Artur Odrosek, lat 49, żonaty, jedno dziecko — córeczka Karolina, wykształcenie wyższe —
architekt. Od 1980 działacz NSZZ „Solidarność”, w 1981 r. członek Zarządu Regionu w Słupsku,
od początku istnienia członek Komitetu Obywatelskiego, aktualnie jego wiceprzewodniczący, od
27 maja br. radny Rady Miejskiej w Słupsku, kandydat na stanowisko Wojewody Słupskiego.

Tylko od mądrych
mogę się uczyć

KOtorer
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Adres redakcji:
76-200 Słupsk
ul. Szarych Szeregów 14
teł. 226-71

— Kto ministrowi za
bierze prawo jazdy?
— ROAD: Kuroń i Bu
jak specjalnie dla Samorządnościjljj
Dogańińmy Europę?

P.P.:— Kandydujesz do stanowiska Wojewody Słups
kiego. Z tego, co mi wiadomo, już kiedyś proponowano
ci objęcie funkcji publicznej. Ile w tym prawdy?
A.O.:— A jak dotarłeś do tej informacji? Jest to
prawda. W stanie wojennym zaproponowano mi
objęcie stanowiska wiceprezydenta miasta. Był to
czas, kiedy wypowiedziano wojnę mojemu narodowi.
Moja odpowiedź nie mogła być inna, niż odmowna.
Ale zostawmy to, nie lubię wracać myślami ani do
tego faktu, ani do tego okresu.
P.P.:— Wiem, że zgoda na kandydowanie do stanowi
ska wojewody nie była łatwą decyzją.
A.Ó.:-— Rzeczywiście — nie była to decyzja łatwa.
Kandydatem do stanowiska wojewody stałem się
jakby z wyroku. Nie tak wyobrażałem sobie swój
udział w życiu publicznym. Dotychczas zajmowanie
takich lub podobnych stanowisk łączyło się z tak
zwanym robieniem kariery zawodowej lub politycz
nej. Mnie natomiast żaden z tych celów nie przy
świeca, gdyż za bardzo lubię być architektem. Jednaka
pod presją wielu osób, których morale i wiedzę bardzo
wysoko cenię, zdecydowałem się kandydować na
stanowisko wojewody, stawiając przy tym tylko je
den, ale bardzo zasadniczy waranck: że moja kaden
cja nie potrwa dłużej niż maksymalnie cztery lata, a w
tym czasie zostanie przygotowany profesjonalnie do
pełnienia tej funkcji mój następca — i to nie jeden.
P.P.:— Skąd ten warunek?
A.O.:— Jest to konieczne dlatego, iż czuję się kom
petentny w zakresie reorganizacji administracji państ
wowej na tym szczeblu i potrafię doprowadzić do jej
sprawnego działania. Wiem także, że po pewnym
czasie administrowanie województwem przekształci
się w zarządzanie nim. To przekracza próg moich
kompetencji i dlatego potrzebny jest profesjonalny
następca. Zapewne mógłbym się takiego zarządzania
nauczyć, ale byłbym tylko samoukiem, a będzie to już
czas profesjonalistów.
P.P.:— Jak widzisz to przygotowanie nastę
A.O.:— Musimy zgodzić się z faktem, że be 'powrotnie minęły czasy uzyskiwania -efektów bez kosztów
zainwestowanych. Należy wobec tego objąć mecenatern kilku młodych, wybitnie zdolnych ludzi o cechach
polityków gospodarczych i przygotować ich do peł
nienia w przyszłości ważnych funkcji w państwie.
Będą to ludzie po studiach, którzy np. poprzez roczne
staże odbywane w organizacjach administracyjnych
państw zachodnich nabędą nowej, niezbędnej wiedzy,
okrzepną psychicznie, a już zupełnie przy okazji
nauczą się języka obcego. Już dzisiaj wojewoda (i nie
tylko wojewoda) powinien posiadać umiejętność po
sługiwania się przynajmniej jednym językiem obcym.
Te staże — co najmniej dwa w różnych krajach —
winny polegać na asystowaniu decydentowi w jego

Polski Sierpień 1980 r. przy
kuł uwagę całego świata. Tym
razem nikt się nie mylił. Na
Wybrzeżu i Śląsku zaczęła się
bowiem rzecz wielka, zrodzona
z gniewu ludzi pracy. Na imię
dano jej „Solidarność”.

INFORMACJA

Stało się to w ciszy zatrzyma
nych maszyn, w spokojnej dete

Słupski Komitet Oby
watelski informuje, że w
każdy poniedziałek, śro
dę oraz piątek w siedzi
bie Komitetu przy ul.
Zamenhofa 1 będą pro
wadzone dyżury człon
ków Zarządu w godzi
nach od 15 do 17. Udzielane są również in
formacje
telefoniczne
pod numerem 272-37.
Zapraszamy

codziennych obowiązkach służbowych. Te sprawy są
możliwe i na to koniecznie należy znaleźć fundusze.
Jeśli podobnie na to zagadnienie spojrzy się w innych
województwach, można być spokojnym o przyszłość
kadr zarówno dla kraju, jak i dla organizacji reprezen
tujących nas na zewnątrz.
P.P.:— To perspektywa. A co teraz i tutaj? Czy nie
boisz się zetknięcia z tymi strukturami, które już zdążył
stworzyć aktualny wojewoda? Nie muszę tu dodawać,
że prawdopodobnie te struktury nie będą ci przychylne.
A.O.:— Na dzisiaj — należy pilnie doprowadzić do
sprawnego funkcjonowania administracji państwo
wej. Administracja ta musi działać zgodnie z in
teresem państwa przy absolutnym poszanowaniu pra
wa. Jednocześnie nie może działać na szkodę obywa
teli. Tylko taka administracja może wyzwolić w
obywatelach poszanowania prawa. Chodzi mi rów
nież o to, żeby obywatele zaczęli nareszcie egzek
wować należne im prawa. Jeśli to nie nastąpi, to
władza znowu znajdzie otwartą drogę do stawiania się
ponad prawem. Wymaga to jednąk zmi
sposoPu
myślenia bardzo wielu ludzi. I to z
dwu stron
biurka. A czy się boję? Ludzie mi bliscy znają mnie z
powiedzenia, że „boję się wyłącznie swojej mamy no i
pani Neli — trochę”. To oczywiście jest żart. Ale
przyznam, że lęk jest uczuciem mi obcym. Oczywiście
— mam całą masę obaw. Jak przed wszystkim, z czym
człowiek spotyka się po raz pierwszy. Nie sądzę
jednak, że przy objęciu stanowiska wojewody między
mną a pracownikami urzędu wytworzą się stosunki
wrogie. Oczywiście na pewno znajdą się niezadowole
ni, jak to bywa w każdej instytucji. Jest to tzw.
syndrom wymiany szefa. Oczywiste, że praca w
administracji państwowej nie może być przywilejem,
lecz jedynie rozważnie podjętym obowiązkiem. Staje
się więc jasne, że pracować w niej powinni wysokiej
klasy profesjonaliści, bo tylko takich udział może
zagwarantować efekty, o których mówiłem wcześniej.
Niezbędne na pewno będą zmiany kadrowe, ale
muszą one następować z całkowitą świadomością
tego, że tyczą ludzi.
'fgl
P.P.:— To może dla niektórych zabrzmieć groźnie.
Jaka w takim razie zachęta dla tych, z którymi będziesz
pracować?
A.O.:— Chcę swoim pracownikom dać możliwość
satysfakcji ze swojej pracy. Uzyskać tff można po
przez umożliwienie im na każdym szczeblu samodziel
nego podejmowania decyzji — w ramach przekaza
nych im kompetencji, ktre powinny być tym szersze,
im wyższe kwalifikacje pracownika.
P.P.:— Czyli praca w administracji państwowej będzie
i zaszczytem?
,
A.O.:— Chciałbym do tego doprowadzić. Ale jedno
cześnie chciałbym uzmysłowić, że taki wyróżnik spo-

jętnych — członkami jednego
związku. Z bezkształtnego tłu
mu staliśmy się społeczeńst
wem. Osiemnastu długich, sier
pniowych dni i nocy nie można
nigdy wymazać z pamięci.
Sierpień 80 stał się symbo-
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cze wydarzy, historię powojen
nej Polski dzielić się będzie na
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lem. Symbolem nadziei i zdecy
dowania. Zdecydowania ludzi,

Wystarczył jeden impuls abyś

którzy wiedzieli, że niewolno im

my się odnaleźli wszyscy, abyś

Przeżyliśmy ciężkie chwile. Nie
obyło się bez tragedii i ofiar.
Zdobyczy Sierpnia nie podepta
ła nawet wojna wypowiedziana
własnemu narodowi. Po drodze
zrzuciliśmy kajdany komunis
tycznej niewoli.

było się wycofać.

Zmieniło się na lepsze, bo myś
my się na lepsze zmienili od

li z poddanych staliśmy się oby

Od tamtej pory minęło już 10

rzucając obłudę i przezwycięża
jąc pokorę — staliśmy się lu
dźmi wolnymi. Następstwa sie
rpniowej chwili są trwałe. Na

watelami, z obcych sobie i obo

lat, lat trudnych i niewesołych.

