na wypadek ataku na Hutê, zamiast natychmiast zademon-
strowaæ skuteczne poparcie? I dlaczego, kiedy ju¿ atak nast¹-
pi³, "S" nie by³a w stanie zorganizowaæ protestu? Jakie po-
krycie mia³y zapewnienia o gotowo�ci strajkowej w tysi¹cach
zak³adów ca³ego kraju? Dlaczego Krajowa Komisja Wykonawcza
potrzebowa³a a¿ dwóch tygodni, by wezwaæ do solidarno�ci ze
strajkuj¹cymi i dlaczego nikt jej nie pos³ucha³? Dlaczego
negocjatorzy ze strony Episkopatu przyjechali do Huty
z za³o¿eniem, ¿e strajk trzeba szybko zakoñ-  /c.dal. na s. 2/
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nadzwyczajne uprawnienia i
upowa¿nienia dla rz¹du.
Przy pomocy rêcznej wajchy,
jak¹ s¹ w istocie "nadzwy-
czajne uprawnienia" partia
zmierza sterowaæ "delikat-
nym mechanizmem reformy",
jak go ³adnie nazywa propa-
ganda. Owe mityczne mecha-
nizmy s¹ obecnie zdaniem
partyjnych ekspertów pana-
ceum na wszystkie nasze do-
legliwo�ci gospodarcze. Ich
wprowadzenie w ¿ycie uza-
sadniaæ wiêc mo¿e wszystko -
nawet ich oczywiste przeci-
wieñstwo. Przypomina siê
stary dowcip o rabinie, któ-
rego pytano czy bêdzie woj-
na. Nie - odpowiedzia³ - ale
bêdzie taka walka o pokój,
¿e kamieñ na kamieniu nie
zostanie. Podobnie z refor-
m¹. Powrotu do socjalistycz-
nego centralizmu nie bêdzie,
ale dla dobra reformy bêd¹
takie nadzwyczajne upraw-
nienia dla rz¹du, ¿e bez
jego zgody nie kiwnie siê
palcem w bucie.
--- Jerzy Urban skar¿y siê
w "Sztandarze M³odych", ¿e
sytuacja w Polsce komplikuje
siê tak, i¿ coraz trudniej
pe³niæ mu funkcjê rzecznika
prasowego rz¹du. Czy¿by po-
cz¹tek koñca Wielkiego Nie-
dorzecznika?
--- Trwa radosna twórczo�æ
legislacyjna. Mimo wprowa-
dzonej w zesz³ym roku tzw.
gilotyny p³acowej, która
mia³a po przekroczeniu wy-
p³at powy¿ej 12 procent po-
wodowaæ ogromne podatki, w
ci¹gu trzech pierwszych
kwarta³ów wynagrodzenia
wzros³y o 22%. Równocze�nie
wydano 37 aktów prawnych,
które zliberalizowa³y pier-
wotny przepis, albo wy³¹czy-
³y spod jego dzia³ania roz-
maite dzia³y gospodarki.
/NAI/
========================

MY�L �REDNIEGO POLAKA

    W telewizji coraz wiêcej
nago�ci. Kiedy przyjdzie
czas na nag¹ prawdê?
========================

czyæ i dlaczego nie zaprotestowali, gdy okaza³o siê, ¿e w³a-
dze cynicznie skorzysta³y z ich oferty tylko po to, by przed
atakiem u�piæ czujno�æ strajkuj¹cych hutników? Dlaczego
Stocznia - symbol zwyciêskiego Sierpnia - skapitulowa³a wo-
bec braku poparcia? Co sta³o siê przez ostatnie siedem lat,
¿e okazali�my siê tak s³abi, niezorganizowani i bezsilni?
    I wreszcie pytanie najwa¿niejsze: co trzeba robiæ, by nie
powtórzy³o siê to nastêpnym razem?       M.
====================================================
WOJNA Z NARODEM WIDZIANA OD �RODKA - ci¹g dalszy wywiadu
"Kultury" z p³k. Kukliñskim, przeprowadzonego w pi¹t¹ roczni-
cê wprowadzenia stanu wojennego w Polsce /46/

R.J. KUKLIÑSKI: /.../ Za wprowadzeniem stanu wojennego wypo-
wiedzieli siê w³a�ciwie wszyscy cz³onkowie KOK.
    Przebieg posiedzenia zaskoczy³ Stanis³awa Kaniê. Nie kwe-
stionuj¹c nieuchronno�ci wprowadzenia stanu wojennego, po-
wiedzia³ on jednak, ¿e: "konfrontacja z wrogiem klasowym jest
nieunikniona. Oznacza to walkê �rodkami politycznymi, a do-
piero gdy te zawiod¹, mog¹ byæ stosowane represje".
    Od 13 wrze�nia 1981 roku tylko Kania sta³ na przeszkodzie
podjêcia ostatecznej decyzji politycznej o wprowadzeniu w Pol-
sce stanu wojennego. Usuniêcie tej przeszkody nie by³o trudne.
Zaszczuty przez Moskwê, która niemal zaraz po XI Nadzwyczaj-
nym Zjezdzie Partii zaczê³a go zupe³nie ignorowaæ, zmuszony
zosta³ do ust¹pienia miejsca temu, w kim Moskwa pok³ada³a
jeszcze ostatnie nadzieje. Formalna rezygnacja Kani z funkcji
I Sekretarza KC PZPR nast¹pi³a - jak wiadomo - 18 pa�dzier-
nika 1981 roku na IV Plenum KC PZPR. W praktyce faktyczn¹
w³adzê w partii utraci³ on w³a�ciwie w tym momencie, kiedy 13
wrze�nia 1981 roku sprzeciwi³ siê u¿yciu si³y przeciwko "Soli-
darno�ci".
    Mimo ¿e 13 wrze�nia w obecno�ci Kani Komitet Obrony Kraju
nie podj¹³ ¿adnej ostatecznej decyzji, nazajutrz, na osobiste
polecenie gen. Jaruzelskiego, Sztab Generalny przy wspó³pracy
MSW, przyst¹pi³ do szczegó³owego opracowywania trzech dodat-
kowych wariantów wprowadzenia stanu wojennego: - pierwszy -
w przypadku zagro¿enia strajkami okupacyjnymi; - drugi - sy-
tuacji trwania strajków okupacyjnych; - trzeci polegaj¹cy na
stopniowym "wpe³zaniu w stan wojenny".
    Równocze�nie z tym przyst¹piono przestawienia MON na wo-
jenn¹ strukturê dowodzenia. W ramach tej struktury Zarz¹d
Operacyjny Sztabu Generalnego WP mia³ stanowiæ g³ówne cen-
trum kierowania pañstwem w czasie stanu wojennego. Po wzmoc-
nieniu zarz¹du oficerami innych instytucji MON oraz funkcjo-
nariuszami kluczowych resortów cywilnych w zarz¹dzie mia³y
funkcjonowaæ dwa zespo³y: - planowania, na czele którego po-
stawiono mnie /Ryszarda Kukliñskiego/ oraz - dowodzenia,
którym mia³ kierowaæ p³k Franciszek Pucha³a.
    Od koñca wrze�nia zaczêto przygotowywaæ miejsca pracy oraz
wyposa¿aæ je w specjalne �rodki ³¹czno�ci do kierowania ope-
racjami w czasie stanu wojennego.
    W skromnych pomieszczeniach mojego oddzia³u zaczê³o siê
robiæ ciasno, a atmosfera pracy stawa³a siê coraz bardziej
nerwowa. Do sta³ego zespo³u operacyjnego, który dy¿urowa³ bez
przerwy od momentu og³oszenia strajków na Wybrze¿u w roku
1980 w³¹czeni zostali dodatkowo oficerowie z innych instytucji
centralnych MON oraz funkcjonariusze MSW. Drzwi do mojego
gabinetu, gdzie zbieg³y siê wszystkie nici planowania, prawie
siê nie zamyka³y. Po blisko rocznym okresie przygotowañ do
wprowadzenia stanu wojennego przyzwyczai³em siê do przelewa-
nia planów na papier.    cdn.     ---
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=========================

Z REGIONU
--- W czwartek w Mistrzejo-
wicach ksi¹dz Jancarz go�ci³
Komitet Strajkowy HiL. Byli
wszyscy - obecnie nikt nie
jest zatrzymywany. Przywró-
cono do pracy wszystkich
usuniêtych po grudniu 81.
Mieczys³aw Gil mówi³ o
strajku i pacyfikacji w Hu-
cie.
--- W pi¹tek odby³y siê roz-
mowy Komitetu Strajkowego
HiL z dyrektorem kombinatu,
Eugeniuszem Pustówk¹. Doty-
czy³y one postulatów hutni-
ków, tych, które nie zosta³y
jeszcze zrealizowane. Czy¿by
komuna by³a a¿ tak s³aba, ¿e
zasiada do negocjacji nawet
po tym jak uspokoi³a nastro-
je?
--- Reminiscencje 3-majowe.
Niedawno S¹d Wojewódzki w
Krakowie nakaza³ przepro-
szenie przez milicjê pani Le-
okadii Wróbel, staruszki
która, jak podano sentencji
wyroku - uczestnicz¹c w ze-
sz³orocznej mszy 3-majowej na
Wawelu zosta³a pobita przez
"niewykluczone, nie umundu-
rowanych funkcjonariuszy
dzia³aj¹cych na Wzgórzu Wa-
welskim" oraz za to ¿e po³a-
mano jej inwalidzk¹ laskê.
Dobrze poinformowani twier-
dz¹, ¿e niewykluczone, i¿ to
pani Leokadia sama po³ama³a
swoja laskê na funkcjonariu-
szach�
--- Padaj¹cy w Krakowie od
�rody z przerwami deszcz od-

s³oni³ tajemnice sk³adu po-
wietrza, którym oddychamy. Po
deszczu oddycha siê jakby
l¿ej, ale za to ziemia jest
wyra�nie ska¿ona. Na ka³u-
¿ach pojawi³y siê ¿ó³te i
brunatne ko¿uchy piany. Ma
to byæ oznak¹, jak s¹dz¹ nie-
którzy, zwi¹zków siarki w
deszczu. Powoli Kraków za-
mienia siê w piek³o.
=========================

Z KRAJU
--- W ca³ym kraju trwa ak-
cja w komitetach partii, SD i

ZSL, w PRONie ustalania list
wyborczych. Cze�æ przysz³ych
radnych ju¿ dzi� zosta³a wy-
brana, a ci,których nazwiska
maj¹ stanowiæ t³o na listach
wyborczych, s¹ proszeni, by
zechcieli braæ udzia³ w tych
pozorach.
--- Coraz gorsza jest sytu-
acja w zakresie zaopatrzenia
rolników indywidualnych w
�rodki produkcji. Na rok 1990
zaplanowane jest zu¿ycie na-
wozów w ilo�ci 230 kg NPK/ha,
ale dotychczasowa produkcja
pozwala jedynie na zu¿ywanie

===================================================
   WOJNA Z NARODEM WIDZIANA OD �RODKA - ci¹g dalszy wywia-
du "Kultury" z p³k. R. Kukliñskim, przeprowadzonego w pi¹t¹
rocznicê stanu wojennego w Polsce /47/

R.J.KUKLIÑSKI: /�/ We wrze�niu zaczê³y siê jednak pierwsze
zderzenia z tymi samymi sprawami, tyle ¿e w jednostkowych
ludzkich wymiarach. �le siê czu³em s³uchaj¹c przedstawiciela
wydzia³u propagandy KC PZPR, kiedy roztacza³ przede mn¹ wi-
zjê zamkniêcia tygodników i gazet, które czyta³em i nawet ce-
ni³em, albo gdy zacz¹³ wymieniaæ nazwiska publicystów, któ-
rych lubi³em czytaæ lub s³uchaæ, a którzy mieli niebawem za-
milkn¹æ. Strach mnie ogarn¹³, gdy s³ysza³em nazwiska ró¿nych
oportunistycznych miernot dziennikarskich, które mia³y za-
st¹piæ moich ulubionych redaktorów.
    Jeszcze gorzej czu³em siê w s³u¿bowych kontaktach z
przedstawicielami MSW, a zw³aszcza z dyrektorem zarz¹du tego
ministerstwa, p³k. Bronis³awem Pawlikowskim, któremu marzy-
³a siê� "noc d³ugich no¿y"- krwawa rozprawa z niektórymi
dzia³aczami "Solidarno�ci". Wiedzia³em ¿e jego rêce mog¹ byæ
za krótkie, by mog³y dosiêgn¹æ tych wszystkich, do których
pa³a³ nienawi�ci¹. Niepokoi³o jednak to, ¿e operacja interno-
wania pozosta³a w wy³¹cznej gestii resortu p³k. Pawlikow-
skiego.
    W sumie mimo sprzeciwu Kani, przygotowania do tego co
mia³o nast¹piæ 13 grudnia, ruszy³y pe³n¹ par¹ ju¿ w po³owie
wrze�nia. W pa�dzierniku i listopadzie ciê¿ar przygotowañ
wyra�nie przesun¹³ siê do MSW oraz wydzia³u propagandy KC
PZPR, które mia³y przygotowaæ silne, trafiaj¹ce spo³eczeñstwu
do przekonania usprawiedliwienie u¿ycia si³y. W tamtym cza-
sie dla genera³a Jaruzelskiego, który doskonale zdawa³ sobie
sprawê, ¿e w Polsce - ze wzglêdów historycznych - zawsze bê-
dzie potêpiony ten, kto tê si³ê przeciwko spo³eczeñstwu u¿yje,
stworzenie sobie jakiego� alibi by³o spraw¹ bodaj¿e najwa¿-
niejsz¹.
    Poniewa¿ z fabrykowaniem dowodów o sterowanej rzekomo z
Zachodu kontrrewolucji nic nie wychodzi³o, MSW oraz wydzia³
propagandy KC PZPR uruchomi³y wszystkie swe si³y, aby "Soli-
darno�æ" przestawiæ spo³eczeñstwu jako ruch pchany przez jej
przywódców do konfrontacji, a nawet jako si³ê niszcz¹c¹, na-
tomiast w³adze jako stronê wystêpuj¹c¹ w obronie pañstwa i
jego obywateli.
    W koñcu pa�dziernika nastêpuje spiêtrzenie fali strajko-
wej. W szczególno�ci jednogodzinny ostrzegawczy strajk po-
wszechny, do którego dosz³o 28 pa�dziernika, wp³yn¹³ w sposób
decyduj¹cy na dalszy bieg wydarzeñ.        /c. dal. na str. 2/
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192 kg. Na rynku znajduj¹ siê
zreszt¹ nawozy niskiej jako-
�ci, zdecydowanie brakuje
lepszych gatunków, zw³aszcza
poszukiwanych nawozów azoto-
wych. Ostatnio Sejmowa Komi-
sja Przemys³u zajê³a siê pro-
blemem rekonstrukcji przemy-
s³u nawozowego, który wci¹¿
"wypada z planu". Szczególnie
trudna sytuacja wystêpuje w
przemy�le ci¹gnikowym. Inwe-
stycja w Ursusie ci¹gnie siê
od 12 lat i nie widaæ jej koñ-
ca. Ceny ci¹gników i czê�ci do
nich, jak równie¿ do innych
maszyn, id¹ stale w górê, co
oczywi�cie odbiæ siê musi na
cenach ¿ywno�ci.    /NAI/
--- Znów o generale. Kisz-
czak pojecha³ do Wiednia, by
uspokoiæ Austriaków, zapewne
obiecaæ, ¿e nie bêdzie pusz-
cza³ tylu Polaków do C.K. Od-
k¹d Austria znios³a obowi¹-
zek wizy dla Polaków, nowa
fala emigrantów ruszy³a do
Wiednia.
==========================

ZE �WIATA
--- Wed³ug �róde³ szwajcar-
skich w³adze ZSRR zamierza-
j¹ zwolniæ tym roku z pracy
3 miliony robotników. Maso-
we redukcje stanowi¹ czê�æ
rewolucyjnych zmian maj¹-
cych uzdrowiæ sowieck¹ go-
spodarkê. Badacze ze szwaj-
carskiego Instytutu Wschod-
niego stwierdzaj¹, ¿e rezul-
tacie sowiecka klasa robot-
nicza ma ponie�æ g³ówny ciê-
¿ar reformy systemu, który
eksploatowa³ ich przez 70
lat. Bêdzie to, zdaniem Szwaj-
carów najwa¿niejsza i naj-
niebezpieczniejsza faza pie-
restrojki. Obserwatorzy po-
lityki Kremla obliczaj¹, ¿e
w ci¹gu najbli¿szych lat
straci pracê blisko 16 mi-
lionów obywateli Zwi¹zku
Radzieckiego. Opracowuje siê
podobno program, który po-
zwoli zredukowanym pracow-
nikom na przekwalifikowa-
nie siê. Takich informacji
udzielili cz³onkowie sowie-
ckiej delegacji parlamen-
tarnej przebywaj¹cej w Szwaj-

carii. Nie podali jednak
szczegó³ów. /BIO/
========================
KOMUNI�CI O MILICJI �
    Niedu¿y ch³opiec, wraca-
j¹cy z majówki, w ubranku
wskazuj¹cym na to, ¿e niedaw-
no przystêpowa³ do I komunii
�w., zaczepia milicjanta na
ulicy i pyta go, która godzi-
na. Milicjant ³apie siê za
przegub rêki, stwierdza, ¿e

zapomnia³ zegarka i odpowiada
dziecku - Nie mam zegarka. -
No tak - rzecze na to ch³opczyk
- od razu widaæ, ¿e pan nie by³
do komunii.
==========================
W MIESI¥C PO 1 MAJA
Niech siê �wiêci 1 Maja
  i niech partia dzier¿y ster
niech produkcja siê podwaja,
  kraj w sztandary siê ustraja,
lecz nie tu�
             w ZSRR!

   ---

W dniu tym by³em na posiedzeniu Rady Wojskowej Zjednoczo-
nych Si³ Zbrojnych Uk³adu Warszawskiego w Budapeszcie,
i mia³em mo¿liwo�æ obserwowania jak co najmniej po³owa
cz³onków tego organu, w tym wszyscy Rosjanie i Polacy, �le-
dzi³a przebieg tego strajku i jego wyniki. Jeszcze tego same-
go dnia wieczorem otrzymali�my w Budapeszcie oficjalne in-
formacje, ¿e strajk siê nie uda³. Wed³ug szacunku Sztabu Ge-
neralnego WP i wstêpnych obliczeñ, strajk popar³o zaledwie
nieca³e 40% cz³onków "Solidarno�ci"; ponad po³owa pracowni-
ków i zak³adów uzna³a, ¿e by³ on nieusprawiedliwiony i w
strajku udzia³u nie wziê³a. By³a to najlepsza wiadomo�æ,
jak¹ Kulikow us³ysza³ od kilku miesiêcy.
    Kiedy 31 pa�dziernika wraz z delegacj¹ WP pod przewod-
nictwem gen. Molczyka wyl¹dowali�my na p³ycie wojskowej
lotniska Okêcie, od jednej najwy¿ej postawionych osobisto-�ci
wojskowych, które nas wita³y, us³ysza³em to, czego siê oba-
wia³em ju¿ 13 wrze�nia: "Decyzja ju¿ zapad³a. W tej chwi-li
"Najwy¿szy", czyli Jaruzelski, uzgadnia z sojusznikami kon-
kretny termin i plan operacji". cdn.
===================================================
C z y t a j    u w a ¿ n i e

PAMIÊCI ANDRZEJA KIJOWSKIEGO
    Polska jest na granicy kultur i nasz polski spór jest
w istocie sporem miêdzy kulturami. Polska jest podzielona
jak Europa i �wiat. Podzia³ biegnie przez stosunek do cz³o-
wieka i jego praw, stosunek do pracy w³asnej i cudzej, stosu-
nek do warto�ci.
    Wyboru dokonuj¹ ludzie m³odzi, nieraz bardzo m³odzi. Za-
pisuj¹ siê, inwestuj¹ walcz¹, wyje¿d¿aj¹� Spór jest o kultu-
rê. Mamy staæ po stronie m³odych. Dla nich walczymy.   /k/
===================================================

L u f c i k   w a r i a t a
    Przyszed³ okropnie ponury facet w skórzanej kurtce i
zwo³ali nas zaraz do sto³ówki, ¿e to niby wa¿ne szkolenie
w ramach samoobrony czy co� podobnego. Facet krótko poin-
formowa³, ¿e sytuacja jest opanowana - podkuchenne zostan¹
awansowane na nadkuchenne, pacjentów mianuje siê od pierw-
szego bie¿¹cego miesi¹ca na stopieñ starszego pensjonariusza
dyplomowanego, sanitariusze - tu zerkn¹³ do notatek - w za-
sadzie przechodz¹ na felczerów do zadañ specjalnych, a resz-
ta personelu o jeden stopieñ wy¿ej plus dodatek za wys³ugê
lat, ekwiwalent za umundurowanie i rycza³t na �rodki do
pielêgnacji wyposa¿enia osobistego. - S¹ pytania ? - pytañ
nie by³o. Poszed³. Fleczer Y. zamkn¹³ gêbê dopiero po jaki�
dziesiêciu minutach - potem j¹ otworzy³ i wychrypia³ "o
rany Czesiek". Na tym szkolenie siê zakoñczono. Pa!

- Hipek -
===================================================
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=======================

Z REGIONU
--- Strajk w HiL zakoñczy³
siê jego odwo³aniem przez Ko-
mitet Strajkowy z dniem 18 ma-
ja br. W przeddzieñ KS wyda³
o�wiadczenie, w którym wraz
z zakoñczeniem strajku prze-
kszta³ca siê w Komitet Orga-
nizacyjny NSZZ "Solidarno�æ"
KM HiL. Bêdzie on walczy³ o
niespe³nione przez w³adze po-
stulaty strajkuj¹cych, a to
m.in. podniesione rekompensa-
ty do 12 tys. z³ dla pracowni-
ków przemys³u, o�wiaty, s³u¿by
zdrowia oraz emerytów i ren-
cistów, indeksacja p³ac, przy-
jêcie do pracy 4 zwolnionych z
huty: S. Handzlika, W. Bawol-
skiego, E. Nowaka i A. Ruska.
--- Komitet Organizacyjny
NSZZ "S" KM HiL wyda³ 23 maja
br. odezwê do pracowników
huty, w której apeluje, by
miesi¹ce: czerwiec, lipiec,
sierpieñ by³y miesi¹cami bez
nadgodzin. Jednym z postula-
tów strajkuj¹cych by³o wywal-
czenie 8-godzinnego dnia pra-
cy, przymus pracy w nadgodzi-
nach jest to bowiem wspó³cze-
sna forma wyzysku. Komitet
zaapelowa³, by pracownicy HiL
deklarowali ewentualnie nad-
godziny dopiero po 1 wrze�nia
br.
--- 25 maja br. odby³o siê w
Norze /siedziba Ko³a Naukowe-
go Polonistów UJ, przy ul. Go-
³êbiej/ spotkanie studentów
oraz Studenckiego Komitetu
Pomocy z Komitetem Strajkowym
z HiL. Rozmawiano o dzia³a-
niach na przysz³o�æ. Powo³ano

jawne w³adze NZS-u, m.in. z
Grzegorzem Surdy i Rados³awem
Hugetem.
--- 19 maja br. uwolniono K.
Wolfa i K. Krauze, dwóch wci¹¿
wiêzionych politycznych z Kra-
kowa.
--- Tajna Komisja Robotnicza
Hutników NSZZ "S" zaapelowa³a
o nieuczestniczenie w zbli¿a-
j¹cych siê wyborach do rad na-
rodowych. Jako powód podaje:
obni¿enie siê stopy ¿yciowej,
brak jakichkolwiek zmian w
zarz¹dzaniu gospodark¹ i
ograniczenie reformy do pod-
wy¿ki cen oraz brutalne st³u-
mienie strajków bêd¹cych re-
akcj¹ na nieudolno�æ w³adzy.

--- Od czasu strajku o¿ywi³
siê mistrzejowicki ko�ció³. Z
inicjatywy ks. Jancarza po-
wsta³ tu Wikariat Solidarno-
�ci - grupa ludzi nios¹ca po-
moc poszkodowanym po strajku
lub prze�ladowanym robotni-
kom. Poza pomoc¹ materialn¹
Wikariat prowadzi szczegó³ow¹
dokumentacjê, udziela porad i
dodaje otuchy.
==========================

Z KRAJU
--- Na Dzieñ Matki a¿ hucza-
³o do zachwytów nad dzie³em
Wodza - Pomnikiem-Szpitalem
Centrum Zdrowia Matki Polski
w £odzi. Budowano go /c.d.-s.2/

==================================================

PROFESOR GEREMEK O POLSKICH PROBLEMACH
    W duszpasterstwie akademickim, w popularnej Beczce" od-
by³o siê 26 maja br. spotkanie z prof. Bronis³awem Gerem-
kiem, red. Krzysztofem Koz³owskim i red. Jackiem Wo�nia-
kowskim. Przy szczelnie wype³nionym kapitularzu go�cie
przeprowadzili próbê oceny sytuacji kraju i "S" po wydarze-
niach kwietniowo-majowych.
    Profesor Geremek stwierdzi³, i¿ wydarzenia te nie by³y
na miarê wielkich dat historycznych, ale niew¹tpliwie by³y
zjawiskami, które dodaj¹ nam nadziei. Dowiod³y, ¿e ¿yjemy w
systemie spo³ecznie nieakceptowanym. Nie mo¿na wydarzeñ
tych rozpatrywaæ w kategoriach klêski lub zwyciêstwa któ-
rejkolwiek ze stron. W³adze wszak za³o¿y³y scenariusz roz-
bicia przemoc¹ oporu w HiL i upokorzenia Stoczni Gdañ-
skiej. Chcia³y obalenia mitów. I byæ mo¿e by siê to uda³o,
gdyby nie fakt, ¿e wychodz¹cy ze spuszczonymi g³owami ze
stoczni robotnicy, upokorzeni, czasem p³acz¹cy, zostali po-
witani przez miasto - solidarno�ci¹ i kwiatami, a nie dez-
aprobat¹. Dziêki takim sytuacjom nie mo¿na mówiæ, ¿e straj-
ki zakoñczy³y siê pora¿k¹. Stanowi³y symbol, który wzmac-
nia.
    Profesor nie zgodzi³ siê równie¿ z opini¹, jakoby w dzi-
siejszych czasach mala³a rola klasy robotniczej, bo zmieni³
siê jej charakter z powodu specjalizacji i wy¿szego wy-
kszta³cenia fachowego. Zmiana ta jest prawdziwa, ale nie w
polskich warunkach. Wiêkszo�æ polskich robotników ¿yje i
pracuje w warunkach nie odbiegaj¹cych od zesz³ego stule-
cia. W�ród nich grupê krytyczn¹ stanowi¹ nisko kwalifiko-
wani robotnicy, emeryci i m³odzie¿. Jest to potencja³ re-
wolty robotniczej.
    Bronis³aw Geremek zwróci³ tak¿e uwagê na pokoleniow¹
zmianê warty. Na scenê wesz³o nowe pokolenie robotników i
inteligencji, które nie tworzy³o ¿ycia politycznego w
okresie "S". Jest to pokolenie zablokowanych aspiracji. Naj-
bardziej pokrzywdzone, niczemu nie winne. Nieefektywno�æ
systemu jest wymierzona g³ównie przeciwko temu pokoleniu.
    We wspó³czesnej Polsce - mówi³ prof. Geremek - rozsze-
rzaj¹ siê pola konfliktów. S¹ to konflikty: z systemem w³a-
dzy, miêdzypokoleniowe, miêdzy robotnikami a dozorem tech-
nicznym, miêdzy emerytami i pracuj¹cymi. Konflikty te nie
maj¹ prawie ¿adnych instytucjonalnych narzêdzi dzia³añ.
Brak zwi¹zków zawodowych, stowarzyszeñ naukowych /c.d.-s.2/
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zaledwie 4 i pó³ roku. Szpital
w Bieñczycach powstaje ju¿
chwa³a Bogu lat ponad 15 i je-
szcze zanosi siê na parê. W os-
tatnich miesi¹cach spieszono
siê szczególnie za wzglêdu na
wizytê Wodza. Z tego powodu
stanê³y inne inwestycje, bo
Pomnik wyssa³ sprzêt, materia-
³y i ludzi. Teraz, po uroczy-
stym odbiorze jeszcze przez
parê miesiêcy bêdzie wykony-
waæ siê "drobne" prace, z któ-
rymi nie zd¹¿ono przed otwar-
ciem, a które skutecznie zdez-
organizuj¹ pracê szpitali Cen-
trum. Mamy wiêc do czynienia z
klasycznym przypadkiem "po-
mnika", czyli wielkiej inwe-
stycji na miarê ca³ego panowa-
nia kolejnego wodza. Dla Gier-
ka by³a nim Huta Katowice, dla
generalissimusa - ³ódzki
szpital.
--- Smurfy to znamiê czasów.
Popularny serial dla dzieci
sta³ siê po¿ywk¹ dla nowej ge-
neracji dowcipów nt. milicji
naszej obywatelskiej z racji
wspólnego dla MO i owych lu-
dzików koloru umundurowania.
Co znamienne, kawa³y o milicji
przekazuj¹ doros³ym dzieci
wracaj¹ce ze szko³y. Co dzieñ -
nowy� Na zdrowie!
--- Mo¿na by ju¿ powiedzieæ,
¿e w³a�ciwie jest po wyborach.
Reklamowane na coraz wiêksz¹
skalê, zrealizowane zosta³y z
chwil¹ og³oszenia list kandy-
datów przez kolegia wyborcze.
Te w³a�nie cia³a dokona³y wy-
boru - g³osowanie bêdzie ju¿
tyko czystym rytua³em bez zna-
czenia. Partia zadba³a o to, by
ka¿dy kandydat by³ na tyle do-
bry, ¿eby móg³ byæ wybrany.
Wrzucane do skrzynek na listy
karteczki powiadamiaj¹ce o wpi-
saniu "obywatela" na listê wy-
borców, targane przez adresatów,
za�cielaj¹ klatki schodowe oraz
wype³niaj¹ kosze na �mieci.
=========================
ZE �WIATA
--- Prezydent Ronald Reagan
przyby³ do Moskwy wraz z ¿on¹
Nancy, by podpisaæ historyczne
umowy o wspó³pracy miêdzyna-
rodowej. W telewizyjnym wywia-
dzie wypowiedzia³ siê na temat

konieczno�ci zwiêkszenia
swobód politycznych, ale

przede wszystkim religijnych
w ZSRR.         ---

i zawodowych, organizacji ró¿nego typu. Jest to sytuacja
gro�na zarówno dla spo³eczeñstwa jak i dla w³adzy.
    Profesor oceni³ obecn¹ sytuacjê Polski jako historyczny
zakrêt. Zachowania i reakcje w³adzy wskazuj¹ - mówi³ - ¿e
uwiêziona jest ona w strategii destrukcji. Dzia³a przemoc¹
lub szachrajstwem, w³a�ciwie nie reaguje politycznie. Chce
pogodziæ uzdrowienie gospodarki z w³asn¹ dyktatur¹, a tego
pogodziæ siê nie da.
    Spo³eczeñstwo i Solidarno�æ stoj¹ przed wyborem strate-
gii. Czy i�æ jednym frontem, czy te¿ uprawiaæ partyzantkê i
grupami rozbijaæ pojedyncze bastiony. Gro�na dla w³adzy jest
tylko pierwsza droga.
===================================================
WOJNA Z NARODEM WIDZIANA OD �RODKA - ci¹g dalszy wywiadu
"Kultury" z p³k. Kukliñskim, przeprowadzanego w pi¹t¹ rocz-
nicê wprowadzenia stanu wojennego w Polsce /48/

R.J. KUKLIÑSKI: /�/ W dniu 2 listopada, oko³o godziny
14-tej, zosta³em wezwany do zastêpcy szefa Sztabu Generalne-
go WP - gen. dyw. Jerzego Skalskiego, który nadzorowa³ pla-
nowanie stanu wojennego przez Zarz¹d Operacyjny Sztabu Ge-
neralnego. Razem ze mn¹ zostali wezwani: szef Zarz¹du Ope-
racyjnego Sztabu Generalnego WP - gen. Wac³aw Szklarski
oraz pozostali dwaj jego zastêpcy - p³k Czes³aw Witt i p³k
Franciszek Pucha³a.
    W tym tonie gen. Skalski w tonie najwy¿szej powagi poin-
formowa³ nas o dwóch nowych, niezwykle wa¿nych elementach,
które bêd¹ mia³y istotny wp³yw na nasze planowanie. Pierw-
szym z nich by³ fakt, ¿e do genera³a Jaruzelskiego zosta³o
skierowane formalne ultimatum pewnej grupy sekretarzy
PZPR szczebla centralnego i terenowego, którzy zagrozili
przejêciem inicjatywy w swoje rêce w przypadku dalszego
zwlekania z rozpoczêciem akcji. Drugi element to wiadomo�æ z
wiarygodnego �ród³a, ¿e Amerykanie s¹ w posiadaniu najnow-
szej z wersji naszych planów ³¹cznie z projektami aktów
prawnych reguluj¹cych stan wojenny. Ultimatum nie wywo³a³o
wiêkszego wra¿enia, gdy¿ Moskwa pos³ugiwa³a siê Targowic¹
od wrze�nia 1980 roku, a ponadto niewiele to zmienia³o pod-
jête ju¿ decyzje. Nikt z nas nawet nie pyta³ o nazwiska auto-
rów ultimatum, domy�laj¹c siê, ¿e chodzi tu o Stefana Ol-
szowskiego, Stanis³awa Kocio³ka, wspó³autora grudniowej ma-
sakry na Wybrze¿u, twardog³owego Tadeusza Grabskiego, a w
wojsku gen. broni Eugeniusza Molczyka, gen. broni W³odzi-
mierza Sawczuka, gen. dyw. Tadeusza Krêpskiego i jeszcze
kilku innych.
  Natomiast wiadomo�æ, ¿e nasze tajemnice przeciek³y na Za-
chód i w ka¿dej chwili "Solidarno�æ" mo¿e byæ ostrze¿ona spa-
rali¿owa³a wszystkich obecnych. cdn.
===================================================
L u f c i k   w a r i a t a
    W ramach akcji "Porz¹dek" zosta³em, niestety, zdekonspi-
rowany przez anonimowego sympatyka drugiego etapu reformy,
który wykona³ stosowny telefon. Dopóki nie uda mi siê opa-
nowaæ sztuki pisania na skrawkach niewykorzystanych recept
lub regenerowanym papierze higienicznym, musicie siê liczyæ
z przerwami w korespondencji - zabrali ostatnie sze�æ arku-
sików. Jeszcze z epoki wczesnego Gierka. Cholera� Pa, pa!

- Hipek -
===================================================
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=========================

Z REGIONU
--- Jak co roku tysi¹ce kra-
kowian wziê³o udzia³ w proce-
sji Bo¿ego Cia³a, któr¹ z Wa-
welu do Rynku i z powrotem
prowadzi³ kardyna³ Machar-
ski. W procesji zauwa¿alne
by³y akcenty solidarno�ciowe:
uczestniczyli w niej dzia³acze
"S" z trzema proporczykami
oraz KPN-u z transparentem
"Wolno�æ i Niepodleg³o�æ". Sam
kardyna³ Macharski nawi¹za³
w homilii przed jednym z o³-
tarzy do ostatnich protestów
robotniczych, powierzaj¹c
Matce Chrystusa walcz¹cych o
swe prawa hutników. Warto
przy okazji zauwa¿yæ, ¿e pro-
cesja pod wzglêdem organizacji
nag³o�nienia itp. �mia³o mo-
g³a konkurowaæ z do�æ ane-
micznymi obchodami 1 maja.
--- W sobotê i niedzielê 28 i
29 maja br. odby³o siê w Kra-
kowie spotkanie przedstawi-
cieli samorz¹dów studenckich
z ca³ego kraju. Wbrew wcze-
�niejszym ustaleniom /porozu-
mienie postrajkowe/ w³adze
partyjne spowodowa³y zamkniê-
cie klubu studenckiego, gdzie
mia³o siê odbyæ spotkanie i
og³osi³y imprezê za nielegal-
n¹. Studenci chcieli siê wiêc
spotkaæ na boisku na miaste-
czku pod go³ym niebem. Osta-
tecznie dwudniowe i bardzo
owocne spotkanie mia³o miejsce
u o.o. Misjonarzy. Ko�ció³ by³
szczelnie otoczony milicjanta-
mi, których studenci czêstowa-
li herbat¹. Stanowisko obser-

wacyjne SB za³o¿y³a w szpitalu
MSW na Galla. Delegacja stu-
dentów uda³a siê równie¿ do
Kurii, gdzie by³a bardzo ser-
decznie przyjêta.
--- Dyrektor teatru "Maszka-
ron" Brunon Rajca dosta³ par-
tyjne b³ogos³awieñstwo i nie
szczêdz¹c si³ i �rodków
zw³aszcza finansowych, wysta-
wiaæ bêdzie "Ga³¹zkê rozmary-
nu" Zygmunta Nowakowskiego,
opowiadaj¹c¹ o wymarszu w
sierpniu 1914 r. strzelców Ko-
mendanta Pi³sudskiego na bój
o Polskê. Tak wiêc Rajca sta³

siê rzecznikiem odnowy; w ten
sposób "Maszkaron" bêdzie
czci³ rocznicê 70-lecia odzy-
skania niepodleg³o�ci przez
Polskê. Aby przyci¹gn¹æ ludzi
poleci³ Rajca dopisaæ na afi-
szu pod tytu³em sztuki: "fron-
towe dzieje strzelców Józefa
Pi³sudskiego". W ten sposób
kolejne inicjatywy �rodowisk
niezale¿nych, domagaj¹cych
siê od wielu lat np. przywró-
cenia Pi³sudskiemu godnego
miejsca w historii Polski, s¹
sprytnie przejmowane przez
w³adze.          /c.d. na s. 2/

=================================================
S Z C Z Y T

    Moskiewskie spotkanie Gorbaczow - Reagan przesz³o do
historii. Nie zapad³y na nim powa¿ne decyzje. Podpisano je-
dynie kilka mniej wa¿nych umów w obecno�ci obydwu przywód-
ców ale nie przez nich samych. Szczytem w sumie nijakim za-
ch³ysnê³a siê nasza propaganda. Michai³ pozowa³ na �wiatow-
ca. Kamery wydobywa³y ca³y carski przepych w jakim ¿yj¹
przedstawiciele radzieckiego proletariatu. Wysz³o te¿ przy
okazji, ¿e maj¹ ¿ony i jakie� ¿ycie prywatne. Je�li jednak
porówna siê ¿onê Gromyki z ¿on¹ Schulza, wy¿szo�æ socjalizmu
nad kapitalizmem wydaje siê w¹tpliwa.
    Propagandowy zawrót g³owy m¹ci³y tylko w¹tpliwo�ci, czy
szczyt by³ mo¿liwy dziêki pierestrojce Gorbaczowa czy te¿
zmianie kursu Reagana. Zwyciê¿y³a formu³a kompromisowa: to
sukces pierestrojki zmieni³ kurs Reagana�
=================================================

WOJNA Z NARODEM WIDZIANA OD �RODKA - ci¹g dalszy wywiadu
"Kultury" z p³k. Kukliñskim, przeprowadzonego w pi¹t¹ rocz-
nicê wprowadzenia stanu wojennego w Polsce /49/.

R.J. KUKLIÑSKI: /�/ Dosz³o do dramatycznej wymiany zdañ.
Wszyscy zabieraj¹cy kolejno g³os: gen. Szklarski, p³k. Pucha-
³a, p³k. Witt zapewniali, ¿e nie maj¹ nic z tym wspólnego i
oddawali siê do dyspozycji w³adz bezpieczeñstwa. Wystêpuj¹cy
jako ostatni z tej trójki, powtórzy³ od dawna g³oszony przez
siebie pogl¹d p³k. Witt, i¿ wszystkie dotychczasowe akcje "So-
lidarno�ci" od jej powstania do dnia dzisiejszego wskazuj¹, ¿e
ma ona ukrytego sojusznika w samym centrum w³adzy.
    Kiedy oczy wszystkich skierowa³y siê na mnie, aby us³y-
szeæ, co ja o tym s¹dzê, doszed³em ju¿ do siebie i by³em zdecy-
dowany potwierdziæ tezê p³k. Witta i o�wiadczyæ, ¿e by³em
jednym z nich i przedstawiæ swoje racje. Zacz¹³em od tego, ¿e
w pe³ni podzielam opiniê mojego poprzednika, ¿e jestem do
dyspozycji w³adz i ¿e gotów jestem wspó³dzia³aæ w tocz¹cym
siê �ledztwie� Kiedy zacz¹³em zbieraæ my�li, aby kontynu-
owaæ dalej, gen. Skalski przerwa³ mi twierdz¹c, ¿e on nie
prowadzi �ledztwa /tym zajmuj¹ siê s³u¿by bezpieczeñstwa/,
a ponadto grono podejrzanych nie ogranicza siê do nas czte-
rech. Powiedzia³ nastêpnie, ¿e powinni�my siê zastanowiæ jak
najlepiej zorganizowaæ nasz¹ pracê, aby wykonaæ stoj¹ce
przed nami zadania. Otwieraj¹c na ten temat dyskusjê, gen.
Skalski poinformowa³ nas o wnioskach, jakie w opinii gen.
Jaruzelskiego oraz gen. Siwickiego wynikaj¹ z powsta³ej sy-
tuacji. /c.d. na s. 2/
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--- Dwa tygodnie temu za-
uwa¿yli�my wszyscy ¿ó³te ko-
¿uchy na ka³u¿ach po fali
deszczów nad Krakowem. Wszy-
scy domy�lali�my siê truj¹ce-
go sk³adu owych ko¿uchów.
Tymczasem - wie�æ to dopraw-
dy niewiarygodna w naszym
zatrutym �rodowisku - z ba-
dañ chemicznych opadów prze-
prowadzonych w krakowskiej
Akademii Rolniczej wynika, ¿e
na ¿ó³to zabarwi³a deszcz nie
siarka lecz� py³ki sosny,
niezmiernie obfite w tym
roku, przywiane do nas znad
Bieszczad i spad³e na Kraków
z deszczem. Pozostaje tylko
pytanie - dlaczego sosny py-
li³y w tym roku tak obficie?
Znowu jaka� anomalia?
=========================

Z KRAJU
--- Zbli¿aj¹ce siê wybory do
rad narodowych nasuwaj¹
niejakie refleksje. Wprowa-
dzono wreszcie konieczno�æ
skre�lania kandydatów z li-
sty ale lata g³osowania bez
skre�leñ spowodowa³y, ¿e te-
lewizja musi teraz t³umaczyæ
nachalnie, i¿ g³os bez ¿adne-
go skre�lenia jest wa¿ny, ale
nie wp³ywa na wynik g³oso-
wania /z wyj¹tkiem listy wo-
jewódzkiej/. Na wszelki wypa-
dek jednak przy umieszczo-
nych na listach wyborczych
kandydatach na radnych nie
podaje siê przynale¿no�ci
partyjnej, s³usznie zapewne
przewiduj¹c, ¿e dopisek "PZPR"
spowodowa³by masowe skre�le-
nie reprezentantów przewod-
niej si³y.
--- Nadchodz¹ce wakacje przy-
pominaj¹ o odwiecznych prob-
lemach socjalizmu. Ciep³e wie-
czory darowane zosta³y kolej-
kowiczom, którzy we wszyst-
kich miastach ustawiaj¹ siê i
przed godzin¹ 22-g¹ rozpoczy-
naj¹ walkê o ró¿ne dobra dos-
têpne dopiero nazajutrz rano.
Letnie koczowiska s¹ zauwa-
¿alne pod ORBISami /bilety
PKP/, konsulatami i ambasa-
dami /wizy/ itp. T³ocz¹ siê

tak¿e tury�ci przed punktami
nape³niania butli gazowych
/w Krakowie - na ul. Radzikow-
skiego/. Poza tym wiadomo, ¿e
papier toaletowy bêdzie po roku
1990. Jest natomiast krem do go-
lenia - bu³garski. Polski mo¿na
kupiæ wy³¹cznie w NRD. Przygo-
tujmy siê wiêc do wakacji.

    Wniosek pierwszy: w �wietle otrzymanego ultimatum, od
wprowadzenia stanu wojennego nie tylko nie ma odwrotu, ale
musimy byæ do tego gotowi wcze�niej ni¿ szykuj¹ca siê do
przejêcia w³adzy "Targowica".
    Wniosek drugi: w zwi¹zku z tym, ¿e nasze plany przeciek³y
na Zachód, musimy byæ przygotowani na du¿o wiêksze trudno-
�ci. Jest bowiem pewne, ¿e je¿eli "Solidarno�æ" zostanie
ostrze¿ona, to podejmie uprzedzaj¹ce akcje obronne, a wiêc
og³osi strajk generalny i wezwie za³ogi do zabarykadowania
siê w fabrykach i zak³adach pracy. Gdyby�my do tego dopu�ci-
li - mówi³ genera³ - to naszych si³ mo¿e nie wystarczyæ i
bêd¹ musieli pomóc nam inni. Aby tego unikn¹æ musimy byæ go-
towi do akcji uprzedzaj¹cej jakiekolwiek posuniêcia "Solidar-
no�ci".
    Od 2 do 7 listopada w Sztabie Generalnym WP wszystko sz³o
w tym kierunku, jaki w imieniu kierownictwa MON przedstawi³
nam gen. Skalski. W taki stanie rzeczy dzieñ, w którym Ludowe
Wojsko Polskie w podnios³ym nastroju �wiêci³o uroczy�cie
sze�ædziesi¹t¹ czwart¹ rocznicê Rewolucji Pa�dziernikowej,
sta³ siê ostatnim dniem mojej s³u¿by w jego szeregach.     cdn.
===================================================

TEORIA JEDNEGO BOCHENKA
    Od lat propaganda karmi nas teori¹ jednego bochenka.
Chleb jest tylko jeden - mówi¹ - je�li da siê jednemu wiêcej,
to zabraknie dla drugiego. Trzeba coraz wiêcej pracowaæ, by
by³ on jak najwiêkszy.
    Pierwszy jednak zginie ten, kto uwierzy w te brednie. Bo-
chenek, oczywi�cie nie jest jeden. Wygada³ siê ju¿ dawno
Urban, twierdz¹c, ¿e rz¹d siê sam wy¿ywi. A z czego? W³a�nie
z drugiego bochenka, którego rzekomo nie ma, ale faktycznie
dziel¹ siê nim ministerstwa. Trzeci po¿erany jest przez apa-
rat partyjny, czwarty przez milicjê i SB, piaty przez wojsko.
I tak dalej.
    Bochenek nie jest jeden. Jeden tylko przeznacza siê dla
�wiata pracy. Maleje on nie z powodu naszego lenistwa lecz
rosn¹cego apetytu tych, którzy nam go wydzielaj¹. W³a�nie
ten bochenek nazywaj¹ jednym; resztê zu¿ywaj¹ dla siebie.
====================================================

L u f c i k   w a r i a t a
    Odwiedzi³ nas przedstawiciel bratniej, hmm, placówki, nie-
jaki doktor Konowa³ow. Wiaczes³aw Timofiejewicz, zdaje siê.
Zachêca³ do wymiany do�wiadczeñ i zachwala³ doskona³e wa-
runki klimatyczne oraz przepiêkne widoki - szczególnie pa-
sma górskie. Poniewa¿ nikt siê jako� nie zg³osi³, przedstawi-
ciel przesta³ siê u�miechaæ i poinformowa³ na zakoñczenie, ¿e
wytypowani przed odjazdem otrzymaj¹ seriê bolesnych zastrzy-
ków. Szczepienia ochronne s¹ niezbêdne!

- Hipek -
====================================================

MY�LI LUDZI WIELKICH

    Z nieprzyjacielem nie ma
dialogu. A mnie wezwali na
rozmowê�

    Oni siê zgodzili na
otwarty dialog, ale maj¹ za
ma³o ludzi�
          ALEKSANDER BALJAK

---
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========================

Z REGIONU
--- W Coll. Novum na UJ w
ubieg³ym tygodniu dzia³a³o
od poniedzia³ku do czwartku
stoisko z wydawnictwami nie-
zale¿nymi. Sprzedawano je
miêdzy godz. 10-t¹ a 13-t¹.
Akcja ta mia³a charakter
pó³oficjalny - rektor UJ ni-
czym nie chcia³ wiedzieæ, ale
informacje o sprzeda¿y wi-
sia³y w ka¿dym wiêkszym bu-
dynku uniwersytetu.
--- Od maja br. mamy w Kra-
kowie nowe pismo niezale¿ne.
Jest nim Nowohucki Biuletyn
Solidarno�ci, pismo Komitetu
Organizacyjnego "S" w HiL.
Gazeta zamieszcza komunika-
ty, o�wiadczenia, informacje,
jest formatu A5, ma cztery
strony.
--- Krakowscy dyrektorzy
przedsiêbiorstw podleg³ych
Ministrowi Rynku Wewnêtrz-
nego otrzymali przy koñcu
maja pismo z tego¿ minister-
stwa informuj¹ce o nieko-
rzystnych nastrojach w�ród
za³óg i wystêpuj¹cych zak³ó-
ceniach rytmu pracy. W
zwi¹zku z tym nale¿y wzmóc
czujno�æ oraz wzmocniæ
ochronê porz¹dku i mienia
w zak³adach pracy. Wprowa-
dza siê "stan wzmo¿onej
czujno�ci" i "stan pogoto-
wia". Tasiemcowe pismo tylko
pó³gêbkiem wspomina o po-
trzebie dzia³añ zmierzaj¹-
cych do poprawy warunków
bytowych i socjalnych za³óg.
I to by by³y te w³a�ciwe
proporcje.

--- W Krakowie trwa festiwal
muzyki Krzysztofa Pendereckie-
go. Wielki - choæ nie najwiêk-
szy z polskich kompozytorów
wspó³czesnych - mistrz zawdziê-
cza swój festiwal swojej sztuce,
ale i odpowiedniej postawie
ideologicznej, której daje wy-
raz choæby w wywiadach udzie-
lanych na Zachodzie. Dwa lata
temu prawie, powiedzia³ "Spie-
glowi" /a zacytowa³a to zaraz
skwapliwie "Trybuna Ludu".../
"Nie jestem przeciwnikiem gen.
Jaruzelskiego, którego znam.
My, arty�ci, nie powinni�my
stale mówiæ "nie" rz¹dowi i sta-
waæ mu na drodze. Nie jestem
komunist¹, ale mówiê otwarcie:

je�li kto�, tak jak ja, tam ¿yje,
ten musi pomóc takiemu cz³o-
wiekowi jak Jaruzelski. Nie
nale¿y pracowaæ przeciw jego
rz¹dowi. Ostatecznie kultura w
dzisiejszej Polsce jest ca³kowi-
cie wolna. Jeste�my tak samo
wolni jak wy, na Zachodzie.
Niektórzy ludzie dooko³a na-
rzekaj¹, ale w rzeczywisto�ci
s¹ wolni i nie maj¹ ¿adnego po-
wodu do skargi." Mamy nadziejê,
¿e dworek w Lus³awicach jest
wystarczaj¹co obszerny dla
wielkiego twórcy, a zagranicz-
ne apana¿e /ze zgni³ego Zacho-
du/ pozwalaj¹ jako� prze¿yæ do
pierwszego jego rodzinie. Wobec
tego nie dziwimy siê powy¿szej

=====================================================

ANEMIA WYBORÓW
    Fina³ kampanii wyborczej do rad narodowych przyniós³
efekty nader mizerne. Robione na si³ê, anemiczne zebrania wy-
borcze ujawni³y ca³y bezsens przedsiêwziêcia. Mowy-trawy ma-
lowanych kandydatów na radnych nie chcieli s³uchaæ nawet
partyjni, nie mówi¹c o reszcie. Zapowiadany przez L. Moczul-
skiego "pakt antykryzysowy" w³adzy z opozycj¹, jaki móg³ byæ
zawarty przy okazji wyborów, okaza³ siê w tych realiach pomy-
s³em zupe³nie nierealnym. Z zapowiedzianych na pocz¹tku roku
rewolucyjnych zmian w ordynacji wyborczej uchwalono jedynie
nieistotne poprawki kosmetyczne. Czysto rytualny akt wyborczy
odbêdzie siê zatem po raz kolejny.
    Nam pozosta³ bojkot og³oszony ju¿ przez Solidarno�æ. I sta-
re has³o: NIE CHC¥ ROZMAWIAÆ Z NAMI - NIECH WYBIERAJ¥ SIÊ
SAMI!
=====================================================

RAPORT ZE LWOWA
    "Leopolis Semper Fidelis" - Lwów Zawsze Wierny Najja�niej-
szej Rzeczypospolitej. Przyje¿d¿am do Lwowa wieczorem. Z wyso-
kiego piêtra hotelu rozci¹ga siê panorama starego miasta nie-
ska¿ona, dziêki Bogu, wspó³czesn¹ architektur¹. Dachy domów
l�ni¹ czerwieni¹ w towarzystwie zieleni kopu³ ko�cielnych.
Pierwszy spacer po mie�cie. Wa³y Hetmañskie, rynek z ogromnym
budynkiem ratusza, katedra, pomnik Mickiewicza. Z ka¿dego za-
k¹tka wyziera polsko�æ. Oto kamienica niedaleko katedry z po-
piersiami Mickiewicza, S³owackiego, Krasiñskiego, nieopodal
na frontonie medaliony z popiersiami Stefana Batorego i Zyg-
munta Starego. Na innym domu - Kopernik i D³ugosz.
    Nas³uchujê mowy polskiej na ulicach. Dominuje ukraiñski
i rosyjski. Ale zapytywani przechodnie rozumiej¹ polski, po-
trafi¹ rozmawiaæ po polsku. Tamtejsi Polacy chêtnie podejmuj¹
rozmowê, odpowiadaj¹ na pytania. Niemal ka¿dy koñczy spotka-
nie s³owami "Pamiêtajcie o nas". Po drodze do ko�cio³a rozma-
wiam ze starszym Polakiem i niezbyt szczê�liwie formu³ujê py-
tanie "Czy by³ pan kiedy� w Polsce?". I s³yszê jednoznaczn¹ od-
powied�: "Proszê pana, ja zawsze   j e s t e m   w Polsce". I je-
szcze wyznanie lwowiaka z krwi i ko�ci, kochaj¹cego swoje mia-
sto - gdybym mia³ warunki, w ka¿dej chwili wyjecha³bym do Po-
lski. Dla dobra dzieci. Opowiadaj¹ o swoich prze¿yciach. Nawet
najlepsze opracowania z naszego niezale¿nego obiegu nie odda-
dz¹ ca³ej prawdy i tragedii tych ludzi. To trzeba us³yszeæ.

NR 27 (273)  �  13 CZERWCA  �  1988



ROK VI  �  MA£A POLSKA
598

opinii. Jak komuna Penderec-
kiemu, tak Penderecki komu-
nie. A mo¿e na odwrót.
=========================

Z KRAJU
--- Kolejny sukces w³adzy
to zlikwidowanie dolarowych
kont N - nieoprocentowanych
wk³adów zamro¿onych na rok
przez bank. Warto zauwa¿yæ,
¿e wiele tego rodzaju sukce-
sów, odtr¹bionych przez pro-
pagandê, to w³a�nie likwi-
dacja bezsensu i bezprawia
lub grabie¿y usankcjonowa-
nych prawnie przez poprzed-
ników i wprowadzonych jako
niezbêdna konieczno�æ przez
nastêpców. To, co normalne,
jest w komunie szczytem
osi¹gniêæ.
--- Stan wojenny za nami,
ale mimo szalej¹cej piere-
strojki, wiele jego reliktów
pozosta³o. Do dzi� np. p³acimy
podwy¿szone op³aty komisowe
i skarbowe, wprowadzone na
czas stanu wojennego i nie
obni¿one pó�niej. Zachowano
te¿ wiele stanowisk komisa-
rzy wojennych, którzy mimo
braku zagro¿enia pozostali
na swoich dobrze p³atnych
posterunkach, zachowuj¹c
czujno�æ. P³ynna jest w so-
cjalizmie granica miêdzy po-
kojem a wojn¹.
=========================

ZE �WIATA
--- Na pocz¹tku lat 80-tych
Sowieci wyprodukowali super-
komputer Elbrus 1, zdolny do
wykonania 12,5 milionów ope-
racji na sekundê. Jego naj-
nowsza wersja, Elbrus 2 jest
zdolna do wykonania w se-
kundzie 125 mln operacji.
Amerykañski komputer Cray 2
wykonuje 1,8 mld operacji na
sekundê. /BIO/
===========================

MY�LI LUDZI WIELKICH

    Wszystkie nasze proble-
my zosta³y stworzone przez
ludzi i mog¹ zostaæ przez
ludzi rozwi¹zane.

J.F. KENNEDY

    Jedyna zaleta dyktatury:
nie musisz sterczeæ godzinami przy radiu, aby wiedzieæ jaki bêdzie wynik wyborów.P. MAURIAC

---

WOJNA Z NARODEM WIDZIANA OD �RODKA - ci¹g dalszy wywiadu
"Kultury" z p³k. R. Kukliñskim, przeprowadzonego w pi¹t¹
rocznicê wprowadzenia stanu wojennego w Polsce /50/.

"KULTURA": Jest ludzkie i zrozumia³e, ¿e w sytuacji powa¿ne-
go zagro¿enia pañskiego ¿ycia oraz ewentualnych represji
wobec pañskiej najbli¿szej rodziny, zdecydowa³ siê Pan opu-
�ciæ kraj. Czy móg³by Pan przedstawiæ jak do tego dosz³o?

R.J. KUKLIÑSKI: Zagro¿enie nie wy³oni³o siê nagle i niespo-
dziewanie na pocz¹tku listopada. Mimo tego nigdy nie my�la-
³em o opuszczeniu kraju. Nawet po 13 wrze�nia, kiedy organy
bezpieczeñstwa wszczê³y w moim �rodowisku energiczne poszu-
kiwania �ród³a przecieku naszych planów do "Solidarno�ci"
pozosta³em na swoim miejscu. Poniewa¿ ujawnienie kryptonimu
operacji "Wiosna" zawê¿a³o kr¹g podejrzanych do tych, którzy
go znali, liczy³em siê z aresztowaniem w ka¿dej chwili. Ca³¹
swoj¹ reakcjê ograniczy³em jednak wy³¹cznie do napisania
czego� w rodzaju politycznego testamentu. Ale wtedy czu³em
siê jeszcze potrzebny. Miêdzy 2 i 7 listopada tê wiarê coraz
bardziej traci³em.
    W godzinach rannych 7 listopada uczestniczy³em w ruty-
nowej odprawie szefa Sztabu Generalnego WP. Gen. Siwicki nie
mia³ nam nic nowego do zakomunikowania, ale to w³a�nie
jeszcze bardziej przekona³o mnie, ¿e nic ju¿ nie mo¿e zapo-
biec wprowadzeniu stanu wojennego.
    Opuszczaj¹c ko³o po³udnia, ma³¹ salkê konferencyjn¹
Sztabu Generalnego WP, zacz¹³em zbieraæ my�li. Co dalej?
Kierowca mojej "wo³gi" ruszy³ pe³n¹ szybko�ci¹ z ulicy Rako-
wieckiej, aby jak zwykle Pu³awsk¹, I Armii WP, Tras¹ £azien-
kowsk¹ i Wis³ostrad¹ dowie�æ mnie do naszego mieszkania na
Nowym Mie�cie. - Dzi� nie musimy siê spieszyæ -zwróci³em siê
do kierowcy, prosz¹c go, aby jecha³ bardzo powoli. Po raz
pierwszy od roku zacz¹³em przygl¹daæ siê przechodniom, do-
mom, a nawet drzewom mojego miasta.
    Kiedy mijali�my zamek królewski przypomnia³em sobie
niewielki epizod kiedy zupe³nie bezwiednie narazi³em siê
gen. Jaruzelskiemu. Otó¿ w czasie przygotowañ do posiedzenia
Komitetu Ministrów Obrony pañstw Uk³adu W-skiego, które
mia³o miejsce w grudniu 1979 r. w Warszawie, genera³ spyta³
mnie co Niemcy pokazywali cz³onkom komitetu w czasie ostat-
niego posiedzenia w Berlinie i co my mo¿emy im pokazaæ u
nas. - Niemcy - odpowiedzia³em - zaprezentowali swój szkla-
ny Pa³ac Kultury i Odpoczynku, bo ze spu�cizn¹ Bismarcka
mieli jeszcze pewne zahamowania. Ale my mamy co� naprawdê
godnego do pokazania temu gremium. W �wietle przewidywanej
problematyki posiedzenia obiekt ten jest bardzo na czasie,
towarzyszu generale! - Co takiego? - zapyta³ ze zaciekawie-
niem minister Obrony Narodowej - Zamek królewski - odpar-
³em. W tym momencie twarz genera³a tak siê zmieni³a jakbym
pope³ni³ jaki� wyj¹tkowy nietakt. Zmro¿ony odwróci³ siê i
bez s³owa zacz¹³ siê oddalaæ. - Ja wiem, ¿e zamek nie jest
jeszcze wykoñczony - powiedzia³em pod¹¿aj¹c za sztywn¹ po-
staci¹ genera³a - ale nawet w tym stanie, w jakim jest obec-
nie robi niezwyk³e wra¿enie. Ja tam chodzê i wiem... - Nie
skoñczy³em, gdy¿ genera³ nie chcia³ tego s³uchaæ. Uwa¿a³, ¿e
pokazywanie Rosjanom naszego Zamku Królewskiego w momencie
gdy za¿¹dali oni od Polski oraz reszty pañstw Uk³adu War-
szawskiego zrzeczenia siê resztek suwerenno�ci nad si³ami
zbrojnymi mo¿e byæ poczytane za prowokacjê. Dzi� prowokacj¹
wobec ZSRR jest "Solidarno�æ" i dlatego trzeba j¹ zniszczyæ.

cdn.
===================================================
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=========================

POTWIERDZAMY: Arka dziêkuje
Turnerowi za 500.
=========================

Z REGIONU
--- Kraków znalaz³ siê na
szarym koñcu je�li chodzi o
procentowy udzia³ wyborców w
wyborach, w skali kraju. I w
czo³ówce je�li chodzi o nie-
zale¿ne demonstracje antywy-
borcze - w Nowej Hucie odby³a
siê taka po mszy �w. w Arce o
godz. 11-tej.
--- W ostatnim tygodniu przed
wyborami miasto by³o zasypane
ulotkami. Z obu �róde³. Soli-
darno�ciowe nawo³ywa³y do
bojkotu, rz¹dowe /jako�ci¹ nie
ró¿ni³y siê od niezale¿nych/
poucza³y jak g³osowaæ. Ze �ró-
de³ nieznanych wysz³a ulotka
o tre�ci: "Wybory-ZOMO-pa³a-
G£OSUJEMY!-19.06.1988-G£OSU-
JEMY!-wybory-ZOMO-pa³a-"So-
lidarno�æ". Funkcja, któr¹ ta
ulotka spe³nia na pewno, to
dezorientacja. Fa³szywka to
czy marny produkt antywybor-
czych nastawieñ?
--- Jak ju¿ pisali�my, cz³on-
kowie Grupy Inicjatywnej Kra-
kowskiego NZS-u zorganizowa-
li w Coll. Novum stoisko z wy-
dawnictwami niezale¿nymi 6
czerwca. Nie usz³o to uwadze
w³adz uczelni. Interweniowa³
prorektor S. Grodziski. Popro-
si³ studentów o przeniesienie
siê do pobliskiego antykwa-
riatu w Novum oraz z³o¿enie
odpowiedniego pisma do kole-
gium rektorskiego, które za-
powiedziane by³o na 9.06 br.
Studenci handlowali wiêc w
antykwariacie. Z³o¿yli te¿

stosown¹ pro�bê pisemn¹ z po-
daniem swoich nazwisk. W 
dniu posiedzenia kolegium
rektorskiego antykwariat
zamkniêto wobec czego handel
odbywa³ siê po staremu na
korytarzu. Kolegium rektor-
skie podjê³o decyzjê o zawie-
szeniu handluj¹cych bibu³¹
osób w prawach studenta.
W odpowiedzi na to nazajutrz
"Zespó³ Sklep" urz¹dzi³ w
Coll. Novum wiec, na którym
zebrano podpisy ok. 500 osób
pod petycj¹ do w³adz uczelni
popieraj¹c¹ inicjatywê. Pety-
cjê wrêczono sekretarzowi
rektora. Jeszcze przed wiecem
rektor Grodziski spisa³ z le-
gitymacji dane personalne
kilku handluj¹cych. Ci¹g
dalszy nast¹pi³ 13 bm. Krótko
po godz. 1-tej dyr. admini-
stracyjny UJ Depowski
o�wiadczy³ studentom, ¿e ko-
legium rektorskie nie wyra-

zi³o zgody na ich dzia³al-
no�æ i stoisko ma byæ zli-
kwidowane. Po dwóch godzi-
nach wywieszono datowane
tego samego dnia zarz¹dze-
nie rektora Koja o zakazie
wszelkiej dzia³alno�ci
handlowej na terenie
uczelni bez odpowiedniego
zezwolenia. We wtorek 14
czerwca przyst¹piono do
akcji czynnie. Dyr. Depow-
ski z grup¹ ok. 30 pracow-
ników administracyjnych
obstawi³ wszystkie wej�cia
do Coll. Novum o�wiadczaj¹c
studentom, ¿e maj¹ siê wy-
nosiæ albo zabior¹ im
sprzedawane wydawnictwa.
Wobec gro�by u¿ycia si³y
stoisko zwiniêto i prze-
niesiono od �rody do znaj-
duj¹cego siê nieopodal In-
stytutu Filologii Polskiej
przy ul. Go³êbiej 18. W ten
sam dzieñ     /c.d. na s. 2/

===================================================

WYBORY BEZ NIESPODZIANEK
    Kolejne w historii PRL-u wybory - tym razem do rad na-
rodowych - odby³y siê bez wiêkszych niespodzianek. Zgodnie
z przewidywaniami przedwyborczymi, tak¿e oficjalnymi, mia³y
one ni¿sz¹ frekwencjê ni¿ poprzednie, 4 lata temu. 19 czerwca
odnotowano najni¿sz¹ w okresie powojennym frekwencjê wy-
borcz¹ - oko³o 56 procent. Jeszcze w ubieg³orocznym referen-
dum wed³ug danych rz¹dowych by³o oko³o 10 procent wiêcej
ni¿ dzi�, a cztery lata temu a¿ 20 procent wiêcej.
    Nawet tak spory spadek frekwencji wyborczej nie by³ dla
nikogo niespodziank¹. Pogarszaj¹ca siê z miesi¹ca na miesi¹c
sytuacja ekonomiczna tysiêcy rodzin, coraz bardziej galopu-
j¹ce ceny, coraz gorsze zaopatrzenie znane s¹ nawet urzêdo-
wym optymistom. Podzia³a³y te¿ zapewne takie okoliczno�ci
jak brak odczuwalnych represji w przypadku absencji wybor-
czej oraz symboliczny charakter aktu wyborczego. Odmowa
uczestniczenia w nim stwarza³a mo¿liwo�æ negatywnego usto-
sunkowania siê do socjalistycznej rzeczywisto�ci bez pono-
szenia wiêkszego ryzyka.
    I chocia¿ ta w³adza nigdy nie przejmowa³a siê tzw. opi-
ni¹, pierwsze komentarze powyborcze by³y nader ostro¿ne.
Z wyborów nie uczyniono sukcesu, choæ przecie¿ prawdê mó-
wi¹c sukcesem komunistów by³by te¿ fakt, gdyby do wyborów
stan¹³ choæ jeden osobnik.
    Wzmo¿ona czujno�æ organów ³adu i porz¹dku nie zapobie-
g³a demonstracjom antyre¿imowym, jakie mia³y miejsce w War-
szawie., Gdañsku i Nowej Hucie. Ten spontaniczny, wyborczy
odruch narodowy, nieznany dawniejszym czasom, równie¿ nie
by³ niespodziank¹. Oby utrwali³ siê na dobre.
====================================================
WOJNA Z NARODEM WIDZIANA OD �RODKA - ci¹g dalszy wywiadu
"Kultury" z p³k. R. Kukliñskim /51/

R.J. KUKLIÑSKI: /.../ Kiedy z Wis³ostrady zaczêli�my skrêcaæ
w stronê ulicy Sanguszki mój sympatyczny ¿o³nierz-kierowca,
którego lubi³em jak w³asnego syna, zapyta³   /c.dal. na s. 2/
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zawieszeni studenci otrzymy-
wali te¿ formalne zawiado-
mienia o zawieszeniu ich w
prawach "wobec jawnego niepo-
s³uszeñstwa poleceniom w³adz
UJ". Na li�cie zawieszonych
znalaz³o siê 9 osób: 1. Jerzy
Ro� /III rok archeologii/,
2. Artur Then /III rok histo-
rii/, 3. Pawe³ Sabuda /III rok
prawa/, 4. Artur Wi�niewski
/IV rok chemii/, 5. Marek Jó-
zefowski /IV rok fizyki/,
6. Zygmunt Grzesiak /II rok
filozofii/, 7. Ireneusz Dro¿-
d¿owski /IV rok historii/,
8. Ryszard M³ynarczyk /II
rok prawa/, 9. Joanna Gorecka
/I rok filologii romañskiej/.
Przeciw wymienionym postêpo-
wanie wyja�niaj¹ce wszczê³a
Komisja Dyscyplinarna UJ.
W czasie strajków z prze³omu
kwietnia i maja br. w³adze
krakowskich uczelni robi³y
dobre miny do zbuntowanych
studentów obiecuj¹c dialog i
rozmowy. Kiedy zagro¿enie mi-
nê³o rektorzy znowu usi³uj¹
trzymaæ si³ê litery prawa -
tak jak np. rektor Koj, który
zakazuj¹c na uniwersytecie
sprzeda¿y ksi¹¿ek powo³uje
siê na ustawodawstwo okresu
stanu wojennego, a nawet
Gierka. W swojej gorliwo�ci
przestrzegania socjalistycz-
nego prawa zapominaj¹ te¿ o
górnolotnych has³ach jedno�ci
spo³eczno�ci akademickiej, ja-
kie wyg³aszali podczas straj-
ków. Teraz napuszczaj¹ na
studentów pracowników admi-
nistracji wystêpuj¹cych z ich
polecenia w roli ZOMO.
--- Rozchodz¹ siê pog³oski o
planowanej na 1 lipca br. pod-
wy¿ce cen biletów krakowskiej
komunikacji miejskiej na 30
z³. Ma ona daæ fundusze na
podniesienie p³ac dla pracow-
ników komunikacji wywalczo-
nych w czasie ostatnich
strajków. Za nieudolno�æ w³a-
dzy p³aci zawsze konsument.
==========================
Z KRAJU
--- W niedzielê odby³y siê
wybory do rad narodowych.
W³adza stara³a siê relacjono-
waæ je zgodnie z tym co znamy
od lat - jako spontaniczny

odruch narodowy. Ogl¹dali�my
wiêc w TV infantylne gospody-
nie wiejskie w strojach ludo-
wych oraz górnika g³osuj¹cego
za "wyrównaniem niedoborów
burzliwego rozwoju jego mia-
sta". By nie uroniæ ani jedne-

go wyborcy przesuniêto te¿
wieczorny serial telewizyjny
z godziny 20.00 na 22.15. G³o-
suj¹cy za� wielokrotnie po-
wielali stary wzór zachowania
najpierw na sumê do ko�cio³a
- potem na wybory.         ---

kiedy ma przyjechaæ pod dom aby mnie zawie�æ do pracy. -
Jutro z pu³ku wal prosto na parking Sztabu Generalnego -
odpowiedzia³em - samochód mo¿e byæ potrzebny oficerom na-
szego oddzia³u. W poniedzia³ek tak samo... Je�li bêdê ciê po-
trzebowa³, zadzwoniê. - Mijaj¹c ulicê Przyrynek po raz któ-
ry� z rzêdu zauwa¿y³em dwóch m³odych ludzi szybko odwraca-
j¹cych twarze. Podobna sytuacja na koñcu ulicy Rajców, tu¿
przy plebanii ko�cio³a NMP, a wiêc nieca³e 50 m od mojego
domu. Sterczeli tam dzieñ i noc prawie od tygodnia. Wiedzia-
³em dobrze, ¿e nie s¹ to ekstremi�ci "S", którzy - wg oficjal-
nych ostrze¿eñ moich prze³o¿onych - zamierzali porwaæ
cz³onków rodzin wa¿nych osób wojskowych, aby w drodze szan-
ta¿u ³agodziæ, a nawet za³amaæ operacjê stanu wojennego
Wiedzia³em doskonale, ¿e nie jest to tak¿e ochrona mojej ro-
dziny przed tak¹ ewentualno�ci¹, poniewa¿ w takim celu mia-
³o byæ u¿yte wojsko, a nie cywilna s³u¿ba bezpieczeñstwa. Do-
my�la³em siê, ¿e zosta³em ju¿ obstawiony.
    Nie oczekiwa³em, ¿e aresztowanie nast¹pi natychmiast,
a nawet w ci¹gu najbli¿szych dni, gdy¿ s³u¿ba bezpieczeñstwa
musia³a najpierw wytropiæ najistotniejsze dla �ledztwa moje
ewentualne konspiracyjne kontakty i powi¹zania wewn¹trz
Si³ Zbrojnych PRL, w relacjach z Armi¹ Radzieck¹ i pozosta-
³ymi armiami Uk³adu Warszawskiego, z parti¹, opozycj¹, "S"
itp. Tym niemniej sytuacja by³a powa¿na i mog³em siê w swych
rachubach myliæ. Zacz¹³em wiêc od porz¹dkowania domu, gdzie
oprócz du¿ej biblioteki, w której znajdowa³y siê równie¿
pewne pozycje z drugiego obiegu, mia³em jednak du¿y zbiór
najbardziej tajnych materia³ów i dokumentów dotycz¹cych
nierównoprawnej wspó³pracy wojskowej PRL ze Zwi¹zkiem Ra-
dzieckim w ramach Uk³adu W-skiego oraz wszystkich przygo-
towañ do wprowadzenia stanu wojennego, co przecie¿ ³atwo
by³o zakwalifikowaæ jako materia³y szpiegowskie.
    Tu muszê wyja�niæ, ¿e nigdy nie podwa¿a³em celowo�ci po-
zostawania Polski w UW na zasadzie sojuszu równoprawnych
sprzymierzeñców, ale z dezaprobat¹ odnosi³em siê do wszyst-
kiego, co przekszta³ca³o tê organizacjê w narzêdzie radziec-
kiego ekspansjonizmu, co pozbawia³o pañstwa cz³onkowskie su-
werennych praw do kierowania w³asnymi si³ami zbrojnymi
i w³asn¹ obron¹, co wreszcie tworzy³o podstawy do ingerencji
ZSRR w wewnêtrzne sprawy Polski. Poniewa¿ moje opinie spo-
tyka³y siê jedynie z negatywnymi reakcjami mych prze³o¿o-
nych, w pewnym momencie zacz¹³em gromadziæ odbitki niemal
wszystkich protoko³ów posiedzeñ, uchwa³ i decyzji pañstw UW
od momentu powstania tej organizacji, a¿ do jesieni roku
1981, ³¹cznie z materia³ami wyra¿aj¹cymi stanowisko PRL we
wszystkich rozpatrywanych sprawach.
    Od listopada 1980 roku zacz¹³em gromadziæ wszelkie doku-
menty i materia³y dotycz¹ce stanu wojennego. Spo�ród innych
materia³ów mia³em bardzo cenne dokumenty dotycz¹ce Polski
w radzieckiej inwazji Czechos³owacji w roku 1968, roli WP
w tragicznych wydarzeniach grudniowych na wybrze¿u, spraw
represji za praktyki religijne w wojsku, a tak¿e wszystkie
i osobiste notatki z tajnych rozmów i rokowañ kierownictwa
MON PRL z Rosjanami.    cdn.
===================================================
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POTWIERDZAMY: L-1000, J-2000,
MJ-100. Dziêkujemy
==========================

Z REGIONU
--- ¯ycz¹c pogodnych i zdro-
wych wakacji zawiadamiamy, ¿e
Ma³a Polska nie bêdzie ukazy-
waæ siê przez dwa miesi¹ce
wakacyjne. Nastêpny numer we
wrze�niu.
--- TKZ NSZZ "Solidarno�æ" UJ
wyda³a 30 kwietnia o�wiadcze-
nie, w którym piêtnuje postê-
powanie Komitetu Uczelniane-
go PZPR wobec uczelni. W
o�wiadczeniu stwierdza siê, ¿e
partia stosuje uniki i dzia³a
metod¹ zacierania odpowie-
dzialno�ci, torpeduj¹c jedno-
cze�nie wszystkie progresywne
posuniêcia w³adz uczelni.
Przejawia siê to np. w bloko-
waniu umów UJ z zak³adami
pracy, które podpieraj¹ nieco
bud¿et uniwersytetu. I sekre-
tarz KU Tadeusz Hanausek
szczególnie zas³u¿y³ siê, jak
stwierdza o�wiadczenie, w
wypracowaniu stanowiska Ko-
mitetu Uczelnianego wobec UJ,
które opiera siê na dwulico-
wo�ci, agresywno�ci i braku
elementarnej lojalno�ci wobec
w³adz uniwersytetu.
--- Na Dworcu Wschodnim PKP,
gdzie od niedawna funkcjonuj¹
komputery w kasach, co mia³o
poprawiæ jako�æ i szybko�æ
obs³ugi podró¿nych, wprowa-
dzono dla nich kolejne udo-
godnienia. Z my�l¹ o nadcho-
dz¹cych wakacjach i wzmo¿eniu
ruchu turystycznego ograni-

czono pracê kas przedsprze-
da¿y z ca³ej doby do godzin
8-20. W ten sposób nikt nie
jest w stanie omin¹æ kolejki
kupuj¹c bilety np. w nocy. Ot,
socjalistyczna logika.

