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INFORMACJA
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. Ldziclane są również in
formacje
telefoniczne
pod numerem 272-37.
Zapraszamy

— PP. Dziesięć lat temu był Sierpień. Od początku
stanęłaś po tej stronie. Było różnie. Jak teraz, z
perspektywy czasu oceniasz tamten sierpień i to, co w
jego wyniku mamy?
— AW.Sierpień był zjawiskiem masowym, które
musiało mieć miejsce, musiało nastąpić. A to dlatego,
że społeczeństwo polskie nigdy w swojej większości
nie pogodziło się z istniejącą przez lata powojenne
sytuacją, nigdy nie pogodziło się z wieloletnią okupa
cją naszego kraju przez Związek Radziecki. I bardzo
dobrze, że ten Sierpień nastąpił. Cieszę się, że żyję
właśnie w tym kraju i że mogę przeżywać to wszystko.
Ten Sierpień spowodował po raz pierwszy w historii
autentyczny przestrach u komunistów. Cała reszta
jest jego następstwem. Teraz jestem całym sercem i
umysłem z naszym rządem. Odpowiada mi przyjęta
przez niego droga przemian społecznych, politycz
nych i gospodarczych. I to musi następować w zgodzie
z prawem. Sztuczne przyspieszenia za bardzo pachną
mi linią marskistowskiej rewolucji i w efekcie powo
dują zawsze takie, czy inne naruszenia prawa. A ja
chcę żyć w państwie, gdzie prawo jest po to, by
umożliwiać życie wszystkim: i społczeństwu, i władzy.
Cieszę się, że wreszcie zaczynamy mieć możność
mówienia i działania.
— Czy nigdy nie obawiałaś się, że działalność w
„Solidarności” może ci przynieść jakieś szkody? Zresz
tą — przez lata przynosiła.
— AW. Nigdy nie było ważne, jakie mogą być
konsekwencje z tamtej strony. Zawsze jednak stara
łam się żyć w zgodzie ze swoimi przekonaniami.
Pochodzę z katolickiej rodziny i to nie jest bez wpływu
na moje wybory życiowe. Nie ma takich wartości ani
stanowisk, które byłyby warte zdrady, czy zaprzańst
wa. Nigdy nie należałam do partu, mimo że wielokrot
nie namawiano mnie do tego i to w różny sposób. Na
szczęście mam taki zawód, w którym mogłam osiąg
nąć satysfakcję bez awansów, stanowisk i tym podob
nych. A konsekwencje? Jakie one mogły być? Nie były
takie, żeby rezygnować ze swoich ideałów. Wiedzia
łam, że komuniści sprawują władzę, że wyznaczają mi
mój obszar swobody, ale nie mają racji. A nie mają jej
dlatego, że Marks był w błędzie, gdyż walka nie może
być motorem postępu. Każda walka rujnuje i niszczy,
co zresztą widzieliśmy i u nas.
— PP. Były jednak próby — zresztą długi czas
skuteczne — blokowania ci awansu.
— AW. Tak, to prawda. Nie miały jednak żadnego
wpływu na moją postawę. Jestem lekarzem i w
związku z tym wszelkie awanse mogą być tylko
formalnością i nie mają wpływu na wykonywany
przeze mnie zawód. W podobnej sytuacji zresztą było

wielu ludzi i w takim towarzystwie czułam się całkiem
nieźle.
— PP. W pewnym momencie wielu ludi miało ci za
złe, że zgodziłaś się kandydować do WRN. Wtedy
stanąłem po twojej stronie i uważam, że miałem rację.
Co ty dziś możesz na ten temat powiedzieć?
— AW. Na pewno miałam dość marazmu stanu
wojennego i lat po nim. Nie mogłam dłużej znieść
istniejącego .przygnębienia i stagnacji. Po wielu roz
mowach z przyjaciółmi podjęłam decyzję. W tej chwili
wydaje mi się, że nie najlepszą. Ale wtedy wierzyłam,
że będąc tam, w środku, będę mogła przekonać Radę
co do swoich racji, co do sytuacji i potrzeb mojej
służby zdrowia. Wierzyłam, że Rada będzie mogła
pomóc. I tylko w tym kontekście mogę mówić o
motywach. A co do skutków, to wiem jedno: było to
kolejne doświadczenie, które przekonało mnie o is
tocie komunistycznej władzy. Rada po prostu nie
rządziła. Ona się zbierała, radziła i — na tym się
kończyło. A decyzje podejmowano gdzieś tam poza
Radą. Prawdą jest, że wtedy niektórzy z moich
przyjaciół nawet dość ostro mnie skrytykowali. A ja
nie mogłam stać z boku. Tym bardziej, że w latach
86-87 zaczęto mówić nawet z ambon o konieczności
wypierania komunistów z możliwie dających się uchwycić przyczułków.
— PP. No właśnie, WRN się skończył, z pola
związkowego raczej ustąpiłaś. Trudno mi wyobrazić
sobie Ciebie bez działalności społecznej.
— AW. Najwięcej energii pochłania mi jednak
wykonywanie zawodu. Ale poza tym zaangażowałam
się w działalność samorządową — Izb Lekarskich.
Jest to nowy twór w naszym środowisku. Musimy
wypracować nowe formy działania. Przecieramy szla
ki. Przejęliśmy częśc działalności dotychczasowej ad
ministracji służby zdrowia: rejestr lekarzy, organizo
wanie konkursów na stanowiska dyrektorów i or
dynatorów, udzielamy prawa wykonywania zawodu
lekarskiego. Chcielibyśmy także wrócić do tradycji
przedwojennych Izb Lekarskich, które dbały o utrzymanie wysokiej rangi zawodu i wysokie morale
lekarzy, o ich dobrą sytuację materialną i wysoką
pozycję społeczną, zajmowały się szkoleniem. Przeję
liśmy również naszą wewnętrzną jurysdykcję.
— PP. No właśnie, trzy zawody: ksiądz, nauczyciel i
lekarz powinny być zawodami wykonywanymi z powo
łania.
— AW. Zgadza się. Trzeba kochać chorego czło
wieka, bo inaczej będzie on tylko przedmiotem, a nie
podmiotem działalności lekarza. I powołań jest dużo.
Tylko — one później — w zderzeniu z rzeczywistością
u części kolegów gdzieś się rozmywają. I to jest

Fot. P. P. Połeć
przykre. Bo wypracowania młodzieży szykującej się
na studia medyczne gdzieś tam zostają, a tu i teraz...
— PP. Dziś wróciłaś z dyżuru w Pogotowiu. Wiem,
że dyżur był bardzo ciężki. Czego było najwięcej?
— AW. Rozbitych po pijanemu ludzkich głów. Nie
mogę zrozumieć, dlaczego tak się daliśmy zapędzić w
alkoholizm. Piją wszyscy przy wszystkich okazjach i
bez okazji. I nikt, absolutnie nikt nie myśli o tym, że
alkohol powoduje całkowite ubezwłasnowolnienie i
zatratę człowieczeństwa. .Bo człowiek na pewnym
etapie zatraca swoją godność, zdolność rozumowania
i zdolność rozróżniania zła i dobra. O ile można by
usprawiedliwić picie przez te kilkadziesiąt lat
spowodowane beznadzieją, to teraz, kiedy stoimy u
progu wielkiej Szansy, należałoby się zastanowić. W
naszej części Europy picie jest tak powszechne, że to
aż przerażające. Myślę, że wpływ na to mają lata
niewoli. Nauczono nas pić, żeby łatwiej było nas
zniewolić.
PP. To wszystko jest bardzo ważne. Ale gdzie
pozostaje miejsce i czas dla Tuni, lubiącej dużo czytać,
pielgrzymującej, świadczącej wszelką możliwą pomoc
bliźnim?
,
A W. Wypoczywam bardzo mało. Nigdy jednak

nie rezygnuję z urlopu. Mam świadomość, że jakość
mojej pracy zależy od mojej formy psychicznej i
fizycznej. Bardzo lubię słońce, wędrówki-pielgrzymki, gdzie można łączyć rekolekcje z wysiłkiem
fizycznym i relaksem psychicznym, z oderwaniem się
od codzienności. Chciałabym mieć więcej czasu na
czytanie. Mam mnóstwo zaplanowanych do przeczy
tania książek i nie mam na nie czasu.
— PP. I już na koniec tradycyjnie: czego ci życzyć?
— AW. Chciałabym mieć więcej czasu. Na prze
czytanie wszystkich książek z niezależnych oficyn.
Jest ich tak dużo. I bardzo bym chciała podróżować.
Nie na handel, ale żeby zobaczyć.
— PP. Życzę ci tego i dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał:
Pawel P. Połeć

Musimy być państwem prawa
Polska przeżywa dramatyczne
zmiany. Zmiany których pragnęły,
o których marzyły pokolenia Pola
ków. Powoli krok po kroku od
budowujemy naszą niepodległość.
Wracamy do własnej historii, zmie
rzamy ku nowoczesności, idziemy
do Europy. Od bardzo dawna Pola
cy nie mieli takiej szansy samodziel
nego kształtowania swego losu. Od
dłuższego czasu poruszana jest
kwestia otwarcia drzwi w Belwede
rze na fotel prezydencki dla Lecha
Wałęsy. Firmując gdańskiego lide
ra, ugrupowanie Centrum nie zau
waża po drodze bolączek nurtują
cych całe społeczeństwo. Zrujnowa
ny kraj, wydobycie się z zacofania i
osiągnięcie poziomu europejskiego
nie stanowi najważniejszego proble
mu. Nie ważne jest prawo. Prawem
ma być Prezydent Wałęsa. Czy wła
śnie taka ma być wola całego naro
du? Odpowiedzmy sobie na kilka

pytań. Kim jest Lech Wałęsa? Czy
jest przywódcą związkowym? Odpo
wiedź może być tylko jedna. Jest na
pewno niekwestionoanym liderem.
Człowiekiem związkowcem na
trwałe wpisanego w historię nasze
go narodu.
Czy jest przywódcą ugrupowania
,,Centrum”? Oficjalnie o tym nikt
nie wie. Formalnie politykę kształ
tują bracia Kaczyńscy. Dla przypo-,
mnienia — bracia bliźniacy z filmu
pt. „O dwóch takich co ukradli
księżyc?” Czy jest duchowym przy
wódcą społeczeństwa? Co do tego
mam wiele zastrzeżeń i wątpliwości.
Społeczeństwo decyduje samo o
swoim autorytecie. Czy jest przywó
dcą obozu Solidarności? Odpowiedź
może być tylko jedna. Na pewno
nie. Obóz Solidarności już nie ist
nieje. Powstał polityczny pluralizm
i system wielopartyjny. Ci, którzy

wprawili w ruch proces dzielenia
obozu Solidarności nie zważając na
ogrom zadań przed którymi stoi
nasze państwo, wzięli na swoje ba
rki ogromną odpowiedzialność.
Tym większą, iż nie uchronili się w
swoich wysiłkach od autoafirmacji,
oraz podsycania społecznego nieza
dowolenia.
R-easumując wynika, że najwięk
sze poparcie Wałęsa otrzymałby ja
ko przywódca związkowy. Nie na
leży zapominać tylko o jednej spra
wie, związkowców spod snaku Soli
darności jejst około 1,7 min osób.
Czy to wystarczy? Nie można pomi
nąć woli narodu, który zadecyduje
co jest ważniejsze — czy system
sprawowania władzy (to już przera
bialiśmy w okresie sprawowania
władzy komunistycznej), czy prawa
obywatelskie.

rzystałby z wszystkich konstytucyj
nych uprawnień. Rozpocząłby
działania na rzecz szybkich zmian w
Konstytucji, które nadałyby syste
mowi politycznemu w większym
stopniu charakter prezydencki niż
parlamentarny. Budując demokra
tyczne państwo prawa nie można
dopuścić do takiego rozwiązania
problemu. Rządy dekretami nigdy
nie przybliżą nam demokracji. Nasz
wybór jest wyborem bardzo trud
nym, często nieefektownym, ale
musi być odwagą budowania trwa
łości a nie zamków z piasku. Wybór
prezydenta w głosowaniu powsze
chnym jest ważnym elementem sta
bilizującym sytuację polityczną i
społeczną w kraju. Zwiększa rów
nież wiarygodność naszych pols
kich przemian dla partnerów za
granicznych.

