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Złożoność poruszanej

tematyki. Sztywne ograniczenia konkursowe są dla mnie wybawieniem - zmuszają
tylko do zasygnalizowania pewnych kwesti. Podjęty temat wciąż czeka na szersze
opracownie, do ktérego napisania niżej podpisany nie czuje się upoważniony.
A

X

X

:

Historia każdego narodu zapisana jest kartami, które kreślą jednostki, większe
zbiorowości /partie polityczne, stowarzyszenia, Żiązki zawodowe/, cały naród.
Dzieje naszej ojczyzny nie pozbawione są ludzi, którzy swoim haryzmatem, siłą
woli, wiedzą przyczynili się do rozwoju, podtrzymania lub stworzenia jakiejś
dziedziny życia. Polityka jest jedną z nich. Nie zadając się w spory o to czy
Polska pozbawiona była wielkich przywédcéw czy nie, bez najmniejszej przesady
smiało można stwierdą;ć,

że z całą pewnoééiq należał do nich marszałek Jézef

Piłsudski, Postać jego wysuwa się na czoło tych Polakśw, ktßrym na sercu leżała
sprawa niepodleglośći Polski, ktśrzy przyczynili się do jej uzyskania i utrzymania. Nikt tak jak on nie rozumował, że wolnośb i niepqdleglośb są tak niezbędne narodowi jak tlen ludzkiemu organizmowi. Nie zapominał o tym w chwilach
dobrych i złych. Już w wieki dzięyiętnastu lat za zamieszanie w spisku przeciwko carowi Aleksandrowi 111 przez pięć lat ogladał białe niedzwiedzie syberyjskie. Po powrocie zaangażował ### wszystkie swoje siły w działalność podziemnej
Polskiej Partii Socjalistycznej. Wiedział jak doniosłe znaczenie ma wolne, niezależne słowo drukowane, które mimo ogromnych przeciwnoééi i często w fragmentach dociera do wąskiej, ale aktywnej politycznie, częśći społeczeństwa. Naród
żyjący w niewoli musi prowadzić nielegalną dziakalnoêè wydawniczą, bo chcąc
M
,
r
11,
1

osi?gnąc wolnosc musi znac prawdę o sobie samym, widziec swoj obraz niezamazany,
słyszeć swŚj głos autentyczny. Istnienie nielegalnej literaÿury jest niezbędnym
etapem w walce z duchowym zniewoleniem. wiedziało o tym społeczeństwo końca lat
siedemdziesiątych. Nie rzeczą przypadku było nazwanie przez działaczy wolnych
ąwiązkśw zawodowych wydawanego przez siebie pisma "Robotnikiem", a działaczy
WZZ Hybrzeźa,

z wałęsa, na czele,

"Robotnikiem wybrzeża". lgstrukcje, a przede

wszystkim potrzeba drukowania niepociętego ostrymi cenzorskimi noźycam;)słowa
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Lnźsumośći,
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kolporter

żyjący w zaborczej niewoli - czytelnik.

Po kilkudziesięciu latach gotowy przewodnik konspiratora mieli działacze zepchniętej do podziemia fSolidarnoééi“.

% za swiatow pąeczę nad nimi trzyma redak-

tor wsamizdatowego" "Robotnika"
% poèrôd trzech zaborcćw, ktérzy zagrabili Polskę między siebie Piłsudski najgorszy stosunek miał do Rosji. Kraju tego,

jego dyktatury, systemu państwowego

nienawidził, bał się. Uważał, że rosyjskie imperium bez jakichkolwiek skrupułów
dąży do bezwzględnego zawładnięcia narodami wcielanymi pod swoje "matczyne"
skrzydła i nie cofnie się przed żadnym imperialistycznym, przez siebie postawic
nym,

zadaniem, Yak pisał:

"Niewola moskiewska tym się rożni od wszelkiej innej,

ze oprócz krzywdy i ucisku naród ujarzmiony znosić musi stale upokorzenia, Rząd
carski za przykładem wszystkich despotów'Wschodu lubuje się w zewnętrznych prze
jawach uległośći i pokory, w obrazaniu godnoèèi ludzkiej niewolnika. Nie dość
mu uderzyć nanhajką, chce on jeszcze, by uderzony pocałówał narzędzie tortury,
mało mu powalić przeciwnika, trzeba jeszcze wymierzył zwycięźonemu policzek";
Po kilkudziesięciu latach słowa Marszałka brzmią jakby nie były przypruszone
czasem,

brzmią jakby napisano je wczoraj. Lata niepodlegloééi i Świeżego oddech

wolncééi zastopował wybuch 1I Wojny Światowej. Postanowienia "Wielkiej Tréjki"
w Jałcie kolejny raz wepchnęly Polskę w дайте Rosji, tym razem już nie carskiej
Jecz totalitarnie nie ustępującej

jej,

Rosji sowieckiej.

w tym miejscu nie spo-

sab oprzeć się pokusie zacytowania raz jeszcze słów Pilsudskiego, które w tak
dobitny sposéb określają istotę państwa rosyjskiego: "Cechą każdego rządu absolutnego jest usunięcie wszelkiej kontroli społeczeństwa nad czynnością prawodawczą. Stąd,

jako naturalny skutek, wynika i osXonięcie grubą,powłoką tajemnicy

st
wszystkich krokéw przygotowawczych połączonych z prawodawstwem. Wiadomoééi o
nie tej lub owej czéééi paﬁstwa, sprawozdania z czynnoèëi urzqdnikéw, projekty
reform i wnioski prawne,

obrady ciał prawodawczych - wszystko to najczęśćiej
в

skrzętnie jest ukryte dla oka ludzi, do kasty urzędniczej rie należącej”;

Czy nie o społeczną kontrolę władzy, wpływ na akty prawne, wspgludział w zarzą-

“?>.—
gospodarką

dzaniu

walczyła

,

«golidarnosc=?

и
polska

Sponiewiééna przez zabujczy,

dla jednostki i narodu, system komunistyczny, sowiecką dominacłę, wyzuta z godnośći,

zepchnięta do roli pachołka "Wielkiego Brata" nie miała prawa domagać

się swych niezbywalnych praw Moskiewskie marionetki w Warszawie karmiąc społeczens two propagandową papką o "wzroście stopy życiowej” jakby nie zauważały,
ze narod dalej chodzi w tych samych butach, do ktééych dtapieźną, krwią splamiong,

łapę wkłada sąsiad ze wschodu. Roztrwaniając miliardowe zachodnie pożycz-

ki Nudziły się,

że społeczeństwo pamiętając stalinowski reżym lat piédziesigtych

wojskową interwencję na węgrzech,

"bratnią pomoc" dla Czechosłowacji czy słowa

Oyrankiewicza z okresu rodzimego Października 56 Hoku, kiedy to powiedział,

że

~każda ręka podniesiona na władzę będzie odcięta", niśgdobędzie się na nic wię-

cej poza nieskoordynowane lokalne protesty /urudzieś 1970, Radom, Ursus 1976/.
Komuniśśi та ас do cZynienia z jednostkami nie musieli się obawiał o swoje stoIki. sprawa ma się zupełnie inaczej gdy naprzeciw staje społeczeństwo zorganizowane."501idarnoéé" poprzez swoje, niespotykane wcześniej w krajach "demokracji
ludowej", oddalne, pozapaﬁstwowe zorganizowanie sig stanowiła największe zagrożenie. W krajach totalitarnych każda powstająca poza mecenatem państwa organizacja działa na jego przedstawicieli dokladnie tak samo jak czerwona płachta na
byka,
wolnoèèi nie dostaje się w prezentach. 0 wolnoéé narèd musi walczyé, musi go
zdobywaé. Piłsudski tłumaczył, że narad, który o swoją wolnoéé nie umie i nie
chce walczyèn na te wolność nie zasługuje, Ze żyjąc w niewoli oducza się życia
w wolnośći. Kolejne pokolenia Polski powojennej nie zapominały o tym. Czerpiąc
swoją wiedzę i wyciągąjąc wnioski z nieudanych "wycieczek do wolnośći" doszły
do wniosku, ze nacisk na władze musi zostać położony przez całe społeczeństwo,
a nie przez poszczególne jego grupy,