--- Komu potrzebny jest remont
chodnika na ul. Topolowej, pod-
czas gdy w innych punktach
miasta mo¿na sobie zêby wybiæ
na wystaj¹cych p³ytach a i ruch
tam wiêkszy? Leninowi. Remont

===================================================
C z y t a j   u w a ¿ n i e

PRZED NAMI JUGOS£AWIA
    Zmiana ustroju to proces trudny, ale dzi� idzie szybciej
ni¿ kiedykolwiek. Wymusza go ¿ycie, choæ na stra¿y fiskus i
"socjalistyczne" przepisy. Nie martwcie siê, jak powiedzia³
Diderot, mimo wszystko �wiat idzie do przodu.  /k/
=====================================================

WOJNA Z NARODEM WIDZIANA OD �RODKA - ostatni odcinek wy-
wiadu "Kultury" z p³k. R. Kukliñskim, przeprowadzonego
w pi¹t¹ rocznicê wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.

"KULTURA": Wspomnia³ Pan, ¿e z dezaprobat¹ odnosi³ siê Pan
do wszystkiego, co przekszta³ca³o Uk³ad W-ski w narzêdzie
radzieckiej dominacji nad Polsk¹. Czy móg³by Pan powiedzieæ
jak wygl¹da stosunek zale¿no�ci Wojska Polskiego od dowódz-
twa Radzieckiego? /�/

R.J. KUKLIÑSKI: Przede wszystkim chcia³bym rozwiaæ panuj¹cy
na Wschodzie i Zachodzie mit, ¿e sama przynale¿no�æ do UW
niejako automatycznie pozbawia pañstwa cz³onkowskie suwe-
rennych praw do decydowania o swoim losie, w tym tak¿e de-
cydowania w sprawach w³asnej narodowej obrony. To jest zwy-
k³e nieporozumienie, poniewa¿ ani zawarty w 1955 Uk³ad
/który zreszt¹ jest jawny i powszechnie dostêpny/, ani ¿adne
jego tajne klauzule tych praw poszczególnych pañstw cz³on-
kowskich nie przekre�li³y. /�/
    Sytuacja PRL, której przywódcy od schy³ku lat 60-tych
zaczêli stopniowo wyzbywaæ siê suwerennych praw Polski do
dysponowania w³asnymi si³ami zbrojnymi i w³asn¹ obron¹ jest
bardzo skomplikowana, choæ nie we wszystkich warunkach i
sytuacjach beznadziejna.
    Beznadziejna jest tylko w okresach zagro¿enia wojennego
oraz na czas wojny, poniewa¿ - zgodnie z przyjêtym przez PRL
na prze³omie roku 1979/80, tzw. "Statutem Zjednoczonych Si³
Zbrojnych i Organów kierowania nimi na czas wojny" - w tych
sytuacjach kierowanie obron¹ Polski oraz dowodzenie jej
si³ami zbrojnymi przechodzi ca³kowicie w rêce tzw. Jedynego
Najwy¿szego Naczelnego Dowództwa. PRL zgodzi³a siê dobro-
wolnie, ¿e tym Jedynym Najwy¿szym Naczelnym Dowództwem
bêdzie niepodzielnie Najwy¿sze Naczelne Dowództwo Si³ Zbroj-
nych Zw. Radzieckiego, a jego organem roboczym wy³¹cznie
radziecki Sztab Generalny. Strona polska zgodzi³a siê nawet
na to, ¿e przy Najwy¿szym Naczelnym Dowództwie nie ma i nie
bêdzie ¿adnego polskiego przedstawiciela lub choæby misji
³¹cznikowej.
    Polskimi Si³ami Zbrojnymi radzieckie Najwy¿sze Dowództwo
dowodziæ bêdzie poprzez swe najni¿sze organy dowodzenia.
    /�/ W sumie w przypadku zagro¿enia i wojny, do 90% Lu-
dowego Wojska Polskiego znajdzie siê bezpo�rednio pod rozka-
zami radzieckich dowództw. W gestii narodowego kierownictwa
wojskowo-politycznego pozostan¹ w³a�ciwie jedynie krajowe
jednostki logistyczne, jednostki in¿ynieryjno-technicznego
zabezpieczenia tranzytu wojsk radzieckich przez terytorium
PRL oraz jednostki przewidziane do szkolenia rezerw dla
uzupe³nienia strat wojennych.     /ci¹g dalszy na stronie 2/
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chodnika mia³ miejsce dok³adnie
przed wej�ciem do Muzeum Lenina.
Nawiasem mówi¹c - najrzadziej
odwiedzanego przez turystów
muzeum�
===========================

Z KRAJU
--- Nisk¹ frekwencjê wyborcz¹ w
miastach i wy¿sz¹ w gminach
propaganda zinterpretowa³a jako
wynik tego, ¿e na tzw. dole lu-
dzie chêtniej g³osowali, bo znali
swoich radnych. Zupe³nie dobrze
mo¿na to jednak t³umaczyæ lepsz¹
znajomo�ci¹ samych wyborców
przez w³adze. Tam, gdzie jest
wiêksza anonimowo�æ, czyli w
du¿ych skupiskach miejskich
istnieje po prostu mniejsza pre-
sja na obywatela ni¿ np. w gmi-
nie, gdzie wszyscy siê znaj¹ i
prawie wszystko zale¿y od urzêdu.
--- 11 i 12 czerwca odby³y siê
na Wykusie ko³o W¹chocka i w
samym W¹chocku uroczysto�ci
pogrzebowe majora Jana Piwnika
"Ponurego", dowódcy Armii Krajo-
wej dzia³aj¹cego na tych tere-
nach. Na uroczysto�ci przyby³y
ogromne rzesze m³odzie¿y, przede
wszystkim harcerskiej oraz ¿o³-
nierze Armii Krajowej. Zgroma-
dzeni na uroczysto�ciach wysto-
sowali do Sejmu PRL apel o pod-
niesienie sprawy mordu katyñ-
skiego i wyja�nienia losu
wszystkich Polaków, którzy po
17 wrze�nia 1939 roku znale�li
siê na ziemiach Zwi¹zku Radziec-
kiego. "Wzywamy Sejm PRL - g³osi
apel - do natychmiastowego pod-
jêcia dzia³añ zmierzaj¹cych w
bezkompromisowy i wolny od
wszelkich uwarunkowañ sposób do
ujawnienia pe³nej - choæby naj-
bole�niejszej - prawdy o tamtych
tragicznych wydarzeniach. Nie
mo¿emy i nie chcemy d³u¿ej cze-
kaæ. Wymaga tego od nas szacunek
dla setek tysiêcy pomordowanych,
zamêczonych i wywiezionych.
Miejsca ich ka�ni winny siê
znale�æ na tablicach Grobu Nie-
znanego ¯o³nierza w Warszawie
razem z przywróconymi tam ta-
blicami bojów legionowych i woj-
ny 1920 roku - "aby czas nie
zatar³ i niepamiêæ"!" Zgromadzeni
harcerze wystosowali tak¿e "List
do spo³eczeñstwa polskiego", w

FAKTY DOKONANE
    Od stanu wojennego s³abnie z ka¿dym rokiem tendencja
do skrytego oporu, wbrew temu co widaæ na rynku wydawni-
czym w podziemiu, albo wbrew zapewnieniom niektórych
rozgor¹czkowanych osób. Ludzie, nawet ci najwytrwalsi, s¹
zmêczeni.
    Zmieniaj¹ siê ludzie, ale zmienia siê te¿ opinia co do
form sprzeciwu. Pêd jawno�ci, do legalno�ci, który dzi�
obserwujemy, jest wyrazem idei tworzenia faktów dokona-
nych, wobec których stawia siê w³adzê i spo³eczeñstwo. Po
co? - ¿eby zacz¹æ ¿yæ normalnie.
    Droga do wolnego spo³eczeñstwa prowadzi przez zdzia³a-
nie dokonane - spo³eczeñstwo to normy, które uznaj¹ fakty
spo³eczne za realne i legalne. Powszechne dot¹d czekanie,
a¿ w³adza siê nieco zmieni i stworzy sama warunki - tak¿e
prawne - do normalnego ¿ycia, do wyra¿ania swoich opinii
- oprócz tego, ¿e jest wyrazem wielkiej naiwno�ci, hamuje
równie¿ jakiekolwiek zmiany na lepsze. Na prawa siê nie
czeka. Trzeba je stwarzaæ. Trzeba stawiaæ w³adzê przed
faktami, które zmusz¹ j¹ do uznania ich za istniej¹ce.
Tendencja do ujawniania siê, tak dzisiaj wyra�na, zgodna
jest w³a�nie z t¹ naturaln¹ zasad¹ - powodowaæ fakty, a te
same ju¿ zmieni¹ prawa, ba, mo¿e nawet pryncypia?
    Stara to prawda, ¿e �wiat siê zmienia siê po naszej
my�li dopiero wtedy, gdy bierzemy go we w³asne rêce.
==================================================
    Wszelkie rozkazy dyrektywy radzieckie dowództwa kie-
rowaæ bêd¹ bezpo�rednio do podleg³ych im polskich wojsk z
pominiêciem narodowego dowództwa.
    /�/ Wszystkie powy¿sze ustalenia, z uwagi na ich wy-
j¹tkowo dra¿liwy charakter, okryte s¹ najwy¿sz¹ tajemnic¹
i nikt w Wojsku Polskim, poza �cis³ym kierownictwem MON
nie ma o nich zielonego pojêcia. Nawet dowódcy rodzajów si³
zbrojnych i okrêgów wojskowych znaj¹ tylko tê czê�æ posta-
nowieñ, która ich bezpo�rednio dotyczy.
    /�/ Pyta³ Pan czy genera³ Jaruzelski ma mo¿liwo�æ
przeciwstawienia siê decyzjom dowództwa Paktu Warszaw-
skiego albo poddawania pod dyskusjê sowieckie decyzje?
Domy�lam siê, ¿e chodzi Panu o mo¿liwo�æ przeciwstawienia
siê takim decyzjom jak np. inwazja Polski czy te¿ jakakol-
wiek inna forma ingerencji tych pañstw w wewnêtrzne
sprawy Polski. Gdyby Pan to samo pytanie sformu³owa³
bezimiennie, odniós³ np. do przywódcy pañstwa cz³onkow-
skiego Uk³adu, nie by³by k³opotów z odpowiedzi¹. Odpowie-
dzia³bym bez wahania tak, poniewa¿ Uk³ad Warszawski nie
daje ¿adnemu pañstwu cz³onkowskiemu czy grupie pañstw
Uk³adu Warszawskiego formalnego prawa do mieszania siê
w wewnêtrzne sprawy innego pañstwa cz³onkowskiego, nie
mówi¹c ju¿ o zbrojnej interwencji. Kto tej zasady broni,
mo¿e siê do niej odwo³ywaæ. Ja znam przypadki, kiedy w
sprawach najwy¿szego znaczenia dla ZSRR, Socjalistyczna
Republika Rumunii odmówi³a i nic jej siê z tego powodu nie
sta³o. Jeden z nich mia³ np. miejsce na posiedzeniu Dorad-
czego Komitetu Politycznego, które odbywa³o siê w Moskwie
w dniu 23 listopada 1978 roku. Otó¿ na tym posiedzeniu
strona rumuñska nie chcia³a siê zgodziæ na uchwa³ê, która
zawiera³a generalne postanowienie o uznaniu Najwy¿szego
Naczelnego Dowództwa Si³ Zbrojnych ZSRR za jedyne dowódz-
two si³ Uk³adu Warszawskiego na czas wojny. Kiedy wierni
sojusznicy ZSRR zaczêli za to atakowaæ Rumuniê prezydent
Ceausescu wsta³ od sto³u obrad i wraz z ca³¹ delegacj¹

/c.d. na str. 3//c.d. na s. 3/
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którym harcerze zwracaj¹ siê
do Polaków o wsparcie dla idei
autentycznego ruchu harcer-
skiego i dla tych wszystkich,
którzy go tworz¹ i organizuj¹.
List podpisa³o do po³owy czerw-
ca ponad dwa tysi¹ce osób zwi¹-
zanych z niezale¿nym harcer-
stwem oraz instruktorów. Apel
ten powsta³ w setn¹ rocznicê
urodzin twórców harcerstwa w
Polsce - Andrzeja i Olgi Ma³-
kowskich. List jest tak¿e ape-
lem do m³odzie¿y harcerskiej i
niezrzeszonej, by "wziê³a odpo-
wiedzialno�æ za losy harcer-
stwa w swoje rêce. Harcerstwo
ma sens gdy bêdzie autentycz-
nym i spontanicznym ruchem
m³odzie¿y, w którym jej spo-
³eczni m³odzi przywódcy nie
bêd¹ siê bali stawiaæ wysokich
wymagañ i podejmowaæ powa¿-
nych dzia³añ. Ozdrowienie har-
cerstwa musi siê zacz¹æ w wa-
szych dru¿ynach!". Powodzenia!
--- Podniesiono ceny skupu
produktów rolnych bez podno-
szenia cen ich sprzeda¿y. Nie-
dobory pokryj¹ dotacje pañ-
stwowe. A gdzie¿ czo³owe has³o
reformy gospodarczej o zlikwi-
dowaniu dotacji? Na razie siê o
tym nie mówi, bo kolejna pod-
wy¿ka cen ¿ywno�ci to niemal
pewny wybuch spo³eczny.
--- Ostatnio wchodzi w obycza-
je prawnicze, ¿e s¹d skazuj¹c za
drobne przestêpstwa, oprócz
przepisanej kodeksem kary w
postaci aresztu lub grzywny,
ka¿e zap³aciæ oskar¿onemu
dodatkow¹ kwotê - wp³atê na
rzecz Fundacji Pomocy Ofiarom
Przestêpstw. Czy¿by dodatkowa
kasa na telewizory i zmechani-
zowany sprzêt domowy dla SB?
--- W sytuacji zapa�ci gospo-
darczej, jak¹ od paru lat prze-
zywamy, znakiem czasu s¹ roz-
chodz¹ce siê pog³oski. Ostatnio
mówi siê wiêc na przyk³ad o
prze³adowaniu kopalnianych
sk³adowisk wêglem z powodu
wstrzymania eksportu. Z dru-
giej za� strony ch³opi urz¹-
dzaj¹ istne polowanie na po-
ci¹gi z wêglem podstawione na
ich macierzyste stacje. Kto wy-
szpieguje wcze�niej przybycie

W �RODKACH MASOWEGO
    W dwulecie Czernobyla "Zeszyty Prasoznawcze /nr 2/88/
opublikowa³y artyku³ J. Miku³owskiego Pomorskiego "Polska
prasa lokalna o awarii w Czarnobylu". W wyniku szczegó³o-
wej analizy kilkunastu pism lokalnych uprawiaj¹cych
problematykê ekologiczn¹ autor wyró¿nia dwa style jej
uprawiania; odpowiadaj¹ce dwóm rodzajom prasy: prasy w³a-
dzy i prasy czytelnika.
    Prasa w³adzy pisze wed³ug Miku³owskiego Pomorskiego o
problemach ekologicznych uznanych centralnie za po¿¹dane
lub dopuszczalne, unika wskazywania winnych, którzy s¹
centralnie lub lokalnie chronieni, a za to obwinia siê w
niej instytucje ma³o odpowiedzialne za stan istniej¹cy, ale
nie chronione. Wini siê te¿ wszystkich innych tj. - miesz-
kañców /czytelników/ lub abstrakcyjne czynniki cywiliza-
cyjne, pisze siê du¿o o pozytywnych dzia³aniach w³adz i o
dokonuj¹cej siê poprawie, a gdy sytuacja jest szczególnie
powa¿na, zachêca siê czytelników by sami chronili siê
przed zagro¿eniem przez czêste wyjazdy na ³ono natury
oraz higienê i dbanie o swe najbli¿sze otoczenie i dobra
publiczne /parki, lasy/.
    Katastrofa Czarnobylska, jak ka¿de nag³e wydarzenie
k³opotliwe dla przewodniej si³y, obna¿y³a politykê infor-
macyjn¹ pañstwa. Zasadza siê ona na ochronie tzw. pryncy-
piów czyli partyjno-pañstwowych instytucji. Je�li ju¿
trzeba oddaæ kogo� na po¿arcie tzw. opinii, to rzuca siê
jakiego� pionka, zalecaj¹c czytelnikom dbanie o higienê,
w³asne zdrowie i zagro¿one dobro wspólne. Oto kwintesencja
artyku³u J. Miku³owskiego Pomorskiego. Szkoda tylko, ¿e
ogranicza siê on do spraw ekologii. Ale có¿, pierestrojka
obowi¹zuje na razie g³ównie w tej dziedzinie.
=================================================

rumuñsk¹ opu�ci³ Moskwê. Radziecka presja na Rumuniê
trwa³a jeszcze ca³y rok 1979 ale w koñcu Moskwa musia³a
siê cofn¹æ. Prezydent Ceausescu chce byæ lojalnym sojusz-
nikiem Zwi¹zku Radzieckiego, ale nie jego poddanym. Jego
kraj nie uczestniczy³ w inwazji Czechos³owacji oraz nie
podpisa³, jak ju¿ wspomnia³em, ¿adnych porozumieñ, które
poddawa³yby w w¹tpliwo�æ suwerenny status Socjalistycznej
Republiki Rumunii.
    Sytuacja genera³a Jaruzelskiego - który w przesz³o�ci
udzieli³ czynnego poparcia Zwi¹zkowi Radzieckiemu w jego
inwazji Czechos³owacji, a wiêc uzna³ de facto prawo inge-
rencji Uk³adu Warszawskiego w wewnêtrzne sprawy pañstw
cz³onkowskich, oraz tak dalece uzale¿ni³ obronno�æ Polski
od Zwi¹zku Radzieckiego - jest zupe³nie inna i dlatego
trudno jest mi wyobraziæ sobie okoliczno�ci, w których -
nawet gdyby bardzo pragn¹³ - móg³by Rosjanom powiedzieæ
stanowcze NIE.

"KULTURA": Jak wiadomo, s¹ tacy ludzie i w Polsce i za
granic¹, którzy dopatruj¹ siê w generale Jaruzelskim
jakiego� Konrada Wallenroda, który kieruj¹c siê wzglêdami
patriotycznymi uratowa³ kraj przed katastrof¹. Jak Pan to
widzi?

R.J. KUKLIÑSKI: Ja widzia³em i widzê to nadal, ¿e w Polsce
by³a realna szansa unikniêcia i radzieckiej interwencji i
stanu wojennego. Na pocz¹tku kryzysu genera³ Jaruzelski
nie sprawowa³ najwy¿szej funkcji             /c.d. na str. 4/

/c.d. na str. 4/
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takiego poci¹gu, ustawia siê
w kolejce i urywa swoj¹
dolê. Inni id¹ do lasu zbie-
raæ chrust na opa³, co zo-
sta³o ostatnio dozwolone
moc¹ najwy¿szego dekretu.
=======================

ZE �WIATA
--- W Kijowie i we Lwowie
powsta³o "Ukraiñskie Stowa-
rzyszenie Niezale¿nej Inte-
ligencji Twórczej - UANTI.
W�ród jego cz³onków za³o¿y-
cieli znalaz³o siê 14 by³ych
wiê�niów politycznych,
cz³onków ukraiñskiej Grupy
Helsiñskiej i wydawców nie-
zale¿nego "Ukraiñskiego
Wisnyka". "Jeste�my g³êboko
przekonani - pisz¹ sygnata-
riusze deklaracji programo-
wej - ¿e oficjalne zwi¹zki
pisarzy, artystów, aktorów i
filmowców Ukrainy nie re-
prezentuj¹ w pe³ni ducho-
wych, literackich, kultu-
ralnych i publicznych pro-
cesów, które zachodz¹ w�ród
inteligencji na Ukrainie i
nabieraj¹ obecnie coraz
wiêkszego znaczenia". W
Kijowie UANTI wyda³o ju¿ na
pocz¹tku br. zbiór prac
literackich po�wiêconych
tysi¹cleciu chrztu Rusi
oraz pierwszy numer swego
organu, który nosi tytu³
"Katedra". Wydawc¹ nowego
pisma jest Mychaj³o Osadczy
- by³y d³ugoletni wiêzieñ
polityczny. /PWA/
=======================

MY�LI LUDZI WIELKICH

    Wiara w autorytety
powoduje, ¿e b³êdy autory-
tetów przyjmowane s¹ za
wzorce.
                 LEW TO£STOJ

    Obok bogów narodowych,
bo¿ków lokalnych, s¹ jesz-
cze ba³wany epokowe.

      ADOLF NOWACZYÑSKI

    Znamienne, ¿e ten kto
najg³o�niej domaga siê
swobody, nie bardzo chêtnie
j¹ znosi.
      PHILIP CHESTERFIELD

w pañstwie. Tym niemniej od sierpnia roku 1980 jego g³os wa-
¿y³ najwiêcej. Gdyby wspólnie ze Stanis³awem Kani¹ znale�li
w sobie wiêcej godno�ci i si³y, gdyby nie ukazywali uleg³o�ci
wobec Moskwy, lecz stanêli uczciwie na gruncie zawartych
umów spo³ecznych, Polska prawdopodobnie wygl¹da³aby dzi�
zupe³nie inaczej.                    k o n i e c

    Przed przerw¹ wakacyjn¹ w ukazywaniu siê Ma³ej Polski
koñczymy drukowanie wywiadu z p³k. Ryszardem Kukliñskim.
Z pewno�ci¹ jest to dokument, który nie wymaga komentarza.
To, ¿e wywiad ten stanowi pierwszy chyba w historii PRL-u
tak wielki i szczegó³owy "przeciek" z krêgów w³adzy, równie¿
nie ulega w¹tpliwo�ci. Zastanawiaj¹ce jest tylko to, co aktu-
alne przez ostatnie 40 lat; jak to siê dzieje, ¿e najwiêksza
nawet kompromitacja nie ima siê komuny?
=========================================================

RAPORT ZE LWOWA /cz. II/
    Polak - to katolik. We Lwowie jest to spraw¹ oczywist¹.
Jak dot¹d na Ukrainie nie ma ¿adnych polskich organizacji
czy stowarzyszeñ kulturalnych. Rolê krzewiciela idei narodo-
wej spe³nia³ i spe³nia nadal wy³¹cznie Ko�ció³. Uczestnictwo
we mszy to nie tylko obowi¹zek religijny - dla lwowianina
Polaka to tak¿e obowi¹zek patriotyczny.
    Przed wojn¹ by³o we Lwowie blisko 40 czynnych ko�cio³ów.
W latach 1945-1947 zamkniêto niemal wszystkie polskie �wi¹-
tynie. Osta³y siê tylko cztery: �w. Marii Magdaleny, MB �nie-
¿nej, �w. Antoniego i Katedra. Ta liczba te¿ nie pasowa³a do
nowych lepszych czasów. Spokojnie wiêc poczekano a¿ proboszcz
ko�cio³a �w. Marii Magdaleny ks. Truszkowski nie by³ ju¿ w
stanie spe³niaæ pos³ug religijnych. Wtedy na prze³omie pa�-
dziernika i listopada 1949 roku ko�ció³ zamkniêto. Protesty
Polaków na nic siê zda³y - wys³ano nawet petycjê do Moskwy
na fali odwil¿y postalinowskiej, ale bez skutecznie. W³adza
sowiecka uzna³a za to, ¿e mieszkañcom Lwowa nale¿y siê sala
koncertowa - a najlepiej bêdzie siê gra³o muzykom w ko�ciele
�w. Marii Magdaleny�
  Naprzeciw ko�cio³a znajduje siê gmach szko³y maj¹cej w naz-
wie tê sam¹ patronkê: szko³a �w. Marii Magdaleny, s³ynna z
walk podczas obrony Lwowa w 1918 r. Tu mie�ci siê dzi� jedyna
z dwóch polskich szkó³ jakie egzystuj¹ do tej pory we Lwowie.
  Jeden z lwowiaków o�wieci³ nas na temat tej szko³y. Owszem,
jest to polska szko³a, co znaczy, ¿e ucz¹ w niej przedmiotu o
nazwie "jêzyk polski". Wszystkie inne przedmioty nauczane s¹
w jêzyku rosyjskim.
=====================================================

L u f c i k   w a r i a t a
    Naczelny lekarz zagrozi³ przestojem w pracy - a w³a�nie
mia³ podpisywaæ listy do wyp³aty - je¿eli nie otrzyma jednej
z monet z papie¿em, które rozdzieli³a miêdzy siebie egzeku-
tywa.
    Monet ju¿ nie by³o, wiêc dosta³ znaczek z Wa³ês¹, medal za
co� tam i podwy¿kê - sze�æ sztuk Wyspiañskiego miesiêcznie
wiêcej. Wygl¹da na zadowolonego - w ka¿dym razie wyp³aty
odby³y siê w terminie. I bardzo chyba dobrze?
  Weso³ych wakacji!

- Hipek -
====================================================
PYTAJCIE O "MA£¥ POLSKÊ" WE WRZE�NIU! WESO£YCH WAKACJI!
====================================================

---
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    Po wakacyjnej przerwie,
wcze�niej jednak ni¿ planowa-
li�my, oddajemy do r¹k czytel-
ników specjalne, strajkowe
wydanie Ma³ej Polski, podobnie
jak na prze³omie kwietnia i
maja br. Pragniemy informowaæ
na bie¿¹co o rozwoju sytuacji
strajkowej, dostosowuj¹c do
niej rytm wydawniczy pisma.
=========================

Z REGIONU
--- Ju¿ pierwsze wiadomo�ci
o strajkach na �l¹sku uaktyw-
ni³y �rodowiska solidarno�-
ciowe w K-owie, szczególnie
za� Komitet Organizacyjny
NSZZ "S" KM HiL powsta³y i
dzia³aj¹cy jawnie na terenie
huty od pamiêtnego strajku z
prze³omu kwietnia i maja.
W pi¹tek 19 sierpnia komitet
na swym nadzwyczajnym posie-
dzeniu podj¹³ uchwa³ê, w któ-
rej popar³ strajkuj¹cych w
Jastrzêbiu i Szczecinie, og³o-
si³ gotowo�æ strajkow¹ na te-
renie kombinatu z dniem 20
sierpnia oraz przemianowa³
siê na Komitet Strajkowy HiL.
Uchwa³a stwierdza dodatkowo,
¿e legalizacja "S" jest podsta-
wowym warunkiem realizacji
reform w Polsce. Gotowo�æ
strajkow¹ og³osi³ te¿ w ca³ym
regionie RKS. Od tej chwili
cz³onkowie komitetu podjêli
praktyczne dzia³ania zmierza-
j¹ce do prowadzenia strajku w
hucie. W�ród za³ogi rozpo-
wszechniano kilkupunktow¹
Instrukcjê Strajkow¹. W po-
niedzia³ek 22 sierpnia na

kilku wydzia³ach huty zor-
ganizowano wiece solidarno-
�ciowe przygotowuj¹ce strajk.
Dyrekcja nie przeszkadza³a,
ale w ca³ym kombinacie zaob-
serwowano przygotowania i z
tej strony: wprowadzono nad-
zwyczajne dy¿ury pracowni-
ków, ograniczono przepustki.
M³odzi hutnicy zaczêli
otrzymywaæ karty powo³ania
do wojska, obrony cywilnej, a
nawet do ZOMO. 23 sierpnia
dosz³o do przerwania pracy
na Walcowni Karoseryjnej.
Wed³ug informacji Komitetu

Strajkowego, przeprowadzono
referendum w�ród za³ogi,
którego efektem by³o, ¿e w
tym  dniu strajku w hucie
nie proklamowano.
--- Komitet Organizacyjny
NSZZ "S" KM HiL wyda³ ulotkê,
w której informuje o plano-
wanych uroczysto�ciach zwi¹-
zanych z ósm¹ rocznic¹ pod-
pisania Porozumieñ Sierpnio-
wych. 31.8. przed po³udniem
na terenie huty zostan¹ z³o-
¿one kwiaty we wszystkich
miejscach zwi¹zanych z dzia-
³alno�ci¹ "S". Nastêpnie

===================================================

SIERPIEÑ PO RAZ DRUGI - RUNDA PIERWSZA
    Lawina ruszy³a. Jak przed o�miu laty, w dniu Wniebo-
wziêcia Naj�wiêtszej Marii Panny, w poniedzia³ek 15 sierp-
nia 1988 roku, rozpocz¹³ siê strajk, który w kilka dni roz-
la³ siê po ca³ym kraju. Tym razem sygna³ da³a nie Stocznia.
T¹pnê³o w miejscu najmniej spodziewanym - na �l¹sku. Straj-
kow¹ falê wznieci³a kopalnia "Manifest Lipcowy" w Jastrzê-
biu. Do³¹czy³y do niej "Morcinek" i "Andaluzja". Potem sta-
nê³y nastêpne z bli¿ej i dalszej okolicy. By³o ich sze�æ,
dziewiêæ, a w tydzieñ po rozpoczêciu strajku - jedena�cie.
Na drugim koñcu Polski zbuntowa³ siê natomiast Szczecin.
Najpierw stan¹³ Port Szczeciñski, potem ca³a komunikacja
miejska. W reszcie kraju zawrza³o. W³adza zaskoczona, jak
siê zdaje, rozwojem sytuacji, ograniczy³a siê do otoczenia
zbuntowanych "sanitarnym" kordonem  ZOMO, milicji i wojska.
Od pocz¹tku jednak nie by³ on zbyt szczelny. Do strajkuj¹-
cych za³óg przeniknêli ludzie Solidarno�ci niekoniecznie
zatrudnieni w danym zak³adzie. Przez ów kordon przenika³a
równie¿ ca³y czas ¿ywno�æ oraz informacje. W³adza nastawi-
³a sê wyra�nie na strategiê zmêczenia przeciwnika i prze-
trzymania kryzysu.
    Tak zakoñczy³ siê pierwszy strajkowy tydzieñ. W nie-
dzielê 21 sierpnia br. czu³o siê, ¿e nastêpna fala strajków
ruszy od poniedzia³ku. Spodziewano siê te¿ uderzenia ze
strony re¿imu. W obawie przed tym w niedzielê wieczorem
dokerzy szczeciñscy zaczêli barykadowaæ port ciê¿kim
sprzêtem. W poniedzia³ek rano jednak zamiast spodziewanego
ataku, z Wybrze¿a przysz³y wie�ci o proklamowaniu strajku
w Stoczni Gdañskiej oraz Porcie Pó³nocnym. Z godzinny na
godzinê narasta³a te¿ liczba ognisk strajkowych w innych
czê�ciach Polski. Doniesienia mówi³y o Stalowej Woli /huta/,
Poznaniu /Cegielski/, Wroc³awiu /Z-dy Naprawcze Taboru
Kolejowego/ oraz Warszawie /Huta, Ursus, zajezdnia autobu-
sowa w Piasecznie/. Odpowied� w³adzy nast¹pi³a w poniedzia-
³ek wieczorem. Oko³o godz. 19-tej ZOMO zaatakowa³o 3 s³abiej
obsadzone  strajkuj¹cymi zajezdnie Szczecina: Golêcin, Nie-
mierzyn, Police. Robotnicy nie stawiali oporu czynnego. Za�
ok. godz. 22-giej w tv wyst¹pi³ szef MSW gen. Kiszczak pro-
klamuj¹cy w Polsce co� na kszta³t stanu wojennego  -  z go-
dzin¹ policyjn¹, wzmocnieniem milicyjnego kordonu wokó³
zak³adów objêtych strajkiem i zaostrzeniem sankcji kar-
nych w trzech województwach: szczeciñskim, katowickim
i gdañskim. Pozosta³o jednak pytanie: jak daleko posu-
nie siê re¿im?   /c.d. na str. 2/
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w godz. 14.15-14.30, po za-
koñczeniu  rannej zmiany
pod bram¹ g³ówn¹ kombinatu
ma siê odbyæ wiec wszyst-
kich cz³onków i sympatyków
"S". Odbêd¹ siê te¿ a¿ trzy
msze �wiête: 31.8 w bieñ-
czyckiej Arce o godz. 18.00,
oraz na Wawelu o tej samej
porze, i 1 wrze�nia o godz.
19-tej w ko�ciele w Mi-
strzejowicach w intencji
Ojczyzny. Ulotka wzywa
równie¿ do udekorowania
domów w dniach 31.8-1.9.88
flagami narodowymi i sym-
bolami Solidarno�ci.
--- Mimo wakacji na wyda-
rzenia chwili zareagowa³a
Confraternia Robotnicza
przy ko�ciele mistrzejowic-
kim. Wyda³a ulotkê datowa-
n¹ na 18.8.88, w której
przypomina, ¿e strajk �l¹-
skich górników i szczeciñ-
skich portowców jest walk¹
o chleb, sprawiedliwo�æ i
NSZZ Solidarno�æ. Podobnie
skwitowano te¿ rocznicê 20-
t¹ inwazji ZSRR na Czecho-
s³owacjê. "Nigdy wiêcej Mo-
nachium, Ja³ty, Bratniej
Pomocy, ZOMO, czo³gów i Gru-
dni wokó³ nas" - postuluje
ulotka.
--- Instrukcja Strajkowa
og³oszona na wypadek
strajku w HiL przewiduje
m.in.: podporz¹dkowanie siê
Komitetowi Strajkowemu we
wszystkich sprawach doty-
cz¹cych bezpieczeñstwa lu-
dzi, zabezpieczenia urz¹-
dzeñ i mienia, odwo³anie
akcji strajkowej wy³¹cznie
przez Komitet Strajkowy
i w przypadku ataku ZOMO
wyj�cie poza zak³ad i kon-
tynuowanie strajku absen-
cyjnego.
--- Kraków bez studentów
jest spokojny i cichy. Tym-
czasem wiadomo, ¿e np.
w Warszawie mimo wakacji
odby³y siê w tych dniach
wiece studenckie, na któ-
rych NZS wezwa³ studentów
do wcze�niejszego powrotu
z wakacji i czynnego po-
parcia strajkuj¹cych ro-
botników. Oby zd¹¿yli wró-

    Robotnicy przyst¹pili do strajku z naczelnym ¿¹daniem
zalegalizowania Solidarno�ci i usankcjonowania prawnego
zwi¹zkowego pluralizmu. Doprawdy, imponuj¹ca jest jednomy�l-
no�æ w tym zakresie. Hierarchia postulatów wszystkich straj-
kuj¹cych jest zaskakuj¹co zbie¿na: ¿¹danie reaktywowania "S",
a potem dopiero rewindykacje p³acowe i socjalno-bytowe. ¯¹da-
niom tym towarzyszy godna podziwu determinacja. Wydaje siê, ¿e
zarówno Port Szczeciñski jak i kilka kopalñ gotowe s¹ do sta-
wienia czynnego oporu ZOMO.
    Wie o tym, zapewne i w³adza, która stosuje strategiê zdu-
szania buntu przy zachowaniu pozorów zlikwidowania konflik-
tu bez u¿ycia si³y. Tak¹ strategiê stosowa³a tak¿e na wiosnê.
Czy uda siê i teraz?
    Mo¿e, ale nie musi. Dowiod¹ tego najbli¿sze dni, a mo¿e
nawet godziny. Je�li fala strajków nie zatrzyma siê teraz,
je�li zbuntuj¹ siê dalsze fabryki, trudno bêdzie w³adzy udawaæ
normalizacjê. Trzeba bêdzie albo u¿yæ si³y - albo popu�ciæ.
W pierwszym przypadku prawie pewna jest masakra. W przypadku
drugim trzeba bêdzie zacz¹æ tak d³ugo obiecywany dialog.
====================================================

SYMPOZJUM  W  KRAKOWIE
    W czwartek 25 sierpnia br. rozpoczyna siê w Krakowie Miêdzy-
narodowa Konferencja Praw Cz³owieka, zorganizowana przez Ko-
misjê d/s Interwencji i Praworz¹dno�ci NSZZ "SOLidarno�æ" oraz
Ruch "Wolno�æ i Pokój" w 40-t¹ rocznicê uchwalenia Powszechnej
Deklaracji Praw Cz³owieka ONZ. Na konferencjê zapowiedzia³o
swój przyjazd kilkaset osób z zagranicy, m.in. przedstawiciele
europejskich i �wiatowych central zwi¹zkowych, dzia³acze orga-
nizacji zajmuj¹cych siê kontrol¹ przestrzegania praw cz³owie-
ka, wielu naukowców specjalizuj¹cych siê w tematyce politolo-
gicznej, reprezentanci opozycji demokratycznej z Europy Wschod-
niej i ZSRR. W ci¹gu czterech dni przewidziane s¹ 4 sesje plenar-
ne oraz ca³odzienna dyskusja w 6 grupach tematycznych. W ostat-
nim dniu uczestnicy wyjad¹ do O�wiêcimia i z³o¿¹ tam ho³d wszyst-
kim ofiarom terroru i pogardy dla praw cz³owieka. Niestety,
w zwi¹zku z ostatnimi wydarzeniami nale¿y spodziewaæ siê, ¿e
nie przyjedzie honorowy patron kongresu Lech Wa³êsa ani wielu
innych krajowych przywódców zwi¹zkowych.
    Od �rody czynny bêdzie Punkt Informacyjny w klasztorze
O.O. Dominikanów w K-owie, gdzie mo¿na uzyskaæ szczegó³owe
informacje o programie i miejscach odbywania siê poszczegól-
nych sesji i spotkañ.
====================================================
SYSTEMOWE DRGAWKI
   Najmocniejsz¹ opok¹ systemu s¹ obecnie mass-media: tv, nie-
które redakcje radiowe, czê�æ czasopism, przede wszystkim
dzienniki. Od tygodnia strasz¹ nas stratami jakie powoduj¹
strajki, wybuchami i po¿arami w niepracuj¹cych kopalniach,
perspektyw¹ braku wêgla na zimê, zniecierpliwieniem zachod-
nich wierzycieli itp.
   Tymczasem dzienne straty wynikaj¹ce z marnotrawstwa spowo-
dowanego indolencj¹ systemu s¹ wielokrotnie wy¿sze od strat
strajkowych. Nad niedopuszczeniem do po¿arów czuwaj¹ strajku-
j¹cy górnicy, wêgla w zimie i tak by nie by³o, wierzyciele ju¿
dawno za³amali rêce.
   PRL-owsk¹ ruinê mog¹ uratowaæ tylko radykalne zmiany, na
które stetrycza³y re¿im nie zdecyduje siê nigdy bez strajkowej
presji.
====================================================
ciæ studenci krakowscy. Póki
co, we wszystkich �rodowis-

kach narasta si³a i nadzieja.
Czy co� nareszcie siê zmieni?
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Z REGIONU
--- Og³oszona od 19 sierpnia
br. gotowo�æ strajkowa w
Krakowie pomy�lana by³a jako
wstêp do strajku,  zw³aszcza
w przypadku u¿ycia przez
w³adze si³y wobec �l¹skich
górników czy szczeciñskich
portowców. Tote¿ po informa-
cji 22.3 br. o rozbiciu przez
ZOMO trzech szczeciñskich za-
jezdni, jeszcze w nocy og³o-
szono strajk na Walcowni Ka-
roseryjnej. Przerwano go jed-
nak rano. Przez nastêpne 2
dni do 25 sierpnia na posz-
czególnych wydzia³ach huty
odbywa³y siê wiece proklamu-
j¹ce strajki, zbyt jednak s³a-
be by mog³y przetrwaæ. Trwa-
³y po kilka godzin. Hutnikom
brak³o tym razem determina-
cji jak¹ wykazali w strajku z
prze³omu kwietnia i maja br.
Nie dopisali niektórzy dzia-
³acze zwi¹zkowi. Jedni nie
wrócili jeszcze z urlopów, in-
ni nie znale�li siê w odpo-
wiednim czasie w hucie. Jesz-
cze inni nie wytrzymali ner-
wowo jak Wies³aw Dobosz z
walcowni Karoseryjnej, który
po wziêciu go, a nastêpnie
zwolnieniu przez SB, zamiast
wróciæ do strajkuj¹cych ko-
legów, szuka³ pociechy w bu-
telce. Tymczasem zastrajko-
wa³a o niego Walcownia Zim-
na. Dyrekcja dostarczy³a
Dobosza na wiec za³ogi, ale
by³ on w takim stanie, ¿e
proklamowany na wydziale
strajk upad³. Nad hut¹ ci¹¿y
wyra�nie strajk poprzedni.

Hutnicy mimo majowej brutalnej
akcji ZOMO dostali jednak zna-
czne podwy¿ki. Teraz natomiast
dyrekcja spe³ni³a wszystkie
¿¹dania ekonomiczne natych-
miast po zawi¹zaniu siê straj-
ku na którym� z wydzia³ów.
Skutecznie os³abiono w ten spo-
sób wolê strajkowania. Niezde-
cydowana postawa huty udzieli-
³a siê zak³adom pracy Krakowa.
Swoje ewentualne wyst¹pienia
uzale¿nia³y one od pocz¹tku od
akcji w kombinacie. Kiedy wy-
dawa³o siê, ¿e huta ruszy, RKS
24 sierpnia wezwa³ do strajku

wszystkie zak³ady Regionu.
Nazajutrz jednak odwo³a³
akcjê na skutek niepomy�lnej
sytuacji w hucie. Tak wiêc w
Regionie i kombinacie nadal
obowi¹zuje gotowo�æ strajko-
wa, lecz strajku - nie ma.
--- Obszar Po³udniowy KPN
og³osi³ dziewi¹t¹ rocznicê
powstania Konfederacji oraz
zwi¹zane z ni¹ uroczysto�ci.
Odbêd¹ siê one 1.9. w Ko�cie-
le Mariackim. O 18.30 odpra-
wiona zostanie msza �w., na
któr¹ zaprasza szef obszaru
A. Izdebski.   /c.d. na s.2/

==================================================

SIERPIEÑ PO RAZ DRUGI - RUNDA DRUGA
    Fala strajkowa opada. Z 12 strajkuj¹cych przed tygodniem
kopalñ do dzisiaj trzyma siê ju ¿ tylko jedna - Manifest
Lipcowy. Pozosta³e wziêto sposobem lub si³¹.
    Schemat pacyfikacji by³ wszêdzie bardzo podobny do tego,
jaki zastosowano po raz pierwszy w zajezdniach Szczecina. Ko-
lumna milicyjnych samochodów prowadzona przez dyrekcjê, per-
sonel techniczny, ORMO i PZPR podje¿d¿a³a pod kopalniê. Na-
stêpnie dyrektor wzywa³ do rozej�cia siê. Kiedy to nie skutko-
wa³o, wezwanie powtarza³a milicja, po czym nastêpowa³ atak.
Ciê¿kimi pojazdami rozbijano bramê. Z pomoc¹ ORMO i perso-
nelu kopalnianego wy³apywano przywódców strajku oraz in-
nych jego uczestników, pakowano do suk i wywo¿ono do okoli-
cznych aresztów. Bito przy tym bardziej lub mniej dotkliwie.
    Strajkuj¹cy nie stawiali oporu czynnego. Maj¹cy ochotê
dalej strajkowaæ przedostali siê do innych stoj¹cych nadal
kopalñ, przewa¿nie do najmocniejszej "Manifest Lipcowy". Tak,
dzieñ po dniu w ci¹gu minionego tygodnia topnia³ bunt �l¹-
ska. O desperacji jego uczestników niech �wiadczy postawa 37
z "Moszczenicy". Przeczuwaj¹c blisk¹ pacyfikacjê strajku,
przedostali siê 24 sierpnia w g³¹b kopalni, kilkaset metrów
pod ziemiê, by stamt¹d, odciêci od �wiata, bez po¿ywienia,
wody i �wiat³a, które im wy³¹czono, zwróciæ siê z apelem do
ca³ego �wiata o poparcie swoich ¿¹dañ strajkowych. W³adze
PRL nie zareagowa³y.
    Zauwa¿ono natomiast przygotowania do wziêcia si³¹ "Ma-
nifestu Lipcowego". Kilka dni temu, w pi¹tek 26 sierpnia,
ZOMO wykona³o pozorowany atak na kopalniê. Chcieli zapewne
sprawdziæ czy górnicy bêd¹ siê broniæ.
    Oprócz "Manifestu" równie d³ugo trzyma siê Port Szcze-
ciñski oraz zajezdnia autobusowa w Szczecinie-D¹biu. Straj-
kuje te¿ Stocznia Gdañska, Stocznia Radunia i czê�æ Portu
Pó³nocnego oraz Huta Stalowa Wola.
W prowadzonych rozmowach dyrekcja Portu Szczeciñskiego
wyra�nie gra na zw³okê. Blokuje rozmowy wykorzystuj¹c ró¿-
ne b³ahe preteksty. Taka jest strategia w³adz od pocz¹tku
strajków - przetrzymaæ je i zdusiæ bez powa¿nych rokowañ.
Tak te¿ chyba trzeba oceniæ sk³adane Wa³êsie nieoficjalne
propozycje rozmów. Sk³adano je ró¿nymi kana³ami, jeszcze
przed og³oszeniem strajku w stoczni. Kolejn¹ tak¹ propozycj¹
by³a pod koniec ubieg³ego tygodnia mediacja prof. Stelma-
chowskiego, o której to misji wiadomo jednak tylko tyle, ¿e
profesor uprzednio rozmawia³ z wa¿nymi osobisto�ciami PRL
ale bli¿ej nieokre�lonymi. Wa³êsa propozycjê przyj¹³, lecz o
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--- W dniach 25-28.8.1988 r.
obradowa³a w ko�ciele mi-
strzejowickim Miêdzynarodowa
Konferencja Praw Cz³owieka,
zwo³ana przez Komisjê d/s
Interwencji i Praworz¹dno�ci
NSZZ Solidarno�æ oraz Ruch
Wolno�æ i Pokój. W konferen-
cji wziê³o udzia³ ok. 1200
osób, w tym ok. 300 z zagra-
nicy. Przyjêto wiele uchwa³
i rezolucji. Obszerna relacja
z konferencji - w nastêpnym
numerze MP.
--- Strajk w hucie mia³ byæ
sygna³em dla in. zak³adów
Krakowa, ¿eby zaczynaæ strajk
u siebie. Tak proklamowano
strajk w WSK PZL w K-owie.
22 sierpnia zawi¹za³ siê
12-osobowy Komitet Strajkowy,
który proklamowa³ 22.8 o�mio-
godzinny strajk ostrzegawczy.
Kiedy jednak huta nie za-
strajkowa³a, akcjê w WSK od-
wo³ano. Komitet jednak pozo-
sta³ jako jawny Komitet Orga-
nizacyjny NSZZ Solidarno�æ.
Pismo powiadamiaj¹ce o tym
fakcie dorêczono dyrekcji
oraz odczytano na zebraniu
Rady Pracowniczej. Wyra¿ono
te¿ w nim solidarno�æ dla
strajkuj¹cych zak³adów �l¹s-
ka, Szczecina, Gdañska i po-
zosta³ych.
--- Mimo braku szerszej akcji
strajkowej w hucie, by³a ona
ca³y czas udekorowana trans-
parentami "Gotowo�æ strajkowa"
i "Nie ma wolno�ci bez Soli-
darno�ci". Komitet Strajkowy
chodzi³ w bia³o-czerwonych
opaskach. Swoje og³oszenia
wywiesza³ na w³asnych tabli-
cach. W ostatnich dniach nie
zauwa¿ono wokó³ huty wiêkszej
obstawy milicyjnej.
=========================
Z KRAJU
--- Komisja d/s Interwencji
i Praworz¹dno�ci poda³a, i¿
wszystkich, którzy ponie�li
straty finansowe zwi¹zane
z uczestnictwem w ostatnich
strajkach, zostan¹ wyp³acone
z funduszy zwi¹zkowych za-
pomogi pieniê¿ne w wysoko�ci
zarobków, w uzasadnionych
przypadkach - sze�ciomie-
siêcznych, normalnie - trzy

miesiêcznych. Podobn¹ pomoc
otrzymali strajkuj¹cy na prze-
³omie kwietnia i maja br.
--- Chocia¿ oficjalna propa-
ganda poda³a wiadomo�ci o
zaledwie kilkunastu ogniskach
strajkowych, jakie powsta³y w
ró¿nych czê�ciach Polski, ich
liczbê szacuje siê na ok. 30.
Dochodz¹ do tego jeszcze dzie-
si¹tki zak³adów, w których
robotnicy postawili dyrekcji
¿¹dania bez formalnego og³a-
szania strajku.
--- Niezale¿nie od o�wiadcze-
nia Komisji d/s Interwencji i
Praworz¹dno�ci "S" p³ynie po-

moc dla strajkuj¹cych
górników. RKS Ma³opolska
przekaza³ ju¿ pieni¹dze
dla dwóch kopalñ "Jastrzê-
bie" i "Lenin". Ch³opi z
Solidarno�ci Rolników
Indywidualnych przekazali
natomiast ¿ywno�æ dla
górników oraz hutników ze
Stalowej Woli.
--- 22.8 br. zatrzymany
zosta³ Stefan Jurczak,
przedstawiciel RKS Ma³o-
polska w KKW. Przetrzyma-
ny przez 48 godzin, zosta³
zwolniony bez przes³ucha-
nia.      ---

jej dalszym losie nic na razie nie wiadomo.
    W ten sam dzieñ, 26 sierpnia wieczorem, og³oszono w DTV
drugie ju¿ w ci¹gu ub. tygodnia o�wiadczenie Kiszczaka.
Zaproponowa³ on rozmowy "okr¹g³ego sto³u" z wszystkimi si-
³ami akceptuj¹cymi porz¹dek konstytucyjny PRL. Mglista pro-
pozycja rozmów nie wiadomo z kim mia³a zapewne imitowaæ
porozumienie narodowe dla zbieraj¹cego siê nazajutrz nad-
zwyczajnego plenum KC.
    W sprawach narodu g³os zabra³ tak¿e Ko�ció³. Episkopat
Polski zebrany na Jasnej Górze na uroczysto�ciach Matki
Boskiej Czêstochowskiej wyda³ orêdzie do narodu, w którym
stwierdza, ¿e strajki s¹ objawem, a nie przyczyn¹ choroby,
która toczy naród polski od dziesiêcioleci. Jej powodem jest
³amanie niezbywalnych praw cz³owieka. Nale¿y zerwaæ z ota-
czaj¹cym nas zak³amaniem - stwierdzaj¹ biskupi. Nale¿y te¿
przyj¹æ, ¿e obowi¹zkiem w³adz jest prowadzenie dialogu,
a prawa rz¹dzonych s¹ nieuchronnie zwi¹zane z obowi¹zkiem
rzetelnej pracy. Zgodnie ze stosowan¹ od lat praktyk¹, DTV
relacjonuj¹c orêdzie pomin¹³ fragment o prawach ludzkich
i zak³amaniu koncentruj¹c siê na prawach i obowi¹zkach
obywateli.
    Zapowiadane jako prze³omowe, nadzwyczajne VIII Plenum
KC obradowa³o 27 i 28 sierpnia. I znowu góra zrodzi³a mysz.
Pyskówka miêdzy partyjnymi z rz¹du /wicepremier Sadowski,
premier Messner/ i ze zwi¹zków zawodowych /Miodowicz/ pod-
sumowana zosta³a przez Jaruzelskiego stwierdzeniem, i¿ so-
cjalizm "tak", a wypaczenia - "nie". Na os³odê zaproponowa³
opozycji, by jego przyboczn¹ Radê Konsultacyjn¹ przekszta³-
ciæ w Radê Porozumienia Narodowego, która przygotuje now¹
ordynacjê wyborcz¹ do sejmu. W mocy pozostaje te¿ propozycja
rozmów "okr¹g³ego sto³u" zg³oszona przez Kiszczaka.
    Poza tym spokojnie. Plenum zaproponowa³o, by rz¹d opra-
cowa³ do po³owy listopada program poprawy i usun¹³ trochê
urzêdników z aparatu pañstwowego. Partia jak zawsze - ma
czas. Debatowanie nad kolejnym programem poprawy prawie do
koñca roku zakrawa po prostu na kpinê.
    Umêczeni Polacy witaj¹ tymczasem kolejn¹ rocznicê Sierp-
nia. Jak na ironiê - w miejscach podpisania Porozumieñ,
w Szczecinie, Gdañsku i Jastrzêbiu, jak przed o�miu laty,
trwaj¹ strajki. Jak na ironiê równie¿ znajdujemy siê w po-
dobnie tragicznej sytuacji gospodarczej, jak¹ mieli�my osiem
lat temu. Nasze d³ugi zagraniczne wzros³y prawie dwukrot-
nie. Kto to wytrzyma  i jak d³ugo jeszcze?
==================================================
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           31 SIERPNIA
           BEZ ZOMO
   Ósm¹ rocznicê podpisania
Porozumieñ Sierpniowych mie-
szkañcy Krakowa uczcili tym
razem bez udzia³u milicji i
ZOMO. Uroczysto�ci rozpoczê³y
siê w Hucie im. Lenina, gdzie
na 14.30 zwo³ano okoliczno�-
ciowy wiec wszystkich sympa-
tyków Solidarno�ci. Przyby³o
nañ kilka tysiêcy osób. Wiê-
kszo�æ stanowili hutnicy, któ-
rzy po zakoñczeniu I zmiany
wyszli z transparentami z wy-
dzia³ów. Udali siê pod Bramê
G³ówn¹, gdzie po drugiej stro-
nie oczekiwa³ ich ju¿ spory
t³um ludzi przyby³ych specja-
lnie na tê okazjê z miasta. Po
otworzeniu bramy manifestanci
po³¹czyli siê. Do zebranych
przemówili przywódcy strajko-
wi z huty, m.in. Gil i Handz-
lik. W gor¹cej atmosferze uch-
walono proklamowanie 4-go-
dzinnego strajku ostrzegaw-
czego na dzieñ nastêpny tj. 1
wrze�nia od godz. 10.00. Na-
stêpnie t³um z transparentami
i solidarno�ciowym has³ami
przemaszerowa³ do ko�cio³a na
os. Szklane Domy, gdzie znaj-
duje siê Duszpasterstwo Hut-
ników. Tam, po modlitwie i po-
wtórnym og³oszeniu decyzji o
strajku uczestnicy manifesta-
cji rozeszli siê, ¿egnaj¹c siê
do 18-tej, na któr¹ to godzinê
wyznaczono okoliczno�ciow¹
mszê w bieñczyckiej Arce. Ku
zdumieniu wszystkich tak na

wiecu jak i w czasie ca³ego
przemarszu nie zauwa¿ono ani
ZOMO, ani milicji, towarzy-
sz¹cej od lat tego rodzaju
uroczysto�ciom.
   Podobnie by³o wieczorem,
kiedy po mszy w Arce sformo-
wa³ siê dwutysiêczny pochód.

Rozwiniêto kilkana�cie tran-
sparentów, rozrzucano te¿
setki ulotek. Na czele pocho-
du znale�li siê cz³onkowie
Komitetu Strajkowego HiL.
Skierowano siê w pobli¿e
ko�cio³a, na miejsce �mierci
Bogdana W³osika, gdzie zapa-

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

   Od tego numeru Ma³a Polska z tygodnika staje siê dwuty-
godnikiem. Bêdziemy ukazywaæ siê co 2 tygodnie w podwójnej
ni¿ dotychczas objêto�ci, tj. 4 strony formatu A4. Przewidu-
jemy te¿ czêstsze w razie potrzeby numery nadzwyczajne.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

===================================================

SIERPIEÑ PO RAZ DRUGI - RUNDA OSTATNIA
   Strajki sierpniowe 1988 roku przesz³y ju¿ do historii.
W sobotê 3 wrze�nia br. skapitulowa³a jako ostatnia zajezd-
nia autobusowa w Szczecinie-D¹biu. Wcze�niej podda³y siê
kopalnia "Manifest Lipcowy", Port Szczeciñski i Huta Stalo-
wa Wola. Jeszcze wcze�niej zakoñczono strajk w Stoczni
Gdañskiej oraz w gdañskim porcie.
   Sprawcami tego prawie jednoczesnego zakoñczenia straj-
ków w ca³ym kraju byli dwaj ludzie: szef policji w PRL,
zausznik Jaruzelskiego, gen. Kiszczak oraz Lech Wa³êsa,
przewodnicz¹cy "by³ej" "Solidarno�ci", obecnie osoba prywat-
na, niekwestionowany przywódca polskiego �wiata pracy.
Spotkali siê oni 31 sierpnia br. w Warszawie, by omówiæ
warunki rozmowy "okr¹g³ego sto³u", jak¹ kilka dni wcze�niej
zaproponowa³ spo³eczeñstwu gen. Kiszczak. Po spotkaniu, na
którym Wa³êsa uzyska³ zapewnienie, i¿ w przysz³ej rozmowie
nie bêdzie tematów tabu oraz ¿e poruszana bêdzie kwestia
legalizacji Solidarno�ci, wyruszy³ on do strajkuj¹cej stocz-
ni, by przekonaæ stoczniowców o wy¿szo�ci rozmów nad straj-
kiem.
   Dokona³ tego nie bez oporów. Okaza³o siê bowiem, ¿e zbun-
towani robotnicy nie tak wyobra¿ali sobie pertraktacje
z re¿imem. Po pierwsze podejrzana wydaje im siê sama formu-
³a "okr¹g³ego sto³u", przy którym mog¹ zasi¹�æ wszyscy. Nie
bêd¹ to wiêc pertraktacje wy³¹cznie ze strajkuj¹cymi, jak to
by³o w sierpniu 1980 roku. Natychmiast zrodzi³ siê dowcip,
¿e bêdzie to wyj¹tkowy stó³ okr¹g³y - bo z kantami.
   Po drugie za� wydaje siê, ¿e enigmatyczne zapewnienie
Kiszczaka, ¿e bêdzie siê rozmawiaæ o legalizacji "S" zamiast
zagwarantowania samej legalizacji, jest jednak tylko symbo-
licznym spe³nieniem g³ównego postulatu wszystkich straj-
kuj¹cych w ostatnim czasie. Po trzecie wreszcie, rozmowy
z szefem resortu, który wykona³ zamach 13 grudnia 81 i jest
odpowiedzialny za wszystkie ofiary i represje pogrudniowe
zdaj¹ siê bardzo dwuznaczne moralnie.
   Mimo tych zastrze¿eñ Wa³êsa obroni³ liniê porozumienia
z w³adz¹. Strajkuj¹cy opu�cili stoczniê. Chc¹c dotrzymaæ
warunków rozpoczêcia rozmów "okr¹g³ego sto³u", Wa³êsa we-
zwa³ te¿ do zakoñczenia strajków w ca³ym kraju. Gdy nie
poskutkowa³y wezwania, osobi�cie uda³ siê na �l¹sk do oblê-
¿onego i trwaj¹cego w strajku ju¿ drugi tydzieñ Manifestu
Lipcowego. Tam, po kilkugodzinnych, ciê¿kich /c.d. na s. 2/
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lono znicze. W�ród patrio-
tycznych owacji przemówi³ M.
Gil. Powiedzia³, i¿ w miejscu
tym powinien stan¹æ pomnik
upamiêtniaj¹cy wszystkich,
którzy zginêli lub byli re-
presjonowani za Solidarno�æ
od grudnia 1981. Nawi¹zuj¹c
do aktualnych wydarzeñ,
podkre�li³, i¿ istniej¹ coraz
wiêksze szanse na zalegali-
zowanie Solidarno�ci. Z Wa³ê-
s¹ spotka³ siê bowiem gen.
Kiszczak. O ile jednak Wa³êsa
nie wyst¹pi wieczorem w te-
lewizji, czego powszechnie siê
spodziewano, na dzieñ nastêp-
ny od godziny 10-tej huta
strajkuje. Wiadomo�æ tê przy-
jêto owacyjnie okrzykami,
jakie rozleg³y siê 2 tygodnie
temu w stoczni "Jutro strajk".
Gil powiedzia³ jednak, i¿ na
tym manifestacja siê koñczy i
wszyscy powinni siê spokojnie
rozej�æ.
   Nastroje w�ród t³umu by³y
jednaj tak gor¹ce, ¿e kiedy
Komitet Strajkowy zwin¹³
transparenty i opu�ci³ miej-
sce wiecu, ludzie ruszyli w
stronê Placu Centralnego bez
wzglêdu na wezwania Gila do
zakoñczenia manifestacji.
Prowadzi³a Federacja M³o-
dzie¿y Walcz¹cej. Spodziewano
siê jak zwykle rych³ego ata-
ku ZOMO. Ten jednak nie na-
st¹pi³, tote¿ t³um maszeruj¹c
w stronê alei Ró¿ swobodnie
wyra¿a³ swoje stanowisko w
najwa¿niejszych sprawach
kraju. Skandowano: Re¿im
precz, Chcemy Lecha nie Woj-
ciecha itp. Z rado�ci¹ i jak-
by niedowierzaniem zdobyto
znajduj¹cy siê na trasie
pomnik Lenina, zupe³nie nie
broniony w tym dniu przez
czuwaj¹c¹ dniem i noc¹ SB-
ecjê. Po wygwizdaniu wodza
rewolucji pomaszerowano
dalej, w stronê ko�cio³a na
os. Szklane Domy. Po dotarciu
tam ludzi, ko�ció³ o�wietlono.
Rozpoczê³y siê modlitwy w
intencji ojczyzny i Solidar-
no�ci. Ksiê¿a, którzy ser-
decznie przywitali przyby-
³ych, mówili o sprawiedliwo-
�ci, która jest potrzebna
naszemu narodowi, a która jest

deptana przez obecne rz¹dy. Pro-
sili te¿ o spokojne rozej�cie
siê do domów. Tym razem pro�by
pos³uchano i po blisko 3-go-
dzinnym marszu z Arki demon-
stranci stopniowo rozeszli siê.
   Okoliczno�ciowa msza �w. od-

by³a siê równie¿ na Wawelu.
Po mszy odby³ siê krótki
wiec, na którym przemówi³
Jacek Smagowicz. Poinformo-
wa³ on o zapowiedzianym
przez hutê strajku. By³y
ulotki, transparent "S" i

rozmowach sk³oni³ górników do poddania siê. T¹ drog¹ posz³y
te¿ pozosta³e strajkuj¹ce zak³ady pracy, ju¿ bez osobistego
udzia³u Wa³êsy.
   Pora powiedzieæ teraz o atutach Lecha. Od paru ju¿ lat
Wa³êsa podkre�la³, ¿e Polsce potrzebny jest dialog w³adzy ze
spo³eczeñstwem, które on bez w¹tpienia reprezentuje. Na
zdrowy rozum wydaje siê, ¿e nawet dziesiêæ strajków nie za-
st¹pi jednego sensownego dekretu. Rozpoczynaj¹c rozmowy z
przedstawicielem re¿imu zostaje te¿ Wa³êsa uznany de facto
za przywódcê zwi¹zkowego, rzecznika Solidarno�ci, która
przetrwa³a stan wojenny, której odmówiono jednak prawa do
legalnego istnienia. Ju¿ same oficjalne rozmowy o legaliza-
cji "S" polepszaj¹ jej sytuacjê, nawet gdy do legalizacji ta-
kiej nie dojdzie. Atutem Lecha s¹ tak¿e strajki. Móg³ je za-
koñczyæ, mo¿e je i rozpocz¹æ od nowa. Zachodzi³a natomiast
obawa, ¿e je�li fala strajków opadnie sama lub w³adza jako�
j¹ zd³awi, uzyska siê jeszcze mniej ni¿ przy okr¹g³ym stole
Kiszczaka.
   Wydaje siê, ¿e dzisiaj wszystko jest mo¿liwe. Coraz wiêcej
jednak g³osów, ¿e Wa³êsa gra zbyt ryzykownie, anga¿uje auto-
rytet swój i ca³ej Solidarno�ci w poci¹gniêcia wygodne dla
w³adzy w zamian za zbyt mgliste i ma³o zobowi¹zuj¹ce propo-
zycje dialogu.
   Wa³êsa spacyfikowa³ Polskê. Oby Kiszczak nie spacyfiko-
wa³ Wa³êsy.
===================================================

POZORNY SUKCES

   Kolejna, druga ju¿ w tym roku fala strajków nie zakoñ-
czy³a siê sukcesem. Wprawdzie sam Wa³êsa jak i skupione
wokó³ niego �rodowisko dzia³aczy i doradców Solidarno�ci
uwa¿aj¹, ¿e co� wytargowali, jednak w�ród za³óg panuje na-
strój przygnêbienia. Kierownictwo "S" pope³ni³o powa¿ne
b³êdy:
1/ O polityce nie rozmawia siê z policj¹, nawet gdy szef
resortu jest cz³onkiem politbiura. To przecie¿ on jest
zwierzchnikiem bezpieki, to jemu podlegali m.in. mordercy
ksiêdza Popie³uszki Piotrowski i Pietruszka. 2/ Rozmawiaæ
mo¿na w stoczni, kopalni czy zajezdni, ale zawsze w kontakcie
ze strajkuj¹c¹ za³og¹. Wa³êsa wsiad³ w limuzynê i pojecha³
na poufne pertraktacje w dyskretnej willi MSW pod Warszaw¹.
3/ Natychmiast po rozmowach trzeba by³o wydaæ o�wiadczenie
szczegó³owo przedstawiaj¹ce przebieg tych rozmów, a nie lek-
cewa¿¹co zbywaæ opiniê publiczn¹ nic nie znacz¹cymi ogólni-
kami. 4/ nale¿a³o doprowadziæ do jasnych i konkretnych
ustaleñ /termin i tre�æ rozmów, lista uczestników, gwarancje
itp./, a dopiero potem przerywaæ strajki. 5/ Nie ma po co
siadaæ do sto³u z poplecznikami re¿imu w rodzaju Dobraczyñ-
skiego czy Gieysztora.
   W d¹¿eniu do zalegalizowania za wszelk¹ cenê choæby na-
miastki Solidarno�ci i choæby drobnej cz¹stki opozycji,
zmarnowano powa¿n¹ szansê wyprowadzenia kraju z politycz-
nego i spo³ecznego kryzysu.
===================================================
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cie na os. Zgody w Hucie
nieopodal pomnika Lenina,
lecz milicji rozkazano
widocznie, by siê w ogóle
nie pokazywa³a. Podobnie
by³o 11 listopada 1984 r.
w Krakowie zaraz po za-
mordowaniu ks. Popie³usz-
ki. Czerwony pa³uje dopóki
sam nie dostanie kopa.
======================