stąpił nieodwracalny przyrost

my sobie zaufali. W jednej chwi
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łeczny niesie ze sobą obowiązek ponoszenia odpowie
dzialności za podejmowane decyzje. Czyli każdy
pracownik pracuje albo na swoją chwałę, albo też na
zgubę. Wiem, jak będzie wyglądał proces merytorycz
nej oceny pracowników. Chciałbym jednak, żeby to
zostało jednym z moich „asów organizacyjnych, które
trzymam w rękawie”.
P.P.:— To wszystko, to sprawy formalne. A co z
działaniem merytorycznym?
A.O.:— Podstawowym obowiązkiem wojewody jest
realizacja polityki państwa na terenie województwa.
Dla każdego jest jasne, że nie jesteśmy regionem
przemysłowym, wobec czego pierwszoplanowymi sta
ją się zadania dotyczące rolnictwa. Większość gmin,
to gminy rolnicze. Nowym samorządom przyszło
borykać się z olbrzymimi trudnościami. Dlatego też
szanując suwerenność samorządów, chcę wprowadzić
takie mechanizmy, które pozwolą im okrzepnąć. To
będzie moja pomoc dla nich. Nie może się to jednak
dziać z jakimkolwiek naruszeniem ich kompetencji.
Na wojewodzie spoczywa moralny obowiązek spowo
dowania napływu fachowców do gmin, co pozwoli na
sukcesywne przekazywanie kompetencji wojewody
samorządom terytorialnym.
P.P.:— Sprawy wielkie i niniejsze — wszystkie wagi
państwowej. A co na to Artur Odrosek i jego rodzina?
A.O.:— Podejmując decyzje o kandydowaniu, mu
siałem być świadom ceny, jaką za to zapłacić muszę ja
i moja rodzina. Ale mimo wszystko odpowiedź na to
pytanie jest trudna, a może nawet najtrudniejsza.
Jestem o tym przekonany, że za cztery lata (a może
nawet wcześniej) będę zmieniał pracę. Chciałbym,
żeby wtedy moja rodzina była nadal taka, jaka jest
obecnie.
P.P.:— Czego ci w takim razie życzyć?
A.O.:— Za najbardziej niebezpieczną zawsze uważa
łem głupotę ludzką. Dlatego życz mi kontaktów z
ludźmi mądrymi, rozważnymi i prawymi, gdyż tylko
od nich będę się mógł wiele nauczyć. A tylko ja jeden
wiem, ile mi jeśzcze tej wiedzy brakuje.
P.P.:— W takim razie życzę ci tego i dziękuję za
rozmowę.
Rozmawiał: Paweł P. Połeć
Fot. P.P. Połeć

rozdziały „do Sierpnia” i „po
Sierpniu”.
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mściwych pochodów. I odtąd
już zawsze, cokolwiek się jesz
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W ROCZNICĘ SIERPNIA

rminacji, bez wielkich słów, bez
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ludzkiej świadomości, jaki do
konał się w ciągu dziesięciole
cia. Nareszcie naród poznał
swoją moc i swoje demokraty
czne prawa. Zaczęliśmy mówić
wszyscy pełnym głosem. Strzec
się tylko wypada, aby nie po
wtórzyła się smutna historia
wielu ruchów społecznych. Nie
możemy sobie pozwolić by pod
wpływem doraźnych przeszkód
i rozczarowań, sierpniowy za
pał przerodził się w prawatę i
zaciekłą bezmyślność.
Gdyby tak się stało, to my sami,
własnymi rękami zniszczylibyś
my na zawsze owoce Sierpnia.
Pamiętajmy, historia nam dała
Sierpień 80. Nie możemy zmar
nować takiej szansy.
JAROSŁAW MATUL
Fot. Andrzej Szarkowski
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moz innym
Redakcja dwutygodnika „Samorządność Słupska" zwraca się z apelem o pomoc chłopcom z
Domu Pomocy Społecznej w Przytocku. Prosimy o dostarczanie odzieży i bielizny chłopięcej i
męskiej, a także środków czystościowych.
Dary prosimy składać w siedzibie Komitetu Obywatelskiego w Słupsku przy ul. Zamenhofa 1,
lub w redakcji gazety przy ul. Szarych Szeregów 14.

---------------------------------- PODZIĘKOWANIE
Dyrekcja i wychowankowie Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Przytocku składają serdeczne podziękowanie za wsparcie:
— Towarzystwu Przyjaciół Dzieci w Słupsku
— Spółdzielni Pracy Przemysłu Spożywczego w Miastku. Jednocześnie za naszym pośrednictwem zwracają się o dalszą pomoc. Wspomożenie,finansowe prosimy przekazywać na konto Nr 977243-996-132-4
w Banku Spółdzielczym w Miastku.
________

JAN
TARASZKIEWICZ

Czy
pamiętasz
Czy pamiętasz ten sierpień?
Kiedy z całą załogą
W chwilach pełnych napięcia
Też się liczył Twój głos
Byłeś cały przejęty
Niepokojem i trwogą
Kto zwycięży w tej walce
Jaki będzie nasz los
Czy pamiętasz masówki?
Szedłeś na nie z nadzieją
że usłyszysz tam prawdę
Chociaż jeden raz.
■Nie wierzyłeś nikomu
Co ulotki siejąc
Nieprawdziwe wieści
Rozrzucali wśród nas
Czy pamiętasz jak ciężko
Zasnąć było z wieczora
Gdy pod bokiem nie zawsze
Był materac i koc
Do rachunku sumienia
Była dobra to pora
Wnioski z życia wyciągnąć
Można było w tę noc.
Czy pamiętasz przepustki
Kiedy szedłeś do domu
Wśród najbliższych milczałeś
Bo zabrakło Ci słów
Łza się w oku kręciła
Starłeś ją po kryjomu
Szybko chciałeś powrócić
Do kolegów swych znów
Więc pamiętaj, pamiętaj
Jesteś synem narodu,
Który walczył o wolność
Nie czekając na cud
Który nie chce, by dalej
Odczuwano w nim głodu
Który zawsze jest gotów
Walczyć o wolność i lud
Więc pamiętaj, że walka
Jeszcze nie jest skończona
Jeszcze nie wiesz co jutro
Może przynieść nam los

PRZYSZŁOŚĆ
W STRAGANACH?
W dniu 11 sierpnia br. zebrała się
grupa założycielska Stowarzyszenia
Straganiarzy Słupskiph. Celem
działania tegoż ma być wspólne
działanie na rzecz tzw. handlu ru
chomego. Chodzi tu m.in. o wyso
kość opłat za miejsce pod punkt
handlowy, które obecnie (nie czaru
jmy się) są zbyt wysokie. Jak wyni
ka z dyskusji, naszym straganiarzom chodzi również o to, by w
przyszłości stragany nie straszyły
swoim widokiem i jednocześnie sta
ły się trochę bardziej funkcjonalne
od popularnych tzw. „walizek”.

Stowarzyszenie ma dążyć do reje
stracji i w tym kierunku już roz
poczęło działania. Między innymi
wybrano już tymczasowy zarząd i
przyjęto również tymczasowy regu
lamin. Całość sprawia wrażenie, że
rzeczywiście będzie tymczasowa, a
ostateczny kształt przybierze bar
dzo szybko.
W skład tymczasowego Zarządu
weszli: Janusz Sokołowski, Ma
teusz Kocioł, Bożena Piatczyc i Ja
rosław Madej.
P.P.P.

A może by tak
■ 00 3 la OZ file.jP : '
Jak dotąd — niemal wszystkie
fotograficzne „panoramy” nasze
go miasta robione były przez foto
grafików wyłącznie z naszej naj
wyższej wieży, tej, która wieńczy
słupski Ratusz.
Tymczasem w mieście jest kilka
innych wysokich budowli, głównie
kościołów lub dawniejszych budy
nków kościelnych, adaptowanych
do innych ról.
Może by tak przejrzeć stan wszy
stkich naszych wysokich wież i udostępnić je turystom?
Sześćsetletnia wieża Kościoła
NMP w Gdańsku, największej w
Polsce i jednej z największych w
całym świecie świątyń ceglanych —
od lat jest cudownym punktem nie
tylko dla fotografików, robiących
panoramy Gdańska ze sporej wy
sokości 70 metrów, ale też wspa
niałym tarasem widokowym dla
turystów i testem sprawności fizy
cznej: kto chce spojrzeć na stary

Gdańsk okiem Ikara, musi naj
pierw pokonać nie mniej, jak 398
stopni schodów, wiodących na
szczyt.
Nagroda za ten spory wysiłek
jest wspaniała, bo widok z góry nie
da się porównać z niczym innym w
całej Polsce, nawet panorama stoli
cy ze szczytu Pałacu Kultury i
Nauki, to j u ż nie „to”.
W Słupsku tymczasem stoi sobie
w najlepsze kilka wież, jak gdyby
specjalnie umieszczonych w róż
nych punktach miasta, by można z
nich było podziwiać urodę pięk
nego grodu. Tyle, że — właśnie, nie
można tego robić, bo są orie za
mknięte dla osób postronnych.
W przypadku budynku WBP,
mieszczącej się w dawnym Kościele
p.w. św. Mikołaja — schody, wio
dące na wieżę, są w bardzo złym
stanie.
Tymczasem pisząc ten tekst,
mam właśnie tę wieżę na myśli,
jako miejsce nawet spotkań
„na szczycie”, w umieszczonej tam
kawiarni, czy na specjalnie urzą
dzonym tarasie widokowym.
Wejście na tę wieżę w żadnym
wypadku nie będzie wyprawą al
pinistyczną, bo jest ona po prostu
sporo niższa od gdańskiej — ale to
nie znaczy, że wejście nie będzie się
opłacać; wystarczy tylko przypom
nieć sobie, gdzie stoi Kościół św.
Mikołaja.
Co do widoków „z lotu ptaka”
— można je w Słupsku robić po
prostu z dachów, lub wysokich
pięter wieżowców (zob. ilustracja),
tylko czy każdy przyjezdny musi
od razu łazić po dachach jak kot?
W M Wachniewski

Twoja godność Polaka
Niech nie będzie splamiona
Gdybyś stanął do walki
By odeprzeć czyjś cios.