Na pewno Prezydent Wałęsa sko
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Masz serce? Okaz je!

i n n ym
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.

OKP wyborcom
Główny Lekarz Wojewódzki w
Słupsku

Wychowankowie i dyrekcja Do
mu Pomocy Społecznej w Przytoc
ku dziękują za naszym pośrednict
wem za udzieloną pomoc:
— państwu Mirosławie, Anecie i
Wacławowi Bagieńskim
— załodze usteckiego „Kora
bia” i panu Stanisławowi Niklasowi
— pracownicom Banku Gospo
darki Żywnościowej
— panu Krzysztofowi Wojcieszykowi
— pani Krystynie Kądzieli
— Kopalni Kruszców w Sąpól
nie

— Nadleśnictwu Miastko
— pracownikom gospodarstwa
rolnego w Świerznie
— PCK Miastko
— Ośrodkowi Pomocy Społecz
nej w Kępicach
— panu Markowi Zwolanowi
— posłowi Józefowi Boguszowi
i senatorowi Henrykowi Grządzielskiemu
— pracownikom PGR Biesowice
Przypominamy numer konta:
977243-996-132-4 w Banku Spół
dzielczym w Miastku.

Pan Minister Jerzy Kołodziejski
Warszawa
Społeczeństwo miasta i gminy
Sławno jest zbulwersowane tym, że
z rekomendacji przewodniczącego
Zarządu Regionu posła Edwarda
Mullera została wysunięta kandy
datura Jerzego Matulki na wice
wojewodę słupskiego. Osoba p. Je
rzego Matulki jest znana w regionie
sławieńskim, ale cechy jego osobo
wości nie predysponują go na takie
stanowisko. Jego pracę zawodową
w POHZ Picńkowo, POHZ Kwaso
wo, działalność w Związku Hodow
ców Drobnego Inwentarza można
ocenić jako przeciętną. Brak jakich
kolwiek inicjatyw w zakresie orga
nizacji pracy i zarządzania zespoła
mi ludzkimi, przeciętne kwalifika
cje zawodowe, niewykrystalizowany światopogląd (członek PZPR do
końca jej istnienia), nieznany stosu
nek do NSZZ „Solidarność” — to

Protest
tylko powierzchowna charakterys
tyka Jego osobowości. Jest to zda
nie naszych organizacji, a dowodem
nieprzychylnej oceny społecznej jest
to, że Jego kandydatura w wybo
rach samorządowych nie została
zaakceptowana mimo że występo
wał pod znakiem „S”.
Jesteśmy zdania, że kierownicze
funkcje w administracji państwowej
winni pełnić ludzie o zdecydowanej
postawie, potrafiący działać w spo
sób stanowczy i energiczny, a cech

Nawiązując do prośby o inter
wencję i obszernych wyjaśnień,
przedstawionych na moim dyżurze
poselskim przez panią Irenę Dębowską — dostrzegam potrzebę zor
ganizowania w Słupsku wojewódz
kiej Poradni Oceny Rozwoju Dziec
ka wraz z pełnoetatową obsadą le
karską i nieodzownym zapleczem.
Jednocześnie skłonny jestem przy
znać rację wnioskodawczyni, że po
radnia powinna podlegać wyspec
jalizowanej pediatrycznie Wojewó
dzkiej Przychodni Matki i Dziecka,
działając w sposób ciągły i kom
pleksowy.
Zwracając się do Pana Doktora o

takich brak proponowanemu kan
dydatowi na wicewojewodę.
Przedstawiając powyższe, chce
my zwrócić uwagę Panu Ministro
wi, że kandydatura ta nie była uzgadniana z żadną organizacją spo
łeczną działającą na naszym terenie,
a co możemy stwierdzić — kan
dydatura ta została podana przez
Jego brata Leszka Matułkę, który
jest członkiem Zarządu Regionu
NSZZ „Solidarność” w Słupsku. W
dzisiejszych czasach taki sposób re
komendacji na tak ważne stanowis
ko nie może być akceptowany.
Przewodnicząca Komitetu
Obywatelskiego „Solidarność”
w Sławnie
Maria Falender
Przewodniczący
Rady Wojewódzkiej NSZZ RI
„Solidarność” w Słupsku
Emilian Mendoń
Tytuł pochodzi od redakcji.

pokierowanie szybką realizacją tej
cennej inicjatywy, liczę na zrozu
mienie sytuacji dzieci niepełnospra
wnych i ich rodziców oraz napoi nformowanie mnie poprzez Biuro
OKP o biegu sprawy.
Poseł Jan Król

★ ★ ★
Pan Jan Król
Poseł na Sejm RP
W odpowiedzi na pismo Pana
Posła uprzejmie informuję, że z upoważnienia dyrektora Wojewódz
kiego Szpitala Zespolonego, dr Wi
tolda Jaciowa, Wojewódzka Przy
chodnia Matki i Dziecka w Słupsku

rozpoczęła działania zmierzające do
zorganizowania Wojewódzkiej Po
radni Oceny Rozwoju Dziecka dla
dzieci niepełnosprawnych.
Przystosowanie pomieszczeń i
zorganizowanie sprzętu wymaga
trochę czasu. Otwarcie tej poradni
planuje się na IV kwartał 1990 r. O
terminie otwarcia powiadomimy
Pana Posła oddzielnym pismem.
Kierownik Wojewódzkiej Przycho
dni Matki i Dziecka w Słupsku
lek. med.
Łucja Nowakowska-Wawrzyniak
Od redakcji: W imieniu oczekują
cych dziękujemy za inicjatywę i jej
podjęcie praktyczne. Do tematu z
przyjemnością powrócimy.
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Dziesięcioosobowa grupa słupskich

cerzy, którzy byli właśnie na wycieczce.

harcerzy ze Związku Harcerstwa Rze

Reakcja naszych harcerzy była błys

czypospolitej uczestniczyła w między

kawiczna. Płonącego namiotu oczywiś

narodowym obozie zorganizowanym

cie nie zdołali już uratować, ale — jak

niedaleko

napisał w obozowej gazecie niemiecki

Walsrode

(RFN)

przez

Chrześcijańskie Zrzeszenie Harcerek i

reporter

Harcerzy z Wirtembergii. W obozie

natychmiast. Stojący obok wysoki na

uczestniczyły drużyny z Danii, Francji,

miot zerwali i rozpoczęli gaszenie. Repo

Irlandii Północnej, Izraela, Norwegii,

rter kontynuował: Tego popołudnia by

Szkocji, Szwecji, Włoch i Polski.
Tak się złożyło, że pewnego popołud
nia niedaleko naszego obozowiska za
czął płonąć namiot niemieckich har

- w czasie pożaru zadziałali

liście pierwszymi ratownikami i pierwsi
nieśliście pomoc. Dziękujemy Wam bar
dzo.
Czesław Łukowczyk

Ł

WIDZIANE Z BOKU

Mimikra
Przyroda zna wiele przypadków przystosowywania się organiz
mów żywych do warunków zewnętrznych. U większości gatunków
następuje to na zasadzie odruchów bezwarunkowych. Na inne ich
nie stać. Przykre, jeśli takie odruchy następują u osobników z
gatunku sapiens i to jeszcze homo. Taki właśnie przypadek
stwierdziłem czytając „List otwarty w sprawie odwołania wojewo
dy słupskiego”. Twierdzę, że sam fakt wystosowania tego listu
przez osobę publiczną w istniejącej sytuacji jest co najmniej
moralnie naganny. Twierdzą tak dlatego, że dotychczasowy woje
woda — pan Andrzej Szczepański — przez cały czas cieszył się
olbrzymim poparciem posła i szefa regionu „Solidarności” w jednej
osobie. Cieszył się nim wbrew powszechnej opinii publicznej.
Cieszył się nim mimo iż samo pozostawienie na tak wysokim
stanowisku człowieka wyrosłego w aparacie i na aparacie byłej
PZPR godziło w oczywiste idee polskiej bezkrwawej rewolucji. I
nagle, kiedy już w całym województwie i nie tylko było wiadomo, że
pan Szczepański jest nie do utrzymania na tym stanowisku,
Edward Muller oświadcza, że cofa mu swoje poparcie, ba, żąda
zdjęcia go ze stanowiska. Bo jest zły, nieodpowiedni i niewierny. A
czy wcześniej Edward Muller nie wiedział o tym? Czy nie przewidy
wał, że pan Szczepański właśnie tak, a nie inaczej będzie sprawował
swój urząd? Jeśli rzeczywiście nie wiedział i nie przewidywał, to
świadczy to tylko o jego miernocie politycznej i w tej sytuacji
piastowanie przez niego dwóch tak ważnych funkcji publicznych
jest co najmniej pożałowania godnym nieporozumieniem. Ale jeśli
wiedział i przewidywał? Mam podstawy, by sądzić, że wiedział i
przewidywał, a wszystkie decyzje w tej sprawie podejmował w pełni
świadomie i z rozmysłem. Dlaczego to czynił? Czy kiedyś nam na to
odpowie? Wszak Komitet Obywatelski od samego początku uprzedzał, że rzeczywiście pan Szczepański wojewodą w obecnej
sytuacji być nie powinien. Odpowiedzią na te ostrzeżenia była ostra
napaść pana Mullera na Komitet i odsądzenie go od czci i wiary. A
teraz? Zastanawiające jest, że cały czas akcję popierania starego-nowego wojewody firmował Edward Müller jako poseł i jako
szef regionu. Nigdy jednak nie zabierał w tej sprawie głosu Zarząd
Regionu. Dlaczego? Czyżby jego zdanie w przedmiotowej sprawie
było inne, niż zdanie wodza? Wiem, że było. Dlaczego jednak go nie
wyartykułował? Cieszy mnie, że wreszcie to nastąpiło. Przykre
tylko, że nastąpiło w takim kontekście, jak na wstępie.
Paweł P. Połeć

System bolszewicki wprowadza
ny w Polsce od 1944 roku przede
wszystkim uderzył w tradycję
chrześcijańską — choć z początku
nie wprost. Wprawdzie plan trzyle
tni dawał szansę rozwoju, jednak
już następny — załamał gospodar
kę. Zamarła etyka pracy, a życie
zawodowe Polaków toczyło się od
tąd w myśl zasady „po co się
wysilać, skoro i tak nic z tego nie
będzie”.
Jak prawidłowo winna rozwijać
się gospodarka, wskazuje okres II
Rzeczypospolitej, z reformą walu
tową Wł. Grabskiego i kierownict
wem gospodarczym ministra a po
tem wicepremiera Eugeniusza
Kwiatkowskiego, którego koncep
cje gospodarcze wyrastały z zasad
chrześcijańskich.
E. Kwiatkowski umiał kierować
ludźmi, bo oprócz wykształcenia
technicznego, miał gruntowne wy
kształcenie humanistyczne. Jest udowodnione, że kierownik przed
siębiorstwa będzie miał sukcesy,
gdy będzie znał się na ludziach,
będzie umiał do nich podejść zna
jąc psychikę ludzką, będzie czuł
Duszę.
Premier Kwiatkowski starał się
o współpracę całego narodu
nad budową niepodległości gospo
darczej i silnej Polski (COP, Gdy
nia, początki regulacji Wisły). W
okresie międzywojennym wcielał w
życie ideę solidarności, starając się
wciągnąć do współdziałania opo
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zycję polityczną. Na dziś jest pre
kursorem tej idei. Jego idee gos
podarcze mają odbicie w encyklice
Jana Pawła II o pracy ludzkiej,
gdzie myślą przewodnią jest to, że
praca jest dła człowieka, a nie czło
wiek dla pracy. Jest to także wy
stąpienie przeciw eksploatatorskiemu, bezdusznemu traktowaniu za
sobów ziemi. W solidaryzmie kla