Z REGIONU
--- 1 wrze�nia br. odby³y
siê dwie msze �w. bêd¹ce
przed³u¿eniem obchodów
ósmej rocznicy Sierpnia.
O godz. 18-tej w ko�ciele
mistrzejowickim zebra³o
siê kilka tysiêcy wier-
nych na tradycyjnej
czwartkowej mszy �w. za
ojczyznê. Odprawia³o j¹ 4
ksiê¿y, a w�ród nich ks.
A. Chojnacki. Powiedzia³
on, nawi¹zuj¹c do obecnej
sytuacji, ¿e w historii
pokonano ju¿ smoka, nie-
d�wiedzia, ale nie zdepta-
no jeszcze ¿mii. Wiadoma
¿mija zostanie zdeptana
mo¿e przez nas. Ks. Jan-
carz t³umaczy³ m. in. po-
wody, dla których hutnicy
nie og³osili zapowiedzia-
nego strajku. Odczuwaj¹
oni wci¹¿ skutki strajku
z prze³omu kwietnia i ma-
ja. Spotkanie mistrzejo-
wickie zakoñczy³o siê -
zgodnie z tradycj¹ - od-
jazdem weso³ego autobusu:
wioz¹cy ludzi do miasta,
wype³niony po brzegi roz-
brzmiewa³ na ca³ej trasie
narodowymi i solidarno-
�ciowymi pie�niami.
O godz. 18.30 odprawiono
te¿ mszê �w. w Ko�ciele
Mariackim. Modlono siê w
intencji Armii "Kraków"
oraz KPN w 9-t¹ rocznicê
jej powstania. Wobec braku
si³ porz¹dkowych pomnik
Mickiewicza w Rynku ob-
siad³o kilkana�cie osób z
transparentami Solidar-
no�ci WiP-u i KPN. Po mszy
1,5 tys. ludzi przemaszero-
wa³o na plac Matejki
skanduj¹c antyre¿imowe

antykomunistyczne has³a. Po
zakoñczeniu manifestacji Hym-
nem Solidarno�ci czê�æ uczest-
ników pojecha³a do huty. Mili-
cja nie interweniowa³a, choæ na
Plantach u stóp Wawelu czuwa³o

trochê mundurowych i SB-eków.
   Po raz drugi od grudniowego
zamachu patriotycznych manife-
stacji nie zak³óci³o w Krakowie
ZOMO i milicja. Du¿e si³y zgru-
powano podobno przy komisaria-

====================================================

KONFERENCJA Z SZAREJ STREFY
  W Polsce poszerza siê "strefa szara". Coraz wiêcej faktów
w naszej rzeczywisto�ci trudno zakwalifikowaæ jako zdecydowa-
nie legalne lub nielegalne. Takim wydarzeniem by³a ostatnio
Miêdzynarodowa Konferencja Praw Cz³owieka, jaka odby³a siê
w Krakowie, w ko�ciele mistrzejowickim w dniach 25-28 sierp-
nia 1988 r.
   Zgromadzi³a ona ponad tysi¹c uczestników, z czego ok. 300
z zagranicy, dos³ownie z ca³ego �wiata. Jej organizatorem by³a
Komisja d/s Interwencji i Praworz¹dno�ci NSZZ "Solidarno�æ"
/Zbigniew Romaszewski/ oraz Ruch Wolno�æ i Pokój /Jan Maria
Rokita/.
   Konferencjê otworzy³ jako gospodarz ks. K. Jancarz. Chwil¹
ciszy uczczono tych, którzy w wyniku ³amania praw cz³owieka
w Polsce lub w ich obronie stracili ¿ycie. Ks. Jancarz podkre-
�li³ zaanga¿owanie Ko�cio³a w obronê praw ludzkich. Przywita³
te¿ zebranych w imieniu dzia³aj¹cego w murach ko�cio³a mi-
strzejowickiego Wikariatu Solidarno�ci z Pokrzywdzonymi.
   G³ówny organizator konferencji Z. Romaszewski powita³
wszystkich w imieniu Lecha Wa³êsy, który by³ honorowym prze-
wodnicz¹cym komitetu organizacyjnego konferencji. Nie móg³
przybyæ, gdy¿ strajkowa³ razem ze stoczni¹ w Gdañsku. Do
uczestników konferencji przes³a³ list, który uroczy�cie odczy-
tano. Nawi¹zuj¹c do tej sytuacji Romaszewski stwierdzi³, ¿e
prawa cz³owieka to najszersza p³aszczyzna, na której mog¹
spotkaæ siê ludzie ró¿nych orientacji politycznych. Konferen-
cja ma byæ miejscem spotkania i wymiany informacji o kondycji
cz³owieka w ró¿nych czê�ciach �wiata. My, Polacy, potrzebujemy
poparcia �wiatowej opinii publicznej, gdy¿ to m.in. nacisk
rz¹dów spowodowa³, ¿e wyszli z wiêzieñ represjonowani dzia³a-
cze Solidarno�ci i ¿e w ogóle mo¿emy siê na takiej imprezie
spotkaæ.
   ¯ywym dowodem tych twierdzeñ by³ S³awomir Dutkiewicz, któ-
ry trafi³ na konferencjê niemal wprost z wiêzienia. Zosta³ on
zwolniony po 10-miesiêcznej g³odówce. Zabrawszy g³os powie-
dzia³, ¿e nacisk rz¹dów zachodnich na przywódców z radzieckiej
strefy wp³ywów ma donios³e znaczenie. Przyczyni³ siê np. do
wprowadzenia w Polsce zastêpczej s³u¿by wojskowej. Obecne
strajki s¹ te¿ form¹ walki o prawa ludzkie i WiP popiera je
i aktywnie siê w nie w³¹cza.
   Pierwszej sesji plenarnej przewodniczy³ Jan Józef Lipski.
Jako pierwszy wyst¹pi³ J.M. Rokita. Jego g³os, który nazwaæ by
mo¿na programowym, zwiera³ pewien w¹tek, który przewija³ siê
przez ca³e obrady konferencji. Mo¿na by go te¿ uznaæ - jak siê
zdaje - za jej merytoryczny dorobek. Jest to pomys³ zrewidowa-
nia idei suwerenno�ci pañstw. Zasada ta ukszta³towa³a siê w
Europie u schy³ku �redniowiecza ³ami¹c panuj¹cy wcze�niej
pogl¹d, i¿ prawo naturalne stoi ponad pañstwem. Odt¹d wszelkie
tyranie utrzymywa³y siê w³a�nie dziêki temu, ¿e nikt nie
�mia³ ingerowaæ w rzekomo wewnêtrzne sprawy tych pañstw.
   Za prymatem prawa naturalnego nad pañstwem opowiedzia³
siê te¿ w swym referacie Jerzy Turowicz. Prymat ów ma szcze-
gólne znaczenie w przypadku pañstwa komunistycznego, w jakim
przysz³o nam ¿yæ. Widzimy, ¿e choæ pañstwo wyrasta z potrzeb
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has³a. Po od�piewaniu pod po-
mnikiem Grunwaldu hymnu i
Roty pad³o has³o, by udaæ siê
pod konsulat. Oczywi�cie ra-
dziecki. Po dotarciu tam zachê-
cano chóralnie Rosjan, by po-
szli sobie do domu oraz opu�ci-
li Afganistan. Dosta³o siê te¿
Gorbaczowowi: skandowano nowe
has³o "Gorbaczow pagadi". Po 10
minutach, kiedy sta³o siê ja-
sne, ¿e i tym razem nie odzy-
skamy Lwowa i Wilna, czego siê
g³o�no domagano, t³um rozszed³
siê. Milicji, jak i poprzedniego
dnia, ani na lekarstwo.
--- Zapowiedziany na 1 wrze-
�nia strajk w hucie zosta³
odwo³any mimo i¿ w telewizji
nie wyst¹pi³ Lech Wa³êsa. By³
to warunek postawiony w³adzom
przez Komitet Strajkowy HiL.
W specjalnym o�wiadczeniu
Komitet Strajkowy zawiadamia,
¿e nadal obowi¹zuje gotowo�æ
strajkowa, a strajk mo¿e byæ
ponownie og³oszony w ka¿dej
chwili. Nie wywo³a³o to entu-
zjazmu w�ród hutników, którzy
zachêceni powodzeniem obchodów
rocznicy Sierpnia gotowi byli
strajkowaæ. Odwo³anie strajku
podyktowane by³o wzmocnieniem
pozycji Wa³êsy w rozmowach
z Kiszczakiem.
--- Zaraz po obchodach VIII
plenum przyby³ do huty Alfred
Miodowicz, by spotkaæ siê z ak-
tywem zwi¹zkowym. Od reszty
za³ogi otrzyma³ ulotkê z pro-
gramem obchodów ósmej rocznicy
Porozumieñ Sierpniowych. We-
tkniêto mu j¹ za wycieraczkê
jego poloneza. Z zaproszenia
przezornie nie skorzysta³.
--- Jerzy Michotek, W-wa, ul.
Styki 25, apeluje o przekazywa-
nie mu adresów Lwowiaków ¿yj¹-
cych jeszcze w Polsce. Prowadzi
on specjaln¹ kartotekê u³a-
twiaj¹c¹ podtrzymywanie kon-
taktów miêdzy dawnymi miesz-
kañcami polskiego Lwowa. Sam
Michotek propaguje Lwów w pio-
senkach i pie�niach równie¿
swojego autorstwa, z którymi od
paru lat je�dzi po ca³ym kraju.
Jeszcze w czerwcu go�ci³ w Kra-
kowie u O.O. Dominikanów na
spotkaniu Lwowiaków. Zebrani
w czerwcu wyst¹pili do w³adz

o przyznanie praw komba-
tanckich /m.in. prawa do
emerytury/ Polakom-wiê�-
niom sowieckich ³agrów.
--- W czasie ostatnich de-
monstracji w Nowej Hucie i
w Krakowie odnotowano nowe

has³a: Wiêcej chleba nie
milicji, Wiêcej leków ni¿
esbeków, Pod Lenina sukinsy-
na /i to samo w wersji nie-
cenzuralnej/, Bolszewicy do
kostnicy. Najg³o�niejsze jed-
nak by³o: Przecz  z komun¹�
                              ---

naturalnych, mo¿e gwa³ciæ naturalne prawo, wed³ug którego
cz³owiek jest najwy¿szym dobrem. Potrzebne s¹ instytucjo-
nalne zabezpieczenia przed supremacj¹ pañstwa nad jed-
nostk¹ ludzk¹. Nie wystarcza g³osiæ deklaracjê praw ludz-
kich; by³o ich w historii wiele. Trzeba ich jeszcze prze-
strzegaæ. Pañstwa maj¹ co prawda wewnêtrzne instytucje
chroni¹ce prawa cz³owieka, ale jest to nie wystarczaj¹ce.
Powinny powstaæ instytucje ponadnarodowe, daj¹ce mo¿liwo�æ
odwo³ania siê do nich ka¿demu ciemiê¿onemu bez wzglêdu na
jego przynale¿no�æ pañstwow¹. Spo³eczno�æ miêdzynarodowa
powinna te¿ mieæ mo¿liwo�æ wystêpowania w ich imieniu bez
wzglêdu na dziel¹ce �wiat granice. To daleko id¹ce stwier-
dzenia, nie s¹, jak siê okazuje, pozbawione realnych pod-
staw. Istnieje ju¿ bowiem Trybuna³ Miêdzynarodowy, powo³a-
ny w³a�nie do obrony praw jednostki, ale istnieje on z
mocy Protoko³u Dodatkowego Paktu Praw Cz³owieka, ratyfi-
kowanego przez niektóre pañstwa. Od obrony praw cz³owieka
- stwierdzi³ na koniec J. Turowicz - zale¿y los naszej
cywilizacji i to, czy �wiat nie pogr¹¿y siê w noc barba-
rzyñstwa.
   Druga czê�æ pierwszego dnia obrad oraz dopo³udnie dru-
giego po�wiecone zosta³y doniesieniom z ró¿nych stron
�wiata o stanie praw cz³owieka i sytuacji ruchów dzia³a-
j¹cych w ich obronie. Przez salê obrad przewinêli siê eg-
zotyczni nieraz przedstawiciele mniejszo�ci narodowych,
prze�ladowanych religii, uciekinierzy z krajów komuni-
stycznych oraz uczestnicy ruchu oporu narodów walcz¹cych
zbrojnie z komunistami. Szczególnie gor¹co witano Nataliê
Gorbaniewsk¹, emigrantkê rosyjsk¹, redaktorkê wychodz¹cej
w Pary¿u "Russkiej Mysli". Szczególnie wstrz¹saj¹ce okaza³y
siê doniesienia z Rumunii.
   Popo³udnie drugiego dnia konferencji i przedpo³udnie
trzeciego po�wiecono obradom w zespo³ach o�miu problemów.
Wiele szczegó³owych kwestii, jakie tam poruszano, mo¿na
przyporz¹dkowaæ owej dominuj¹cej idei o prymacie prawa
naturalnego nad suwerennym w³adaniem pañstwa nad obywa-
telem. Z tego punktu widzenia szczególnie celnie atakowano
wszechdominuj¹c¹ w systemach komunistycznych zasadê kon-
cesjonowania praw ludzkich. Ustroje te sankcjonuj¹ praw-
nie praktyki polegaj¹ce na wydzielaniu obywatelom swobód
politycznych, kulturalnych, religijnych i ekonomicznych,
kiedy prawa te nale¿¹ im siê z natury. St¹d g³osy domaga-
j¹ce siê likwidacji koncesjonowania wolno�ci przez pañ-
stwo.
   Wnioski wypracowane w poszczególnych grupach przed-
stawiono na ostatniej sesji plenarnej trzeciego dnia po
po³udniu. Znalaz³y siê one w przyjêtych uchwa³ach i rezo-
lucjach.
   W ostatnim dniu konferencji jej uczestnicy udali siê
do O�wiêcimia. Autobus udaj¹cy siê do Jastrzêbia, do
strajkuj¹cych górników kopalni "Manifest Lipcowy", wraz
z uczestnikami konferencji zosta³ zawrócony z drogi przez
milicjê.
==================================================
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Z REGIONU
--- 13 wrze�nia br., o godz.
16.30 w ko�ciele O.O. Jezuitów
odby³a siê tradycyjna msza w
intencji ojczyzny. Po mszy jej
uczestnicy zebrali siê pod
ko�cio³em przy krzy¿u u³o¿o-
nym z kwiatów. Odmawiano mo-
dlitwy i �piewano solidarno-
�ciowe pie�ni, po czym oko³o
200 osób, z transparentami
KPN i FMW przemaszerowa³o uli-
cami Kopernika, Westerplatte
i Sienn¹ na Rynek, gdzie pod
pomnikiem Mickiewicza odby³
siê zaimprowizowany wiec.
Przemawia³ Ryszard Bocian,
cz³onek w³adz KPN. Zebrany
t³um skandowa³  solidarno-
�ciowe has³a. Po oko³o 20 mi-
nutach wiec zakoñczy³ siê bez
interwencji milicji.
--- W Krakowie powsta³o jawne
przedstawicielstwo Solidarno-
�ci na szczeblu regionalnym.
W jego sk³ad wesz³o kilkana-
�cie osób z tajnej dotychczas
RKS. Przewodniczy Stefan Jur-
czak, niedawno ujawniony
przedstawiciel RKS.
--- W Krakowie dzia³a te¿ 5 po-
dobnych organów szczebla za-
k³adowego, tj. w Hucie im. Lenina
i w jej filii w Bochni, na AGH i
Akademii Medycznej oraz w WSK
PZL. Najprê¿niej dzia³a Komitet
Organizacyjny "S" w HiL, ale i
pozosta³e maj¹ ju¿ jakie� osi¹-
gniêcia. KO "S" w Bochni
przeprowadzi³ np. 8-godzinny
strajk w kwietniu tego roku,
kiedy strajkowa³a huta. Po-
wsta³y dopiero w sierpniu br.
=========================

KO "S" w WSK PZL w Krakowie
zmusi³ dyrekcjê do rozmów na
temat przysz³o�ci firmy. Po-
stulowano m.in. legalizacjê
Solidarno�ci oraz     zaprze-
stanie wywierania wp³ywu
przez PZPR na jej losy.
--- Z dniem 5.09.88 w HiL
odwo³ano gotowo�æ strajkow¹
og³oszon¹ i obowi¹zuj¹c¹ od 19
sierpnia br. Komitet Strajko-
wy KM HiL przyj¹³ ponownie
nazwê Komitetu Organizacyj-
nego NSZZ Solidarno�æ i zde-
cydowanie zabra³ siê do pracy
organizacyjnej. Na wydzia³ach
huty rozprowadzone s¹ dekla-
racje cz³onkowskie, przygoto-
wuje siê legitymacje, a do 19
wrze�nia ma byæ gotowa ordy-
nacja wyborcza. Na razie
�cis³e kierownictwo spoczywa
w rêkach 5-osobowego prezy-
dium komitetu: K. Fugiel, Z.
Kowalik, M. Mach, S. Ziêba i
M. Gil. Do sk³adu KO dokoop-
towano te¿ E. Nowaka.

--- Od 18 sierpnia br. dzia-
³a w Krakowie Studencka Agen-
cja Informacyjna Kraków -
SAIK, sk¹d otrzymali�my czê�æ
informacji zamieszczonych w
tym numerze MP. Na III Zje�-
dzie NZS powo³ano te¿ ogólno-
polskie Centrum Informacji
Akademickiej /CIA/ oraz Aka-
demickie Biuro Interwencji
/ABI/.
--- Reforma reform¹, ale
nadal nie da siê zarabiaæ.
Nawet firmy pañstwowe maj¹
k³opoty. Oto dobrze prospe-
ruj¹cy komis meblowy przy
ul. Krakowskiej w K-owie
/pañstwowy/ poddano wnikli-
wej kontroli, po której za
karê ograniczono mu limit
sprzeda¿y, a personelowi
dodano roboty polegaj¹cej na
wype³nianiu zbêdnych formu-
larzy. Komis przyjmuje wiêc
teraz mniej mebli, uwa¿aj¹c
by nie przekroczyæ wyznaczo-
nego limitu   /c.dal. na s. 2/

==================================================

WSZYSCY DO STO£U
    Idea "okr¹g³ego sto³u" Kiszczaka nabiera realnych
kszta³tów. I chocia¿ ma to byæ stó³ okr¹g³y, coraz bardziej
widoczna staje siê przecinaj¹ca go linia podzia³u: w³adza -
spo³eczeñstwo. Co zatem wy³o¿¹ na stó³ obie strony?
    Kiszczak zagra zapewne spokojnie i na czas. Kiedy by³o
gor¹co, obiecywa³ rozmowy zaraz po zakoñczeniu strajków.
W tydzieñ po ich przerwaniu Urban o�wiadczy³ z flegm¹, ¿e
rozmowy rozpoczn¹ siê byæ mo¿e jeszcze we wrze�niu. Je�li
za� wybuchn¹ nowe strajki - natychmiast zostan¹ przerwane.
W³adza wykona te¿ pewnie co� w rodzaju ataku pozycyjnego.
Wa³êsa ju¿ zosta³ otoczony przez ró¿nych popleczników re¿i-
mu, którzy zostali wytypowani do okr¹g³ego sto³u ze strony
rz¹dowej. Przedarcie siê na pierwsz¹ liniê mog¹ mu te¿
utrudniæ pomniejsi reprezentanci opozycji zaproszeni wspa-
nia³omy�lnie przez genera³a. Zza tej zas³ony skutecznie
atakuj¹ natomiast Miodowicz i Urban - pierwszy powtarzaj¹c
w kó³ko tezê o jednym zwi¹zku w zak³adzie pracy, drugi za�,
o�wiadczaj¹c w dwa tygodnie po zakoñczeniu strajków, ¿e
brak realizmu opozycji prowadzi kraj do anarchii podobnie
jak w 1981 roku.
    Druga strona spieszy siê bardziej. Szykuje siê jakby do
kontrataku. Wa³êsa chyba zbyt szybko odda³ pole przeciwni-
kowi wygaszaj¹c tl¹ce siê jeszcze strajki w zamian za ma³o
precyzyjne propozycje rozmów. Do boju pchaj¹ go jednak
zwi¹zkowe masy. W dwóch naradach 10 i 11 wrze�nia, jakie
Lech odby³ w Gdañsku z dzia³aczami Solidarno�ci oraz re-
prezentantami �wiata nauki i kultury ustalono, i¿ od po-
nownego zalegalizowania "S" odst¹piæ absolutnie nie mo¿na.
Udzielono te¿ Wa³êsie poparcia zachowuj¹c dwa atuty: roz-
szerzenie zwi¹zku metod¹ faktów dokonanych przez tworze-
nie jawnych choæ nielegalnych jego struktur oraz gro�bê
nowych strajków. Dialog zapowiada siê burzliwie. Przegry-
waj¹cy odpadn¹. A wiêc

   W s z y s c y   d o   s t o ³ u!
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miesiêcznego, za co grozi dot-
kliwa kara finansowa. Poza
tym posiada na sk³adzie meble
przewa¿nie jeszcze nie odebra-
ne ale ju¿ zap³acone, gdy¿
kontrola wymy�li³a, i¿ ilo�æ
mebli w sklepie nie mo¿e prze-
kroczyæ ustalonej liczby, bez
wzglêdu na to, czy s¹ one ju¿
sprzedane, czy dopiero wysta-
wione na sprzeda¿. I co tu mó-
wiæ o przedsiêbiorczo�ci - bia-
da kierownik komisu. Podpowie-
dzieli�my mu, ¿e zielone �wiat-
³o dostan¹ teraz na pewno sto³y,
ale wy³¹cznie okr¹g³e.
--- Uczyæ siê nale¿y podobno
nawet od diab³a. Tote¿ wzorem
re¿imowych oficyn ju¿ teraz
ukaza³ siê kalendarz na 1989
rok sygnowany przez NZS. Na-
wi¹zuje on do wiosennych stu-
denckich strajków oraz robot-
niczych strajków sierpniowych.
Kolory: czarny, czerwony, cena
150 z³.
--- Na parkanie Konsulatu
Radzieckiego wisi has³o ukra-
dzione z niezale¿nych wieców i
nieco przerobione. Zamiast NIE
MA WOLNO�CI BEZ SOLIDARNO�CI -
czytamy NIE MA WOLNO�CI BEZ
ODPOWIEDZIALNO�CI. Nie pierw-
szy to przypadek przechwycenia
popularnej my�li niezale¿nej.
Tylko dlaczego wisi to przy
Konsulacie. Pewnie dlatego, ¿e
oryginaln¹ jego wersjê najczê-
�ciej skandowano przed tym w³a-
�nie budynkiem. Zapamiêtali.
==========================

Z KRAJU
--- W czwartek 15 wrze�nia br.
Lech Wa³êsa spotka³ siê ponow-
nie z gen. Kiszczakiem w spra-
wie przygotowania "okr¹g³ego
sto³u". Dnia poprzedniego stó³
ten odpowiednio "spreparowa³" ge-
nera³ spotykaj¹c siê z PRON-em
i kilkunastoma organizacjami
wchodz¹cymi w jego sk³ad. Za-
brak³o w�ród nich jedynie Kó³
Gospodyñ Wiejskich i Towarzy-
stwa Mi³o�ników Konia Polskie-
go. Kiszczak, zgodnie zreszt¹ z
przewidywaniami, pragnie trak-
towaæ Wa³êsê i Solidarno�æ na
równi z fasadowymi organiza-
cjami wspomagaj¹cymi rz¹dy
PZPR.
--- 10 wrze�nia br. w ko�ciele

B£¥DZ¥CE STRAJKI W HUCIE
    B³¹dz¹cymi strajkami nazwa³ protesty na ró¿nych wy-
dzia³ach HiL w dniach 22-24 sierpnia br. Stanis³aw Handz-
lik, jeden z ich organizatorów i przywódców. W 3 tygodnie
pó�niej sta³y siê one przedmiotem oceny ze strony Komitetu
Strajkowego HiL, który sterowa³ tymi akcjami.
    Ocena komitetu o sobie samym nie jest zbyt pochlebna
i jest w zasadzie zgodna z tez¹ Handzlika. Komitet nie by³
przygotowany do strajku psychicznie i organizacyjnie. Nie
by³o wiêc nale¿ytej koordynacji wieców, zebrañ i innych
dzia³añ na terenie kombinatu. Jeden wydzia³ stawa³ za wcze-
�nie, inny za pó�no. Nie wyznaczono w porê cz³owieka, który
kierowa³by ca³o�ci¹.
    Postanowiono usun¹æ te mankamenty. Postulowano np.
przeprowadzenie jakich� szkoleñ jak przeprowadzaæ akcje
strajkowe na wydzia³ach. Edward Nowak ma opracowaæ w naj-
bli¿szym czasie instrukcjê, któr¹ kierowaæ ma ka¿dy wydzia³
na wypadek strajku. Postanowiono w³¹czyæ do prac komitetu
kobiety stanowi¹ce pewien procent za³ogi huty i bêd¹ce
swoist¹ strajkow¹ broni¹ psychologiczn¹. Postanowiono wy-
braæ te¿ przewodnicz¹cego komitetu, chocia¿ zwyciê¿y³a kon-
cepcja, i¿ powinien pochodziæ on z wyborów a nie z mianowa-
nia. Bêdzie go zatem wybieraæ za³oga w przygotowywanych
w³a�nie wyborach. Do tego momentu komitetem kieruje kilku-
osobowe prezydium.
    Po b³¹dz¹cych strajkach nie powinni�my zatem odziedzi-
czyæ b³¹dz¹cego komitetu.
===================================================

W �RODKACH  MASOWEGO

    Od pocz¹tku strajków sierpniowych propaganda stanê³a
po stronie swojego prawowitego w³a�ciciela - czyli w³adzy.
Media zamiast informowaæ o sytuacji, przyst¹pi³y do wp³y-
wania na ni¹ - oczywi�cie po my�li i zgodnie z interesem
PZPR.
    Korzystaj¹c z monopolu informacyjnego zaczêto od bloko-
wania i opó�niania informacji. Wiadomo�ci  z prasy lokalnej
nie przedostaj¹ siê do obiegu ogólnokrajowego, za� to, co siê
przedostawa³o by³o opó�niane /np. rozpoczêcie strajku w Ma-
nife�cie Lipcowym i in. miejscach/ do kilku dni  /np. poda-
nie do wiadomo�ci publicznej niektórych postulatów straj-
kowych/.
    Wykorzystuj¹c informacyjne luki media stara³y siê poda-
waæ opinie jako opis sytuacji. Od pierwszego dnia strajków
w prasie, radiu i telewizji a¿ hucza³o, ¿e strajki s¹ poli-
tyczne, nikt jednak nie poda³ tre�ci zg³oszonych postulatów.
By³a bowiem w�ród nich legalizacja Solidarno�ci, na co obo-
wi¹zywa³ w pierwszej fazie strajków ca³kowity zakaz infor-
mowania. Potem informacyjne tabu nak³adano na rozmaite
fakty, choæby na oferty rozmów sk³adane Wa³êsie nieoficjal-
nie przez w³adze jeszcze przed rozpoczêciem strajku w stocz-
ni w Gdañsku. Pozwoli³o to swobodnie przedstawiaæ przywódcê
Solidarno�ci jako awanturnika, g³uchego na racjonalne
argumenty.
    Paradoksalnie te¿, media sugerowa³y, ¿e braki informa-
cyjne spowodowane s¹ postaw¹ strajkuj¹cych zak³adów. Wpusz-
czano bowiem tylko dziennikarzy zachodnich. Nic jednak nie
przeszkadza³o podawaæ informacje za nimi - korzystniej dla
w³adzy by³o jednak zas³aniaæ siê blokad¹ informacyjn¹,
bêd¹c¹ rzekomo skutkiem zamkniêcia siê robotników w straj-
kuj¹cych zak³adach i niedopuszczanie do siebie reprezen-
tantów opinii. U¿yto wreszcie ca³ej gamy �rodków emocjonal-
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�w. Brygidy w Gdañsku odby³o
siê spotkanie Lecha Wa³êsy z
czo³ówk¹ Solidarno�ci, tj.
jawnej Krajowej Komisji Wy-
konawczej, tajnych struktur
regionalnych oraz jawnych
komitetów strajkowych pozo-
sta³ych po ostatnich prote-
stach. Uchwalono stanowisko
zwi¹zku reprezentowanego
przez Wa³êsê przy okr¹g³ym
stole. Jest nim legalizacja
Solidarno�ci i zaprzestanie
represji za ostatnie akcje
strajkowe. Podobne tezy wysu-
niêto na odbytym nastêpnego
dnia spotkaniu w sk³adzie
rozszerzonym o przedstawi-
cieli �wiata nauki i kultu-
ry. W obu naradach uczestni-
czy³o kilka osób z Krakowa:
na osobiste zaproszenie Wa-
³êsy St. Jurczak /RKS/, M.
Mach i S. Ziêba /obaj Komitet
Organizacyjny Solidarno�ci
HiL/, a tak¿e St. Handzlik, E.
Nowak, M. Gil i A. Szewczuwa-
niec /wszyscy Komitet Orga-
nizacyjny "S" HiL/. Krakow-
skie  �rodowiska intelektu-
alne reprezentowali nato-
miast J. Turowicz i M. Ko-
z³owski.
--- W niedzielê 11 wrze�nia
br. zakoñczy³y siê na Jasnej
Górze uroczysto�ci zwi¹zane
z 1000-leciem Chrztu Rusi.
Okazuje siê jednak, ¿e mile-
nium mog³a obchodziæ tylko
cerkiew prawos³awna, bowiem
odszczepione od niej wyzna-
nie unickie jest nadal w
ZSRR zakazane. Dlatego w³a-
�nie unici uczcili swoje
milenium na Jasnej Górze.
A ju¿ wydawa³o siê, ¿e w ZSRR
jest wiêcej ko�cio³ów ni¿
komitetów.
--- W dniach 9-11 wrze�nia
br. zebra³ siê w Gdañsku III
Zjazd Delegatów NZS. Wybrano
najwy¿sze w³adze zrzeszenia
/21-osobow¹ Krajow¹ Komisjê
Koordynacyjn¹ NZS i jej kil-
kuosobowe Prezydium/ oraz
uchwalono program dzia³ania.
Dla Krakowa zagwarantowano
dwa miejsca w KKK i 1 w Pre-
zydium /s¹ to vacaty, gdy¿
delegaci z Krakowa i niektó-
rych innych o�rodków nie
dojechali na zjazd/. Przyjêty

nych. Ju¿ w pierwszej wiadomo�ci o strajkach odnoszono siê
do nich negatywnie. Do s³owa "strajk" dodawano wiêc "niele-
galny". Stoj¹c¹ kopalniê ju¿ w godzinê mia³ strawiæ po¿ar
lub zalaæ woda. Strajkuj¹cy zagra¿ali utworzeniu strefy
wolnoc³owej w Szczecinie i radzieckiej pierestrojce. Traci-
li�my kontrahentów, dobre imiê, miliardy z³otych i miliony
dolarów.
    Koniec strajków witano natomiast ze spokojem i ulg¹.
Kiedy d³awiono je si³¹ lub za³amywa³y siê pod gro�b¹ pacy-
fikacji, propaganda kwitowa³a to po prostu lakoniczn¹ uwag¹
o zakoñczeniu strajku. Sugerowa³a, ¿e fala strajkowa opada
sama, zupe³nie bez pomocy ze strony ZOMO, a potem Wa³êsy.
Bowiem kiedy Wa³êsa w³¹czy³ siê aktywnie w wygaszanie
ostatnich strajków, jego wysi³ki pominiêto zupe³nym milcze-
niem.
    Propagandowa histeria  siêga³a zenitu przy charaktery-
styce przywódców protestu. Wed³ug mediów - to garstka m³o-
dych szaleñców, szykanuj¹cych bezradn¹ wiêkszo�æ. Podano
przy tym wiele liczb z dok³adno�ci¹ do jednej osoby. Owa
garstka kierowana jest przez obcych emisariuszy, czêsto o
przesz³o�ci terrorystycznej lub kryminalnej. S¹ oni zdolni
do wszystkiego.
    Nie dziwi zatem fakt, ¿e bramy strajkuj¹cych zak³adów
zamykano przed re¿imowymi dziennikarzami. Prawdziwe broni
siê przed zak³amaniem.
==================================================

PRAWO NATURALNE CZY RE¯IMOWE

    Na Miêdzynarodowej Konferencji Praw Cz³owieka w Krako-
wie, o której pisali�my w poprzednim numerze, wykrystalizo-
wa³a siê idea prymatu prawa naturalnego nad pañstwowym.
Wydaje siê interesuj¹ce, na ile jej pojawienie siê jest re-
zultatem polskiej sytuacji, a na ile zgadza siê ona z duchem
przemian w �wiecie.
    To my przecie¿ g³ównie pragniemy od dziesiêcioleci pomo-
cy �wiata w uwolnieniu siê od niechcianego re¿imu, który
depcze podstawowe prawa ludzkie. Znamy te¿ najlepiej gorycz
osamotnienia, gdy zamiast czynnie popieraæ nasz¹ walkê ze
zbrodniczym systemem, mówi siê nam o nieingerencji w we-
wnêtrzne sprawy ka¿dego pañstwa. Tak wiêc z Solidarno�ci¹
rozprawiono siê w³asnymi "polskimi" rêkoma na oczach ca³ego
�wiata.
    Mo¿liwo�æ miêdzynarodowej apelacji jest chyba potrzebna
nie tylko Polsce ale i �wiatu. J. Turowicz przypomnia³, i¿ mi-
mo konfliktów zbrojnych po wojnie, ¿aden z nich nie wybuch³
miêdzy dwoma pañstwami demokratycznymi, przestrzegaj¹cymi
Paktów Praw Cz³owieka. Tak wiêc instytucje miêdzynarodowe
chroni¹ce prawa ludzkie ingeruj¹c w wewnêtrzne sprawy
pañstw strzeg³yby spo³eczno�æ miêdzynarodow¹ przed wojnami.
    Mo¿e zatem domagaj¹c siê takich zabezpieczeñ - wybiegamy
w przysz³o�æ, w której idea suwerenno�ci pañstw ust¹pi miej-
sca praktyce ingerowania w ich sprawy, gdy rz¹dy podepcz¹
swoje zobowi¹zania odno�nie respektowania praw cz³owieka.
Mo¿e w³a�nie z zapatrzenia w nasze rodzime nieszczê�cie
zrodzi siê pomys³ na skuteczne uwolnienia �wiata od wojen.
    A oto gar�æ dodatkowych informacji o konferencji.
--- Konferencja by³a  bardzo
dobrze przygotowana organi-
zacyjnie. W jej obs³ugê zaan-
ga¿owa³o siê kilkaset osób.
Przewa¿ali ludzie m³odzi, ale
widzia³o siê te¿ osoby doj-

rza³e. Robili wszystko: nosili
papiery, t³umaczyli, podwozi-
li, robili kanapki, czêstowali
herbat¹. Tylko nieliczni byli
wynagradzani. Nieprawd¹ wiêc
/c.d. na str. 4/
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program dzia³ania zrzeszenia
na rok akademicki 1988/89
zak³ada dzia³ania na rzecz
autonomii uczelni i samorz¹d-
no�ci studentów, swobody dzia-
³añ naukowych, swobody w wybo-
rze toku studiów i wp³ywu na
program nauczania, ogranicze-
nia przymusowej s³u¿by wojsko-
wej studentów, rewizji zasad
przyznawania �wiadczeñ sty-
pendialnych i ustalenia mini-
mum socjalnego. Wysuniêto te¿
postulaty ogólnopolityczne:
pluralizm polityczny, demokra-
tyzacja ordynacji wyborczej do
sejmu, zniesienia cenzury,
niezawis³o�æ s¹dów itp. NZS
okre�li³ siê przy tym jako
organizacja studentów dzia³a-
j¹cych na rzecz budowania
podstaw suwerenno�ci i demo-
kratycznego pañstwa polskiego,
autonomii nauki i kultury.
Zmierzaæ bêdzie do zmiany mo-
delu szko³y wy¿szej na taki,
który daje wiêksze mo¿liwo�ci
rozwoju jednostce ludzkiej.
G³ównym celem bêdzie walka z
obowi¹zuj¹c¹ ustaw¹ o szkol-
nictwie wy¿szym. Zjazd wyda³
deklaracjê wspó³dzia³ania z
Solidarno�ci¹, a jego uczestni-
cy brali udzia³ w odbywaj¹cych
siê w³a�nie obradach Krajowej
Komisji Wykonawczej i Wa³êsy
przed planowanymi rozmowami
"okr¹g³ego sto³u".
==========================

ZE �WIATA
--- Przebywaj¹cy w USA Janusz
Onyszkiewicz zosta³ przyjêty
na pocz¹tku wrze�nia przez pre-
zydenta Reagana. Tak wysoki
szczebel rozmów jest mocnym wy-
razem poparcia dla Solidarno-
�ci ze strony Stanów Zjednoczo-
nych. ¯aden dostojnik pañstwo-
wy PRL nie zosta³ przyjêty po
13 grudnia 1981 przez Reagana.
Dyplomatyczny bojkot ekipy Ja-
ruzelskiego przerodzi³ siê ju¿
w sta³¹ praktykê równoleg³ego
rozmawiania z przedstawiciela-
mi rz¹du i opozycji przy okazji
sk³adania wizyt w Polsce.
Przynosi to niekiedy komiczne
efekty protokolarne. Przybywa-
j¹cy ostatnio do W-wy specjali-
sta d/s rozbrojenia gen. Rowny

zosta³ powitany na lotnisku
- przez doradcê Jaruzelskie-
go p³k. Górnickiego w pe³nym
umundurowaniu, a potem uda³
siê wprost na spotkanie z
Jackiem Czaputowiczem i in.

dzia³aczami polskich ruchów
pokojowych. Dopiero potem
znalaz³ czas dla PRL-ows-
kich specjalistów od rozbro-
jenia. ¯eby tak Reagan po-
rz¹dzi³ jeszcze trochê.

---

jest, ¿e ludzie w Polsce nie s¹
zdolni do po�wiêceñ. Musz¹ tylko
widzieæ sens swojej darmowej
pracy i byæ przekonani, ¿e jej
efekty nie zostan¹ zmarnowane.
--- Co najmniej kilkudziesiê-
ciu osobom udzielono noclegów
na mistrzejowickich osiedlach w
pobli¿u miejsca konferencji.
Równie¿ bezp³atnie. Chêtnie i
za darmo podwo¿ono siê wzajem-
nie do miasta prywatnymi samo-
chodami.
--- Przed wej�ciem do mistrze-
jowickiej kaplicy, gdzie odby-
wa³y siê obrady, roz³o¿y³y siê
stoiska z niezale¿nymi wydaw-
nictwami. Sprzedawano ksi¹¿ki,
gazety, plakaty, znaczki, pocz-
tówki, p³yty, kasety, a nawet
okoliczno�ciowe koszulki z od-
powiednimi nadrukami. Oficjal-
ne �rodki przekazu anonsuj¹c
obrady skupi³y siê wy³¹cznie na
tym, co dzia³o siê w przedsionku
kaplicy.
--- Przy konferencji akredy-
towa³o siê kilkuset dziennika-
rzy. Mimo, ¿e by³a ona formal-
nie nielegalna, przybyli na ni¹
oficjalni przedstawiciele
trzech krakowskich dzienników,
w tym i partyjnej Gazety Kra-
kowskiej. Na sali obrad widocz-
ni byli tak¿e inni krakowscy
dziennikarze.
--- Jak poda³ przed konferen-
cj¹ jej g³ówny organizator
Romaszewski, w³adze proponowa-
³y mu, by zorganizowaæ j¹ drog¹
legaln¹. Zaproponowano nawet
salê Filharmonii Krakowskiej
na obrady. Propozycjê jednak
odrzucono w obawie przed nie-
uniknion¹ ideologiczn¹ inge-
rencj¹ w przebieg konferencji.
Z zaproszenia musia³by znikn¹æ
znak Solidarno�ci. Najciê¿ej
by³oby chyba  znie�æ Apolinare-
go Kozuba, nie�miertelnego
przewodnicz¹cego Rady Narodo-
wej Miasta Krakowa, który jak
zawsze na tego typu imprezach
czu³by siê gospodarzem.

--- Ministerstwo Spraw
Wewnêtrznych nie pozosta-
wi³o konferencji bez opieki.
W konferencji uczestniczy³
oficjalnie przyby³y z W-wy
p³k. Marian Godlewski w
asy�cie czwórki sêdziów,
przedstawicieli Min. Spra-
wiedliwo�ci. Pu³kownik by³
nieuzbrojony, nie wykony-
wa³ gwa³townych ruchów i
zachowywa³ siê poprawnie.
Pilnie notowa³. Sêdziowie
krêcili siê po sali. Szu-
kali przysz³ych pods¹d-
nych czy odpowiednich pa-
ragrafów?
--- Na konferencji dzia³a³a
niezale¿na telewizja. Wy-
wiadów udzielili jej m.in.
S³awomir Dutkiewicz i An-
drzej Wajda. W bufecie za� z
magnetowidu mo¿na by³o
obejrzeæ materia³y filmowe
nakrêcone przez Macieja
Szumowskiego z ostatnich
strajków kwietniowo-majo-
wych w HiL.
--- Dzia³a³a te¿ niezale¿na
prasa. Specjalne numery
"kongresowe" wyda³y: Hutnik,
Promieni�ci oraz Nowohucki
Biuletyn Solidarno�ci, któ-
ry ukaza³ siê równie¿ w
wersji angielskiej, przezna-
czonej dla go�ci cudzoziem-
ców.
--- Chocia¿ konferencjê
ubezpiecza³ p³k. Godlewski
z MSW, przez ca³y czas jej
trwania plebania mistrzejo-
wicka pozbawiona by³a, a tym
samym i miejsce obrad, w³a-
�nie przez ów resort po³¹-
czenia telefonicznego ze
�wiatem zewnêtrznym.
A¿ strach pomy�leæ, co by
by³o gdyby pu³kownik na
przyk³ad zas³ab³.
--- Z powodu gor¹cej sytu-
acji w kraju nie przyby³o do
Krakowa wiele zaproszonych
osób, ale nades³ali oni
liczne pozdrowienia.

===================================================
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Z REGIONU
--- Federacja M³odzie¿y Wal-
cz¹cej zaprasza 13 pa�dzier-
nika br. o godz. 18-tej do
bieñczyckiej Arki, gdzie zo-
stanie odprawiona uroczysta
msza �w. w intencji Bogdana
W³osika zastrzelonego 6 lat
temu pod tym w³a�nie ko�cio-
³em przez cywilnego agenta
SB. W³osik bra³ udzia³ w de-
monstracji w obronie zdelega-
lizowanej "Solidarno�ci".
Swoj¹ obecno�ci¹ na mszy i
udzia³em w okoliczno�ciowej
manifestacji damy �wiadec-
two, ¿e jego ofiara nie by³a
daremna - apeluje FMW.
--- W Mistrzejowicach odby³o
siê 1.10 br. spotkanie przed-
stawicieli "S" krakowskich i
nowohuckich zak³adów pracy z
prof. Jackiem Wo�niakowskim.
Wyg³osi³ on referat nt. roli
katolika �wieckiego w ¿yciu
spo³ecznym. Z dyskusji po re-
feracie wy³oni³ siê temat na-
stêpnego spotkania za mie-
si¹c: koncepcja wyborów w
przypadku dopuszczenia in-
stytucji niezale¿nych (jak
"S") do ustalenia list wybor-
czych.
--- W Krakowie powsta³ na-
stêpny komitet za³o¿ycielski
NSZZ Solidarno�æ - w Uniwer-
sytecie Jagielloñskim.
--- W dn. 19 wrze�nia br. na
przewodnicz¹cego komitetu
organizacyjnego "S" w Hucie
im. Lenina wybrano Macieja
Macha, wieloletniego dzia³a-

cza struktur tajnych Solidar-
no�ci w hucie a od maja tego
roku cz³onka jawnego komitetu
strajkowego HiL. Komitet or-
ganizacyjny "S" tego najwiêk-
szego zak³adu pracy w Krako-
wie dzia³a na zasadzie dele-
gowania przedstawicieli po-
szczególnych Komitetów Wy-
dzia³owych. Mno¿¹ siê one
ostatnio w hucie jak grzyby
po deszczu. Rozprowadzono ju¿
ponad 6 tys. cz³onkowskich
deklaracji indywidualnych.
Na wydzia³ach wisz¹ tablice
informacyjne zdejmowane nie-
kiedy przez "nieznanych

sprawców". Inne jednak wisz¹
mimo gró�b i kar ze strony
administracji za ich umiesz-
czenie. Komitety wystêpuj¹
te¿ do dyrekcji o zwrot po-
mieszczeñ nale¿¹cych kiedy�
do legalnej Solidarno�ci. KO
"S" zgniatacza zapowiada np.
w swoim pi�mie z 30.9. br.,
¿e je�li takie pomieszczenie
nie zostanie zwrócone dobro-
wolnie do 15 pa�dziernika
br., robotnicy odbior¹ je
si³¹.
--- 24 wrze�nia 88 na Cmenta-
rzu Rakowickim ods³oniêto
obelisk upamiêtniaj¹cy bia-

ODSZED£ RZ¥D - NIECH ¯YJE RZ¥D

   Od kilku tygodni PRL dosta³a siê pod wp³ywy rozszala³ego
parlamentaryzmu. Ludzie dowiaduj¹ siê z niedowierzaniem ¿e
mamy parlament, gabinet, lobby, votum nieufno�ci, koalicjê
rz¹dz¹c¹ (w¹ska i szeroka) oraz opozycjê konstruktywn¹.
Wszystko jak na Zachodzie.
   A zaczê³o siê to wszystko kiedy zwi¹zki Miodowicza og³osi-
³y votum nieufno�ci dla gabinetu Messnera i nikt nie zauwa-
¿y³, ¿e jest to postulat polityczny. Co prawda votum nieufno-
�ci dla rz¹du okaza³o siê podobno niemo¿liwe, bo nie mamy
prezydenta, ale rz¹d na wszelki wypadek zmieniono. To znaczy
powo³ano na razie tylko nowego premiera w osobie M.F. Rakow-
skiego, który przyst¹pi³ do formowania swojego gabinetu.
   Jeszcze zanim to nast¹pi³o byli�my �wiadkami zupe³nego
rozpasania. Na zwo³anym pospiesznie posiedzeniu sejmu dosz³o
nawet do debaty. Pose³ Zawadzki polemizowa³ z pos³em Bende-
rem argumentuj¹c Wa³ês¹. DTV kokietowa³ natomiast informa-
cj¹, ¿e premiera mog¹ desygnowaæ ró¿ne stronnictwa, PRON, a
nawet kluby poselskie. Wszystko na powa¿nie - jakby rzeczy-
wi�cie. Telewizyjna Kronika Krakowska posz³a na ca³o�æ i
og³osi³a po prostu telefoniczny plebiscyt na premiera. Spo-
³eczeñstwo chcia³o Baki, Malinowskiego, Geremka i Janowskie-
go. A niech sobie ludzie podzwoni¹.
   W koñcu Wódz objawi³ nazwisko wybrañca najpierw koalicji
wê¿szej, potem szerszej, a na koñcu ca³emu ludowi. Sejm sk³a-
daj¹cy siê z klubu poselskiego PZPR tego kandydata narzuci³ i
mamy oto kolejnego premiera, zgodnie z zasad¹, ¿e ka¿dy na-
stêpny jest taki sam jak poprzednik, tylko ¿e trochê gorszy.
Jako ca³kowita ostateczno�æ pozosta³ w zanadrzu ju¿ tylko
Urban.
   Chocia¿ - jest jeszcze Kiszczak, który ma du¿e szanse po
Rakowskim. Genera³ zaanga¿owa³ siê w porozumienie. Przyci-
�niêty przez Wa³êsê odda³ punkt, godz¹c siê na kolejn¹ rozmo-
wê z Solidarno�ci¹ reprezentowan¹ przez szersze grono jej
przedstawicieli, w tym równie¿ organizatorów ostatnich
strajków ze �l¹ska i Wybrze¿a. Przeciwstawi³ im jednak grupê
neozwi¹zkowców Miodowicza, którzy maniakalnie trzymaj¹ siê
tezy o jednym zwi¹zku w zak³adzie pracy. Sam Kiszczak za� wy-
bra³ taktykê hydraulika który siê ¿ali, ¿e wzi¹³by taniej,
ale nie mo¿e, bo by go koledzy zjedli. On te¿ z chêci¹ zare-
jestrowa³by Solidarno�æ, ale obawia siê, ¿e zjad³by go par-
tyjny beton.

NR 34 (280)  �  3 PA�DZIERNIKA  �  1988



ROK VI  �  MA£A POLSKA
618

³oruskiego bohatera narodo-
wego, poetê, ¿o³nierza i
dzia³acza niepodleg³o�ciowe-
go Aleksandra Pruszyñskiego.
Obelisk powsta³ dziêki wielo-
letnim staraniom pp. £aty-
noszków. Na CR przyby³o ponad
100 przedstawicieli spo³ecz-
no�ci bia³oruskiej w Polsce.
--- 16 sierpnia br. powsta³
Lokalny Parlament Ugrupowañ
Niezale¿nych Ziemi Rzeszow-
skiej. G³ównym celem tego
cia³a - jak informuje komuni-
kat podpisany przez organiza-
cje wchodz¹ce w jego sk³ad -
jest wznowienie dzia³alno�ci
Solidarno�ci i wprowadzenie
pluralizmu zwi¹zkowego;
wprowadzenie pluralizmu po-
litycznego; doprowadzenie do
wolnych wyborów. Parlament
organizuje pomoc techniczn¹,
organizacyjn¹ i informacyjn¹
oraz wymianê prasy i wydaw-
nictw pomiêdzy poszczególny-
mi sygnatariuszami LPUN-u.
Komunikat podpisali: KPN Sa-
modzielny Okrêg Rzeszowsko-
Przemyski, SW Rzeszów, Regio-
nalny Komitet Oporu Rolników
i NSZZ Solidarno�æ Ziemi Ja-
ros³awskiej.

Z KRAJU
--- 17 i 18 wrze�nia br. na
Jasnej Górze odby³y siê uro-
czysto�ci zwi¹zane z VIII
Ogólnopolsk¹ Pielgrzymk¹ Lu-
dzi Pracy. Jak co roku
uczestniczy³ w niej Lech Wa-
³êsa z rodzin¹, po raz pierw-
szy jednak przedstawiony ofi-
cjalnie jako przewodnicz¹cy
NSZZ Solidarno�æ. W piel-
grzymce bra³o udzia³ ok. 120-
150 tys. ludzi. By³y 74 pocz-
ty sztandarowe z ca³ej Polski
z czasów legalnej Solidarno-
�ci. W�ród nich licznie re-
prezentowany by³ Kraków, a
zw³aszcza Nowa Huta. Obecny
by³ sztandar KRH, trzy sztan-
dary komisji zak³adowych Kom-
binatu oraz sztandar "S" Na-
uczycieli Nowa Huta. Za�
w�ród morza transparentów de-
legacji z ca³ej Polski zauwa-
¿ono z Krakowa: delegacje
NZS, Duszpasterstwa Hutni-
ków, Komitetu Organizacyjne-
go Solidarno�ci z HiL "S" Re-

   Póki co, ma wyra�ne k³opoty z dotrzymaniem danej Wa³ê-
sie obietnicy, ¿e nie bêdzie represji za strajki. Nikt co
prawda nie siedzi, ale wielu górników i portowców jest
szykanowanych w inny sposób. S¹ na przyk³ad zwalniani
dyscyplinarnie i nie wszyscy przyjmowani z powrotem, ale
ju¿ na nowych warunkach - pozbawieni wszelkich dodatków
zwi¹zanych ze sta¿em pracy, 13-tej i 14-tej pensji. By³y
przypadki pozbawienia mieszkañ s³u¿bowych. Przeciwko wie-
lu prowadzi siê �ledztwa przed s¹dem pracy, których siê
nie umarza. Wreszcie powo³uje siê ludzi represyjnie do
wojska.
   W tej ostatniej sprawie, le¿¹cej jak najbardziej w kom-
petencjach ministra policji uruchomiono ca³y rytua³ po-
zwalaj¹cy mu zachowaæ twarz. Zwróci³ siê on w tej sprawie
do ministra od wojska, w rezultacie czego powo³ywani re-
presyjnie za strajki byli zwalniani do domu, ale po zamel-
dowaniu siê w koszarach i zjedzeniu pierwszej grochówki.
Tak wiêc Kiszczak dotrzymuje s³owa, ale ludzi nêka.
   Czy jednak chcia³by inaczej, a nie mo¿e? Do�wiadczenie
uczy, ¿e jest chyba na odwrót.

FRYZURY RAKOWSKIEGO

   Postaæ nowego premiera wzbudzi³a spor¹ falê niechêci w
tzw. szerokich krêgach spo³ecznych. Rakowski jest dzi�
osob¹ z najwy¿szych szczebli partyjnych wywo³uj¹c¹ naj-
wiêcej po Urbanie negatywnych reakcji.
   Zawdziêcza to swojej politycznej karierze, któr¹ Le-
opold Tyrmand przedstawia jako ci¹g kolejnych wcieleñ do-
pasowanych akurat do aktualnego etapu. Na ka¿dym z nich
obowi¹zywa³a inna fryzura. St¹d swój esej zamieszczony w
paryskiej Kulturze zatytu³owa³ "Fryzury Mieczys³awa Ra-
kowskiego".
   A zatem u pocz¹tków swej drogi "w³os nosi³ p³owy - pi-
sze Tyrmand - krêcony, sztywny, wzdêty i budz¹cy natych-
miastowe uczucie solidarno�ci u tych wszystkich na nowych
posadach i funkcjach partyjno-rz¹dowych, których metryk
nie mo¿na by³o siê doszukaæ w metropoliach wiêkszych od
Konina, Przasnysza czy Wejherowa". Tak czesa³ siê dzisiej-
szy premier za Bieruta, na stanowisku instruktora prasowe-
go KC. Potem, na etapie wczesnego Gomu³ki, Rakowski "mia³
w³os skrócony, acz ci¹gle jeszcze blond-barankowy, karaku-
³owaty i na je¿a, ¿eby nie odstrêczaæ nowej administracji
przesadnym dandyzmem". Za� kilka lat pó�niej, za pó�nego
Gomu³ki, w³osy mia³ krótkie p³askie i czesane do przodu
lecz nie na Tytusa, za� krojem francuskim lansowanym
ostatnio przez Maurice Roneta. To by³o imponuj¹ce - ci¹-
gnie dalej Tyrmand - poj¹³em z mety jakiej si³y charakteru
wymaga³o prostowanie owych krzepkich blond kêdziorów, zwi-
niêtych w ongi� w stalowe spirale, jakiej determinacji i
woli trzeba by³o, by je po³o¿yæ na plask".
   Mo¿na by powiedzieæ, ¿e dzisiaj Rakowski czesze siê na
"³ysego konia". Jego ostatnia fryzura zdaje siê mówiæ, ¿e
jej w³a�ciciel zjad³ zêby na polityce, posiad³ prawdê i
jak cugle za³o¿y³ sobie, tak za³o¿y je i innym. Genezy tej
kreacji doszukiwaæ siê nale¿y w epoce pó�nego Gierka.
Jego wieloletni sekretarz redakcji "Polityki", Dariusz
Fikus mówi ju¿ o Rakowskim w dwóch osobach. W ksi¹¿ce
"Foksal 81" pisze on: "Jeden to Rakowski oficjalny, na ze-
braniach redakcyjnych, konferencjach. Apodyktyczny, czê-
sto ordynarny, wiecznie na nas pokrzykuj¹cy, g³êboko
przekonany o swojej politycznej racji, wiêcej - misji.
(�) Ale by³ i drugi M. Rakowski, jakiego znali�my w chwi-
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gionu Ma³opolska, "S" Vistu-
la, KPN i FMW z Nowej Huty.
Po zakoñczeniu dwudniowych
uroczysto�ci kilkutysiêczny
t³um przemaszerowa³ demon-
stracyjnie na dworzec. Oby³o
siê bez incydentów i inter-
wencji milicji.
--- Reakcj¹ na niewyra�n¹ po-
stawê wobec koniecznych zmian
jest ¿ywio³owa fala zak³ada-
nia nielegalnych ale jawnych
Komitetów Za³o¿ycielskich
Solidarno�ci w zak³adach pra-
cy ca³ej Polski. Ich liczba
przekroczy³a ju¿ setkê. Od-
twarzaj¹ siê stare struktury
bran¿owe: powsta³a na przy-
k³ad krajowa Komisja Górnic-
twa. Zbiera siê tysi¹ce de-
klaracji cz³onkowskich. Jed-
nocze�nie odnotowano kolejn¹
falê oddawania legitymacji
PZPR, podobno najwiêksz¹ od
stanu wojennego, a tak¿e wy-
stêpowania z neozwi¹zków Mio-
dowicza.
--- Trwaj¹ prace polsko-ra-
dzieckiej komisji do badania
tzw. bia³ych plam w historii.
Nie dajmy siê jednak zwie�æ
propagandowej frazeologii.
Bia³e plamy, którymi zajmuje
siê komisja, jak "Katyñ",
"17 wrze�nia 1939", czy "woj-
na polsko-sowiecka 1920 roku"
po prostu nie istniej¹. Jest
dostatecznie du¿o informacji
w publikowanych ju¿ �ród³ach,
ukazuj¹cych szczegó³y tych
wydarzeñ. Komisja zajmuj¹ca
sie wyja�nianiem bia³ych plam
zadecyduje jednak, czy ZSRR
przyzna siê publicznie do
tego, ¿e wydarzenia owe trak-
towa³ dotychczas jako tabu.
Ale to ju¿ naprawdê nie ma
nic wspólnego z nasz¹ histo-
ri¹. Zwi¹zek maj¹ natomiast
fakty dot¹d starannie ukryte
przed potomnymi, jak choæby
zbrodnie NKWD w Polsce, czego
drobnym dowodem s¹ m.in. ma-
sowe groby odkryte dopiero
teraz w okolicach Bia³egosto-
ku. Tym jednak ¿adna komisja
siê nie zajmuje, bo s¹ to jak
na razie nie bia³e plamy, a
czarne dziury.
--- Lekkomy�lne wysy³anie w
t³um uzbrojonych w broñ s³u¿-
bow¹ cywilów by³o ju¿ przy-
czyn¹ niejednej tragedii.

lach odpoczynku na Mazurach albo na ³odzi na Wi�le, w salo-
nach Anki Kowalskiej, w otoczeniu aktorek, którym obja-
�nia³ �wiat".
   Rakowski - osobowo�æ. Dla pokolenia Solidarno�ci to neu-
rotyczny histeryk, harcownik wystawiony przez Jaruzelskie-
go, by ekscytowaæ publikê, a¿ ta siê zmêczy i zapomni o
w³a�ciwym animatorze spektaklu.
   Do historii ju¿ przesz³y s³ynne "poprawki Rakowskiego".
Na pocz¹tku sierpnia jako wicepremier przewodniczy³ on
stronie rz¹dowej w rozmowach z KKP Solidarno�ci. Rozmowy
sz³y opornie, ale wypracowano wreszcie wspólny komunikat.
Wtedy Rakowski wzi¹³ go, aby pokazaæ Jaruzelskiemu. Zrobi³
przy okazji parê poprawek - stylistycznych wy³¹cznie, jak
twierdzi³. Po ich wprowadzeniu eksperci Solidarno�ci nie
poznali jednak tekstu, który poprzednio uzgodnili. Zapropo-
nowali zatem inn¹ wersjê komunikatu wspólnego, mówi¹c¹ tyl-
ko tyle, ¿e rozmowy siê odby³y. Oznacza³o to odrzucenie
wersji komunikatu poprawionego przez Rakowskiego. Ten z ko-
lei o�wiadczy³, ¿e nie podpisze siê pod zaproponowanym
przez Solidarno�æ tekstem. Nastêpnie zamkn¹³ zebranie.
   Nazajutrz rozpêtana zosta³a jednak dzika kampania propa-
gandowa oskar¿aj¹ca KKP o arogancjê i policzek wymierzony
rz¹dowi, który zapewnia³, ¿e dysponuje wystarczaj¹cymi
�rodkami dla ochrony swych obywateli itd., itp. Mniej wiê-
cej tak wypowiada³o siê kiedy� wojny. Sam za� Rakowski wy-
st¹pi³ w roli spoliczkowanej damy.
   Zapytany w wywiadzie dla PAP-u jak dosz³o do zerwania
rozmów, przyzna³ prostolinijnie, ¿e je po prostu zamkn¹³.
Czy jednak mia³ pa�æ przed Wa³ês¹ na kolana? "Ludzie two-
rz¹cy zespó³ kierowniczy Solidarno�ci - grzmia³ - nie po-
winni zapominaæ, ¿e rozmawiaj¹ z przedstawicielami rz¹du,
który reprezentuje "36 milionowe pañstwo le¿¹ce w sercu Eu-
ropy. Takie rozmowy to nie gry i zabawy, które urz¹dza na
boisku szkolnym rozbrykana klasa szkolna. Nie zgodzê siê na
pomiatanie rz¹dem i jego przedstawicielami. - I dalej -
rz¹d PRL nie bêdzie ch³opcem na posy³ki".
   Gdy siê ju¿ odwo³a³ do naj�wiêtszych warto�ci, zapropono-
wa³ wspania³omy�lnie podpisanie komunikatu. Na pocz¹tku wy-
wiadu wspomnia³ co prawda o poprawkach, gotów by³ nawet je
wskazaæ, ale jako� o tym zapomnia³. To tylko rzecznik Soli-
darno�ci twierdzi³, ¿e poprawki istotnie zmieni³y tekst ko-
munikatu. Dla Rakowskiego - nie by³o sprawy. Ale czy¿ s³u-
cha siê kogo�, kto chce, by rz¹d pad³ przed nim na kolana?
   Rakowski - harcownik. Dla robotników pozostanie on paja-
cem, który ostentacyjnie zdejmowa³ marynarkê podczas s³yn-
nego spotkania ze stoczniowcami w sierpniu 1983. Wygwizdy-
wany co chwilê przez bardziej porywczych, dzieli³ siê z
sal¹ swoimi wynurzeniami. I znowu wpad³ w ów stan obra¿onej
damy. Na zje�dzie Solidarno�ci - twierdzi³ Rakowski - zo-
sta³o zbagatelizowane pos³anie Rady Ministrów a z rz¹du siê
kpi³o, z rz¹dem ju¿ siê nie gada³o. Sama za� Solidarno�æ to
jedno wielkie matactwo. 25 lipca 81 odby³ siê np. marsz
g³odowy 5 tys. ³ódzkich kobiet, a na czele grupy sz³a do-
brze od¿ywiona pani. Solidarno�ci pomaga³y prawicowe zwi¹z-
ki zachodnie, a to przecie¿ kapitali�ci. Jak zatem kapita-
li�ci mogli dawaæ pieni¹dze robotnikom z Gdañska?
   Co nie mie�ci³o siê w g³owie Rakowskiemu, nie mog³o po
prostu zaistnieæ. A ju¿ na pewno Solidarno�æ. "Teraz pan
Wa³êsa mówi - perrorowa³ - ¿e trzeba siê porozumieæ. Teraz
widzi w nas partnera. Chcê powiedzieæ: za pó�no". I nieco
dalej: "Nie ma dzi� w ¿yciu politycznym kraju miejsca na
negocjacje z dzia³aczami rozwi¹zanego zwi¹zku. Wreszcie po-
stawi³ kropkê nad "i". I chcê wam powiedzieæ w sposób
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Ostatni taki przypadek mia³
miejsce w Stalowej Woli, kie-
dy zatrzymany przez stra¿
przemys³ow¹ podczas strajku
cywilny osobnik nagle wyj¹³
pistolet i strzeli³ sobie w
g³owê. Jak siê potem okaza³o,
by³ to pe³ni¹cy s³u¿bê w hu-
cie SB-ek por. Turbakiewicz,
który, jak mówi¹ informacje z
poufnych �róde³, ju¿ dwukrot-
nie podejmowa³ próby samobój-
cze. Przy pomocy pistoletu
wymierzy³ sprawiedliwo�æ so-
bie - na szczê�cie nie innym.
--- W 49 rocznicê radzieckiej
agresji na Polskê, nazwanej
przez propagandê PRL-u wkro-
czeniem Armii Czerwonej na
polskie Kresy Wschodnie, do-
wiedzieli�my siê, i¿ nie ma w
radzieckich archiwach doku-
mentów potwierdzaj¹cych pod-
pisanie przez ZSRR i III Rze-
szê tajnego protoko³u dziel¹-
cego Polskê miêdzy Zwi¹zek
Radziecki i Niemcy. Jak wia-
domo, uderzenie ZSRR jakie
nast¹pi³o 17 wrze�nia 1939
roku, by³o realizacj¹ tego
w³a�nie protoko³u. Specjalna
komisja do badania bia³ych
plam w historii wy�ledzi³a
jednak z ówczesnych komunika-
tów agencji TASS, i¿ porozu-
mienie takie mog³o mieæ miej-
sce. Wiadomo�æ tê przywióz³
do Warszawy specjalny wys³an-
nik komisji. Na miejscu od-
kryto te¿ przy okazji, ¿e ra-
dzieccy historycy utrwalili
nie�cis³o�æ chronologiczn¹,
twierdz¹c, ¿e rz¹d polski
opu�ci³ kraj o dobê wcze�niej
ni¿ to faktycznie nast¹pi³o,
tj. przed wkroczeniem sowie-
tów do Polski. Wszystko to
za� mo¿na podaæ dziêki Gorba-
czowowi i jego pierestrojce.
Ob³uda komunizmu nie polega
na tym, ¿e ³¿e, lecz na tym,
¿e ³garstwo traktuje jako
trochê gorsz¹ prawdê, a g³o-
szenie samej prawdy jako do-
brodziejstwo.

ZE �WIATA
--- Umacnia siê Gorbaczowow-
ska pierestrojka. Do�æ nie-
spodziewanie zebra³o siê
30 wrze�nia plenum KC KPZR,
które dokona³o istotnych

przetasowañ kadrowych. Umoc-
ni³a siê frakcja Gorbaczowa,
a on sam zosta³ wybrany na

przewodnicz¹cego Rady Naj-
wy¿szej ZSRR, po wiekowym ju¿
Gromyce.

otwarty, ¿e nie ma powrotu do Solidarno�ci. Nie ma". Proroko-
wa³: "Pan Wa³êsa uwa¿a, ¿e restrykcje powinny s³u¿yæ mu jako
�rodek nacisku w rêkach Ameryki do zmuszenia rz¹du polskie-
go, by usiad³ z nim przy stole do rozmów. Nie dojdzie do
tego. W 1981 roku mieli�my dobr¹ wolê, aby rozmawiaæ. Wtedy
nam odmówiono rozmów, wspó³pracy. Kierownictwo Solidarno�ci
stawia³o same tylko ultymatywne ¿¹dania. Nie mo¿na traktowaæ
jako partnera tych, którzy dali tyle dowodów z³ej woli i wia-
ro³omstwa".
   Jak na ironiê, zaledwie po paru latach od momentu kiedy
pad³y te s³owa, rz¹d pod kierownictwem ich autora siada do
rozmów z Lechem Wa³ês¹ i Solidarno�ci¹. Tylko jak na tê oka-
zjê ufryzuje siê premier? Znowu �ci¹gnie marynarkê czy za-
stosuje poprawki?

DO�WIADCZENIA PRZESZ£O�CI

   Kiedy w po³owie 1945 roku powsta³o Polskie Stronnictwo Lu-
dowe, jego przywódca Stanis³aw Miko³ajczyk zosta³ wicepre-
mierem w Tymczasowym Rz¹dzie Jedno�ci Narodowej i ministrem
rolnictwa, a jego dwaj koledzy otrzymali teki ministerialne
resortów o�wiaty i administracji publicznej. W 1946 r. PSL
by³o ju¿ najsilniejszym legalnym ugrupowaniem sprzeciwiaj¹-
cym siê wprowadzeniu komunistycznej dyktatury i liczy³o bli-
sko milion cz³onków, czyli wiêcej ni¿ wszystkie inne partie
razem wziête, ³¹cznie z PPR i PPS. PSL cieszy³o siê poparciem
Ko�cio³a, mia³o za sob¹ sympatie ca³ej �wiatowej opinii pu-
blicznej (oczywi�cie tam, gdzie ta opinia istnia³a), korzy-
sta³o z dyplomatycznego wsparcia Stanów Zjednoczonych i
Wielkiej Brytanii, mog³o te¿ liczyæ na pomoc ze strony poli-
tycznego i wojskowego podziemia. W styczniu 1947 stanê³o do
wyborów, w których spodziewa³o siê otrzymaæ 75 procent odda-
nych g³osów.
   Ale �rodkami parlamentarnymi z komunistami siê nie wygra.
Jeszcze w ci¹gu 1946 roku PSL znalaz³o siê pod takim naci-
skiem administracji i propagandy i pod takim terrorem poli-
cji i wojska, ¿e na miesi¹c przed wyborami, choæ by³o w pe³ni
legalne, dzia³a³o w³a�ciwie w konspiracji, poniewa¿ ka¿de
jawne wyst¹pienie koñczy³o siê aresztowaniami, biciem, pro-
cesami, skrytobójczymi napadami. Wybory, chocia¿ z pozoru
demokratyczne, zosta³y tak zorganizowane, ¿e setki tysiêcy
ludzi ba³y siê g³osowaæ na PSL. Wyniki i tak zreszt¹ sfa³szo-
wano i w rezultacie PSL otrzyma³o tylko 10 procent g³osów i
28 mandatów w sejmie. Tak wiêc w koñcu 1947 legalna opozycja
ju¿ praktycznie nie istnia³a. Ale PPR mog³a twierdziæ, ¿e
sprawuje w³adzê z mandatu spo³eczeñstwa, udzielonego jej w
wolnych i nieskrêpowanych wyborach.
   Entuzja�ci "okr¹g³ego sto³u", zwolennicy zalegalizowania
dzisiejszej opozycji solidarno�ciowej oraz sympatycy libe-
ralnej PZPR powinni chyba skorzystaæ z tych kilku historycz-
nych korepetycji. I có¿ z tego, ¿e mieli�my "legaln¹" partiê
opozycyjn¹, opozycyjnych ministrów w rz¹dzie, a nawet - je-
dyny raz - wybory, w których by³o co� do wyboru. Do�wiadcze-
nia sprzed lat czterdziestu powinny nieco ostudziæ zapa³
tych spo�ród liderów Solidarno�ci, którym wydaje siê, ¿e
samo zalegalizowanie opozycji doprowadzi do trwa³ego ogólno-
narodowego porozumienia rz¹dz¹cych z rz¹dzonymi.
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POTWIERDZAMY:
Robotnicy dziêkuj¹ Famosie za 1000

   Wszystkich Czytelników MP prze-
praszamy za numer poprzedni, w któ-
rym w druku pomylono stronê pierw-
sz¹ z czwart¹, wobec czego czyta³o
siê go od ty³u. Prostujemy te¿ przy
okazji, i¿ grób niepodleg³o�ciowego
dzia³acza Aleksandra Pruszyñskiego
powsta³ dziêki staraniom Olega £aty-
szonka, a nie pp. £atyszonków - jak
podali�my. 

