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9/VII Brzuchowice
Kochany Belku! Naprzód porę słów o zjeździe. Podobały się

ci się

(sic!)

uchwaly tyczęce organizacji i słusznie, dziwiłem się, że innym się nie podobały,
bośmy z Wit. mieli trochę

kłĘpotu z przeprowadzeniem ich. Przedtem omówiłem

tę sprawę osobno z każdym facetem, Niektórzy, jak Leon,Wicek i Kozak rozpytywali
tylko przy gawędzie. a jak to ::; owo przy nowej organizacji wyględać będzie i

nie stawili żadnych zarzutów. Miller od razu powiedział, że to wszystko jest
głupstwo, że wszystko, co jest w tym projekcie dobrego, to już istnieje, co
zaś złego to jest właśnie moim wymysłem, że wreszcie najlepsze strona projektu
jest jego nieziezczalność, Reszta: Jerzy (Adam, Химмаш.) i Felek, żadnych

na razie zarzutów nie czynili. Dopiero na zjeździe rozpoczęła się nieskończona
polemika. Opozycję byli Miller i Jerzy, obstrujcję zasudniczę Felek. Inni byli
wahajecy się. Wogóle dotychczasowy sposób roboty i organizacji tak utkwił lugłowie, że ani rusz z tego wybrnyć nie mogę, jedni przez ambicję (Miller
i Jerzy) chcieliby

tę role odgrywać jaka niegdyś ja z Edm. odgrywa-

liśmy, inni oponowali bodej głównie dla tego, że się boję brad na siebie odpowiedzialność za swoję robotę

- najwyraźniej występowało to u naszego cudownego

dziecka - Felusia, Jako kompromis wyszła owa Komisja Wykonawcza, która na rezie
sądząc ze słów facetów null‘jmehlonoé наддув“ rozszerzony C.K.R. wraz z
autonomię i być tym semym, czym był C.K. dawniejszy. No, ale szczęśliwie omineliśmy ten szkopuł, bo gdy przyszło do rozpraw nad tym, czym ma być realnie
owa Kom. Wykon. sprowadziła się do rozmiarów odpowiednich, chociaż i tak kompro=
misowo dostały się jej rzeczy, które w moim plenie, zresztę niewyraźnym,
łem usunęć spod zerzędu ogólnego, mianowicie mówię o technice - gra.

chcie-

rosjet-

dzeczach, to chciałem zostawić w naszym ręku. Zreszto siło rzeczy z czasem to

się axiksgwku urzędzi tak, jak planowałem. Ciekawym

dla mnie była niechęć pl?“111
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W
es

wszystkich facetów dla

Mllera, natowiast ogromnie charakterystycans

nieprzyjemnym zgrzytem było dls mnie zachowanie się Jerzego z
ng &mbicje,

śx&kwżxuxxzkaż drżał on wcięż o to,

rzeczę i

jego wykoszlawio=

by "zagranica" nie otrzymała

przewagi nad "krajem", wyrażał zaś tę swoją obawę w tok zabowny nieraz
sposób,
że, chociaż się gniewałem,

wiać mi się chciało.

Kul", ten sae zachowywa? po-

ważniej, oponował osobliwie gdy Felek wystąpił z zasadniczę krytykę i gwa?toweł
o centralizm i o opiekę nad soby samym, potem jednek …

zamilkł i bawił

się tyne głosując niekiedy na карбида z Jerzym contra, jedynie dla tam że
- {Aâ: i Witold mówimy Fo Silng rozprawę mieliśmy też z powodu Litwy.

Jerzy шпионы, że to nowy, sprzeczny z
krok,

добусбскамоне taktykę i zasadami

polegajecy na jednoczeniu Litwy i wtręcenia swego nosa do spraw innego

narodu. Miller ironicznie się uśmiechał na to "nowstorstwo" i "zaborczość"
nasze. No, ale wreszcie wszystko się skończyło tak jek trzebs było, Rozémieszyło mnie tylko to, że ja i Witold byliśmy w wniejszości parę тазу - jako
judofile i jako przeciwnicy centrelizmu w orgenizacji. To ci los amerykański!
Jak ci się to podoba? Terez do interesów.

1) Z załoczonezo listu Jerzego wi=

dzisz, że się będzie probowała nowa dziura. Wielkich nadziei na nie nie posiadam, paskudny grunt, a jestem pewien, że po wakacjach postawię nowe dziurę

uk samo urzedzong jak dziura małego i $$$.ch tylko na tutejszej granicy.
Adres krakowski ma być teskiego, już do niego o tym nepisałem i prosiłem, by
do ciebie napisał o tym, jak masz mu wysłać dw pud bi. o który na gwałt proszę,
W ten pud włęcz: I) 2 komplety Górnika, 200 sprawy górniczej i b) wszelkiej
&gitacyjnej po trosze tak, by wyszedł pud (z wyjetkiem Katolika i kto z czego
żyje). Według wskazówek teskiego wyślij to jaknajprędzej do niego i zarazem
zawiadom mnie o tym żeś to załatwił.

3) Załoczem ten list Jerzego i kartkę Ko-

zaka, Z listu Jerzego zauważ i przeczytaj ustęp (to słowo przekreślone) Osarzowi
ustęp o porozumiewaniu sic z Bundem przed mejem, przykre to sprawa, ale
nie poruszajmy jednak tej sprawy. Zwróć uwagę i na cyfry oznacza jęce okręgi
‘q

%}

partyjne i kierowników - zresztę może najlepiej będzie, gdy swoje listy do
kraju będziesz mnie przesyłał, a
czekam,

wysłałem jeden list,
Listy majo

ja

je odedle dalej.

Dotąd na adres listowy

żeby to przeszło. Wówczas będę pewny interesu.

166 przez miasto Etki,

Tymczasem wszystko, uściśnienia, twój
Ziuk

Czy posyłałeć do Wojtka zjazdowe

rzeczy® Chciałbym wiedzieć jego zdanie.

Wogóle czy on się odzywa do was, obawiam się,
się

jeszcze gorzej.
Aha,

be się obraził i

rozdziwaczy

Ozy nie pisał czego "do ciebie"?

jeszcze parę słów co do "Tani", Powiedz jej,

że interes

jej da się

załatwić dopiero jesienią, teraz jest niepodobieństwem. Wobec zgody samego
Felka biorę

jej los w

до]. ręce, ale proszę o spokój i cierpl&wość, powiedz

( to słowo przekreślone) (przeczytaj jej to) niech pamięta, że musimy w takiké
delikatnych sprawach jak interes w którym jest Felek być bardzo ostrożnymi
o nie robić nierozważnych kroków. Więc jesienię w jakim październiku czy listo»
padzie - niech czeka decyzji, do tego czasu zać sza! i język ze zębami.
A ns diabła pisałeś sem na współkę z Millerem do Jasińskiego i Seula o
ich możliwej jeźczie do kraju. Czort wie co? Gdym się o tym dowiedział od
Millera powiedziałem mu parę przykrych słów,
tylko z tego powodu.

zresztę przykrym słowem nie

do.
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