Z LOTU NAD RÓWNINĄ
SPOKOJNĄ
Zboża zmieniają kolor. Miody rze
pakowe zebrano. Kartofel obsypany i
opryskany. Ponoć będzie go z nadwyż
ką, żeby pod Sejmem było co wywalać.
A co? — Niech Parlament wie, że jest z
czego krochmal pędzić. Wolnorynko
wo. A i mleka ciągła nadwyżka. Kraina
to okrutna — od tysiąca lat nic się
zmienić nie daje. Jak płynie mlekiem i
miodem, tak przestać za nic nie może.
Kłopotów stąd rządowi i turystom —
głównie pod Mławą — nie przymierza
jąc, przybywa. Blokady jakieś ciągle
trzeba wyrabiać, zamiast z kazeiny po
tencjalnej — guziki trzaskać, do Egiptu
lub Ghany potem wysyłać i długi na
koniec płacić.
Póki nie wolno było promów kos
micznych produkować poza progra
mem, to wszystko kulało. Nie wolno!
— i cześć. Jak gorset niewoli sprzedano
na aukcji za setkę czy za dwie, na aukcji
sztuki przegranej — to o guziku nikt
pomyśleć nie chce. Opłacalność zbyt
niska, a i stodół do adaptacji przy
dzielać nikt nie chce. Nawet samorząd.
Twierdzi, że problem jest niższej kate
gorii, a pluralizm politycznie ważniej
szy na razie, i gospodarczo, durny guzik
przesłonić go nie zdoła.
Recesja rośnie, wydajność spada,
mleko zalewa, miód za jedyną ingredie
ncję po aptekach się ostał.
Polfę na Dżona Wenczera się gwał
tem przerabia; portki szyć będą. Dla
Madagaskaru.

Farbiarnie — kadzie posiadając —
„Wekslówkę exportową” już pędzić za
częły, w pojemnikach 0,33 1 z odzysku
po Orange’u konfekcjonując.
Ruch i ożywienie wszechogarniające
się odczuwa. Haki pełne kiełbas! Maga
zyny pełne butów! Samochodów pełne
place! Słowem — zachłyst de Luxusem
zagraża. Dobrobyt puka do drzwi na
szych... a my nic. Słowianie jedni. Na
dostawy dolara czekamy, ekonomię ro
zumiejąc dogłębnie. Żeby zasiłki rosły
szybciej od inflacji, koniunkturę naby
wczą nakręcając.
A jak Vnaniery salonowe górę koło
„pośredniaka” biorę!... Nikt pracy ni
komu nie wydziela. Przeciwnie: jeden
drugiego w kolejce przodem puszcza,
nie chcąc bratu chleba od ust odej
mować. Po sarmacku, psiakrew!
Szacunek — po chrześcijańsku — dla
bliźniego z godziny na godzinę rośnie,
budząc podziw i zdumienie od Wołgi po
Orinoko i z powrotem.
Politycy zaś „określać”, czyli dzielić
się zaczęli. Jak drożdże w zacierze. Ale
w rękawiczkach, jak podręcznik dyp
lomacji podpowiada. Oględnie jakoś
cel jasny rozwadniając — spór pozornie
„ad personam” teoretycznie niby to
prowadzą.

Odzieżówka — broń myśliwską, cięciwową, bezodrzutową w Spółce Ak
cyjnej produkować zaczyna.

— Tylko Pan B„ monoteista monetarystyczny, po linie oblodzonej sobie
hyca, i tylko on jeden (Bóg) wie, co
czynić trzeba. Zresztą, tylko jemu rów
nowaga się udaje, będąc mu skądinąd
jak powietrze w prowadzonym proce

ludzie tracili motywację do pracy.
Ale jednocześnie zaczęli się bun
tować. Narastał niepokój Ducha
jako reakcja na zło, bo na kłamst
wie nie da się budować, kłamstwo
dusi psychicznie.
W 1989 roku zabłysła znów nad
zieja, gdy utworzono niekomunis
tyczny rząd z premierem Tadeu
szem Mazowieckim, człowiekiem

własności i związać je z odpowie
dzialnością materialną (kto posia
da, ten ma zyski i straty). Bez tego
gospodarka nie ruszy. Gdy kto
inny posiada, a kto inny ponosi
skutki — krach jest nieunikniony.
Oczywiście chodzi o prawo włas
ności nie dla egoistycznego posia
dania, lecz by inni też mieli pożytki.
Prywatne posiadanie środków pro

Ę/iiara, praca,
gospodarka
sowym, porozumieniu, we wspól
nocie i wynikającej stąd współpra
cy Kwiatkowski widział motor roz
woju gospodarczego — szybkiego,
ade i rozsądnego, w harmonii z
przyrodą. Nie zaś w zakłamanej
marksistowskiej walce klas. Jedość
w różnorodności, tj. przy zachowa
niu tolerancji. W takiej jedności
była wówczas siła. Umiał też two
rzyć atmosferę z nadziei! Nadzieja
buduje, bo jest z Ducha. Ludzie mu
wierzyli, bo był rzetelny.
Po wojnie nadzieja malała, a

głęboko wierzącym. Dziś znów sta
nęliśmy na progu niepodległości. A
bez niepodległości nie ma zdrowej
gospodarki. Zależność polityczna
rodzi zależność gospodarczą a na
wet wyzysk kolonialny.
Przez wiele lat, w wyniku łama
nia norm chrześcijańskich, nie
przestrzegano prawa własności.
Przy pomocy bezbożnej ideologii
nacjonalizowano i wywłaszczano,
dokonywano oficjalnego zaboru
mienia, oficjalnej kradzieży. Obec
nie trzeba przywrócić moc prawa

dukcji, lecz celem produkcji —
zaspokojenia potrzeb społeczeńst
wa.
Zauważa się u ludzi z wyższym
wykształceniem bardzo niski po
ziom wiedzy religijnej, teologicz
nej, nie zawaham się stwierdzić —
poziom przedszkolny (niebo, nuda
w niebie, piekło, smoła, diabeł z
rogami itp). Ludzie skądinąd in
teligentni uważają, że realigia jest
przejawem ciemnoty i zajęciem nie
rozumnych staruszuek klepiących
jakieś pacierze. Dotyczy to zwłasz

derze potrzebną. Brawa dookolne sły
sząc, w prysiudy na linie owej czasem
się puszcza, większość braci o ląk śmier
telny tym przyprawiając, a Zachód w
nabożny zachwyt wręcz wpędza.
— Pan M. zaś krzyżem «o czas jakiś
poleguje, leżąc — z Najwyższym w
kontakcie pozostaje, skąd poklasku
wyraźnego upatruje. Coś niecoś wszażke był wyjednał.
— Izby zaś wysokie — jakże tam?!
- Bóg zapłać. Kłócą się, jak diabli,
czyli — jak bóg pluralizmu przykazał.
Czasem — bywa — kworum brakuje.
Wina to jednak handlu. Obwoźnego.
Który ceną niższą -- konkurencyjną
spustoszenie w Ławach Najznakomit
szych z Oboru sieje. Stan taki na dłużej
nie do utrzymania pozostaje się wyda
wać. Kogoś z handlu znowu zlikwido
wać potrzeba zaistniała.
— Indeksu spraw wszystkich, oczy
wista, nie wyczerpawszy, kończę.
P.S. Padła propozycja z Baraniej
Grani, aby Okrągłym Stołem prestiż
właściciela podnosić. Z pożytkiem dla
stron wszelkich wg business-planu, gra
fikiem zwanego, dzierżawić by go moż
na za zielone tantiemy. Tym bardziej, że
stron w Eurośrodku przybywa gwał
townie.
Ukłon Panu Redaktorowi ścieląc,
prawicę ściskam,
jak zawsze oddany —
deprawator Jan Maria Tadeusz v. D-t

cza osób, u których nauka religii
zakończyła się na przyjęciu I Ko
munii św. lub na Bierzmowaniu, a
ich rodzice nieraz nie nauczyli pod
stawowych modlitw i ich prawid
łowego rozumienia. W tym kon
tekście dobrze się siało, że religia
powraca do szkół. Powinna rów
nież wrócić na uczelnie — chociaż
by z tego względu, że uczy moral
ności, bez której nie ma sumiennej
pracy.
Człowiek zdemoralizowany nie
będzie dobrym pracownikiem. Sa
ma nauka określonego zawodu nic
nie pomoże, jeśli nie będzie właś
ciwego formatu duchowego. Bez
religii nie ma co myśleć o odrodze
niu moralnym, a bez odrodzenia
moralnego nie ma co myśleć o
naprawie gospodarki.
Bogdan Światopełk-Zawadzki
Od redakcji:
Z obszernego materiału przeka
zanego nam przez pana Bogdana
Światopełka-Zawadzkiego — z uwagi na konieczne ograniczenia ilościowe — wybraliśmy część po
święconą związkom wiary i religii z
efektami ekonomicznymi. Ten wą
tek wydał nam się najciekawszy,
chociaż nie w pełni zgadzamy się z
niektórymi tezami Autora.
Za wybiórczość z naszej strony
— przepraszamy, a jednocześnie
zapraszamy Autora do dyskusji o
religii w szkole, już w numerze 12
„Samorządności”.
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do szkolnych programów nauczania.
Zaakceptowaliśmy knajpiane występy
tym, co jawi się jako
stripteasowe, przestaje dziwić nagość
na okładkach czasopism i plaże dla
najbardziej szkodliwe i
naturystów. Erotyka w coraz większym
zgubne dla masowej
stopniu ciąży
widowni — a więc niepożądane
ze na reklamie handlowej,
wkracza do teatru i kina, opanowuje
społecznego punktu widzenia, choć ró
całą współczesną kulturę masową.
wnocześnie poszukiwane i łubiane. Na
ekranowe dzieła, co znakomicie wy Zniesienie tabu nagości sprawia, że
kpiono, patrzy się przez pryzmat tzw.
zaczyna ona pełnić rolę specyficznego
„momentów”. Ich brak bywa przyczy
artystycznego i ideologicznego środka
wyrazu.
ną dyskwalifikacji filmu w osądzie pub
Film, podobnie jak każda sztuka, ma
licznym. Obfitość „momentów” pod
oczywiste prawo do zajmowania się
nosi atrakcyjność utworu i napełnia
kasę dystrybutorom. Ciekawe, że agre wszelkimi sprawami człowieka. Nie do
przyjęcia jest więc istnienie jakichkol
sja i ekranowe zbrodnie spotykają się z
wiek obszarów zastrzeżonych. Sfera edużo większą tolerancją społeczną niż
nagość. Był okres, gdy pokazanie gołe rotyczna należy tak samo do istoty
go, apetycznego zresztą tyłeczka, wy człowieczeństwa, jak wszystkie inne sfe
woływało znaczny odpór zgorszonych
ry. Seks jest częścią życia, trudno więc
moralistów i publiczną wrzawę. Komi pominąć go w sztuce. Sprawy płci były
sji kwalifikującej filmy dopuszczane na
opiewane w wielkich dziełach sztuki: w
ekrany zarzucano w takich przypad plastyce, teatrze i w poezji. Wiele spoś
kach wyuzdanie, oczekując „aptekars
ród tych dzieł weszło trwale do dziedzi
kiej” precyzji w wymierzaniu, co i ko ctwa ludzkiej kultury. Twórcy tej miary
mu wolno pokazać, zgodnie z solistycz co Rej, Kochanowski, Fredro, Trembe
nymi regułami moralności. Obelgi kie cki, Mickiewicz, czy Tuwim — trzypowszechnym mniemaniu erotyka jest

W

O momentach — cz. I
rowane w listach pod adresem owej
komisji najczęściej dotyczyły właśnie
sfery erotyki przemyconej na kinowe
ekrany.
Nieomal na naszych oczach dokona
ły się przemiany w sferze obyczajowo
ści. Tzw. „rewolucja seksualna”, jak
kolwiek zrodziła się w świecie Zachodu,
rychło przeniknęła przez „żelazną kur
tynę”, nie omijając także naszego kraju.
„Erotyzm po polsku”, jak pisał w swo
ich esejach — pod takim właśnie tytu
łem — Andrzej Banach, tradycyjnie był
lokowany pomiędzy małżeńskim obo
wiązkiem a grzechem śmiertelnym. Sto
sunkowo niedawno seks przestał być
traktowany jako tabu. Erotyka śmiało
wkroczyła na teren sztuki o większych
ambicjach artystycznych. Seksualność
stała się wdzięcznym przedmiotem ba
dań naukowych, zaś tzw. wychowanie
seksualne, choć nie bez oporów, weszło

mając się tylko rodzimego gruntu —
mieli w swoim dorobku także dzieła
wyraźnie obsceniczne, widome świade
ctwa witalności i życiowej pogody, a
więc zdrowia psychicznego i dobrego
przystosowania.
Granica między sztuką erotyczną a
pornografią jest płynna, sam zaś termin
„pornografia” — niejednoznaczny i obarczony przy tym wydźwiękiem pejo
ratywnym. Nazywając jakieś dzieło po
rnografią dolepiamy mu tym samym
etykietkę wykluczającą je z obrębu
sztuki. Pornografia to twór niechlubny,
o niskim prestiżu, za to o wysokim
stopniu społecznej wzgardy. Uważa się
powszechnie, że jeśli coś jest porno
grafią, nie może już być wybitne, jeżeli
zaś traktuje się je jako wybitne, prze
staje być tym samym pornografią. Mo
żna się tylko zastanowić, czy rzeczywiś
cie nie istnieją wybitne dzieła porno?