Z REGIONU
--- 13 pa�dziernika br. odby³a siê w
nowohuckiej Arce msza �w. w roczni-
cê �mierci Bogdana W³osika. Konce-
lebrowa³ j¹ bp. K. Górny. Po mszy,
która rozpoczê³a siê o godz. 18-tej,
przed Ark¹ zgromadzi³ siê kilkuty-
s iêczny t ³um. Na miejscu �mierci
W³osika zosta³ wkopany w ziemiê
du¿y drewniany krzy¿, pod którym
odby³a siê manifestacja, zorganizo-
wana przez FMW, KPN, KOS z Huty
im. Lenina. Wiec, w którym uczestni-
czy³o 5-8 tys. ludzi trwa³ od godz.
20-tej do 22-giej. Przemawiali:  St.
Ziêba (KO "S" ) ,  i  M.  Gawlikowski
(KPN). Palono znicze, przyniesiono
wiele kwiatów, �piewano pie�ni. Po
wiecu pochód ruszy³ ulicami Huty
pod Lenina, którego obstawiono ku-
b³ami na �mieci, potem na os. Szkla-
ne Domy pod kaplicê. Skandowano
has³a i niesiono transparenty: "Uwol-
niæ wiê�niów politycznych", "Rzeczy-
wista reforma", "Pluralizm zwi¹zkowy
i polityczny", "Relegalizacja Solidar-
no�ci".
--- Formuje siê jawne przedstawiciel-
stwo Solidarno�ci naszego regionu.
Powo³a³ je Stefan Jurczak, wiceprze-
wodnicz¹cy Regionu Ma³opolska z
czasów legalnej "S". Krok ten nie spo-
tka³ siê z aprobat¹ dzia³aj¹cych ju¿ w
Krakowie jawnych struktur Zwi¹zku,
a zw³aszcza najprê¿niejszego, nowo-
huckiego Komitetu Organizacyjnego
"S", posiadaj¹cego mandat 4 tys. hut-
ników. Na spotkanie 28 krakowskich
zak³adów pracy, jakie odby³o siê 23
wrze�nia br., ustalono wiêc zasady
funkcjonowania regionalnego, jawne-
go przedstawicielstwa "S". RKS ma
sk³adaæ siê z delegatów wy³¹cznie

jawnych struktur zak³adowych po-
wsta³ych w regionie. Przypomnijmy,
¿e struktury takie zorganizowa³y siê
w HiL (plus Fi l ia  w Bochni ) ,  WSK
PZL, AM, AGH, UJ, Armaturze, Elek-
trociep³owni £êg, Elektrowni Skawi-
na, Telpodzie oraz Emerytów i Renci-
stów. Wszystkim przyznano prawo
delegowania swoich przedstawicieli
do RKS w proporcji jeden mandat na
1000 cz³onków Zwi¹zku (poni¿ej
1000 cz³onków mandat nie przys³u-
guje,  przy czym ogniwa mniejsze
mog¹ ³¹czyæ siê ze sob¹ w celu osi¹-
gniêcia 1 mandatu). Ustalono te¿, ¿e
RKS wydeleguje  do KKW dwóch
przedstawicieli (jeden z KO"S" HiL)
oraz uzyska absolutorium za okres
swojej dzia³alno�ci tajnej. O�wiad-
czenie Regionalnego Komitetu "S" z
30 wrze�nia br. wprowadza w ¿ycie
przyjête zasady. Jego sk³ad poszerzo-
no do 18 osób (poprzednio 12). Przy-
jêto system delegacyjny. Przewodni-
cz¹cym pozosta³  S.  Jurczak, który
wraz z M. Gilem z HiL reprezentuje
Region w KKW. RKS dzia³aj¹cy do 12
wrze�nia br. przedstawi sprawozdanie
celem uzyskania absolutorium. Infor-
macji na temat RKS-u i powstaj¹cych
w regionie jawnych komitetów orga-
nizacyjnych "S" udziela Jacek Smago-
wicz w Wikariacie Solidarno�ci w Mi-
s t rze jowicach w poniedzia³k i  i
czwartki w godz. 17-19.
--- 11 pa�dziernika br. powsta³ Komi-
tet Organizacyjny "S" w Instytucie Fi-
zyki  J¹drowej  w Bronowicach.  W
jego sk³ad wchodzi 13 osób.

---13 pa�dziernika br. Komitet Za³o-
¿ycielski "S" powsta³ w Akademii
Ekonomicznej. Tworzy go 20 osób.
--- 3 pa�dziernika br. powsta³ Komi-
tet Za³o¿ycielski "S" pracowników
oddzia³u i placówek PAN w Krako-
wie.  W zebraniu za³o¿ycie lsk im
wziê³o udzia³ 41 osób. Wybrano 18-
osobowy Komitet Za³o¿ycielski. Po
15.10. br. ma byæ z³o¿ony w s¹dzie
wniosek o rejestracjê.
--- 6 pa�dziernika br. Akcja Studenc-
ka WiP zwo³a³a wiec pod Collegium
Novum pod has³em bojkotu wojska i
wszelkich obowi¹zkowych zajêæ z
wojskiem zwi¹zanych. Studenci kra-
kowscy uwa¿aj¹, i¿ Studium Woj-
skowe dzia³aj¹ce przy uczelni po-
winno byæ zlikwidowane, podobnie
jak s³u¿ba wojskowa absolwentów.
Postulaty krakowskie id¹ w tej mie-
rze o wiele dalej ni¿ te, które zg³osi-
³o �rodowisko warszawskie. Tam w
zasadzie d¹¿y siê tylko do ograni-
czenia wojska na studiach: ograni-
czenie zajêæ do posiadaj¹cych kate-
goriê wojskow¹ A1, zwolnienie z
zajêæ wojskowych dziewcz¹t oraz
wszystkich studentów szkó³ arty-
stycznych. Studenccy WiP-owcy za-
powiedzieli akcjê propaguj¹c¹ po-
wziête stanowisko.
--- Od paru tygodni dzia³a w Krako-
wie Polska Partia Ekologiczna. Infor-
macji na jej temat udziela Zygmunt
Fura, 30228 Kraków, ul.  Konrada
Wallenroda 55/24, tel. 551098.
--- Po wiecu NZS 11.10. br. 200-300
osobowa grupa studentów uda³a siê

Z czym do sto³u?
   Na ostatniej konferencji prasowej Jerzy Urban odpowiedzia³ dyplomatycznie
na pytanie o konkretny termin okr¹g³ego sto³u, ¿e nie mo¿e potwierdziæ, ani
zaprzeczyæ, i¿ zbiera siê on 17 pa�dziernika br. Oznacza to tylko tyle, ¿e roz-
mowy odbêd¹ siê lub nie. Mo¿na jednak siê zastanawiaæ z czym zasi¹d¹ do
nich nasi przedstawiciele.
   Lech Wa³êsa zapowiada bój o "Solidarno�æ", zarówno w wywiadzie dla "Re-
portera" (przedruk ukaza³ siê równie¿ w "Konfrontacjach"), jak i "Gwiazdy
Morza" Wa³êsa podkre�la z naciskiem, ¿e Solidarno�æ byæ musi. Im szybciej
zostanie zalegalizowana tym lepiej. Dodaje jednak, ¿e nie mo¿e ona mieæ ta-
kiego kszta³tu jak przed o�miu laty. Ale jaki? Istnieje wiele mo¿liwych rozwi¹-
zañ. Na razie, mimo postawy Wa³êsy, nie osi¹gn¹³ on publicznego zapewnie-
nia w³adz o chêci reaktywowania Zwi¹zku. Nie bez powodu milczy na ten
temat komunikat z rozmów przygotowawczych z Kiszczakiem w dniu 16 wrze-
�nia br. W ostatnich dniach za� w mediach do�æ niespodziewanie pojawi³y siê
listy od zatroskanych robotników, pisz¹cych, ¿e Solidarno�æ nie jest ju¿ niko-
mu potrzebna. Bój Wa³êsy o Solidarno�æ nie bêdzie chyba lekki.
   Ze �rodowisk opozycyjnych wychodz¹ te¿ szersze koncepcje po¿¹danych
zmian. Opieraj¹ siê one na pomy�le trzech pluralizmów: zwi¹zkowego, gospo-
darczego i politycznego. Koncepcje tak¹ przedstawi³ np. na ³amach "Tygodnika
Powszechnego" Marcin Król.
   Pluralizm zwi¹zkowy wymaga za³atwienia sprawy Solidarno�ci - mówi Król.
Pluralizm gospodarczy polegaæ musi na odpolitycznieniu gospodarki. Partia
powinna zrezygnowaæ z nomenklatury i oddaæ gospodarkê zespo³owi fachow-
ców o orientacji rynkowej. Pluralizm polityczny wreszcie mo¿e zaistnieæ, gdy
w³adza dopu�ci do wolnych wyborów na szczeblu rad narodowych oraz odda
45% mandatów w sejmie. Do tego powinno doj�æ jeszcze wolno�æ stowarzy-
szeñ.
   Je�li nawet szczegó³y propozycji Króla nie s¹ dok³adnie tymi, o które nale¿a-
³o by siê k³óciæ przy "okr¹g³ym stole", sama koncepcja ujmuje trafnie to z
czym opozycja przystêpuje do rozmów. Ile z tego da siê wywalczyæ, jest ju¿
spraw¹ taktyki.
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pod Studium Wojskowe by je pikie-
towaæ. Po przybyciu na miejsce na
murach budynku pojawi³y siê napi-
sy. Ofiarna kadra oficerska nie zapo-
bieg³a.
--- Na pomoc dla represjonowanych
za strajki sierpniowe na 12 wydzia-
³ach HiL zebrano ju¿ prawie 2,5mln
z³.
--- W odpowiedzi na wezwanie Kra-
jowe Komisji Koordynacyjnej NZS
do stworzenia na wszystkich uczel-
niach komitetów organizacyjnych
NSZ, komitet taki powsta³ 7.10 br.
na UJ. Wesz³o do niego 10 przedsta-
wicieli ró¿nych lat i kierunków. Ce-
lem dzia³alno�ci komitetu jest pro-
wadzenie wszelkich akcji na terenie
uczelni zmierzaj¹cych do legalizacji
NZS i odtworzenia jego statutowej
struktury. Studenci twierdz¹, i¿ de-
cyz jê  o  rozwi¹zaniu  NZS-u z
5.01.1982 r., podjêto w oparciu o
dekret o stanie wojennym, jest to
bezprawie i nie obowi¹zuje.
--- Dwa wiece studenckie na UJ, 6 i
11 bm., z których pierwszy odby³
siê bez zgody w³adz uczelni, a dru-
gi za ich zgod¹, rektor Aleksander
Koj skwitowa³ dwoma oficjalnymi
pismami. W pierwszym stwierdza, i¿
studenci wiecuj¹cy nielegalnie 6
bm. oblekli mury Collegium Novum
afiszami pozostawiaj¹cymi po sobie
szpec¹ce �lady, co dowodzi zda-
niem rektora - braku dba³o�ci o do-
bro uczelni. Dla dora�nych akcji in-
formacyjnych u¿ywaæ nale¿y sto-
sownych tablic i og³oszeñ. W dru-
gim pi�mie zawiadamia, i¿ z wielk¹
przykro�ci¹ dowiedzia³ siê, ¿e po le-
galnym wiecu 11 bm. grupa studen-
tów uda³a siê do Studium Wojsko-
wego UJ i przeszkodzi³a tam w zajê-
ciach. Dokona³a te¿, jak to ujmuje
Jego Magnificencja, dewastacji w
postaci pokrywania �cian gmachu
rysunkami i napisami. Godzi to po-
dobno w dobre imiê uczelni i nie li-
cuje z godno�ci¹ studenta. Stanowi
naruszenie prawa, co prowadziæ
mo¿e do ograniczenia autonomii
uniwersyteckiej. Ta za� stanowi do-
bro wspólne i nie mo¿e byæ nara¿a-
na przez nieodpowiedzialne wyst¹-
pienia. Jednym s³owem, rektor Koj
da³ zgodê na wiec, ale nie zgadza
siê na realizacjê jego postanowieñ.
Straszy ograniczeniem autonomii
uniwersytetu tych, którzy w³a�nie z
tego powodu wiecuj¹. Sprzeciwia
siê "dewastacji w postaci" w imiê
czystych �cian, bêd¹cych zdaje siê,
jedynym wspólnym dobrem rektora i
studentów. Inne, jak wolno�æ s³owa
i my�li pozostaj¹ nadal dobrem od-
rêbnym.
--- O zapa�ci mieszkaniowej mówi³
ostatnio w sejmie nawet Wódz, re-
komenduj¹c Rakowskiego na pre-
miera. Ten podobno nosi siê z za-
miarem rozwiniêcia w³a�nie miesz-
kaniówki.  Tymczasem zapa�æ ma
charakter  dos³owny.  Na nowych
osiedlach Pr¹dnika Czerwonego za-
padaj¹ siê bloki, pêkaj¹ �ciany. Na
Mistrzejowicach osuwaj¹ siê piony
kanalizacyjne zalewaj¹c mieszkania

czy¿by dialog na klêczkach?

     STUDENCKIE NADZIEJE
   Zgodnie z oczekiwaniami pocz¹tek roku akademickiego przyniós³ znaczne
o¿ywienie studentów. Ju¿ na pocz¹tku pa�dziernika br. krakowski NZS oraz
WIP zwo³a³y wiece inauguruj¹ce przerwan¹ na okres letni dzia³alno�æ. Wiece
te by³y kontynuacj¹ protestacyjnych akcji wiosennych, przerwanych z powodu
wakacji.
   11 pa�dziernika br. na dziedziñcu Collegium Witkowskiego odby³ siê wiec
organizowany przez NZS. Poinformowano na nim o dzia³aniach i najbli¿szych
zamierzeniach Zrzeszenia. Przedstawi³ je student archeologii  UJ - Jerzy
Ro�.Najwa¿niejsz¹ spraw¹ dla wszystkich jest ponowna legalizacja NZS-u., a
w³a�ciwie jego powtórne zalegalizowanie. Wniosek w tej sprawie ma byæ z³o-
¿ony 14 pa�dziernika br. w Warszawie przez wybrane na ostatnim zje�dzie
ogólnopolskie w³adze NZS-u. Do 31 grudnia maj¹ te¿ odbyæ siê wybory do
w³adz krakowskich. Ordynacja wyborcza oparta o statut z 1981 roku jest dopa-
sowywana aktualnie przez Komisjê Wyborcz¹ do sytuacji ró¿ni¹cej siê do�æ
wyra�nie od tej sprzed siedmiu lat.
   Kontynuowany jest nabór do zrzeszenia. Podano punkty informacyjno-kon-
taktowe, gdzie przyjmowane s¹ zapisy. Wydawane s¹ te¿ legitymacje, które
bêd¹ uprawnia³y do wziêcia udzia³u w wyborach. Niezale¿nie od dzia³añ lega-
lizacyjnych NZS poszerzaæ bêdzie obszar faktów dokonanych. Zgodnie z po-
stulatem, aby tzw. przedmioty spo³eczno-polityczne, jak ekonomia polityczna
i nauki polityczne nauczane by³y na zasadzie dobrowolnego wyboru. Zrzesze-
nie popiera akcjê bojkotu tych przedmiotów przez studentów. Bojkot taki og³o-
si³ jako pierwszy II rok historii UJ. W apelu przeczytanym na wiecu wzywa siê
inne lata do pój�cia za tym przyk³adem. Zrobi³y to ju¿ - o czym równie¿ poin-
formowano - drugi rok polonistyki, pierwszy rok bibliotekoznawstwa.
   Studenci nie chc¹ te¿ wojska. NZS popiera akcjê bojkotowania go, ale czeka
w zasadzie na to, co w tej sprawie postanowi¹ studenci Warszawy. Wed³ug naj-
nowszych informacji 20-30 procent nie uczêszcza tam ju¿ na zajêcia z wojska.
   Bardziej radykalnie traktuje tê sprawê studencki WiP. Jego przedstawiciel na-
wi¹zuj¹c do wiecu z 6 wrze�nia br. powiedzia³, ¿e niezale¿nie od decyzji �ro-
dowiska warszawskiego WiP krakowski ju¿ rozpocz¹³ ca³kowity bojkot Studium
Wojskowego. Zainteresowani bojkotem studenci powinni zg³aszaæ siê do punk-
tów kontaktowych. Zaraz po wiecu natomiast, oko³o dwustuosobowa grupa z

PRASA NIEZALE¯NA I KSI¥¯KI
wszelkiego rodzaju bibu³a, znaczki!

w SKLEPIKU N Z S-u
w Collegium Ko³³ataja

ul. �w. Anny 6

w   g o d z i n a c h   o d   10 - 14.00

Czêstochowa ,88

Jasnogórski argument
   Zakoñczy³a siê kolejna Pielgrzymka �wiata Pracy w Czêstochowie. Podczas
uroczystej mszy �w. ostatniej pielgrzymki p³omienne kazanie wyg³osi³ ksi¹dz
T. Sitko - duszpasterz ludzi pracy z Warszawy. Wy³o¿y³ on podej�cie Ko�cio³a
do sytuacji której wszyscy do�wiadczamy. Ko�ció³ - powiedzia³ ks. Sitko - za-
wsze by³ z utrudzonymi i uci�nionymi. Idzie do ludzi pracy z konkretnymi
warto�ciami:
1) Objawion¹ nauk¹ o cz³owieku, gdzie duch panuje nad materi¹, a cz³owiek
stworzony na obraz i podobieñstwo Boga d¹¿y do nie�miertelno�ci.
2) Ewangeli¹ pracy, która jest mi³o�ci¹, ofiar¹ i pokut¹, dobrem spo³eczeñstwa,
narodu, religii. Inaczej cz³owiek staje siê niewolnikiem pracy.
3) Zasadami moralnymi - wykluczaj¹cymi niesprawiedliwo�æ, k³amstwo,
krzywdê, lenistwo i nienawi�æ. Tam gdzie zasady moralne zast¹piono moralno-
�ci¹ laick¹ - ludzie staj¹ siê zbrodniarzami. Nazywani ojcami ludzko�ci, teraz
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miejmy nadzie jê ,  ¿e  n im blok i
wzniesione za Gierka zaczn¹ siê
przewracaæ, Rakowski zd¹¿y przed-
stawiæ swój program zbudowania
Trzeciej Polski.
--- Dawniejsze �wiêto MO, przypa-
daj¹ce 7 pa�dziernika, przemiano-
wano z czasem na �wiêto MO i SB,
a  os ta tn io  SB i  MO. Z te j  okazj i
szko³y odwiedzane s¹ przez mili-
cjantów. W czasie jednej z takich
wizyt drugoklasistom jednej ze szkó³
zademonstrowane zosta³y kajdanki i
pa³ka s³u¿bowa. Kiedy przy innej
okazji do szko³y wesz³o 2 milicjan-
tów, kilku ch³opców schowa³o siê w
�wietlicy pod sto³em, bo my�leli, ¿e
to po nich. Dzieci patrz¹ i widz¹.
-- -  Przedstawiciele s tudenckiego
WiP-u z Krakowa zapowiadaj¹ w
nied³ugim czasie happening: prze-
wracanie okr¹g³ego sto³u. Mile wi-
dziani bêd¹ mieszkañcy miasta.
   --- Go�ciem KO "S" HiL by³ ostat-
nio Aleksander Hall, dzia³acz Ruchu
M³odej Polski, który w du¿ym stop-
niu przyczyni³ siê do powstania So-
lidarno�ci. Mówi³ o mo¿liwo�ciach
rozszerzenia ruchu na terenie Regio-
nu oraz  ak tua lnych problemach
NSZZ "S". Przestrzega³ przed nie-
bezpieczeñstwem ponownej, si³owej
konfrontacji z re¿imem.

Z KRAJU
---- Po dwutygodniowych konsulta-
cjach M. Rakowski  og³osi ³  sk³ad
nowego rz¹du, który po "przes³u-
chaniach"  kandydatów na  min i -
strów w komisjach sejmowych zo-
sta³ zatwierdzony przez sejm. Owo
groteskowe na�ladownictwo praktyk
zachodnich przy obsadzaniu stano-
wisk rz¹dowych nie mia³o wiêksze-
go wp³ywu na kszta³t nowego "ga-
binetu". Przedstawiciele �rodowisk
opozycyjnych (prof. Trzeciakowski,
A. Micewski, J. Auleytner oraz A.
Paszyñski) nie przyjêli proponowa-
nego im przez Rakowskiego miej-
sca  w rz¹dz ie .  W n im,  a  racze j
przy  n im pozos ta ³  za  to  Urban .
Nowy rz¹d  n ie  p rzes tan ie  wiêc
traktowaæ narodu po chamsku, w
czym specjalizuje siê od lat nasz
niedorzecznik.
--- 10-lecie pontyfikatu Karola Woj-
ty³y uczczono nocnymi czuwania-
mi w ko�cio³ach oraz uroczystymi
mszami �wiêtymi. W niedzielê 16
bm. o papie¿u mówiono w wielu
kazaniach. Przebija³o z nich poczu-
cie dumy z wielkiego rodaka. Do
uroczysto�ci do³¹czy³a te¿ telewi-
zja, która przeprowadzi³a bezpo-
�redni¹ transmisjê z Watykanu oraz
nada³a ponad godzinny film o pa-
pie¿u. Dziêki temu dowiedzieli�my
siê m.in. ,  ¿e tylko kwesti¹ czasu
jest wizyta Gorbaczowa w Watyka-
nie.
--- W najwiêkszych o�rodkach aka-
demickich w ca³ej Polsce odby³o siê
zapowiedziane na 11 bm. manifesta-
cje i  wiece studentów domagaj¹-
cych siê reaktywacji Niezale¿nego
Zrzeszenia  S tudentów.  Do tego

transparentami WiP-u i KPN-u uda³a siê pod Studium Wojskowe UJ. Ma ono
byæ pikietowane we wszystkie dni, w które odbywaj¹ siê tam zajêcia na apelu
przed i po nich.
   Po przemowach studenckich wyst¹pi³ tak¿e rektor Grodziski, który powie-
dzia³, i¿ z du¿ym zainteresowaniem obserwowa³ dzia³ania NZS od wiosny
tego roku. Chcia³by, aby organizacja ta mog³a dzia³aæ utrzymuj¹c siê jednak
wg przyjêtych regu³. Jest za pluralizmem chocia¿ osobi�cie jest przeciwny
skrajno�ciom zarówno rz¹dom monopartii jak i skrajnej demokracji. Jest jednak
belfrem i zwraca uwagê, ¿e to, na czym zale¿y mu najbardziej to poziom na-
uczania na uczelni, który nie mo¿e siê obni¿yæ. Powinien przyczyniæ siê do
tego i NZS. Pomoc Zrzeszenia, które jego zdaniem powinno przej¹æ tradycje
przedwojennego Bratniaka powinna obj¹æ tak¿e sferê socjalno-bytow¹. Uczel-
nia boryka siê bowiem z ogromnymi trudno�ciami administracyjno-finansowy-
mi. Przedstawiciele NZS-u poinformowali, i¿ pierwsze dzia³ania w tym kierun-
ku dotyczyæ bêd¹ spraw mieszkaniowych. Niedobór miejsc w akademikach
szacuje siê bowiem na oko³o 50%. Zrzeszenie zamierza wyst¹piæ do w³adz
uczelni z postulatem zalegalizowania "waletów", czyli mieszkaj¹cych w akade-
mikach bez formalnego zezwolenia NZS mo¿e odnotowaæ pierwszy choæ na
razie skromny sukces. Wiec 11 pa�dziernika pod Collegium Witkowskiego uzy-
ska³ akceptacjê w³adz uniwersyteckich mimo to, ¿e NZS jest nadal organizacj¹
nielegaln¹. Wyst¹pi³ tak¿e na nim protektor Grodziski, który rozmawia³ wresz-
cie ze studentami jak z pe³noprawnymi cz³onkami spo³eczno�ci akademickiej.
Slogan ów powtarzany dot¹d czêsto rzadko realizowano.
   Rektor Grodziski powiedzia³ te¿, ¿e zapowiada siê w Krakowie gor¹ca je-
sieñ. I rzeczywi�cie, atmosfera w�ród studentów przypomina trochê nastroje z
1981 r. Pojawi¹ siê zreszt¹ te same postulaty: dobrowolno�æ w wyborze, a tym
samym zniesienie obowi¹zku uczêszczania na tzw. przedmioty spo³eczno-po-
lityczne i jêzyki obce (j. rosyjski), zlikwidowanie wojska. Jawnie pod szyldem
NZS-u, jak w 1981r sprzedaje siê bibu³ê. Na dziedziñcu Uniwersytetu War-
szawskiego mo¿na ju¿ dostaæ podobno wszystko.
   Za� na wspomnianym wiecu NZS-u w Krakowie mia³a miejsce zabawna i
sympatyczna scena. Poniewa¿ placu nie nag³o�niono, mówcy usadowili siê na
stercie le¿¹cych tam dachówek, sk¹d przemawiali. Przyby³y na wiec rektor nie
zdo³a³ siê tam wdrapaæ. Kiedy zacz¹³ mówiæ, nie by³o go s³ychaæ. Wtedy
zgromadzeni przykucnêli, a niektórzy przyklêkli. G³os rektora zabrzmia³ dono-
�niej. Lecz kto� móg³by zapytaæ, czy dialog w³adz uczelni ze studentami bê-
dzie ci¹gle prowadzony w takiej w³a�nie pozycji. To, co zosta³o przez rektora
powiedziane, sugerowaæ mog³o, ¿e nie. Obiecuj¹co zabrzmia³y te¿ gor¹ce
oklaski, jakimi nagrodzi³a tê przemowê powstaj¹ca z klêczek m³odzie¿.

wyrzucani s¹ nawet z grobów. Bez Boga cz³owiek nigdy nie bêdzie dobry - a
system uczciwy.
4) Przekazuje nadziejê doczesn¹ i wieczn¹. Bez nadziei cz³owiek nie mo¿e
¿yæ. Wpada w rozpacz.
5) U�wiêca ludzi i pracê, by da³a zysk na wieczno�æ. Praca nad pracê.
   Na koniec ksi¹dz Sitko poinformowa³, ¿e w Polsce istnieje Duszpasterstwo
Ludzi Pracy. Przewodnicz¹cym Komisji Episkopatu d/s Duszpasterstwa Ludzi
Pracy jest ksi¹dz kardyna³ H. Gulbinowicz. W ka¿dej diecezji s¹ referenci.
   Ludzie pracy - ludzie utrudzeni i uciemiê¿eni - zaufajcie Ko�cio³owi, bo
Ko�ció³ by³ z Wami, jest z Wami i bêdzie z Wami.
   Dope³ni³ te s³owa ksi¹dz przeor Rufin Abramek, witaj¹cy pielgrzymów u
stóp Jasnej Góry. Grzmia³ on niczym ksi¹dz Korecki na Szwedów. Naród -
powiedzia³ - czeka na argument Jasnogórski. To miejsce wielkiego zawierzenia.
Tu bije serce Solidarno�ci. Wiedzieli�my, ¿e nie umar³a. Bracia robotnicy -
przechowali�cie w czas trudny jak bry³ê z³ota jedno s³owo: solidarno�æ. Nie
pozwólcie go splamiæ ha³asem, tanim pokrzykiwaniem, ³atwymi pochodami.
Zachowajcie si³y na wielki marsz ku wolnej ojczy�nie. Nie zniszczcie go po-
dzia³ami, sporami o ma³e sprawy. Odkryli�cie s³owo z najczystszego kwarcu.
Nie pozwólcie go zmiêkczyæ.
   Jasna Góra to rzeczywi�cie mocny argument.

wtorki godz. 17-19

soboty godz. 10-17

punkt informacyjny
Regionalnej Komisji �Solidarno�ci� Ma³opolska

dzia³a

ul. Stolarska DOMINIKANÓWw ko�ciele
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g³ównego ¿¹dania do³¹czono tak¿e
wiele innych postulatów zawartych w
uchwalonym niedawno programie
NZS-u
--- Polskê odwiedzi³ John Whitehead.
Spotka³ siê m.in. z Lechem Wa³ês¹. Po
ostatnich spotkaniach Janusza Onysz-
kiewicza w Stanach Zjednoczonych,
spotkanie to by³o okazj¹ do kolejnych
rozmów na tak wysokim szczeblu.

ZE �WIATA

--- Chwiej¹ siê dyktatury. W og³oszo-
nych w Chile wyborach poniós³ po-
ra¿kê jedyny kandydat - rz¹dz¹cy od
15 lat dyktator Pinochet. Za rok ma
ust¹piæ i odbêd¹ siê wtedy w Chile
wolne wybory. A mo¿e by tak rów-
nie¿ Jaruzelski?

   Po zamkniêciu ko�cio³a �w. Marii
Magdaleny pozosta³y we Lwowie
jeszcze trzy czynne �wi¹tynie kato-
l ick ie .  Nie  na  d³ugo.  W marcu
1951 r. podobny los spotka³ nie-
wielki ko�ció³ek pod wezwaniem
Matki Boskiej �nie¿nej. W tym przy-
padku powodem by³  brak sa l  do
prezentacji wystaw fotograficznych.
Wchodzimy, a jak¿e, s¹ fotosy i za-
s³ona oddzielaj¹ca o³tarz od reszty
ko�cio³a. Wykonano to zadanie tyl-
ko w po³owie. Dos³ownie. Nad pa-
rawanem widoczne s¹ górne partie
zachowanego o³tarza. Zachowanego
po co? Celowa polityka, niedba³o�æ,
lenistwo? Nie sposób odpowiedzieæ.
   Ko�ció³ pod wezwaniem �w. Anto-
niego po³o¿ony jest stosunkowo da-
leko od centrum, przy ul. £yczakow-
skiej. Wiêkszo�æ przyjezdnych Pola-
ków z regu³y chodzi do Katedry. Do
ko�cio³a �w. Antoniego znacznie
mniej. Zreszt¹ nie jest on otwarty
codziennie. Informacja praktyczna:
msze �w. celebrowane s¹ tutaj, w
ka¿d¹ niedzielê o godz. 18.00 oraz
w poniedzia³ki i wtorki o godz. 9.00
rano. Odprawia je doje¿d¿aj¹cy z
Sambora ks. Kazimierz Mi¹czyñski.

   Nie  sposób bêd¹c we Lwowie
omin¹æ drugi czynny, oprócz Kate-
dry, ko�ció³ tego miasta. Korzystamy
z okazji, ¿e zbiera siê grupka para-
fian na wspólne modlitwy. Mo¿emy
wej�æ do �rodka.  Dwa rzêdy ³aw
zajmuje kilka starszych kobiet, jacy�
mê¿czy�ni.  Widaæ te¿ m³odzie¿.
Zaraz przy wej�ciu, po prawej rzuca
siê w oczy zawieszony na �cianie
dyplom z charakterystycznym wize-
runkiem. Ale¿ tak. To b³ogos³awieñ-
stwo naszego Papie¿a dla ko�cio³a
�w. Antoniego. I symboliczna data:
11 listopada1982 r. Sciszonym g³o-
sem prowadzimy rozmowê z jedn¹ z
pañ. Odpowiada nam �piewnym ak-
centem kresowym. A jest czego po-
s³uchaæ�. Wyci¹gamy plik zdjêæ z
Matk¹ Bosk¹, Chrystusem, Papie-
¿em, modlitewniki i przechodz¹c od
³awki do ³awki rozdajemy miêdzy
parafian. Ogólne poruszenie, widaæ
nieskrywanie ³zy w oczach. Zbyt
du¿e wzruszenie, aby siê temu nie
poddaæ. ¯al, ten bezsilny ¿al. Wy-
chodzimy pospiesznie.
   Przed ko�cio³em s toi  a¿urowa
dzwonnica. Dwóch dzwonów bra-
kuje.  Osta³  s iê  t rzeci ,  � rodkowy.
Mo¿e g³osiæ chwa³ê Pana. Pozostaje
nadzieja. Utwierdza w niej stoj¹ca
obok dzwonnicy kamienna figura
patrona ko�cio³a. �wiêty Antoni spo-
gl¹da na nas pe³en pogody i... za-
chêty.

RAPORT
ze

LWOWA
cz. III

   PRL mo¿na poznawaæ na ró¿ne sposoby. Czytaj¹c "Trybunê Ludu" i Mi³osza,
wchodz¹c do Pewexu i GS-u w Limanowej, witaj¹c papie¿a i ¿egnaj¹c znajo-
mych zdecydowanych na emigracjê, odwiedzaj¹c kryptê Pi³sudskiego na Wa-
welu i bar "uniwersalny" za rogiem, rozmawiaj¹c ze �ledczym i przywódc¹
KPN-u.
   Ale mo¿na te¿ poznawaæ PRL w towarzystwie cudzoziemca z Zachodu - ta-
kiego jak mój przyjaciel Z. Nie jest on nikim specjalnym, chocia¿ dla potrzeb
niniejszych uwag mo¿e siê on wcielaæ w ró¿ne postacie, które ³¹czy jedna
cecha - w swojej g³êbokiej naiwno�ci chc¹ nas zrozumieæ. Innymi s³owy mój
przyjaciel to "przyjaciel zbiorowy", przyje¿d¿aj¹cy w te strony jako turysta,
dziennikarz, student, businessman, pisarz, pielgrzym czy profesor uniwersytetu.
W jego towarzystwie nasze narzekania, modlitwy i smutki przestaj¹ wystar-
czaæ. Chc¹c nie chc¹c musimy zacz¹æ my�leæ. Oczywi�cie mo¿emy wymioto-
waæ, ale wtedy Z. szybko siê zniechêci i poprzestanie na wydawnictwach In-
terpressu lub w najgorszym razie nie zaprosi nas do siebie, na co przecie¿
zawsze liczymy. Lista pytañ uk³adaj¹ca siê w g³owie Z. nieodmiennie obejmu-
je problemy, nad którymi akurat najmniej siê zastanawiamy.
   A my szukaj¹c odpowiedzi na nie, zaczynamy wywód od zwrotów klasycz-
nych, typu: "Jak wiesz. W 1945 roku�.", lub gdy problem jest mniej oczywisty,
od chrztu Polski czy odsieczy Wiedeñskiej. Je¿eli nawet te daty czy fakty co�
mu mówi¹, to doprawdy trudno wymagaæ, aby skojarzy³ on wej�cie komuni-
stów z, powiedzmy, prze¿yciami w urzêdzie celnym, których w³a�nie dozna³.
A by³o to tak:
   Z. porwany rozmachem solidarno�ciowych przemian w Polsce, postanowi³
na miejscu zapoznaæ siê z sytuacj¹ i w tym celu wystara³ siê o rz¹dowe sty-
pendium na UJ w Krakowie. Zapakowa³ skromny baga¿, w�ród którego znajdo-
wa³ siê jego stary rower. S³ysza³ co� nieco� o trudno�ciach komunikacyjnych,
kartkach na benzynê i pustych pó³kach, a poza tym na rowerze je�dzi³ zawsze
i wszêdzie, nie widzia³ wiêc powodu, aby siê z nim na rok rozstawaæ. Rower
dojecha³ szczê�liwie, nie licz¹c ukradzionej pompki, urwanego hamulca i
porysowanej przerzutki, któr¹ kto� mozolnie acz bezskutecznie usi³owa³ wy-
krêciæ. Po roku, (w ci¹gu którego cztery razy musia³ prosiæ rodzinê o przys³a-
nie mu dêtek, kleju oraz �rub do tylnej piasty) uda³ siê wraz z rowerem do
Urzêdu Celnego przy ulicy Kamiennej w celu wyekspediowania go do domu
Hartwigiem. Tutaj jednak okaza³o siê, ¿e najpierw musi udowodniæ, ¿e rower
ten wwióz³ do PRL-u i ¿e jest jego w³a�cicielem. Ustne zapewnienia, które to
tej pory wystarcza³y wszêdzie tam, gdzie je�dzi³ razem z rowerem, a wiêc we
Francji, Sri Lance, Portugalii i na Seszelach, potraktowano jako niewystarcza-

Mój przyjaciel Z.
r o w e r

j¹ce, a innych dowodów nie posia-
da³, gdy¿ kwit wwozowy sprzed roku
wyszczególnia³ "rower sztuk jedna",
lecz nie okre�la³ jego marki. Celnik
zdecydowa³ wiêc, ¿e Z. musi zap³a-
ciæ 300% c³a od warto�ci bie¿¹cej
roweru, któr¹ ustali³ na 60 tys. z³. Z.
zdumia³ siê niepomiernie, gdy¿ rower
zu¿yty by³ w 40-50% i gdyby nie sen-
tyment, chêtnie odda³by go komu� za
darmo. Odmówi³ wiêc, a celnik po-
wiedzia³,  ¿e w takim razie s¹ dwa
wyj�cia albo Z. napisze podanie w
trzech kopiach, potwierdzone przez
t³umacza przysiêg³ego i ostemplowa-
ne znaczkami skarbowymi do G³ów-
nego Urzêdu Ce³ z pro�b¹ o "umo¿li-
wienie wywozu roweru marki� pro-
dukcji symbol�. nr �. kolor�. stan
zu¿ycia�. poza obrotem warunko-
wym" i poczeka dwa tygodnie na od-

powied�, albo "wie pan, wszystko da
siê   z a ³  a t  w i  æ"   -  tu zawiesi³
g³os. Niestety Z. ani nie móg³ czekaæ
przez dwa tygodnie, ani nie wiedzia³,
co by te¿ mog³o znaczyæ s³owo "za-
³atwiæ" (co, na marginesie jasno do-
wodzi, ¿e w sumie zmarnowa³ swój
pobyt w Polsce). W ten sposób oto
sta³em siê posiadaczem francuskiego
roweru, którego zazdroszcz¹ mi oko-
liczne dzieci i który mimo 40-50 pro-
centowego zu¿ycia, próbowano mi
ju¿ ukra�æ trzy razy, a mój, przyjaciel
Z. zmieni³ siê ponoæ nie do pozna-
nia, bo - jak donosz¹ mi jego znajomi
- od czasu pobytu w Polsce nie wie-
rzy ju¿ niczyim zapewnieniom, tylko
od razu ¿¹da dowodów. Mam jedynie
nadziejê, ¿e w koñcu za³atwi mi za-
proszenie, bo rower w³a�nie siê ze-
psu³ i potrzebne s¹ czê�ci.
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--- 18 pa�dziernika br. na Miasteczku
Studenckim zwo³any zosta³ w trybie
nag³ym kolejnym wiec studencki dla
poparcia bojkotu szkolenia wojsko-
wego w czasie studiów. Dzia³acze
studenckiego WiP-u zaproponowali,
by w celu wiêkszej koordynacji dzia-
³añ powo³aæ wspólny komitet wystê-
puj¹cy w imieniu bojkotuj¹cych woj-
sko studentów. Ma siê on sk³adaæ z
przedstawicieli ró¿nych kierunków i
lat. Akcja zapocz¹tkowana na Uni-
wersytecie rozszerza siê. Na wiecu
wyst¹pili przedstawiciele AGH, WSP,
ASP, którzy popieraj¹c bojkot, przed-
stawil i  jego przebieg na w³asnych
uczelniach. Przebiega on mniej wiê-
cej tak, i¿ grupy studentów pikietuj¹
studium wojskowe, a studenci lat ma-
j¹cych zajêcia z wojska, podejmuj¹
decyzjê o zaprzestaniu uczestnictwa
w nich. Represji na razie nie ma, ale
s¹ ju¿ pogró¿ki i naciski wobec lide-
rów akcji. Spodziewaj¹c siê ostrzej-
szych kroków, studenci chc¹ mieæ
w³asne przedstawicielstwo do roz-
mów z w³adzami uczelni. Bojkot za-
jêæ wojskowych przez studentów za-
istnia³ w zwi¹zku z wprowadzeniem
s³u¿by zastêpczej, któr¹ nie objêto
studentów. Rozwija siê on w zaognio-
nej atmosferze �rodowisk akademic-
kich. Rozmowy w³adz uczelni kra-
kowskich z przedstawicielami samo-
rz¹dów studenckich tych¿e uczelni z
czerwca tego roku skoñczy³y siê bo-
wiem wspólnym apelem do minister-
stwa domagaj¹cym siê zmiany ustawy
o szkolnictwie wy¿szym. Apel pozo-
sta³ jednak bez odpowiedzi. Studenci
maj¹ wiêc uzasadnione przekonanie,
¿e po wiosennych strajkach dali siê
wpu�ciæ w rozmowy, w trakcie któ-
rych zostali po prostu wykiwani. Te-
raz wiêc 7 spo�ród 11 samorz¹dów
uczelni krakowskich zawar³o porozu-
mienie i popiera akcjê WiP-u. Poin-
formowa³ o tym na wiecu przedstawi-
ciel samorz¹du UJ. Nie wiedzieæ jed-
nak czemu w³adze uczelni zgadzaj¹
siê na strusi¹ politykê Ministerstwa
Edukacj i  Narodowej .  Senat  UJ  na
przyk³ad, na swoim nadzwyczajnym
pos iedzeniu  15 pa�dziern ika  br.
sprzeciwi³ siê planowanym wiecom
studenckim, proponuj¹c w zamian
rozmowy z dziekanami oraz przedsta-

wicielami Ministerstwa Obrony Naro-
dowej. Zbuntowanym studentom na-
dal powtarza siê: "tylko cicho".
--- Nastêpny wiec zapowiedziano 20
bm. Odby³ siê on przy do�æ sporej
frekwencji. Kilkuset studentów mia³o
opowiedzieæ siê za strategi¹ walki z
wojskiem na studiach. Przedstawio-
no dwie koncepcje: ca³kowita likwi-
dacja wojska na studiach (a co za
tym idzie - i Studium Wojskowego)
czego domaga s iê  s tudenck i  WiP
oraz powa¿ne ograniczenie zajêæ
wojskowych na studiach (lecz bez li-
kwidacji Studium Wojskowego), za
czym opowiada siê NZS. Wiêkszo�æ
wybra³a w g³osowaniu wariant drugi.
Sk³adaj¹ siê nañ nastêpuj¹ce ¿¹da-
nia:  wprowadzenie w miejsce do-
tychczasowych zajêæ z wojska teore-
tycznego kursu odbywanego w trak-
cie studiów lub po ich zakoñczeniu,
zwolnienie od niego osób z katego-
r i¹ E,  usuniêcie z programu kursu
przedmiotów s³u¿¹cych indoktryna-
cji politycznej oraz skrócenie s³u¿by
wojskowej absolwentów do 3 mie-
siêcy (zamiast roku jak teraz). Wo-
bec rozszerzania siê akcji  bojkotu
postanowiono powo³aæ komitet boj-
kotowy na UJ jak i cia³o reprezentu-
j¹ce ca³e �rodowisko akademickie
Krakowa. Nastêpnie poinformowano
o zasiêgu bojkotu na Uniwersytecie.
W drugim tygodniu akcji przybra³ on
na sile i osi¹ga 60-90% nieobecnych
na zajêciach. Na uniwersytecie jest
on najwiêkszy, ale wed³ug informacji
z AGH, WSP, ASP i tam zaczyna siê
on rozszerzaæ. Poinformowano te¿ o
rozszerzaniu siê bojkotu tzw. przed-

miotów spo³eczno-politycznych. Do
tej pory na UJ na zajêcia z nich nie
chodz i  ju¿  11  k ie runków.  C i¹g le
przy³¹czaj¹ siê nowe. Postawa w³adz
uczelnianych wobec protestów stu-
denckich zarówno w sprawie zajêæ
wojskowych jak i  spo³eczno-poli-
tycznych jes t  do�æ niewyra�na.  Z
jednej strony dano zgodê na odbycie
legalnego wiecu przez nielegalny
NZS, z drugiej za� rozmawia siê ze
studentami jak z przedszkolakami.
Na UJ zjawili siê np. przedstawiciele
MON-u, by rozmawiaæ w sprawie
reformy zajêæ wojskowych, ale - jak
siê okaza³o -  bez ¿adnych upraw-
nieñ ani co gorsza propozycji roz-
wi¹zania konfliktu. Studentom oferu-
je siê ¿eby zakoñczyli bojkot, co jest
warunkiem negocjacji, lecz po do-
�wiadczeniach z wiosny tego roku
nie robi to na nich ¿adnego wra¿e-
nia. Senat za� opowiada siê jak zwy-
kle za ³agodnymi formami protestu.
Nic te¿ dziwnego, ¿e bojkot zajêæ
wojskowych rozszerza siê. Podobnie
z reszt¹ jak bojkot przedmiotów spo-
³eczno-politycznych, w sprawie któ-
rych nie próbuje siê na razie ze stu-
dentami w ogóle rozmawiaæ i straszy
siê jedynie konsekwencjami. Na ko-
niec wiec uchwali³ rezolucjê oskar-
¿aj¹c¹ Gazetê Krakowsk¹ o k³am-
stwo i szkalowanie studentów UJ.
- - -  Na wiecu 20.10 br.  s tudenci
uchwalili rezolucjê oskar¿aj¹c¹ Ga-
zetê Krakowsk¹ o k³amstwo i szkalo-
wanie s tudentów UJ.  W notatce z
19.10 br Gazeta opisa³a naj�cie stu-
dentów UJ na studium Wojskowe w
dniu 11.10. Notatka mówi, ¿e zosta³o

   Pesymi�ci twierdzili od pocz¹tku, ¿e o ile trudno by³o zasi¹�æ z w³adz¹ do
okr¹g³ego sto³u, to jeszcze trudniej bêdzie od niego wstaæ. I oto w³a�nie mo-
ment ów nadszed³.
   Co zrobi Wa³êsa? Czy zachowa siê równie odwa¿nie jak przed kilkoma tygo-
dniami, kiedy to wygasza³ sierpniowe strajki i par³ do spotkania z Kiszcza-
kiem? Czy starczy mu teraz odwagi, by zerwaæ rozmowy, w które zaanga¿owa³
ca³y swój autorytet? Ich wynik wydaje siê bowiem zgodny z wizj¹ pesymi-
styczn¹. W³adza chce siê z opozycj¹ porozumiewaæ, ale nie my�li opozycji
ustêpowaæ.
   Jeszcze raz okaza³o siê, ¿e jakiekolwiek ustêpstwa ze strony re¿imu uzyskaæ
mo¿na jedynie pod sta³¹ gro�b¹ zaburzeñ i niepokojów spo³ecznych. Kiedy
trwa³y strajki, "okr¹g³y stó³" mia³ siê zebraæ zaraz po ich ustaniu. Potem do
koñca wrze�nia. Nastêpnie w po³owie pa�dziernika. Teraz za� w komunikacie
z obrad Politbiura czytamy, i¿ ma ono zdecydowan¹ wolê doprowadzenia do
spotkania w mo¿liwie najkrótszym terminie. Oznacza to, i¿ mo¿e nast¹piæ w
bli¿ej nieokre�lonej przysz³o�ci.
   Podobnie zmienia³o siê stanowisko PZPR wobec ewentualnych uczestników
spotkania. Najpierw dominowa³o has³o: nie wa¿ne kto sk¹d przychodzi. Potem
dodawano: ale z czym przychodzi. Na ostatniej za� naradzie aktywu robotni-
czego Jaruzelski dorzuci³: ale te¿ i dok¹d idzie.
   Inicjuj¹cy rozmowy genera³ Kiszczak nie postawi³ ¿adnych warunków
wstêpnych z wyj¹tkiem jednego by uczestnicy "okr¹g³ego sto³u" przestrzegali
porz¹dku konstytucyjnego PRL. W tym celu wynaleziono wiêc w Polsce opo-
zycjê konstruktywn¹, czyli tak¹, która przestrzega. Z konieczno�ci zaliczono
do niej Wa³êsê, chocia¿ Urban twierdzi³, ¿e to w ka¿dym przypadku zale¿y od
tego, co Wa³êsa mówi. Inni liderzy Solidarno�ci jak Kuroñ i Michnik nie prze-
dostali przez owo ucho igielne konstytucjonalizmu. By zapobiec ustaleniu
przez Kiszczaka sk³adu reprezentacji opozycji Wa³êsa odrzuci³ propozycjê
jeszcze jednego spotkania przygotowawczego. W³adza traktuje jednak to spo-
tkanie jak niezbêdny warunek dalszych rozmów.
   W tym wydaniu "okr¹g³y stó³" przypominaæ zaczyna os³awione ju¿ konsulta-
cje spo³eczne. W czasie niekoñcz¹cego siê konsultowania postulatów w otwar-
tej i szczerej dyskusji bez tematów tabu re¿im spokojnie zrobi swoje.

Wstaæ od sto³u
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ono zdemolowane, a pikiety z³o¿o-
ne s¹ z agresywnych bojówkarzy.
Nie jest to zgodne z prawd¹, o czym
mogl i  przekonaæ s iê  cz³onkowie
w³adz uczelni obserwuj¹cy osobi-
�c ie  opisywane wydarzenia .  W
zwi¹zku z tym studenci postanowili
wystosowaæ pisemny protest do Ga-
zety Krakowskiej oraz domagaæ siê
od Senatu uczynienia podobnego
kroku. Senat, jak wiadomo, ma obo-
wi¹zek dbania o dobre imiê uczelni,
na który siê zreszt¹ wielokrotnie po-
wo³ywa³.
--- 20 pa�dziernika powsta³ 12-oso-
bowy Komitet Bojkotowy UJ, które-
go zadaniem jest  koordynowanie
wszelkich dzia³añ zwi¹zanych z
bojkotem wojska na UJ .  23 pa�-
dziernika br. powsta³ natomiast Miê-
dzyuczelniany Komitet Bojkotowy,
który zacz¹³ wydawaæ Biuletyn Boj-
kotowy, publikuj¹cy o�wiadczenia i
inne wiadomo�ci dotycz¹ce bojkotu.
Akcjê studentów popar³ Komitet Or-
ganizacyjny "S" HiL. "Szermowanie
has³em walki o pokój - stwierdza
Komitet - idzie w parze z militaryza-
cj¹ spo³eczeñstwa, rozbudow¹ armii
ponad wszelkie potrzeby".
--- 25 pa�dziernika br. aresztowany
zosta³ Pawe³ Chojnacki, student hi-
storii UJ, zaanga¿owany w bojkot
wojska oraz przedmiotów politycz-
no-spo³ecznych. Przyczyn¹ by³o za-
pewne zaj�cie, jakie ma³o miejsce
kilka dni temu na Politechnice. Gru-
pê studentów pikietuj¹cych tamtej-
sze studium zaatakowa³ osobi�cie
jego szef. p³k Migda³. Przy tej okazji
straci³ guzik, co sta³o siê podstawo-
w¹ do wniesienia przezeñ oskar¿e-
nia o zniewagê munduru. Miêdzy-
uczelniany Komitet Bojkotowy wy-
st¹pi³ w tej sprawie z pismem do
Kolegium Rektorów domagaj¹c siê
wyja�nienia  sprawy oraz  gro¿¹c
og³oszeniem gotowo�ci strajkowej w
przypadku dalszych aresz towañ
w�ród studentów. W pi�mie zapo-
wiedziano dalsze wiece zwi¹zane z
akcj¹ bojkotu.
--- W tym samym dniu, tj. 25.10. br.
aresztowany zosta³ równie¿ Przemy-
s³aw Markiewicz, student Politech-
niki Krakowskiej, cz³onek KO NZS
na Politechnice. Powodów nie do-
my�laj¹ siê nawet jego najbli¿si ko-
ledzy.
--- 19 pa�dziernika br. odby³ siê te¿
wiec na Politechnice, na którym o-
mawiano sprawê p³k. Migda³a. Ude-
rzony przez niego Pawe³ Chojnacki
przedstawi³ ca³e wydarzenie. Wi-
dzia³o je zreszt¹ wielu �wiadków.
Zaprzecza³  im p³k Migda³  twier-
dz¹c, ¿e kocha m³odzie¿. Rektor Po-
litechniki zobowi¹za³ siê przed Sa-
morz¹dem do wyja�nienia sprawy.
Samorz¹d jednak wspólnie z NZS-
em wystosowa³ list do rektora doma-
gaj¹cy siê zwolnienia p³k. Migda³a z
Politechniki. Pod listem podpisa³o
siê kilkuset studentów. Nie wiadomo
jednak czy w ogóle rektor ma prawo
zwalniaæ takiego mundurowego na-
uczyciela akademickiego. Ca³kiem
mo¿liwe,  ¿e nie.  Wtajemniczeni
twierdz¹ nawet, ¿e prêdzej p³k Mig-
da³ mo¿e mieæ prawo zwolniæ rek-
tora.

   W Polsce Ludowej od kilku dziesiêcioleci rozprawiano siê z Marsza³kiem
i jego legend¹. Zarówno Pi³sudskiego jak i dzieñ 11 listopada skazano na nie
pamiêæ. To przedwojenne �wiêto pañstwowe czczono oficjalnie po wojnie
po raz ostatni bodaj¿e w roku 1945. Potem w oficjalnej propagandzie zapa-
d³a o nim g³ucha cisza. Narodziny Polski wi¹zano odt¹d stanowczo z dat¹
22 lipca 1944. Kult Marsza³ka likwidowano za� bezceremonialnie: w drugiej
po³owie lat czterdziestych Krypta Pi³sudskiego pod Wie¿¹ Srebrnych Dzwo-
nów w Katedrze Wawelskiej zosta³a zabita deskami. W tych czasach k³opo-
tami koñczy³o siê samo wymówienie nazwiska Pi³sudskiego. Nad tym, aby
nie ukaza³o siê ono w druku czuwa³a wszechobecna cenzura. Chyba, ¿e
u¿yte zosta³o w odpowiednim kontek�cie: agent imperializmu, wróg postêpo-
wej ludzko�ci (czyli bolszewików), ten, który doprowadzi³ Polskê do zguby.
   Tak by³o do roku 1956, kiedy to na fali pa�dziernikowej odwil¿y od¿y³a
tak¿e pamiêæ o Marsza³ku. Kryptê Pi³sudskiego udostêpniono publiczno�ci i
przez parê lat mo¿na by³o ogl¹daæ nawet jego twarz przez szybkê w wieku
trumny, w której spoczywa³y zabalsamowane zw³oki. Pa�dziernikowe wrze-
nie w Polsce nie doprowadzi³o jednak do wskrzeszenia rocznicy 11 listopa-
da. Gomu³ka mówi³ tylko przecie¿ o polskiej drodze do socjalizmu, a nie do
Polski. Wszystko, na co wtedy zezwolono, to uczenie 1957 roku 120 roczni-
cy urodzin Artura Grottgera. Gazeta Krakowska, na której siê ca³y czas opie-
ram, pisa³a o nim jak o wzorze Polaka, który ca³y wysi³ek swojego ¿ycia po-
�wiêci³ ojczy�nie. Grottger, mimo swych oczywistych zas³ug, by³ w tym
przypadku tematem zastêpczym, jak¿e typowym dla komunistycznej propa-
gandy.
   Przez nastêpne dwadzie�cia lat nie by³o nawet i tego. 11 listopada 1976
wspomniana Gazeta Krakowska donosi³a na przyk³ad: "Wczoraj rano fontan-
na na placu Mariackim nie mog³a siê zdecydowaæ czy ma przyst¹piæ do
"pracy" czy nie. Dyplomatycznie wiêc ciurka³a s³ab¹ stró¿k¹ wody". O mija-
j¹cej w³a�nie rocznicy odzyskania niepodleg³o�ci nie napisano natomiast ani
s³owa. Dyplomacja ciurkaj¹cej fontanny zast¹pi³a w zupe³no�ci czyn zbroj-
ny, który przywróci³ nam wolno�æ.
   Tymczasem jednak, w latach 50-tych i 60-tych, ka¿dego 11 listopada od-
bywa³y skromne obchody religijne w Krypcie Pi³sudskiego na Wawelu. Brali
w nich udzia³ byli legioni�ci i ich rodziny oraz niewielkie grono osób zain-
teresowanych. Zaczê³a pojawiaæ siê te¿ m³odzie¿. Ona to w³a�nie w epoce
ciurkaj¹cej fontanny Gierka, kiedy rocznica 11 listopada pogr¹¿ona by³a w
oficjalnej niepamiêci, wysz³a z obchodami �wiêta niepodleg³o�ci poza obrêb
Krypty. W³a�nie w roku 1976 niewielka grupa uczestników obchodów 11 li-
stopada uda³a siê z Wawelu pod Grób Nieznanego ¯o³nierza na Placu Ma-
tejki. Od�piewano tam hymn i Rotê. Bano siê przemawiaæ.
   Jednak ju¿ za dwa lata, w roku 1978, nast¹pi³ prawdziwy przewrót. Ekipa
Gierka postanowi³a bowiem zwekslowaæ obchody 60-lecia odzyskania nie-
podleg³o�ci, bo oto zaczê³a sypaæ siê gospodarka. Oficjalna propaganda od-
zyska³a mowê po to, by lansowaæ tezê o jedno�ci moralno-politycznej naro-
du. Na skutek za³amania gospodarczego spowodowanego polityk¹ Sekretarza
ros³o bowiem w narodzie uznanie dla polityki Naczelnika. W wydaniu gier-
kowskim 60-t¹ rocznicê odzyskania niepodleg³o�ci obchodzono ceremonial-
nie, lecz bez Pi³sudskiego. Gazeta Krakowska mimo kilku okoliczno�ciowych
publikacji, w ogóle go nie wymienia, jak równie¿ zreszt¹ daty 11 listopada,
któr¹ zast¹piono 6 listopada - dniem powstania Tymczasowego Rz¹du Repu-
bliki Polskiej Ignacego Daszyñskiego w Lublinie. Okraszono za� wszystko 22
lipca. Gazeta Krakowska z 4 listopada 1978 tak oto relacjonuje te obchody:
"Z okazji odzyskania niepodleg³o�ci odbywa siê w kraju szereg imprez, które
przypominaj¹ wydarzenia bliskie sercu wszystkich Polaków, wa¿ne daty w
dziejach narodu: rok 1918, wskrzeszenie pañstwowo�ci po ponad stuletniej
niewoli, rok 1944, powstanie Polski Ludowej i wkroczenie naszego narodu
na drogê socjalistycznego budownictwa".
   Karko³omne ³¹czenie �wiêta 11 listopada z 22 lipca uzasadnione by³o po-
niek¹d tym, i¿ od 1945 roku na pocz¹tku listopada czczono kolejne rocznice
Rewolucji Pa�dziernikowej. Oficjalnie lansowano tezê, i¿ niepodleg³o�æ
ofiarowa³ nam Lenina, nie Pi³sudski. 11 listopada móg³ wiêc obej�æ siê bez
tego ostatniego. Leninowsk¹ genezê niepodleg³o�ci akcentowo za� w³a�nie
³¹cz¹c 11 listopada z 22 lipca.
   Tzw. szeroka opinia nie da³a siê jednak zwie�æ. Uroczysto�ci niepodleg³o-
�ciowe odby³y siê wiêc dwutorowo. 4 listopada 1978 roku kwiaty pod Po-
mnikiem Nieznanego ¯o³nierza oraz pod Pomnikiem Mickiewicza i na P³y-
cie Ko�ciuszki w Rynku z³o¿yli oficjele z Frontu Jedno�ci Narodu, a 11 listo-
pada mia³y miejsce a¿ dwie nieoficjalne manifestacje. Przed po³udniem z
Krypty Pi³sudskiego na Wawelu wysz³a 60-osobowa grupa z wieñcami i
kwiatami, które po przej�ciu Grodzk¹, Rynkiem G³ównym i Floriañsk¹, z³o-
¿ono na Placu Matejki, pod Pomnikiem Nieznanego ¯o³nierza. Po po³udniu
za�, po okoliczno�ciowej mszy �w. w ko�ciele Mariackim uformowa³ siê
kilkutysiêczny pochód, który przemaszerowa³ t¹ sam¹ tras¹ entuzjastycznie
oklaskiwany przez mieszkañców Krakowa. Milicja zatrzyma³a ruch w okoli-
cach Placu Matejki, by przepu�ciæ pochód.

O OBCHODACH �WIÊTA 11 LISTOPADA
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--- Komitet Za³o¿ycielski "S" UJ zwo-
³a³  19 pa�dziern ika  br.  zebranie
otwarte, na którym poinformowa³ o
przebiegu starañ legalizacyjnych "S"
na UJ. Dyskutowano o posuniêciach
na wypadek pozytywnego za³atwienia
z³o¿onego w s¹dzie wniosku o reje-
stracjê "S" na uniwersytecie. Omawia-
no tak¿e projekt deklaracji programo-
wej Solidarno�ci z dnia 28.09.1988.
Rozwlek³e prawnicze dysputy skwito-
waæ by nale¿a³o stwierdzeniem, czy
nie sensowniej by³oby zastanowiæ
siê, co robiæ w przypadku odmowy
rejestracji, a nie na odwrót. Problem
ów zasygnal izowano,  a le  go n ie
podjêto. W sali  Collegium Chemi-
cum, gdzie odbywa³o siê spotkanie
obecnych by³o przesz³o czterys ta
osób. Solidarno�æ uniwersytecka liczy
sobie jak dot¹d przesz³o dziewiêciu-
set cz³onków.
--- Kolejny wiec studencki w sprawie
bojkotu wojska odby³ siê 27.10. br. w
Collegium Novum. Ujawni³y siê na
nim rozbie¿no�ci w ³onie kieruj¹cego
akcj¹ Miêdzyuczelnianego Komitety
Bojkotowego.  Podj¹³  on 26.  bm.
uchwa³ê o zawieszeniu bojkotu z
dniem 28. bm., aby stworzyæ dogod-
n¹ sytuacjê do rozmów z w³adzami.
Votum separatum wobec tej decyzji
zg³osi³a grupa WiP-owców tworz¹ca
bardziej radykalne skrzyd³o Komitetu.
WiP-owcy, którzy zainicjowali akcjê
bojkotu wojska na uniwersytecie,
uwa¿aj¹, i¿ w chwili, kiedy prawie
wszystkie uczelnie Krakowa (w sumie
9) przyst¹pi³y do akcji bojkotu, nie
mo¿na jej zawieszaæ. Tym bardziej,
¿e w zamian otrzymali jedynie do�æ
mgliste zapewnienia Kolegium Rekto-
rów, i¿ po zakoñczeniu bojkotu nie
bêdzie represji oraz rozpoczn¹ siê
rozmowy z przedstawicielami MON i
MEN. O�wiadczenie tej mniej wiêcej
t re�c i  wydal  do s tudentów rek tor
AGH prof. Jan Janowski. Obecny na
wiecu prorektor UJ. prof. Grodziski,
apelowa³ o zakoñczenie nielegalnego
wiecu, a tak¿e o zakoñczenie akcji
bojkotowej. Mówi¹c jedynie o nie-
obliczalnych ponoæ nastêpstwach ak-
cji studenckiej dla uczelni, nie mia³
w³a�c iwie  n ic  do zaoferowania
oprócz obiecanych te le fonicznie
przez Warszawê rozmów o reformie
zajêæ wojskowych.
-- -  Czwarty rok prawa UJ ju¿ t rzy
razy nie s tawi³  s iê  na zajêciach z
wojska. Wobec tego rektor Koj i dzie-
kan Majchrowski podpisali listê za-
wieraj¹c¹ 92 nazwiska osób, którym
nie zalicza siê zajêæ z wojska w se-
mestrze zimowym. Nie wiadomo jed-
nak czy oznacza to niezal iczenie
roku, skre�lenie z listy studentów, czy
inne l¿ejsze dolegliwo�ci. Bardziej
radykalni dzia³acze WiP-u twierdz¹,
¿e to pierwsze. Nie wiadomo te¿, co
oznacza gwarancja nie represjonowa-
nia studentów za udzia³ w bojkocie.
Wiadomo, ¿e przed dwoma dniami
aresztowano dwóch studentów, bior¹-
cych w nim udzia³. Innym za� powie-
dziano, ¿e represji  nie bêdzie, ale
potraktuje siê ich zgodnie z regulami-
nem. Wszystko to przyczynia siê do
radykalizacji nastrojów. WiP-owcy
przypominaj¹, jak traktowano ich w

   Wydawa³o siê, ¿e po ceremonialnych, co prawda, ale oficjalnych obcho-
dach 60-lecia propaganda nie mo¿e nadal przemilczaæ tego �wiêta. Ale w roku
1979 na temat odzyskania niepodleg³o�ci znowu zapanowa³a cisza. A¿ trudno
uwierzyæ, ¿e w rok po wielkiej fecie Gazeta Krakowska nie zamie�ci³a nawet
najmniejszej okoliczno�ciowej wzmianki. Najspokojniej w �wiecie odnotowa-
no natomiast 61 rocznicê zakoñczenia wojny we Francji. I znów, jak kiedy�,
media serwowa³y tematy zastêpcze.
   W roku 1979 nie by³o te¿ ¿adnych obchodów oficjalnych. 11 listopada te-
go¿ roku manifestacyjnie przesz³o jednak z Wawelu, znan¹ ju¿ tras¹, oko³o
100 osób, wieczorem za� wyruszy³ kilkusetosobowy pochód z³o¿ony w du¿ej
czê�ci z dzia³aczy opozycyjnych grup powsta³ych u schy³ku rz¹dów Gierka, a
to: KOR-u, SKS-u, KPN-u i ROPCiO. Milicja zachowywa³a ju¿ inaczej ni¿
przed rokiem. Zarówno rano jak i wieczorem na placu Matejki i w jego okoli-
cach wy³apywano demonstruj¹c¹ m³odzie¿.
   Wydarzenia sierpnia 1980 roku zmiot³y ze sceny politycznej Gierka wraz z
ca³¹ jego ekip¹. Zrodzi³a siê "Solidarno�æ", w której szeregach znale�li siê
uczestnicy demonstracji rocznicowych z lat poprzednich. Ale o �wiêcie 11 li-
stopada przypomnia³y sobie na powrót i w³adze. W roku 80 dosz³o nawet do
równoczesnego z³o¿enia kwiatów u Grobu Nieznanego ¯o³nierza przez dele-
gacjê partyjn¹ i solidarno�ciow¹. Sama "Solidarno�æ" jednak odciê³a siê od
obchodów oficjalnych urz¹dzaj¹c okoliczno�ciowy wieczór w Teatrze S³owac-
kiego. Po jego zakoñczeniu udano siê tradycyjnie na plac Matejki. Milicja nie
interweniowa³a.
   Zmieni³a siê te¿ propaganda. �wiêto odnotowano wreszcie w Gazecie Kra-
kowskiej we w³a�ciwym dniu i po³¹czono z osob¹ Pi³sudskiego. Nie wspo-
mniano ju¿ o 22 lipca. Jednak mimo tych zmian nie uda³o siê zlikwidowaæ
dwutorowo�ci jego obchodów. Spotkanie partii z "Solidarno�ci¹" przy sk³ada-
niu wieñców okaza³o siê pewn¹ niezrêczno�ci¹ ci¹¿¹c¹ obu stronom. Zarów-
no z jednej jak i z drugiej strony wyst¹pili ludzie, którzy wkrótce odeszli ze
swych stanowisk. Ówczesny I sekretarz Komitetu Krakowskiego PZPR Krystyn
D¹browa, partyjny libera³ podejrzany o sprzyjanie "Solidarno�ci", dotrwa³ na-
wet do stanu wojennego, ale potem zosta³ zes³any na placówkê zagraniczn¹.
Wcze�niej pozbawiony zosta³ funkcji przewodnicz¹cego ówczesnej krakow-
skiej "Solidarno�ci" Stanis³aw Zawada, podejrzany przez swych kolegów o
wspó³pracê ze s³u¿b¹ bezpieczeñstwa.
   Od nastêpnego, tj. 1981 roku ustali³y siê ju¿ na dobre dwa nurty obchodów
rocznicy 11 listopada. Rano celebruj¹ to �wiêto oficjele - wieczorem naród.
Tak te¿ by³o w roku 81.
   Po wieczornej mszy �w. na Wawelu na ulice Krakowa wyla³ siê 10-tysiêczny
t³um, który przemaszerowa³ na plac Matejki. By³a to, jak twierdz¹ obserwato-
rzy, najwiêksza powojenna manifestacja uliczna w Krakowie. Tym razem Gaze-
ta Krakowska, redagowana przez Macieja Szumowskiego, zamie�ci³a pe³n¹
relacjê zarówno z obchodów oficjalnych jak i nieoficjalnych, daj¹c nawet
zdjêcie z Krypty. Ale by³o to ju¿ na chwilê przed nastêpnym historycznym
zakrêtem.
   Og³oszony 13 grudnia 1981 roku stan wojenny zmieni³ sytuacjê o tyle, ¿e
w³adze przy pomocy milicji stara³y siê ograniczyæ nieoficjalne obchody �wiêta
niepodleg³o�ci i sprowadziæ je wy³¹cznie do oficjalnych. Gazeta Krakowska
nie zapomnia³a ju¿ o samej rocznicy i Pi³sudskim, lecz w³a�nie o owych kon-
kurencyjnych obchodach nieoficjalnych. Jednak coraz wiêksze t³umy groma-
dz¹ce siê co roku na Wawelu, czyni³y wyra�nie z Marsza³ka orê¿ w walce z
socjalizmem.
   Niesamowita by³a zawsze atmosfera tych wawelskich mszy rocznicowych na
11 listopada odprawionych po 13 grudnia 1981. Zasnuty listopadow¹ mg³¹
Kraków budzi³ w zebranych narodowe têsknoty. Na usta cisnê³y siê s³owa z
dramatu Wyspiañskiego: " listopad to dla Polaków niebezpieczna pora". Po
mszy �w. �piewano zwykle "Bo¿e co� Polskê" ze s³owami "ojczyznê woln¹ racz
nam wróciæ Panie", Rotê ze zwrotk¹: "Do krwi ostatniej kropli z ¿y³ bêdziemy
broniæ ducha, a¿ siê rozpadnie w proch i w py³ sowiecka zawierucha" i inne
antyre¿imowe pie�ni. Potem skanduj¹c antyrz¹dowe has³a rusza³ t³um ze
wzgórza, gdzie u jego stóp czeka³o ju¿ ZOMO w pe³nym rynsztunku bojo-
wym. Manifestacje rocznicowe rozpêdzano zaraz przy Wawelu lub nieco da-
lej: na Grodzkiej, Floriañskiej lub na samym placu Matejki. Schwytanych kara-
no grzywnami i aresztem. Gazeta Krakowska za�, je�li w ogóle dostrzega³a
wydarzenie, informowa³a jak w roku 1982, ¿e grupy chuliganów znowu próbo-
wa³y wywo³aæ zamieszki pod Wawelem. Jak na ironiê te¿ pa³owanych przez
ZOMO studentów chwali³a, ¿e nie dali siê sprowokowaæ "elementom" i pozo-
stali w domu.
   Od 1981 roku �wiêto niepodleg³o�ci zros³o siê trwale z "Solidarno�ci¹".
Przypadek zrz¹dzi³, ¿e w przeddzieñ, tj. 10 listopada, przypada rocznica zare-
jestrowania NSZZ "Solidarno�æ". Od owej zbie¿no�ci w czasie wa¿niejsza
wydaje siê jednak zbie¿no�æ wymowy obu faktów: odzyskanie niepodleg³o�ci
uto¿samiono od momentu wprowadzenia stanu wojennego równie¿ z odzyska-
niem zdelegalizowanej " Solidarno�ci". 11 listopada 1984 roku przemawiaj¹cy
przy sarkofagu Pi³sudskiego Mieczys³aw Gil, uwiêziony w stanie wojennym
dzia³acz "Solidarno�ci" z Huty Lenina, powiedzia³: "Meldujemy ci Marsza³ku,
¿e "Solidarno�æ" ¿yje i zwyciê¿y".
   W okresie pogrudniowym tylko raz milicja w ZOMO nie uczestniczy³y w
nieoficjalnych obchodach rocznicy 11 listopada w Krakowie. By³o to w³a�nie
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maju, kiedy zawiesili akcje strajkowe,
by zacz¹æ rozmowy z w³adzami, co
nie przynios³o absolutnie ¿adnych re-
zultatów. S¹ przekonani, ¿e argumen-
tem jest jedynie trwaj¹ca akcja, która
zmusza w³adze do ustêpstw. Wiec w
dniu 27.10 br. przeg³osowa³ stanowi-
sko WiP-owców, ¿e bojkot  nale¿y
kontynuowaæ, a zawiesiæ go tylko w
przypadku jednoczesnego zawiesze-
nia zajêæ Studium Wojskowego.