Fot. wykonana przez St. Wachniewskiego, przedstawia jeden z
piękniejszych fragmentów starego
Słupska.
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ROCZNICA „CUDU NAD WISŁA"
W środę, 15 sierpnia 1990 roku, dokładnie w 70. rocznicę słynnego
„cudu” nad Wisłą — zwrotu w wojnie polsko-bolszewickiej lat 1919-20 —
słupszczanie spotkali się na największym placu miasta na mszy polowej.
Nie zabrakło tam fotoreporterów Samorządności Słupskiej.
Fot. Stanisław Wachniewski

??? Odpowiedzi ???
??? na pytania ???
„Samorządność Słupska
Red. Jarosław Matul
W nawiązaniu do pytań zawartych w
artykule pt. ,,Mocne uderzenie czyli za
bójstwo w ,.odnowie” ” (Samorządność
Słupska” nr S90) informuję, że zarówno
były komendant RUS W w Słupsku mjr
Władysław Pytko, jak i były naczelnik
wydziału kryminalnego tejże jednostki
por. Marek Cichowlas zostali objęci
postępowaniem dyscyplinarnym. Wjego
wyniku por. M. Cichowlas został ukara
ny wyznaczeniem na niższe stanowisko
służbowe — inspektora wydziału krymi
nalnego WUSW. Identycznie ukaranego
mjr W. Pytko Komendant Główny Poli
cji zwolnił ze służby z dniem 31 07.1990
r. na podstawie art. 41, ust. 2 pkt. 2
ustawy o Policji (cyt. ,,gdy wymaga tego
ważny interes służby ”). Na tej podstawie
i z tym samym dniem zostali zwolenieni

objęci śledztwem pracownicy wydziału
kryminalnego byłego R US W: Edward
Marcińczyk, Przemysław Mateńko, Je
rzy Adamczuk i Piotr Musiał. Przypo
minam, że wcześniej zostali wydaleni ze
służby aresztowani: Leszek Grzywacz,
Henryk Warzecha i Zbigniew Służalec.
Rzecznik prasowy Komendanta Woje
wódzkiego Policji w Słupsku
nadkomisarz Andrzej Zaczyński

W imieniu zespołu redakcyjnego oraz czytelników, chciałbym serdecznie
podziękować za szybkie zajęcie stano
wiska oraz udzielenie wyczerpujących
wyjaśnień. Mam nadzieję, że został
zapoczątkowany okres wzajemnej
współpracy dla dobra wszystkich mie
szkańców Słupska.
Jarosław Matul

Podinspektor
Sławomir Laszczyk
Dlaczego tak zasłużeni w rozpracowywaniu „Solidarności” i
duchowieństwa funkcjonariusze byłej Służby Bezpieczeństwa:
kpt. Dariusz Tański (wydz. III) oraz por. Andrzej Buraczewski
(wydz. IV) zostali pozytywnie zweryfikowani do pracy w resorcie
spraw wewnętrznych?
■/
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Edynburczyk napisał kiedyś w Res Publice, że zamarzył mu się policjant, który zabierze
prawo jazdy ministrowi i daruje siusianie pod ścianą chłopom przybywającym w dzień
targowy do miasta pozbawionego ustępów. Nie jestem pewien, czy słupscy policjanci w
najbliższym czasie pozbawią prawa jazdy kogoś w rodzaju ministra, nawet jeśli na to zasłuży.
Nie ten klimat.
Przeprowadzono weryfikację polic
jantów, nauczycieli policyjnych i praco
wników byłej Służby Bezpieczeństwa. Z
informacji, które posiadam wynika, że
z resortu odeszło wiele osób, które
odejść powinny. Mam tu na myśli zwła
szcza funkcjonariuszy SB. I za to należą
się komendantom oraz innym wpływo
wym osobom słowa uznania. Ale w
przypadku policjantów trochę spraw
budzi mój niepokój.
Czystka, która nastąpiła w konsek
wencji istotnych, rzec można historycz
nych, zmian ustrojowo-politycznych,
została przeprowadzona przede wszyst
kim przez szefów Komendy Wojewódz
kiej i Szkoły Policji. Czyli przez ludzi,
którzy
do
nidawna
stanowili
polityczne zabezpieczenie — umó
wmy się, że jednak — niedobrego sys
temu. O ile więc historia się do nas
uśmiechnęła, to pod tym względem jest
to uśmiech ironiczny.
Przeprowadzanie zmian kadrowych
przez dotychczasowych wyraźnych obrońców monopolu PZPR, ma wymiar
nie tylko polityczny i moralny, ale i
praktyczny, ponieważ wiąże się akutrat
zieh sympatiami, antypatiami i mental
nością. Ma to konkretny wpływ na
metodę i osobiste uwarunkowania sto
sunku przełożonych do niektórych
podwładnych.
Dziwny jest sposób zwalniania.
Panuje atmosfera istnej grozy, brak
wzajemnego zaufania funkcjonariuszy
do siebie i niepewność jutra. Przepisy
stanowią, że zwolnić można praktycz
nie każdego, a więc w równym stopniu
pijaka, co i oficera w jakiegoś punktu
widzenia niewygodnego.
W Szkole Policji jeden z oficerów
otrzmał obietnicę komendanta Machury, że jeśli — w związku z reorganizacją
znajdzie sobie inne miejsce pracy na
którymś z wydziałów, będzie mógł tam
pracować. Krótko mówiąc — nadawał
się. Oficer miejsce i aprobatę wydziału,
jako znakomity fachowiec, znalazł, po
czym natychmiast został zwolniony.
Zaś tłumaczenie komendanta było tyl
ko jedno: jeśli nie ten oficer, to sam
inspektor Machura zostałby „zwolnio
ny” przez przewodniczącego „Solidar
ności” E. Milera.
Inny oficer kilka lat temu został
przesunięty przez komendantów Kubalicę i Machurę na gorsze stanowisko z
powodu kościelnego ślubu syna. Jesz
cze wiosną tego roku miał przyrzecze
nie Z. Machury, że wróci na dawne
stanowisko. Ale zamiast zadośćuczy
nienia, doczekał się wyrzucenia z pracy.
Jeszcze inny funkcjonariusz otrzy
mał zgodę komendanta szkoły na prze
niesienie do Komendy Rejonowej Poli-.
cji, gdzie go, jako człowieka z kwalifi
kacjami, chętnie przyjęto. A ściślej
rzecz biorąc — by przyjęto, bo w ostat
niej chwili z niewiadomych przyczyn
cofnięto zgodę na przeniesienie. Kolej
ny były pracownik szkoły policyjnej już
zdążył podjąć pracę w komendzie, ale
ściągnięto go ze służby i oznajmiono
mu, że jednak pracować nie może.
Podobne sytuacje mają miejsce w
Komendzie Wojewódzkiej Policji. Fun
kcjonariusze, nie wiedząc nawet dlacze
go są zwalniani, otrzymują jako waru
nek dalszej pracy, znalezienie sobie in
nego miejsca. Wtedy odnajdują je, mel
dują o tym i okazuje się, że dostali
„wilczy bilet” na całe województwo. Co
gorsza z reguły nie podnosi się wobec
nich żadnych zarzutów, a decyzje są
zaoczne. Jak łatwo w takich sytuacjach
o pomyłkę, niech świadczy fakt, że
pewien oficer z SP dowiedział się (wyją
tkowo), że jest zwolniony, ponieważ
dwóch słuchaczy z jego kompanii miało
oceny niedostateczne. Na szczęście po
licjant zdołał wyjaśnić, że od dłuższego
czasu, zresztą zgodnie z poleceniem
samego Z. Machury, pracuje na zupeł
nie innym stanowisku. Jego kolega nie
stety już nie miał szansy złożenia wyjaś
nień. Oświadczył co prawda, że nie
opuści gabinetu komendanta, zanim

Str. 3
1981 r. NSZZ FMO) oraz w stosunku
do tych, którzy popełnili przestępstwo.
Nie podoba mi się wydźwięk moralny
faktu, że obecnie tym samym punktem
ustawy operują akurat komendanci La
szczyk i Fingas. ’
Kilka wątpliwości wobec podinspek
tora Laszczyka pozwoliłem sobie pod
nieść w 7 numerze „Samorządności”.
Teraz parę słów o Henryku Fingasie,
ponieważ osoba inspektora jest rów
nież elementem przeobrażeń personal
nych w słupskiej policji.
Na tle rozwoju sytuacji kadrowej w
Słupsku powołanie podinspektora Fin
gasa na stanowisko zastępcy komen
danta wojewódzkiego Policji, jest zupe
łnie zrozumiałe. Na tle sytuacji ogólnej
— nie. Jeżeli można by sobie darować
„bałwochwalczy stosunek” H. Fingasa
do ZSRR, przyjacielsko-wódczane układy z kierownictwem PZPR i „komu
nistyczny antyklerykalizm” inspektora
(określenia użyte przez policjantów w
rozmowie ze mną), to nie sposób lek
ceważyć faktów stricte zawodowych.

nie dowie się, za co jest wyrzucany.
Więc wyprowadziła go warta.
Z kolei pewnemu podoficerowi bra
kowało kilku miesięcy do nabycia praw
emerytalnych i także został usunięty.
Dopiero gdy doznał migotania przed
sionków i pęknięcia wrzodu żołądka —r
wyszło na to, że może pracować na
innym stanowisku. Jeszcze inny polic
jant zwolniony ze szkoły, znalazł pracę
w Komendzie Rejonowej, ale znowu —
po spóźnionej odmowie —1 został na
lodzie. Wtedy zwrócił się o pomoc do
oficera będącego bliskim współpracow
nikiem posła Milera. I natychmiast
wrócił do pracy w Szkole Policji. Teraz
jest na nowo potrzebny. Aspirant (cho
rąży) z Komendy Wojewódzkiej napi
sał w odwołaniu, że wprawdzie długo
już pracuje w policji (widocznie jest to
jakiś „czambułowy” minus), ale po
prostu dlatego, że jego rodzice męczeni

ją się siebie. Rwą się układy koleżeńskie
— konieczne przecież dal sukteczności
działań. Czy w takich warunkach moż
na całkowicie skupić się na konkret
nych problemach zawodowych i społe
cznych?
I sprawa charakterystyczna: zwalnia
ni nie tylko nie wiedzą za co, ale na
dobrą sprawę także — kto ich wyrzuca
z pracy. Np. w KW Policji przedstawi
ciele związku twierdzą, że mają instruk
cję odgórną, żeby raczej się nie wtrącać,
zastępca komendanta H. Fingas „wyja
śnia”, że to widocznie związki, a kome
ndant Laszczyk — że nie decyduje o
tym sam. Otóż tym razem — gwoli
sprawiedliwości — ufam najbardziej
komendantowi. Tym niemniej nie są
dzę, aby dobre było zachowanie wpły
wu niektórych ludzi na roszady osobo
we.
Na tym tłe zagadkowa jest dla mnie

Podinspektor Henryk Fingas
przez około trzy lata miał II grupę
inwalidzką, po czym nagle ozdrawiał,
co znalazło swój wyraz w enigmatycz
nej, a jednak nader precyzyjnej adnota
cji koszalińskiego lekarza: nadaje się do
zajmowania kierowniczych stanowisk.
Poprzednio H. Fingas był naczelni
kiem wydziału kryminalnego WUSW,
a następnie szefem Rejonowego Urzę
du Spraw Wewnętrznych w Słupsku. W
międzyczasie wychował syna na dziel
nego ubeka, ale z pewnością więcej
odpowiedzialności wziął na siebie za
swoje manerwy kadrowe i ówczesnych
podwładnych.