Stupska drama
w dwóch
odsłonach
Scena pierwsza: WYPADEK
Pijany oficer MO cofa czerwonym fiatem i bezpardonowo włącza się do
ruchu ulicznego. Jadący z góry motocykl uderza w samochód. Kierowca
motocykla i pasażer przelatują ponad autem. Pierwszy traci przytomność,
drugi — mimo obrażeń — ucieka w szoku. Oficer usiłuje zbiec. Przejeżdżający
autobus WPK zajeżdża drogę fiatowi. Kierowca fiata stara się uciec pieszo.
Ale jest pijany i ucieczka się nie udaje. Zbiera się tłum ludzi. Ktoś rozpoznaje
sprawcę wypadku. Ludzie chcą go zlinczować.
Scena druga: RATUNEK
Karetka pogotowia zabiera poszkodowanego kierowcę motocykla. Radio
wóz milicyjny zabiera oficera. I też go ratuje — w wielu sensach tego słowa.
Ranny trafia do szpitala. Sprawca do domu. Czerwony fiat do garażu.

Scena trzecia: CHODZENIE
Zamiast badania krwi, dochodzenia i rozprawy sądowej — obiecanki.
Oficer MO dużo może. Ma lepsze motocykle, pochodzące z kradzieży. Ojciec
poszkodowanego odwiedza kilka razy oficera, żeby odebrać zadośćuczynie
nie. Oficera nie ma. Oficer nie ma czasu. Oficer nie ma motocykla. Oficer
przepędza natręta.

ANTRAKT
Scena czwarta: POWRÓT
Oficer wraca do pracy w policji i wysoko awansuje. Zwalnia jednych,
promuje drugich. Odnawia resort i uczy poszanowania prawa.

Marek Zagalewski
P.S. Obsada niebawem.

Wybitne, oczywiście, w granicach swo
jego gatunku.
Mimo zdecydowanie negatywnych
odczuć, jakie pornografia wywołuje u
osób dorosłych, nie znaleziono jednak
do tej pory przekonujących naukowych
dowodów na to, by była ona faktycznie
szkodliwa dla odbiorców. Niezupełnie
prawdziwe okazują się zdroworozsąd
kowe przekonania na temat oddziały
wania erotyki czy pornografii i szkód,
które rzekomo mają one czynić. Ek
ranowy seks, czy tzw. „świerszczyki”,
wcale nie wiodą, jakby się wydawało,
do odhamowanej, nie kontrolowanej
aktywności seksualnej. Nie stają się też
podnietą do popełniania przestępstw
seksualnych. W krajach, gdzie obrót
pornografią przestał być karalny, o
dziwo, spadła wyraźnie przestępczość
na tle seksualnym. Często jednak w
sposób uproszczony wiąże się odrażają

ce przestępstwo z upodobaniem spraw
ców do pornografii i dzieł kryminal
nych, a także z nasyceniem rynku taki
mi utworami. Faktycznie brak jest jed
nak związku między tymi faktami lub,
co przyjąć bezpieczniej, związek jest
nieznany. Oddziaływanie pornografii
to , jak się wydaje, problem nie do
końca zbadany. Jak zauważono, dys
pozycje przestępcze skłaniają zwykle ku
obsceniom, jednak już odwrotnie nie
stwierdza się takiej zależności. Prze
stępcy seksualni nie reagują też‘silniej
na pornografię niż tzw. „normalni”
ludzie. Moraliści jednak skłonni są
przypuszczać, że u podłoża zbrodni i
moralnych zwichnięć leżą nieodpowie
dnie filmy, lektury i obyczajowe wzor
ce, tym bardziej, że atrakcyjność ich jest
dla przeciętnego odbiorcy znacząca.
Zauważono również, że obcowanie z
obsceniami nie zmienia postawy życio

WSPOMNIEŃ CZAR
Począwszy od 12 numeru
Samorządności Słupskiej, ko
rzystając z bogatej dokumen
tacji źródłowej, będziemy po
pularyzować dorobek bada
wczy oraz ideowo-wychowawczy historyka, kronikarza,
a zarazem komendanta Szko
ły Policji w Słupsku, inspek
tora Z. Machury.
Uprzedzając uwagi kryty
czne: nie chodzi nam o preze
ntację szkoły, lecz sylwetki
pułkownika. Poniżej mate
rial sygnalny.
Burzliwy okres lat 1980
— 1982 wpłynął w sposób
istotny na pracę SPMO. Na
pierwszy plan wysunęło się
zadanie pomocy jednostkom
terenowym MO w przywraca
niu naruszonego porządku i
zabezpieczenia ładu i bezpie
czeństwa.

wej dorosłego odbiorcy, młodociani zaś
nie są wcale wstrząśnięci przy kontak
cie z erotyką. Rozmaite bywają moty
wy sięgania po takie treści: od ciekawo
ści, po czerpanie doraźnej przyjemno
ści, jednak po okresie ekscytacji, o ile
miała miejsce, zwykle pojawia się znu
dzenie.
Uważa się. że zabronić dystrybucji
pornografii należy w dwóch przynajm
niej przypadkach: w stosunku do osób,
które sobie tego nie życzą i wobec
młodocianych, bez względu na stopień
tolerancyjności ich rodziców i opieku
nów. Powyżej pewnej granicy wieku
ludzie powinni mieć prawo do swobod
nego wyboru takich treści, jakie pragną
oglądać i podejmowania takich dzia
łań, które czynić pragną. Jest to jednak
prawda dla wielu trudna do przełk
nięcia.
Maksymilian Werwicki

wy wrogiej propagandy i na
pewno taka ich postawa proce
ntuje w ich dalszej pracy za
wodowej.

Dzięki szerokiej pracy ide
owo-wychowawczej, otwartości
Zdzisław Machura, 1985
i szczerości w stawianiu spraw
(opr.: mz)
trudnych, rzetelności infor
macji nie zdarzały się przypa
Na zdjęciu: Z. Machura w
dki zachwiania postaw ideo
wych słuchaczy. Solidnie pra mundurze. Fot.: an
cowały i zyskiwały autorytet
oddziałowe organizacje partyj
ne.
To na ulicach naszych
miast sprawdzały się prakty
cznie przyjęte w szkole kieru
nki pracy wychowawczej. W
codziennej walce o jutro na
szego kraju, w walce o soc
jalizm pod ogromną presją
wroga, kadra i słuchacze wy
kazywali hart, odwagę i zaan
gażowanie w działaniu.
Absolwenci kursów tego okresu wychodzili ze szkoły
okrzepli w walce z. wrogiem
politycznym, odporni na wpły
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iech nikt się zbytnio nie
zdziwi, jeśli kiedyś spotka
mnie, biegającego po mie
ście z aparatem fotogra
ficznym i „łowiącego” na
kliszę autokary z Zachodniej Europy,
parkujące czasami na naszym najwięk
szym placu u stóp Ratusza.
Bo też i jest co „połowić”! Miesz
kamy w kraju, gdzie produkuje się
nienajgorsze autokary, ale to, czym
przyjeżdża do nas czasami Europa, to
najprawdziwsze cuda. Dzisiaj nikomu
nie zaimponują już lotnicze fotele we
wnętrzu
autokaru.
Naprawdę

N

Autobusy, autobusy...

Koniec wakacji — początek wspomnień
Fot.: Paweł P. Połeć

SKARBY SŁUPSKIE
Położenie Słupska można wyznaczyć
odległościami: 20 km w kierunku połu
dniowym od wybrzeża morskiego (li
stka), 40 km na południowy zachód od
Słowińskiego Parku Narodowego (Smołdzino-Kluki) i zaledwie 2-3 km na za
chód od obrzeży Parku Krajobrazowego
„Dolina Słupi”. Takie usytuowanie predystynuje Słupsk do szczególnej roli,
jaką może on odegrać w ruchu turystycz
no-krajoznawczym na dużą skałę.
Turystyka w świecie przynosi znacz
ne korzyści, o ile oczywiście centrum
turystyczne jest należycie do swej roli
przygotowane jako baza w'ypadowa,
noclegowa i zaopatrzeniowa. Najistot
niejszą jednak jest sprawa celu turys
tycznego — poznawczego i wypoczyn
kowego, a ten wokół Słupska znajduje
się w dużym rozmiarze.
Znana jest rola wybrzeża morskiego

tworzą liczne jeziora — Jasień, Skotawsko Małe i Wielkie, Osiecko, Głębokie,
Żukowskie, Cechyńskie Małe i Wielkie,
Jeleń, Głęboczko, Chotkowskie, Kamieniczno i wiele innych. Występuje tu
duże urozmaicenie rzeźby terenu, ze
znacznymi nierównościami - od 20 do
200 metrów npm. Różnice w wysoko
ściach optycznie powiększa wąwóz rze
czny, w którym płynie Słupia.
Prawie trzy czwarte powierzchni par
kowej zajmują lasy, reszta to grunty
orne, łąki, wody i bagna. Około l,5
proc. to grunty trwale zainwestowane.
Ponad połowę otuliny parku stanowią
lasy z dużą przewagą sosny.
Park obejmuje cztery rezerwaty przy
rody: leśno-historyczny „Grodzisko
Borzytuchom” (ok. 27 hektarów), krajobrazowo-leśny „Gołębia Góra” (7

nowoczesny autokar lat 90-tych — to
czterometrowej wysokości i niemal
dwudziestometrowej długości maszy
na, dwupoziomowa i wyposażona tak,
że niektórzy nazywają ją „jeżdżącym
salonem”: jest tu radio, video, pokłado
wy bar i telewizor; czasem co nowsze
pojazdy mają na „pokładzie” najpraw
dziwszą kawiarnię ze stolikami, miejsca
do spania i toaletę.
W Zachodniej Europie autokary są
przeważnie produkowane przez firmy
znane z tego, że potrafią zrobić wszyst
ko, co tylko można spotkać na dro
gach: Mercedes, Fiat, Volvo, Berliet.
Po naszej stronie Europy jest również
parę zakładów, produkujących auto
kary: jednym z tych, które robią je
wyłącznie, jest polska fabryka w Sano
ku.