Z KRAJU

--- Lech Wa³êsa odrzuci³ 23 pa�-
dziernika br. propozycjê ponownego
spotkania z gen. Kiszczakiem w celu
przygotowañ do "okr¹g³ego sto³u".
Takie spotkanie, w trakcie którego
dosz³oby prawdopodobnie do posta-
wienia warunków wstêpnych przez
genera³a, Wa³êsa uzna³ za bezsen-
sowne. Jak wiadomo, podstawowe
warunki rozmów ustalono na spotka-
niu w dniu 16 wrze�nia br.
HONOR NA NITCE

   19 pa�dziernika w sto³ówce Poli-
techniki Krakowskiej odby³ siê wiec
studentów, na którym nieoczekiwanie
wyst¹pi³ szef Studium Wojskowego
PK p³k Migda³. �wiadkowie twierdz¹,
¿e to przemówienie na kilka lat znisz-
czy³o autorytet studium, na tak ni-
skim sta³o poziomie. Poza stwierdze-
niami "�ja was nie straszê, ale�"
mówca opowiada³ o guziku, który ju¿
ma, bo kolega ze studium urwa³ swój
w³asny i da³ mu czy wrêcz przyszy³.
O co chodzi³o?
   Otó¿ kilka dni wcze�niej studenci
wieszali na bramie gmachu PK przy
ul. Podchor¹¿ych transparent z napi-
sem BOJKOT. Zobaczy³ to pu³kownik
Migda³, wybieg³ i zacz¹³ im transpa-
rent wyrywaæ. Ale nie dali. Rozw�cie-
czony szef Studium uderzy³ studenta
w twarz. Co zrobi³ student, Czytelni-
cy? - Odda³ powiecie. Nie, moi dro-
dzy, nawet nie.
   � Student chwyci³ napastnika za
klapy, potrz¹sn¹³ nim i zapyta³ o na-
zwisko i stopieñ. I w tym momencie
odskoczy³ guzik od munduru pu³kow-
nika doktora Migda³a.

w roku 1984. Kilkutysiêczny pochód krakowian przemaszerowa³ przez miasto
z Wawelu na plac Matejki nie niepokojony w ogóle przez tzw. si³y porz¹dko-
we. ZOMO wbrew ustalonej ju¿ tradycji, nie by³o ani na lekarstwo. Jedynie
drogówka zatrzyma³a ruch pod Barbakanem, by demonstranci mogli przej�æ
pod Grób Nieznanego ¯o³nierza. Sprawi³a to �mieræ ks. Jerzego Popie³uszki,
którego pogrzeb odby³ siê tydzieñ wcze�niej w Warszawie. Na fali ogólnona-
rodowego oburzenia wywo³anego zamordowaniem ksiêdza przez funkcjonariu-
szy SB w³adza wola³a nie interweniowaæ. Co ciekawe, mimo masowego cha-
rakteru demonstracji nie zdarzy³o siê nic, czym zazwyczaj uzasadnia siê inter-
wencjê: nikt nikogo nie zadepta³, nie wybito ¿adnej szyby, ba, nie ucierpia³y
nawet trawniki na Plantach, którêdy szli demonstranci. Po za³o¿eniu kwiatów
na Grobie Nieznanego ¯o³nierza i od�piewaniu patriotycznych pie�ni t³um
rozszed³ siê spokojnie skanduj¹c "dziêkujemy", skierowane równie¿ i do nie-
obecnej milicji oraz koñcz¹cych pracê tajniaków.
   Jeste�my przed kolejn¹, siedemdziesi¹t¹ ju¿ rocznic¹ odzyskania niepodle-
g³o�ci. Szykuje siê do niej i Kraków. Podminowane nastroje na krakowskich
uczelniach pozwalaj¹ s¹dziæ, ¿e i tym razem nie obejdzie siê bez ekscesów.
Bêd¹ te¿ zapewne obchody oficjalne okraszone jednak pewn¹ nowo�ci¹. Otó¿
ChSS zamówi³ na 4 listopada mszê na Wawelu z okazji odzyskania niepodle-
g³o�ci. Jak pamiêtamy i PZPR zaczyna³a obchodziæ to �wiêto na tydzieñ przed
jego dat¹. Mo¿e wiêc i komuni�ci zawitaj¹ kiedy� na Wawel. Na razie jednak
zbiera siê tam 11 listopada ca³a reszta.
   Witold Gombrowicz napisa³ kiedy�: "zwa¿my, ¿e fikcja która zmienia co� w
�wiecie, te¿ staje siê rzeczywisto�ci¹". Po przesz³o pó³ wieku od swej �mierci
Dziadek nadal kszta³tuje socjalistyczn¹ rzeczywisto�æ PRL-u, choæ sam z ko-
munizmem nie mia³ nic wspólnego, a sami komuni�ci udawali przez dziesiê-
ciolecia, ¿e go w ogóle w naszej historii nie by³o.

Socjalizm w wydaniu
wspó³czesnego Drakuli

Opracowanie na podstawie wypowiedzi Helmutha Frauendorfera, rumuñ-
skiego uchod�cy politycznego, uczestnika Miêdzynarodowej Konferencji
Praw Cz³owieka w Krakowie. CZ. I

   Transylwania doczeka³a siê dru-
giego Drakuli - jest nim Nicolae Ce-
ausescu - przywódca socjalistycznej
Rumunii.
   Zbudowa³ on we w³asnej ojczy�-
nie system spo³eczny niewiele ustê-
puj¹cy orwellowskiej wizji komuni-
zmu ze "Zwierzêcego folwarku" i
"Roku 1984". Zasadza siê on na ca³-
kowitym oddaniu obywatela swemu
dyktatorowi - ojcu narodu.
Ceausescu zobowi¹za³ np. kobiety
rumuñskie do rodzenia dzieci. Po
czwórce na g³owê. Ka¿da musi
przechodziæ przymusowe badania
lekarskie, zw³aszcza gdy nie wywi¹-
za³a siê z przepisanej czwórki. Za-
kazane s¹ �rodki antykoncepcyjne, a
sztuczne poronienia traktowane s¹ z
ca³¹ surowo�ci¹ "prawa" jako prze-
stêpstwa, nie przeciwko ¿yciu i
zdrowiu, a przeciw Conductorowi
(przywódcy). Po nieudanym zabiegu
niedosz³a matka mo¿e liczyæ wy-
³¹cznie na pomoc prokuratora. Bê-
dzie przes³uchana nawet gdyby by³a
w agonii.
   Wydanie na �wiat obowi¹zkowej
liczby dzieci wcale jednak nie gwa-
rantuje ³ask ojca narodu. Dzieci
umieraj¹ w inkubatorach z powodu
przerw w dostawie pr¹du. Je�li
dziecko umrze wcze�niej, tj. w cza-
sie porodu, nie jest w ogóle rejestro-
wane jako narodzone, a matce nie
wlicza siê go do obowi¹zkowej
czwórki. W ten sposób Rumunia
osi¹ga zastanawiaj¹co niski tzw.
wska�nik umieralno�ci niemowl¹t.
   Je�li dziecko prze¿yje do siedmiu

lat, czeka go twarda szko³a ¿ycia w
socjalistycznej szkole rumuñskiej.
Szczególnie ciê¿ko jest na wsiach.
S¹ one niemal przez ca³y tydzieñ
pozbawione elektryczno�ci. Lodo-
wate klasy zmuszaj¹ do siedzenia w
p³aszczach, czapkach i rêkawicz-
kach. Jesieni¹ trzeba za� stawaæ do
obowi¹zkowych okresowych prac
polowych - po 10 godzin dziennie.
   Okres produkcyjny up³ywa Rumu-
nowi zgodnie z tzw. Planem Gospo-
darczym wyznaczonym przez Ceau-
sescu. Dostawy obowi¹zkowe od
ludno�ci wiejskiej zbiera policja.
Robotnikom p³aci siê grosze, a
zbêdnych wysy³a na tzw. bezp³atne
wakacje. Czas ten mog¹ po�wiêciæ
na stanie w monstrualnych kolej-
kach po wszystko. Ludzie maj¹ co
robiæ, wiêc nie ma bezrobocia.
   Gdy kto� zachoruje, idzie do nie-
dogrzanego szpitala. Ogrzeje go tam
taki sam drugi nieszczê�nik. Z braku
miejsc bowiem chorych k³adzie siê
po dwoje do jednego ³ó¿ka. O le-
karstwa za� musi zadbaæ rodzina. Z
Rumunii wychodzi tysi¹ce listów na
Zachód z pro�b¹ o najprostsze me-
dykamenty. Dla tych, których staæ,
jest czarny rynek.
   W wieku produkcyjnym nie ma na
co liczyæ na pomoc lekarsk¹. Ludzi
starych w ogóle siê nie hospitalizu-
je. S¹ zbêdnym ciê¿arem dla pañ-
stwa. Chcia³oby siê powiedzieæ: ru-
muñski socjalizm to nasze dzi� - tyl-
ko trochê dalej.

cdn.
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Z REGIONU
--- Na wtorek 22 listopada br. zapo-
wiedziana zosta³a w Ko�ciele Mariac-
kim msza �w. z okazji 70 rocznicy ob-
rony miasta Lwowa przed Sowietami.
--- Zakoñczy³ siê bojkot zajêæ wojsko-
wych prowadzony przez krakowskich
studentów. Mimo sporych wysi³ków
Akcji Studenckiej WiP nie uda³o siê
wznowiæ akcji bojkotowej po kilku-
dniowej przerwie �wi¹tecznej zwi¹za-
nej z Dniem Zadusznym. Od 4 listo-
pada br.  s tudenci  czwar tych la t
uczêszczaj¹ ju¿ na zajêcia, chocia¿
niektóre lata by³y jeszcze jakby nie-
zdecydowane czy kontynuowaæ boj-
kot czy nie. WiP-owcy z UJ pikietowa-
li jeszcze Studium Wojskowe UJ ale
po paru dniach zaniechali i tego. Boj-
kot nie zakoñczy³ siê sukcesem stu-
dentów. Miêdzyuczelniany Komitet
Bojkotowy zawiesi³ akcjê z dniem 28
pa�dziern ika  1988 r.  spe³n ia j¹c
wstêpny warunek Kolegium Rektorów
obiecuj¹cego rozmowy. Negocjacje
takie odby³y siê 3 listopada ale nie ze
studentami, lecz w obecno�ci studen-
tów. Rozmawiali bowiem rektorzy z
przeds tawic ie lami  MON i  MEN.
Przedstawicieli samorz¹dów studenc-
kich - czyli Miêdzyuczelniany Komitet
Bojkotowy - potraktowano jako cia³o
opiniodawcze. Nic te¿ dziwnego, ¿e
po zorientowaniu siê w sytuacji stu-
denci opu�cili salê obrad. Wywo³a³o
to oburzenie Kolegium Rektorów, któ-
re  da³o  mu wyraz w specja lnym
o�wiadczeniu. Rektorzy oskar¿aj¹ stu-
dentów o brak dojrza³o�ci i gotowo�ci
do konstruktywnego rozwi¹zania pro-
blemu.  Kolegium utrzyma³o te¿ w
mocy postanowienia przyjête w roz-
mowach, a przywiezione w gotowej
formie przez wys³anników ministerial-
nych z Warszawy. Przeciw takiemu
za³atwieniu sprawy protestowali w³a-
�nie studenci opuszczaj¹c salê obrad.
Przyjête postanowienia to: mo¿liwo�æ
uzupe³nienia i zaliczenia nieobecno-
�ci wynikaj¹cych z bojkotu, powstrzy-
manie konsekwencji dyscyplinarnych
wobec jego uczestników, zwolnienie
studentów kat. E z egzaminu na rzecz
zaliczenia, z wnioskiem rozszerzenia
tego na wszystkich, zniesienie zajêæ z
" in formacj i  wojskowej "  i  re forma
"podstaw polityki obronnej", umo¿li-
wienie za zgod¹ rektora odbywania
zajêæ z wojska równie¿ na roku III i V,

zaliczenie nieobecno�ci i ocen niedo-
statecznych w ci¹gu ca³ego semestru
(a nie jak dot¹d do trzech tygodni). Na
tym Kolegium Rektorów zamyka spra-
wê odk³adaj¹c reformê zajêæ wojsko-
wych do dalszych rozmów oraz gro-
¿¹c konsekwencjami regulaminowymi
w przypadku kontynuowania bojkotu.
Do o�wiadczenia rektorów ustosunko-
wa³ siê 4 bm. MKB stwierdzaj¹c, ¿e
mimo nieuznania przezeñ rozmów z 3
listopada br., nie wznawia bojkotu po-
zostawiaj¹c go w zawieszeniu. Stu-
denci protestowaæ bêd¹ w inny spo-
sób.  Wydaje  s iê ,  ¿e  uzyskal i  oni
niewiele. W³adze jeszcze raz pokaza-
³y kto tu rz¹dzi, wyznaczaj¹c studen-
tom rolê statystów. Radykalne postula-
ty WiP-owców nie znalaz³y wystarcza-

j¹cego poparcia, a ³agodniejsze nasta-
wienie NZS-u i samorz¹dów uczelnia-
nych potraktowane zosta³y przez w³a-
dze jako oznaka s³abo�ci. I nie pierwszy
raz zreszt¹.
--- Do akcji bojkotu zajêæ wojskowych
na UJ ustosunkowa³ siê tak¿e SZMP.
W³asn¹ listê postulatów uzupe³nia on
has³ami znanymi ju¿ jakby z o�wiad-
czeñ innych bratnich organizacji. ZSMP
zauwa¿a na przyk³ad szansê jak¹ stwa-
rza demokratyzuj¹cy siê system poli-
tyczny naszego kraju oraz wzywa do
utworzenia wspólnej reprezentacji �ro-
dowiska studenckiego do rozmów z
w³adzami. Chcieliby te¿, by wszystkie
podmioty chc¹ce konstruktywnie kszta³-
towaæ rzeczywisto�æ uczelni traktowaæ
jednakowo. Socjalistycznej m³odzie¿y

   O zamkniêciu Stoczni Gdañskiej, bastionu Solidarno�ci my�lano ju¿
w Warszawie zapewne zaraz po 13 grudnia 1981 roku. To ze Stoczni
wysz³o zarzewie buntu, z którym komuni�ci zmagali siê a¿ przez 16 mie-
siêcy, od sierpnia 80. Wcze�niej posz³o im o wiele ³atwiej: Gomu³ka
upora³ siê z pa�dziernikow¹ odwil¿¹ 1956 roku w kilka miesiêcy, a Gie-
rek ze swoim "pomo¿ecie?" za³atwi³ protest roku 1970 zaledwie w kilka
tygodni.
   Od wprowadzenia stanu wojennego Stocznia by³a wci¹¿ niepokorna.
Tu zakotwiczy³ Wa³êsa po zwolnieniu go z internowania. Dla polskiego
�wiata pracy sta³a siê ona uciele�nieniem idei oporu i zwyciêstwa. W
maju, kiedy strajkowa³a Huta Lenina, wielu ludzi mówi³o: niech tylko ru-
szy Stocznia. By³a ona militaryzowana, zawieszana. Teraz za� zosta³a
rozwi¹zana.
   Polacy ocenili to poci¹gniêcie jednoznacznie jako atak na Solidarno�æ.
Zreszt¹ nie tylko oni. Amerykañski Departament Stanu nazwa³ je niefor-
tunnym. Bo nie jest to, jak chce Urban, posuniêcie o charakterze ekono-
micznym. Amerykanie najlepiej wiedz¹, co to jest biznes i nie wypowia-
daliby siê w ten sposób, gdyby sprawa nie mia³a ewidentnego podtekstu
politycznego.
   Niektórzy podejrzewaj¹ nawet osobist¹ zemstê Rakowskiego. To w
Stoczni przecie¿ parê lat temu drwi³ on z doktoratu Wa³êsy i przekony-
wa³ stoczniowców, ¿e gdyby nie socjalizm, to krówki by pasali. Za to
miêdzy innymi zosta³ przez nich wygwizdany. Byæ mo¿e, i¿ w³a�nie dla-
tego postanowi³ wys³aæ stoczniowców do krówek jeszcze zanim wprowa-
dzi siê u nas ca³kowity kapitalizm.
   Groz¹ przejmuj¹ takie posuniêcia "gospodarcze". Szafuj¹c frazesami o
reformie komuni�ci za³atwiaj¹ swoje klasowe oraz indywidualne pora-
chunki z masami. Chcia³oby siê wierzyæ np. w pierestrojkê i g³asnost, a
tymczasem Gorbaczow zachowa³ siê znienacka jak nieodrodny uczeñ
Stalina wymieniaj¹c na ostatnim Plenum KPZR w ci¹gu 20 minut naczel-
ne w³adze partii i pañstwa. Rakowski chcia³by zapewne uchodziæ za
ucznia Gorbaczowa. Tote¿ karmi¹c ludzi sloganami o zasobnym stole nie
cofnie siê przed niczym, by jeszcze trochê porz¹dziæ.

ATAK NA STOCZNIÊ-ATAK NA SOLIDARNO�Æ
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studenckiej marzy siê po prostu, by
by³a traktowana na równi z NZS-em
czy WiP-em.
--- Z wielk¹ atencj¹ i rado�ci¹ przyj¹³
te¿ wspomniany SZMP UJ zaproszenie
do Duszpasterstwa Akademickiego na
dyskusjê o aktualnych problemach
�rodowiska akademickiego. A mo¿e
by zamiast na dyskusjê zaprosiæ ich
do konfesjona³u?
--- Jak co roku, w �wiêto Zmar³ych
zap³onê³y znicze na polskich gro-
bach. Na Cmentarzu Rakowickim, za
kaplic¹ postawiono spory, brzozowy
krzy¿ z  tab l iczk¹:  Ka tyñ 1940.
Umieszczony poni¿ej napis informo-
wa³: "W tym miejscu powstanie po-
mnik ofiar komunizmu". Na krzy¿u
powieszono tak¿e portret ksiêdza Je-
rzego Popie³uszki. W innym miejscu
dziesi¹tki �wiec i zniczów otacza³y
tablicê z napisem "Wszystkim, którzy
zginêli  za niepodleg³o�æ i  Solidar-
no�æ! Zwyciê¿yli i zwyciê¿¹". Trochê
dalej tablica g³osi³a: "Pamiêci tym,
którzy zginêli w walce o woln¹ i nie-
podleg³¹ Polskê". �wietlista ³una za-
wis³a nad Mauzoleum Szwole¿erów
spod Rokitnej, grobami ofiar I wojny
�wiatowej i legionistów Pi³sudskiego.
Wiele ogników zap³onê³o na mogi-
³ach ¿o³nierzy AK. Nie zapomniano
te¿ o Adamie Grudziñskim, zmar³ym
przed sze�ciu laty dzia³aczu Solidar-
no�ci. Patriotyczne akcenty pojawi³y
siê te¿ na innych krakowskich cmen-
tarzach. Kwiaty i wieñce od Solidar-
no�ci z³o¿ono na cmentarzu grêba-
³owskim u grobu Bogdana W³osika,
zastrzelonego w 1982 r. przez funk-
cjonariusza SB, oraz na cmentarzu
batowickim na mogile Marka Doma-
ga³y, zmar³ego tragicznie w tym roku
dzia³acza Solidarno�ci z Huty Lenina.
--- 7 listopada br. w dniu 71 rocznicy
Rewolucji Pa�dziernikowej krakowska
m³odzie¿ da³a wyraz swym uczuciom
wobec tego donios³ego wydarzenia.
Kilkunastu osobników przyodzianych
w niekompletne ubiory z tamtych lat
wyst¹pi³o pod pomnikiem Mickiewi-
cza na Rynku G³ównym z transparen-
tem domagaj¹cym siê prawdy (pisanej
cyrylic¹). Nastêpnie odczytano mani-
fest proklamuj¹cy karnawa³ rewolu-
cyjny. Wezwano gromadz¹c¹ siê lud-
no�æ do okazywania rado�ci. Nastêp-
nie rozegrano mecz na gazetowe kule
z "Prawdy" miêdzy KS Dzier¿yñski i
KS Marchlewski. Pod czujnym okiem
milicji fetowano te¿ zwyciêstwo jed-
nej z nich inicjuj¹c radosny pochód
wokó³ Rynku.
--- Dziesiêciu cz³onków Miêdzy-
uczelnianego Komitetu Bojkotowego
wyda³o 7.11 o�wiadczenie poddaj¹-
ce krytyce dzia³alno�æ Komitetu oraz
postuluj¹ce jego rozwi¹zanie.
O�wiadczenie wytyka Komitetowi, i¿
zamiast wznowiæ bojkot zgodnie z
zapowiedzi¹, 7 listopada, ograniczy³
siê do zapowiedzi stosowania in-
nych form nacisku, mimo ¿e rozmo-
wy z przedstawicielami MON i MEN
zakoñczy³y siê fiaskiem. Poza tym
da³ siê zepchn¹æ w rozmowach do
roli obserwatora a nie uczestnika,
oraz pozwoli³ na wyproszenie z sali.
O�wiadczenie koñczy siê, po wyli-
czeniu jeszcze kilku zarzutów, we-

   Od lat nie by³o ju¿ na Wawelu takich t³umów jak na ostatniej mszy �w. w
dniu �wiêta niepodleg³o�ci. Przed katedr¹ ustawi³o siê ju¿ przed msz¹ kilkana-
�cie transparentów.
   Mszy przewodniczy³ kardyna³ Macharski. Wyg³oszona przezeñ homilia za-
wiera³a wiele akcentów patriotycznych. Przypomnia³ m.in., ¿e Wawel to nie
tylko muzeum narodowe, lecz tak¿e miejsce ¿ywej pamiêci narodu. Tu spoczy-
waj¹ wielcy Polacy: ksi¹¿ê Józef Poniatowski, Tadeusz Ko�ciuszko, Marsza³ek
Pi³sudski, a pusty jeszcze, lecz ju¿ przygotowany sarkofag czeka na prochy
genera³a Sikorskiego. Ci wielcy rodacy wskazuj¹ nam drogê, któr¹ pod¹¿aæ
musimy i my.
   Po mszy kilkutysiêczny t³um wyla³ siê przed katedrê. Trudny wybór mieli jed-
nak zgromadzeni. Jednocze�nie zaczê³y siê bowiem dwa wiece - w ró¿nych
czê�ciach placu. W jednym koñcu, obok muzeum katedralnego, przemawia³ Z.
Romanowski z Niepodleg³o�ciowego Ruchu Robotniczego, w drugim za� R.
Bocian z KPN-u, wystêpuj¹cy tak¿e jako reprezentant szerszego cia³a - Porozu-
mienia 40 Organizacji Niezale¿nych Ma³opolski.
   Tak w jednym jak i w drugim koñcu placu mówiono o tym samym: o ciernio-
wej drodze do niepodleg³o�ci i zaprzepaszczeniu ca³ego dorobku Niepodleg³ej
przez rz¹dz¹cych dzi� Polsk¹ komunistów.
   Nastêpnie w atmosferze pewno�ci i �wiêta uformowano blisko 10-tysiêczny
pochód, który zgodnie z wcze�niejszymi zapowiedziami spod stóp Wawelu
przeszed³ Grodzk¹ do Rynku. Tu na pomniku Mickiewicza usadowili siê przy-

11  LISTOPADA

NA  WAWELU

   Po piêciu latach od pamiêtnego spotkania z 25 sierpnia 1983 roku w Stoczni
Gdañskiej, na którym obecny premier naubli¿a³ Wa³êsie, Solidarno�ci i wszyst-
kim Polakom, wzbudzi³y siê w nim niejakie wyrzuty sumienia. Otó¿ zakpi³
wtedy z Wa³êsy - jak powiedzia³ "S³owu Ludu" - proponuj¹c, by porozmawia-
li jak doktor z doktorem. Góruj¹c nad przywódc¹ robotniczym wykszta³ceniem
nie powinienem tego robiæ - stwierdza. "To nie by³o fair" - kaja siê dzisiaj.
   Nawiasem mówi¹c, ów wybryk polemiczny Rakowskiego, obra�liwy dla ca-
³ego �wiata pracy, stonowa³a natychmiast oficjalna propaganda usuwaj¹c z
PAP-owskiego sprawozdania tez zwrot. Puszczony zosta³ on jedynie w spra-
wozdaniu telewizyjnym z imprezy.
   Ale dzisiaj z okazji premierowskiej nominacji MFR i wobec jego pokory de-
klarowanej w stosunku do �wiata pracy, przypomnieæ nale¿a³oby nie tylko
gwizdy jakimi reagowali stoczniowcy na jego wywody, ale te¿ inne sformu³o-
wania, które teraz powinien publicznie odszczekaæ. Oto tylko parê z nich:
   "Nie ma dzi� w ¿yciu politycznym kraju miejsca na negocjacje z dzia³aczami
rozwi¹zanego zwi¹zku."
   "I chcê wam powiedzieæ w sposób otwarty, ¿e nie ma powodu do Solidarno-
�ci. Nie ma. A ci, którzy trwaj¹ w uporze i ci, którzy dzisiaj tak tu wykrzykiwa-
li, po pewnym czasie siê zmêcz¹, wy ju¿ teraz jeste�cie bardziej zmêczeni ni¿
kiedy�. Wam ju¿ teraz trudniej poderwaæ robotników. Bo przeciêtny robotnik w
Polsce ma swój rozum i wie, od czego zale¿y taka warto�æ jak pañstwo polskie.
Pañstwo ludowe. Niejeden z was w ogóle by tu nie pracowa³ w tej stoczni,
gdyby nie ten system. Niejeden by nie ukoñczy³ ¿adnej szko³y, krówki by pa-
sa³, gdyby nie socjalizm. Ja te¿ bym krówki pasa³".

   "Dzi� wiêkszo�æ ludzi w Polsce nie krzyczy tylko pracuje i chce mieæ spokój.
Tych co krzycz¹, mo¿na policzyæ bez komputera, a w fabrykach, miastach,
miasteczkach nikt was nie pos³ucha i wy o tym dobrze wiecie".

RAKOWSKI

ODSZCZEKUJE
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zwaniem do ponowienia postulatów
�rodowiska akademickiego i walki o
autonomiê uczelni.
--- Od kilku dni Kraków ¿yje �wiêtem
11 listopada i Pi³sudskim. Odbywaj¹
siê imprezy nielegalne, pó³legalne i
legalne (re¿imowe). I tak nielegalny
wiec pod Collegium Novum zwo³a³a
10 bm. Organizacja Studencka KPN
zaprasza j¹c  równie¿  wszys tk ich
mieszkañców Krakowa do wziêcia
udzia³u tak¿e w nielegalnym pocho-
dzie z Wawelu na Plac Matejki, zapo-
wiedzianym na 11 listopada, po oko-
liczno�ciowej mszy �w. w Katedrze
Wawelskiej. Pó³legalny Zwi¹zek Le-
gionistów Polskich urz¹dzi³ w ko�cie-
le Reformatów wystawê "¯o³nierze
Komendanta Pi³sudskiego". Tak¿e pó³-
legalny Komitet Opieki nad Kopcem
Pi³sudskiego wspólnie z re¿imowym
Towarzystwem Mi³o�ników Historii i
Zabytków Krakowa zorganizowa³
jeszcze w pa�dzierniku manifestacjê
patriotyczn¹ - z³o¿enie pod Kopcem
Pi³sudskiego urn z 24 pól bitewnych
w mogile mogi³ .  Okoliczno�ciowe
imprezy przygotowa³y instytucje pañ-
stwowe: Muzeum Historyczne i Mu-
zeum Narodowe wystawê "Do ciebie,
Polsko"  w Pa³acu Sztuki  na Placu
Szczepañskim, a Galer ia Teatr  Stu
(Bracka 4) - wystawê malarstwa, ry-
sunku i grafiki po�wiêconej Pi³sud-
skiemu. W³adze miasta zafundowa³y
Marsza³kowi pomnik, ods³oniêty 11
listopada na Oleandrach, a Muzeum
Lenina (Dom Lenina przy ul. �w. Ja-
dwigi)  wystawê "Lenin a niepodle-
g³o�æ Polski". Tylko prawem dialektyki
w jednym zwrocie zawrzeæ mo¿na
dwie wykluczaj¹ce siê rzeczy.
--- Kraków zyska³ drugiego oswobo-
dziciela. Dotychczas funkcjê tê pe³ni³
marsza³ek Koniew. A kiedy stan¹³ ju¿
jego wielki pomnik przy ulicy jego
imienia, skromny obelisk wystawiono
tak¿e, obok Hali Korony, kapitanowi
Antoniemu Stawarzowi, który wyzwo-
l i ³  Kraków od Aust r iaków w 1918
roku. Pamiêci kapitana Stawarza po-
�wiêcona te¿ zosta³a tablica pami¹t-
kowa ods³oniêta niedawno na kra-
kowskim Ratuszu. Tak siê jako� sk³a-
da, ¿e je�li  przypomni siê sylwetki
prawdziwych Polaków, ustêpuj¹ oni
miejsca naszym rzekomym przyjacio-
³om. I tak ulicê Pi³sudskiego (dzisiej-
sza Manifestu Lipcowego) wyprowa-
dzono z centrum miasta oddaj¹c Mar-
sza³kowi poln¹ dró¿kê w okolicach
jego kopca w Lesie Wolskim. Miejmy
nadzie jê ,  ¿e  znajdujemy s iê  w
przededniu etapu odwrotnego.
--- RKS Ma³opolska opowiedzia³ siê
za ³agodniejszym wariantem rozwi¹-
zania konfliktu na krakowskich uczel-
niach zwi¹zanego z bojkotem zajêæ
wojskowych. W sytuacji roz³amowej
jaka istnieje w Miêdzyuczelnianym
Komitecie Bojkotowym, RKS stan¹³ na
stanowisku, i¿ nale¿y zawiesiæ akcjê,
by nie doprowadziæ do rozbicia do�æ
jednolitego �rodowiska akademickie-
go Krakowa.

wódcy manifestacji. Przemówili kolejno: R. Bocian (KPN), T. Jedynak (goszcz¹-
cy w Krakowie przywódca ostatniego strajku w kopalni Manifest Lipcowy), J.
Smagowicz (RKS Ma³opolska), Z. £enyk (KPN), Z. Hertig (NZS), oraz przedsta-
wiciel Federacji M³odzie¿y Walcz¹cej. Wszystkie g³osy by³y w zasadzie zgod-
ne: "okr¹g³y stó³" okaza³ siê fars¹ przygotowan¹ przez w³adzê, która wpu�ci³a
opozycjê w maliny. Trzeba wobec tego urz¹dziæ okr¹g³y stó³ ale nie z w³adz¹,
lecz wy³¹cznie z przedstawicielami ró¿nych od³amów spo³eczeñstwa. Nale¿y
siê zjednoczyæ, by wygraæ walkê o wolno�æ, która mo¿e nie jest ju¿ od nas tak
daleko. W przewidywaniu tego faktu dosz³o nawet do ma³ej kontrowersji - czy
og³osiæ amnestiê dla komunistów, je¿eli dobrowolnie zrzekn¹ siê w³adzy. Zgro-
madzenie orzek³o zdecydowanie, ¿e nie.
   Po przemowach, nie atakowani przez milicjê uczestnicy wiecu poszli Floriañ-
sk¹ na Plac Matejki. Jak zawsze skandowano antyre¿imowe has³a. Inwencj¹ w
ich wymy�laniu wyró¿ni³a siê grupa studentów z UJ i Politechniki. Oto parê
nowo�ci: JARUZELSKI - SMOK WAWELSKI A RAKOWSKI - SMOK KREMLOW-
SKI; WIÊCEJ BUTÓW MNIEJ REKRUTÓW; LENIN WASZ STOCZNIA NASZA;
CHCEMY BUJAKA NIE KISZCZAKA. Bardziej krewka m³odzie¿ zdar³a jeszcze
na Grodzkiej z jednego z domów czerwon¹ flagê, a nastêpnie spali³a ku ogól-
nemu zadowoleniu.
   Manifestacja zakoñczy³a na Placu Matejki, pod Grobem Nieznanego ¯o³nie-
rza, gdzie z³o¿ono wieniec od narodu. Po tradycyjnym "dziêkujemy" z t³umu
pad³o jednak has³o "pod konsulat" (oczywi�cie radziecki). Posz³a tam jednak
tylko niewielka grupa najbardziej zapalonych. Wtedy do akcji wkroczy³a mili-
cja. Niemal przed samym konsulatem wezwano do rozej�cia siê, a kiedy w
odpowiedzi rozbito szybê w milicyjnej Nysce, do akcji przyst¹pi³o ZOMO za-
melinowane w budynku stra¿y po¿arnej przy ul. Westerplatte. Nie mia³o jednak
co robiæ, bo kilkudziesiêciu demonstruj¹cych rozbieg³o siê po Plantach. Mimo
niewielkiego w sumie zagro¿enia strategicznej placówki swój posterunek opu-
�cili w po�piechu dwaj milicjanci czuwaj¹cy dniem i noc¹ nad bezpieczeñ-
stwem konsulatu zaprzyja�nionego z nami pañstwa, co wywo³a³o zrozumia³¹
uciechê obserwatorów zaj�cia.
   Nie licz¹c drobnego raczej incydentu pod konsulatem, ZOMO i milicja za-
chowywa³y siê poprawnie. Dzia³ania tzw. s³u¿b porz¹dkowych ograniczy³y siê
do bacznej obserwacji przebiegu manifestacji bez ingerowania w ni¹. Przy Pla-
cu Matejki drogówka zatrzyma³a nawet ruch, by przepu�ciæ demonstracjê.
Wobec ogólnego wzburzenia nastrojów w³adza woli nie interweniowaæ. Oby
tak dalej.

   "Chcê powiedzieæ co my�lê na temat przyczyn, dla których Solidarno�æ ze-
sz³a z kart historii najnowszej. Po grudniu 1981 wielokrotnie pada³ zarzut, ¿e
to my, w³adza, zniszczyli�my Solidarno�æ, piêkn¹ ideê, piêkny, ozdrowieñczy
ruch. To nie jest prawda. Chcê, aby us³yszeli to wszyscy, którzy do dzi� wzdy-
chaj¹ za tak¹ Solidarno�ci¹, jaka by³a. Solidarno�æ zosta³a zniszczona przez
ekstremistów, przez ludzi, którzy z ró¿nych powodów stali siê jawnymi wroga-
mi socjalizmu. Solidarno�æ niszczy³a siê i zniszczy³a sama."
   "Biuro polityczne mojej partii stwierdzi³o, ¿e przebieg i uchwa³y I czê�ci
zjazdu s¹ jednostronnym ³amaniem porozumieñ spo³ecznych zawartych w
Gdañsku, Szczecinie i Jastrzêbiu".
   "Rozumiem, ¿e sytuacja pana, panie Wa³êsa, jest niezmiernie trudna, ale z
punktu widzenia interesów kraju, a tak¿e stoczni gdzie pan pracuje, nie powi-
nien pan wystêpowaæ tak jak pan to robi. ¯ycie jest brutalne i spowoduje, ¿e
tak¿e prasa zachodnia straci zainteresowanie dla pana, zostanie pan sam, osa-
motniony."
   "Nie liczcie na politykê, która przestraszy siê tych krzyków. Przegracie."

Niektóre z przytoczonych bzdur odwo³a³o samo ¿ycie. Parê ci¹gle jeszcze
czeka na odwo³anie ich przez autora. A wiêc panie premierze - s³uchamy!

WYDAWNICTWA NIEZALE¯NE
w sklepiku NZS-u

POLITECHNIKA KRAKOWSKA

ul. Warszawska 24  budynek Chemii

WTORKI I CZWARTKI
w godzinach od 1200 do 1330
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Z KRAJU

--- Radosne i w pe³ni spontaniczne
obchody Rewolucji Pa�dziernikowej
mia³y miejsce - oprócz Krakowa w
Warszawie, Wroc³awiu i £odzi. Tam
mil ic ja  zachowywa³a s iê  bardzie j
czynnie ni¿ w Krakowie
--- Oficjalne, pañstwowe uroczysto�ci
zwi¹zane z  �wiê tem 11 l i s topada
przypomina³y fajerwerk uskutecznio-
ny przez Gierka na 60-lecie uzyskania
niepodleg³o�ci. Jak wtedy, tak i teraz
sejm zebra³ siê na uroczystym posie-
dzeniu wmawiaj¹c obywatelom i so-
bie samemu, ¿e Polska roku 1918
równa siê Polsce roku 1944. Rytualnej
celebrze nie przeszkadza nêdza, w
jak¹ wpêdzi l i  kraj  komuni�ci .  Nie
przeszkadza te¿ nikomu groteskowy
miejscami maria¿ wojskowych z ko-
�cio³em. We wszystkich ko�cio³ach
garnizonowych nakazano odprawie-
nie 11 listopada okoliczno�ciowych
mszy �w., a centraln¹, z Warszawy,
transmitowa³a telewizja. Gierek trzy-
ma³ przynajmniej fason i adorowa³
Daszyñskiego, b¹d� co b¹d� socjali-
stê. Dlatego �wiêto niepodleg³o�ci
obchodzi³ 6 listopada a nie 11-tego.
Jaruzelski nie krêpuje siê ju¿ zupe³-
nie. Skoro Gierkowi nie pomóg³ Da-
szyñski uderzy³ do instancji najwy¿-
szej. Ano, jak trwoga, to do Boga.
--- W odpowiedzi na decyzjê Rakow-
skiego o likwidacji Stoczni Gdañskiej
Wa³êsa zapowiedzia³ najpierw tygo-
dniow¹ gotowo�æ strajkow¹ a potem
strajk w obronie swojego macierzyste-
go zak³adu pracy. Odwo³anie decyzji
o zamkniêciu Stoczni  wysuwa te¿
Wa³êsa jako jeden z warunków przy-
st¹pienia do rozmów okr¹g³ego sto³u.
Wa³êse popar³a KKW Solidarno�ci. W
obronie Stoczni odby³y siê nawet wie-
ce w Ursusie i kopalni Andaluzja w
Piekarach �l¹skich.
--- Równocze�nie z decyzj¹ o likwida-
cji Stoczni Gdañskiej, rz¹d postano-
wi³ zamkn¹æ hutê Siechnice pod Wro-
c³awiem. Termin wykonania pierwszej
decyzji - 1 miesi¹c, drugiej - 3 lata.
Je�li ju¿ - to chyba odwrotnie.

ZE �WIATA

--- Bardzo dobr¹ wiadomo�ci¹ nazwa³
Lech Wa³êsa wie�æ o zwyciês twie
George

,
a Busha w amerykañskich wy-

borach prezydenckich. Bêdzie nam
³atwiej walczyæ o doci¹gniêcie Polski
do Europy i  �wiata -  powiedzia³ w
jednym z wywiadów. Wa³êsa zna oso-
bi�cie Busha. Ostatnio rozmawia³ z
nim te¿ przebywaj¹cy w USA rzecznik
prasowy "S" Janusz Onyszkiewicz.
Sam Bush natomiast wyra¿aj¹c swe
uznanie dla Wa³êsy przyrównywa³ go
do Martina Lutera Kinga.

--- Likwidacjê Stoczni Gdañskiej zde-
zawuowa³ amerykañski Departament
Stanu nazywaj¹c j¹ dyplomatycznie
niefortunnym posuniêciem rz¹du.

   Tym razem mój przyjaciel Z. poje-
cha³ do Krakowa z misj¹, ¿e tak po-
wiem, rodzinn¹. Jego ojciec, polski
¯yd stale mieszkaj¹cy w Nowym Jor-
ku, urodzi³ siê na Kazimierzu, wojnê
przetrwa³ ukrywaj¹c siê przed Gesta-
po i szmalcownikami, a w 1947 opu-
�ci³ nasz kraj szukaj¹c nowego domu
za Atlantykiem. Bêd¹c u schy³ku ¿y-
cia zapragn¹³ powróciæ do ulic i mu-
rów swego dzieciñstwa. Boj¹c siê jed-
nak zbyt  gwa³ townej  konfrontacj i
wspomnieñ z rzeczywisto�ci¹, posta-
nowi³ najpierw wys³aæ syna, aby ten
dok³adniej przyjrza³ siê miejscom i
ludziom, zada³ parê pytañ, ostatecz-
nie potwierdzi³ lub rozwia³ twierdze-
nia o antysemityzmie panuj¹cym w
kraju, gdzie ¯ydów ju¿ nie ma.
   Z. ,  z notesem pe³nym adresów i
kontaktów, aparatem fotograficznym i
ch³odem w duszy pojawi³ siê w Kra-
kowie i z ¿adnymi przejawami antyse-
mityzmu siê nie zetkn¹³. Wrêcz prze-

MÓJ PRZYJACIEL Z. ciwnie, wszêdzie przyjmowano go
serdecznie, rozmawiano, udostêpnia-
no dokumenty i wspomnienia. T³uma-
czono. Dowiedzia³ siê wiêc o fali za-
in teresowania  kul tur¹  ¿ydowsk¹
w�ród m³odych, o instytucie ¿ydow-
skim UJ, o miêdzynarodowych konfe-
rencjach, dzia³alno�ci "Znaku", popu-
larno�ci Singera, wizycie Kosiñskiego,
szacunku dla Edelmana. Podarowano
mu a lbumy i  ks i¹¿kê kucharsk¹ .
Oprowadzono po O�wiêcimiu.
   Wybra³ siê tak¿e na Kazimierz. D³u-
go chodzili�my brudnymi i wal¹cymi
siê uliczkami, a ja opowiada³em mu o
naszej biedzie, komunistach, filmie
"Shoah", klêsce ekologicznej i wyrzu-
tach sumienia. Odwiedzili�my dzia³a-
j¹c¹ synagogê, obejrzeli�my muzeum
kultury ¿ydowskiej, przystanêli�my
przed krat¹ cmentarza. Z. by³ powa¿-
ny i skupiony, notowa³ nazwy, robi³
zdjêcia, pyta³. W koñcu powiedzia³:
"Wiesz, w przysz³ym roku przywiozê
tu ojca".
   Zajêci rozmow¹ szli�my przez plac
Bawó³ w stronê tramwaju. Mijaj¹c
grupê ch³opców k³óc¹cych siê o co�
zawziêcie, k¹tem oka zauwa¿y³em
jak jeden z nich podszed³ do szarego,
odrapanego muru i kawa³kiem kredy
mozolnie  napisa³  "WIS£A PANY -
CRACOVIA ¯YDY".

   Dawniej Ceausescu mówi³ o wspó³-
is tnieniu narodowo�ci w Rumunii .
Dzisiaj coraz czê�ciej wspomina o ru-
muñskim narodzie socjalistycznym.
Oznacza to zag³adê mniejszo�ci naro-
dowych, owych 2 mln Wêgrów, 200
tys. Niemców, 10 tys. ¯ydów osiedlo-
nych w Transylwanii od wieków
   Starzej¹cy siê dyktator chce jeszcze
przed �mierci¹ doczekaæ siê etnicznie
czystej Rumunii. Nie mog¹c jednak
zastosowaæ komór gazowych niszczy
mniejszo�ci narodowe pozbawiaj¹c je
biologicznych podstaw egzystencji.
Zacz¹³ w³a�nie wysiedlaæ i burzyæ 8
tys. wiosek przenosz¹c ich zrozpa-
czonych mieszkañców do betono-
wych bloków. Zacz¹³ za� od Niem-
ców i Wêgrów. Niszcz¹c ich domo-
stwa, ziemiê oraz groby ojców.
   Wynarodowienie uskutecznia te¿
mniej drastycznymi metodami, ale
znanymi tak¿e u nas. Autonomiczne
nazwy miejscowe zastêpuje rumuñ-
skimi, podobnie jak obco brzmi¹ce
imiona nadawane dzieciom.
   Swego czasu g³o�no by³o u nas o
zamianie nazw ukraiñskich na pol-
skie. By³o to jednym z ostatnich posu-
niêæ premiera Jaroszewicza.
   W zasadzie nie ma u nas mniejszo-

Opracowanie na podstawie wypowiedzi Helmutha Frauendorfera, rumuñs-
kiego uchod�cy politycznego, uczestnika Miêdzynarodowej Konferencji Praw

Cz³owieka w Krakowie. CZ. II

�ci narodowych ale czy sytuacji ru-
muñskiej nie odpowiada u nas tzw.
polityka wyznaniowa PRL? Od dzie-
siêcioleci ogranicza siê zasiêg kultury
chrze�cijañskiej. Limituje siê prasê
katolick¹ - Tygodnik Powszechny roz-
chodzi³by siê w nak³adzie 5 razy wy-
¿szym gdyby nie rzekomy brak regla-
mentowanego przez pañstwo papieru.
   Ceausescu podobnie traktuje naro-
dowe kultury mniejszo�ci. Istniej¹ce
stowarzyszenia maj¹ jedynie propago-
waæ ideê imperatora: Ceausescu w jê-
zyku wêgierskim, niemieckim, serb-
skim itd. Szko³y, w tym i wy¿sze w
których odbywa³a siê nauka w jêzyku
mniejszo�ci zlikwidowano. Dobro-
dziejstwem jest stworzenie pojedyn-
czych klas z takimi jêzykami w szko-
³ach rumuñskich.
   Realny socjalizm jednoczy podob-
nie jak i u nas wszystkie si³y wed³ug
formu³y: jeden naród, jeden wódz,
jedna partia i jeden zwi¹zek zawodo-
wy w zak³adzie pracy.

    cdn.
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--- 3 listopada br., w kolejny mistrze-
jowicki czwartek, mszê �w. odprawi³
m.in. ks. Karol D¹browski ze zgroma-
dzenia Michaeli tów - autor znanej
powszechnie pie�ni "Ojczyzno ma".
Wyg³osi³  równie¿ kazanie. Wraz z
nim przyjecha³ zespó³ kleryków "Mi-
chael", który �piewa³ w czasie mszy, a
potem da³ koncert pie�ni religijnych.
Zrobi³ du¿e wra¿enie. Ks. Jancarz za-
powiedzia³ te¿ kontynuacjê wyk³a-
dów o spo³ecznej nauce Ko�cio³a -
dla Uniwersytetów Robotniczych i
szerszej publiczno�ci. Wyk³ady bêd¹
siê odbywa³y w soboty. W najbli¿-
szym czasie wyst¹pi m.in. ks. Tisch-
ner. Po mszy wys³uchano interesuj¹-
cego wyk³adu przywódcy KPN-u
Leszka Moczulskiego.
--- 4 listopada br. odby³o siê nadzwy-
czajne posiedzenie KO "S" HiL, na
którym ustosunkowano siê do decyzji
o zamkniêciu Stoczni Gdañskiej. Ko-
mitet zamierza zwróciæ siê do za³ogi
huty, aby popar³a protesty przeciwko
tej decyzji. Hutnicy zdaj¹ sobie bo-
wiem sprawê, i¿ w nastêpnej kolejno-
�ci rozwi¹zane byæ mog¹ inne niepo-
korne wobec w³adz zak³ady -  np.
huta. Wystosowano te¿ list do mini-
stra przemys³u Wilczka, stwierdzaj¹cy
m.in., ¿e to nie stocznia jest nieren-
towna, lecz ca³y system gospodarzy i
polityczny PRL. Do ministra wystoso-
wano te¿ parê pytañ, np. kto przyjmo-
wa³ do stoczni zamówienia produk-
cyjne, jakie s¹ koszty produkcji i cena
sprzedawanych statków i kto miano-
wa³ dyrektora naczelnego stoczni.
--- Prelekcj¹ filmu dokumentalnego o
Józefie Pi³sudskim, zrealizowanego
przez francuski "Video-kontakt" zapo-
cz¹tkowano cykl filmów zrealizowa-
nych na Zachodzie, dotycz¹cych wy-
bitnych postaci i problemów, g³ównie
okresu II Rzeczypospolitej. Pomys³o-
dawc¹ i organizatorem tego przedsiê-
wziêcia jest Komitet Opieki nad Kop-
cem Józefa Pi³sudskiego. Kolejne fil-
my pokazywane bêd¹ w ka¿d¹ sobotê
(o godz. 18.00) w Sali Duszpasterstwa
Akademickiego w ko�ciele OO. Mi-
sjonarzy, a powtarzane od 3.12. br. w
ko�ciele OO. Pijarów o godz. 11.00.
Organizatorzy zapowiedzieli m.in.

film o W. Andersie, W. Sikorskim i o
Katyniu.
--- Nie ma spokoju w Hucie Lenina.
W kombinacie odbywa³y siê na po-
cz¹tku l i s topada wiece w obronie
Stoczni Gdañskiej. Podnoszono te¿
sprawy w³asne. KO "S" Zak³adu Trans-
portu wezwa³ 14 listopada br. do nie-
podejmowania pracy przez zatrudnio-
nych w ZT w dni wolne od pracy w
okresie 15-30.11.88. Ma to byæ pro-
test przeciw pogarszaj¹cej siê sytuacji
materialnej �wiata pracy oraz zani¿o-
nym stawkom osobistego zaszerego-
wania w Hucie. Protest, je�li siê uda,
mo¿e byæ tym dotkliwszy dla dyrekcji
huty, ¿e w ZT brak obsady ok. 1/3 sta-
nowisk, co uzupe³nia siê dodatkowo
prac¹ w dni wolne ustawowo. Hutni-
cy czcili równie¿ w kombinacie �wiê-
to niepodleg³o�ci. Wiece okoliczno-
�ciowe odby³y siê o godz. 6 rano w
Zak³adzie Mechanicznym, a o 14.45
na Si³owni i Walcowni Gor¹cej. W
po³udnie w³¹czono syreny w halach
ZW oraz w lokomotywowniach Za-
k³adu Transportu.
--- W podnios³ym nastroju obchodzo-
no 21 listopada br. siódm¹ rocznicê
po�wiêcenia sztandaru "S" HiL. Na
uroczyst¹ mszê �w. w Bazylice OO.
Cystersów w Mogile przyby³o kilkana-
�cie delegacji, m.in. Stoczni Gdañ-
skiej, Regionu �l¹sko-D¹browskiego,
RKS Ma³opolska, KPN, S³u¿by Zdro-
wia, poszczególnych wydzia³ów huty.
Uroczysto�æ prowadzi³ Maciej Mach -
przewodnicz¹cy KO "S" HiL. Przema-
wia³ po nim cz³onek komitetu - Stani-
s³aw Handzlik. Po mszy, któr¹ cele-

browa³o 10 ksiê¿y, zgromadzonym
podziêkowa³ M. Gil, który przekaza³
pozdrowienia dla hutników od Lecha.
Ze smutkiem poinformowa³ te¿, ¿e od
dawna zapowiadany przyjazd Wa³êsy
do Krakowa po raz kolejny zosta³
od³o¿ony. Na zakoñczenie delegacja
s toczniowców da³a  rec i ta l  p ie�n i
strajkowych.
--- W czwartek 20.10. br. w "S" AGH
odby³o siê (za zezwoleniem rektora)
zebranie informacyjne zwo³ane przez
Komitet Organizacyjny NSZZ "Solidar-
no�æ" AGH. Obecny na sali mec. An-
drzej Rozmarynowicz poinformowa³
zebranych, ¿e z³o¿ony w czerwcu
wniosek o rejestracjê zosta³ przez S¹d
Wojewódzki odrzucony. Apelacja do
S¹du Najwy¿szego bêdzie z³o¿ona w
najbli¿szym czasie. Obecnych by³o
oko³o 500 osób, w tym wielu studen-
tów. Obecni byli równie¿ przedstawi-
ciele Komitetów Za³o¿ycielskich NSZZ
"S" z UJ, Akademii Ekonomicznej i PAN.
--- 460 osób zg³osi³o swój akces do
Solidarno�ci Pracowników Oddzia³u i
Placówek PAN w Krakowie. Wed³ug
informacji z RKS-u Ma³opolska w na-
szym regionie obejmuj¹cym równie¿ i
Tarnów istnieje ju¿ ponad 20 komite-
tów za³o¿ycielskich lub organizacyj-
nych "S". Jako jeden z ostatnich og³o-
si³ siê KZ "S" Pracowników O�wiaty i
Wychowania w Krakowie.
--- 9 listopada odby³o siê w salce przy
ko�ciele OO. Misjonarzy na Miastecz-
ku, spotkanie przedstawicieli szkó³
wy¿szych Krakowa - komitetów za³o-
¿ycielskich i organizacyjnych "S" w
uczelniach. Obecne by³y wszystkie,

RATUJ SIÊ KTO MO¯E
    Rakowski uznany zosta³ przez PZPR mê¿em opatrzno�ciowym. Odnosi siê
wra¿enie, ¿e jego rz¹d rozwi¹¿e wszystkie problemy. Co gorsza, sam premier
jakby równie¿ w to uwierzy³. W sobotnie wieczory zjawia siê w telewizorze,
k³ania siê, mówi: dobry wieczór, proszê pañstwa, i szanowni rodacy. Emabluje
aparycj¹ i osobowo�ci¹. Ogl¹daj¹c go mo¿na popa�æ w z³udzenie, i¿  kryzys
mamy ju¿ za sob¹.
    Ale tak dobrze nie jest. Najnowsze pomys³y gospodarcze premiera jak tzw.
zrównanie sektorów, demonopolizacja skupu p³odów rolnych czy ustawa o po-
dejmowaniu dzia³alno�ci gospodarczej, to po raz kolejny odgrzewane koncep-
cje "urynkowienia" gospodarki, ale bez wprowadzenia rynku. Zrównanie sekto-
rów zapowiadane by³o od roku 1945. Demonopolizacja skupu p³odów rolnych,
g³ównie ¿ywca, jest pomys³em �wie¿szym, tyle ¿e zabójczym dla klienta.
Gdzie� ju¿ podobno robi siê zdemonopolizowan¹ kie³basê w cenie 3 tys. z³o-
tych za kilogram. Po³owa z tego to zapewne haracz narzucany wolnemu rolnic-
twu przez pozosta³e monopole. Ustawa o podejmowaniu dzia³alno�ci gospo-
darczej to znowu, jak siê zdaje, kolejne "zielone �wiat³o" dla rzemios³a. Za-
wsze, gdy je zapalano, lepiej ¿y³o siê urzêdnikom.
    Aparatczycy zawierzyli wiêc Rakowskiemu. Im nie trzeba rynku i wolnej
konkurencji. Im wystarczy zwyk³e "urynkowienie" i po³owiczna demonopoliza-
cja. Nie trzeba im tak¿e Solidarno�ci i "okr¹g³ego sto³u". Wystarczy OPZZ i
telewizyjne wystêpy premiera.
    Nic te¿ dziwnego, ¿e w kraju szerzy siê opinia: ratuj siê kto mo¿e. Parali¿
gospodarczy postêpuje. Mamy ju¿ oko³o 60% inflacjê. Do tego chaos w dzie-
dzinie podatków uniemo¿liwia jakiekolwiek rozs¹dne planowanie. Szerz¹ siê
pog³oski o nag³ych, wysokich podwy¿kach cen artyku³ów przemys³owych.
Podro¿a³y ju¿ wódka i papierosy. Sklepy pustoszej¹. Znikaj¹ z nich nawet zale-
gaj¹ce miesi¹cami buble. Dolar na czarnym rynku przekroczy³ absurdaln¹
wrêcz granicê 3 tysiêcy z³otych.
   Czy na to wszystko wystarczy ciep³e: proszê pañstwa i szanowni rodacy?
   Osobi�cie w¹tpiê.
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za wyj¹tkiem tych uczelni, gdzie nie
powsta³y jeszcze takie komitety, tzn.
AR, PWST i ASP. Nieobecny by³ tak¿e
komitet z Politechniki Krakowskiej,
ale przedstawiciele Politechniki poin-
formowali, ¿e komitet taki powsta³
dzieñ wcze�niej. Obecne na zebraniu
Komitety utworzy³y Komisjê Porozu-
miewawcz¹ "S " ,  do k tóre j  wesz l i
przedstawiciele komitetów PAN, wy-
¿szych uczelni, w których istnieje ju¿
"S" oraz instytutów naukowych z tere-
nu Krakowa.
--- 9 listopada br. powsta³a Komisja
Porozumiewawcza Komitetów za³o¿y-
cielskich NSZZ "Solidarno�æ" Pracow-
ników Szkó³ Wy¿szych, PAN i Instytu-
tów Badawczych Krakowa. Jej podsta-
wowym celem jest wzajemna pomoc
w dzia³alno�ci na rzecz ponownej le-
galizacji "S". W komisji reprezentowa-
ne s¹: UJ, AGH, AM, PK, PAN, ASP,
Instytut Meteorologii  i  Gospodarki
Wodnej. Wys³a³a ona list do Wa³êsy,
w którym wyra¿a dla niego pe³ne po-
parcie w walce o relegalizacjê "S"
oraz domaga siê zaprzestania przez
w³adze dzia³añ wywo³uj¹cych napiê-
cia spo³eczne, uchylenia decyzji o li-
kwidacji Stoczni Gdañskiej, przerwa-
nia kampanii oszczerstw i dezinfor-
macji w �rodkach masowego przeka-
zu,  przy jêc ia  do pracy  górn ików
zwolnionych za sierpniowe strajki, a
tak¿e prawdy w ¿yciu spo³ecznym i
poszanowania godno�ci ka¿dego oby-
watela. Oby nie by³ to ³abêdzi �piew
docentów, gdy¿ wnioski o rejestracjê
"S" na uczelniach s¹ kolejno odrzuca-
ne przez s¹d. Tak uczyniono ju¿ m.in.
z wnioskami z UJ, AE i AM. Nie wró-
¿¹ tak¿e sukcesu odwo³ania sk³adane
do S¹du Najwy¿szego. Jednak w imiê
porozumienia narodowego i "okr¹g³e-
go s to³u"  KZ "S"  UJ  sprzeciwi³  s iê
czynnym formom protestu jaki wybra-
li krakowscy studenci prowadz¹cy w
pa�dzierniku bojkot zajêæ wojsko-
wych. W duchu porozumienia mo¿na
i  t rzeba rozmawiaæ,  by le  n ie  jak
ch³op do obrazu.
--- Jakby w cieniu bojkotu studenckie-
go zajêæ wojskowych toczy³ siê boj-
kot tzw. przedmiotów politycznych.
Wed³ug najnowszych informacji, na
Uniwersy tec ie  jes t  n im objê te  14
roczników z ró¿nych kierunków. W³a-
dze uczelni ci¹gle nie przyjmuj¹ boj-
kotu do wiadomo�ci. Tymczasem wie-
le grup np. z II roku historii, ma ju¿
wiêcej ni¿ trzy nieobecno�ci, co grozi
niezal iczeniem semestru,  a  nawet
roku. Przypomnijmy, ¿e studenci do-
magaj¹ siê zniesienia obowi¹zku od-
bywania zajêæ  z przedmiotów o za-
barwieniu ideologicznym (ekonomia
polityczna, socjologia, nauki politycz-
ne) na rzecz ich swobodnego wyboru.
Wbrew temu co twierdzi Urban i ca³a
propaganda, studentom nie chodzi o
zaprzestanie nauczania tych przed-
miotów, lecz o mo¿liwo�æ wyboru
jednego z nich.

--- Coraz trudniej rozmawia siê rekto-
rowi Grodziskiemu ze studentami UJ.
Na ostatnim wiecu, jaki doby³ siê 17
listopada br., kiedy zgodnie ze swoim
¿yczeniem nie zosta³ natychmiast do-
puszczony do g³osu, obrazi³ siê i opu-

SPRAWA
CHOJNACKIEGO  I  MARKIEWICZA

   Epilogiem niedawno ukoñczonego bojkotu zajêæ wojskowych przez krakow-
skich studentów bêd¹ dwie rozprawy s¹dowe: jedna karna, druga z oskar¿enia
prywatnego.
   W procesie pierwszym prokuratura oskar¿a studenta UJ Paw³a Chojnackiego i stu-
denta Politechniki Przemys³awa Markiewicza z paragrafu 235 KK o "u¿ycie przemocy,
polegaj¹cej na ujêciu pod ramiona Kierownika Studium Wojskowego UJ p³k. Radu-
chowskiego i odci¹gniêciu go od drzwi wej�ciowych Studium w dniu 11 pa�dziernika
br." w czasie pikietowania zajêæ wojskowych przez studentów UJ.
   Sprawê prowadzi, co prawda, prokuratura (Kraków-Krowodrza) ale �ledztwo
nadzorowane jest �ci�le przez SB. W wyniku nacisków z tamtej strony prokura-
tura dopu�ci³a siê ju¿ kilku nieumiejêtnych posuniêæ. Ca³kiem niepotrzebnie
ostro dokonano aresztowania obu obwinionych. Chojnackiego zwiniêto z Plant,
zakuto w kajdany i odstawiono przed oblicze prokuratora. Ten, dopiero po kon-
frontacji z poszkodowanym, kaza³ go rozkuæ. Markiewicza wziêto z domu i cho-
cia¿ go nie  skuto, obchodzono siê z nim nie mniej energicznie.
   W prokuraturze obaj studenci zostali natychmiast rozpoznani przez p³k. Radu-
chowskiego jako ci, którzy go odci¹gali, lecz g³ównym materia³em dowodowym
s¹ - jak siê zdaje - zdjêcia pokazane mu przez SB, na których obaj sprawcy znaj-
duj¹ siê w pobli¿u pu³kownika. Ten za� dokona³ identyfikacji na podstawie do�æ
mglistych szczegó³ów jak "�niada cera Markiewicza" i "u�miech oraz jasne w³o-
sy" Chojnackiego.
   Zwolniono ich po 48 godzinach oraz poinformowano o przygotowywanym
procesie karnym. Podczas przes³uchañ straszono oczywi�cie wyrzuceniem ze
studiów i innymi konsekwencjami.
   Pikanterii ca³ej sprawie nadaje jednak inne wydarzenie, którego bohaterami
byli Chojnacki oraz inny pu³kownik: szef Studium Wojskowego Politechniki,
Migda³. Ten¿e podczas pikietowania przez studentów kierowanego przezeñ Stu-
dium rzuci³ siê na Chojnackiego i na oczach wielu studentów uderzy³ go w
twarz. Sta³o siê to podstaw¹ dodatkowego oskar¿enia przeciw pobitemu, jakoby
to on "dopu�ci³ siê czynnej napa�ci na funkcjonariusza pañstwowego w zwi¹zku
z wykonywaniem przez niego czynno�ci s³u¿bowych chwytaj¹c go rêkami za
klapy munduru" (§ 233 KK). Podobnie jak w przypadku poprzedniego zarzutu
prokurator opar³ siê g³ównie na zeznaniach rzekomo poszkodowanego Migda³a
nie uwzglêdniaj¹c innych �wiadków mog¹cych ³atwo obaliæ wersjê pu³kownika.
Zezna³ on dodatkowo, ¿e Chojnacki by³ pijany oraz ¿e siê odgra¿a³ "my wam
poka¿emy". Szczegó³ów tych nie podali przes³uchiwani podw³adni Migda³a,
którzy niby widzieli ca³e zdarzenie ale w momencie zaj�cia patrzyli akurat w
inn¹ stronê. Studentów, którzy ogl¹dali zaj�cie przezornie nie przes³uchiwano.
   Sponiewierany przez Migda³a Chojnacki poszuka³ sobie nazajutrz adwokata i w
chwili aresztowania rozpocz¹³ ju¿ przygotowania do wniesienia prywatnego oskar-
¿enia przeciwko pu³kownikowi o naruszenie nietykalno�ci osobistej. Maj¹c opiekê
prawn¹, odmówi³ w prokuraturze wszelkich zeznañ informuj¹c zdumionych stró¿ów
prawa o zamierzonym przedsiêwziêciu. Nie na wiele zda³o siê wiêc aresztowanie
wykonane w stylu brygad antyterrorystycznych i pó�niejsze straszenie w �ledztwie.
   Na tym jednak nie koniec. Gdy p³k. Migda³ zreflektowa³ siê, ¿e jego zeznania
mog¹ nie wytrzymaæ konfrontacji z tym, co widzieli koledzy Chojnackiego bêd¹-
cy �wiadkami zaj�cia, zaproponowa³ pobitemu rozmowy. I�cie w duchu "okr¹-
g³ego sto³u". Z inicjatyw¹ wyst¹pi³ Senat Politechniki. On te¿ urz¹dzi³ spotkanie
strony pobitej z bij¹c¹. Migda³ zaproponowa³, ¿eby przyznaæ, ¿e obaj zawinili i
za³atwiæ sprawê polubownie. Odwo³a, ¿e Chojnacki by³ pijany, a ten przyzna
siê, ¿e by³ przezeñ delikatnie odsuniêty, a nie uderzony i wycofa przygotowane
przeciw pu³kownikowi oskar¿enie. W porywie przyjaznych uczuæ do m³odzieñ-
ca Migda³ zapewnia³ nawet, ¿e wycofa równie¿ swoje oskar¿enie; co jednak
le¿a³o ju¿ ca³kowicie poza jego mo¿liwo�ciami, gdy¿ sprawa ma charakter kar-
ny. Chojnacki oferty nie przyj¹³ uznaj¹c j¹ za naiwn¹.
   Nastêpnej mediacji, w tym samym stylu, podj¹³ siê rektor S. Grodziski z Uni-
wersytetu. Przyjmuj¹c zainteresowane strony w swoim gabinecie zaproponowa³
wydanie o�wiadczenia, w którym obie strony wyra¿¹ ubolewanie z powodu zaj-
�cia i okre�l¹ je jako wewnêtrzn¹ sprawê uczelni. Kiedy Chojnacki znowu odmó-
wi³, argumentuj¹c, ¿e nie mo¿na zrównaæ winy bij¹cego i pobitego, rektor usi³o-
wa³ przekonaæ go, ¿e proponowane o�wiadczenie bêdzie dla niego korzystne
przed czekaj¹c¹ go spraw¹ s¹dow¹. Zapewni³ go te¿ ze swej strony, i¿ za zaj�cie
z Migda³em nie bêdzie wyci¹ga³ ¿adnych konsekwencji dyscyplinarnych.
   W wyniku spotkania Chojnacki zgodzi³ siê jedynie na potwierdzenie, ¿e mia³o
ono miejsce. Komunikat tej tre�ci podj¹³ siê napisaæ rektor Grodziski.
   W chwili obecnej akt oskar¿enia przeciw Chojnackiemu i Markiewiczowi zosta³
w trybie ekspresowym skierowany przez prokuraturê do s¹du. Wp³yn¹³ tam rów-
nie¿ pozew Chojnackiego przeciw Migda³owi. W Krakowie zanosi siê zatem na
ciekawy pojedynek socjalistycznej sprawiedliwo�ci z ludzk¹ prawdomówno�ci¹.
   Na marginesie ca³ej sprawy warto chyba zwróciæ uwagê na rolê, jak¹ odegra³y
w niej w³adze Politechniki i UJ. Bizantyjski ceremonia³ pojednawczy, w jaki siê
wda³y, budzi niesmak. Jak mo¿na namawiaæ pobitego studenta do uznania siê
winnym na równi z tym, który go pobi³? Jak mo¿na obiecywaæ powstrzymanie
konsekwencji dyscyplinarnych za czyn, którego Chojnacki w ogóle siê nie dopu-
�ci³? Czy tej obietnicy nie nale¿a³o raczej z³o¿yæ Migda³owi? Wiadomo, ¿e
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�ci³ zgromadzenie. Sam wiec dotyczy³
za� prowadzanego od 3 pa�dziernika
br. bojkotu zajêæ z tzw. przedmiotów
spo³eczno-politycznych. Bojkot roz-
szerzy³ siê ju¿ na 14 roczników z ró¿-
nych kierunków UJ, przewa¿nie huma-
nistycznych ale nie tylko (np. informa-
tyka, geografia). Wy³oni³a siê ju¿ nawet
komisja d/s bojkotu przedmiotów obli-
gatoryjnych licz¹ca obecnie 14 osób
(po jednym delegacie z ka¿dego roku
bior¹cego udzia³ w bojkocie). Trzech
cz³onków komisji :  P. Chlewicki, P.
Huber, P. Bizacki zostali z dn. 10  listo-
pada zawieszeni w prawach studenta.
Ok. 400 osób zgromadzonych na wie-
cu domaga³o siê spe³nienia zg³oszo-
nych postulatów oraz zaprzestania re-
presji wobec przywódców akcji. Jej
g³ównym celem jest swoboda w dobo-
rze obecnie obowi¹zkowych przed-
miotów ideologicznych.
--- Na 16 listopada br. wezwanie przed
Komisjê Dyscyplinarn¹ UJ otrzyma³o
7 przywódców akcji bojkotu zajêæ woj-
skowych. Mimo wcze�niejszych zapew-
nieñ w³adz uczelni  o niestosowaniu re-
presji po przerwaniu bojkotu, s¹ oni
obwinieni o to, ¿e w dn. 11 pa�dzierni-
ka br. zdemolowali budynek Studium
Wojskowego UJ przez malowanie na nim
rysunków i napisów. ̄ aden z obwinio-
nych nie stawi³ siê przed komisjê.
--- Od 17 pa�dziernika dzia³a w Col-
legium Ko³³¹taja przy ul. Anny 6 skle-
pik z wydawnictwami niezale¿nymi
wszelkiego rodzaju. Prowadzi go ze-
spó³ SKLEP z³o¿ony ze studentów UJ.
W godzinach od 10-tej do 14-tej w
szatni budynku k³êbi¹ siê t³umy chêt-
nych do kupienia i obejrzenia. Sklep
nieustannie dba o swoj¹ reklamê, ca³e
miasto jest oblepione plakatami infor-
muj¹cymi o sklepiku, og³oszenia o
jego dzia³alno�ci mo¿na zale�æ nawet
w windach budynków uniwersytec-
kich. Pogratulowaæ inicjatywy.
--- O¿ywienie polityczne w�ród kra-
kowskich studentów przejawia siê
m.in. w ilo�ci kolportowanej bibu³y,
k tór¹  wydaje  NZS,  WiP czy KPN.
Ostatnio do³¹czaj¹ do nich równie¿
organizacje re¿imowe. Pojawiaj¹ siê
biuletyny i o�wiadczenia ZMW, ZMS
czy ZSMP. Ten ostatni np. zacz¹³ wy-
dawaæ na UJ "Biuletyn Uniwersytec-
ki". Jest on ca³kiem podobny do in-
nych studenckich pism podziemnych.
Ró¿ni  s iê  jednak od n ich tym,  ¿e
zdradza adres redakcji, chocia¿, nie
wiedzieæ czemu, podaje tylko, ¿e re-
daguje go "zespó³". Czy¿by ukrywali
siê przed swoimi cz³onkami?

--- Kraków nie cierpi z powodu nad-
miaru rzemios³a i us³ug, szczególnie
�ródmie�cie. Rzemie�lnikom trudno
jest za³o¿yæ i utrzymaæ zak³ad, bo nie
ma surowców - je�li sam nie wydobê-
dzie spod ziemi, musi p³aciæ wysokie
podatki - je�li chce byæ uczciwy w
zapisach ksiêgowych i nie p³aciæ do-
datkowo grzywien czy mandatów. Ale
przede wszystkim nie ma gdzie tego
warsztatu za³o¿yæ - bo nie ma lokali.
Miasto nie wynajmuje ich rzemie�lni-
kom, nawet tym najbardziej potrzeb-
nym, bo twierdzi ,  ¿e nie ma. Rze-
mie�lnicy zaczêli wiêc odnajmowaæ
lokale od w³a�cicieli prywatnych bu-

rektor Politechniki nie wyci¹gn¹³ w stosunku do niego ¿adnych konsekwencji.
Zaraz po aresztowaniu zawiesi³ natomiast w czynno�ciach swego studenta Mar-
kiewicza.
    Rektorzy, jak siê zdaje, zbyt ³atwo ulegaj¹ czarowi munduru. Ochraniaj¹
w¹tpliwej reputacji "nauczycieli akademickich", którzy nie tylko publicznie bij¹
ale i publicznie k³ami¹.

KOPIEC  NIEPODLEG£O�CI
Spo�ród czterech kopców krakowskich kopiec Józefa Pi³sudskiego jest najm³od-
szy - liczy 51 lat. Jego sypanie ukoñczono 9 lipca 1937 roku.
   Ideê usypania kopca Józefowi Pi³sudskiemu podj¹³ w 1934 roku Zwi¹zek Le-
gionistów Polskich, który zdecydowa³, ¿e bêdzie on nie tylko znakiem odzyska-
nej niepodleg³o�ci, lecz tak¿e pomnikiem Walki Narodu o niepodleg³o�æ. Sym-
bolem tego mia³o byæ sk³adanie u stóp kopca ziemi z miejsc zwi¹zanych z
walk¹ Polaków o wolno�æ i niepodleg³o�æ ojczyzny.
   Kopiec usytuowano na Sowiñcu w zachodniej czê�ci Lasku Wolskiego. Jego
szczyt uwieñczy³ granit z wyrytym krzy¿em legionowym. Do 1939 roku w kop-
cu z³o¿ono ziemiê z ponad 3600 miejsc.
   Mimo prób zburzenia Kopca przez Niemców przetrwa³ on czasy II wojny
�wiatowej. Jednak od 1945 roku rozpocz¹³ siê najtrudniejszy okres w jego hi-
storii. Komuni�ci zaczêli dzia³ania maj¹ce zlikwidowaæ kopiec i wymazaæ go z
pamiêci ludzkiej. W tym celu zalesiono zbocza kopca i otaczaj¹c¹ go polanê,
a w 1953 roku zdarto ze szczytu granitowy g³az z krzy¿em.
   Mimo tej trudnej sytuacji wielu ludzi (g³ównie by³ych legionistów) w latach
60-tych i 70-tych walczy³o o przywrócenie Kopca Pi³sudskiego narodowi. Po-
czynania te popiera³ ówczesny metropolita krakowski - Karol Wojty³a. Starania
owe przynios³y efekty dopiero w 1980 roku. Odnowê kopca rozpoczêto od
wyciêcia ok. 500 drzew, nastêpnie powo³ano Komitet Opieki nad Kopcem, któ-
ry zrzesza by³ych legionistów i ludzi zwi¹zanych z ide¹ odbudowy kopca.
Obecnie przewodnicz¹cym Komitetu jest Jerzy Bukowski.
   W 1981 roku dziêki staraniom Komitetu formalnie uznano kopiec z Pomnik
Pamiêci Narodowej (ma to zapobiec powtórzeniu siê sytuacji z lat 1945-80).
Komitet podtrzymuje tradycjê sk³adania w kopcu ziemi z miejsc zroszonych
krwi¹ Polaków w walce o niepodleg³o�æ. Ostatnio zdarzy³o siê to 16.10. br.
   G³ównym celem Komitetu jest organizowanie prac przy i odbudowie kopca
i zbieranie funduszy na ten cel. Bli¿szych informacji mo¿na zasiêgn¹æ w sie-
dzibie Komitetu przy ul. �w. Jana w Krakowie.