przez NKWD szybko zmarli, więc mu
siał wcześnie się usamodzielnić. Jednak
jest w sile wieku i wciąż ma wyróż
niające sukcesy zawodowe.
Jest w tym wszystkim trochę sytuacji
żenujących, ale niektóre są zwyczajnie
mało ludzkie. Przy czym wychodzi na
to, że oprócz ludzi, którzy-rzeczywiście
nie nadają się do pracy w policji, zwal
niani są fachowcy, nigdy nie karani
dyscyplinarnie i chętnie widziani w ko
mendach rejonowych i komisariatach.
Czy jest to korzystne przy tylu waka
tach i rosnącym zagrożeniu bezpieczeń
stwa publicznego?
Komendant Sławomir Laszczyk za
pewnił, że obecnie ma się liczyć nie tyle
ślepa uległość funkcjonariuszy w stosu
nku do przełożonych, ile lojalność poli
cjantów wobec prawa. Obawiam się, że
w atmosferze strachu i wszechmocności
szefów oraz innych postaci umacnia
nych wpływami posła Milera — główny
ciężar motywacji, szczególnie funkcjo
nariuszy wyższych rangą, może się
przesunąć właśnie w kierunku tak zgu
bnego kiedyś, daleko posuniętego opo
rtunizmu personalnego. W Szkole Poli
cji już zapowiedziano na październik
kolejną rundę weryfikacji. Oznacza to
raczej klimat nerwowego oczekiwania,
niepewności, wzajemnej nieufności i ła
mania charakterów, a nie tworzenie
wzoru policjanta-obywatela, samodzie
lnie kierującego się przede wszystkim
dobrem społeczeństwa. Nie widzę tu
miejsca na odebranie prawa jazdy na
wet wojewodzie, a co dopiero minist
rowi (przykłady abstrakcyjne, bo oby
dwaj mają kierowców).
Niektórzy funkcjonariusze wręcz bo

postawa związków. Przede wszystkim
nie wierzę w żadne instrukcje ograni
czające aktywność zz, zwłaszcza ze
strony komendanta głównego, inspek
tora Leszka Lamparskiego.
Z danych, którymi dysponuję, wycią
gam wniosek, że związek działający w
Komendzie Wojewódzkiej, jest mocno
uzależniony od ścisłego kierownictwa
„Solidarności”. A komendant S. Lasz
czyk cieszy się bardzo widocznym po
parciem przewodniczącego Edwarda
Müllera. Być może, na tym polega
przyczyna pozostawienia wolnej ręki
komendantowi i jego zastępcy, choć
prawdopodobnie nie jest to przczyna
jedyna.
W Szkole Policji funkcjonuje od nie
dawna nowy związek, którego władze
nie mają większego powiązania z „Soli
darnością”. Natomiast wygląda na to,
iż tutaj z kolei znaczenie ma fakt, że
małżonka przewodniczącego zz została
zwolniona z Komendy Wojewódzkiej.
Tyle, że od razu-przyjął ją do pracy
komendant szkoły Z. Machura, i to
wbrew zasadzie, że nie należy zatrud
niać małżeństw. Przy takim obrocie
sprawy sytuacja szefa związku jest, deli
katnie mówiąc, niezręczna.
Ale za jeszcze bardziej niezręczne
uważam zwalnianie policjantów na
podstawie pewnego wyodrębnionego
punktu w ustawie. Większość jest wy
rzucana z pracy mocą tzw. piątki, czyli
z uwagi na „ważny interes służby”.
Przewrotność czasów chciała bowiem,
że zapis ten dawniej wykorzystywano
głównie w stosunku do funkcjonariu
szy, którzy narazili się politycznie (np.
wobec wszystkich, którzy zakładali w

Kiedyś najbliższe środowisko zawo
dowe H. Fingasa stanowili oficerowie
C. i S. Razem tworzyli zgraną grupę
wywiadowczą. C. zasłynął w swoim
czasie tym, że po pijaku bez ostrzeżenia
przestrzelił twarz zaczepionemu przy
„Metrze” człowiekowi, a w sprawie
pewnego zabójstwa ostrzegał sprawcę
przed milicją. Już po tych wydarzeniach
Fingas — jako szef RUSW —■ awan
sował C. na zastępcę kierownika komi
sariatu MO w Ustce. Na szczęście na
stępca H. Fingasa, Kondratowicz od
wołał C. z funkcji — tyle, że za nieróbst
wo. Z kolei S. wpisał się w pamięć
słupskich policjantów (i nie tylko) cięż
kim pobiciem pewnego ajenta, chla
niem w pracy i zamiłowaniem do poke
ra. Dzięki H. Fingasowi awansował na
stanowisko zastępcy naczelnika wy
działu kryminalnego WUSW. Inspek
tor Fingas nie miał więc najszczęśliw
szej ręki dc» awansów kadrowych, co
jednak nie przeszkadzało mu znowu
zabrać się za politykę osobową w resor
cie.
Abstrahując przez chwilę od osoby
podinspektora Fingasa, warto przyczynkowo wspomnieć, że panowie 'S. i C. byli
bardzo życzliwie traktowani przez ostat
nie kierownictwo Wojewódzkiego Urzę
du Spraw Wewnętrznych, albowiem za
służyli na wdzięczność komendantów.
Dziś już śmieszną wydaje się akcja szu
kania przez prawie cały wydział krymi
nalny gołębi, które uciekły pułkowniko
wi Marcinkowskiemu. Zadowolenia ów
czesnego szefa WUSW nie zmącił wów
czas mało znaczący fakt, że zdetermino
wani podwładni działający pod wodzą S.
przynieśli zupełnie inne gołębie niż trze-'

Palka, zapałka, dwa kije —
kto się odnajdzie ten żyje,
czyli OD NOWA W POLICJI.

ba, zabrane na targu postraszonemu
zarzutem paserstwa, Bogu ducha win
nemu małolatowi. Natomiast zastępca
szefa WUSW, pułkownik Jasiński budo
wał się1 i potrzebował pomocy finansowej
(najlepiej bezzwrotnej) qraz tanich ma
teriałów. Sztabem, do którego włączyli
się również spece z wydziału PG, kiero
wał osobiście S. W tym okresie nieliczni
normalnie pracujący inspektorzy drep
tali pieszo lub jeździli autobusami nawet
w sprawach zabójstw, ponieważ oprócz
ludzi, także samochód wydziałowy wciąż
był wykorzystywany na potrzeby budo
wy. Samych funkcjonariuszy nagradza
no dopisując ich nazwiska do pozytyw
nych wyników śledztw prowadzonych
przez różne urzędy rejonowe w wojewó
dztwie. A wszystko na tle intensywnej
propagandy — z Garstką w roli głównej
— o brakujących milicji środkach, ludzi i
sympatii społecznej (co nie oznacza, że
teraz tych środków nie brakuje).
Henrykowi Fingasowi trzeba oddać
sprawiedliwość w tym, że w miarę spra
wnie spisał się jako szef RUSW, realizu
jąc założenia operacyjne stanu wojen
nego, m.in. kierując falą aresztowańPrawie tak samo skutecznie zwalczał
przed stanem wojennym próbujący się
zawiązać związek zawodowy funkcjo
nariuszy MO. Ale od faktu, że inspek
tor Fingas był zaciekłym wrogiem „So
lidarności”, gorsza w skutkach była
atmosfera w jednostkach podległych
temu oficerowi i panująca tam demorałiżacja.
Bicie przeplatało się z piciem. Ciągły
nacisk na tzw. wyniki, brak kontroli,
chwalenie za doprowadzanie podejrza
nych do przyznania się — zrobiły swo
je. Funkcjonariusze podlegli H. Fin■ gasowi część swojej pracy nazywali —
po prostu — „rozmiękczaniem”.- A
potem wracali do domu na rauszu,
przesiąknięci klimatem metod, łagod
nie mówiąc, kowbojskich. Jeden rozpił
się i systematycznie bił własną żonę,
drugi zabił się po pijanemu — wioząc
transporter wódki, inny przy dziecku
znęcał się nad żoną przykutą w lesie
kajdankami do drzewa, jeszcze inny
przez pomyłkę pobił nawet świadka w
jednej ze spraw. Picie przy przesłucha
niach wyprzedzało picie z okazji przy
znania się.
Dzisiaj głośno mówi. się o śmierci
Twardowskiego. Ale rękawice nie poja
wiły się w policji wczoraj, a Grzywacz,
Warzecha i inni już od czasów H.
Fingasa dostrzegali, co się liczy w robo
cie. I szybko się uczyli. Bo przecież nie
byli tacy od zawsze, zaś wypadek z
„Twardym” nie był na tym tle wydarze
niem zaskakującym.
Inspektor Fingas siłą rzeczy odgrywa
dużą rolę w zachodzących obecnie
zmianach kadrowych, ponieważ lepiej
zna policjantów niż komendant Lasz
czyk. Jednakże niektóre pociągnięcia
nie są do końca jasne. Na przykład,
czym wytłumaczyć awans jednego z
inspektorów na stanowisko naczelnika
wojewódzkiego wydziału kryminalne
go, skoro wymieniony oficer wcześniej
wraz z całym kierownictwem RUSW
został uznany za nieprzydatnego na
swoim stanowisku z powodu katastro
falnego spadku wykrywalności w „rejonówce”? Czym jednocześnie wyjaśnić
wyrzucenie z pracy innego oficera, któ
ry przez wiele lat skutecznie wykrywał
sprawców morderstw, pobić i rozbo
jów, a w ciągu ostatnich paru miesięcy
zanotował na swoim koncie aż cztery
rozpracowania zabójstw i innych prze
stępstw? Czy jest tylko zbiegiem okoli
czności, że wspomniany policjant nigdy
nie pasował do układu jako abstynent i
katolik, szykanowany zresztą przez H.
Fingasa za doprowadzenie do końca
sprawy kradzieży dokonanej przez za
kładowego sekretarza partyjnego —
mimo interwencji miejskiego szefa
PZPR, oczywiście za pośrednictwem
osobistego, lecz nieskutecznego nacis
ku Fingasa?
Być może podopieczni inspektora
Fingasa darują chłopu siusianie pod
murem. Ale czy zabiorą ministrowi
prawo jazdy?
Marek Zagalewski