Obok Fabryki Autobusów w Sanoku
i Zakładów w Jelczu —; autobusy po
wstają też na Węgrzech i w Czecho
słowacji oraz w ZSRR.
W zachodniej części kontynentu — w
samej tylko RFN -— jest nie mniej, jak
sześć wytwórni tych pojazdów; niektó
re autobusy z RFN dopiero ostatnio
zawitały częściej na nasze drogi. Za to
inne typy coraz częściej pojawiają się na
naszych drogach w barwach polskich
firm przewozowych i biur podróży: na
przykład „Orbis” używa coraz częściej
znakomitych autokarów z RFN —
„Mercedesów” D302 i D303.
Z „naszej” części Europy jedynie
„Ikarusy” rodem z Węgier zdają się na
poważnie konkurować z fabrykami z
Zachodu: ich ostatni model, przedsta

wiany swego czasu ze szczegółami m.in.
przez „Pana”, niewiele już odbiega od
standardów zachodnioeuropejskich.
Polskie zakłady w Jelczu, znane z
doskonałych ciężarówek, a także fab
ryka w Sanoku — winny uważnie przy
patrzeć się wzorcom z Węgier i jak
najszybciej pójść w ślady bratanków
znad Dunaju: nasze autobusy, dobre na
polskie drogi i warunki, są już nieco
moralnie przestarzałe i pora ruszyć dro
gą postępu w pogoń za Europą, tym
bardziej, że „Mercedesy” i „Setry” nie
stoją w jednym miejscu i to, co jeszcze
dziś cieszy oko, może już jutro być
przestarzałe i niemodne. Zatem — sze
rokiej drogi!

rowerową, konną, kajakową) — insty
tucje ochrony przyrody pragną wyjść
naprzeciw współczesnym oczekiwa
niom społecznym, zachowując jednak
zasady sozologii, z myślą o' zdrowiu
człowieka i o przyszłych pokoleniach.
Dobro środowiska wymaga, aby
poza okolicą Jeziora Krzynia — wyeli
minować wczasowiska pobytowe, wy
korzystując jednak teren w celach węd
rówkowych i poznawczych. Możliwa
jest tu także produkcja tzw. zdrowej
żywności w oparciu o metody biologi
czne.

irracjonalnemu mniemaniu, iż ograni
czenia podyktowane troską o przyrodę
należy zmniejszyć lub usunąć, ponieważ
są pozostałością systemu totalitarnego.
Wręcz przeciwnie — to przecież wpro
wadzenie na siłę cywilizacji technicznej
bez uwzględnienia praw przyrody, do
prowadziło do kryzysowej sytuacji w
środowisku życia człowieka. Ochrona
przyrody, uznawana i popierana przez
postępową myśl ludzką wychodzi nie
tylko naprzeciw., ale i na ratunek za
grożonej ludzkości. Każdy z nas. na
małym odcinku konserwatorskiej o

chrony przyrody i szerokiej ochrony
krajobrazu, może spełnić swą rolę w
ogólnym dziele zwanym dziś ochroną
środowiska, w którym żyje człowiek.
Wszyscy możemy się przyczynić do
utrzymania w równowadze biologicz
nej „Doliny Słupi” — ważnego i pięk
nego skrawka Pomorza Środkowego.
Wykorzystanie zaś walorów środowis
ka dla celów poznawczych staje się
dodatkowo cenną atrakcją regionu.

W otulinie parkowej natomiast
wskazane jest sytuowanie bazy nocle
gowej i wczasowej, oczywiście poza
gruntami leśnymi i w odległości nie
mniejszej niż 100 metrów od brzegów
wód powierzchniowych. Strefa ochron
na parku ma bowiem przede wszystkim
zapewnić czystość wód spływających
na teren parku oraz utrzymanie wizual
nej harmonii w krajobrazie. Z kolei dla

Zielone jest piękne
w wypoczynku i lecznictwie. Bezsporne
jest również znaczenie poznawcze i nau
kowe Słowińskiego Parku Narodowe
go. Mniej popularne jest natomiast na
razie znaczenie Parku Krajobrazowego
„Dolina Słupi”.
Wbrew pozorom system ochrony
krajobrazu województwa słupskiego
nie powstał bez oporów. Już bowiem od
1976 roku Wojewódzki Komitet Ochrony Przyrody (ustawowy, lecz spo
łecznie pracujący fachowy organ opi
niodawczy i doradczy) wraz z wojewó
dzkim konserwatorem przyrody, a tak
że z Zarządem Wojewódzkim LOP w
Słupsku — bezskutecznie zabiegały o
zgodę władz dla tego przedsięwzięcia.
Dopiero przemiany lat 1980-1981 po
zwoliły na wznowienie starań i prze
konanie ówczesnego prezydium słups
kiej Wojewódzkiej Rady Narodowej o
celowości ustanowienia proponowanej
ochrony krajobrazu. Udało się osiąg
nąć ten cel na kilka dni przed ogłosze
niem stanu wojennego w Polsce.
Utworzony w 1981 roku Park Krajo
brazowy „Dolina Słupi” wraz ze swą

otuliną obejmuje obszar środkowego
biegu Słupi i jej dorzecza. Tafle wodne

ha), wodno-torfowiskowo-leśny „Je
ziora Małe i Duże Sitno” (51 ha) i
ornitologiczno-leśny „Gniazda Orła
Bielika” (10 ha). W otulinie parku
znajdują się cztery dalsze rezerwaty:
„Jezioro Głęboczko”, „Bukowa Góra
nad Jeziorem Pyszne”, „Jeziorka Chośnickie” i „Jezioro Cechyńskie Małe”.
W granicach parku ustanowiono 18
drzewiastych pomników przyrody, a w
strefie ochronnej — 26 pomników drze
wiastych i 8 głazów narzutowych. Do
datkową atrakcją „Doliny Słupi” i jej
otuliny są liczne zabytki antropogeni
czne — budowle sakralne i świeckie
oraz grodziska.
Niska gęstość zaludnienia (około 16
osób na 1 km kw.) na obszarach par
kowych oraz brak tam miast, przemys
łu i ważniejszych szlaków komunikacy
jnych, zwłaszcza linii kolejowych —
czynią ten krajobraz bardzo zbliżonym
do naturalnego, a miejscami nawet do
pierwotnego.

Udostępniając na terenach parko
wych racjonalną gospodarkę leśną, rol
ną, łąkową, rybacką, łowiecką (poza
rezerwatami przyrodniczymi) oraz tu
rystykę wędrowną i poznawczą (pieszą,

obszaru samego parku stawia się zada
nia utrzymania czystości wód i gleby,
ochrony przed nadmierną chemizacją,
ograniczanie zbyt intensywnej ingeren
cji człowieka w środowisko poprzez
niekontrolowaną penetrację gospodar
czą i turystyczną oraz zachowanie ist
niejącej zielonej masy organicznej, a
nawet jej pomnażanie.
Park Krajobrazowy „Dolina Słupi”
usytuowany jest w siedmiu gminach
województwa słupskiego: Słupsk, Dęb
nica Kaszubska (prawie 30 proc. po
wierzchni), Czarna Dąbrówka, Bytów,
Borzytuchom, Kołczygłowy i Kobyl
nica Słupska. Strefy ochronne parku
znajdują się aż w 11 gminach wojewó
dztwa. Tak więc, niezależnie od zadań
zarządu parku, również w interesie
władz gmin leży staranna opieka nad
substancją parku i jego otuliny, bo
wiem ten cenny obiekt przyrodni
czo-krajobrazowy ma ogromne znacze
nie dla zachowania biologicznej har
monii i naturalnych warunków życia.
Wyraz

instytucjonalnego

(LOP,

STSK, PTTK) i społecznego zaintereso
wania, a także praktycznych działań —
jest przeciwstawny pojawiającemu się

W M Wachniewski
Fot. autor

Józef Cieplik
Fot. Stanisław Wachniewski
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List otwarty do posła
pójdę ziemi słupskiej Edwarda Miillera

„Samorządność Słupska"
76-200 Słupsk

Czy
na swoje?

Chodząc ostatnio po mieście zauwa
żyłem, jak w oczach giną i tak już
nieliczne punkty usługowe.
Jestem młodym człowiekiem, który
może w niedługim czasie zasilić szeregi
bezrobotnych. Chcąc temu przeciw
działać postanowiłem, że zostanę „pry
waciarzem”. Dążąc do celu zacząłem
zbierać potrzebne informacje. Następ
nie poszedłem do Urzędu Miasta, aby
uzyskać zezwolenie.
Po załatwieniu wszystkich formalno
ści wywiązała się rozmowa między mną
a pracownikiem wydziału, w czasie któ
rej dowiedziałem się, że uchwałą Rady
Miejskiej w Słupsku zostaną podniesio
ne stawki dzierżawcze za lokale będące
własnością miasta. Stawki te
dla
niektórych bardzo drastyczne — wy
niosą najprawdopodobniej od 7,5 tys.
do 30 tys. za metr kwadratowy, przy
dotychczasowych opłatach l .300 do
3.000 złotych. Rozumiem, że miasto
potrzebuje pieniędzy, że stare stawki
były niskie, ale podnoszenie ich tak
wysoko akurat w tym czasie jest czyn
nikiem zniechęcającym nie tylko dla
takich jak ja, ale również dla osób już
prowadzących punkty usługowe czy
handlowe. Uważam, że powinno się
pamiętać o pewnej zdrowej zasadzie,
zwłaszcza w tak biednym kraju jak
nasz: albo bardzo wysoki podatek i
niski czynsz, albo wysoki czynsz i niski
podatek.
Nie można liczyć, że przy obecnej
kondycji finansowej społeczeństwa
zwiększa się obroty punktu usługowego
czy sklepu. Sądzę, że wspomniana pod
wyżka spowoduje z kolei podwyżkę
marż w sklepach oraz cen usług szews
kich, krawieckich i innych
szczegól
nie tych najbardziej podstawowych i
potrzebnych. Bo przecież nikt nie bę
dzie dokładał do interesu.
Patrząc z punktu widzenia kogoś,
kto chce dopiero zacząć, już na począt
ku wiem, że nie będzie mnie stać na
utrzymanie lokalu podstawowego, a co
dopiero pomieszczeń pomocniczych.
Pomyślałem sobie, że może są to tylko
obawy początkującego i niezamożnego
człowieka. Poszedłem więc do znajome
go. Sklep niewielki, bez zaplecza, ale
prawie 60 m kw. Według nowego cen
nika właściciel będzie płacił l.800.000
złotych (stara stawka 180.000). Do tego
ogrzewanie, energia, woda. Kiedy do
wiedział się, co go czeka, złapał się za
głowę. Uważam, stwierdził, że działa
nia te mają na celu nie tylko poprawie
nie kondycji finansowej miasta, ale tak
że „wykopanie” niektórych niewygod
nych kupców i rzemieślników. Nikt
bowiem nie zaniesie butów do podzelowania, kiedy taka usługa będzie
kosztować 150 tysięcy.
W pełni zgadzam się z tą wypowie
dzią, — bo uważam, że radni powinni
pamiętać o tym, że miasto jest tym
bogatsze, im bogatsi są jego mieszkań
cy. Myślę, że powinno się podnieść
dzierżawę, ale nie tak drastycznie.
Niechby ludzie mieli trochę czasu na
złapanie tchu.
W tym miejscu chciałbym zapytać
przewodniczącego odpowiedniej komi
sji rady, jakie są uzasadnienia ekonomi
czne i społeczne tak wysokich propozy
cji podwyżek. Społeczeństwu, które w
dużej mierze poniesie koszty tego po
ciągnięcia, należy się wyliczenie i udo
wodnienie, że tak właśnie być powinno.
Czytelnik
(imię i nazwisko znane redakcji)
Od redakcji:
Chętnie zamieścimy opinie przedsta
wicieli komisji rozwoju gospodarczego,
handlu i usług RM oraz Stowarzysze
nia Kupców Słupskich. W chęć „wyko
pania” niewygodnych handlowców i
usługowców nie bardzo wierzymy, ale
problem rzeczywiście, naszym zda
niem, istnieje.