CZY  OKA¯EMY  SIÊ  GODNI ?
   W czwartek, 3 listopada br., po mszy �w. za ojczyznê, owacyjnie witany
w Mistrzejowicach, Leszek Moczulski wyg³osi³ wyk³ad nt. 70-lecia odzyskania
niepodleg³o�ci, porównuj¹c tamten moment z dniem dzisiejszym. Moczulski
powiedzia³:
   Niepodleg³o�æ nie by³a aktem jednorazowym. Marzenie wielu pokoleñ sta-
wa³o siê rzeczywisto�ci¹ powoli. Polska wstawa³a do niepodleg³o�ci jako kraj
zniszczony wojn¹. Straty wojenne w 1918 roku nie obejmowa³y wielkich miast,
ale w sumie by³y dotkliwe. Zniknê³a 1/3 domów, gospodarka zosta³a wywiezio-
na do Niemiec i Rosji. Rolnictwo by³o zdewastowane, pola uprawne zamienio-
ne na pobojowiska. Przez 16 województw (na 19) przeszed³ front, nieraz sied-
miokrotnie. Kraj by³ zniszczon¹ pustyni¹. Polska wstawa³a do niepodleg³o�ci
po 120 latach niewoli, w czasach których trwa³y nieprzerwanie procesy znisz-
czenia. Przed rozbiorami Polska by³a znacz¹cym, rozwijaj¹cym siê krajem - o
wysokiej kulturze, prekursorskiej o�wiacie i budz¹cej siê demokracji. Ka¿dy z
tych procesów zosta³ przerwany. Jedyn¹ enklaw¹ polsko�ci by³a Galicja. Upa-
da³o ¿ycie naukowe, miasta stawa³y siê wsiami, albo zmieniano je w wielkie
garnizony wojskowe. Przemys³ nie istnia³, fabryki wywieziono do Niemiec i
Donbasu. Polscy in¿ynierowie budowali mosty na Syberii, w Szwajcarii i Ame-
ryce. Prawie nie istnia³a komunikacja, nie by³o dróg.
   Kiedy Polska odzyskiwa³a niepodleg³o�æ, odstawa³a daleko od reszty Europy.
Dwadzie�cia lat niepodleg³o�ci to niewiele. To tylko rz¹dy Gierka i Jaruzelskie-
go razem wziête. W tym czasie dokonano niemal cudów.
   Po³¹czy³y siê trzy rozdarte czê�ci Polski. Analfabetyzm przesta³ byæ proble-
mem spo³ecznym. W krótkim czasie powsta³ aparat pañstwowy i wojsko. By³a
to potê¿na armia, niezdolna oczywi�cie pokonaæ Niemców i Rosjê - ale wal-
cz¹c samotnie broni³a siê skutecznie przed Niemcami.
   Stworzono nowoczesn¹ gospodarkê. Produkowano rzeczy, których nigdy w
Polsce dot¹d nie wytwarzano. Huta Stalowa Wola by³a najnowsz¹ hut¹ Europy.
A budowano j¹ zaledwie dwa lata. Poprawi³y siê warunki bytowania. Oczywi-
�cie, byli g³odni, biedni, wyzyskiwani, ale by³o ich coraz mniej. �redni poziom
¿ycia podniós³ siê znacznie. W latach trzydziestych byli�my bogatsi od Austrii.
    Po dwudziestu latach ta niepodleg³a Polska by³a taka, ¿e Polacy ochotniczo
chcieli gin¹æ, by zosta³a tak¹ jak¹ by³a w 1939 roku.
    Kto dzi� da ¿ycie, by Polska Ludowa przetrwa³a?
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dynków. Nied³ugo trwa³o szczê�cie.
Jeszcze w ubieg³ym roku prezydent
miasta wyda³ zarz¹dzenie ogranicza-
j¹ce tê mo¿liwo�æ. Je�l i  w³a�ciciel
prywatnego budynku wynajmie  lokal
na warsztat, to w my�l zarz¹dzenia -
istnieje niebezpieczeñstwo, ¿e lokal
ten przejdzie na w³asno�æ miasta.
Oczywi�cie, zarz¹dzenie to dzia³a od-
straszaj¹co na posiadaj¹cych wolne
lokale, skutkiem czego co poniektó-
re stoj¹ niezagospodarowane, a rze-
mie�lnicy rezygnuj¹ ze starañ o w³a-
sny  zak³ad,  bo n ie  maja  go gdzie
umiejscowiæ.  A pan prezydent  s iê
pewnie cieszy. To siê nazywa mieæ
w³adzê.

Z KRAJU

--- W kilku miastach kraju odby³y siê
niezale¿ne manifestacje z okazji �wiê-
ta niepodleg³o�ci. Po pa³owaniu w
Katowicach w dn. 11 listopada kilka-
set  osób schroni³o s iê w ko�ciele,
gdzie podjêli g³odówkê protestacyjn¹.
W jej trakcie wysunêli równie¿ ¿¹da-
nie przywrócenia do pracy górników
zwolnionych i represjonowanych za
strajki sierpniowe. Po piêciu dniach
g³odówkê przerwano. Wybrano jed-
nak komitet pilnuj¹cy spe³nienia po-
stulatów. Na jego czele stan¹³ Kazi-
mierz �witoñ.
--- Ceremonialna, oficjalna feta z oka-
zji �wiêta niepodleg³o�ci nie przys³oni³a
pokracznej rzeczywisto�ci realnego
socjalizmu. Bo z jednej strony walczy
siê z krzy¿ami w szkole, a z drugiej
dzieci z wielu szkó³ podstawowych
prowadzone by³y obowi¹zkowo na
telewizyjn¹ transmisjê mszy �w., jak¹
nadano w dn. 11.11. br. I znowu, gdy
Marsza³kiem wyklejono niemal wszyst-
kie mury i zapchano niemal wszystkie
szpalty gazet, nadal obowi¹zuje prze-
pis zaliczaj¹cy do emerytury wy³¹cznie
czas przepracowany w tzw. PRL-u. I
có¿ z tego, ¿e Marsza³ek odszed³, a
genera³owie zostali?
--- Minimalne szanse na "okr¹g³y stó³"
widzi Lech Wa³êsa po kolejnym spo-
tkaniu z gen. Kiszczakiem w dn. 18-
19 listopada br. Do spotkania, przed
którym wzbrania³ siê przywódca "S",
dosz³o z inicjatywy Ko�cio³a. Wydany
komunikat z rozmów zapowiada jedy-
nie, i¿ bêd¹ one kontynuowane. Im
mniejsze szanse na porozumienie,
tym wiêksza dyplomacja.

ZE �WIATA

--- Legendarny przywódca "Praskiej
Wiosny 68"  Aleksander  Dubczek
otrzyma³ doktorat honorowy w Bolo-
nii, a nastêpnie zosta³ przyjêty przez
papie¿a w Watykanie. O¿y³ funkcjo-
nariusz partyjny skazany na politycz-
ny niebyt. Wielu innym przytrafi³o siê
to dopiero po �mierci.
--- Zadziwiaj¹ce s¹ koleje pierestrojki.
Do walki w obronie pryncypiów us-
trojowych przyst¹pi³ Berlin Wschod-
ni. W NRD zakazano rozpowszech-
niania radzieckich czasopism: Sputni-
ka i Nowych Czasów. Wed³ug teorety-
ków niemieckich fa³szuj¹ one histo-
riê. Czy¿by szykowa³ siê nam nowy
Drang nach Osten?

    Nie zdobyliby siê na to nawet ci, którym ona s³u¿y. Nikt nie ofiaruje ¿ycia i
majêtno�ci. Kiedy� oddawano bi¿uteriê na FON - kto dzi� gotów jest nie�æ ob-
r¹czki Rakowskiemu, by ³atwiej mu by³o likwidowaæ Stoczniê.
    Od 44 lat jest coraz gorzej. Niepodleg³o�æ jest czym� niezbêdnym do ¿ycia.
11 listopada to symbol odrodzenia, 22 lipca - to symbol hañby. Teraz trzeba
wyci¹gn¹æ naukê z przebytych 70 lat.
    Przypomnijmy sobie nie tych, którzy tworzyli niepodleg³o�æ, ale tych, którzy
jej nie chcieli. Szukali argumentów w historii, w statystyce, powo³ywali siê na
realia, na Kaisera, na cara, na cesarza, na wschód, zachód, na potê¿ne armie.
Co siê sta³o z realistami, którzy jeszcze w pa�dzierniku 1916 roku zabiegali o
wzglêdy u Niemców, by ci wziêli Polskê w opiekê? Okaza³o siê, ¿e jedyny re-
alizm, to Polska niepodleg³a.
    I dzi� mamy w Polsce realistów. Znamy ich argumenty. Trzeba szukaæ jednak
nie pozorów, ale nowych faktów.
    Spójrzmy w twarze ludzi, którzy patrz¹ na nas z grobów. Tysi¹ce tych, którzy
zginêli w walce o Polskê. Tysi¹ce zamordowanych, zamêczonych, umar³ych z
rozpaczy. Czy my potrafimy - jak oni - spe³niæ swój obowi¹zek? Oni zostawili
nam Polskê - nakaz moralny, by j¹ zachowaæ dla nastêpnych pokoleñ.
    Patrz¹, czy jeste�my ich godni.

Mój przyjaciel Z.

SKOJARZENIA
    Po obejrzeniu Barbakanu (hmm�),
Jamy Michalika (interesting), Ko�cio³a
Mariackiego (very interesting) i Nowej
Huty (oh?) wybrali�my siê na Wawel.
Mój przyjaciel Z., Anglik z Londynu,
absolwent Oxfordu, chwilowo turysta,
z rozmówkami angielsko-polskimi w
rêku, uprzejmie s³ucha³ moich wyja-
�nieñ i ze stoickim spokojem  potyka³
siê o liczne nierówno�ci krakowskich
chodników. W Katedrze Wawelskiej
przystan¹³ przed kilkoma nagrobkami
i jedn¹ kaplic¹, skomentowa³ kolor
marmuru, ilo�æ wycieczek i ilo�æ stop-
ni prowadz¹cych do Dzwonu Zygmun-
ta. Gdy zeszli�my do grobów, obojêtnie
przechodzi³ ko³o Batorych, Ko�ciusz-
ków i Wazów, dyskretnie spogl¹daj¹c
na zegarek. Jeszcze tylko Pi³sudski, a
potem kawa i lunch. Na d�wiêk tego
nazwiska jakby o¿ywi³ siê, zaintereso-
wa³y go kwiaty i tarcze szkolne. W tym
by³em mocny, wiêc zacz¹³em o Legio-
nach, Niepodleg³o�ci ,  Cudzie nad
Wis³¹, Czci i Uwielbieniu. Nagle prze-
rwa³: "Tak, s³ysza³em o nim, interesu-
j¹ce co mówisz, ale przecie¿ to by³ zde-

cydowany faszysta� ju¿ Orwell wy-
mieni³ go obok Mussoliniego, wiêc �"
"oh?"
    Przy kawie postanowi³em uzdrowiæ
niektóre pogl¹dy przyjaciela i z zapa-
³em aposto³a skierowa³em rozmowê na
tory historii i polityki. Wiêkszo�æ fak-
tów znali�my obydwaj, a Z.  skojarze-
nia nasuwa³y siê same: Krzy¿acy? Szla-
chetni i  bogobojni rycerze têpi¹cy
pogañstwo. Odsiecz Wiedeñska i Jan III
Sobieski? Pojawienie siê kawy w Euro-
pie. Ja³ta? Popis dyplomacji Churchil-
la. Jan Pawe³ II? Wcielenie dogmaty-
zmu, wstecznictwa i zabobonu. Pod-
ziemie? Metro w Londynie.
    Zrozpaczony ju¿ mia³em zrezygno-
waæ, gdy Z. wspomnia³ El¿bietê I Tudor,
stawiaj¹c j¹ jako idea³ w³adcy, dziêki
któremu XVI-wieczna Anglia sta³a siê
potêg¹ w kulturze, handlu, rzemio�le
wojennym i na morzach. Tu jednak Z.
przeliczy³ siê - kojarzy³em j¹ tylko z
tym, z czym kojarzy³ j¹ sam ks. Piotr
Skarga, a wiêc z "jawn¹ wszetecznic¹,
i krwi¹ ludzk¹ mêczenników chrystu-
sowych i poddanych nienasycon¹".

PS.

SOCJALIZM  W  WYDANIU
WSPÓ£CZESNEGO  DRAKULI

Opracowane na podstawie wypowiedzi Helmuta Frauendorfera, rumuñskiego
uchod�cy politycznego, uczestnika Miêdzynarodowej Konferencji Praw Cz³o-

wieka w Krakowie. CZ. III

W Rumunii ery Ceausescu nic ju¿
prawie nie funkcjonuje normalnie.
Sprawnie - podobnie jak u Orwella -
dzia³a tylko policja.

Milicja i SB s¹ ramieniem dyktatora.
Jak w koszmarnych latach stalinow-
skich ludzie znikaj¹ z ulicy porwani
przez siepaczy z MSW. Rodzina boi siê
nawet dowiedzieæ o ich los. Je�li znaj-
d¹ siê martwi, strach nie pozwala do-
wiedzieæ siê o powód �mierci. Je�li ujd¹
¿ywi, sami nie opowiedz¹ o torturach
i biciu, które przeszli. Kiedy 15 listopa-
da 1985 roku w Brasov dosz³o do po-
tê¿nej demonstracji robotniczej, aresz-
towano setki osób. O przywódcy i kil-
ku innych s³uch w ogóle zagin¹³.

Mniej niebezpieczne przypadki kie-
rowane s¹ do klinik psychiatrycznych.
Po takiej kuracji niby cz³owiek jest ale
go ju¿ nie ma.

Oprócz policyjnego ramienia rumuñ-
ski dyktator posiada jeszcze niezliczo-
n¹ liczbê oczu i uszu. Maj¹ je p³atni
donosiciele dzia³aj¹cy w ka¿dym za-
k¹tku kraju. W zabitej dechami wsi na
11 ucz¹cych tam nauczycieli by³o a¿
dwóch konfidentów. A ilu musi ich byæ
w fabrykach, biurach i urzêdach?

Jak w idealnym pañstwie komuni-
stycznym, w którym na jednego obywa-
tela przypada jeden policjant.

cdn.
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NIECH TO BÊD¥ �WIÊTA Z ODRADZAJ¥C¥ SIÊ "S".
MA£A POLSKA

Z REGIONU
--- O wolno�æ 150 mln ludzi ¿yj¹-
cych w Europie Wschodniej upomnia-
³a siê Konfederacja Polski Niepod-
leg³ej na wiecu zorganizowanym
9 grudnia br. w Rynku G³ównym.
Przemawia³ R. Bocian oraz Z. £e-
nyk. Domagano siê równie¿ zwolnie-
nia dwóch wiê�niów politycznych:
kpt. Adama Hodysza i sier¿anta SB
Kazimierza Sulki. Obaj pozbawieni
zostali wolno�ci na podstawie
sfingowanych zarzutów, faktycznie
za� za sprzyjanie "S".
--- W przeddzieñ siódmej rocznicy
po�wiêcenia sztandaru Solidarno-
�ci HiL, w niedzielê 20 listopada
br. rozdano pierwsze legitymacje
"S" HiL, które otrzymali pracow-
nicy Walcowni Drobnej i Drutu.
W ten sam sposób uczcz¹ hutnicy
7 rocznicê pacyfikacji strajku
grudniowego w HiL. 16 grudnia na-
st¹pi uroczyste wrêczenie legi-
tymacji cz³onkom "S" z Walcowni
Karoseryjnej. Legitymacje wydano
tak¿e na kilku innych wydzia³ach
m.in. na Zgniataczu i Walcowni
Zimnej.
--- W Krakowie, jak co roku, obcho-
dzono grudniowe rocznice. 13 grud-
nia, w 7 rocznicê wprowadzenia
stanu wojennego, w ko�ciele Jezu-
itów odprawiono okoliczno�ciow¹
mszê �w., po której odby³ siê apel
poleg³ych. Nastêpnie ok. 3 tys.
ludzi przesz³o na Rynek, gdzie
odby³ siê zapowiedziany wcze�niej
wiec. Przemawiali R. Bocian /KPN/
i J. Smagowicz /RKS Ma³opolska/.
Obaj nawi¹zywali do tragicznych
skutków "historycznej" decyzji
Jaruzelakiego. Potem uczestnicy
wiecu udali siê pod gmach Regionu
"S" z 1981 roku na ul. Krasiñskie-
go, gdzie wznoszono stosowne
okrzyki. Si³y porz¹dkowe nie in-
terweniowa³y.
--- Przed po³udniem zatrzymano na-
tomiast prewencyjnie dzia³aczy
RKS-u: S. Jurczaka i T. Piekarza.
J. Smagowicz uszed³ z r¹k SB-ecji
dziêki pomocy kolegów.
--- 16 grudnia m³odzie¿ krakowska
urz¹dzi³a happening z okazji 40-
lecia powstania PZPR. Kilkuset-

MIODOWICZ contra WA£ÊSA
Niepewne do ostatniej chwili telewizyjne spotkanie Miodowicz - Wa³êsa

odby³o siê 30 listopada br. Przed kamerami TVP usiedli dwaj ludzie: na-
grzewnicowy z Huty Lenina i elektryk ze Stoczni Gdañskiej.

Ich droga do telewizji nie by³a jednak taka sama.
Nagrzewnicowy Miodowicz, cz³onek PZPR, trzeciorzêdny dzia³acz zwi¹z-

kowy dawnej CRZZ, zrobi³ karierê na tzw. odrodzonym ruchu zawodowym, jaki
reanimowany zosta³ przez partiê po 13 grudnia 81. Mimo ¿e by³ niezale¿nym,
pogrudniowym zwi¹zkowcem, zgodnie ze star¹ praktyk¹ wcielono go do KC.
Funkcjê przyj¹³ - jak twierdzi³ - by móc decydowaæ o najwa¿niejszych
robotniczych sprawach. Dlaczego jednak w³a�nie w KC zapadaj¹ te najwa¿-
niejsze decyzje - nie docieka³. Resztki niezale¿no�ci, jakie mu pozosta-
³y, to oficjalne wystêpy bez krawata i fajka. Dok³adnie tak jak cz³onek
KC, który chce okazaæ, ¿e nie zerwa³ wiêzi z nagrzewnic¹.

Elektryk Wa³êsa, wierz¹cy, dzia³acz Wolnych Zwi¹zków Zawodowych za
czasów CRZZ, przywódca owianego ju¿ dzi� legend¹ strajku w Stoczni Gdañ-
skiej z sierpnia 1980 roku, laureat pokojowej nagrody Nobla, wyrós³ na
niekwestionowanego rzecznika interesów polskiego �wiata pracy. Jako
przywódca Solidarno�ci zepchniêtej po 13 grudnia 81 do konspiracji, by³
wy�miewany i opluwany przez re¿imow¹ propagandê. �miano siê z jego drugiej
Japonii i Matki Boskiej w klapie. Mimo to do w³adzy by³ nastawiony zawsze
pojednawczo. Po zwolnieniu go z internowania jego krótki list do Jaru-
zelskiego podpisa³: kapral Wa³êsa. Dok³adnie tak jak cz³owiek, który w
ka¿dej sytuacji chce i potrafi byæ sob¹.

I ta w³a�nie cecha przyczyni³a siê chyba najbardziej do jego zwyciêstwa
w debacie z Miodowiczem. Wa³êsa wyst¹pi³ bowiem jako obroñca �wiata pracy,
Miodowicz - jako obroñca ustroju. Nie by³o wiêc rozmowy elektryka z na-
grzewnicowym. Odby³ siê natomiast s³owny pojedynek miêdzy robotnikiem i
cz³onkiem KC. W takim uk³adzie ról wynik nie móg³ byæ inny. Miodowicz
przegra³ z kretesem.

A¿ dziw, dlaczego w starciu z Wa³ês¹ Miodowicz zupe³nie wypad³ z roli.
Robi³ siê przecie¿ ostatnio na bezkompromisowego, robotniczego przywód-
cê, obalaj¹cego kolejne gabinety. Do telewizji za� przyszed³ u³adzony,
w krawacie i bez fajki. Przemówi³ natomiast w najbardziej zniechêcaj¹cym
odbiorcê ¿argonie propagandowym. Wszystko zapewne w imiê tzw. pryncypiów
ustrojowych, których - o czym jak siê zdaje zapomnia³ - najskuteczniej
mo¿na broniæ argumentem si³y, a nie si³¹ argumentów.

Wa³êsa w pe³ni wykorzysta³ oddane mu pole rzecznika interesów narodu.
Z Matk¹ Bosk¹ w klapie i plakietk¹ zakazanej Solidarno�ci, mówi³ jêzykiem
prostym, o wiele �wie¿szym ni¿ Miodowicz.

Celnie obna¿y³ najs³absze strony systemu: prze¿ytki stalinizmu w go-
spodarce, brak przemian demokratycznych, nawet tych, na które Moskwa da³a
ju¿ przyzwolenie, brak pluralizmu zwi¹zkowego i politycznego, brak ro-
zeznania w wydatkach wojskowych, masowa emigracja m³odzie¿y. Artyku³owa³
pogl¹dy powszechnie znane i mia³o to co� z papieskiego mówienia za nas
a nie do nas. Wa³êsa mia³ nawet moment uniesienia: niech w³adza nie boi
siê ludu swego - zakrzykn¹³. Nic te¿ dziwnego, ¿e Miodowicz by³ w pewnym
momencie jakby zas³uchany i zapatrzony w swego przeciwnika. Nie prote-
stowa³ te¿ zbytnio, gdy jego g³ówn¹ tezê o pluralizmie zwi¹zkowym, przy
zachowaniu tylko jednego zwi¹zku w zak³adzie pracy Wa³êsa nazwa³ wierutn¹
bzdur¹. Jaka¿ mo¿e byæ ró¿norodno�æ w jedno�ci. To wie nawet dziecko.

Po telewizyjnej debacie Miodowicz by³ bardziej zadowolony z siebie ni¿
Wa³êsa. Nie pierwszy raz w tym kraju w³adza wypada lepiej we w³asnych
oczach ni¿ w opinii powszechnej. Na wszelki jednak wypadek ¿adna gazeta
nie opublikowa³a stenogramu rozmowy. Wa³êsa pokaza³ jak wygrywa siê nie
na swoim gruncie i z teoretycznie mocniejszym, lecz zbyt pewnym siebie
przeciwnikiem.
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osobowa grupa demonstrowa³a na
Rynku swe oddanie m.in. F. Dzier-
¿yñskiemu i innym szczerym komuni-
stom.
--- 16 grudnia o 14.30 odby³ siê
wiec pod bram¹ g³ówn¹ HiL. Z po-
szczególnych wydzia³ów huty przy-
by³o nañ ok. 1000 hutników. Do³¹-
czyli do nich ludzie z zewn¹trz,
przybyli specjalnie pod bramê hu-
ty. Czê�ci z nich uda³o siê przez
ni¹ przedostaæ. Przemawiali S.
Handzlik /KO "S" HiL/ i A. Izdebski
/KPN/. Widoczne by³y grupy m³o-
dzie¿y z KPN, FMW i NZS. Po pó³
godzinie uformowa³ siê pochód,
który Alej¹ Lenina ruszy³ do Dusz-
pasterstwa Hutników na Szklanych
Domach. Wznoszono jak zwykle an-
tysocjalistyczne okrzyki. �piewa-
no patriotyczne pie�ni. Demons-
tracjê zakoñczono wspóln¹ modli-
tw¹ w ko�ciele na Szklanych Do-
mach. SB czujnie filmowa³a ca³e
zdarzenie.
--- Ostre ca³owanie wykona³ w tym
samym ko�ciele, w kilka godzin
pó�niej S. Handzlik wrêczaj¹c le-
gitymacje "S" cz³onkom KO "S" Wal-
cowni Karoseryjnej. Nowo zapusz-
czonej brody Handzlika unikn¹³
tylko jeden z kilkunastu dzia³a-
czy. Wrêczenie legitymacji odby³o
siê po mszy �w. upamiêtniaj¹cej
poleg³ych w 1970 roku stoczniowców
i w 1981 górników z "Wujka". Mszê
zamówi³ Wydzia³ Karoseryjny.
--- Rocznicê 16 grudnia uczczono
równie¿ w Krakowie. Na godz. 18 za-
powiedziano okoliczno�ciow¹ mszê
u Dominikanów. Jeszcze przed ni¹
jednak m³odzie¿ z FMW demonstrowa-
³a pod pomnikiem Mickiewicza w
Rynku. Kiedy w pobli¿u pojawi³y
siê suki z ZOMO demonstranci
schronili siê do ko�cio³a Mariac-
kiego.
--- Przed nowym dylematem stanê³o
�rodowisko studenckie Krakowa w
zwi¹zku z odmow¹ rejestracji
NZS-u. Dyskutowano na ten temat na
dwóch spotkaniach Komitetów Orga-
nizacyjnych NZS uczelni krakow-
skich w dniach 22 i 29 listopada
br. Ustalono zasady wspó³dzia³a-
nia Komitetów. Z krêgu UJ wyszed³
te¿ pomys³ z³o¿enia wniosku o re-
jestracjê NZS-u jako organizacji o
zasiêgu �rodowiskowym. Da³oby to
trochê czasu na dzia³alno�æ w gra-
nicach legalno�ci do momentu roz-
patrzenia wniosku przez s¹d. Pro-
pozycjê tê postanowiono przedsta-
wiæ na posiedzeniu Komisji Krajo-
wej NZS-u, chocia¿ przeciwko niej
¿ywo protestowali studenci Poli-
techniki. Sporo krytyki spotka³o
te¿ Miêdzyuczelniany Komitet Boj-
kotowy dzia³aj¹cy w czasie prowa-
dzonego niedawno w Krakowie bojko-
tu zajêæ wojskowych.
--- Trwa protest kolejarzy zatrud-
nionych w Zak³adzie Transporto-
wym HiL. Og³oszony na okres dwóch
tygodni, zosta³ przed³u¿ony przez
KO "S" ZT bezterminowo - wobec
braku odpowiedzi na postulaty
ze strony kierownictwa Zak³adu.

ROZMAWIAÆ � NIE ROZMAWIAÆ ?
Co dalej po fiasku okr¹g³ego sto³u. Dyskusja pod tym has³em odby³a siê

24 listopada br. w ko�ciele Dominikanów. By³o to przy okazji spotkania
z cz³onkami niedawno powsta³ego RKS Ma³opolska: M. Gilem, T. Piekarzem,
B. Niemiec, J. Dziadoniem i J. Smagowiczem.

Ka¿dy z nich przedstawi³ swoje stanowisko w kwestii okr¹g³ego sto³u
/wypowiedzi nieautoryzowane/.

MIECZYS£AW GIL
W naszej sytuacji potrzeba rozmawiaæ. I chocia¿ stó³ zosta³ praktycznie

przez w³adzê przekre�lony, s¹ jeszcze szanse na jego rozpoczêcie. Nie
nast¹pi to jednak zbyt prêdko. Przed �wiêtami trudno to sobie wyobraziæ.
Je�li nawet w³adze wyst¹pi¹ w tym czasie z jak¹� propozycj¹, bêdzie ona
mia³a znaczenie wy³¹cznie propagandowe.

Solidarno�ci nie spieszy siê zbytnio do sto³u. Nie staje te¿ ona do
wy�cigu o zajêcie przy nim miejsca i chocia¿ s¹ organizacje niezale¿ne,
które taki wy�cig rozpoczê³y. Powsta³y nawet nowe partie polityczne,
które natychmiast po rozpoczêciu dzia³alno�ci wydelegowa³y swych przed-
stawicieli do sto³u.

Ostatnie rozmowy Wa³êsa-Kiszczak nie da³y ¿adnych rezultatów. Nie
ustalono konkretnych terminów rozmów. Zawa¿y³y na tym trzy czynniki.
1/. Rakowski zapewnia aparat, ¿e przeprowadzi reformy gospodarcze,
2/. bez porozumienia siê z opozycj¹, a niezbêdne dla nich poparcie spo-
³eczne uzyska innymi drogami ni¿ okr¹g³y stó³; Wyniki okr¹g³ego sto³u
zagra¿aj¹ nomenklaturze partyjnej tj. ok. 1 mln ludzi piastuj¹cych z
mandatu PZPR kluczowe stanowiska w gospodarce. W wyniku porozumienia z
"S" straciliby je. 3/. Partia nie jest jeszcze psychologicznie przygo-
towana do przyjêcia gorzkiej prawdy, i¿ system okaza³ siê nie¿yciowy i
trzeba go naprawiaæ, dopuszczaj¹c do g³osu opozycjê. Przez tyle lat
wmawiano przecie¿ masom, ¿e socjalizm to najlepszy ustrój na �wiecie,
wstyd wiêc przyznaæ teraz, zw³aszcza wobec zagranicy, ¿e to tylko mrzonki.

TADEUSZ PIEKARZ
Wielk¹ sprawê, jak¹ jest naprawa Polski trzeba oddaæ w rêce wielkich

ludzi, ale nie tylko im. M¹dro�æ elektryka ze Stoczni podo³a³a wielu
wymaganiom.

Po siedmiu latach potajemnego dzia³ania RKS Ma³opolska pojê³a dzia-
³alno�æ jawn¹. Skupia ona wiele grup inicjuj¹cych jawne poczynania "S".
Dzia³aj¹ w nich robotnicy, a tak¿e inteligencja techniczna - jak w WSK,
gdzie jestem zatrudniony.

Tak jak przed o�miu laty trzeba teraz wykorzystaæ sprzyjaj¹c¹ dla "So-
lidarno�ci" sytuacjê, jaka powsta³a po strajkach sierpniowych z tego
roku. Pog³êbia siê ogólny marazm spo³eczny i gospodarczy. Jak kto� ob-
liczy³ na mieszkanie w Krakowie trzeba czekaæ teoretycznie oko³o 200 lat.
Tak jest nie tylko w mieszkaniówce, ale i w wielu innych dziedzinach.
Dlatego ruch "S" nie powsta³ na z³o�æ w³adzy, lecz po to, by artyku³owaæ
istotne problemy spo³eczne.

"Okr¹g³y stó³" przechodzi³ ró¿ne koleje. Najpierw bardziej by³ po-
trzebny "S", potem bardziej w³adzy, a teraz nie wiadomo komu. W³adza mia³a
przy nim szansê zawarcia nowych umów spo³ecznych. Ale Rakowski jest prê¿ny
i dynamiczny. Zapomnia³, ¿e ten system prowadzi donik¹d.

"Stó³" nie mo¿e byæ rozmow¹ na temat lepszej metody budowania socja-
lizmu, lecz o prawdziwym pluralizmie. Dla Jaruzelskiego pluralizm to
jednak  tzw. jedno�æ, która nie ró¿ni siê niczym od stanu, który mamy
teraz. Ró¿nice zdañ nic nie znacz¹ nawet wtedy, gdy dopuszcza siê do k³ótni
i sporów, czego nie by³o dawniej. Nie tak wygl¹da prawdziwy pluralizm
polityczny, gospodarczy i spo³eczny.

BARBARA NIEMIEC
W�ród ludzi s³ysza³o siê w¹tpliwo�ci, dlaczego Lech upiera siê przy

trzech osobach, które okaza³y siê ko�ci¹ niezgody. Ka¿dy jednak wie, ¿e
ustêpstwo w tej sprawie nic by jednak nie da³o. Gdyby ust¹piæ, oni zna-
le�liby inny pretekst do blokowania rozmów, a na samym koñcu przeszka-
dza³by pewnie i sam Wa³êsa.

Musi byæ zagwarantowane prawo do w³asnego zwi¹zku, bez wzglêdu na pryn-
cypia ustrojowe. Je�li w³adza na to nie pójdzie, to oznacza to, ¿e niczego
nie rozumie, a tym samym, ¿e nie jest w stanie rozwi¹zaæ problemów, jakie
przed nami stoj¹.

Solidarno�æ to nie ruch sam w sobie. Musi ratowaæ Polskê przed kata-
strof¹. Dobrze by by³o, aby �ciera³y siê w niej ró¿ne nurty, co wzmocni³oby
j¹ wobec tamtej strony.

Je�li "okr¹g³y stó³" siê nie powiedzie, nast¹pi zwarcie. Ale ¿adna
strona nie jest na tyle silna, by je wygraæ. Stó³ mo¿e siê okazaæ jak¹�
drog¹ za¿egnania starcia, ale wobec tego nie mamy zbyt wiele czasu - jak
mówi³ M. Gil. Jeste�my limitowani coraz tragiczniejszym stanem Polski.
Dlatego "stó³" trzeba wymóc na w³adzy, co jest równie¿ w jej interesie.
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Komitet wezwa³ w po³owie listopada
br. do zaniechania pracy w godzi-
nach nadliczbowych. Dopiero jed-
nak 1 grudnia br. kierownictwo
Zak³adu Transportu HiL zdecydowa-
³o siê rozmawiaæ z przedstawicie-
lami KS "S" ZT, po uprzednich nie-
udanych próbach dogadania siê z
jego cz³onkami indywidualnie. Ko-
lejarze domagaj¹ siê ukrócenia
praktyk wynagradzania pracowników
wed³ug kryterium ideologicznego.
Odnosi siê to nie tylko do stawki
zasadniczej ale te¿ bêd¹cego w
gestii mistrzów funduszu motywa-
cyjnego i premiowego. Stawiaj¹ te¿
¿¹dania szybkiej poprawy kata-
strofalnego stanu bhp. Rozmowy nie
przynios³y ¿adnych rezultatów.
Bojkot nadliczbówek trwa.
--- Opiesza³o�æ kosztuje. W wyniku
zaprzestania pracy w godzinach
nadliczbowych przez kolejarzy HiL
braki w transporcie oceniane s¹
przez hutników na 50%. Z powodu
niedowiezienia tzw. wsadu dwukro-
tnie sta³a ju¿ przez 8 godzin stara
aglomerownia. Huta p³aci ok. 1 mln
z³otych na dobê za nieroz³adowanie
na czas wagonów. O po³owê zmniej-
szy³y produkcjê wydzia³y surowco-
we. Nie wywozi siê odpadów techno-
logicznych i �mieci, które blokuj¹
tory stacji rozrz¹dowej. Fataln¹
sytuacjê w Zak³adzie Transportu
zauwa¿y³ nawet partyjny G³os Nowej
Huty. Ma³o to jednak obchodzi kie-
rownictwo Zak³adu Transportu HiL.
Podobnie zreszt¹ jak sytuacja
sprzed protestu, kiedy to luki
w zatrudnieniu ³atano dodatkow¹
prac¹ przemêczonych ludzi. I tak
maszynista Kêdzierski z ZT4 ma
zap³aciæ hucie milion z³otych od-
szkodowania za szkody, które spo-
wodowa³ w wyniku przemêczenia pra-
cuj¹c na pe³ny zegar. Inny maszy-
nista S. Szempliñski zgin¹³ w wy-
padku przy pracy wykonywanej za-
stêpczo, nie na swoim stanowisku,
gdy¿ by³ tam odes³any z powodu
braku obsady. Przed³u¿aj¹cy siê
protest drogo kosztuje hutê, ale
jego brak jeszcze dro¿ej kosztuje
samych kolejarzy.
--- Blisko 300 osób wziê³o udzia³
w spotkaniu ze Zbigniewem Roma-
szewskim, jakie odby³o siê 7 grud-
nia br. w Krakowskiej Wspólnocie
Akademickiej OO Misjonarzy. Roma-
szewski - przewodnicz¹cy Komisji
Interwencji i Praworz¹dno�ci NSZZ
Solidarno�æ nawi¹za³ do odbytej w
sierpniu w ko�ciele mistrzejowic-
kim Miêdzynarodowej Konferencji
Praw Cz³owieka, oceniaj¹c j¹ jako
du¿y sukces "S", zw³aszcza wobec
zagranicy. W drugiej czê�ci spot-
kania Romaszewski ustosunkowa³
siê do obecnej sytuacji w kraju.
Wed³ug niego najwa¿niejszym pro-
blemem jest relegalizaja "S", na-
wet kosztem pewnych ustêpstw. W³a-
dze zwi¹zku opowiadaj¹ siê za li-
ni¹ porozumienia. "S" nie mo¿e
jednak podj¹æ rozmów o wszystkim,
jakie proponuje rz¹d. Musi on byæ
naciskany przez spo³eczeñstwo,

JAN DZIADOÑ
"Solidarno�æ" powstaje w swych jawnych strukturach. Aktualnie istnieje

ju¿ ponad 25 jawnych organizacji zak³adowych. Jest to ma³o, ale trzeba
pamiêtaæ, ¿e podejmowanie jawnej dzia³alno�ci wymaga prze³amania bariery
strachu.

Wobec fiaska "okr¹g³ego sto³u" trzeba robiæ to samo, co teraz. Musimy
zaistnieæ bardziej i doprowadziæ do sytuacji kiedy w³adza zechce rozma-
wiaæ nie tylko z pojedynczymi lud�mi, ale z reprezentacj¹ ca³ych �rodo-
wisk. O tak¹ reprezentacjê walczy nie tylko �wiat pracy, lecz tak¿e
studenci i inni. Róbmy wiêc swoje, byle szybciej i skuteczniej.

JACEK SMAGOWICZ
Trzeba umieæ skorzystaæ z w³asnych praw. Solidarno�æ istnieje na mocy

konwencji miêdzynarodowych ratyfikowanych równie¿ przez PRL. "S" jest
faktem historycznym. Ma ona swych ludzi, ale i etos, ideê, ofiarê ksiêdza
Jerzego i wreszcie w³asne struktury organizacyjne.

Dylematem "S" jest fakt, ¿e przyczynia siê ona do stabilizacji w³adzy,
której nie chce. Jest pytanie czy przeciwstawiaæ siê Rakowskiemu i czy
pu�ciæ na przyk³ad bezrobocie na ¿ywio³ czy nie. W tej sprawie mo¿na
osi¹gn¹æ kompromis z w³adz¹, ale trzeba pamiêtaæ, ¿e ju¿ same rozmowy s¹
ze strony "S" kompromisem.

  Po tych wypowiedziach wstêpnych wy¿ej wymienieni odpowiadali na pyta-
nia z sali. O ile jednak przedstawiciele RKS-u byli za rozmowami, z sali
pad³o kilka ostrych g³osów przeciw rozmowom. Pytano, po co rozmawiaæ, skoro
w³adza wszystko wie, nie chce tylko na nic siê zgodziæ, bo to oznacza utratê
przynajmniej czê�ci jej przywilejów czyli tzw. ¿³obu. Pytano, dlaczego
Lech daje siê robiæ w balona godz¹c siê na pozorowany dialog. Pytano
wreszcie co robiæ w sytuacji, jaka zaistnia³a. Odpowiedzi by³o parê. Chêæ
pertraktacji �wiadczy o elastyczno�ci Solidarno�ci. Pertraktacje mog¹
prowadziæ je�li nie do porozumienia to przynamniej do rozejmu, który da
czas na zebranie si³. Nale¿y kontynuowaæ jawn¹ dzia³alno�æ "S", co jest
argumentem w starciu z w³adz¹. Trzeba poszerzaæ sferê faktów dokonanych,
zmieniaæ �wiadomo�æ spo³eczeñstwa i umocniæ struktury organizacyjne.

Spotkanie zakoñczy³o siê stwierdzeniem, i¿ sprawy "S" id¹ dobrze, at-
mosfera siê przeczy�ci³a, a stó³ mimo wszystko chyba bêdzie.

ODRADZA SIÊ �SOLIDARNO�Æ"
Po strajkach sierpniowych z tego roku ¿ywio³owo ruszy³a akcja tworzenia

jawnych struktur zwi¹zkowych. Zasadniczo mo¿liwe s¹ dwie formy odrodzenia
siê Zwi¹zku. Pierwsza to tzw. komitety organizacyjne "S". Powstaj¹ one
z woli za³óg, którym na mocy miêdzynarodowych konwencji, podpisanych
równie¿ przez PRL, przys³uguje prawo swobodnego zrzeszania siê. Wed³ug
obowi¹zuj¹cej ustawy o zwi¹zkach zawodowych s¹ one jednak od razu nie-
legalne. Ale te¿ nie zamierzaj¹ siê legalizowaæ. Prawa cz³owieka nie znaj¹
bowiem zasady reglamentacji zrzeszania siê wyznawanej przez komunistów.

W komitetach organizacyjnych Solidarno�ci znalaz³o siê wielu podziem-
nych dzia³aczy "S", którzy ujawnili siê, by swym autorytetem uzyskanym
w pracy podziemnej wesprzeæ dzia³ania jawne. Tak uczyni³ na przyk³ad
Maciej Mach, cz³onek podziemnej Komisji Hutników, a obecnie przewodni-
cz¹cy Komitetu Organizacyjnego "S" w Hucie Lenina.

Druga forma odradzania siê Solidarno�ci to komitety za³o¿ycielskie
"S". Dzia³aj¹ one w ramach obowi¹zuj¹cego prawa, tyle, ¿e w obecnych
warunkach nie mog¹ liczyæ na zalegalizowanie. Ale wystêpuj¹c z tak¹ pro�b¹
do s¹du, do chwili odrzucenia wniosku, dzia³aj¹ zgodnie z prawem. Obo-
wi¹zuj¹ce przepisy pozwalaj¹ bowiem podejmowaæ dzia³ania organizacyjne
poprzedzaj¹ce rejestracjê. Komitet za³o¿ycielski zyskuje dziêki temu
kilka tygodni lub miesiêcy na dzia³alno�æ w³asn¹, prowadzon¹ za parawanem
legalno�ci. Stan ów koñczy siê jednak z chwil¹ formalnego odrzucenia przez
s¹d wniosku o rejestracjê. Przez ca³y ten krótki okres komfortu psychicz-
nego komitet wydaje zwykle o�wiadczenie o swoim powstaniu, okre�la w³asne
zdania i cele. Wszystko to nale¿y jednak robiæ nie z my�l¹ o zarejestro-
waniu, lecz o odrzuceniu wniosku o rejestracjê i rozpoczêciu dzia³alno�ci
sprzecznej z "prawem", za co gro¿¹ represje.

Jeszcze jedn¹ form¹ odradzania siê Zwi¹zku jest kontynuacja dzia³al-
no�ci przez cia³a maj¹ce mandat siêgaj¹cy jeszcze roku 1981. Takim cia³em
jest na przyk³ad RKS Ma³opolska, który powo³any zosta³ na jesieni przez
Stefana Jurczaka, ostatniego przed stanem wojennym przewodnicz¹cego
Regionu. Po 13 grudnia 81 RKS by³ cia³em tajnym, a obecnie powo³uj¹c siê
na mandat z okresu 16 miesiêcy Solidarno�ci pragnie koordynowaæ pracê
jawnych struktur "S" w regionie.
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które wykazuje spor¹ aktywno�æ
/komitety organizacyjne "S"/, ale
z drugiej strony demobilizuj¹
je opinie o dobrej woli obecnego
rz¹du.

Z KRAJU

--- Rocznicê 16 grudnia obchodzono
równie¿ oficjalnie ale jakby pó³-
gêbkiem. DTV pokaza³ np. Wa³êsê
sk³adaj¹cego kwiaty pod Pomnikiem
Poleg³ych Stoczniowców. W komen-
tarzu nie wymieniono go jednak. W
nazwie pomnika opuszczono za� "po-
leg³ych". Jeszcze dziwniejszy by³
komentarz z Katowic, w którym z
górników z "Wujka" uczyniono pole-
g³ych w walce o wyzwolenie narodo-
we i spo³eczne oraz zmar³ych na
stanowisku pracy� I chocia¿ nie
powiedziano jak zginêli, to na
dobr¹ sprawê wszystko siê zgadza.
--- Tego chyba nie przewidzieli
najtê¿si prorocy. W trzy miesi¹ce
po zapowiedzi okr¹g³ego sto³u zo-
sta³ on zdemontowany z powodu bra-
ku ochoty do rozmów ze strony rz¹-
du. Dla komunisty nie ma obietni-
cy, której by nie móg³ z³amaæ.
A dla naiwnych kolejna nauczka.
Ile razy jeszcze?
--- W dniach 26-27 listopada br.
obradowa³o III Zgromadzenie OPZZ
Miodowicza. Szef partyjnych neo-
zwi¹zków wyst¹pi³ z buñczucznym
przemówieniem twierdz¹c np., i¿
jego zwi¹zki wziê³y to, co najlep-
sze nie tylko z Solidarno�ci, ale
i ze zwi¹zków bran¿owych. Odgra¿a³
siê te¿ nie wiadomo komu, ¿e trzeba
siê przyjrzeæ, co sta³o siê z umo-
wami sierpniowymi z Gdañska,
Szczecina i Jastrzêbia, tak jakby
on je w³a�nie podpisywa³. Objawi³
siê wiêc jeszcze jeden obroñca po-
krzywdzonych, broni¹cy umów, któ-
re sam z³ama³.

ZE �WIATA

--- Przez Europê Wschodni¹ przeto-
czy³a siê fala demonstracji w
zwi¹zku z 40-leciem uchwalenia
Powszechnej Deklaracji Praw Cz³o-
wieka. Manifestacje odby³y siê w
Pradze, Budapeszcie, Gdañsku, Le-
ningradzie i Moskwie.
--- Na uroczysto�ci 40-lecia uchwa-
lenia Powszechnej Deklaracji Praw
Cz³owieka przyby³a do Pary¿a na za-
proszenie prezydenta Mitteranda
delegacja "S" z Lechem Wa³ês¹, Bro-
nis³awem Geremkiem i Aleksandrem
Wielowieyskim. Wa³êsa przyjêty
zosta³ ze wszystkimi honorami nie
tylko przez Mitteranda. Spotka³
siê z osobisto�ciami politycznymi
Francji: premierem, merem Pary¿a,
przedstawicielami wszystkich cen-
tral zwi¹zkowych /oprócz komuni-
stycznej/ i arcybiskupem Pary¿a. W
Zgromadzeniu Narodowym przyjmowa-
ny by³ jak g³owa zaprzyja�nionego
pañstwa. By³ to nie tylko swoisty
szczyt polsko-francuski ale i pol-
sko-rosyjski /spotkanie z Sacha-
rowem/ oraz polsko-niemiecki /w
Pary¿u zjawi³ siê niespodzianie H.
D. Genscher, który nie mia³ okazji

spotkaæ siê z Wa³ês¹ w Polsce/.
Lechu witany by³ wreszcie owacyj-
nie przez ca³¹ polsk¹ emigracjê we
Francji, bojkotowany by³ nato-
miast przez ambasadê PRL w Pary¿u.
I nie dziwota, zwa¿ywszy, ¿e Jaru-
zelski przed paroma laty wkrada³
siê do Pa³acu Elizejskiego tylnym
wej�ciem, a obs³uga statków na
Sekwanie odmówi³a wykonania dla
niego rejsu. Widaæ Francuzi rów-
nie¿ wol¹ Lecha, a nie Wojciecha.
--- 7 grudnia br. Gorbaczow wyst¹-
pi³ w ONZ. Zaproponowa³ zredukowa-
nie o 500 tysiêcy liczby ¿o³nierzy
radzieckich stacjonuj¹cych w Eu-
ropie Wschodniej, zmniejszenie
liczby czo³gów i samolotów. Scep-
tycy zauwa¿aj¹ jednak, i¿ te rewe-
lacyjne, na pierwszy rzut oka,
propozycje nie pozbawione s¹ zna-
nej sk¹d in¹d sowieckiej perfidii.
Redukcja ¿o³nierzy nie objê³a Pol-
ski - najbardziej zapalnego pra-
gn¹cego wolno�ci kraju obozu. Re-
dukcja czo³gów i samolotów nosi
znamiona zwyk³ej modernizacji
sprzêtu. Wycofywane czo³gi maj¹
ju¿ np. ponad 30 lat, podobnie jest

z wys³u¿onymi ju¿ samolotami. Co
miesi¹c za� ZSRR produkuje 380
czo³gów nowoczesnej konstrukcji.
--- Gehenna Ormian trwa. Po krwa-
wych rozruchach na tle narodowo-
�ciowym z dziesi¹tkami zabitych i
rannych radzieckich Ormian dosiê-
gn¹³ nowy cios. Straszliwe trzê-
sienie ziemi na Zakaukaziu poch³o-
nê³o dziesi¹tki tysiêcy ofiar
�miertelnych. W gruzach leg³y ca³e
miasta. Gorbaczow przerwa³ wizytê
w Nowym Jorku, lecz kiedy zjawi³
siê w Erywaniu, przywita³y go de-
monstracje protestuj¹ce przeciw
wysy³aniu do innych republik dzie-
ci osieroconych w wyniku trzêsie-
nia ziemi. Jak¿e zaszczuty musi
byæ ten naród.
--- Czy¿by koniec pierestrojki na
Wêgrzech? Otwarty podobno na prze-
miany szef partii wêgierskiej K.
Grosz oskar¿y³ si³y opozycji o
dzia³alno�æ kontrrewolucyjn¹ i
ostrzeg³ przed powtórzeniem siê
bia³ego terroru z 1956 roku. W
jêzyku komunistów oznacza to zapo-
wied� obrony rewolucji, czyli ter-
ror czerwony.

   RKS otworzy³ swój punkt informacyjny w ko�ciele Dominikanów /wto-
rek: 17-19, sobota: 10-13/. Zapowiada te¿ comiesiêczne konferencje pra-
sowe swego rzecznika. Rozprowadza deklaracje i legitymacje cz³onkowskie.
Finansuje niektóre poczynania nowo powsta³ych, jawnych ogniw zwi¹zko-
wych. Z za³o¿enia jest cia³em federacyjnym, w którego sk³ad wchodz¹
przedstawiciele komitetów za³o¿ycielskich i organizacyjnych "S" z ca³ego
regionu. Prawo delegowania nabywa siê reprezentuj¹c ju¿ 100 cz³onków
zwi¹zku. Je�li nie ma siê tylu, mo¿na ³¹czyæ siê z innymi w celu wysta-
wienia wspólnego delegata. Ko³om wiêkszym przys³uguje natomiast prawo
delegowania do RKS swojego przedstawiciela na ka¿dy tysi¹c cz³onków.

D³ugofalowym celem obecnego RKS-u jest przygotowanie i przeprowadzenie
wyborów, z których wy³oni³yby siê przysz³e w³adze Zwi¹zku w regionie.
Najpierw zamierza siê przeprowadziæ wybory w zak³adach pracy, a byæ mo¿e
ju¿ na wiosnê - jak informuje cz³onek RKS-u Jacek Smagowicz - mo¿na bêdzie
urz¹dziæ wybory regionalne.

Odradzaj¹ca siê Solidarno�æ ma wiele w³a�ciwo�ci ¿ywej tkanki rege-
neruj¹cej siê i powracaj¹cej do ¿ycia po ciê¿kim urazie.

SOCJALIZM  W  WYDANIU
WSPÓ£CZESNEGO  DRAKULI

OPRACOWANE NA PODSTAWIE WYPOWIEDZI HELMUTHA FRAUENDORFERA, RUMUÑSKIEGO
UCHOD�CY POLITYCZNEGO, UCZESTNIKA MIÊDZYNARODOWEJ KONFERENCJI PRAW CZ£O-

WIEKA W KRAKOWIE

Przed Ceausescu dr¿¹ nie tylko
ludzie ale i przyroda. Nie chodzi
ju¿ o karygodne zatrucie �rodowi-
ska naturalnego w samej Rumunii i
przez Rumuniê w krajach o�cien-
nych. Cooductor rujnuje przyrodê
dla dogodzenia w³asnym zachcian-
kom. Tak powsta³ m.in. kana³ Du-
naj-Morze Czarne, po którym p³ywa
wy³¹cznie dyktator, jego rodzina
oraz nieliczni go�cie zagranicz-
ni sk³adaj¹cy wizyty w Rumunii.
Podobnym celom ma te¿ s³u¿yæ uni-
kalny pomnik przyrody, jakim jest
przej�cie wodne Delta-Dunaj.

Ojciec narodu rumuñskiego za-
mierza te¿ poprawiæ rodzim¹ archi-
tekturê. Burzone jest w³a�nie cen-

trum Bukaresztu. Z powierzchni
ziemi zniknê³y ko�cio³y, muzea,
pomniki, aby ust¹piæ miejsca cen-
trum partyjno-rz¹dowemu. Buduje
siê je wed³ug gustu Ceausescu, a
wystarczy raz na niego spojrzeæ,
by do�wiadczyæ ponurego wdziêku
stalinowskiej estetyki.

Nad swoich obywateli wódz kocha
bardziej swoje zwierzêta. Gdy jego
pies odstawiany jest rz¹dow¹ limu-
zyn¹ do domu, na ulicach, którymi
przeje¿d¿a, zatrzymuje siê ruch,
pojawiaj¹ siê mundurowi, wêsz¹
tajniacy.

Nie jednemu Rumunowi marzy siê
zapewne, by zostaæ choæby psem
Prezydenta.    c.d.n.
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--- 13 stycznia br. rozpocz¹³ siê
proces dwóch studentów P. Markiewi-
cza i P. Chojnackiego oskar¿onych o
u¿ycie przemocy w stosunku do dwóch
pu³kowników: szefa Studium Wojskowe-
go UJ - Raduchowskiego i Politechniki
- Migda³a. Zdarzenia mia³y miejsce w
pa�dzierniku ub. roku w zwi¹zku z
prowadzonym przez studentów krakow-
skich bojkotem zajêæ wojskowych. Na
pierwszej rozprawie, któr¹ poprze-
dzi³ wiec zorganizowany w obronie
oskar¿onych studentów przez studenc-
ki WiP i KPN, oskar¿eni nie przyznali
siê do winy. G³ówni �wiadkowie oskar-
¿enia - dwaj pu³kownicy zeznawaæ maj¹
na rozprawie nastêpnej, któr¹ wyzna-
czono na 27 stycznia br., godz. 9.00.
Zbyt ma³a sala rozpraw nie pomie�ci³a
wszystkich zainteresowanych.
--- 22 stycznia 1989 roku w 126 rocz-
nicê Powstania Styczniowego Duszpa-
sterstwo Hutników zaprasza na na VI
Pielgrzymkê Ludzi Pracy do grobu O.
Rafa³a Kalinowskiego w Czernej k.
Krzeszowic. Zbiórka na dworcu g³ów-
nym w Krakowie 22 stycznia br. przy
wej�ciu na I peron o godz. 7.30.
Powrót z Krzeszowic do Krakowa ok.
godz. 15. Ojciec Rafa³ by³, jak wia-
domo, jednym z przywódców powstania
na Litwie. Pielgrzymka organizowana
jest pod patronatem KO "S" HiL.
--- 4 stycznia br. odby³a siê narada
Obszaru II KPN z udzia³em L. Moczul-
skiego. Zebranie by³o otwarte i
uczestniczyli w nim zaproszeni go-
�cie, m.in. St. Handzlik i J. Smago-
wicz z "Solidarno�ci", dzia³acze
Solidarno�ci Walcz¹cej, Liberalno-
Demokratycznej Partii Niepodle-
g³o�æ, WiP-u i NZS-u. Moczulski po-
wiedzia³ m.in., ¿e odmówi³ udzia³u w
Komitecie Obywatelskim poniewa¿ nie
zostali zaproszeni przywódcy SW,
LDPN i PPS. Na pocz¹tek lutego zapo-
wiadany jest kongres KPN.
--- Pogarszaj¹ca siê sytuacja mate-
rialna �wiata pracy jest przyczyn¹
ju¿ teraz wybuchaj¹cych krótkich
strajków o charakterze ekonomicznym.
I tak w nocy z 12 na 13 grudnia 88 roku
przez 10 godzin strajkowa³ Wydzia³

Zgniatacza oraz Walcowni Drobnej i
Drutu w HiL. Hutnicy zorientowawszy
siê ju¿ dawno, ¿e na skutek inflacji
stracili to, co wywalczyli dziêki
strajkowi kwietniowo-majowemu i do-
magali siê teraz indeksacji p³ac.
Otrzymali za� po piêæ tysiêcy dodatku
do pensji. Inne postulaty, jak powo-
³anie komisji do nadzorowania roz-
dzia³u dóbr socjalnych, premii,
mieszkañ, przestrzegania przepisów
bhp, pozostawiono do rozstrzygniêcia
komisji spo³ecznej, na któr¹ zgodzi-
³a siê dyrekcja huty. Do komisji
wesz³o 6 dzia³aczy KO "S" ze Zgnia-
tacza.
--- Na prze³omie roku zakoñczy³ siê
te¿ protest kolejarzy HiL. Dyrekcja
Zak³adu Transportu ust¹pi³a dopiero
pod gro�b¹ strajku, niewiele robi¹c
sobie z protestu polegaj¹cego na
bojkocie pracy w godzinach nadlicz-
bowych, jaki prowadzili kolejarze od
paru tygodni. Uzyskali oni prawie
wszystko, o co siê upominali, a
przede wszystkim kontrole nad dyspo-
nowaniem funduszami na premie, znaj-
duj¹cymi siê w gestii kierowników i
mistrzów. Zlikwidowano te¿ ra¿¹ce
dysproporcje w wynagrodzeniu ludzi
mi³ych i niemi³ych dyrekcji Huty.
--- Dziêki krakowskim studentom roz-
rasta siê rynek wydawnictw niezale¿-
nych. Ju¿ blisko rok dzia³a pierwszy
sklepik zlokalizowany obecnie przy
ul. �w. Anny 6. Jego filie pojawi³y
siê tak¿e w Instytucie Socjologii UJ
przy ul. Grodzkiej 52 oraz na Poli-
technice Krakowskiej przy ul. War-

szawskiej. Nastêpny sklepik otwarto
ostatnio u polonistów przy ul. Go³ê-
biej 20 /czynny od poniedzia³ku do
pi¹tku w godz. 10-14/. Poza tym po-
jawiaj¹ siê inne inicjatywy handlo-
we. Przy ul. �w. Anny 6 pojawi³o siê
kilka stoisk konkurencyjnych wzglê-
dem najstarszego "Sklepu". Korzysta-
j¹c z os³ony zebrania organizacyjne-
go KZ "S" PAN-u bli¿ej nie zidenty-
fikowane si³y zorganizowa³y na czas
zebrania stoisko wydawnictw nieza-
le¿nych. Inicjatorem przedsiêwziê-
cia by³ podobno szeregowy pracownik
administracji PAN. Apele o inicjaty-
wê gospodarcz¹ i przedsiêbiorczo�æ
skutkuj¹.
--- Nowa sytuacja w handlu bibu³¹
rodzi nawet problemy. "Starzy" kol-
porterzy zaczynaj¹ mieæ konkurencjê
sprzedaj¹c¹ im pod nosem. Chêtnie by
j¹ zlikwidowali, ale nie bardzo
wiedz¹ jak. Z drugiej strony niejakie
pretensje objawia te¿ opozycja doma-
gaj¹ca siê sprzedawania wydawnictw o
w³a�ciwym profilu politycznym. I
tak, niedawno jeden z krakowskich
dzia³aczy opozycyjnych próbowa³ wy-
t³umaczyæ rêcznie studentowi sprze-
daj¹cemu bibu³ê, które wydawnictwa
powinien trzymaæ na ladzie, a które
pod. SB-cja patrzy na ca³e zjawisko
o wiele ch³odniejszym okiem.
--- Mówi siê, ¿e neozwi¹zki Miodowi-
cza s¹ zwi¹zkami emerytów i... dyrek-
torów. Ostatnio na przyk³ad pracow-
nicy Domu Handlowego Nauki przyst¹-
pili gremialnie do tworz¹cej siê
Solidarno�ci w krakowskim PAN-ie. Na

TAKTYKA �LWIEGO SKOKU�

   Atmosfera w Polsce po objêciu rz¹dów przez Rakowskiego przypominaæ za-
czyna czasy  "wielkiego skoku" w Chinach. Oto pod has³em "stawiania spraw
z g³owy do nogi" wmawia siê Polakom, i¿ w³a�nie teraz nadszed³ moment,
w którym uporamy siê z trudno�ciami rozk³adaj¹cymi od dziesiêcioleci socja-
listyczn¹ gospodarkê. Trzeba tylko przedsiêbiorczo�ci, zapa³u i entuzjazmu
dla reform.
   I tak jak kiedy� Mao wykombinowa³, ¿e je�li ka¿dy Chiñczyk wytopi we
w³asnej dymarce kilka kilogramów ¿elaza, to postawi to na nogi chiñskie huty
- tak dzisiaj PZPR zdaje siê byæ przekonana, i¿ kolejne "zielone �wiat³o"
dla prywatnej inicjatywy czy rolnictwa za³atwi sprawê zasadniczej reformy
systemu. Makulaturê zbieramy od lat i od lat brakuje w Polsce papieru to-
aletowego. W ramach stawiania spraw z g³owy na nogi mamy zbieraæ makulatury
jeszcze wiêcej. Nie m¹ci to entuzjazmu dla reform ze strony przewodniej si³y.
Na X plenum dokonano parê kolejnych kosmetycznych posuniêæ personalnych
/rzekomo niezbêdnych dla ich utwierdzenia/. Do KC wszed³ m.in. pu³kownik
Kwiatkowski, szef urzêdowego o�rodka badania opinii. On to w³a�nie da³ Urba-
nowi materia³ stwierdzaj¹cy, i¿ takiego optymizmu jak obecnie nie by³o w
narodzie nigdy. Wiêkszo�æ Polaków ponoæ uwa¿a, ¿e ten rok bêdzie lepszy od
poprzedniego. Zawtórowa³a temu telewizyjna wró¿ka, która na dodatek prze-
strzeg³a w³adze przed klêsk¹ urodzaju. Tradycyjnego starego gazdê zast¹piono
wró¿k¹ prawdopodobnie dlatego, i¿ co najmniej kilka ludowych przys³ów mówi
o tym, ¿e je¿eli w �wiêta leje, to plony nie bêd¹ zbyt wysokie.
   Jednak nawet urzêdowy optymizm bêd¹cym niezbêdnym sk³adnikiem taktyki
"lwiego skoku" nie przekona³ nikogo, ¿e ju¿ odbyli�my siê od dna.
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samotnym posterunku pozosta³ tylko
dyrektor DH W. Macek, szef krakow-
skiej czê�ci OPZZ w PAN-ie.
--- Zgody Krakowskiego Oddzia³u
PAN wymaga³o zorganizowanie spo-
tkania, jakie zapowiedzia³ KO "S"
na 16 grudnia br. Powiadomi³y o
tym starannie wykonane afisze
rozwieszone w budynkach Akademii.
Sytuacja w krakowskim PAN-ie jest
o tyle ciekawa, ¿e jak na razie "S"
jest jedynym zwi¹zkiem zawodowym,
który chce tam dzia³aæ i wobec
tego nie ma przeszkód  prawnych do
jej zarejestrowania zgodnie z
ustaw¹ o zwi¹zkach zawodowych z
1982 roku. Nikt rozs¹dny jednak na
to nie liczy.
--- Zwi¹zek Zawodowy ZNP w Krakow-
skim Pa³acu M³odzie¿y licz¹cy
kilkunastu cz³onków prze¿ywa³
"kryzys" po odej�ciu zas³u¿onego
prezesa /zmiana pracy/. Kiedy
okaza³o siê, ¿e nikt spo�ród
cz³onków nie jest godzien tej
funkcji, wybór pad³ na osobê
spoza zwi¹zku, ale za to popieran¹
przez dyrektora. Cz³onkowie
zwi¹zku jednog³o�nie zaakcepto-
wali nowego prezesa, który wpisa³
siê do ZNP. W nagrodê za po�wiê-
cenie pojecha³ na wycieczkê do
Francji. I jak tu wierzyæ, ¿e to
Miodowicz obali³ poprzedni rz¹d.
--- Tzw. uspokojenie ruchu w Kra-
kowie to niemal kliniczny przypa-
dek ideologii zastosowanej w
praktyce. W porywie gorliwo�ci
specjali�ci od in¿ynierii drogo-
wej wyrzucili ca³y ruch samocho-
dowy z centrum Krakowa na jego
obrze¿a. Pomys³ szlachetny, tylko
¿e powoduj¹cy kilometrowe korki
na tych¿e obrze¿ach. Aleje Trzech
Wieszczów, które ju¿ poprzednio
trzeszcza³y w szwach, po prostu
siê zatka³y. Po �ródmie�ciu za�
kursuj¹ pojazdy uprzywilejowane,
taksówki, pojazdy mieszkañców
oraz kilka tysiêcy "równiej-
szych", którzy otrzymali odpo-
wiednie identyfikatory pozwala-
j¹ce na wjazd. Do Komitetu Krakow-
skiego mo¿na wje¿d¿aæ nawet bez
tych uprawnieñ, o czym - bez ogró-
dek - informuje odpowiednia ta-
blica. Dziesi¹tki milicjantów
trzyma stra¿ w punktach, w których
od lat koncentrowa³ siê ruch
uliczny, a które teraz przezna-
czono dla wybrañców. Sypie siê
setki mandatów. Dziesi¹tkom ty-
siêcy ludzi utrudniono ¿ycie od-
bieraj¹c im mo¿liwo�æ sprawnego
poruszania siê samochodem po mie-
�cie. Oto przyk³ad reglamentacji
dóbr w realnym socjalizmie. We-
d³ug starej zasady Lenina: odebraæ
ludziom wszystko, a potem z ³aski
oddaæ trochê i tylko niektórym.
Narzekaj¹ zreszt¹ i ci niektórzy.
Taksówkarze, których zakazy nie
dotycz¹ poruszaj¹ siê swobodnie
po �ródmie�ciu, ale za to grzêzn¹
w korkach na jego obrze¿ach. Wo¿¹
przecie¿ ludzi  z centrum i do cen-
trum, a nie wokó³ Rynku. Na tê anor-
maln¹ sytuacjê reaguj¹ nawet mi-
licjanci z drogówki. Wypisu-
j¹c mandaty, niektórzy ubolewaj¹

CZAS NA ZMIANY

   Prasa zza wschodniej granicy oraz czê�ciej przynosi wiadomo�ci o zmie-
niaj¹cych siê nazwach miast, wsi, ulic, parków, fabryk itd. Z map i planów
znikaj¹ nazwiska Bre¿niewa, Czernienki, Andropowa, a tak¿e dziesi¹tków
pomniejszych dygnitarzy minionej, przedgorbaczowskiej epoki. Po politycz-
nych osobisto�ciach z czasów Stalina nie ma ju¿ nawet �ladu - ich nazwiska
przepad³y najwcze�niej. Tymczasem u nas jakby tego nie dostrze¿ono. Có¿ z
tego, ¿e coraz uroczy�ciej obchodzimy �wiêto 11 listopada, skoro Poczta
Polska raczy nas seri¹ znaczków, w której obok Pi³sudskiego, Narutowicza i
Paderewskiego pojawia siê zdrajca Marchlewski, szykuj¹cy siê w 1920 roku do
objêcia w³adzy w Warszawie zdobytej przez Czerwon¹ Armiê. W Krakowie ma on
nadal swoj¹ ulicê, tak jak wci¹¿ jeszcze s¹ ulice Dzier¿yñskiego, Ró¿y
Luksemburg czy Georgi Dymitrowa.
   Nadal mieszkamy przy ulicach nosz¹cych nazwiska zagorza³ych stalinowców:
Marcelego Nowotki, Karola �wierczewskiego, Franciszka Jó�wiaka /komendanta
MO w latach 1944-1949, a wiêc w okresie mordów pope³nianych miêdzy innymi
na ¿o³nierzach AK/ czy Aleksandra Zawadzkiego. Czy mieszkañcy tych ulic nie
wstydz¹ siê swoich adresów? Jak mo¿na jeszcze mieszkaæ przy ulicy Wandy
Wasilewskiej, która wybra³a wolno�æ w Sowietach, Boles³awa Drobnera, jednego
z likwidatorów PPS, czy stalinowskiego planu 6-letniego? Jak zostan¹ wycho-
wane dzieci z tych krakowskich szkó³, których patronami s¹ Nowotko, Zawadzki,
Wasilewska? Co mówi¹ uczniom o patronie szko³y nauczyciele XII liceum, które
nosi imiê Bieruta, ma³ego polskiego Stalina, odpowiedzialnego za zbrodnie
pope³nione w Polsce w tym okresie?
   Nie czekajmy zatem, a¿ sejm PRL uchwali odpowiednie uchwa³y, co mo¿e
nast¹pi ale jako rekompensata za kolejn¹ podwy¿kê cen. Ju¿ dzi� sami za¿¹-
dajmy wyrzucenia na �mietnik historii zbrodniarzy, zdrajców, sprzedawczy-
ków, zwolenników szaleñczej teorii i barbarzyñskiej praktyki.

     M.

KOMUNIKACJA SPO£ECZNA W POLSCE

   Oko³o 250 osób uczestniczy³o w zorganizowanym w Warszawie w dniach 7-8
stycznia br. seminarium o stanie komunikacji spo³ecznej w Polsce, firmowanym
przez sekcjê publicystyczn¹ ZAIKS-u oraz Stowarzyszenia Dziennikarzy Pol-
skich /nie myliæ z SD PRL/. SDP Stefana Bratkowskiego wykre�lone 20 marca
1982 roku z rejestru stowarzyszeñ, przyjête zosta³o w³a�nie do Miêdzynaro-
dowej Federacji Dziennikarzy /FIJ/. Obrady otwarto wiêc wrêczeniem legity-
macji FIJ grupie cz³onków SDP.
   Seminarium zgromadzi³o nie tylko dziennikarzy /pism podziemnych i ofi-
cjalnych/ lecz tak¿e organizatorów niezale¿nego ruchu wydawniczego w Polsce,
dzia³aczy opozycyjnych, naukowców, obserwatorów. Bo te¿ zjawisko jakim jest
podziemny ruch wydawniczy jest chyba unikatem w skali �wiatowej. W kraju,
w którym nie ma wojny, nawet stanu wojennego, od lat siedmiu ukazuje siê
"bibu³a", niekiedy w kilkudziesiêciotysiêcznych nak³adach /np. Tygodnik
Mazowsze, Przegl¹d Wiadomo�ci Agencyjnych/. Jest to faktem spo³ecznym o
wielu konsekwencjach. Jak zauwa¿y³ Wojciech Gie³¿yñski podziemni redaktorzy
wnie�li na nowo do pracy dziennikarskiej etos s³u¿by spo³ecznej. Liczbê
tytu³ów drugiego obiegu oszacowa³ on na ok. 2 tysi¹ce, co jednak, zdaniem
niektórych, zosta³o zawy¿one.
   Tego rodzaju szacunki s¹ jednak bardzo trudne z powodu braków danych.
M. £ukasiewicz oceni³ podziemn¹ prasê na oko³o 1000 tytu³ów, zauwa¿aj¹c przy
tym nadzwyczajn¹ ¿ywotno�æ wielu pism, ich wysoki poziom, mimo ¿e s¹ robione
z regu³y przez nieprofesjonaln¹ kadrê. W dyskusji pad³o te¿ wiele uwag na
temat wspó³zale¿no�ci obu obiegów: oficjalnego i nieoficjalnego. Zdarzaj¹
siê przedruki, lecz istot¹ owej wspó³zale¿no�ci jest poszerzenie oferty
czytelniczej  prowadz¹ce w konsekwencji do prze³amania partyjnego monopolu
informacyjnego. To prasa drugiego obiegu, zdaniem J. Maziarskiego, przyczy-
ni³a siê w znacznym stopniu do obni¿enia wiarygodno�ci mediów oficjalnych.
   Postulowano te¿, by niezale¿na dzia³alno�æ wydawnicza mia³a charakter
wolnej dzia³alno�ci gospodarczej zgodnie z nowym ustawodawstwem Rakowskie-
go. Wi¹¿e siê to ze zlikwidowaniem partyjno-pañstwowego monopolu na druk,
papier i kolporta¿.
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nad decyzjami, które musz¹ egzekwo-
waæ. S³owem, jeszcze raz pokazano,
kto tu rz¹dzi.