W

P.S. Nie było moim celem tworzenie
„mafijnego” obrazu policji słupskiej.
Myślę, że od wielu nieprawidłowości
resort się już uwolnił, a opisane wydafzenia tworzą jedynie pewieil margines
na tle pracy całej grupy zawodowej.
Lecz jest to margines, obok którego nie
mogłem przejść obojętnie.
mz
Od autora:
Już po złożeniu tekstu w redakcji,
otrzymałem kolejne informacje w
przedmiotowej sprawie. Pisanie o nich
nie jest przyjemne, ale obawiam się, że
będę do tematu powracał. Bo społecze
ństwo ma prawo wiedzieć.
Jednak chętnie skorzystam także z
informacji o faktach i procesach pozy
tywnych.
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Najgorzej mamy
wszyscy
JACEK KUROŃ — specjalnie dla „Samorządności Słupskiej"

«om

i*'

Wychowałem się w etosie lewicy.
Potem nabrałem do tego dystansu-. I
gdybym miał powiedzieć co najbar
dziej lubię, to bez wahania powiedział
bym, że lubię być człowiekiem umiar
kowanej lewicy w przyzwoitym kapitaliźmie. Niestety, nie mamy przyzwo
itego kapitalizmu i w związku z tym
muszę brać udział w programie budo
wania tego kapitalizmu. Zarzucają mi,
że jestem lewicą. Nieprawda, nie jes
tem lewicą. Nie mogę pozwolić sobie
na kłamstwo. W życiu publicznym
kłamstwo jest rzeczą szczególnie nie
bezpieczną. Musimy mówić zawsze
prawdę, choćby była ona najgorsza.
Jesteśmy w takiej sytuacji, która nie
tylko nas dotyczy ale dotyczy również

wszystkich krajów postkomunistycz
nych. Czy w okresie budowania kapi
talizmu musi być chaos? Na pewno pokomuniźmie nie może nigdy być nic
dobrego. Pocieszającym jest fakt, że
społeczeństwo polskie szybko się otrząsnęło i przystąpiono do budowa
nia porządku oraz prawa konstytucyj
nego. Dosyć szybko udało się nam
wyjść z „ładu” komunistycznego. Lu
dzie skupieni dotychczas w Solidarno
ści zaczęli się dzielić. Powstało wiele
nowych ugrupowań społeczno-polity
cznych. Nareszcie społeczeństwo bę
dzie mogło świadomie wybierać od
powiednie programy a nie ich mis
tyfikację. Dziwię się bardzo, że ugru
powanie „Centrum” przedstawiając

swój program powiedziało: ...jeżeli nie
można zrobić przyspieszenia gospo
darczego, to należy zrobić przyspie
szenie polityczne. Polityką już próbo
wano wyżywić naród przez całe dzie
sięciolecia. Hasło „Centrum” zostało
odebrane przez część społeczeństwa
jako obietnica przyspieszenia gospo
darczego. Nic bardziej obłudnego. Bo
co innego się mówi, a co innego się
słyszy. W związku z tym powstały
niepotrzebne napięcia. Każda grupa
zawodowa, z którymi rozmawiam co
dziennie powtarza zawsze, że ma naj
gorzej i dźwiga na sobie największy
ciężar. Na pewno mają rację, Ale ja
uważam, że najgorzej mamy wszyscy.
Notował: Jarosław Matul
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Musimy iść
drogą prawa
ZBIGNIEW BUJAK — specjalnie dla „Samorządności Słupskiej"
Pochodzimy wszyscy z jednego
wielkiego obozu Solidarności. Bu
dowaliśmy wszystko wspólnie od
sierpnia 1980 r. Przeżyliśmy trudne
dni stanu wojennego, wzięliśmy na
siebie odpowiedzialność rozmów
przy okrągłym stole, kompromi
sów i wszystkich przemian, które w
tej chwili obserwujemy. Dokonali
śmy dużych zmian w systemie spo
łecznym naszego państwa. Otwar
liśmy drogę dla działalności Związ
ku. Daliśmy wolność prasie i wyda
wnictwom. Dokonaliśmy dużo
zmian w systemie ekonomicznym
kraju. Udało się nam doprowadzić
do pewnej stabilizacji zmniejszenia
hiperinllacji. Zapoczątkowaliśmy
proces odpaństwowiania gospoda
rki. W sferze politycznej przystąpi
liśmy do wyborów parlamentar
nych i samorządowych.
Zmierzając do demokracji musi
my iść drogą prawa i drogą po
szanowania Konstytucji. Stworzy
liśmy wreszcie rząd solidarnościo
wy. Pierwszy niekomunistyczny
rząd w krajach posttotalitarnych,
który proponuje społeczeństwu
nowy sposób formowania państ
wa. Można zadać pytanie — czy
jesteśmy po szczycie kulminacji po
wielkim sukcesie Solidarności, czy
też czas kulminacji zmian jest do
piero przed nami. Myślę, że zmiany
dopiero się kulminują. Musimy
przejść do nowego sposobu myś
lenia państwem. System parlamen

tarny jest dopiero formowany.
Rozpoczęła się dopiero praca nad
nową Konstytucją Rzeczypospoli
tej. W tym momencie musimy
wszyscy włączyć się do budowy
nowego państwa oraz jego ustroju.
Wysiłek pracy robotników, którzy
byli początkiem tej nowej drogi nas
wszytkich, staje pod wielkim zna
kiem zapytania. W chwili dokony
wania się wielkich przemian w za
kresie prywatyzacji, będzie się
zmieniać struktura społeczna na
szego państwa. Ta wielkoprzemys
łowa klasa robotnicza, która była
początkiem wielkiego zwycięstwa,
paradoksalnie została uderzona ty
mi zmianami. Właśnie ona najgłę
biej i najmocniej odczuwa skutki
tych zmian. Stoi więc przed nami
pytanie — czy będziemy umieli
otworzyć im nową drogę i znaleźć
miejsce w tej zmieniającej się struk
turze społecznej. Myślę, że może
my tego dokonać formułując pro
gram, który pozwoli formować śre
dnią klasę ludzi posiadających wła
sne warsztaty pracy. Dotyczy to
również środowiska chłopskiego.
Jest to bardzo trudne zadanie.
Dotychczas zapleczem tych zmian
był właśnie obóz Solidarności. W
obozie tym nastąpiła polaryzacja.
Zaczęły się tworzyć różne ugrupo
wania. Każde z nich zaczyna
przedstawiać własny program. W
chwili budowy państwa demokra
tycznego, społeczeństwo zmuszone

Fot. Tomasz Wierzejski i Krzysztof Miller

będzie do wyboru programu naj
lepszego. Nie może być tak jak
było do tej pory, gdzie byliśmy
tylko my i oni. Nasuwa się pytanie,
czy można łatwo pokonać drogę od
totalitaryzmu do demokracji? Czy
istnieje droga na skróty? Uważam,
że byłoby obłudą formować taką
myśl, że jest to możliwe. Nie ma
łatwej drogi do demokracji. I dlate
go proces przemian społecznych
musimy poddawać prawu. Droga
prawa i poszanowania Konstytucji
jest jedyną drogą, która doprowa
dzi do państwa demokratycznego,
zbliżonego do Europy.
Notował: Jarosław Matul
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inaczej wygląda na małym ekranie
niż w kinie, a poza tym spowszed
niało. Co wieczór, jedząc kolację, bez
większych emocji oglądamy telewizy
jne drastyczności. Prędzej jednak
wzruszą nas fikcyjne perypetie papie
rowych bohaterów, niż widok auten
tycznych ofiar wojny gdzieś na krań
cu świata.
Filmy z akcją — kino zdarzeń i
emocji, zwane „kinem prawdziwym”
zawsze były poszukiwane przez
młodocianą widownię. Dorastająca
młodzież szuka wzorów osobowych i
wybiera te, które wydają się jej atrak
cyjne. Utwory z Sylwestrem Stallone,
Arnoldem Schwarzenegerem, filmy z
gatunku karate, plasują się na szczy
cie hierarchii preferencji, są łubiane i
poszukiwane. Bohaterowie
ludzie
silni, sprawni i bezwzględni, stają się
więc idolami nie tylko młodocianej
części widowni. Bardziej wyrobieni i
krytyczni widzowie mogą stwierdzić,
. że w kolejnych wersjach tematu po

Najmniej, tak jeśli idzie o profilak
tykę, jak i o cele ogólnowychowawcze, czyni szkoła. Bywa, co zakrawa
na paradoks, że uczniowie dystan
sują pod wieloma względami swoich
nauczycieli. Nauczyciel, na przykład,
nie zawsze znajduje czas, by śledzić
repertuar kin i telewizji. Znają go
jednak uczniowie. Nawet najmłodsze
dzieci bywają doskonale zorientowa
ne w szczegółach wieczornego i noc
nego programu telewizyjnego. Oglą
danie filmów przeznaczonych dla wi
dzów dorosłych odbywa się często
kroć za cichym przyzwoleniem rodzi
ców. Większość z nich zła i zagroże
nia moralności upatruje w oglądaniu
nagości, nie zaś przemocy i agresji.
Wiele uwagi poświęca się środkom
masowego przekazu w dokumentach
Kongregacji Wychowania Katolic
kiego. Na temat odpowiedzialności
w wychowaniu za stosowanie
mass-mediów wypowiadał się nieraz
Jan Paweł II, nakazując szczególną

Paweł II apelował, by „pod maską
neutralności i poszanowania spon
tanicznego rozwoju dziecka, nie ukrywać tego, co w rzeczywistości jest
niepokojącym brakiem zaintereso
wania”.
Choć nie ma powodów do demoni
zowania zjawiska, z pewnością recep
cja ogólnodostępnego repertuaru ki
nowego i telewizyjnego nie powinna
być „puszczona na żywioł”, bez spra
wowania kontroli nad oglądalnością.
Utwory trudniejsze, a także zawiera
jące sceny drastyczne, wymagają ko
mentarza ze strony opiekunów. W
kinach dopuszcza się możliwość oglądania filmów poniżej ustalonej
granicy wieku, o ile odbiór odbywa
się w obecności wychowawców, zdol
nych pokierować procesami odbioru.
Młodociani widzowie powinni mieć
okazję do konfrontacji poglądów,
podzielenia się swoimi spostrzeżenia
mi i wątpliwościami. Odpowiedzial
ny wychowawca nie powinien się