Szanowny Panie Pośle!
Kierując do Premiera Rządu Rzeczy
pospolitej wniosek o odwołanie w try
bie pilnym wojewody słupskiego mgr
Andrzeja Szczepańskiego, użył Pan —
nie wiem na ile świadomie — formuły
listu otwartego. Jest ona zwykle stoso
wana, gdy autor zamierza coś wymusić
na adresacie — rolę groźby spełnia tu
przewidywanie negatywnego osądu opinii publicznej w przypadku niespeł
nienia postulatów zawartych w liście.
Premier Mazowiecki udowodnił już kil
kakrotnie, że nie jest skłonny ulegać
szantażowi, bez względu na to w jakiej
formie i przez kogo jest stosowany.
Sądzę, że nie ustąpi i teraz — tym
bardziej znając stanowisko sejmiku sa
morządowego województwa, na które
go decyzję o udzielenie wojewodzie Vo
tum zaufania i Pańskie działania miały
wpływ. Efekty więc Pańskiego obec
nego wystąpienia mogą być wręcz od
wrotne od zamierzonych — choć przep
raszam, nie wiem jakie te zamierzenia
rzeczywiście były.
Ja świadomie używam tu formuły
listu otwartego, gdyż chcę Pana, Panie
Pośle skłonić do udzielenia społeczeńst
wu wyjaśnień i odpowiedzi na kilka
zasadniczych pytań. Uważam, że mam
prawo do tego, gdyż prowadząc w
ubiegłym roku kampanię wyborczą
przyczyniłem się w pewien sposób do
wyboru Pana. Czuję się więc obecnie
współodpowiedzialny za sytuację spo
łeczną, do której swymi działaniami się
Pan przyczynił. Proszę więc o wyjaś
nienie:

— Na czym polega Pańska praca w
Parlamencie, jakie są wyniki działań
prowadzonych w Komisji Nadzwyczaj
nej ds. Badania Działalności MSW, co
Pan jako Poseł uczynił dla rozwiązania
problemu płac człuchowskich (i nie
tylko) nauczycieli?
— Co, jako Przewodniczący ZR
NSZZ „Solidarność” uczynił Pan dla
podniesienia poziomu świadomości i
wiedzy działaczy związkowych? Jakie
działania podjął Pan w kierunku ograniczenia problemu bezrobocia w
województwie? Jakie konstruktywne
kroki Pan wykonał, aby pomóc Komis
jom Zakładowym w rozwiązywaniu or
ganizacyjnych, strukturalnych i tech
nologicznych problemów narastają
cych w przedsiębiorstwach?
— Czy to prawda, że swego man
datu poselskiego używał Pan jako in
strumentu do załatwiania indywidual
nych spraw, również osobistych, jak
np. uzyskanie mieszkania na podstawie
nomenklaturowej, dziś już uchylonej,
uchwały nr 93 Rady Państwa, czy też
rozgrywek ambicjonalnych z posłem
Boguszem?
— Czy prawdą jest, że stanowisko
Przewodniczącego ZR wykorzystywał
Pan do prowadzenia polityki kadrowej
w województwie metodami powszech
nie potępionymi, stosowanymi w prze
szłości?
— Czy odcina się Pan obecnie od
prowadzenia walki politycznej metoda
mi polegającymyi na szkalowaniu uczciwych ludzi i dyskredytowaniu ich w
oczach społeczeństwa za pomocą po

mówień i kłamstw, oraz protegowania
na stanowiska w administracji państ
wowej i policji osób skompromitowa
nych politycznie, niekompetentnych i
ocenianych negatywnie pod względem
etycznym?
— Czy może Pan wyczerpująco uza
sadnić, dlaczego wniosek Komitetu Obywatelskiego w Słupsku w przedmio
cie odwołania wojewody, skierowany
do Premiera w czerwcu był „niedo
pracowany organizacyjnie” i które, sfo
rmułowane w nim prognozy nie po
twierdziły się? Czy potrafi Pan powie
dzieć w czym Pański obecny wniosek
nad nim góruje i określić koszty społe
czne blokowania sprawy przez 3 decy
dujące miesiące — do czego się Pan
obecnie przyznaje?
— Dlaczego, w ciągu niewiele ponad
roku przyczynił się Pan do powstania
urazów i rozdźwięków między ośrod
kami podregionalnymi, do rozbicia ru
chu solidarnościowego w Słupsku, do
odsunięcia się od Związku wartościo
wych ludzi powodując generalnie spa
dek zaufania do „Solidarności” w wo
jewództwie i obniżenie się jej społecz
nego prestiżu?
— Czy zdaje Pan sobie sprawę, że
niektóre działania Pańskie przyczyniły
się do wzrostu napięcia w województ
wie? Że do wydarzeń z dnia 3 września
związanych z rzekomą bombą w UW
mogło dojść tylko w atmosferze roz
grzanej walką polityczną i personalną,
w aurze narastającej podejrzliwości, w
sytuacji, gdy siły konserwatywne w „so
juszu” z „Solidarnością” blokują moż

Pochwal się tym, co masz!
Ten, kto na przełomie czerwca i lipca
odwiedził hall naszej głównej Biblioteki
w byłym kościele pod wezwaniem św.
Mikołaja — mógł dowiedzieć się, jak
nie powinno się robić wystawy książki
morskiej. Koniec czerwca to czas Dni
Morza, i chwała Bibliotece za pomysł,
ale jego realizacja była do kitu!
Przede wszystkim — pokazany tam
zestaw książek raził przypadkowością i
wyglądał biednie, co nie jest powodem
do chwały. Kto, jak kto — ale personel
placówki tego rodzaju powi
nien wiedzieć, co i jak zaprezentować!
Hall głównego budynku WBP jest po
prostu zbyt mały na takie wystawy.
Polacy obecni są na morzach pod włas
nym znakiem już siedemdziesiąt łat i
przez ten czas zebrało się sporo god
nych prezentacji dzieł literatury mary
nistycznej, by wspomnieć tylko książki
Jerzego Pertka, poświęcone dziejom
PMW i PMH przed, w czasie i po
ostatniej wojnie. Można byłoby nimi
wypełnić naprawdę sporą salę — na
przykład jedną z czytelni, przystosowa
ną przecież także do eksponowania
posiadanych zbiorów.
Zbieranina, zaprezentowana nam w
czasie ostatnich Dni Morza, wyglądała

fatalnie — brakowało jej tak „zęba”,
jak jakiejkolwiek myśli przewodniej.
Starczy już tego raz i na zawsze.
Mieszkamy nad morzem i powinno to
być widoczne wszędzie, nawet w czyte
lni bibliotecznej, zwłaszcza w czasie
morskiego święta.
W sposób beznadziejny przegapiono
co najmniej dwie okazje do zorganizo
wania tematycznych wystaw morskich
„z prawdziwego zdarzenia”. Jedna
to sześć dziesiątków lat naszej żeglugli
pasażerskiej, druga zaś — to 70-lecie
naszego morskiego szkolnictwa...
Na szczęście nie braknie okrągłych
morskich rocznic i w nadchodzącym,
roku 1991. Będzie to rok jubileuszu
naszych dwóch głównych armatorów,
tj. PZM i PLO, oraz firmy ratowniczej
— PRO.
Jubileusze te przypadną w styczniu
dlatego już teraz rzucam propozycję
hobbistom i zbieraczom morskim, by
terez oni, nie czekając aż WBP znów
po macoszemu obejdzie się z niewygod
nym dla niej wyraźnie tematem
zorganizowali własną wystawę tak,
jak
powinna
ona wy
glądać. Sięgnijmy po wzorce im
prez, organizowanych przed laty przez

KARTKI Z HISTORII
„Solidarność Słupska” — 1981
Sztandar dla Zarządu Regionu
Dzień 29 sierpnia 1981 r. przeszedł do historii. W
pamięci członków NSZZ Solidarność Regionu Słups
kiego, pozostanie na długo jako dzień o doniosłym
znaczeniu, powagi i skupienia. W kościele N.M.P.,
Ordynariusz diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, ksiądz
biskup Ignacy Jeż dokonał poświęcenia sztandaru Za
rządu Regionu w Słupsku. Honorowy poczet stanowili:
Romuald Kulig, Zygmunt Goliński, Ryszard Śliwiński.
W uroczystości uczetniczył Kapelan Solidarności, ksiądz
Henryk Jankowski.
Sztandar Solidarności PKS
W przeddzień I rocznicy podpisania porozumień sierp

SKK. Może najpierw to m y musimy
pokazać, co chowamy w naszych sza
fach, a szanowna WBP obudzi się z
przydługiego nieco zimowego snu do
piero w roku pięćsetlecia wyprawy Ko
lumba, i wyszpera z głębi swych maga

niowych, w kościele p.w. Błogosławionego Maksymiliana
Kolbe odbyła się uroczystość poświęcenia sztandaru
Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność PKS w Słupsku.
Aktu poświęcenia dokonał Biskup Ignacy Jeż.
I Zjazd NSZZ Solidarność
Społeczeństwo oczekuje, że Zjazd będzie negocjowaniem
pokoju, który zaczął się rok temu w Stoczni Gdańskiej ajest
potrzebny krajowi i Europie. W imię Chrystusa i Jego
Matki życzę Solidarności by Zjazd przyniósł upragnione
owoce pokoju i ładu w Ojczyźnie... Matce Bożej, Pani
Jasnogórskiej Was polecam.Zjazd będzie negocjowaniem
pokoju, który zaczął się rok temu w Stoczni Gdańskiej a jest
potrzebny krajowi i Europie. W imię Chrystusa i Jego
Matki życzę Solidarności by Zjazd przyniósł upragnione
owoce pokoju i ładu w Ojczyźnie... Matce Bożej, Pani
Jasnogórskiej Was polecam... Tymi słowami zakończył
swą homilię Ksiądz Prymas Kardynał Józef Glemp w
czasie uroczystej mszy św., która rozpoczęła pierwszy
dzień Zjazdu NSZZ Solidarność w Gdańsku.

liwość reformatorskich przemian —
czy strajk kolejarzy niczego Pana nie
nauczył?
Tak jak uważam, że mam prawo do
zadania Panu tych pytań, mam też
prawo zwrócić się do Pana z wnios
kiem, aby złożył Pan mandat poselski i
ustąpił ze stanowiska Przewodniczące
go Zarządu Regionu. Rzeczywistość
potwierdza, że Pan, Panie Pośle, podo
bnie jak wojewoda „...okazał się czło
wiekiem, którego (...) nie stać jest na
zmianę sposobu myślenia a tym samym
na zmianę podejścia do spraw społecz
nych (...) Prawdopodobnie przeszłość
polityczna do tego stopnia zaciążyła na
Pańskim stosunku do rzeczywistości, że
nie jest Pan go w stanie zmienić. Na
stępstwem tego jest szereg popełnio
nych przez Pana błędów, zwłaszcza w
zakresie polityki kadrowej, co stało się
szczególnie widoczne w trakcie ostat
niego reformowania administracji pań
stwowej. Odbiło się to także na sposo
bie rozwiązywania zaistniałych na tym
terenie sporów i konfliktów społecz
nych...” itd. cytuję Pańskie wystąpienie
do Premiera. Uważam, że poważnych
błędów politycznych nie popełnia się
bezkarnie, stąd rezygnacja Pańska by
łaby z korzyścią dla uspokojenia atmo
sfery w województwie, dla dobra ruchu
solidarnościowego i budowy nowego
kształtu Państwa i samorządu teryto
rialnego, który powinien powstawać w
atmosferze spokoju. Pańska działal
ność temu spokojowi nie służy.
Krzysztof Wojcieszyk
Szef Parlamentarnej Kampanii
Wyborczej „Solidarności”
zynów swoje morskie skarby?
Sławne morskie wystawy SKK nie
obejmowały w ogóle książek marynis
tycznych to przecież dziedzina warta
osobnego przedstawienia.
Do zobaczenia więc — za rok, w
którejś z większych sal miasta: pochwa
lmy się tym, co mamy!
win w
Na zdjęciu: część morskiej kolekcji
autora.