Z KRAJU

--- 18 grudnia 88 powsta³ w Warszawie
Komitet Obywatelski przy Lechu Wa³ê-
sie, swoisty gabinet cieni w PRL.
Komitet postawi³ sobie zadanie pre-
zentowania opinii �rodowisk nieza-
le¿nych w najistotniejszych spra-
wach dla kraju, wyra¿anie spo³ecz-
nych potrzeb i interesów oraz wypra-
cowywanie programów dzia³ania.
Sk³ada siê z ponad setki osób pracu-
j¹cych w 15 komisjach. Uchwa³a i
O�wiadczenie Komitetu poszatkowane
przez cenzurê ukaza³y siê w Tygodni-
ku Powszechnym.
--- W Polityce dla odmiany ukaza³y
siê dokumenty uchwalone tego samego
dnia w Gdyni przez Grupê Robocz¹ KK
"S" domagaj¹c¹ siê od Wa³êsy zwo³ania
do koñca stycznia br. Komisji Krajo-
wej w sk³adzie z 1981 roku. Grupa
kwestionuje jego politykê personaln¹
oraz wytyka zbytni¹ uleg³o�æ wobec
w³adz.
--- W dziedzinie reformowania gospo-
darki najwiêcej jak dotychczas doko-
nuje siê w s³owach. Ju¿ w Nowy Rok
szeroko anonsowano w prasie, radiu i
telewizji wej�cie w ¿ycie nowych
ustaw gospodarczych uchwalonych
przez sejm tu¿ przed �wiêtami. K³opot
tylko w tym, i¿ do dzisiaj nikt nie
zna ich w ca³o�ci poza autorami.
Zmieniono np. obowi¹zuj¹cy od 1932
roku kodeks handlowy, reguluj¹cy
sprawy zwi¹zane zak³adanymi teraz
masowo spó³kami. Tekstu jednak nie
ma. Rejestr s¹dowy spó³ek  zamkniêto
wiêc w Krakowie a¿ do odwo³ania.
W podobnej sytuacji postawiono
urzêdników magistratu. Reklamowane
od tygodni w telewizji nowe zarz¹dze-
nia ministerialne nie dotar³y na
ni¿sze szczeble, wobec czego wszyst-
ko dzia³a po staremu, a w³a�ciwie
przestaje dzia³aæ, gdy¿ stare prze-
pisy niby nie obowi¹zuj¹, a nowych
formalnie nie ma.
--- Nie napawaj¹ otuch¹ pierwsze
poci¹gniêcia rz¹du w dziedzinie zno-
szenia reglamentacji. Z dniem 1
stycznia zlikwidowano kartki na ben-
zynê, wprowadzaj¹c jednocze�nie jej
wy¿sz¹ cenê. Co ³atwo by³o przewi-
dzieæ zaczê³o siê masowe wykupywanie
benzyny. Przez parê dni obserwowali-
�my tasiemcowe kolejki i nocne czu-
wania kierowców przed dystrybutora-
mi. Rz¹d podobno wszystko przewi-
dzia³, ale wiêcej benzyny rzekomo
za³atwiæ siê nie da, wiêc jedyne co
mo¿na zrobiæ, to znowu podnie�æ jej
cenê. A wszystkiemu podobno winni�my
sami, bo wykupujemy. Warto zauwa¿yæ,
¿e dot¹d podnoszono cenê miêsa i
wódki, bo nam szkodz¹. Teraz po pro-
stu szkodzimy sobie sami.
--- Po likwidacji kartek na benzynê
rz¹d Rakowskiego przymierza siê do
zniesienia kolejnego reliktu prze-
sz³o�ci, jakim s¹ ci¹gle kartki miê-
sne. Wykupywania miêsa jednak nie
bêdzie, bo go nie by³o i nie ma.
--- Ministerstwo Transportu, ̄ eglugi
i £¹czno�ci wyda³o z okazji 70-lecia

   Seminarium sta³o siê te¿ forum dziennikarskich rewindykacji. K. Ko³o-
dziejczyk przedstawi³a skutki g³o�nej w swoim czasie, a pó�niej bagateli-
zowanej weryfikacji dziennikarzy po 13 grudnia 81. W³adze wojskowe rozpo-
czê³y j¹ ju¿ 17 grudnia od Telewizyjnego Kuriera Warszawskiego. Trwaj¹ca
kilka miesiêcy akcja doprowadzi³a do pozbawienia pracy oko³o 1000 dzienni-
karzy, a dalszych 1000 dotknê³y inne represje /degradacje, karne przenie-
sienia itp./ Weryfikacja przyczyni³a siê do obni¿enia poziomu intelektual-
nego mediów na wiele lat. Powinno siê wiêc ujawniæ jej dokumentacjê oraz
nazwiska osób przeprowadzaj¹cych j¹.
   Dziennikarze upomnieli siê tak¿e o powtórn¹ legalizacjê SDP. S. Bratkow-
ski, prezes SDP sprzed 13 grudnia 81 stwierdzi³, i¿ powinno byæ ono neutralne
politycznie i podporz¹dkowane jedynie etosowi pracy  w dziennikarstwie.
Powinno dzia³aæ na rzecz demokracji i poszanowania praw cz³owieka. Po dys-
kusji przyjêto wniosek o przekszta³ceniu zgromadzenia w komitet Za³o¿yciel-
ski SDP.
   Seminarium warszawskie dowiod³o istnienia w Polsce prê¿nego i opozycyjnie
nastawionego wobec w³adzy �rodowiska dziennikarskiego. Chce ono chroniæ etos
zawodu wbrew szerz¹cym siê praktykom u¿ywania mediów jako �rodka do wzbu-
dzania agresji, rozbijania wiêzi �rodowiskowych, prowadzenia kampanii nie-
nawi�ci. Zwróci³ na to uwagê M. I³owiecki. Jakby uzupe³nieniem tego wyst¹-
pienia by³ referat D. Fikusa o funkcjonowaniu cenzury. Mimo prze³omowej
ustawy o cenzurze nadal stosuje siê przedsierpniowe techniki kontroli pre-
wencyjnej jak: nieformalne sugestie cenzorskie, przeci¹ganie zgody na druk,
domaganie siê od autora uzgodnieñ z ró¿nymi instytucjami zainteresowanymi
tematem, poprawki stylistyczne wypaczaj¹ce sens przekazu. Gremialnie doma-
gano siê wiêc zniesienia prewencyjnej cenzury pañstwowej. Z drugiej jednak
strony nie poprzestano tylko na gloryfikacji ruchu wydawniczego funkcjonu-
j¹cego poza cenzur¹. W dyskusji zasygnalizowano wiele spornych problemów
charakterystycznych dla drugiego obiegu. Opowiadano siê przy tym za auten-
tyczn¹ niezale¿no�ci¹ prasy "niezale¿nej" rozumian¹ jako brak kontroli ze
strony Solidarno�ci czy Ko�cio³a.
   Spotkanie zakoñczono postanowieniem, i¿ nastêpne seminarium zwo³ane
zostanie jeszcze przed wakacjami.

 WYST¥PIENIE �GRUPY ROBOCZEJ�

   Grupa Robocza Komisji Krajowej NSZZ "Solidarno�æ" og³osi³a fakt  swego
powstania jesieni¹ 1986 roku. By³a to odpowied� na powo³anie przez Wa³êsê
jawnej Tymczasowej Rady "S". Zasadnicz¹ czê�æ sk³adu Grupy Roboczej stanowi
kilku cz³onków Komisji Krajowej z 1981 roku: Andrzej S³owik, Jerzy Kropiw-
nicki i Grzegorz Palka z £odzi, Marian Jurczyk i Stanis³aw W¹do³owski ze
Szczecina, Jan Rulewski z Bydgoszczy, Seweryn Jaworski z Warszawy, Andrzej
Gwiazda z Gdañska, Gra¿yna Przybylska-Wendt z P³ocka.
   Podstawowym has³em z jakim wystêpowa³a Grupa Robocza by³o domaganie siê
ponownego zwo³ania Komisji Krajowej "S" w sk³adzie wy³onionym przez I Zjazd
Solidarno�ci w 1981 roku. Grupa uwa¿a³a bowiem, i¿ tymczasowe instancje
wykonawcze Zwi¹zku, ukszta³towane w okresie dzia³alno�ci podziemnej, maj¹
charakter pozastatutowy, "nielegalny".
   Owo my�lenie niezbyt jednak uwzglêdnia polskie realia. Ponad po³owa
cz³onków KK wyemigrowa³a lub wycofa³a siê z dzia³alno�ci zwi¹zkowej, a w ¿y-
wio³owym procesie odbudowy "S" g³ówn¹ rolê odgrywaj¹ w³a�nie cia³a pozasta-
tutowe. Przyj¹wszy za� za³o¿enie o "nielegalno�ci" struktur i przedstawi-
cielstw podziemnej "S" Grupa Robocza zwalcza pomys³ odbudowy jawnych instan-
cji zak³adowych Zwi¹zku za spraw¹ Komitetów Za³o¿ycielskich i Organizacyj-
nych "S", twierdz¹c, i¿ jest to forma uzurpacji w³adzy zwi¹zkowej w stosunku
do wyborów z 1981 roku.
   Po ubieg³orocznych strajkach majowych uczestnicy Grupy przedstawiali siê
jako reprezentanci interesów "czysto robotniczych", w opozycji do "dzia³aczy
politycznych" skupionych w KKW. Twierdzili te¿ jakoby eksperci "S" pertrak-
towali z MSW w sprawie ujawnienia w³adz Zwi¹zku. Te sugestie A. Ko³odzieja
zosta³y powtórzone przez Joannê Dudê-Gwiazdê w li�cie do Tygodnika Mazowsze
oraz przez A. Gwiazdê w paru wywiadach prasowych. W tej sytuacji deklaracje
gdyñskie z 18 grudnia 88 gro¿¹ prawdziwym roz³amem w "S".
   Wa³êsa nie kwestionuje zas³ug dzia³aczy Zwi¹zku wybranych w 1981 roku,
którzy po 13 grudnia podjêli dzia³alno�æ na rzecz jej odbudowy. Twierdzi
jednak, ¿e ich realny mandat bierze siê z rzeczywistego uczestnictwa w pra-
cach organizacyjnych, prowadzonych w najtrudniejszym okresie jego istnie-
nia. Nie s¹ to mandaty ani lepsze ani gorsze od tych, którymi dysponuj¹ np.
przywódcy strajków podjêtych w ubieg³ym roku w obronie "Solidarno�ci".
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odzyskania przez Polskê niepodle-
g³o�ci okoliczno�ciow¹ seriê
znaczków /tandetnie zreszt¹ wyko-
nanych/ z podobiznami Pi³sudskie-
go, Witosa, Korfantego, Daszyñ-
skiego, Narutowicza, Paderewskie-
go i... Marchlewskiego. Czy¿by
niektórzy towarzysze asekurowali
siê w oczekiwaniu na okres popie-
resstrojkowy. Marchlewski - dla
przypomnienia m³odszym czytelni-
kom - to ten, który z ³aski Lenina
utworzy³ w Moskwie w czasie wojny
polsko-bolszewickiej, 1920 roku,
komitet z³o¿ony z "prawdziwych"
Polaków marz¹cych o przy³¹czeniu
Polski do Rosji Sowieckiej. Pewni
zdobycia Warszawy bolszewicy
przetransportowali ów "rz¹d" do
Bia³egostoku, aby podobnie jak
dwadzie�cia lat pó�niej PKWN,
grzecznie czeka³ na swoj¹ dziejow¹
chwilê. Towarzysz Marchlewski
jednak nie doczeka³. W gaciach
ucieka³ przed wojskami Pi³sud-
skiego na powrót do Moskwy. A w
Polsce znaczki z marsza³kiem Pi³-
sudskim ju¿ od paru ³adnych lat
wydaje kto inny. S¹ one o niebo
lepsze jako�ciowo i tematycznie od
pañstwowej szmiry. K³opotów z ich
zdobyciem te¿ nie ma.
--- Przy okazji og³oszonej przed
paroma dniami zapowiedzi powsta-
nia w Polsce Krajowego Oddzia³u
Amnesty International, przypo-
mnieæ wypada, i¿ dzia³a u nas wielu
partyjnych obroñców praw cz³owie-
ka. Jeden z nich, niejaki Dariusz
Kwiecieñ, og³osi³ nawet w lutym
tego roku broszurê "Komitety Obro-
ny Praworz¹dno�ci", wydan¹ do
u¿ytku wewn¹trzpartyjnego przez
Centrum Studiów Polityki i Propa-
gandy ANS. Oprócz danych personal-
nych, pochodz¹cych zapewne z wia-
domego resortu, Dariusz Kwiecieñ
przedstawia wewn¹trzpartyjn¹ oce-
nê dzia³alno�ci Komitetów. Wed³ug
niego problem przestrzegania praw
i praworz¹dno�ci, wsparty no�nymi
spo³ecznie has³ami obrony praw
cz³owieka i obywatela, zosta³
skierowany nie na konstruktywne
d¹¿enie do rozwijania i wprowadza-
nia w ¿ycie socjalistycznej prawo-
rz¹dno�ci oraz praw ludzkich, lecz
ukierunkowany oskar¿ycielsko prze-
ciw funkcjonowaniu pañstwa" /s. 17/
. Jest jeszcze wiele innych pere-
³ek w wy¿ej wspomnianej broszurce.
Zabójstwo ksiêdza Popie³uszki to
np. jeszcze jeden pretekst do ata-
ku na konstytucyjne podstawy na-
szego pañstwa, WiP to polski ruch
pseudopacyfistyczny, a samo doma-
ganie siê przestrzegania prawo-
rz¹dno�ci jest sprzeczne z prawo-
rz¹dno�ci¹, bo j¹ ³amie. Oj, ple-
cie siê Kwietniowi, plecie.
--- Kryzys gospodarczy nie omin¹³
Czechos³owacji. W sklepach braku-
je podstawowych artyku³ów jak pa-
sty do zêbów, proszku, myd³a. Ma-
sowo wykupywane s¹ wszelkie towa-
ry. Powstaj¹ te¿ nowe grupy opozy-
cyjne, z którymi w³adza usi³uje
walczyæ. To wszystko ju¿ jakby
sk¹d� znamy.

RAPORT ZE LWOWA
cz. IV

   Jeste�my na £yczakowskiej.
Strom¹ uliczk¹ �w. Antoniego do-
chodzimy do ulicy Kurkowej. Ju¿ z
dala miga ceglany szczyt z sygna-
turk¹. Tak, to ko�ció³ i klasztor
ss. Franciszkanek. Ca³y kompleks
stoi na niewysokim wzgórzu i tonie
w zieleni. Teraz schodami do góry
i ukazuje siê nam piêkny portal
zakoñczony mozaik¹ z mi³osiernie
spogl¹daj¹cym Chrystusem, wska-
zuj¹cym na swe gorej¹ce serce.
Ko�ció³ oczywi�cie zamkniêty i
tylko przez szpary w drzwiach mo-
¿emy dostrzec piêkny witra¿, któ-
ry jakim� cudem ocala³. Sam klasz-
tor natomiast s³u¿y celom prak-
tycznym. Znajduje siê w nim insty-
tut chorób wenerycznych.
   Schodzimy ponownie na ulicê i
w murze kamiennym okalaj¹cym
wzgórze klasztorne dostrzegamy
starannie pobielon¹ wnêkê, a w
niej flakoniki z kwiatami. Ale¿
tak! Przecie¿ ko�ció³ ss. Fran-
ciszkanek szczyci³ siê posiada-
niem cudownej figury Matki Bo-
skiej! Czy¿by sta³a w tej wnêce?
Przychodzi starsza kobieta, staje
patrzy na nas. Wiêc od razu ser-
deczna rozmowa. Kobieta potwier-
dza nasze przypuszczenia. Dowia-
dujemy siê, ¿e Sowieci ju¿ podczas
pierwszej okupacji Lwowa /1939/ w
ramach walki z zabobonem usunêli
cudown¹ figurê. Ale miejsce pozo-
sta³o. Przede wszystkim w sercach
Lwowian. O, widz¹ panowie te kwia-

ty? To my tutaj tak od siebie, ca³y
czas je przynosimy. A tu proszê -
co mówi¹c podnosi obrusik, na
którym stoj¹ flakoniki - a tam
b³yszczy siê kilkadziesi¹t kopie-
jek. Po porostu to s¹ nasze datki
na kwiaty. Kto je kupi i tutaj
po³o¿y, mo¿e sobie wzi¹æ tyle, ile
zap³aci³. Siêgamy do kieszeni i
powiêkszamy ten swoisty "fundusz
kwiatowy".
   Niedaleko wylot ulicy Fran-
ciszkañskiej. Przy nim za� klasz-
tor i ko�ció³ z kolei oo. Fran-
ciszkanów. Ko�ció³ to ruina, a
przy nim sk³ad rupieci, ¿elastwa,
gruzu. Wszystko tonie w chwa-
stach. W klasztorze mie�ci siê
szko³a zawodowa z internatem.
Sto³ówkê ulokowano bardzo pomy-
s³owo, w przybudówce ko�cielnej
od strony prezbiterium. Budynki
odrapane, zapuszczone. Ko�ció³ od
ulicy oddziela jakby ogrodzenie z
kilku ceglanych s³upów. Miêdzy
nimi rozpiêto co�, co kiedy� by³o
krat¹. S³upy - to solidna, przed-
wojenna robota. Nie na tyle jednak
solidne, aby opar³y siê nowym
czasom. Kilka przechylonych, a
jeden przywrócony i czê�ciowo
rozwalony. Robimy ostentacyjnie
zdjêcia i czujemy przez skórê, ¿e
kto� nas obserwuje. Gdy przyszli-
�my tutaj na drugi dzieñ ów roz-
walony s³up sta³ na swoim miejscu
pyszni¹c siê p³atami �wie¿ego
tynku.

SOCJALIZM  W  WYDANIU
WSPÓ£CZESNEGO  DRAKULI

OPRACOWANE NA PODSTAWIE WYPOWIEDZI HELMUTHA FRAUENDORFERA, RUMUÑSKIEGO
UCHOD�CY POLITYCZNEGO, UCZESTNIKA MIÊDZYNARODOWEJ KONFERENCJI PRAW CZ£OWIE-
KA W KRAKOWIE.

   Edukacja w Rumunii jest bezp³at-
na. Ale nie oznacza to bynajmniej, ¿e
naukê pobiera siê za darmo. Ka¿de
dziecko musi byæ zaopatrzone przez
rodziców w przepisowy mundurek
szkolny, jak równie¿ w podrêczniki.
Taka wyprawka szkolna ze wzglêdu na
g³odowe zarobki przekracza nieraz
mo¿liwo�ci przeciêtnej rodziny.
   Pañstwo edukuje tak¿e przez pracê
- oczywi�cie darmow¹. Kiedy jesieni¹
powstaje nawa³ prac polowych szko³y
zamyka siê a dzieci wprzêga w kierat
horrendalnie nieefektywnej machiny
gospodarczej sterowanej przez Wiel-
kiego Konstruktora.
   Ceausescu nie czeka a¿ potomni
doceni¹ jego geniusz. Ju¿ teraz eg-

zekwuje ho³dy nale¿ne sobie i swojej
rodzinie. Taki panegiryczny cel po-
stawi³ wielu placówkom kulturalnym,
które s³awi¹ go jako Ojca Narodu.
   W Rumunii zniesiono cenzurê ofi-
cjaln¹ zastêpuj¹c j¹ nieoficjaln¹
cenzur¹ wewnêtrzn¹, takim policjan-
tem my�li, który siedzi w ka¿dym
rumuñskim obywatelu. Na wszelki jed-
nak wypadek ka¿da instytucja kultu-
ralna, nie mówi¹c ju¿ o mediach, ma
wyznaczonego przez odpowiednie in-
stancje przegl¹dacza tekstów. Na
poczcie za� gin¹ listy, które potem
s¹ cytowane ich autorom przez pracow-
ników wiadomego resortu. Socjalizm
skuteczny dzia³a cicho, bezszelest-
nie i nieoficjalnie.
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--- W odpowiedzi  na  apel KKK NZS o
wszczêcie akcji protestacyjnej w
odpowiedzi na kolejn¹ odmowê reje-
stracji Zrzeszenia, w Krakowie 16
stycznia br. mia³a miejsce manife-
stacja studentów pod has³em relega-
lizacji NZS oraz zmiany ustawy o
szkolnictwie wy¿szym. W trakcie wie-
cu zwo³anego na ten dzieñ przed Col.
Novum jego organizatorzy wezwali
studentów do przej�cia na Rynek pod
pomnik Mickiewicza a stamt¹d za� po
krótkich przemowach, pod Komitet
Krakowski PZPR w celu wrêczenia sto-
sownym w³adzom stosownej petycji.
200-300 osobowej grupie zast¹pili
drogê mundurowi. Po pertraktacjach z
ich dowódc¹ zwin¹³ on swoich ludzi
dopuszczaj¹c demonstrantów pod sam
budynek komitetu. Ku zdziwieniu
wszystkich wyszli z niego przedsta-
wiciele przewodniej si³y proponuj¹c
rozmowy. Wobec niemo¿no�ci prowadze-
nia ich przez megafon, do czego, jak
przyznali, nie s¹ jeszcze przygoto-
wani, zaproponowali przyjêcie dele-
gacji studenckiej w budynku. Wy³o-
niono j¹ szybko wed³ug zasady, i¿
ka¿da uczelnia wysy³a po jednym
przedstawicielu plus P. Markiewicz
oraz P. Chojnacki - dwaj studenci
s¹dzeni w³a�nie za rzekom¹ obrazê
munduru, przy czym oskar¿enie ma
wyra�ny podtekst polityczny. Delega-
cja przedstawi³a sekretarzowi KK - J.
Gajewiczowi swój punkt widzenia na tê
sprawê oraz ¿¹danie ponownej legali-
zacji NZS-u. Sekretarz stwierdzi³ ze
swej strony, ¿e jest za, ale nie
wszyscy towarzysze my�l¹ tak samo.
Studenci zamierzaj¹ siê upominaæ a¿
do skutku.
--- Radykalizm w�ród m³odzie¿y ro�n-
ie, mimo liberalnych gestów ze strony
w³adzy. Niejakim zaskoczeniem by³o
dla demonstruj¹cych 16 stycznia naj-
pierw dopuszczenie ich pod KOmitet
Krakowski, a nastêpnie zgoda na przy-
jêcie ich delegacji. Weszli do niej
jednak tylko przedstawiciele NZS.
M³odzi KPN-owcy uczestnicz¹cy w ma-
nifestacji o�wiadczyli /P. Sabuda/,
i¿ rozmawiaæ z PZPR nie my�l¹. W
podobnym duchu wypowiedzia³ siê
przywódca studenckiego WiP-u /Z.
Kurzyniec/ Teraz ¿¹da siê ju¿ nie

tylko rozmów, lecz ust¹pienia Jaru-
zelskiego ze sw¹ ekip¹. Mówi³y o tym
skandowane has³a oraz rozrzucane
ulotki.
--- 11 stycznia br. odby³o siê zebra-
nie cz³onków i sympatyków "S" na Uni-
wersytecie Jagielloñskim. Poinfor-
mowano, ¿e apelacja do S¹du Najwy¿-
szego w zwi¹zku z odmow¹ rejestracji
"S" na UJ nie odnios³a skutku. Powo-
³ano zatem Komitet Organizacyjny "S"
na UJ, który ma siê zaj¹æ naborem
cz³onków oraz przygotowaniem wyborów
do w³adz Zwi¹zku. Zaplanowano je na
marzec tego roku.
--- W Akademii Rolniczej powstaje
"S". Grupa Za³o¿ycielska uda³a siê

13 bm. do rektora Bali, by ujawniæ
plany starañ o rejestracjê zwi¹zku.
AR organizuje Solidarno�æ jako jed-
na z ostatnich uczelni wy¿szych
Krakowa.
--- Oryginalnie poczyna sobie rektor
Bala ze studentami AR. 13 stycznia
br. poleci³ zmieniæ zamki w lokalu
samorz¹du studenckiego przy Al. 29
listopada. Szkoda tylko, ¿e bez wie-
dzy tego¿ samorz¹du. Rektor dowie-
dzia³ siê, ¿e samorz¹d u¿yczy³ schro-
nienia NZS-owi. Teraz klucze trzyma
dyrektor administracyjny AR, nie
przekonany do idei samorz¹dno�ci.
--- Jeszcze w grudniu ub .r. odby³o
siê zebranie informacyjne zorgani-

   Zaczê³o  siê  jeszcze  w  grudniu, kiedy  to  nieoczekiwanie  X plenum
KC podzielono na dwie czê�ci, najprawdopodobniej dlatego, by spacyfikowaæ
si³y przeciwne  "porozumieniu"  i  przygotowaæ szeregi partyjne do zmiany
frontu. Po dokonaniu zmian personalnych w Biurze Politycznym przerwano
plenum na kilka  tygodni, które da³y mo¿liwo�æ urobienia aparatu zgodnie z
kierunkiem obranym przez kierownictwo.
   Kurs ów nie by³ w grudniu jeszcze do�æ jasny. Na pierwszej czê�ci plenum
sz³y na przemian g³osy "libera³ów" i "twardych".
   Na pocz¹tku stycznia jednak jakby popu�ci³o. Nowy cz³onek w BP, telewi-
zyjna gwiazda ostatnich tygodni Leszek Miller, urz¹dzi³ w sto³ówce KC poka-
zowe spotkanie z m³odzie¿¹. Imprezie nadano du¿y rozg³os propagandowy. M³o-
dzie¿ zrzeszona w nielegalnych organizacjach jak NZS, KPN i inne, nie taj¹c
swej przynale¿no�ci, zakwestionowa³a kierownicz¹ rolê partii w pañstwie,
nomenklaturê i legitymacjê komunistów do sprawowania rz¹dów. Oszczêdzono
jedynie /przynajmniej w wersji puszczonej w obieg/ ZSRR i Jaruzelskiego. W
odpowiedzi Miller argumentowa³ zgodnie z ostatni¹ mod¹, i¿ takie spotkanie
jeszcze jaki� czas temu by³o nie do pomy�lenia.
   Mniej modnych argumentów u¿y³ DTV. Na zg³oszone na spotkaniu ¿¹danie
natychmiastowej zmiany kagañcowej ustawy o szkolnictwie wy¿szym odpowie-
dzia³ minister Fisiak: prace nad now¹ ustaw¹ trwaj¹, projekt bêdzie gotowy
za dwa lata. Inny uczony w podobnym duchu skomentowa³ postulat zmiany sta-
linowskiej konstytucji z 1952 roku. Ostre ¿¹dania natychmiastowych decyzji
odpierano godnie: rz¹d siê stara, rezultaty bêd¹.
   Kiedy nadawano relacjê ze spotkania w sto³ówce KC decyzje ju¿ jednak chyba
zapad³y. W tym samym dniu naczelny redaktor PRON-owskich "Konfrontacji" M.
Goliszewski powiedzia³ w DTV, i¿ spodziewa siê ponownego zarejestrowania
"Solidarno�ci". Nazajutrz za� histerycznie zareagowa³ OPZZ Miodowicza
o�wiadczaj¹c, i¿ nie godzi siê na pakt antykryzysowy zawarty kosztem �wiata
pracy. Chodzi³o o to, i¿ pakt zawar³by rz¹d z odrodzon¹ "S" a nie z neozwi¹z-
kami. Uzasadnione obawy Miodowicza potwierdzi³a te¿ prawie codzienna obec-
no�æ Wa³êsy w telewizji.
   By³o to przygrywk¹ do drugiej czê�ci X plenum, które zwo³ano na 16 stycz-
nia. Na zamkniêtym posiedzeniu ludzie Jaruzelskiego przeforsowali stano-
wisko w sprawie pluralizmu politycznego i zwi¹zkowego, co wymaga³o jednak
formalnego g³osowania wniosku o votum zaufania dla tej ekipy. Wcze�niej, na
posiedzeniu jawnym stanowisko PZPR wzglêdem "S" sprecyzowa³ Rakowski: Soli-
darno�æ mo¿e dzia³aæ warunkowo przez dwa próbne lata, je�li w tym czasie
wyrzeknie siê strajku, odetnie siê od pomocy zza granicy oraz radykalnej
opozycji w kraju. Wolê zniesienia zakazu dzia³ania wielu zwi¹zków zawodowych
w zak³adzie pracy zadeklarowano te¿ w stanowisku KC, które nie powtarza
innych, szczegó³owych propozycji Rakowskiego. Ju¿ sama jednak mo¿liwo�æ
relegalizacji "S" wbrew wcze�niejszym zapewnieniom sk³adanym Miodowiczowi
przez samego Jaruzelskiego - o niedopuszczeniu do zak³adów pracy konku-
rencyjnego zwi¹zku - jest "armeñskim" trzêsieniem ziemi w partii. OPZZ ma
wypowiedzieæ siê w tej sprawie przed koñcem stycznia.
   "Stanowisko KC" przyjête zosta³o przez Wa³êsê i KKW "S" z umiarkowanym
optymizmem jako zapowied� i wstêp do rzeczowych negocjacji z rz¹dem. Nega-
tywne s¹, jak siê zdaje, pierwsze reakcje tzw. szeregowych cz³onków Zwi¹zku.
Ludzie "S" nie wyobra¿aj¹ sobie rezygnacji z podstawowej broni jak¹ ma
zwi¹zek zawodowy - czyli strajku. Wiedz¹, ¿e tylko pod jego gro�b¹ ta w³adza
ustêpuje. Nie wyobra¿aj¹ sobie te¿ odciêcia siê od radykalnych nurtów opozy-
cji, które maj¹ wiele zas³ug w walce o idea³y "S". Niechêæ wywo³uje te¿
legalizacja na próbê, która w ka¿dej - dogodnej dla komunistów chwili - mo¿e
zakoñczyæ siê kolejn¹ delegalizacj¹.
   Mo¿na mieæ obawy, i¿, jak to ju¿ nieraz bywa³o, trzêsienie ziemi w PZPR
przysz³o trochê za pó�no i oka¿e siê zbyt s³abe.

PARTYJNE  TRZÊSIENIE  ZIEMI
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zowane przez KO "S" Pracowników Od-
dzia³u i Placówek PAN w Krakowie, w
auli Krakowskiego Oddzia³u PAN.
Uzyskanie zgody na zebranie w
reprezentacyjnej sali PAN-u nie
by³o ³atwe, gdy¿ mimo ¿yczliwo�ci ze
strony w³adz Akademii dla planów
Komitetu Za³o¿ycielskiego, nie mo¿-
na by³o znale�æ osoby kompetentnej
do podjê³a decyzji /chodzi³o nie
tylko o zebranie w Auli, ale te¿ o
tablicê informacyjn¹ Solidarno�ci w
dawnym miejscu tj. w hallu g³ównym
przy S³awkowskiej/. Ostatecznie
jednak obydwie sprawy zosta³y za³a-
twione pozytywnie. Na tydzieñ przed
zebraniem w pilnie strze¿onej auli
PAN-u w tajemniczych okoliczno-
�ciach zginê³o nag³o�nienie - mi-
krofony i g³o�niki. Mimo to sala ob-
liczona na ponad 400 miejsc wype³ni-
³a siê po brzegi /do dnia zebrania
liczba cz³onków za³o¿ycieli w PAN
siêgnê³a blisko 500 osób, tj. ok.
50% wszystkich sta³ych pracowników
PAN w Krakowie. Mec. dr hab. Andrzej
Kubas reprezentuj¹cy interesy Komi-
tetu Za³o¿ycielskiego poinformowa³,
i¿ formalnie w krakowskim �rodowi-
sku PAN nie istnieje ¿aden zwi¹zek
zawodowy. Nie jest jednak pewne, czy
zespó³ Placówek i Instytutów kra-
kowskiego PAN-u, do�æ lu�ny, ma oso-
bowo�æ prawn¹, a tym samym prawo do
posiadania zwi¹zku. W PAN-ie war-
szawskim zarejestrowane s¹ ju¿ na-
tomiast dwa zwi¹zki: ZNP i NSZZ Pra-
cowników PAN. W tej sytuacji sprawa
zarejestrowania Solidarno�ci w PAN-
ie krakowskim jest problemem do�æ
skomplikowanym. Odpowiadaj¹c na py-
tania, mecenas podkre�li³, ¿e ewen-
tualny fakt zarejestrowania "S" w
PAN-ie w Krakowie nie stworzy prece-
densu prawnego w PRL, niemniej jed-
nak ju¿ same dzia³ania zmierzaj¹ce
do jej zarejestrowania stanowi¹
presjê spo³eczn¹, która mo¿e przy-
czyniæ siê do zmiany podej�cia w³adz
do pluralizmu zwi¹zkowego a to po-
winno byæ, jak siê wydaje, zasadni-
czym celem dzia³añ wszystkich komi-
tetów za³o¿ycielskich. W innych wy-
st¹pieniach podkre�lano konieczno�æ
zmiany stalinowskiej jeszcze struk-
tury Akademii, utworzonej w 1952 r.
na wzór radzieckiej Akademii Nauk
oraz poprawy warunków socjalnych i
p³acowych pracowników PAN, co po-
winno przywróciæ wysok¹ rangê na-
ukow¹ i spo³eczn¹ zarówno Akademii
jak i jej pracownikom. Z aplauzem
przyjêto wniosek zobowi¹zuj¹cy Ko-
mitet Za³o¿ycielski "S" do podjêcia
dzia³añ na rzecz przywrócenia do
pracy doc. Jerzego Zdrady usuniête-
go z PAN po wprowadzeniu stanu wo-
jennego.
--- Przeliczyli siê  neozwi¹zkowcy
Miodowicza  z Zak³adu Transportu HiL
organizuj¹c referendum w�ród pracow-
ników ZT  na  temat  zrównania p³ac
niezale¿nie od zajmowanego stanowi-
ska. By³a to desperacka próba utrzy-
mania przywilejów p³acowych dla ró¿-
nego autoramentu "dzia³aczy", w tym
równie¿ z OPZZ. Przeciw tym przywi-
lejom wyst¹pi³ KO "S" w ZT organizu-
j¹c protest, a nawet gro¿¹c straj-
kiem. Referendum pokaza³o, ¿e zdecy-

   Zadziwiaj¹cy jest brak wielkich emocji i ludzi, którzy my�l¹ i  dyskutuj¹
na temat faktów przechodz¹cych w³a�nie do historii. Ja równie¿ piszê o X
Plenum KC PZPR i komunikacie  Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ "Solidarno�æ"
na kolanie. Sk¹d siê bierze ta �le skrywana nieufno�æ je�li nie zwyk³a
niechêæ?
   My�lê, ¿e kluczem do tej sytuacji jest po prostu brak zaufania. Oczywi-
�cie, partia dokona³a zasadniczego zwrotu, trudno temu zaprzeczyæ. Równie¿
Wa³êsa, a potem KKW, zdobyli siê na zasadniczy zwrot w dotychczasowej stra-
tegii porozumiewania siê  z PZPR. Jednak¿e pustka spo³eczna w jakiej dokona³y
siê te przewarto�ciowania jest niepokoj¹ca.
   Ja siê temu powszechnemu sceptycyzmowi nie dziwiê. Oto ekipa, która
wprowadzi³a stan wojenny, og³asza nagle "wielkie otwarcie polityczne".
Wygl¹da to na zwyk³y cynizm, który bywa bardziej elegancko nazywany "sprawno-
�ci¹  socjotechniczn¹". Ale w naszych warunkach, w sposób nieco paradoksalny
sprawno�æ w³adzy w grze politycznej okazuje siê g³ówn¹ jej s³abo�ci¹. Nie
ma rady - w polityce polskiej moralno�æ siê liczy.
   I nie jest to ¿aden staro�wiecki przes¹d. Polityczna gra wymaga regu³
moralnych akceptowanych przez ludzi realizuj¹cych cele spo³eczne. Po¿¹dany
cel niby zosta³ osi¹gniêty - bo to i pluralizm polityczny zadekretowano i
pluralizm zwi¹zkowy wraz z "Solidarno�ci¹" tu¿, tu¿. Tylko ¿e cynizm w³adzy
dra¿ni zarówno dogmatyków z PZPR jak i zwyk³ych obywateli tego kraju. Nic
nie pomo¿e socjotechnika i najbardziej b³yskotliwe zwroty w wypowiedziach
"towarzysza genera³a". Zaufania miêdzy dwoma uk³adaj¹cymi siê stronami chyba
nadal nie bêdzie. Bêdzie natomiast liczenie siê z najgorszym, doszukiwanie
siê z³ych, ukrytych intencji.
   Chcia³bym, ¿eby moje my�lenie rozmija³o siê z rzeczywisto�ci¹. Fakty s¹
jednak takie a nie inne. Istnieje rzeczywista szansa na jak¹� now¹ umowê
spo³eczn¹. Sytuacja zewnêtrzna jakby sprzyja³a temu nowemu uk³adowi. Ale
jednak niemoralno�æ w³adzy jest równie¿ faktem i to nie bez znaczenia. Byæ
mo¿e nawet jest faktem decyduj¹cym.

CYNIZM I POLITYKA

   W �rodowisku opozycji konstruktywnej i niekonstruktywnej rozgorza³a dy-
skusja na temat utworzonego w grudniu ub. r. Komitetu Obywatelskiego - dy-
skusja, której byæ mo¿e zabrak³o przed jego powstaniem. Odzywaj¹ siê np.
g³osy, i¿ w�ród przemówieñ zaprezentowanych w czasie wielogodzinnego zeb-
rania "za³o¿ycielskiego" odnosi³o siê wra¿enie, ¿e zebrali siê tam nie
go�cie, zaproszeni przez Lecha Wa³êsê i jego doradców, ale parlament Rzeczy-
pospolitej Niezale¿nej. Kilku uczestników ¿¹da³o np. przyjêcia nazwy Zgro-
madzenie, zamiast Komitet. Wiêkszo�æ z nich wydawa³a siê przekonana, ¿e ca³y
kraj z napiêciem �ledzi to spotkanie. Mówi siê nawet, ¿e przytomny g³os Lecha
Wa³êsy, proponuj¹cego rozmowê o konkretnych propozycjach i pomys³ach, uton¹³
w powodzi pustos³owia i frazesów.
   Krytykowany jest te¿ sk³ad personalny Komitetu. Wiêkszo�æ na sali stanowi³y
osoby niew¹tpliwie zas³u¿one dla polskiej kultury i nauki, ale niewiele
maj¹ce do powiedzenia w sprawach polityki. Licznie zebrani aktorzy, lite-
raci, profesorowie stanowili ozdobê tego gremium. Uwagi fachowców zosta³y
natomiast pob³a¿liwie zlekcewa¿one. Kiedy prof. Zieliñski, prawnik z Krakowa
zakwestionowa³ powo³ywanie siê na ustawê z 1982 roku przy staraniach o
legalizacjê "Solidarno�ci" zamiast trzymania siê Porozumieñ Gdañskich oraz
ratyfikowanych przez Polskê traktatów miêdzynarodowych - potraktowano go
jako cz³owieka, który nie rozumie faktu, ¿e jest to konieczne, aby dopro-
wadziæ do negocjacji. Jakby wiêc z góry zgodzono siê w tej kwestii na symp-
tomatyczn¹ kapitulacjê.
   Zlekcewa¿ono te¿, zdaniem niektórych, g³osy W³adys³awa Frasyniuka i Haliny
Bortnowskiej, oponuj¹cych przeciwko tworzeniu Komitetu bez porozumienia siê
z istniej¹cymi ju¿ strukturami "S". A warto dodaæ, ¿e w tym samym czasie inni
przywódcy zwi¹zkowi, m.in. Jurczyk, Gwiazda, Rulewski, S³owik, Rozp³ochow-
ski formu³owali w Gdyni program alternatywny wewn¹trzzwi¹zkowej opozycji.
Czy nie z nimi trzeba by³o raczej szukaæ porozumienia, zamiast zwo³ywaæ zacne
grono zwolenników ugody za wszelk¹ cenê? ¯adnej riposty z ich strony nie
doczeka³y siê np. opinie, ¿e wobec trudnego po³o¿enia Gorbaczowa i sowieckiej
pierestrojki nale¿y w Polsce powstrzymaæ siê od wszelkich odruchów niecier-
pliwo�ci i czekaæ na to, co przyniesie nam o¿ywczy wiatr ze wschodu. W tym
gronie zupe³nie naturalnie brzmia³y te¿ g³osy potêpiaj¹ce uliczne protesty,
robotnicze strajki i m³odocianych "kamieniarzy", zak³ócaj¹cych proces prze-
budowy. Z. Reiff doszukiwa³ siê nawet prowokacji w niedawnych gdañskich
demonstracjach.
   ¯eby byæ dobrze zrozumianym: tworzenie opozycyjnej fasady i lekcewa¿enie
g³osów krytycznych w imiê �le pojêtej, w gruncie rzeczy nie istniej¹cej
jedno�ci jest w istocie przyjmowaniem wzorów strony przeciwnej.

DYSKUSJA PONIEWCZASIE

1988  �  30 STYCZNIA  �  NR 41 (287)



MA£A POLSKA  �  ROK VII
647

dowana wiêkszo�æ jest za zrównaniem
p³ac /oprócz nielicznych szczegól-
nych przypadków/. Za sprawa KO "S" i
ca³ej za³ogi nie bêdzie wiêc prefe-
rencji placowych dla aktywu partyj-
no-zwi¹zkowego. Po tym niew¹tpliwym
sukcesie KO "S" ZT przyst¹pi³ do
walki o podniesienie �redniej p³acy
dla kolejarzy huty, gdy¿ jest ona
najni¿sza w ca³ym kombinacie. Dyrek-
cja zgodzi³a siê podwy¿szyæ stawki
godzinowe, ale wobec wchodz¹cej pod-
wy¿ki w ca³ym kombinacie kolejarze
znów zarabiaæ bêd¹ najmniej.
--- Po latach obrzydzania lub obo-
wi¹zkowego milczenia o prasie soli-
darno�ciowej w Polsce, krakowskie
"Zeszyty Prasoznawcze" /nr 4/88/ za-
mie�ci³y tekst doktoranta z Instytu-
tu Nauk Politycznych UJ K. £abêdzia.
Tytu³ brzmi "Prasa NSZZ "Solidar-
no�æ" w latach 1980-1981". Sam tekst
nie jest specjaln¹ rewelacj¹, ale
zas³uguje na uwagê ze wzglêdu - jak
to ujmuje redakcja - na nieco spó�-
nion¹ konieczno�æ dokumentacji prze-
³omowego w historii kraju i prasy
okresu a tak¿e potrzebê uzyskania
prawdziwego obrazy prasy "S" i jej
dzia³añ, co w chwili obecnej jest
postulatem niemal politycznym. Na-
wiasem mówi¹c, spó�nione s¹ ju¿ tak¿e
badania nad solidarno�ci¹ pras¹ po
roku 1981. A mo¿e kto� zrobi³ dokto-
rat na Ma³ej Polsce?
--- Wyspecjalizowana placówka resor-
towa, jak¹ jest krakowski O�rodek
Badañ Prasoznawczych, szczyci³a siê
dot¹d tym, i¿ nie prowadzi badañ
prasy podziemnej, gdy¿ musia³aby
pisaæ o niej �le, niezale¿nie od
osi¹gniêtych wyników. Na ostatniej
Radzie Naukowej argument ten nie po-
skutkowa³, w zwi¹zku z czym postano-
wiono stworzyæ odpowiedni¹ rezerwê
kadrow¹ i etatow¹.
--- Bez kadr i bez etatów powsta³a
imponuj¹ca bibliografia druków
podziemnych /zwartych/ wydana w Kra-
kowie staraniem Oficyny Literackiej.
Obejmuje blisko 2,5 tys. pozycji
jakie ukaza³y siê w Polsce w latach
1982-86. Fachowo opracowana, zgodnie
z kanonami sztuki bibliograficznej,
dokumentuje nie tylko ducha walki
Polaków podjêtej po 13 grudnia 81,
lecz jest tak¿e dowodem na to, i¿
mo¿emy wykonaæ mnóstwo mrówczej pra-
cy, gdy jeste�my przekonani o senso-
wo�ci naszego wysi³ku.
--- Po s¹dowej odmowie rejestracji
NSZZ Solidarno�æ Pracowników O�wiaty
i Wychowania w Krakowie, Komitet Za-
³o¿ycielski przekszta³ci³ siê w nie-
legalny Komitet Organizacyjny. Z
dniem 8 stycznia br. wzywa do uczest-
nictwa w swoich pracach. Mandat w KO
"S" POiW mo¿e zdobyæ ka¿dy kto repre-
zentuje 10 cz³onków zwi¹zku.
--- Krakowskie �rodowisko niepodle-
g³o�ciowe doczeka³o siê rejestracji
Towarzystwa im. Józefa Pi³sudskiego,
o co bezskutecznie zabiegano przez
lata. Prezesem zosta³ F. Scholz.
Towarzystwo potrzebuje lokalu. Ape-
luje te¿ o datki umo¿liwiaj¹ce mu
zrealizowanie celów statutowych,
jakimi s¹ opieka nad pami¹tkami zwi¹-
zanymi z osob¹ Marsza³ka oraz kulty-
wowanie idei walki o niepodleg³o�æ.

   Problemem ów dominowa³ na spotkaniu z czterema cz³onkami Komitetu Oby-
watelskiego przy Lechu Wa³êsie: J.J. Szczepañskim, J. Turowiczem, A. Potoc-
kim i S. Wilkanowiczem. Spotkanie odby³o siê 18 stycznia br. w "Norze" u
polonistów na Go³êbiej.
   Komitet nie jest, jak zgodnie stwierdzili zaproszeni, ¿adnym parlamentem
niezale¿nym ani gabinetem cieni. Nie taka jest jego rola. Na parlament jest
zbyt w¹ski, a na gabinet cieni zbyt liczny. Komitet chce byæ natomiast
instytucj¹ doradcz¹, na trwale wkomponowan¹ w polsk¹ rzeczywisto�æ.
   Oprócz funkcji doradczych wobec "S" i Lecha, Komitet chce byæ tak¿e cia³em
po�rednicz¹cym w ewentualnych kontaktach miêdzy Zwi¹zkiem i w³adz¹. St¹d
mo¿e bior¹ siê podejrzenia ludzi "S" o naturaln¹ sk³onno�æ Komitetu do ugody
z w³adz¹, dogadania siê z ni¹ ponad g³owami zwi¹zkowców. Nieufno�æ o tyle
nieuzasadniona, i¿ jako cia³o doradcze Komitet pozostawia wszystkie decyzje
w rêkach statutowych w³adz "S".
   Przyznaæ trzeba, i¿ wiele pytañ z sali �wiadczy³o o ma³ej orientacji
zebranych w zasadach funkcjonowania Komitetu. W pytaniach postawiono np.
kwestie bêd¹ce w wy³¹cznej kompetencji w³adz "S", jak choæby zachowanie siê
Zwi¹zku w ró¿nych przewidywanych sytuacjach, jego stosunek do radykalnej
opozycji czy PZPR. Tote¿ zaproszeni czêsto uchylali siê odpowiedzi, odsy-
³aj¹c niekiedy pytaj¹cych do wró¿ki.
   Wydaje siê, i¿ trudnym testem dla Komitetu bêd¹ najbli¿sze miesi¹ce. Wielu
jego cz³onków bêdzie uczestniczyæ w obradach "okr¹g³ego sto³u", o ile zo-
stanie on zwo³any. Pozostaje mieæ nadziejê, ¿e Komitet stanie siê z czasem
rzetelnym doradc¹ nas wszystkich.

   G³ówn¹ promenadê Lwowa, s³ynne
Wa³y Hetmañskie zamyka okaza³a fa-
sada teatru Miejskiego. Na jej tle
sta³ przed wojna pomnik króla Jana
III Sobieskiego /obecnie dzieli los
Polaków wygnanych ze Lwowa, osiad³
w Gdañsku, po d³u¿szym przystanku w
Wilanowie/. Gdy niezwyciê¿ona Armia
Czerwona wtargnê³a do Lwowa w 1939
r. jej ¿o³nierze byli nieco zdzi-
wieni widokiem królewskiego pomni-
ka. Nasza litera "b" to dla nich
"w", st¹d Sobieski to Sowiecki, a
wiêc swój cz³owiek. Pomy³kê jednak,
ze szkod¹ dla króla szybko wyja-
�niono.
   Trzeba przyznaæ, ¿e miejsce pod
pomnik wybrane by³o �wietnie. Per-
spektywa Wa³ów Hetmañskich stwarza
tu niezwykle korzystne walory wido-
kowe. Kilka lat po wojnie stan¹³ tu
inny pomnik, tyle tylko, ¿e Lenina.
Ów obelisk to symbol perfidii Sowie-
tów. Autor projektu przejrza³ wiele
ta�m filmowych z Leninem. Wybra³
fragment starej kroniki, gdzie wódz
rewolucji ¿egna oddzia³y id¹ce na
front zachodni w lipcu 1920 roku.
Lipiec 1920 roku i front zachodni
oznacza za� po prostu wojnê przeciw
Polsce. Ot wymy�lili! W³a�nie we
Lwowie, w³a�nie takiego Lenina. Ma-
cie Polaczki! I to w³a�nie w miejscu,
gdzie przez lata sta³ pomnik Sobie-
skiego.
   Dostrzegamy dwóch krasnoarmiej-
ców pod¹¿aj¹cych od strony teatru.

CZYM JEST A CZYM NIE JEST
KOMITET OBYWATELSKI

RAPORT ZE LWOWA
cz. V.

Co� tam gaworz¹. Dochodz¹ do pomnika,
przystaj¹, prê¿¹ siê jak struna i
trwaj¹ bez ruchu przez d³u¿sz¹ chwi-
lê. Oddali cze�æ.
   Ulica Kazimierzowska. Rozpozna-
jemy bez trudu s³ynne Brygitki. Po-
nure gmaszysko wiêzienne, gdzie So-
wieci wymordowali w 1940 polskich
jeñców. Wycofywali siê wtedy ze Lwowa
przed Niemcami w po�piechu ale o
wiê�niach nie zapomnieli. Nie sposób
nie zrobiæ zdjêcia. Pojawiaj¹ siê
jednak w¹tpliwo�ci: robiæ czy nie
robiæ? Wszak dalej jest tutaj wiezie-
nie, a tego typu obiektów fotografo-
waæ "nielzja". Chwila wahania... i
jest zdjêcie.
   Przyspieszamy kroku. Po paru me-
trach wpadamy jednak na spor¹ grupê
przechodniów okalaj¹cych jaki� samo-
chód. Ale¿ to polski "maluch" i para
naszych kochanych rodaków. "Maluch"
wy³adowany jest dos³ownie wszystkim:
ciuchy, kosmetyki, papierosy,
wóda.... Nasi przedsiêbiorczy roda-
cy-tury�ci przyjechali na dzieñ do
Lwowa. Zainstalowali ten przeno�ny
dom towarowy i handelek kwitnie.
Inkasuj¹ tylko rubelki. Jacy oni
zadowoleni z siebie, jacy w swoim
mniemaniu sprytni. Chwila strachu na
granicy, ale potem jaki zysk! Daæ by
im po mordzie! Bezsilna w�ciek³o�æ
nas ogarnia. Wiemy, ¿e ten polski
handel staje siê powszechny we Lwo-
wie. A naprzeciw Brygidki, gdzie
polska krew...
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Adres korespondencyjny Towarzystwa:
ul. Brodowicza 2/8, Kraków, tel.
111526 i 116796.

--- Nielegaln¹ demonstracjê NZS-u
udaj¹c¹ siê do Komitetu Krakowskiego
obserwowali nielegalni M³odzi Demo-
kraci /SD/, obraduj¹cy w budynku
znajduj¹cym siê nieopodal Komitetu
nad dalszym doskonaleniem koalicyj-
nego systemu w³adzy. Spo¿ywali aku-
rat skromny posi³ek po wyczerpuj¹-
cych obradach. Demokracja obiadowa
to niewzruszony filar koalicyjno�ci.

Z KRAJU

--- Stanowisko KC PZPR w sprawie plu-
ralizmu politycznego i zwi¹zkowego
podjête na zakoñczenie X plenum,
przyjête zosta³o opornie. G³osuj¹-
cych przeciw i wstrzymuj¹cych siê od
g³osu by³o ok. 1/3 sk³adu KC. Nie
wró¿y to "stanowisku" zbyt wielkiej
popularno�ci, zw³aszcza w�ród ni¿-
szego i �redniego aparatu partyjnego
znanego ze swych betonowych pogl¹-
dów.

--- Gazety partyjne zamie�ci³y tekst
o�wiadczenia KKW "S" z 22 stycznia
br., wydanego w odpowiedzi na posta-
nowienia X plenum partii. Zadecydo-
wa³ zapewne jego pojednawczy ton.
Przy okazji zauwa¿yæ wypada, ¿e KKW
"S" potraktowana zosta³a przez tzw.
prasê oficjaln¹ jako twór doskonale
znany szerokiej opinii. Trybuna Ludu
opu�ci³a jednak i to na pierwszej
stronie istotn¹ czê�æ jej nazwy -
wyraz "Solidarno�æ" - a na drugiej
nazwa³a j¹ tzw. Krajow¹ Komisj¹ Wy-
konawcz¹. Jeszcze parê tygodni temu
cenzura wycina³a skrupulatnie nazwê
NSZZ Solidarno�æ ze wszystkich pra-
sowych anonsów o powo³aniu Komitetu
Obywatelskiego przy Przewodnicz¹cym
Solidarno�ci Lechu Wa³êsie.

--- W tydzieñ po utworzeniu Komitetu
Za³o¿ycielskiego zmierzaj¹cego do
reaktywowania Stowarzyszenia Dzien-
nikarzy Polskich sprzed grudnia 81,
podobny komitet powo³ali pisarze
sprzedgrudniowego Zwi¹zku Literatów
Polskich. Na czele Komitetu Za³o¿y-
cielskiego i Organizacyjnego stan¹³
dawny prezes ZLP J.J. Szczepañski.
Pisarze zamierzaj¹ upominaæ siê o
prawa zrzeszania siê w celu obrony
w³asnych interesów zawodowych oraz
podj¹æ walkê z kryzysem w polskiej
kulturze. Zadeklarowali te¿ poparcie
dla Komitetu Obywatelskiego przy
Lechu Wa³êsie.

--- Zmar³ Józef Cyrankiewicz, nie-
gdy� etatowy premier PRL-u. Premie-
rowa³ Bierutowi i Gomu³ce, a za Gier-
ka na pocz¹tku by³ przewodnicz¹cym
Rady Pañstwa, a nastêpnie do �mierci
ju¿ tylko przewodnicz¹cym Ogólnopol-
skiego Komitetu Obroñców Pokoju.
Pierwsze oficjalne nekrologi by³y
dla zmar³ego bardzo pochlebne. Mimo
i¿ w prasie, radiu i tv psioczy siê
na stalinizm, tak ciê¿ko przychodzi
wskazaæ palcem jego us³u¿nych reali-
zatorów. A to w³a�nie Cyrankiewicz

o�wiadczy³ w 1956 roku publicznie, i¿
nale¿y odci¹æ rêkê tym, którzy pod-
nios¹ j¹ na socjalizm. Pocieszmy siê,
¿e Stalin skraca³ g³owê i to przewa¿-
nie bez wcze�niejszych zapowiedzi,
ale my kroczyli�my wraz ze swym pre-
mierem polsk¹ drog¹ do stali� socja-
lizmu, rzecz jasna.

--- Pompatyczn¹ celebr¹ uczczono w
PRL-u 40-lecie uchwalenia przez ONZ
Powszechnej Deklaracji Praw Cz³owie-
ka. W duchu pierestrojki do Polski
wpuszczono przedstawicieli Amnesty
International - ruchu dzia³aj¹cego
na rzecz przestrzegania praw cz³o-
wieka. Ale na koniec - ¿adnego bicia
siê w piersi. A. Nartowski, prezes
Polskiego Towarzystwa Przyjació³
ONZ, udzielaj¹c stosownej wypowiedzi
DTV wspomnia³, jak za starych dobrych
czasów, o bestialskim ³amaniu praw
ludzkich na �wiecie. Dla niego nie
by³o stanu wojennego w Polsce z ty-
si¹cami internowanych, delegaliza-
cji "S", nie ma te¿ owych kilku pa-
ragrafów, które znosz¹ postanowienia
Powszechnej Deklaracji Praw Cz³owie-
ka na obszarze PRL. A zatem - jak
dawniej, u nas �wiêto, a z deklaracji
rozliczaæ trzeba wy³¹cznie kapitali-
stów.

--- OPZZ Miodowicza ju¿ dzi� mo¿na
spokojnie nazwaæ zwi¹zkami emerytów.
Tylko ok. 20% cz³onków to tzw. m³o-
dzi. Za to 90% aktywistów to partyj-
ni.

--- Tezy o pluralizmie zwi¹zkowym z
jednym zwi¹zkiem w zak³adzie pracy
przybieraj¹ czasem kszta³t karyka-
turalny. Dowodem pluralizmu ma byæ
np. nale¿¹cy do OPZZ Zwi¹zek Kultury
i Sztuki Religijnej, zrzeszaj¹cy
�wiecki personel ko�cio³ów. Przewod-
nicz¹cego tego¿ zwi¹zku pokazano
nawet w telewizji. Nie podano tylko
jakich wyznañ s¹ te ko�cio³y oraz
przez jaki urz¹d spowiadani s¹ cz³on-
kowie zwi¹zku.

--- Nastêpne pó³ roku przyjdzie nam
poczekaæ na wiadomo�æ, co siê sta³o
z polskimi oficerami w Katyniu. O
tyle bowiem przed³u¿ono okres bada-
nia odpowiednich �róde³ polskich i
zachodnich przez specjaln¹ polsko-
radzieck¹ komisjê historyków. Pusty
�miech ogarnia cz³owieka na my�l, ile
trzeba Sowietom czasu, aby przyznaæ
siê do czego�, o czym wszyscy ju¿
wiedz¹ i co jest w dodatku doskonale
udokumentowane.

ZE �WIATA

--- Przez niemal tydzieñ tysi¹ce
ludzi demonstrowa³o na Placu Wac³awa
w Pradze w dwudziest¹ rocznicê �mier-
ci praskiego studenta Jana Palacha
protestuj¹cego przeciw inwazji wojsk
Uk³adu Warszawskiego na Czechos³owa-
cjê. Demonstrantów przywita³a polic-
ja z armatkami wodnymi i psami. Poli-
cjê za� przywita³y okrzyki: "Gesta-
po, Gestapo". Hitler by siê u�mia³.

   Dla ratowania Rumunii przed za-
g³ad¹ ze strony Ceausescu powsta³a na
emigracji organizacja "SOS dla Tran-
sylwanii". Apeluje ona do rz¹dów i
ludów Europy i �wiata o wywieranie
nacisku na nie znaj¹cego ¿adnej miary
dyktatora, przez protesty, bojkot i
petycje. O sytuacji w Rumunii ju¿ siê
wiele mówi w Europie, ale to wci¹¿
jeszcze za ma³o. Narody nie mog¹
przecie¿ dopu�ciæ do tego, aby jeden
szaleniec ciemiê¿y³ bezkarnie milio-
ny swoich rodaków.
   Cynizm Ceausescu siêgn¹³ szczytu
na ostatniej wiedeñskiej konferencji
pohelsiñskiej. Rumunia o�wiadczy³a
bowiem, i¿ akceptuje dokument koñco-
wy, lecz nie zamierza go realizowaæ
w zakresie przestrzegania praw cz³o-
wieka. Jedynie ów z³owieszczy cynizm
daje Ceausescu przewagê nad pozuj¹-

SOCJALIZM  W  WYDANIU
WSPÓ£CZESNEGO  DRAKULI

OPRACOWANE NA PODSTAWIE WYPOWIEDZI HELMUTHA FRAUENDORFERA, RUMUÑSKIEGO
UCHOD�CY POLITYCZNEGO, UCZESTNIKA MIÊDZYNARODOWEJ KONFERENCJI PRAW CZ£OWIE-
KA W KRAKOWIE.

cymi na szczerych demokratów dykta-
torów z Europy Wschodniej.
   Do tych, którzy chcieliby siê
wydostaæ z kraju nielegalnie, strze-
la siê na granicy z Jugos³awi¹, a
ostatnio te¿ i z Wêgrami oraz ZSRR.
Wielka musi byæ determinacja tych,
którzy spodziewaj¹ siê polepszenia
swego losu� w Zwi¹zku Radzieckim.
   Rumunia nie powinna pozostaæ sa-
motna. Dzieñ 15 listopada, w rocznicê
rozruchów w Brasov, ustanowiono Miê-
dzynarodowym Dniem Poparcia dla Ru-
munów walcz¹cych o swoje prawa. W tym
dniu spo³eczno�æ europejska powinna
demonstrowaæ swe poparcie dla narodu
rumuñskiego. Z w³asnego do�wiadcze-
nia wiemy, ¿e to tak ma³o i tak du¿o
zarazem.

  KONIEC
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    Od niniejszego numeru MA£A POL-
SKA kosztowaæ bêdzie 60 z³. Wszyscy
zainteresowani regularnym, odp³at-
nym otrzymywaniem pisma mog¹ sk³adaæ
zamówienia /wraz z adresem kontakto-
wym/ w wikariacie "S" w ko�ciele
Dominikanów: wtorek 17-19, sobota
10-13.

Z REGIONU

--- Przez dwa dni. tj. 9 i10 lutego
go�ci³ w Krakowie Lech Wa³êsa. Zapo-
wiadany ju¿ kilkakrotnie przez ks.
Jancarza w Mistrzejowicach spe³ni³
wreszcie obietnicê i przyby³ na
czwartkow¹ mszê za ojczyznê. W obec-
no�ci cz³onków RKS-u Ma³opolska ce-
lebrowa³ j¹ ks. Henryk Jankowski z
Gdañska. W homilii nawi¹za³ do Ka-
zania na Górze, w którym Jezus wska-
za³ wiele cnót tak potrzebnym teraz
Polsce, Polakom 1 "S". B³ogos³awieni
cisi, ubodzy, czystego serca... mó-
wi³ ks. Jankowski. W swej walce o
lepsz¹ Polskê, musimy zawierzyæ Ko-
�cio³owi, bo on doprowadzi nas bez-
piecznie do celu. Po mszy Wa³êsa
odpowiada³ na pytania. Nazajutrz
Lechu przyjmowany by³ przez kardyna-
³a Macharskiego, a nastêpnie spotka³
siê w Col. Novum ze spo³eczno�ci¹
akademick¹ Krakowa. Witany by³ bar-
dzo uroczy�cie przez rektora Koja.
Przywódca "S" na obu spotkaniach
wzywa³ przede wszystkim do jedno�ci
wewn¹trz zwi¹zku, co jest "S" teraz
potrzebne jak nigdy. Szersza relacja
z obu spotkañ w nastêpnym numerze MP.
--- W Krakowie bij¹. Du¿e poruszenie
w krakowskim �rodowisku akademickim
wywo³a³y dwa zagadkowe, ciê¿kie po-
bicia trojga pracowników Instytutu
Filologii Polskiej UJ jakie mia³y
miejsce w grudniu ubieg³ego i w
styczniu tego roku. 18  grudnia, w
Nowej Hucie w pobli¿u swego domu
napadniêta zosta³a przez nieznanego
sprawcê dr Jolanta Antas. Napastnik
przewróci³ j¹ na ziemiê i skopa³, w
wyniku czego stwierdzono u ofiary
sze�ciokrotne z³amanie ko�ci pod-
udzia i zmia¿d¿ony staw skokowy.
Oberwa³ te¿ id¹cy z Antas jej kolega

z Instytutu Stanis³aw Balbus. Rozbi-
to mu okulary oraz z³amano nos. Po
wyj�ciu ze szpitala Antas zamieszka-
³a u swojej przyjació³ki dr Marii
Indyk z tego samego instytutu. Napad-
niêto na ni¹ i pobito wieczorem 24
stycznia br. W wyniku stwierdzono
pêkniêcie podstawy czaszki, z³amanie
nosa i szczêki, z³amanie nosa oraz
rany ciête g³owy. �rodowisko uniwer-
syteckie przypisuje oba pobicia pra-
cownikom wiadomego resortu. Antas
twierdzi, ¿e przed napadem by³a in-
wigilowana i ¿e bij¹cy j¹ osobnik
mia³ obstawê. Ten, który bi³ mia³
powiedzieæ do niej: "teraz bêdziesz
na d... spokojnie siedzia³a". Zarów-
no Antas jak i Indyk s¹ aktywnymi
dzia³aczkami "S" na Uniwersytecie. W
czerwcu 84 zosta³y obie aresztowane
i przesiedzia³y 3 miesi¹ce za udzia³
w organizacji radia "S" Ma³opolska.
�wiadek pierwszego pobicia S. Balbus
zezna³ poza tym, i¿ kiedy niemal
o�lepiony przez napastnika usi³owa³
szukaæ pomocy w stoj¹cym opodal ra-
diowozie milicyjnym - ten z niezna-
nych mu powodów nagle odjecha³. W
�ledztwie stwierdzi³ jednak, ¿e nie
jest stuprocentowo pewien czy to by³

rzeczywi�cie radiowóz milicyjny.
Tymczasem milicja poda³a do wiadomo-
�ci pobitym w³asn¹ wersjê pierwszego
napadu. Antas mia³a byæ, wed³ug tej¿e
wersji pobita przez pana W³odzia,
by³ego funkcjonariusza SB  usuniête-
go ze s³u¿by, który teraz wymierza
sprawiedliwo�æ na w³asn¹ rêkê, jest
�cigany i wkrótce zostanie ujêty.
Panem W³odziem nazwany te¿ zosta³
osobnik, którego podobiznê spo�ród
kilku pokazanych przez  milicjê wska-
za³ S. Balbus jako przypuszczalnego
napastnika. Oboje pobici zastrzegaj¹
siê jednak, ¿e nie s¹ w stanie roz-
poznaæ twarzy napastnika. W pobicie
M. Indyk  zamieszany  jest znowu,
zdaniem milicji, jaki� mundurowy.
Mocno to wszystko podejrzane.
--- Na 1 lutego br. za zgod¹ rektora
UJ, zwo³ano wiec w sprawie pobitych
pracowników Instytutu Filologii
Polskiej. Uczestniczy³o w nim ok.
200 osób. Dyrektor  IFP prof. W.
Maci¹g  przedstawi³ przebieg wy-
darzeñ oraz petycjê pracowników UJ z
27 stycznia domagaj¹c¹ siê ener-
gicznego i skutecznego �ledztwa w
obu sprawach. Petycja stwierdza, i¿
opiesza³o�æ i nieskuteczno�æ dzia-

    W umiarkowanie optymistycznej atmosferze rozpoczê³a siê w Warszawie
pierwsza tura rozmów okr¹g³ego sto³u. Na inauguracyjnym posiedzeniu plenar-
nym strony zaprezentowa³y swoje stanowiska wyj�ciowe.
    Gospodarz i inicjator "sto³u" gen. Kiszczak wyst¹pi³ pod has³em ulepsza-
nia socjalizmu. Proces ten, jak mo¿na wnosiæ ze s³ów genera³a, rozpocz¹³ siê
w latach 80-tych i zainicjowa³a go partia. Niedawne X plenum KC jest jego
ukoronowaniem. Tylko enigmatyczn¹ uwag¹ skwitowa³ Kiszczak rz¹dy stanu
wojennego, które wspó³tworzy³: konflikty wewnêtrzne za³atwiane "po polsku"
nie zostawi³y ran i urazów, których nie mo¿e uleczyæ czas i rozs¹dek. Równie
enigmatycznie potraktowa³ strajki 80 i 88 roku nie wymieniaj¹c ich zreszt¹
z nazwy: w rezultacie robotniczego protestu wzbogacili�my nasze ¿ycie na
trwa³e pozytywnymi warto�ciami. Ów brak pamiêci dla strajków, które wymusi³y
"stó³" oraz brak wyrzutów z powodu zrealizowania stanu wojennego jest do�æ
symptomatyczny. To przecie¿ sam Jaruzelski w oratorskim popisie stwierdzi³
niedawno, ¿e bez 13 grudnia 81 nie dosz³oby do "okr¹g³ego sto³u". Genera³owie
zdaj¹ siê mniemaæ, i¿ stan wojenny nie by³ ciosem w plecy dla Polski, któr¹
trzeba teraz reanimowaæ w³a�nie przy "okr¹g³ym stole" ale dalszym krokiem
ku humanitarnemu socjalizmowi, ku któremu zmierzaæ ma równie¿ "okr¹g³y
stó³".
    Lech Wa³êsa, reprezentuj¹cy opozycyjn¹ stronê "sto³u" wyst¹pi³ nato-
miast w roli rzecznika "S" domagaj¹cej siê dla Polaków prawa do bycia gospo-
darzem we w³asnym kraju. Doceni³ polityczn¹ wolê dokonania zmian dostrze-
galn¹ po stronie w³adzy. Jak najdalszy by³ jednak od przypisania partii
inicjatywy zwo³ania "sto³u". "Rozpoczynamy nasze obrady w �wietle jupiterów
- powiedzia³ - a za oknami smutek i strach przed bied¹". To w³a�nie by³o
przyczyn¹ ubieg³orocznych strajków i przywiod³o partiê do "sto³u". Wa³êsa
upomnia³ siê o upodmiotowienie spo³eczeñstwa, o nale¿n¹ narodowi a odebran¹
mu przez system suwerenno�æ. Nie musi to byæ jeszcze pe³na suwerenno�æ
narodowa ale nie mo¿e byæ ju¿ mowy np. o koncesjonowaniu prawa do swobodnego
zrzeszania siê tak robotników jak i rolników i studentów. Trzeba te¿ wyrównaæ
krzywdy ludziom "S" wyrz¹dzone przez w³adzê w latach ubieg³ych.
    Te dwa wyst¹pienia by³y jakby dwiema biegunami obrad. �wietnym uzupe³-
nieniem g³osu Wa³êsy by³o przemówienie Turowicza jak równie¿ Pietrzyka i
Slisza. Za Kiszczakiem stanêli Janowski, Kozakiewicz, Ozdowski.
    Niespodziewanie natomiast wypali³ Miodowicz. Pozostawiony przez partiê
na lodzie, z pierwszego wroga "S" sta³ siê jej gor¹cym orêdownikiem. Za¿¹da³
ni mniej ni wiêcej tylko wolnych wyborów i zniesienia cenzury. Po tym powinien
siê ju¿ tylko domagaæ Wilna i Lwowa. Te szczere zapa³y bledn¹ jednak, gdy
antykomunizmu Polaków szuka siê w niedostatku socjalizmu. To jakby ju¿ znamy.
Ka¿da ekipa odnowicielska w PRL-u zamiast wiêcej miêsa aplikowa³a nam coraz
wiêcej socjalizmu.
    Przygrywka do "okr¹g³ego sto³u" za nami. Za kilka tygodni oka¿e siê, czy
warto by³o wystêpowaæ w tym sk³adzie.