Doganianie
Europy
Rozpowszechnione jest mniema
nie, że żyjemy w czasach, gdy agresja
i brutalność zaczynają pełnić rolę
filozofii życia i obowiązującej moral
ności. Stawianie na kosumpcję oraz
zabieganie o sukces przesłania inne,
tradycyjne i podstawowe wartości
społeczne. W propagowaniu „nowe
go” modelu człowieka i społeczeńst
wa swój znaczący udział mają
mass-media, głównie, zaś kino i tele
wizja. Przemoc, erotyzm i walka o
sukces lansowane w ekranowych utworach kina i telewizji są wyrazem
uwalniania się od tabu tradycji w
wychowaniu. Doganiając Europę
przejmujemy nie tylko elementy naj
wartościowsze, ale również i te miał
kie, czy szkodliwe. Mówiąc o za

grożeniach płynących z ekranu naj
częściej wymienia się okrucieństwo i
przemoc, śmiałą erotykę oraz, co
może wydać się dziwne, banał —
spłycony obraz świata i ludzi.
W nie tak znów odległej przeszło
ści każde wyjście do kina miało w
sobie coś ze świątecznego misterium.
Obecnie kino jako instytucja staje się
marginesem. Choć film żyje nadal,
dociera jednak do widza kanałami
telewizji otwartej ^kasetowej. Filmy
mamy >v domu, na co dzień, jest ich
mnogość, nie mają już posmaku odświętności, towarzyszą nam przy obowiązkach domowych, są w tle. Cóż
zatem dziwnego, że przyjmujemy je
bezrefleksyjnie, jako coś oczywistego
i marginalnego zarazem. Zagrożenie

wiela się ograne już schematy, filmy
są tandetne i mało nośne intelektual
nie. Aby zdobyć widownię twórcy
prześcigają się w stosowaniu naturalistycznych efektów.
Dla krytycznego spojrzenia na re
pertuar potrzeba pewnej dozy wraż
liwości i fachowego przygotowania.
Któż jednak miałby ową wrażliwość
wyrabiać i zapewniać kompetencję:
rodzina, szkoła, środki masowego
przekazu? Kwestia edukacji filmowej
i telewizyjnej, mimo istnienia intere
sujących koncepcji, pozostawia ciąg
le jeszcze wiele do życzenia. O ile tzw.
wychowanie „przez film” ma już pe
wne tradycjo i udane dokonania, o
tyle wychowanie „do filmu” ciągle
pozostaje w sferze postulatywnej.

rozwagę ludziom odpowiedzialnym
za wychowanie młodego pokolenia.
Środki masowe, przez swą stałą obec
ność w naszym życiu i atrakcyjność
przekazów, mają zaborczy, uzależ
niający wpływ na młodych i najmłod
szych odbiorców. Zakres informacji i
wzorce zachowań podsuwane przez
telewizję dominują nad oddziaływa
niami rodziny, szkoły i innych in
stytucji razem wziętych. Dzieci, zafa
scynowane światem dorosłych i bez
bronne wobec niego, gotowe są przy
jmować to wszystko, co im się oferu
je, a więc nie tylko treści najwartoś
ciowsze, ale także intelektualną mier
notę, moralne zło, kicz i banał. W
posłaniu do rodziców, producentów,
dystrybutorów i wychowawców Jan

obawiać dziecięcych pytań. Wiado
mo jednak, że niewielu podejmuje
drażliwe tematy. Kino i telewizja to
nie wrogowie a sojusznicy rozsąd
nego wychowawcy. Pokazać można
wiele, wcześniej należałoby jednak
odpowiedzieć sobie na pytania: ja
kim celom ma to służyć i jak to
spożytkować dla dobra odbiorcy.
Owo otwarcie się na świat, w któ
rym dane jest nam uczestniczyć, me
sie jednak określone niebezpieczeńst
wa i stwarza problemy, które powin
ny być rozwiązane. Można się zgo
dzić, że w tym momencie w kraju i w
regionie są sprawy dużo ważniejsze,
ale przecież i o tej sferze nie wolno
jest nam zapominać w chwili, gdy
doganiamy Europę.
MAKSYMILIAIVWERWTCKI
//
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Od wieków człowieka pracy wyko
rzystują przeróżni władcy, politykierzy
i decydenci za pomocą swoich potakiwaczy, klakierów i oprawców, do zdo
bycia sobie władzy, bogactwa, zaszczy
tów i sławy. Sami tworzą prawo po
zwalające im na traktowanie nas jak
niewolników i decydowanie, czy może
my żyć w pokoju, czy mamy ginąć w
wojnach z ich rozkazu. Choć to my
jesteśmy twórcami wszystkich dóbr, to
jednak korzystamy z nich minimalnie.
Socjalistyczni decydenci-prominenci
jeszcze boleśniej nas zniewolili i ograbi
li. Obiecany słodki raj okazał się gorz
kim piekłem, bo człowiek pracy po
zwolił sobą rządzić różnym sępom żrą
cym za darmo wszystko...
Kiedy z bólu różnych krzywd zrodził
się związek „Solidarność” — wszyscy
zawierzyliśmy swój los naszym przywó
dcom z Lechem Wałęsą na czele. Myś
leliśmy, że teraz wreszcie pozbędziemy
się wszystkich pasożytów, gnębicieli' i
marnotrawców naszej pracy, że nie bę
dziemy nazywani hołotą czy motłochem. Spodziewaliśmy się wszechstron
nego, prawdziwie swojego programu,
który porwałby nas wszystkich do jego
realizacji, do budowy własnego, wyma
rzonego Domu — rzeczywiście Wol
nego, bez biedy i zła.

Ufaliśmy, że rządzić krajem będą
ludzie wybrani z naszego upoważnie
nia, z troską o dobro wszystkich ludzi
pracy, że będziemy żyć lepiej. Lecz
nadzieja nasza okazała się ponownie
zwykłą iluzją. Program gospodarczy
został przyjęty przez elitę rządową bez
żadnej pewności, że się uda. Nikt nie

skłóceniu i strachu przed niewiadomą
jutra. Całe „przyspieszenie” skupia się
na zastąpieniu starej nomenklatury no
wą i zubożeniu całej gospodarki naro
dowej — dorobku wszystkich ludzi
pracy — aby ją taniej mogli kupić
najbogatsi, oraz na ustaleniu: kto i
mocą jakich spółek ma nami rządzić.

nie ingeruje w treść
zamieszczanych w tej rubryce
materiałów, a tym samym
nie bierze za nie
odpowiedzialności.

interes i awans swoich potakiwaczy.
RODACY! Twórzmy zespoły Ruchu
Ludzi Pracy, aby wspólnym, twórczym
wysiłkiem oczyścić nasze życie z wszyst
kiego, co nas dzieli i przeszkadza. Musi
my RAZEM wziąć się solidnie za
budowę Nowoczesnego Polskiego Do

RLF ma głos

ODEZWA DO LUDZI PRACY
zadbał, aby opracować inne rozwiąza
nia, przekonać nas, że jest to program
dobry dla wszystkich, a nie tylko dla
najbogatszych. Nadal o polepszeniu
życia człowiekowi pracy tylko sią słod
ko gada, a w rzeczywistości dla wielu z
nas prędko zabraknie bieda-zupek Ku
ronia, gdy w tym samym czasie inni żyć
będą w największym przepychu. Nadal
o wszystkim decyduje wąska grupa po
lityków, nie licząc się ze zdaniem pro
stych ludzi pracy.
Nikt nie kwapi się likwidować bez
karności, marnotrawstwa, rozboju gos-.
podarczego i wszelkiego innego zła,
które nas dzieli i zmusza żyć w biedzie,

Wszystkie obecnie istniejące ugrupo
wania w kraju — całościowo, praktycz
nie i skutecznie — nie mają możliwości
bronić interesów ludzi pracy. Taki stan
naszego życia zmusza do połączenia
wszystkich sił ludzi pracy ze wszystkich
ugrupowań w jeden koalicyjny blok:
RUCH LUDZI PRACY.
Tylko taka połączona siła będzie
gwarancją, że los nasz będzie w naszych
własnych rękach i sami będziemy o nim
decydować. Wówczas kierowanie na
szym życiem powierzymy wybitnym,
wykształconym politykom, patriotom
troszczącym się sprawiedliwie o dobro
wszystkich, a nie wyłącznie o własny

—

Redakcja-;

mu — pełnego wzajemnego szacunku,
szczerej tolerancji poglądów, wiary itp.
Przecież prawie każde państwo bogaci
się z polskiej twórczej myśli. Weźmy się
wreszcie, razem za polepszenie życia we
własnym kraju, żeby w świecie służyć
przykładem zdolności korzystania z
własnej siły.
Ruch Ludzi Pracy jest otwarty dla
wszystkich, którzy chcą żyć w praw
dziwie Wolnym i własnym domu — bez
wyzysku, biedy i strachu przed niewia
domą jutra. Zapraszamy pojedynczych
ludzi, organizacje, związki i partie.

Tylko w pojednaniu, wspólną siłą
zbudujemy NOWE i godziwe życie.
RUCH LUDZI PRACY
Wojewódzki Zespół Organizacyjny
Podajemy nasz adres: Słupsk, Wojska
Polskiego 28. Tel. 398-31 od 7 do 17-tej
oraz 382-51, w. 526 od 11 do 14.

Od redakcji:
Prezentację myśli politycznej, ekono
micznej i społecznej działających w Słu
pskiem organizacji rozpoczęliśmy w
poprzednim numerze Samorządności
Słupskiej od artykułu pana Bogdana
Światopełka-Zawadzkiego z Konfede
racji Polski Niepodległej. Dziś udostęp
niliśmy nasze łamy Ruchowi Ludzi Pra
cy.
Uważamy, że społeczeństwo ma pra
wo wiedzieć, jakie siły polityczne dzia
łają na naszym terenie i co mają do
zaoferowania. Zapraszamy więc przed
stawicieli ROAD, Porozumienia Cent
rum, Miejskiego Komitetu Obywatels
kiego, SD, PSL i innych organizacji do
przedstawiania własnego punktu wi
dzenia w naszym dwutygodniku.
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Wy także możecie

pomóc nam!
arafia pod wezwaniem św. Jacka podejmowała ostatnio niecodziennego Gościa z
dalekiej Anglii. Przybył do Słupska Ojciec Gregory Turner, Proboszcz Parafii
katolickiej pod wezwaniem NMP i św. Józefa z Carlisle.