Szansa
dla szpitala
W Ministerstwie Zdrowia i Opieki Społecznej złożyła wizytę słu
pska delegacja z przewodniczącą
rady fundacji budowy szpitala wo
jewódzkiego, dr Anicetą Ryznar-Wasak. Delegacji towarzyszył po
seł OKP Jan Król.
W toku rozmów ustalono, że
ministerstwo przekaże na budowę
słupskiego szpitala kwotę 10 milia
rdów złotych z budżetu państwowe
go na dofinansowanie inwestycji
związanych ze służbą zdrowia.
mz
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Przedsiębiorstwo Zagraniczne
„INTERCORP-INTERNATIONAL"

poleca swoje usługi w zakresie wykonawstwa budowlanego wszelkich obiektów.
Firma specjalizuje się w realizacji obiektów użyteczności publicznej.
Buduje:
— obiekty służby zdrowia
— obiekty administracyjne
— budynki oświatowe
— ośrodki wczasowo-wypoczynkowe i sanatoryjne
— obiekty przemysłowe
— obiekty komunikacji i łączności
PZ „Intercorp-lnternationar sprawdziło się na następują
cych obiektach:
— Wojewódzka Przychodnia Matki i Dziecka w Słupsku
— Budynek Urzędu Wojewódzkiego w Słupsku
Obecnie przedsiębiorstwo prowadzi prace m.in. na na
stępujących obiektach:
— dworzec PKP w Słupsku
— zakład przyrodoleczniczy oraz ośrodek wczasowo-sana
toryjny Politechniki Wrocławskiej w Ustce.
Przedsiębiorstwo zatrudni natychmiast wykwalifikowa
nych pracowników w zawodach:
— murarz-tynkarz
— posadzkarz
— dekarz-blacharz
— betoniarz-zbrojarz
— cieśla
PZ „Intercorp-Internationai” gwarantuje atrakcyjne zaro
bki w systemie pracy akordowej.

Zgłoszenia pracowników i informacje
— tel. 242-39 i 280-72 w Słupsku
Zapamiętej te telefony!

Z NARODEM
WID ZIANAOD ŚRODKA
(Ode. 11)
3. marca PAP informowała, że: „członek Biura Politycznego KC
PZPR, prezes Rady Ministrów PRL, minister Obrony Narodowej,
gen. Wojciech Jaruzelski, członek delegacji PZPR na XXVI Zjazd
KPZR spotkał się 3 bm. na Kremlu z członkiem Biura Politycznego,
Przewodniczącym Rady Ministrów ZSRR, Nikołajem Tichonowem”. Społeczeństwo dowiedziało się z tego komunikatu, że
omawiane były problemy współpracy opartej na zasadach równości
i wzajemnej, braterskiej pomocy.
Tylko niewiele osób wiedziało, że w czasie spotkania na Kremlu 3
marca 1981 roku premier Wojciech Jaruzelski przy przedstawianiu
stronie radzieckiej programu swego rządu, złożył również szczegóło
wą „Informację o staie przygotowań państwa do wprowadzenia
stanu wojennego” oraz zapewnił, że kierownictwo polskie „mając
świadomość sojuszniczego zaplecza, jest zdecydowane do sięgnięcia
po ten środek obrony kraju przed kontrrewolucją”.
K.:— Z tego co Pan powiedział wynika, że na wiosnę strona
rządowa była już gotowa do konfrontacji ze społeczeństwem i że
Związek Radziecki był dobrze o o tym poinformowany. Dlaczego
wobec tego w marcu i kwietniu ponownie wystąpiła groźba inter
wencji zbrojnej ZSRR? Czy mógłby Pan przedstawić tło tych
wydarzeń oraz choćby najistotnejsze fakty?
R.J.K.:— Pańska uwaga odnosząca się do tego, że na wiosnę
strona rządowa była gotowa do konfrontacji ze społeczeństwem jest
nieprecyzyjna. Rząd miał plany wprowadzenia stanu wojennego,
miał koncepcję zniszczenia „Solidarności”, ale w ówczesnych waru
nkach po prostu nie widział jeszcze możliwości wprowadzenia tego
w życie. Pomijając jakiekolwiek inne motywy, jakimi generał
Jaruzelski mógł się kierować, on nie widział szansy na wprowadzenie
stanu wojennego ze względów czysto pragmatycznych. Chodziło
bowiem o to, aby operację tę nie tylko zacząć, ale przede wszystkim
zakończyć dla „ludowej władzy” zwycięsko. Na wiosnę nie było to
realistyczne, a nawet możliwe, ponieważ od strony władzy było
częściowo rozłożone MSW, niepewne wojsko i trochę twardogłowych w rozsypującej sią partii; natomiast po stronie przeciwnej nie
tylko milionowe rzesze „Solidarności”, ale niemal całe społeczeńst-
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wo, które było władzy przeciwne. Przy takim stosunku sił o
jakimkolwiek powodzeniu akcji uderzeniowej nie mogło być mowy.
W tej sytuacji gen. Jaruzelski zawsze, i przed 3 marca i później,
zapewniał Moskwę, że jest zdecydowany na wprowadzenie stanu
wojennego, a jedynie w nigdy niekończących się rozmowach z
Rosjanami — do których i ja osobiście według jego wytycznych
przygotowywałem materiały — tłumaczył, że trzeba trochę od
czekać, aż stosunek sił choćby trochę się poprawi, aż „Solidarność”
straci na popularności, a rząd pozyska choćby częściowe poparcie
społeczeństwa. Wykazywał im także, iż czas potrzebny jest i po to,
aby skonsolidować siły, na których mogłaby się oprzeć władza
(chodziło tu o znane słabości MSW i partii).
Rosjanie —jak zwykle we wszystkich kontaktach z gen. Jaruzels
kim — słuchali tego co było im wygodne lub co chcieli usłyszeć. Na
początku roku 1981 słyszeli tylko, że wyraża on gotowość do
„obrony socjalizmu” w Polsce i że jest zdecydowany wprowadzić
stan wojenny. To że jednocześnie mówił, iż trzeba z tym czekać aż
powstaną ku temu warunki, a głównie aż poprawi się stosunek sił,
uważali za nieistotne, ponieważ niekorzystny stosunek sił gotowi
byli w każdej chwili zmienić, kierując do Polski swoje dywizje, a
nawet czeskie i niemieckie.
Na tym właśnie tle, tuż przed objęciem funkcji premiera przez gen.
Jaruzelskiego, Moskwa wystąpiła z inicjatywą odbycia od 16. marca
na terenie Polski oraz wokół jej granic — nieprzewidzianego

uprzednio planami — wielkiego ćwiczenia dowódczo-sztabowego z
wojskami, w którym uczestniczyć miało około 150 tysięcy żołnierzy,
w tym na terenie PRL 30 tysięcy.
Sztab Generalny WP miał w tym względzie jak najgorsze przeczu
cia, gdyż Rosjanie nie ukrywali, iż ćwiczenie to ma ścisły związek z

sytuacją w Polsce i jest pomyślane jako forma internacjonalistycznej
pomocy komunistom polskim z przyjętą od początku kryzysu
taktyką niedenerwowania Moskwy, kierownictwo partyjno-rządowe tę ofertę internacjonalistycznej pomocy przyjęło. Jak tę pomoc

rozumieli Rosjanie, można było się przekonać już wkrótce.
Otóż na krótko przed VIII Plenum PZPR, na którym podjęte były
decyzje o zmianie na stanowisku premiera Rządu PRL, do Polski

przybyła grupa 18 generałów radzieckich ze Zjednoczonego Dowó
dztwa, w tym wszyscy zastępcy marszałka Kulikowa, aby sprawdzić
jak Wojsko Polskie przygotowane jest do ćwiczeń „Sojuz 81”. Za
aprobatą MON odwiedzili oni wszystkie okręgi wojskowe oraz
rodzaje Sił Zbrojnych, sięgając niekiedy dywizji, a nawet pułków.
Generałów tych wcale jednak nie interesowały sprawy wyszkolenia
czy sprawności bojowej wojsk, a wyłącznie stosunek kadry dowód
czej do kontrrewolucji. To na co sobie pozwalali w rozmowach z
polskimi oficerami (niekiedy w cztery oczy), to już nie była agitacja,
a wręcz wzywanie do walki przeciwko własnemu społeczeństwu.
W I. pułku zmechanizowanym w Wesołej koło Warszawy doszło
nawet do tego, że generał armii Afanasij Szczegłow (jedna z
najwredniejszych postaci szowinizmu rosyjskiego) zadał dowódcy
tego pułku pytanie: „Jak będziecie działali w przypadku jeśli zajdzie
potrzeba usunięcia strajkujących z zakładu pracy?”
Charakter planowanych ćwiczeń „Sojuz 81” zaczął się jeszcze
bardziej wyraziście rysować, kiedy od 14 lutego na teren Polski
zaczęły przybywać rosyjskie grupy rekonesansowe. Okazało się, że
celem prowadzonych rekonesansów wcale nie były typowe dla
ćwiczebnych działań sztabów i wojsk lasy i poligony wojskowe, a
takie obiekty jak: lotnisko Okęcie, Centrum Radiowo-Telewizyjne
na Mokotowie, Huta Warszawa, FSO Żerań, Stocznia Gdańska,
kluczowe zakłady przemysłowe Elbląga, Szczecina, Poznania, Wrocława, Świdnika i innych. Przybyłych z głębi terytorium ZSRR
radzieckich generałów interesowały także lasy jako bazy ześrodkowania wojsk, ale nie z dala od wielkich aglomeracji miejsko-przemysłowych, jak to bywa w rutynowych ćwiczeniach, ale
właśnie na styku z tymi aglomeracjami. Tak np. w pobliżu War
szawy na rejon ześrodkowania jednej radzieckiej dywizji wybrano
Puszczę Kampinoską, a dla drugiej wytypowano rejon Pyr.
W czasie rekonesansów przed ćwiczeniem „Sojuz 81” były i takie
sceny kiedy radziecki generał w przebraniu cywilnym dzielił się
swymi troskami z oprowadzającym go również po cywilnemu
oficerem WP: „Możemy rozwinąć się przed zakładami pracy,
zablokować je, ale co dalej? Jak zmusić ludzi do pracy?”
Ö tym wszystkim wiedział szef Sztabu Generalnego gen. broni F.
Siwicki oraz Minister Obrony Narodowej i — w tym czasie —już
premier Rządu PRL gen. armii W. Jaruzelski. Za ich zgodą
przekazane zostały stronie radzieckiej nawet plany budynków
użyteczności publicznej wytypowanych na radzieckie komendan
tury wojskowe w stolicy oraz w kilku innych miastach Polski.
Mówiąc o tych faktach, nie chcę choćby w najmniejszym stopniu
sugerować, że generałowi Jaruzelskiemu, a zwłaszcza Siwickiemu,
zależało na sprowadzeniu radzieckich posiłków do Polski. Byłoby to
nieprawdą. Natomiast nie ulega kwestii, że wyrażenie zgody na
nieplanowane ćwiczenia „Sojuz 81”, a później przymykanie oczu na
przygotowywany przez Rosjan scenariusz tych „ćwiczeń” w tak
skomplikowanej sytuacji kraju było co najmniej nieostrożnym
igraniem z ogniem, delikatnie mówiąc.
(c.d.n.)
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Niepolityczny saVoir-vivre
— Sporo czasu zajęło niektórym radnym z X wyżalanie się na sesji na
lokalny dwutygodnik, w którym opisano partyjno-władzowy obyczaj
trunkowo-gościnny, tym razem w wykonaniu nowych liderów samorządu.
Wstyd nie tyle kraść, co wpaść?
— Przy przewodniczącym Zarządu Regionu „S” powstał wydział ds.
bezpieczeństwa publicznego. Wygląda na to, że przywódca ma już wszystko
na wszystkich. Redakcja, pozostając w głębokim strachu, przyznaje się bez
żarowy do swoich rodzinnych oraz służbowych powiązań z ubecją,
żydokomuną, tudzież niewierzącymi cyklistami chorymi na AIDS. A
ponadto, że osobiście założyła broń i handlowała podsłuchem. Ale w stonkę
ziemniaczaną wrobić się nie da!
— Autor prasowego serialu o komendantach ogłosił na kolegium, iż na
wnioski zainteresowanych funkcjonariuszy będzie wydawał zaświadczenia,
że nie widział tych policjantów na oczy. Szczególnie zagrożonych pode
jrzeniem o współpracę redakcja informuje, że za drobną opłatą mogą zostać
obsmarowani na łamach. Od sierżanta wzwyż materiałów nie trzeba
dostarczać.
— Rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej w X przyniósł był do
redakcji następujący żart na piśmie:
Informacja dla red. Ham(a) do rubryczki ,,Niepolityczny savuar-vivr” w
,.Samorządności Słupskiej”.
Z dobrze poinformowanych źródeł składnicy surowców wtórnych doniesio
no, że 1222 egzemplarze numeru 7 znanego dwutygodnika miały ciężar prawie
100 kg i zasiliły wagą swoich publikacji przetwórnię makulatury w P.
Policjanci liczą na wdzięczność redaktorów za litościowy gest. Z pozostałych
w X egzemplarzy kupili kilka, co nie oznacza, że będą w ten sposób
podtrzymywać działalność pisma.
Gdy organu nie kupują, nie ma co w głowę zachodzić o rozwiązanie
krzyżówki. Lepiej pomyśleć o oszczędności... czasu i papieru, a nagrodę
przeznaczyć na kupno ,,Szpilek ” bo nie jest wesoło!
„Struż”
Z użycia nieznanego nam bliżej hasła „savuar-vivr” (nie mylić z
„savoir-vivre) wnosimy, że „Struż” najwyraźniej przejął się kawałem o
policjantach i trotuarze, które to słowo zdołał był już zapewne opanować.
Egzemplarze przeznaczone na przemiał będziemy odtąd przekazywać
Zarządowi Regionu celem ich publicznego palenia — historia uczy, że po
jakimś czasie okazuje się to korzystne dla wydawcy. Nie dziwi nas, że przez
ponad miesiąc nikt nie miał czasu przesłuchać redaktora naczelnego jako
świadka w sprawie, skoro kwiat struży porządku — między mszami a
czystkami — ugania się po skupach makulatury. Powziąwszy zaś cenną
wiadomość o marnym efekcie naszej pracy oszczerczej w poprzednim
systemie kolportażu — informujemy tą okazją nowych Czytelników, że w
numerze siódmym była mowa m.in. o tym, iż w X można zostać
wojewódzkim komendantem policji, zastąpiwszy kompetencje i czyste
sumienie poparciem związkowego posła.
•______ ______ ________
Ham .