RUSZY£ �STÓ£�
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³añ �ledczych mo¿e u wielu wywo³aæ
wra¿enie z³ej woli aparatu �cigania.
Pod petycj¹ z³o¿y³o ju¿ podpisy kil-
kaset osób. Przemawiaj¹cy w imieniu
w³adz UJ, rektor Grodziski zapowie-
dzia³, i¿ Uniwersytet bêdzie konty-
nuowa³ naciski na organa �cigania,
które ju¿ dawna powinny zaj¹æ siê
obiema sprawami. Wyrazi³ te¿ nadzie-
jê, ¿e nie bêd¹ kontynuowane podobne
akty terroru. W podobnym tonie wypo-
wiedzia³ siê te¿ przedstawiciel RKS
Ma³opolska doc. J. Zdrada. Naj-
ostrzej przemówi³ jednak przedsta-
wiciel NZS-u. W Katowicach, Gdañsku
i Warszawie - powiedzia³ - SB wymyka
siê spod kontroli w³adz. Wiadomo, ¿e
SB rozbi³a demonstracjê 13 grudnia
ub. r. w Katowicach pomimo zapewnieñ
ze strony MO, ¿e jej uczestnikom nic
nie grozi. Z ró¿nych niedyskrecji i
przecieków wynika, ¿e SB ma receptê
na wszystko. Mo¿na siê wiêc spodzie-
waæ w najbli¿szym czacie podobnych
wypadków. W opinii NZS UJ dwa kra-
kowskie pobicia ³¹cz¹ siê z zagadko-
wym zgonem dwóch ksiê¿y: ks. Nie-
dzielaka z Warszawy i ks. Suchowolca
z Bia³egostoku. Zebrani na wiecu
pracownicy i studenci UJ przyjêli
jednog³o�nie ostr¹ rezolucjê
stwierdzaj¹c¹ m.in.: nie pozwolimy
na terror i nie damy siê sterroryzo-
waæ. Domagamy siê energicznego i
skutecznego �ledztwa, które odnaj-
dzie sprawców i przyk³adnie ich uka-
rze. Mamy prawo czuæ siê w naszym
mie�cie i naszym kraju bezpiecznie.
Warto na marginesie ca³ej sprawy
nadmieniæ, ¿e niewidzialna rêka
dzia³a³a ju¿ w Krakowie. Nie tak
dawno przecie¿ nieznani sprawcy
przypalali ks. Zaleskiego oraz cu-
dzoziemca sprzyjaj¹cego "S". Teraz z
gor¹cej roboty przeszli na mokr¹.
--- Odpowied� w³adz na rezolucjê
uchwalon¹ na wiecu z 1 lutego br., a
wys³an¹ równie¿ gen. Kiszczakowi
znale�æ mo¿na w Gazecie Krakowskiej
z 4 lutego. Stosown¹ notatkê opatrzo-
no tytu³em: "W krakowskiem bezpiecz-
niej". Czytany w niej, i¿ tak¹ kon-
kluzj¹ zakoñczy³a siê narada s³u¿bo-
wa w WUSW w Krakowie, któr¹ prowadzi³
szef tego¿ urzêdu gen. Gruba
w obecno�ci I sekretarza KK PZPR
Gajewicza, prezydenta miasta Salwy i
przedstawiciela MSW. Dowiadujemy siê
jak na ironiê, i¿ w ubieg³ym roku
krakowska milicja osi¹gnê³a wysoki
poziom wykrywalno�ci przestêpstw, a
najbardziej zmala³a liczba bójek i
rozbojów. W pracy spo³ecznej przodo-
wali funkcjonariusze ZOMO, którzy
honorowo oddaj¹ krew, a w pracy MO i
SB uwidacznia siê pe³na akceptacja
dla zmian politycznych i gospodar-
czych zachodz¹cych w naszym kraju.
Zw³aszcza to ostatnie wyra¿enie
oznaczaæ mo¿e w nowomowie, i¿
przewodnia si³a nie wierzy kalumniom
przypisuj¹cym krakowskie pobicia SB.
Z drugiej jednak strony je�li wykry-
walno�æ ro�nie, ilo�æ rozbojów spa-
da, ZOMO oddaje krew a SB i MO akcep-
tuje to kto bije? Chyba rzeczywi�cie
pan W³odzio, który wyskoczy³ nu parê
minut z odprawy s³u¿bowej.
--- W ósm¹ rocznicê rejestracji NZS
17 lutego br. o godz. 15 odbêdzie siê

    Styczniowe spotkanie przedstawicieli komitetów za³o¿ycielskich i orga-
nizacyjnych "S" nale¿¹cych do RKS-u Ma³opolska pomy�lane zosta³o jako kon-
sultacja co do linii zwi¹zku, jak¹ nale¿y obraæ wobec rych³ej ju¿, jak siê
zdaje, legalizacji "S". W zainicjowanej dyskusji - ujawni³o siê kilka in-
teresuj¹cych pogl¹dów wskazuj¹cych na to, czego oczekuj¹ od swych przywódców
tzw. masy zwi¹zkowe.

CHCEMY "STAREJ" "SOLIDARNO�CI"

    Taki jest, jak mo¿na s¹dziæ, stosunek ludzi "S" do jej ponownej legali-
zacji. Dotyczy to zarówno sposobu jej wyj�cia na powierzchniê jak i jej
kszta³tu organizacyjnego. Nale¿y zatem trzymaæ siê umów sprzed grudnia 81,
a nie ustawy o zwi¹zkach zawodowych z 1982 roku. Po zmianach mo¿e ona co prawda
przywróciæ "S", ale z istotnymi ograniczeniami np. bez struktur regional-
nych. "Trzeba siê trzymaæ starej "S" - powiedzia³ jeden z dzia³aczy - i skwi-
towano to gromkimi brawami - a nie tworzyæ now¹. To by by³a ju¿ inna "S".
Lepiej nie doj�æ do porozumienia z rz¹dem ni¿ straciæ tamt¹ star¹".

NIEROZSTRZYGNIÊTY DYLEMAT WYBORCZY

    Ju¿ teraz w³adza sygnalizuje, i¿ liczy na szybki kompromis co do przy-
padaj¹cych na ten rok wyborów sejmowych. Te wybory postara siê przyspieszyæ.
Kompromis przy "okr¹g³ym stole: wyklucza jednak bojkot wyborców ze strony
"S", tak jak to by³o w latach ubieg³ych. Nie zanosi siê te¿ na to, aby mia³y
to ju¿ byæ wybory wolne. Czy zatem zgodziæ siê na ich przyspieszenie, gdy
"S" jest jeszcze organizacyjnie tak s³aba? Czy przyj¹æ ju¿ u pocz¹tku le-
galnej dzia³alno�ci zwi¹zku zdemokratyzowan¹ ale nie w pe³ni demokratyczn¹
ordynacjê wyborcz¹ proponowan¹ przez komunistów? Ordynacjê daj¹c¹ im wystar-
czaj¹c¹ przewagê nad opozycj¹ w przysz³ym sejmie. Te dwa pytania zosta³y
jakby zawieszone: oka¿e siê dopiero jak du¿e bêd¹ i w jakim kierunku pójd¹
zmiany ordynacji wyborczej zaproponowane przez w³adzê.

ROZGRYWKA Z OPZZ

    Dzia³acze "S" z wielu zak³adów dostrzegaj¹ zamieszanie w szeregach
neozwi¹zków Miodowicza. Wielu ich cz³onków chce teraz nale¿eæ do "S", sonduj¹
wiêc, czy takie przej�cie jest mo¿liwe. Argumentuj¹, ¿e nie mieli wyboru,
kiedy w zamian za wst¹pienie do neozwi¹zków oferowano im mieszkanie i inne
dobra, na które czekali latami. Mimo i¿, jak przypominano, do neozwi¹zków
wstêpowa³o siê niektórym zbyt ³atwo, za przys³owiow¹ rolkê papieru toale-
towego, wydaje siê, ¿e dzia³acze "S" sk³aniaj¹ siê do opinii, i¿ neozwi¹z-
kowców mo¿na w zasadzie przyj¹æ do "S" pod warunkiem, ¿e zerw¹ z OPZZ oraz
oka¿¹ siê tzw. porz¹dnymi lud�mi, którzy w przesz³o�ci nie szkalowali "S"
i nie dzia³ali na jej szkodê. O przyjêciu decydowaæ ma znaj¹ca osobnika
organizacja zak³adowa.
    Neozwi¹zkowcy chc¹ te¿ dogadywaæ siê z "S" jako partnerem zwi¹zkowym.
Na dwóch wydzia³ach HiL powsta³y na przyk³ad grupy robocze z³o¿one ze zwi¹z-
kowców Miodowicza, "S" i przedstawicieli samorz¹du pracowniczego. Po ich
powstaniu straci³y na znaczeniu inne kolektywy, którym przewodzi³a zawsze
partia. Takie porozumienie z neozwiazkami mo¿e byæ zatem korzystne dla "S".
Nie nale¿y siê jednak zagalopowaæ jak uczyni³ to  A. Szewczuwianiec za-
praszaj¹c do takiej grupy roboczej na swoim wydziale tak¿e i partyjnych.
Teraz - jak powiedzia³ inny dzia³acz z Huty S. Ziêba � nie ma ich jak stamt¹d
wyprosiæ.

WOBEC REFORMY

    Zniesienie ograniczeñ dla prywatnej inicjatywy rodzi nowe problemy
zwi¹zkowe. Oto w powstaj¹cych ma³ych firmach prywatnych, jak zreszt¹ na ca³ym
�wiecie, nie bardzo jest miejsce dla zwi¹zku zawodowego, zw³aszcza o przy-
jêtej u nas formule organizacji zak³adowej. Czê�æ firm prywatnych powstaje
poza z du¿ym udzia³em nomenklatury oraz establishmentu partyjnego. Ich wrogi
stosunek do "S" wzbudza obawy, i¿ za wszelk¹ cenê nie dopuszcz¹ do utworzenia
zwi¹zku w swojej firmie. Tak zreszt¹ dzieje siê ju¿ teraz. Do pracy, zw³aszcza
w du¿ych, daj¹cych dobrze zarobiæ spó³kach dopuszczani s¹ jedynie ludzie z
przesz³o�ci¹ w OPZZ lub nie przynale¿¹cy do ¿adnego zwi¹zku. Warunek braku
przynale¿no�ci zwi¹zkowej pracowników stawiaj¹ te¿ dolarowi udzia³owcy
spó³ek z kapita³em zagranicznym. Obawiaj¹ siê po prostu zaburzeñ strajko-
wych. Praktyki te, jak zapewniano, nie s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cym prawem,
niemniej jednak "S" jest jak na razie wobec nich bezradna. Zwi¹zkowcy do-
magaj¹ siê unormowania tego problemu w najbli¿szym czasie.

W PRZEDEDNIU LEGALIZACJI �S�
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w Rynku G³ównym wiec studencki.
W tym samym dniu odbêdzie siê te¿
kolejna rozprawa w ramach procesu
dwóch studentów: P. Markiewicza i P.
Chojnackiego oskar¿onych o obrazê
munduru, czego siê rzekomo dopu�cili
podczas prowadzonego przez krakow-
skich studentów bojkotu zajêæ woj-
skowych. Pocz¹tek o godz. 9. Na 19
lutego zapowiadana jest natomiast
msza w intencji NZS-u w ko�ciele XX
Misjonarzy na Miasteczku, a na 20
lutego akcje w akademikach i na
uczelniach.
--- W podnios³ej atmosferze odzyska-
nia "S" odby³o siê 28 stycznia br. w
kapitularzu ko�cio³a oo. Dominikanów
spotkanie przedstawicieli komitetów
organizacyjnych i za³o¿ycielskich
"S" z zak³adów pracy nale¿¹cych do
RKS Ma³opolska. Zebranych powita³
S. Jurczak, przewodnicz¹cy RKS-u.
Nastêpnie przedstawiono sytuacjê
zwi¹zku w kontek�cie ostatnich par-
tyjnych decyzji oraz krótk¹ historiê
RKS-u Ma³opolska. Zrzesza on ju¿
ponad 70 zak³adów z Krakowa i kilka-
na�cie z regionu. Owacyjnie powitany
zosta³ Mieczys³aw Gil, powracaj¹cy
ze spotkania z gen. Kiszczakiem, na
którym to spotkaniu ustalono datê
rozpoczêcia i wstêpne za³o¿enia
"okr¹g³ego sto³u". Gil zapewni³, ¿e
na spotkaniu nie podjêto ¿adnych
decyzji o charakterze merytorycznym
pozostawiaj¹c je "okr¹g³emu sto³o-
wi". Spotkanie zakoñczy³o siê �wi¹-
tecznym op³atkiem.
--- Od 14 lutego br. rozpoczyna dzia-
³alno�æ trzeci ju¿ wikariat "S" w
Krakowie: Pracowników O�wiaty i Wy-
chowania w ko�ciele �w. Józefa na
osiedlu Kalinowym w Nowej Hucie.
Dy¿ury: wtorki i czwartki w godz.
17-19.
--- 21 lutego /wtorek/ o godz. 19.30
odbêdzie siê w Klubie Adwokata przy
ul. S³awkowskiej 1, I piêtro wieczór
poezji i wystawa akwarel "O Lwowie"
Aurelii Mikuliñskiej-Korczyñskiej.

Z KRAJU

--- 6 lutego br. 57 osób a w�ród nich
reprezentanci ró¿nych od³amów opo-
zycji uznaj¹cej porz¹dek konstytu-
cyjny PRL zasiad³o w Warszawie do
okr¹g³ego sto³u. Przed Urzêdem Rady
Ministrów, gdzie toczy³y siê debaty
zebra³o siê kilka tysiêcy ludzi, by
powitaæ Lecha Wa³êsê przybywaj¹cego
na obrady. Skandowano solidarno-
�ciowe has³a i �piewano pie�ni. Po
krótkiej przemowie do t³umu Lech
wszed³ do gmachu. Z tego m.in. powo-
du "stó³" nie rozpocz¹³ siê punktu-
alnie o 14, jak zapowiadano, lecz
ponad 20 minut pó�niej.
--- Na czas "sto³u" funkcjonowaæ ma
specjalny system informacyjny "S".
Biuro prasowe "S" wydawaæ ma co-
dziennie komunikaty, które rozcho-
dziæ siê maj¹ do regionów. Sporz¹-
dzane bêd¹ dok³adne relacje ze
wszystkich posiedzeñ. Co drugi dzieñ
ukazywaæ siê ma Tygodnik Mazowsze
z bie¿¹cymi informacjami z rokowañ.
W Auli UW konferencje prasowe zapo-
wiedzia³ Janusz Onyszkiewicz. Za-
grozi³ on, i¿ odmówi akredytacji

USTALENIA W MAGDALENCE

    Te opinie zebranych skonfrontowane zasta³y na gor¹co z ustaleniami z
Magdalenki, które przywióz³ M. Gil uczestnicz¹cy w spotkaniu przygotowawczym
"okr¹g³ego sto³u" z Kiszczakiem. Warto mo¿e zapisaæ je w przededniu rozpo-
czynaj¹cych siê negocjacji, aby dobrze znaæ ich punkt wyj�cia.
    Chocia¿, jak zapewni³ M. Gil, w Magdalence zajêto siê wy³¹cznie tech-
nicznym i organizacyjnym przygotowaniem negocjacji to 11-godzinne rozmowy
z Kiszczakiem by³y bardzo ciê¿kie. Trudno na przyk³ad ustaliæ porz¹dek obrad,
gdy poszczególne tematy nie s¹ tak samo wa¿ne dla obu stron. Ze strony "S"
jako pierwsza stanie sprawa legalizacji. Przed decyzj¹ o niej nie powinny
zapa�æ inne.
    Sam tok legalizacji ma byæ jednak negocjowany w oparciu o ustawê zwi¹z-
kow¹ z 82 roku. To ustêpstwo ze strony "S". Ma ona byæ rejestrowana "od góry"
z odtworzeniem struktur regionalnych. Co prawda ustawa takich struktur nie
przewiduje ale dzia³aj¹ce zgodnie z ni¹ neozwi¹zki takie struktury stworzy-
³y.
    Gorzej sprawa ma siê z innymi kolizjami z ustaw¹. Co bêdzie np. ze
statutem "S", który musia³by byæ zmieniony. Negocjatorzy "S" s¹ z jednej
strony za usuniêciem z niego dra¿ni¹cych komunistów sformu³owañ /kolejne
ustêpstwo/, ale zmiany zasadnicze chc¹ zachowaæ dla najwy¿szej w³adzy zwi¹z-
kowej jak¹ jest zjazd.
    Korzy�ci¹ jak¹ chce wynie�æ w³adza w zamian za relegalizacjê "S" s¹ tzw.
niekonfrontacyjne wybory, czyli takie, w których "S" we�mie udzia³ ale jej
kandydaci nie bêd¹ walczyæ o mandaty z partyjnymi. Jest to koncepcja wspól-
nego bloku wyborczego, nowego FJN-u, w którym "S" dostanie z góry okre�lon¹
pulê miejsc w sejmie. Co wiêcej w³adze chcia³yby te wybory maksymalnie
przyspieszyæ i przeprowadziæ do maja-czerwca tego roku.
    Za relegalizacjê "S" w³adza chcia³aby tak¿e uzyskaæ moratorium strajkowe
zawieraj¹c w zamian now¹ umowê spo³eczn¹.
    Je�li przy "okr¹g³ym stole" �wiêciæ ma triumfy polityka kompromisu to
same negocjacje, podobnie jak przygotowanie ich, nie bêd¹ zapewne ³atwe. U
ich progu widaæ chêæ ustêpstw ze strony przywódców "S", chocia¿ wydaje siê
równie¿, ¿e w niektórych sprawach posuwaj¹ siê oni jakby zbyt daleko w
stosunku do woli ustêpstw daj¹cej siê zaobserwowaæ obecnie u szeregowych
cz³onków zwi¹zku.

    Rozpoczynaj¹ce siê posiedzenia przy "okr¹g³ym stole" wró¿¹ ponown¹
legalizacjê "Solidarno�ci". Do�æ powszechny optymizm w sferach zwi¹zkowych
uwa¿am jednak za nieco przedwczesny. Przypuszczam, ¿e legalizacja postêpowaæ
bêdzie "od góry", tzn. od gremiów kierowniczych i struktur "S" w kilku
wielkich zak³adach przemys³owych. Dalej "w dó³" odbywaæ siê to bêdzie ju¿
znacznie wolniej, a w dodatku zostanie utrudnione skomplikowan¹ procedur¹
i rozmaitymi warunkami. Kompromis sprowadzi siê do tego, ¿e "S" bêdzie
cierpliwym petentem, a w³adza kapry�nym i ustêpuj¹cym tylko z ³aski dobro-
czyñc¹. Na razie jednej i drugiej stronie zale¿y przede wszystkim na zale-
galizowaniu dzia³alno�ci Lecha Wa³êsy i grupy jego wspó³pracowników. Lega-
lizacja ca³o�ci zwi¹zku by³aby niewygodna tak¿e dla "S", bo co wtedy zrobiæ
ze sporym �rodowiskiem by³ych przywódców /Jurczyk, Gwiazda, Rulewski, Roz-
p³ochowski, S³owik i inni/, obecnie zwalczaj¹cych liniê wypracowan¹ przez
Wa³êsê i jego doradców.
    Wbrew przekonaniu dzia³aczy ró¿nych struktur sama "S" nie jest aktualnie
zbyt mocna. W wiêkszo�ci zak³adów, w których dzia³aj¹ jawne organizacje
zwi¹zku, do "S" przyst¹pi³o zaledwie 10% za³óg. Zak³ady, w których zapisa³o
siê 20-30% policzyæ mo¿na na palcach. W ogromnej wiêkszo�ci dzisiejsze
kierownictwo "S" na wszystkich szczeblach tworz¹ dzia³acze z lat 1980-81,
tyle tylko, ¿e wówczas "S" by³a ruchem 30-latków, a obecnie �rednia wieku
znacznie przesunê³a siê w górê. Na wielu zebraniach panuje atmosfera kom-
batanckich akademii. O wiele za czêsto, jak mi siê zdaje, zamiast my�leæ o
przysz³o�ci wspomina siê bohatersk¹ przesz³o�æ. Ogieñ, który kiedy� rozpali³
emocje t³umów, dzi� zaledwie tli siê pod warstw¹ popio³u i nie wiadomo czy
znowu wybuchnie.
    W³adzom oczywi�cie nie zale¿y na rekonstrukcji wielomilionowej "S". Oni
potrzebuj¹ raczej atrapy, któr¹ mo¿na by wykorzystaæ przy okazji starañ o
po¿yczki na Zachodzie i która wziê³aby na siebie czê�æ odpowiedzialno�ci za
tak niepopularne przedsiêwziêcia jak wybory do sejmu czy podwy¿ki cen. Bo
reforma reform¹ ale podwy¿ka cen zawsze by³a g³ównym sposobem ratowania siê
komunistycznego pañstwa przed gro¿¹c¹ mu katastrof¹ gospodarcz¹. I tak
pewnie pozostanie.

JAKA JEST, JAKA BÊDZIE ?
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dziennikarzom z prasy re¿imowej je-
�li na konferencje Urbana - jak to
mia³o ju¿ miejsce - nie zostan¹ do-
puszczeni przedstawiciele prasy
niezale¿nej.
--- Bij¹ nie tylko w Krakowie ale i
w Elbl¹gu. Niewidzialna rêka zmasa-
krowa³a dzia³acza "S" Edmunda Kras-
sowskiego.
--- Nerwowo ¿yje siê w Polsce po X
plenum KC. Kiedy KKW "S" obradowa³a
w Gdañsku nad decyzjami plenum zmar³
w niewyja�nionych dot¹d okoliczno-
�ciach ks. Stefan Niedzielak z War-
szawy, znany ze swojej patriotycznej
postawy i dzia³alno�ci. Trzeba przy-
znaæ, ¿e w trudnej sytuacji KKW "S"
zachowa³a siê o wiele spokojniej ni¿
w³adze. Najpierw bowiem, jakby zbyt
szybko, og³oszono, ¿e ksi¹dz pad³
ofiar¹ rabunku, przy czym do�æ mêtna
opinia przedstawiciela warszawskiej
kurii metropolitarnej sugerowa³a, i¿
ca³a sprawa jest mocno podejrzana.
Potem twierdzono, ¿e ksi¹dz zmar³ bez
udzia³u innej osoby. Ale znowu obra-
¿enia krêgos³upa jakie odkryto mog³y
wskazywaæ na cios karate jako bezpo-
�redni¹ przyczynê �mierci, co utrzy-
mywa³a prasa zachodnia. W kilka dni
pó�niej w Bia³ymstoku znaleziono
zaczadzonego, wg wersji oficjalnej,
innego ksiêdza: S. Suchowolca. Oba
zgony g³ównie z powodu ich zbie¿no�ci
w czasie, tzw. opinia ³¹czy ze sob¹
jako akty terroru dokonywane przez SB
dzia³aj¹c¹ na w³asn¹ rêkê przeciw
Jaruzelskiemu i "okr¹g³emu sto³owi".
Mówi siê, ¿e zabójstwa ks. Popie³usz-
ki dokonano w podobnej sytuacji po-
litycznej i tylko szczê�liwy przypa-
dek zrz¹dzi³, ¿e wysz³o ono na jaw.
Z drugiej jednak strony pierwsze
domys³y odno�nie zabójstwa znanego
dzia³acza "S" prof. Jana Strzelec-
kiego bieg³y podobnym torem. Okaza³o
siê jednak z czasem, ¿e by³o to mor-
derstwo o pod³o¿u czysto kryminalnym
a nie politycznym. Wszystko to �wiad-
czy jednak o sporej nerwowo�ci po obu
stronach barykady.

    W panoramie Lwowa obszern¹ kopu-
³¹ wyró¿nia siê ko�ció³ oo. Domini-
kanów. Mia³ on pecha. W³a�nie przez
tê kopu³ê. Otó¿ w³adza radziecka
walcz¹ca z ciemnot¹ �redniowiecza
nakaza³a w nim urz¹dziæ muzeum ate-
izmu. Scenariusz wystawy, rozci¹-
gniêtej zreszt¹ i na cele klasztorne,
kieruje siê prost¹ zasad¹: przy po-
mocy przedmiotów kultu zohydziæ re-
ligiê, a równocze�nie pokazaæ "na-
ukowo", ¿e to, w co ludzie wierz¹ to
bzdura, bo marksizm-leninizm prawi-
d³owo t³umaczy powstanie �wiata,
rozwój cz³owieka itp. Prymitywizm
walczy o lepsze z g³upot¹. To trzeba
zobaczyæ!
    No wiêc mamy obrazy, monstran-
cje, puszki, ornaty, stu³y wywalone
do gablot. Wszystko to opatrzono
oczywi�cie komentarzem z inwektywa-
mi. Nas³uchujemy jak przewodnik mówi
do grupy dzieci /klasy szkolne maj¹
obowi¹zek zwiedzania tego muzeum/
stoj¹cych przed du¿ym obrazem Ukrzy-
¿owanego, ¿e Ko�ció³ tumani ludzi, bo
do krzy¿a nie przybijano samych d³o-
ni, jak to widaæ na obrazie, ale tylko
ich przeguby. Aby lepiej uzmys³owiæ
ciemiê¿ycielsk¹ dzia³alno�æ Ko�cio-
³a urz¹dzono w jednej z cel scenê
przes³uchania skazañca przez Inkwi-
zycjê. Kuk³y wielko�ci przeciêtnego
cz³owieka, p³on¹cy ogieñ. Inkwizyto-
rzy przebrani za zakonników maj¹
wygl¹d ostatnich zbirów, natomiast
bu�ka skazañca to wypisz i wymaluj
anio³ek z odpustowego obrazka.
    Potê¿ne malowid³a i figury obra-
zuj¹ prawid³owy rozwój ludzko�ci bez
ingerencji jakiego� tam Boga. Zaczy-
na siê ta galeria ma³p¹, nastêpnie
idzie kilkana�cie po�rednich typów,
a koñczy dzielnym robotnikiem ra-
dzieckim. S¹ oczywi�cie palone na
stosie kobiety, portrety biskupów i
papie¿y, ksi¹¿eczki do nabo¿eñstwa,

RAPORT ZE LWOWA     cz. VI

ró¿añce. Nie mo¿na siê oprzeæ reflek-
sji jak mo¿na siê popisywaæ takim
ideologicznym chamstwem.
    Dostrzegamy wiele sal zamkniê-
tych. Jak nam mówiono eliminuje siê
poszczególne dzia³y, czy te¿ bêdzie
siê je organizowa³o w bardziej wywa-
¿ony sposób, bo to przecie¿ inne
czasy, pierestrojka, wstyd przed
turystami. Optymi�ci twierdz¹ nawet,
¿e w nied³ugim czasie to muzeum ma byæ
w ogóle zamkniête. Ju¿ np. nie wyszy-
dza siê "biskupa rzymskiego", ale
owszem jest gablota z encyklikami i
medalami naszego papie¿a, bez szka-
luj¹cych go jednak komentarzy.
    W tym dziwnym muzeum obowi¹zuje
zakaz fotografowania, "nielzja". Za
dwa ruble okaza³o siê jednak, ¿e
"lzja". Tylko ¿eby nikt nie widzia³.
I tak stoi wybebeszony o³tarz g³ówny.
Zachowa³o siê te¿ kilka nagrobków,
m.in. nagrobek Artura Grottgera d³u-
ta W. Gadomskiego, po prawej od wej-
�cia oraz, w kaplicy �w. Dominika,
nagrobek Józefy Borkowskiej - dzie³o
samego mistrza Thorwalsena.
    A co wspólnego z tym wszystkim ma
wspomniana na pocz¹tku kopu³a? Du¿o.
Na muzea ateizmu w ZSRR wybierano
zawsze �wi¹tynie o du¿ych kopu³ach,
aby zainstalowaæ tam bardzo istotny
"eksponat". Otó¿ we wnêtrzu latarni
kopu³y wieszano d³ugi sznur z ciê¿ar-
kiem siêgaj¹cy posadzki ko�cielnej.
Naprzeciw niego za� stawiano drew-
niany klocek. Z zainteresowaniem
przygl¹dali�my siê jak przewodnik
bierze koniec sznura z ciê¿arkiem,
idzie w róg ko�cio³a i puszcza go.
Powsta³o wahad³o. Za ka¿dym wahniê-
ciem ciê¿arek zbli¿a³ siê do klocka
i w pewnej chwili przewróci³ go.
Wed³ug s³ów przewodnika jest to na-
macalny dowód na to, ¿e Ziemia siê
krêci, a Boga nie ma. Nasze zdumienie
siêgnê³o zenitu.

   Jako� tam latem ³oñskiego roku
zabrali siê, rozumiecie, do przebu-
dowy Ma³ej Polski na dwutygodnik
i... zamurowali mi, braciaszkowie,
mój kochany lufcik. Ju¿ zacz¹³em siê
szykowaæ do zawarcia porozumienia z
doczesno�ci¹, testament jaki� spi-
sa³em, gdy wtem jasno�æ siê uczyni³a
wielka w mojej izdebce, �ciana
szczytowa runê³a z ³omotem /na
szczê�cie na zewn¹trz/ i zobaczy³em
zdumionymi oczyma, ¿em znów wolny.
Chór sanitariuszy æwiczy³ akurat
"Okê".
  Sam naczelny lekarz odwiedzi³ mnie
tego wieczoru, pochwali³ za godn¹
postawê i zapewni³, ¿e mogê sobie
patrzeæ bez obaw na lewo a nawet na
prawo - byle nie za d³ugo, bo to
os³abia.
   Patrzê wiêc i od razu bomba spra-
wa, s³uchajcie - okaza³o siê, ¿e
istnieje u nas od dawna konstruktywna
opozycja i w zwi¹zku z tym ca³y czas

LUFCIK WARIATA...       BOMBA !
mieli�my pluralizm, tylko�my po pro-
stu tego nie zauwa¿yli, barany ja-
kie�... Tak to w ka¿dym razie uj¹³
nowo wy³oniony przedstawiciel kolek-
tywu, o którym wiem tylko tyle, ¿e od
dawna jest tu zatrudniony, ale nikt
nie wie czym siê mianowicie zajmowa³,
bo widywali�my go wy³¹cznie w dniach
wyp³at - a i to nie zawsze. Podobno
ma konto rozliczeniowe czy co� w tym
rodzaju.
    Przedstawiciel wyst¹pi³ na po-
niedzia³kowej odprawie dy¿urnych -
ja bra³em w niej udzia³ w zwi¹zku ze
spoczywaj¹cymi na mnie obowi¹zkami
pomocnika zastêpcy starszego wo�ne-
go, które chyba przyschn¹ mi na do-
bre. Co tam - kto� musi przecie¿
czy�ciæ latryny, a przynajmniej
cz³owiek nale¿y do kadry, nie?
    Tak mnie jako� ogarnê³a potrzeba
aktywno�ci i przedsiêbiorczy siê
naraz poczu³em jaki� - sam nie wiem
czemu, w ka¿dym razie zapyta³em

Przedstawiciela pewnym tonem, gdzie
te¿ siê ukrywa owa konstruktywna
opozycja i kto j¹ w³a�ciwie reprezen-
tuje teraz, gdy wszystko siê wyda³o?
Intencje mia³em jak najlepsze, s³o-
wo! Przedstawiciel przygryz³ doln¹
wargê, zblad³ i sycz¹cym szeptem
wyja�ni³, ¿e to g³ówny buchalter, jak
powszechnie wiadomo /tutaj w jego
g³osie zabrzmia³ znacz¹cy nacisk/
nie tylko dwukrotnie odmówi³ naczel-
nemu lekarzowi ¿yrowania po¿yczki
mieszkaniowej, ale demonstracyjnie
jesieni¹ opuszcza³ operatywki, t³u-
macz¹c siê to gryp¹, to rocznym bi-
lansem. - Ale teraz zmieni³ zdanie,
co uznajemy za krok w kierunku poro-
zumienia. Na gruncie pluralizmu -
skoñczy³ gniewnie Przedstawiciel.
    Przy latrynach mam zostaæ do
odwo³ania, nawiasem mówi¹c. Cze�æ...

       Hipek
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Z REGIONU

--- Zgodnie z wcze�niejszymi zapo-
wiedziami w ósm¹ rocznicê rejestra-
cji NZS-u 17 lutego br. rozpoczê³y
siê studenckie akcje protestacyjne.
W tym dniu zorganizowany zosta³
w Rynku G³ównym wiec, na którym stu-
denci przedstawili swe ¿¹dania: cof-
niêcie decyzji o delegalizacji NZS,
eliminacja z programu studiów przed-
miotów spo³eczno-politycznych s³u-
¿¹cych indoktrynacji ideologicznej,
zwiêkszenie nak³adów na o�wiatê i
badania naukowe, podwy¿ka p³ac dla
pracowników nauki i o�wiaty, znie-
sienie cenzury. Wyra¿ono te¿ protest
przeciw aktom terroru /pobicie troj-
ga pracowników naukowych UJ przez
tzw. nieznanych sprawców/, jakie
mia³y ostatnio miejsce w Krakowie.
Wspó³organizatorem wiecu by³a Fede-
racja M³odzie¿y Walcz¹cej, której
przedstawiciel zg³osi³ tak¿e postu-
laty �rodowisk uczniowskich m.in.:
odchudzenie prze³adowanych progra-
mów szkolnych i zmniejszenie liczby
godzin lekcyjnych w tygodniu, prawo
do tworzenia przez uczniów niezale¿-
nych organizacji, zwiêkszenie upraw-
nieñ samorz¹du szkolnego, podwy¿ka
p³ac dla nauczycieli.

Studentom chodzi przede wszystkim
o zmianê kagañcowej ustawy o szkol-
nictwie wy¿szym a tak¿e o odpolitycz-
nienie uczelni. W tym duchu wypowie-
dzia³ siê przedstawiciel studenckiej
organizacji KPN. Konfederacja rozpo-
czê³a starania u rektora o wej�cie do
senatu UJ na takich samych prawach
jak PZPR i tzw. stronnictwa sojusz-
nicze. Chce jednak uczyniæ to tylko
po to, aby odsun¹æ od wp³ywu na sprawy
uczelni wszelkie partie polityczne.
Na wiecu przemawia³ te¿ przedstawi-
ciel RKS Ma³opolska J. Smagowicz,
który skwitowa³ "okr¹g³y stó³"
stwierdzeniem: "nie gadaæ, tylko
rejestrowaæ".

Nastêpnie rzucono has³o, by
uczestnicy wiecu udali siê na Basz-
tow¹ pod budynek Kuratorium, gdzie
przebywa³ minister edukacji narodo-
wej, Fisiak. U wylotu Floriañskiej
dziarskiej m³odzie¿y zast¹pi³a drogê
milicja. Po obrzuceniu jej stosowny-
mi okrzykami /Gestapo, Gestapo/ po-

CZAS �SOLIDARNO�CI�
Zmieniaj¹ siê czasy. Kiedy przed sze�ciu laty zaczynali�my robiæ "pod

ziemi¹" Ma³¹ Polskê nikt z nas nie my�la³ o "okr¹g³ym stole" i pierestrojce.
Chcieli�my opisywaæ rzeczywisto�æ, rejestrowaæ fakty, a przede wszystkim
nie pozostawaæ biernymi wobec sytuacji stanu wojennego.

Obecnie nasta³ czas "Solidarno�ci" jawnej. Ma³a Polska jako pismo pod-
ziemne koñczy swój ¿ywot. Trwanie w podziemiu ma swe zalety i wady. Trudniej
zdobyæ informacje, ludzi, technikê. Aby uzyskaæ jakie� efekty trzeba pra-
cowaæ w normalnych mniej wiêcej warunkach.

Wed³ug wiadomo�ci z "okr¹g³ego sto³u" w³adza zgodzi³a siê ju¿ na "So-
lidarno�æ" oraz jawn¹ prasê solidarno�ciow¹. W Krakowie powsta³ w³a�nie
tygodnik regionalny "S" pod nazw¹ CZAS "SOLIDARNO�CI". Jest to na razie
pismo podziemne ale z chwil¹ rejestracji "S" stanie siê gazet¹ legaln¹. To
w³a�nie pismo zasili³a nasza redakcja. Niniejszy, 289 numer MP jest ostatnim
jaki oddajemy do r¹k czytelników.

Zaprzestaj¹c wydawania naszej gazety pragniemy poleciæ - zw³aszcza na-
szym sta³ym, wieloletnim odbiorcom - CZAS "SOLIDARNO�CI", który, mamy na-
dziejê, przejmie od nas wszystko, co w MP by³o najlepsze. CZAS "S" mo¿na
te¿ bêdzie otrzymaæ - przynajmniej do czasu legalizacji tego pisma - tymi
samymi kana³ami, którymi rozchodzi³a siê Ma³a Polska.

Nie przestaje jednak istnieæ firma o tej nazwie. Wykonywaæ zamierzamy
ró¿ne prace wydawnicze. A je�li zdarzy siê powtórka Grudnia - co nawet w
dobie "okr¹g³ego sto³u" i szalej¹cej liberalizacji nie jest a¿ tak niepraw-
dopodobne - wrócimy znowu do wydawania w³asnej gazety.

Redakcja Ma³ej Polski
Kraków, 3 marca 1989

chód omin¹³ kordon milicyjny i skrê-
ci³ w stronê Dworca G³ównego. I tu
jednak pojawi³a siê za chwilê milicja
zastêpuj¹c demonstrantom drogê. Ci
najpierw usiedli na jezdni ale widz¹c
bierno�æ s³u¿b wstali. Potem jednak
zaskoczeni od ty³u rozbiegli siê.
Pa³owania co prawda nie by³o, ale nie
przeszkodzi³o to funkcjonariuszom
brutalnie skopaæ jednego z uczestni-
ków manifestacji, który siê przewró-
ci³ i nie zdo³a³ w porê uciec. Zatrzy-
mano kilkana�cie osób, wiêkszo�æ
zaraz wypuszczono, a 4 ostatnich
wymieniono za zatrzymanego jako za-
k³adnika przez studentów ministra
Fisiaka.
--- Przykrego psikusa sp³atali stu-
denci przebywaj¹cemu w Krakowie mi-
nistrowi. Po demonstracji rozproszo-
nej przez milicjê ok. 80 osób uda³o
siê do V LO przy ulicy �wierczewskie-
go, gdzie obradowa³o Kolegium Rekto-
rów z ministrem Fisiakiem. Wywie-
dziono w pole ochronê ministra i
zabarykadowano drzwi wej�ciowe, a
ministrowi zapowiedziano, ¿e zosta-
nie wypuszczony, je¿eli zwolnione
zostan¹ 4 osoby przetrzymywane przez
milicjê po demonstracji. Wziêty zo-
sta³ równie¿ pu³kownik MO, który
wszed³ do gmachu jako parlamenta-
riusz, lecz faktycznie, aby postra-
szyæ. Odgra¿a³ siê, ¿e budynek zdo-
bêdzie brygada antyterrorystyczna.
Po 3 godzinach pertraktacji milicja
odda³a aresztowanych kolegów, a stu-
denci ministra. Student potrafi!
--- Rocznicê rejestracji NZS uczczo-
no tak¿e 19 lutego br. okoliczno�cio-
w¹ msz¹ w ko�ciele OO. Misjonarzy na
Miasteczku, po której odby³ siê wiec
z udzia³em kilkuset osób. Zapowie-
dziano na nim dalsze akcje maj¹ce na
celu sk³onienie w³adz do ponownej
legalizacji Zrzeszenia.
--- Kolejna demonstracja studencka w
Rynku G³ównym odby³a siê 21 lutego
br. i zorganizowana zosta³a przez

studencki KPN. Zebrani protestowali
przeciw prze�ladowaniu opozycji po-
litycznej w Czechos³owacji, szcze-
gólnie za� przeciw uwiêzieniu i wsz-
czêciu procesu Vaclava Havela. Po
stosownych przemowach kilkusetoso-
bowa grupa wyruszy³a w stronê Placu
Wolno�ci, pod budynek dawnej bezpie-
ki /obecnie gmach MO/. Na Karmelic-
kiej czeka³ ju¿ kordon milicyjny
blokuj¹cy dalsz¹ drogê. Po wykonaniu
ataku na demonstracjê milicja aresz-
towa³a kilku jej uczestników. Reszta
powróci³a do Rynku sk¹d posz³a na
Miko³ajsk¹ pod dom, w którym mieszka
szef krakowskiego WUSW gen. Gruba.
Szans na zajêcie kamienicy nie by³o
wobec czego pochód ruszy³ dalej pod
Komitet Krakowski PZPR. Przypomniano
sobie bowiem, ¿e sekretarz Gajewicz
przyjmuj¹c 19 stycznia w gmachu KK
podobn¹ demonstracjê zaprasza³, ¿eby
studenci przychodzili do niego, je-
�li bêd¹ mieli jakie� k³opoty. Tym
razem zamiast sekretarza pojawi³a
siê milicja, która przepêdzi³a stu-
dentów sprzed budynku. Zatrzymano
tam kolejnych uczestników manifesta-
cji. Zosta³a ona ostatecznie rozwi¹-
zana przez samych studentów w miejscu
jej rozpoczêcia, czyli w Rynku G³ów-
nym.
--- "Armia Radziecka z tob¹ od dziec-
ka". Pod tym has³em m³odzie¿ krakow-
ska uczci³a 23 lutego br. 70-t¹ rocz-
nicê Armii Czerwonej. Kilkudziesiê-
cioosobowy jej oddzia³ uzbrojony w
tekturowe czo³gi, pociski rakietowe,
haubice i inny sprzêt a tak¿e portret
Gorbaczowa wyruszy³ spod Coll. Novum
do Rynku G³ównego. Tam odczytano
stosowne memoria³y wychwalaj¹ce
m.in. takie kampanie armii radziec-
kiej jak: polska, fiñska i afgañska.
Milicja nie interweniowa³a ale
szczelnie zablokowa³a wszystkie uli-
ce wiod¹ce do konsulatu radzieckiego
przy Westerplatte.
--- Zapowiedziana na 17 lutego br.
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kolejna rozprawa krakowskich studen-
tów P. Markiewicza i P. Chojnackiego
nie odby³a siê z powodu, jak to po-
dano, niemo¿no�ci zapewnienia przez
milicjê bezpieczeñstwa. Nastêpny
termin: 24. lutego. Nie biæ milicji!
--- Krakowskie �rodowisko studenckie
nale¿y do najbardziej radykalnych w
kraju. Tutejszy NZS podj¹³ w³a�nie
uchwa³ê o nie przystêpowaniu do
"okr¹g³ego sto³u" z powodu zbyt nis-
kiego szczebla obrad, jaki zapropo-
nowano Zrzeszeniu. Krajowa Komisja
Koordynacyjna NSZ propozycjê przyjê-
³a.
--- W pi¹tek 10 lutego br. na terenie
HiL odby³ siê wiec z udzia³em Mieczy-
s³awa Gila, uczestnika "okr¹g³ego
sto³u", cz³onka KO "S" HiL. Wziê³o w
nim udzia³ ok. 3 tys. robotników
huty. Dyrekcja da³a nawet nag³o�nie-
nie. Hutnicy ¿a³uj¹, ¿e podobnego
spotkania nie zorganizowali z prze-
bywaj¹cym w tym czasie w Krakowie
Wa³ês¹.
--- Jeszcze parê s³ów o pobycie Wa-
³êsy w Krakowie /9-10 lutego/. Pierw-
szy dzieñ i jego wizyta w ko�ciele
mistrzejowickim pozostawi³y pewien
niedosyt, zw³aszcza u dzia³aczy KO
"S" HiL oraz RKS Ma³opolska. Nie
dosz³o bowiem do zapowiadanego spo-
tkania Lecha ze zwi¹zkowcami i pras¹,
do którego poczyniono stosowne przy-
gotowania. Wydano ok. 200 kart wstê-
pu. Bezpo�rednie spotkanie z Lechem
w wê¿szym gronie mia³o byæ nagrod¹
dla uczestnicz¹cych w nim dzia³aczy
za odwagê i wytrwa³o�æ w walce o "S".
Tymczasem wizyta Wa³êsy w Mistrzejo-
wicach mia³a w du¿ej mierze charakter
religijny. Drugi dzieñ pobytu Lecha
w Krakowie przebiega³ ju¿ bardziej
planowo. Rano Wa³êsa uda³ siê do
kurii krakowskiej, gdzie w cztery
oczy rozmawia³ z Kardyna³em. Na tê
okoliczno�æ wydano nawet specjalny
komunikat prasowy, mówi¹cy jednak¿e
tylko tyle, i¿ omawiana by³a aktualna
sytuacja w kraju ze szczególnym
uwzglêdnieniem spraw ludzi pracy.
Potem Lech przeszed³ Plantami na
Uniwersytet, sk¹d tak¿e przespacero-
wa³ siê do Tygodnika Powszechnego.
Obiad zjad³ u OO. Kapucynów na Lore-
tañskiej /sk¹d Sobieski ruszy³ pod
Wiedeñ/. Wa³êsa natomiast ruszy³ do
Bielska. Czekamy na nastêpne odwie-
dziny.
--- Jawn¹ dzia³alno�æ zainaugurowa³
klub "ARKI", skupiaj¹cy ludzi zwi¹-
zanych z krakowskim kwartalnikiem
o tym samym tytule, ukazuj¹cym siê
nielegalnie od 1983 roku. Klub w od-
ró¿nieniu od mno¿¹cych siê ostatnimi
czasy tego rodzaju inicjatyw nie
zamierza siê legalizowaæ, ma charak-
ter zamkniêty /tylko dla cz³onków i
osób przez nich zaproszonych/, nie
dzia³a na rzecz jakiej� sprecyzowa-
nej opcji politycznej i za cel stawia
sobie raczej mówienie i my�lenie ni¿
dzia³anie. Tym, którym takie za³o¿e-
nia wydaj¹ siê ma³o efektywne inicja-
torzy klubu przypominaj¹ maksymê R.
MacDonalda: "Ludzie, którzy witaj¹
ziewaniem mówienie o wolno�ci wyci¹-
gaj¹ ju¿ swe rêce ku zniewoleniu".
--- Interesuj¹ce chocia¿ spó�nione
pomys³y maj¹ neozwi¹zkowcy Miodowi-

WA£ÊSA NA UNIWERSYTECIE

10 lutego w auli Coll. Novum odby³o siê spotkanie Lecha Wa³êsy ze spo-
³eczno�ci¹ uniwersyteck¹. Przewodnicz¹cy "S" ponad godzinê odpowiada³ na

pytania zgromadzonych. Oto niektóre z nich.

--- Czy KKW "S" zdaje sobie sprawê, ¿e zamierzeniem rz¹du jest u¿ycie "S"
do uspokojenia spo³eczeñstwa?
LW.: Tak, zdaje sobie sprawê. Wszystko zale¿y od tego, jak bêd¹ dzia³a³y
struktury zwi¹zku. Wierzê w was i w struktury.
--- Sytuacja wywo³uje bardzo daleko id¹ce oczekiwania spo³eczeñstwa. Strona
rz¹dowa mówi o odpowiedzialno�ci. Czy mo¿na braæ odpowiedzialno�æ za skutki
decyzji w³adz?
LW: Tyle jest wspó³odpowiedzialno�ci ile wspó³udzia³u. Wolne wybory spowo-
duj¹, ¿e bêdzie dziesiêæ razy gorzej, bo wybrani ludzie bêd¹ ponosiæ odpo-
wiedzialno�æ za to, co dzia³o siê przez 40 lat. Dzi� nie mo¿na mówiæ o bojkocie
wyborów, mo¿na jedynie wymieniæ gorszych ludzi na lepszych. Nie mogê powie-
dzieæ "bojkot" bo nie ma na to mo¿liwo�ci. Zróbmy szybko pluralizm.
--- Czy "S" mia³a wp³yw na zmiany w ZSRR? Czy potrzebne by³o spotkanie pana
z w³adzami ZSRR?
LW: Powiem tu o czym� ju¿ do�æ znanym. Wymy�li³em taki u³amek Wa³êsy: demoludy
maj¹ ten sam mianownik natomiast liczniki s¹ ró¿ne. W Polsce w liczniku mamy
Ko�ció³, rolnictwo, "S" i Lecha Wa³êsê. NRD ma w liczniku pomoc Niemiec
Zachodnich, a ZSRR pierestrojkê i Gorbaczowa. Polska ma najciekawszy licznik
- trzeba pokusiæ siê o to, aby zmiany w Polsce by³y wzorcowymi dla reszty
obozu. Zdajê sobie sprawê, ¿e w kraju panuje wrogo�æ do reform, strach przed
nimi. To trzeba przezwyciê¿yæ. Struktury powinny odbudowaæ normalne zacho-
wania ludzi. Inaczej staniemy siê kopalni¹ umys³ów dla Zachodu.
--- Czy KPN nie powinien zasi¹�æ przy "okr¹g³ym stole"?
LW: Szanujê Moczulskiego ale to jest trochê taka organizacja "na z³o�æ". Oni
nie maj¹ powa¿nego programu, nie mieli czasu. KPN stworzy³ sytuacjê bardzo
niewygodn¹. Robi¹ kongres, kiedy zaczyna siê "okr¹g³y stó³". Zosta³em za-
proszony i tu i tu. Wybra³em "stó³".
--- Czy naród wytrzyma d³ugi okres przej�ciowy? Czy nie lepszy by³by
wstrz¹s?
LW: O jaki wstrz¹s chodzi? Musia³by byæ bardzo du¿y. Nie mamy du¿o m¹drych
ludzi. Oni powinni czuwaæ nad tymi, którzy czego� nie rozumiej¹. Wierzê, ¿e
to wszystko nam siê uda, bo musi siê udaæ.

CENA RELEGALIZACJI

Relegalizacja NSZZ "Solidarno�æ" stanie siê nied³ugo faktem. Krok ów
wi¹¿e siê z ustaleniem miêdzy "S" i w³adz¹ warunków paktu antykryzysowego.
Pakt zawieraæ musi przes³anki prawno-organizacyjne realizacji reformy go-
spodarczej i przezwyciê¿enia zapa�ci, z drugiej za� strony - zasady ochrony
praw pracowniczych i �wiadczeñ spo³ecznych, szczególnie tej czê�ci spo³e-
czeñstwa, która bezpo�rednie skutki reformy odczu³a w sposób najbardziej
dotkliwy. Zmiana metod gospodarowania przyniesie znane konsekwencje: zaha-
mowanie inflacji, wymaga zamro¿enia p³ac lub przynajmniej bardzo wolnego
wzrostu zarobków. Zmiana priorytetów kredytowo-inwestycyjnych i pe³ne sa-
mofinansowanie przedsiêbiorstw przyniesie bezrobocie. Twego siê nie unik-
nie. Nawet gdyby powsta³y warunki do zalegalizowania "S" bez konieczno�ci
parafowania takiego paktu antykryzysowego, w praktyce niczego to nie zmieni.
W 1981 popularne sta³o siê powiedzenie: nie mo¿na byæ zwi¹zkiem marynarzy
na ton¹cym okrêcie. Dzi� mamy do czynienia z analogiczn¹ sytuacj¹.

Pamiêtajmy, ¿e ju¿ teraz ponad 25% spo³eczeñstwa ¿yje poni¿ej oficjalnego
minimum socjalnego /25 tys. z³ na cz³onka rodziny/. Narasta niewiara w pod-
wy¿ki p³ac, które - je�li nic siê nie zmieni - rych³o zostan¹ zjedzone przez
kolejn¹ falê podwy¿ek cen /w roku ubieg³ym inflacja wynios³a ponad 80%, na
rok bie¿¹cy przewiduje siê 30-40%, liczni eksperci uwa¿aj¹ jednak prognozy
rz¹dowe za wyra�nie zani¿one/. W tej sytuacji has³a egalitarne znacz¹ w
praktyce powrót do kartek.

Najbli¿sze miesi¹ce, choæby t tego wzglêdu bêd¹ bez w¹tpienia bardzo
trudne. Musimy odpowiedzieæ sobie na pytanie: czy "S" ma licytowaæ siê z
neozwi¹zkami w rzucaniu hase³ egalitarnych? A mo¿e �wiadomie z tego zrezy-
gnowaæ? Taka bêdzie prawdopodobnie cena relegalizacji.
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cza i partyjni w niektórych zak³adach
pracy. Po zniesieniu przez S¹d Naj-
wy¿szy zakazu nadawania nazwy "Soli-
darno�æ" tworzonym w zak³adach
zwi¹zkom zawodowym tu i ówdzie poja-
wiaj¹ siê pro�by za³o¿enia zwi¹zku o
tej nazwie, którego za³o¿yciele,
mówi¹c oglêdnie, niewiele maj¹
wspólnego z prawdziw¹ "S". W APR-3,
przedsiêbiorstwie remontowym HiL
uradzono to na zebraniu partyjnym,
lecz nie zrealizowano gdy¿ "solidar-
no�ciowcy" zebrali siê w tym samym
dniu i powo³ali komisjê zak³adow¹
"S". W Zak³adach Ch³odniczych w kra-
kowskim Iglopolu podobny pomys³ wy-
szed³ od dyrekcji. Tylko czekaæ a¿
pojawi siê jaka� grupa inicjatywna
"S", w której obok dyrektora pojawi
siê sekretarz POP i neozwi¹zkowiec.
Po tym ich poznacie.
--- Wywalczona ostatnio przez robot-
ników HiL podwy¿ka 30 z³ na godzinê
rozdzielana jest na zasadzie ka¿demu
po równo, zgodnie z ustaleniami KO
"S" i dyrekcj¹. Zdarzaj¹ siê jednak
przypadki uznaniowego dzielenia pie-
niêdzy przeznaczonych na tê podwy¿kê
przez niektórych kierowników. Wisz¹-
ce na w³osku strajki z tego powodu
hutnicy odk³adaj¹ jednak na czas po
"okr¹g³ym stole".
--- K³opoty, jakie ma ostatnio prze-
wodnia si³a sprawiaj¹, ¿e zaczynaj¹
samodzielnie dzia³aæ tzw. stronnic-
twa sojusznicze. Krakowskie SD za-
prosi³o na prelekcjê Z. £enyka,
dzia³acza KPN-u, który mówi³ o dzia-
³alno�ci i celach Konfederacji. Z in-
nych �róde³ donosz¹, ¿e w Instytucie
Nauk Politycznych UJ pisana bêdzie
praca doktorska maj¹ca ukazaæ doro-
bek i 10-letni¹ ju¿ historiê par-
tii.
--- Akademicka "Beczka" u OO. Domi-
nikanów zorganizowa³a w dniach
20-23. lutego Tydzieñ Spo³eczny, w
ramach którego dyskutowano na temat
pluralizmu spo³ecznego, ekonomicz-
nego i politycznego. Wyk³ady oraz
dyskusje panelowe �ci¹gnê³y liczn¹
publiczno�æ. Omawiano najaktual-
niejsze sprawy. "Beczka" zaprosi³a
�wietny zestaw prelegentów, z któ-
rych czê�æ nie stawi³a siê z racji
uczestniczenia w "okr¹g³ym stole".
Pozostali okazali siê jednak nie
mniej interesuj¹cy.
--- Wielk¹ fet¹ w klubie dziennikarzy
"Pod Gruszk¹" uczczono 11 lutego
40-lecie Gazety Krakowskiej, organu
przewodniej si³y w Krakowie. Kulmi-
nacyjnym punktem programu by³ wystêp
striptizerki, symbolizuj¹cej nag¹
prawdê, której ho³duje jakoby Gaze-
ta. Ow¹ nag¹ prawd¹, w sensie damsko-
mêskim, wype³niono te¿ specjalne
wydanie okoliczno�ciowe GK. Na ka¿-
dej stronie tego¿ dodatku zamiesz-
czono stosowny wizeruneczek. Prawda
choæ naga winna byæ jeszcze ca³a,
tote¿ spodziewamy siê, i¿ nastêpne
numery Gazety nie bêd¹ zawieraæ ju¿
nic innego. Wystarczy zatem dobrze
spu�ciæ wodê.

Z KRAJU

--- Duch kompromisu "okr¹g³ego sto-
³u" nie udzieli³ siê polskiej TV.

PLURALIZM

Nie da siê zaprzeczyæ, ¿e w partii istnieje w¹ska ale do�æ silna grupa,
która stawia na otwart¹ walkê polityczn¹ i nie boi siê zbytnio swoich obecnych
i przysz³ych konkurentów - tak¿e do w³adzy. O tej grupie mówi wprost prof.
Jan Szczepañski w jednym z artyku³ów w oficjalnym Przekroju. Znamienne,
nawiasem mówi¹c, ¿e nie zalicza do tej grupy Jaruzelskiego.

Je�li jednak istnieje jakakolwiek perspektywa polityczna dla partii to
jest to w³a�nie perspektywa owej grupy, która chce prowadziæ swobodn¹ grê
polityczn¹. Ta grupa stawia na wzmocnienie wp³ywów partii przez konfrontacjê
programów akceptowanych przez bierne centrum obywatelskie. Czy¿by by³a to
koncepcja szaleñcza? Od³ó¿my na bok polityczne wizjonerstwo, które tak
bujnie pleni siê ostatnio. Pomy�lmy raczej o tym, na czym zasadzaj¹ swe
przekonania partyjni reformatorzy, d¹¿¹cy wyra�nie do osi¹gniêcia pewnej
formy pluralizmu politycznego w Polsce.

Jest to pytanie do�æ zasadnicze dla opozycji. Wydaje mi siê, ¿e nie
dostrzega ona g³ównej pu³apki, która kryje siê za akceptacj¹ wszelkiego
pluralizmu, jaki tak demonstracyjnie popiera ostatnio w³adza. T¹ pu³apk¹
jest przekonanie, ¿e my Polacy, z tego pluralizmu nie bêdziemy umieli sko-
rzystaæ. W³adza wie o nas du¿o. S³u¿ba Bezpieczeñstwa jak nie bije - to zbiera
informacje. Zna nasze obecne podzia³y, przewiduje kolejne - a je�li bêdzie
trzeba, to sprowokuje nastêpne.

I tu dochodzimy do sedna sprawy: krzyczymy o pluralizmie wszelkim. Za-
pominamy jednak, ¿e inn¹ formu³¹ pluralizmu mo¿e byæ jedno�æ w wielo�ci,
któr¹ Jan Pawe³ II sformu³owa³ w czasie swojej pielgrzymki do Polski. Plu-
ralizm je�li ma byæ warto�ci¹ etyczn¹ musi zak³adaæ pewn¹ sta³¹, nienaru-
szaln¹ p³aszczyznê warto�ci. Partyjni reformatorzy licz¹ na to, ¿e o tej
zasadzie zapomnimy. Mam nadziejê, ¿e siê myl¹. Je�li nie, czarno widzê losy
opozycji demokratycznej w Polsce.

UKRAINA ZA GORBACZOWA

Opracowane na podstawie materia³ów nades³anych przez Tarasa Kuzio,
ukraiñskiego emigranta, wspó³pracownika dzia³aj¹cej w Londynie

Ukraiñskiej Agencji Prasowej

W ci¹gu ostatnich trzech lat Ukraina prze¿ywa pierwsz¹ od czasu zakoñ-
czenia przez Stalina kursu ukrainizacji z lat 20-tych, bezprecedensow¹ falê
spo³ecznej i narodowej aktywno�ci. Oficjalne i niezale¿ne grupy zajmuj¹ siê
problemami kultury i jêzyka ukraiñskiego, energii atomowej, losem Ko�cio³a
Unickiego i Cerkwi Prawos³awnej. Powstaj¹ niezale¿ne czasopisma, organiza-
cje kulturalne, a nawet partie polityczne, testuj¹c na ka¿dym kroku granice
g³asnosti.

Oficjalna prasa swobodnie wypowiada siê na temat fatalnego stanu jêzyka
ukraiñskiego. Pojawiaj¹ siê ¿¹dania ustanowienia ukraiñskiego jêzykiem
pañstwowym, przeprowadzenia szeroko zakrojonej ukrainizacji wszystkich
sektorów ¿ycia republiki, wreszcie zmodyfikowania systemu szkolnictwa ogól-
nokszta³c¹cego przez wprowadzenie obligatoryjnej nauki jêzyka ukraiñskiego
w szko³ach. Powstaj¹ kluby zajmuj¹ce siê obron¹ kultury ukraiñskiej takie
jak Ridne S³owo w Kijowie, Lwowie i innych miastach. Kluby te - dzia³aj¹ce
pod patronatem Zwi¹zku Pisarzy Ukraiñskich - organizuj¹ seminaria, spotka-
nia, wieczory literackie i wystawy. W ostatnich kilku miesi¹cach sowiecka
prasa zapowiedzia³a pierwsze od lat dwudziestych wydania ksi¹¿ek takich
pisarzy jak: Michai³ Hruszewski, Wo³odymyr Wynnyczenko i Myko³a Chwilowyj.
Gazety np. Literaturnaja Ukraina - organ Zwi¹zku Pisarzy sta³y siê de facto
"opozycyjne" publikuj¹c w ka¿dym numerze listy pisarzy ukraiñskich prze�la-
dowanych i skazanych w latach 30-tych i 60-tych, artyku³y na tematy ekolo-
giczne, sprzeciwy wobec planów rozbudowy energetyki j¹drowej i inne mate-
ria³y dotycz¹ce niedawnych tematów tabu.

Prasa moskiewska i w mniejszym zakresie ukraiñska z niespotykan¹ do tej
pory otwarto�ci¹ pisze o wielkim g³odzie z lat 1932-1933. Artyku³y w Ogonioku
- sztandarowym organie g³asnosti - omawiaj¹ fa³szerstwo dokonane podczas
spisu powszechnego w 1937, maj¹ce na celu ukrycie spadku liczby ludno�ci w
poprzednich latach. W listach kierowanych do redakcji Ogonioka czytelnicy
pytaj¹: "Czy g³ód ów by³ tragiczn¹ klêsk¹ naturaln¹, czy efektem �wiadomej
dzia³alno�ci cz³owieka?" Zauwa¿aj¹ przy tym, ¿e na Ukrainie zmar³o z g³odu
wiêcej ludzi ni¿ podczas ca³ej II wojny �wiatowej.

cdn.
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Jest ona zabetonowana jak za dawnych
dobrych czasów. Relacja z inaugura-
cji "sto³u" przypomina³a ¿ywcem
transmisjê z przyjazdu papie¿a do
Belwederu. Kamerzy�ci dawali ci¹gle
te same ujêcia z sali nie interesuj¹c
siê zupe³nie tym jak reaguje ulica.
Do znu¿enia powtarzano listê uczest-
ników: alfabetycznie i bez informa-
cji kogo reprezentuj¹. W tym samym
stylu robione s¹ sprawozdania z obrad
roboczych. Tylko du¿e plakietki "So-
lidarno�æ" trzymane w rêkach przez
ludzi "S" pozwalaj¹ zorientowaæ siê,
któr¹ stronê sto³u reprezentuj¹.
Chocia¿ mo¿na równie¿ ich na ogó³
poznaæ i po tym, ¿e mówi¹ po ludzku
i jakby rozs¹dniej
--- Wed³ug ostatnich danych liczba
jawnych komitetów za³o¿ycielskich
i organizacyjnych "S" w ca³ym kraju
zbli¿a siê do 600. Proces ich zak³a-
dania nasili³ siê po ubieg³orocz-
nych strajkach sierpniowych, wzmóg³
po telewizyjnej debacie Wa³êsa-Mio-
dowicz, a lawinowo narasta po X ple-
num KC.
--- 4 lutego br., czyli w sobotê
poprzedzaj¹c¹ poniedzia³kowe ob-
rady okr¹g³ego sto³u milicja prze-
rwa³a III kongres KPN, jaki rozpo-
cz¹³ siê w tym dniu w Warszawie. Po
wylegitymowaniu uczestników kon-
gresu paru z nich na krótko zatrzy-
mano. Ujawni³y siê oto pierwsze
zgrzyty w kompromisowej formule
"sto³u": demokracji nie mo¿na do-
zowaæ, bo albo jest albo jej nie ma.
KPN upomina siê o ni¹ u Wa³êsy,
który jednak¿e nie wiele mo¿e wskó-
raæ akceptuj¹c konstytucyjne normy
ustrojowe. Tak w³a�nie wygl¹da
kwadratura tego "sto³u". Sam Le-
szek Moczulski ¿yczy mu jak najle-
piej ale walkê o pe³n¹ niepodle-
g³o�æ chce prowadziæ na w³asn¹
rêkê.

ZE �WIATA

--- Pierwsze owoce "okr¹g³ego sto³u"
zbiera Rakowski. Jego wizyta we Fran-
cji, paradny wjazd g³ówn¹ bram¹, jak
podkre�lano, do Pa³acu Elizejskiego
na spotkanie z Mitterandem to ju¿ nie
by³o w�lizgiwanie siê chy³kiem, tyl-
nym wyj�ciem, do czego by³ zmuszony
ostatnio Jaruzelski w czasie swojej
wizyty w Pary¿u.
--- Po prawie 10 latach wojny w Af-
ganistanie ostatni ¿o³nierz ra-
dziecki opu�ci³ w po³owie lutego
terytorium tego kraju. Rosjanie zo-
stawili za sob¹ �mieræ, g³ód i nêdzê.
Nie lepiej wyszli na tej wojnie sami.
Dziesi¹tki tysiêcy zabitych i ran-
nych oraz tzw. ¿ywych trupów, czyli
¿yciowych wykolejeñców /nierzadko
narkomanów/ weteranów z Afganistanu
to obecnie olbrzymi problem spo³ecz-
ny dla ZSRR. Nara¿aj¹c ¿ycie dla
socjalizmu nie zyskali nawet sympa-
tii ogó³u. Trudno dla nich o miesz-
kanie i pracê, chocia¿ ustawowo maj¹
to zagwarantowane w pierwszej kolej-
no�ci. Czuj¹ siê oszukani i pokrzyw-
dzeni. Urz¹dzaj¹ demonstracje pro-
testy. Tak wygl¹da w³a�nie owa ludz-
ka twarz socjalizmu.

Przy placu Bernardyñskim wznosi
siê okaza³y ko�ció³ OO. Bernardynów
posiadaj¹cy charakterystyczn¹
dzwonnicê z zegarem. Zegar jest ze-
psuty, czas siê na nim zatrzyma³...

Ko�ció³ zbudowany na pocz. XVII
wieku zwiastowa³ nadej�cie lwowskie-
go baroku. Otoczony niegdy� murami
wraz z budynkami klasztornymi stano-
wi³ dobry punkt obronny na obrze-
¿ach miasta. Przed ko�cio³em stoi
kolumna, na której kiedy� ustawiono
pos¹g b³. Jana z Dukli. Wystawili
j¹ lwowianie wdziêczni za uchronie-
nie miasta od najazdu Chmielnickie-
go. Jan z Dukli, jeden z patronów
Lwowa, otaczany by³ tutaj szczególn¹
czci¹, a jego relikwiami szczyci³
siê w³a�nie ko�ció³ Bernardynów.
W ramach walki z ciemnot¹ i kleryka-
lizmem w³adze radzieckie usunê³y fi-
gurê B³ogos³awionego z kolumny usta-
wiaj¹c na niej jaki� wazon. Relikwie
za� zabrali do Polski zakonnicy ber-
nardyñscy opuszczaj¹c te tereny po
wojnie.

Ko�ció³ jest zamkniêty na cztery
spusty. Dowiedzieli�my siê jednak,
¿e ostatnio, w ramach pierestrojki,
"co� siê tam dzieje". Ewentualnie
mo¿na wej�æ do �rodka. Takich okazji
nie zwykli�my marnowaæ. Wczesnym
rankiem pêdzimy na umówion¹ godzinê.
M³ody cz³owiek otwiera nam drzwi.
Wewn¹trz jest ju¿ kilku jego kolegów.
Historycy sztuki. Mówi¹ o mo¿liwo�ci
utworzenia tutaj muzeum sztuki sa-
kralnej.

Wnêtrze ko�cio³a zachowa³o siê.

Stoj¹ wszystkie o³tarze boczne/jest
ich a¿ 18/. O³tarz g³ówny równie¿.
Oczywi�cie wszystkie tabernakula zo-
sta³y wybebeszone. Wielu obrazów
brak. A wszystko pokrywa niesamowity
kurz. No có¿, przecie¿ od ponad
czterdziestu lat nikt tu nie sprz¹-
ta³. Wilgoæ na �cianach, grzyb z¿era
freski. Za o³tarzem g³ównym ustawio-
no rusztowanie z desek. Tutaj w³a�nie
znajdowa³a siê kaplica B£. Jana.
Wchodzimy na górê po drabinach i
stamt¹d ogl¹damy wnêtrze ko�cielne.
U podnó¿a o³tarza g³ównego dostrze-
gamy ja�niejsz¹ plamê. Tak, to piêkny
marmurowy nagrobek B³ogos³awionego.
A wiêc on pozosta³. Czy¿by czeka³ na
powrót relikwii? Fotografujemy, od-
pisujemy teksty tablic nagrobnych,
notujemy spostrze¿enia.

Tu¿ przy drzwiach wej�ciowych, po
prawej, czeka nas jednak ma³y
wstrz¹s. Na posadzce dostrzegamy
potê¿ne, pêkate popiersie Dzier¿yñ-
skiego, a obok niego, jak kurczêta
przy kwoce przysiad³y popiersia in-
nych "gierojów", �rednie ma³e i ma-
lutkie z wszelkiego rodzaju kamie-
nia. Wyja�niono nam, ¿e ko�ció³ s³u-
¿y³ za sk³ad tych "dzie³". Po prostu
po czêstych akademiach i wiecach
zwo¿ono to tutaj, jako ¿e ko�ció³
le¿y w pobli¿u centrum, no i tak ju¿
zosta³o.

Wychodzimy na zewn¹trz. Na szczy-
cie frontonu dumnie widniej¹ dwie
tarcze: z Or³em polskim i Pogoni¹ li-
tewsk¹. Brakuje w tej kompozycji Ar-
chanio³a ukraiñskiego.

Ukaza³o siê zarz¹dzenie, ¿e ka¿dy
powinien siê na co� zdecydowaæ i jak
najszybciej przyst¹piæ do skuteczne-
go dzia³ania na rzecz tego w³a�nie,
pod warunkiem przestrzegania regula-
minu ogólnego. Regulamin zasiê sta-
nowi, i¿ pensjonariuszowi nie wolno
podejmowaæ na w³asn¹ rêkê ¿adnych
kroków bez wyra�nego polecenia prze-
³o¿onego.

Poszed³em do salowego F. i po-
wiadam, ¿e ja ju¿ zdecydowa³em.
Chcê, powiadam, zabraæ siê za opra-
cowanie projektu nowoczesnej kopar-
ki zasiêbiernej-zasiêrzutnej, po-
niewa¿ do tej pory widzê wiele prze-
jawów przedsiêbiorczo�ci, zw³aszcza
w kierownictwie, a nikt jako� siê
nie zaj¹³ zasiêrzutno�ci¹, a wiêc
mo¿e...

Salowy F. jest znawc¹ regulaminu
ogólnego. Wyra�nie i dobitnie pole-
ci³ mnie odej�æ do skrobania karto-
fli, ale wieczorkiem wezwa³ mnie do
siebie i trochê pogadali�my o tym i
o owym, w³a�ciwie prywatnie. Wyja-

�ni³em mu, ¿e moim zdaniem nie wy-
starczy kopaæ g³êbiej i wiêcej, po-
niewa¿ � gdy ju¿ czerpak jest nape³-
niony, powstaje problem, co dalej? No
i powstaj¹ straty spowodowane opró¿-
nieniem go przed nastêpnym wbiciem
³y¿ki w ziemiê czy tam co siê dr¹¿y
akurat�

F. wys³ucha³ mnie uwa¿nie, radzi³
przemy�leæ wszystko spokojnie i
obieca³ wróciæ do tematu. Chyba za-
pomnia³, czy jak?

Po pewnym czasie dowiedzia³em
siê, ¿e w zwi¹zku uprawianiem pota-
jemnej i nielegalnej dzia³alno�ci
zmierzaj¹cej do podwa¿enia regulami-
nu ogólnego oraz zniszczenia wspól-
nego dobra przy u¿yciu wyrafinowa-
nych urz¹dzeñ dostarczonych przez
wrogie o�rodki mam oddaæ do magazynu
zapasow¹ bieliznê i odpracowaæ dwa
tygodnie na stanowisku czy�ciciela
latryn, przy czym potraktowano mnie
szalenie ³agodnie. Ha, rzeczywi-
�cie... Na razie to tyle.

Hipek
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