P

Władze tego zaprzyjaźnionego od lat ze Słupskiem, historycznego miasta w
Anglii doszły do wniosku, że po kilku latach wspaniałych kontaktów — nadszedł
czas na to, by odnaleźć elementy łączące katolików obu miast.
Dostojny Gość miał w czasie pobytu w naszym mieście sporo pracy. Złożył wizytę władzom
Słupska, wpisał się do Księgi Pamiątkowej w Ratuszu, odwiedził jeden z oddziałów
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego, spotkał się też z władzami słupskiej uczelni pedagogi
cznej. Prowadząc rozmowy z notablami — pełnił rolę emisariusza dobrej woli, rozpoznając
potrzeby polskich partnerów i przedstawiając propozycje pomocy w rozwiązywaniu szeregu
trudnych spraw, jakich nie brak przecież w Słupsku.
Ojciec G. Turner nie zapomniał też o wiernych z Parafii św. Jacka. Odprawił liczne msze,
wygłosił cztery kazania w starym Kościele zamkowym, zwiedził też liczne świątynie w mieście i
okolicy. Program jego wizyty obejmował odwiedziny w Seminarium Duchownym w
Koszalinie, oraz nawiedzenie dwóch Katedr w Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej.
Gospodarzami byli tym razem Księża z Parafii św. Jacka: proboszcz Jan Giriatowicz i
wikary Mariusz Dolny, nie odmówili pomocy liczni parafianie.
— Przybywam do Was z miasta, które od lat jest zaprzyjaźnione ze Słupskiem —
powiedział Gość, zwracając się do wiernych w kazaniu w niedzielę 22. lipca — i mieści się tuż
przy historycznej granicy między Anglią a Szkocją, szczęśliwie po tej właściwej stronie.
Nasza sytuacja materialna pozwala nam na to, by pomóc Wam w Waszych kłopotach;
wyjeżdżając stąd — zabiorę do siebie sporo konkretnych spraw, w których zrobimy, co będzie
w naszej mocy. Ale nie chciałbym, byście pomyśleli, że ta pomoc zza morza to ruch tylko w
jedną stronę.
Cały świat wie, jak twardo walczyliście o wolność Waszych sumień, o Waszą religię w
czasach pogardy i prześladowań. Również nas, katolików brytyjskich, których nie ma tak
wielu, prześladowano niegdyś za naszą wiarę. To nas łączy. A pomóc nam możecie i Wy, siłą
Waszego ducha, właśnie teraz, gdy u nas triumfuje materializm i coraz częściej zapomina się o
Bogu.
Kościół jest powszechny. Nasz Papież, Jan Paweł II, ustanowił ostatnio św. Benedykta
Patronem Europy. Nie Anglii, Polski, Francji, Czech czy Niemiec — całej Europy,
jednoczącej się po latach rozbicia. Religia nasza jest jedna na Wschodzie i Zachodzie, a
właśnie Wy daliście przykład całemu kontynentowi, jak nie pozwolić obcym odebrać sobie
wiary, dzięki której przetrwaliście czasy nieraz bardzo trudne.
Nie zabrakło w programie wizyty brytyjskiego Gościa czasu na relaks: Gospodarze
pokazali mu bliższe i dalsze okolice miasta, port w Ustce i Słowiński Park Narodowy ze
słynnym Muzeum w Smołdzinie i skansenem w Klukach.
Mieszkańcy Carlisle nie czekają bynajmniej biernie na wyniki misji Ojca G. Turnera. Trwa
tam zainicjowana przez nich akcja zbiórki środków pieniężnych na zakup gastroskopu dla
Szpitala w Słupsku. W każdym większym sklepie sprzedaje się specjalne „słupskie świeczki”
— to właśnie opłaty za nie tworzą fundusz zakupu potrzebnego urządzenia.
Wiele zrobiły już władze miasta nad rzeką Eden, by pomóc słupszczanom w nauce
potrzebnego w całym świecie języka angielskiego: przesłano podręczniki i literaturę w tym
języku dla biblioteki I Liceum Ogólnokształcącego.
Ksiądz Gregory Turner, opuszczając Słupsk i Polskę, zabrał ze sobą serdeczne myśli wielu
słupszczan, wdzięcznych za okazaną i obiecaną pomoc w sprawach wielkich i małych; Prosił
zaś o modlitwę za Carlisle i jego mieszkańców. Nie zapomnimy o nich na pewno.
wmw
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Oferuje

DACHÓWKI
— NAJTAŃSZE!
— NAJLEPSZE!
— Z BEZPŁATNYM TRANSPORTEM!
Informacje:

PI. Dąbrowskiego 6
76-200 Słupsk
teł. 254-25 i 278-54

Z NARODEM
WIDZIANAOD ŚRODKA

varied z jikKUKLlNSKlll
(ode. 10)
Szczegółowym planowaniem użycia sił zbrojnych w okresie stanu
wojennego zajmował się zastępca Szefa Zarżądu I Sztabu General
nego WP, płk (dziś już generał) Franciszek Puchała.
Sprawami mobilizacji, militaryzacji oraz wszelkimi sprawami
związanymi z realizacją postanowień o powszechnym obowiązku
obrony w okresie stanu wojennego bezpośrednio kierował Zastępca
Szefa Sztabu Generalnego WP ds. organizacyjno-mobilizacyjnych,
wówczas generał dyw., Antoni Jasiński. W pracach tych uczestniczył
płk Stefan Marciniak oraz inni wyznaczeni przez gen. Jasińskiego
oficerowie Zarządu X Sztabu Gen. WP.
Przygotowaniem kluczowych resortów cywilnych do działań w
okresie stanu wojennego zajmowali się właściwi szefowie tych
resortów lub ich pierwsi zastępcy. Uczestniczyli w tym także
wojskowi dyrektorzy generalni łub dyrektorzy departamentów
wojskowych:
— w Ministerstwie Łączności — gen. bryg. Leon Kołatkowski;
— w Ministerstwie Komunikacji — płk Jerzy Budrewicz;
— w Ministerstwie Handlu Zagranicznego i Usług —- płk Ta
deusz Antoniuk.
Przygotowaniem propagandy z ramienia KC PZPR zajmował się
Walery Namiotkiewicz.
Pierwszy projekt radiowo-telewizyjnego wystąpienia premiera
Rządu PRL, które miał wygłosić do narodu na wiosnę roku 1981 w
momencie wprowadzenia stanu wojennego, opracował wówczas
Główny Zarząd Polityczny WP pod ośobistym kierownictwem gen.
bryg. Tadeusza Szaciło.
Mnie — podówczas płk. Ryszardowi Kuklińskiemu — przypadła
w udziale robocza koordynacja (zgrywanie) planów wszystkich
uczestników planowania stanu wojennego oraz opracowanie cent
ralnego planu kierowania działalnością państwa w tym okresie.
Do VIII Plenum KG PZPR, które — między innymi — zadecydo
wało o zmianie na stanowisku premiera Rządu PRL, przygotowania
stanu wojennego prowadzono w zasadzie osobno w MSW i MON.
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Sporadyczne dyskusje pomiędzy szefem Sztabu Generalnego gen.
Siwićkim i ministrem Spraw Wewnętrznych Mirosławem Milews
kim oraz rzadkie robocze uzgodnienia pomiędzy MON i MSW
wpłynęły na to, iż pomiędzy tymi dwoma uczestnikami planowania
utrzymywały się nadal dość poważne różnice w takich kwestiach,
jak: rola jednostek WP w ewentualnej konfrontacji z ludnością,
aspekty prawne stanu wojennego oraz wynikające z tego pewne
szczegóły dotyczące momentu rozpoczęcia masowych aresztowań.
W tym stanie rzeczy, niemal natychmiast po powołaniu przez
Sejm PRL gen. armii Wojciecha Jaruzelskiego na stanowisko
premiera, na jego polecenie rozpoczęto przygotowanie wspólnej gry
decyzyjnej wszystkich uczestników planowania, aby usunąć rozbież
ności oraz w pełni zintegrować plany działania pod jednym wspól
nym kierownictwem. 16. lutego 1981 roku, kiedy kraj był jeszcze pod
wrażeniem słynnego expose nowego premiera-generała, w; którym
przedstawiał on swój idealistyczny, ale w końcu pozytywny program
oraz zaapelował o „trzy pracowite miesiące.-— 90 spokojnych dni”,
w auli budynku Inspektoratu Obrony Terytorialnej i Wojsk Obrony
Wewnętrznej przy Alejach Niepodległości zebrała się grupa 45
wyższych oficerów MON i MSW oraz dwóch funkcjonariuszy
Wydziału Propagandy KC PZPR, aby ostatecznie doszlifować i
zgrać plany wprowadzenia stanu wojennego.
Grze decyzyjnej współprzewodniczyli: Mirosław Milewski i gen.
broni Florian Siwicki.
Ze strony MSW brało w niej udział 20 oficerów (wszyscy już
uprzednio przeze mnie wymienieni) oraz dodatkowo: — dyrektor
Departamentu Uzbrojenia MSW gen. bryg. Stefan Stochaj i dyrek
tor Departamentu Technicznego Zaopatrzenia MSW.
Ze strony MON uczestniczyło 19 osób, w tym wszyscy, których
wymieniłem, że uczestniczyli w planowaniu stanu wojennego oraz
dodatkowo:
— Szef Wojsk Łączności, gen. bryg. Marian Pasternak,
— Szef Zarządu Sztabu Gen. WP płk Henryk Święcicki,
— Szef Oddziału Szefostwa WSW, płk Mieczysław Kędzia oraz
— Szef oddziału w Sekretariacie KOK, płk Zdzisław Malina.