organizowanych uroczystości — nic
bowiem innego nie mają do roboty.
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,Gdzie panuje despotyzm, drży każdy, ale nikt tak
bardzo jak sam despota.”
Hebbel
„Tyrani zawsze nie doceniają walorów moralnych.”
Madariaga
„Możemy się zalamć, jeśli poddamy się i pozwolimy
uczynić z siebie urzeczywistnienie dla cudzego modelu
rzeczywistości.”
Bellow
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Wesołych Świąt
Czterdzieści z okładem lat peerelu
pozostawiło nam w spadku tyleż miliar
dów dolarów długu, chaos przestrzen
ny, księżycową ekonomię i skażoną
przyrodę, których przywrócenie do ró
wnowagi potrwa zapewne dłużej, niż
zajęło doprowadzanie do stanu obecnej
zapaści. Zdawać by się więc mogło, że
nie ma ani chwili czasu do stracenia,
trzeba zawijać rękawy i brać się do
naprawy Rzeczypospolitej. Gdybyż je
szcze było wiadomo, jak się do tego
zabrać, od czego zacząć!? Takie rzeczy
w normalnym kraju zazwyczaj wiedzą
politycy, nasze jednak debiutujące eki
py zdają się mieć z tym niejakie trudno
ści — Najjaśniejsza Rzeczpospolita Lu
dowa tego nie nauczyła, sama zresztą
biedaczka nie bardzo umiała. Sporo,
owszem mówiła o dobrej robocie, rzete
lności zawodowej, układaniu podwalin
i rozwijaniu perspektyw, ale jeśli coś z
tego jej się rzeczywiście czasem przyda
rzyło, to raczej przypadkiem i nie za
sprawą jej kierowniczej siły. Ta miano
wicie, ze stronnictwami sojuszniczymi
pospołu doskonaliła zupełnie inne umiejętności praktyczne, wśród których
nie najmniej ważną była nauka o ob
sadzaniu i podstawianiu stołków, sek
ret dojenia państwowej krowy obiema
rękami, sprawność utrącania ewentual
nych konkurentów, no i wreszcie szla
chetna sztuka świętowania sukcesów, a
w przypadku ich braku świętowania
czegokolwiek. Jest samo przez się zro
zumiałe, że ta ostatnia umiejętność,
jakp wymagająca licznych rzesz współ
organizatorów i współuczestników sta
łą się dostępna nawet dla niezupełnie
wtajemniczonych w pozostałe sekrety
uprawiania polityki prowincjonalnej.
Mogli oni nie zdawać sobie z tego co
naprawdę świętowano, zdołali jednak
opanować podstawową zasadę — świę
tować trzeba często, w miarę regularnie

Myśli przeja
„Nieszczęśliwy jest kraj, którypotrzebuje bohate
rów.”
Brecht
„Jest to nieszczęściem ludzi zacnych, że bywają tchórz
liwi.”
.
Voltaire
„1 za każdym razem, gdy gdzieś w świecie dzieje się
krzywda, jacyś ludzie stają się gorsi — przez utratę
odwagi.”
De Montherlant
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„Żyć trzeba tak, jakbv dzieje świata miały sens.”
Wells
„Któż obywatel? Ten, co swemi trudy wspiera los
braci, choć przeciwność bije.”
Kniaźnin
„Patriotyczna postawa milicjanta to wypływający z
ideologii marksistowsko-leninowskiej jego stosunek do
ojczyzny.”
Machura
(wybrał: mz)

oraz wystawnie. Nie wystarczą święta
tzw. kalendarzowe, okolicznościowe
składania wieńców, pochody, wiece i
akademie ku czci, od czasu do czasu
trzeba też organizować obchody nad
zwyczajne —- wielodniowe i wieloimprezowe. Świętowanie, oprócz podsta
wowego na pozór celu — urozmaicania
życia tzw. szarym ludziom (którzy zre
sztą na ogół niezbyt się garną do zor
ganizowanych obchodów, chyba, że
mają możliwość coś okazyjnie kupić —
stąd nieodłącznym elementem dużych
imprez są zazwyczaj jarmarki hand
lowe) ma i drugi, który moim zdaniem
jest celem rzeczywistym — pozwala
mianowicie politykom przypomnieć się
społeczeństwu. Dobrze przygotowane
obrzędy o bogatym programie rozpro
pagowanym szeroko w prasie i na pla
katach są w stanie sporą część społecze
ństwa utwierdzić w przeświadczeniu, że
sprawy publiczne spoczywają w rękach
dobrych organizatorów, nieobojętnych
również na potrzeby wyższego rzędu.
Pewna wreszcie kategoria działaczy ma
szansę zaistnieć wyłącznie przy okazji

O gustach podobno się nie dyskutuje.
Ja osobiście nie przepadam za wygła
szaniem mów ku czci, składaniem wień
ców w rocznicę, wyścigiem w workach
o puchar Wielkiego Przewodniczącego
itp. atrakcjami. Dość się na to napat
rzyłem w ciągu ponad 30 lat życia w
cieniu komunistycznej władzy i kojarzy
mi się to niesympatycznie. Wiem, że
dopiero niedawno skończył się czas,
kiedy niewiele mogliśmy praktycznie
uczynić ponad ułożenie kwiatowego
krzyża. Ale przecież się skończył.
Zawsze wierzyłem, że różnica między
bolszewizmem i demokracją nie polega
wyłącznie na tym, że ważne obiekty
oddaje się do użytku 11 listopada a nie
22 Lipca, podczas gdy tzw. poślizg
inwestycyjny tu i tam trwa 4 lata.
Przykro byłoby mi stwierdzić, że byłem
w błędzie. Nie tylko o gusty jednak
rzecz idzie i o osobiste rozczarowanie.
Obawiam się, że ludzie, którzy przygo
towują igrzyska miast odbudowywać
Rzeczpospolitą nie bardzo wiedzą, jak
się do tej odbudowy zabrać — peerel
ich nie nauczył. Obawiam się również,
abym na którejś z kolei mszy odprawia
nej na szlachetną intencję, nie zobaczył
odzianych w komże partyjnego woje
wody i dowódcy brygady zomo —
musiałbym wtedy chyba przystać do
Towarzystwa Krzewienia Kultury
Świeckiej lub może nawet dać się ob
rzezać.
KJW

KRZYŻÓWKA NR 11
POZIOMO: —1) łaźnia fińska; 5) kwitnie jesienią (ale nie aster); 8) krótki bicz
upleciony z rzemieni, zakończony rączką; 9) np. „Samorządność Słupska”; 10)
sierpowe pieczywo; 11) ponoć nie śpi; 12) tytuł dramatu Sławomira Mrożka; 14)
tropikalna roślina zielna z rodziny traw; 16) list żelazny; 17) pułapka, matnia; 18)
słoniowa — bardzo cenna; 19) okazała budowla; 22) osada dyszla złożona z dwu
drążków; 24) pozioma belka służąca do usztywnienia konstrukcji i podparcia
stropu; 27) w nim porcja lodów; 28) zamek błyskawiczny; 29) wydanie książkowe
zawierające reprodukcje np. malarstwa; 30) sygnał zakończenia łowów, odegrany
na trąbce lub rogu; 31) przystąpienie do czegoś, wzięcie udziału; 32) atrofia —
bardziej swojsko; 33) senne widzenie, mara.
PIONOWO: —1) minerał o doskonałej łupliwości; 2) listopadowy solenizant; 3)
odmiana bajki; 4) koniec biegu rzeki; 5) nasilenie, wzmaganie się — w przenośni; 6)
czasomierz; 7) skok akrobatyczny; 13) jon o ujemnym ładunku elektrycznym; 15)
skrzypce podhalańskich górali; 19) ulicznik paryski; 20) i jedzie i płynie; 21) dłuto
półokrągłe do żłobienia w drewnie okrągłych otworów; 22) owad dwuskrzydły z
rodziny bąków; 23) wysmukła, zaostrzona skała; 25) tkanka tworząca szkielet
zęba; 26) kamień porowaty używany w gospodarstwie domowym.
JAR
Rozwiązania, wyłącznie na kartkach pocztowych, prosimy nadesłać do redakcji „Samorząd
ności Słupskiej”, ul. Zamenhofa 1,76-200 Słupsk — z dopiskiem „KRZYŻÓWKA NR 11” —
w terminie dwutygodniowym — licząc od daty ukazania się pisma. Do rozlosowania wśród
autorów poprawnych odpowiedzi: NAGRODY
Rozwiązanie krzyżówki nr 9:
Poziomo: — koczkodan, anoda, stereotyp, awizo, antropoid, odma, strzała, odczyt, waza,
kajakarze, retor, zadawanie, egida, komendant.
Pionowo: — kusza, czert, kredo, ditto, napad, mosiądz, majorat, nuta, ryza, półka, ikona,
Ocha, mysz, sworzeń, rzutnik, krzak, Judym, kawon, renta, efekt.
Za poprawne rozwiązanie krzyżówki nagrodę otrzymuje Józef Grządzielski, zam. w
Słupsku, ul. 22 Lipca 17/17.
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