Z Komitetu Centralnego PZPR oprócz Walerego Namiotkiewicza uczestniczył również towarzysz Czyż.
Mimo tak starannie dobranego grona uczestników gry, wszyscy
obecni na sali poproszeni zostali o podpisanie specjalnych zobowią
zań do zachowania tajemnicy.
Przedstawiane koncepcje działania nie mogły być opracowane na
piśmie, a jedynie referowane z pamięci. Do robienia notatek
upoważniony był tylko sekretariat gry (ze strony MSW płk Jan
Wasiluk i płk Jan Czyżewski, a ze strony MON płk Czesław Witt i
ja).
W toku dyskusji uczestnicy gry doszli wprawdzie do zgodnej
oceny, iż wprowadzenie w ówczesnych warunkach stanu wojennego
może być początkiem największego w historii Polski narodowego
dramatu, ale ostateczne wnioski, jakie z tej oceny zostały wyciąg
niętej ten dramat jedynie przybliżały.
A więc przede wszystkim odrzucona została ostatecznie myśl gen.
broni Tadeusza Tuczapskiego, aby rząd wniósł pod obrady Sejmu
PRL ustawy wyjątkowe stanu wojennego. Uczestnicy gry doszli do
wniosku, iż zlikwidowanie wielomilionowej „Solidarności” będzie
możliwe tylko przy pełnym jej zaskoczeniu. Ustalono, że najkorzyst
niejszym momentem do rozpoczęcia akcji będzie dzień wolny od
pracy i nauki, najlepiej noc z soboty na niedzielę.
Za najważniejsze posunięcie stanu wojennego uznana została tak
zwana „Operacja Wiosna”, której celem było internowanie około
sześciu tysięcy aktywnych działaczy „Solidarności” oraz innych
niezależnych organizacji zawodowych i społecznych. Ustalono, że
operacja ta może przynieść oczekiwane rezultaty tylko wówczas jeśli
zostanie przeprowadzona na 12 do 6 godzin przed oficjalnym
wprowadzeniem stanu wojennego.
W toku gry osiągnięto również ostateczne porozumienie w kwestii
podziału ról wojska i sił bezpieczeństwa oraz ich współdziałania w
czasie ewentualnych działań konfrontacyjnych z ludnością.
Zgodzono się, że w rejonach zakładów przemysłowych, zakładów
pracy i uczelni operować będą wyłącznie siły bezpieczeństwa.
Natomiast wojsko działać będzie bardziej ostrożnie, co najwyżej
jako siła wspierająca, rozwijana w miastach i blokująca ośrodki
przemysłowe.
Gra wojenna zamykała drugi już tak zwany „wiosenny” okres
planowania stanu wojennego. W dniu 20. lutego 1981 roku wnioski z
tego przedsięwzięcia przedstawione zostały gen. Jaruzelskiemu. W
dniu następnym, to jest 21 lutego w sobotę, szef Sztabu Generalnego
WP gen. broni Siwicki poinformował mnie, że przedstawiony
materiał został przez gen. Jaruzelskiego zaaprobowany. Premier
wniósł jedynie kilka drobnych uzupełnień i polecił przerobienie go
na informację „O stanie przygotowania państwa do wprowadzenia
stanu wojennego”, którą zamierzał on przedstawić radzieckiemu
kierownictwu w czasie XXVI Zjazdu KPZR.
(cdn)
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Niepolityczny savoir-vivre
Z okazji jubileuszu „Solidarności” i 10 numeru dwutygodnika ogłaszamy
amnestię. Okolicznościowo oszczędzimy przywódcy związkowemu z X
nawet najmniejszej złośliwości. Wprawdzie pozostał jeszcze główny ad
ministrator wojewódzki i paru innych komunistów, ale —jako protegowani
posła kadrowego — pośrednio obciążyliby przecież konto samego przywó
dcy.
Ham
Niepolityczny widok

GDZIE TA LEWICA?

Chciałbym ustosunkować się do ostatnich wywodów Lecha Wałęsy. Za
stanawia mnie, na ile jest on prostym
elektrykiem, rozumującym po nowe
mu, ale w oparciu o zasady wpojone w
szkole, a na ile wytrawnym graczem
politycznym. Skąd takie wątpliwości?
No cóż, tradycyjny, marksistowski po
dział polityczny, to lewica, centrum i
prawica. Tym właśnie podziałem ope
ruje cały czas Lech Wałęsa. Od biedy
można by się z nim zgodzić, gdyby do
lewicy zaliczył siły postpezetpeerowskie
— pozostałe ugrupowania umieszcza
jąc w innych miejscach całej konfigura
cji. Co się tymczasem dzieje? Dla Lecha
Wałęsy Socjaldemokracja Rzeczypos
politej Polskiej i Unia Socjaldemokra
tyczna Rzeczypospolitej Polskiej gdzieś
z tej lewicy wyparo\yały. Czy może
Wałęsa uważa, że ich już nie ma? Jeśli
tak, to tylko pogratulować mu dobrego
samopoczucia i optymizmu. Bo już na

pewno nie doradców. Przecież ta klasy
czna lewica właśnie teraz — korzystając
z niedoświadczenia nowych władz —
umacnia i konsoliduje się w terenie.
Mało tego, czyni to właśnie w oparciu o
błędy Wałęsy i Solidarności. Takie jej
prawo. De facto jest przecież w opozycji
i może, a nawet powinna punktować
potknięcia władzy. Niestety, tego już
Lech Wałęsa nie widzi. Z uporem nato
miast na pozycje lewicy wtłacza Ruch
Obywatelski — Akcję Demokratyczną.
Czy rzeczywiście ROAD można wtło
czyć do jednej szuflady z dawną PZPR?
Według Lecha Wałęsy w ten sposób
można zdyskredytować ROAD w oczach społeczeństwa. Wszak w świetle
naszych doświadczeń to właśnie lewica
jest źródłem tego, co mamy w Polsce i
nie tylko. To właśnie lewica stworzyła
totalitaryzm, komunizm i wszelkie zło z
nich płynące. No i w tej sytuacji wtło
czenie jakiegokolwiek ugrupowania w

szufladę zatytułowaną „lewica” musi
przynieść oczekiwane przez Wałęsę re
zultaty. Idźmy dalej — Wałęsa tłuma
czy, że musi być lewica i prawica. Kto
mi w takim razie powie, jak usytuować
Republikanów i Demokratów w USA?
Sądzę, że zarówno jedni, jak i drudzy
byliby w najlepszym przypadku uba
wieni zaliczeniem ich na przykład do
lewicy. A jeśli już chodzi o ścisłość, to
właśnie Wałęsa i Porozumienie Cent
rum opierają swoje enuncjacje na klasy
cznym rozumowaniu marksistowskim.
To przecież marksiści usytuowali czło
wieka z jego godnością i prawami poni
żej wartości demokratycznych. I to sa
mo właśnie chce zrobić Wałęsa mówiąc,
że rządzić będzie za pomocą dekretów,
bo w parlamencie to za długo trwa.
Chyba ma trochę racji, wszak bardzo
sprawnie wprowadzono stan wojenny
właśnie dekretem.
No i jeszcze jedno: Wałęsa uważa się
za ojca polskiej demokracji. Mam nad
zieję, że nie dojdzie do okrzyknięcia go
„ojcem narodu”, choć wszystko do
tego zdąża. A swoją drogą, jakoś demo
kracja nie pasuje mi do dekretu, a ten w
ręku Wałęsy mógłby stać się tym, czym
pasek w ręku pijanego ojca.

Paweł P. Połeć

KRZYŻÓWKA NR 10
POZIOMO: —l) część skrzypiec osadzona na końcu szyjki; 8) przykra sytuacja,
zmartwienie; 9) sportowiec uprawiający biegi na krótkich dystansach; 10) rulonik;
11) przystanek; 12) nakrycie głowy; 15) wzruszenie, uniesienie; 18) tłuszcz zajęczy;
21) klasztor oparty na regule bazyliańskiej — w kościele wschodnim; 25) odległość
między dwoma przedmiotami; 26) dzielnica Brzeska (z browarem); 27) dział
medycyny; 28) nierzadko w parze z katarem; 29) ostatnia faza skoku.
PIONOWO: —2) niezbędna w piaskownicy; 3) popularność, powodzenie; 4)
przerwa podczas przedstawienia teatralnego; 5) roślina lecznicza, odzywająca się w
drzwiach; 6) grząskie bagno; 7) naczynie światłoszczelne w fotolaboratorium; 13)
prawy dopływ Biebrzy; 14) górna część nogi; 16) Paavo Nurmi; 17) kawałeczek
chleba; 18) ptak z rzędu wróblowatych; 19) odpowiedź — dawniej; 20) potrawy
mięsne; 22) sposób rozmnażania krzewów; 23) podatek pośredni nakładany na
artykuły spożywane; 24) zgiełk, wrzawa.
JAR

Myśli
„Niektórzy, grając na starą nutę, nad
ają jej nowe brzmienie.”
Chyła
„Oby spryt był im odebrany i przy
dzielony ludziom szlachetnym.”
Agrypius
„Czasami najlepszym sposobem umo
cnienia państwa jest walka z władzami.”
______________________
Hammer

„Gdy uczciwi ludzie umywają ręce od
wszystkiego, pozostawiają wolne pole
tym, co nie mając skrupułów idą i zwycię
żają z krzywdą ogółu.”
Asnyk
„Kto milczy, ten zdaje się zezwalać.”
rzymskie
„Nie złość się, nie narzekaj, ale rób
użytek z rozumu.”
Spinoza

„Z tego świata każdy ma tyle, ile sobie
weźmie.”
Boccaccio
„Może dożyjemy jeszcze czasów, kie
dy nie będziemy musieli się rozglądać jak
zbrodniarz, mówiąc, że dwa i dwa jest
cztery.”
Brecht
„Opozycja w ogóle jest wskaźnikiem
poziomu społeczeństwa.”
Marks
______________(wybrał: mz)

Rozwiązania — wyłącznie na kartkach pocztowych — prosimy nadesłać do redakcji
„Samorządności Słupskiej”, ul. Szarych Szeregów 14.76-200 Słupsk, z dopiskiem „KRZYŻCK
WKA Nr 10” w termfnie dwóch tygodni. Do rozlosowania wśród autorów poprawnych
odpowiedzi: NAGRODY
Rozwiązanie krzyżówki nr 8:
Poziomo: plant, kłos, uroda, pająk, wieś, antymon, lawina, osad, wapno, stawka, racja,
ołówek, lisek, kanapa, skoki, amia, ponowa, laureat, szyb, miano, ikona, grom, rewia.
Pionowo: pupil, tukan, most, Carmen, Kowno, ocena, Jowialski, nawał, sacharoza, Diana,
orka, koks, ekipa, kłucie, Mizar, album, Otmar, anoda, Ezop.
Hasło: „Las rośnie powoli — płonie szybko”.
Nadeszła rekordowa ilość rozwiązań. Nagrodę ufundowaną przez Zarząd Wojewódzki
Ochotniczych Straży Pożarnych w Słupsku — 5 japońskich kaset magnetofonowych C-90 TDK
— wylosował pan Jan FLESZER z Gardny Wielkiej. Nagrodę prosimy odebrać w redakcji.
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