jak miało to miejsce w Grudniu 70 roku,

roku kiedy
kiedy na ulice TrŚjmiasta i Szczecina wyszli robotnicy czy w Marcu 68

cel
bunt podnieśli studenci. Reódząca się,"SolidarnoŚ$" nie stawiała sobie za

i
obalenie władzy, wieszania komunistow na ulicznych latarniach czy wysucia Pol# .
и
dązyła do przeprowadzlecz
i,
zarzucal
rzadzący
sli z socjalizmu, co jej głownie

znego samorządu społecznego, do
enia reform gospodarczych, stworzenia autentyc

6

też

»
1nteresow ludzi pracy. nlategxxmu51ała byc
rownoczesnle awigzkiem zawox
dowym, urzędem solgagącym skorumpowanych
przedstawicieli aparatu władzy, obrońcą
w1cznlow politycznych, niezależnej
kultury, praworzadnoscl, "jednostka
interwencyjną" wstawajalcą 33.9Z za ludzmi w codz
iennych Sprawach, tworem walczącym z szalencza machiną cenowa, słowem stanowił
a reprezentacąę społeczenstwa wobec
władzy.
lmak nie mow1c tutaj o analogäëledy
powrocl się do okresu rewolucyjnej
działalnoscgźlłsudsklego. Związany z ideą
demokratycznego socjalizmu utrzymyw
ał,że
"socjalista w Polsce dążyć musi do
niepodległości kraju, a niepodlegloś
c jest
znamiennym warunkiem zwycięstwa socj
alizmu". Tak więc,socjalizm był dla
niego
narzędziem walki o niezbywalne praw
o każdego narodu do samostanowienia
o własnym Ré### państwie.
obrony

Niezależny Związek swiadom geoplityczne
go połozenia Polski, i jej historyeznogeograficznego skazania na sąsiedztwo z
Rosją nigdy nie kwestionował teorii socjalizmu jag oïêäﬁzenla panstwem, unkk
az polemik na temat przynaleznosci kraj
u
do Układu Warszawskiego i handlu w ramach
RWPG, Natomlaqﬂ—ﬁanowczo domagał się
przywrócenia słowu socjalizm rzeczywisteg
o znaczenia, według ktorego "władzę
w panstwle sprawuje lud pracujący miast
3351"poprzez swoich autentycznych przedstawicieli, a nie jak to się dzieje od chwi
li postanowien jaitanskich, ktore
wepchneły Polskę w sowiecka sfer? wpływow,
gdzie władzę dzierzy grupka wyalienowanych, pozbawionych społecznego mandatu,
mianowanych w Moskwie, ludzi, Zbieznosc stanowiska Piłsdskiego i jego spad
kobiercy - "Solidarności" nie jest przy
padkowa. Tak jak ten "panicz z Zułowa" widz
iał Polskę Sllnä/l niepodle
głą, Pol-

sk? która mogła układać swoje stosunki z sąsi
adami nm zasadzie partnerstwa tak
samo "Solldarnosc" zmierzała do tych celow. Sowi
ecka i rodzima maszyna propagandowa oskarżając Zwiazek o antysocjalizm i "kontrre
wolucjonizm" nie zapominała

sprzedawac kitu" o nienawiści Polaków do Rosjan, chcąc w ten
sposob osłabic sił;
głosu Polakow głosno krzyczących nOLNOśćI 0 bezpodstawnoscl tych twiE

rdzen mie-

li okazgą przekonac 51? nie tylko Rosganle. I Krajowy Zjaz
d Delegatow NSZZ "Sol1darnosc“ wystosowat postanie "Do Narodow Europy Wschodniej", w ktorym wyrazał
¢
e
ха
.
swoje poparcie dla dązen wolnoscio
wych narodów rządzonych przez komunisto i
zaw
chęcał do tworzenia niezaleznych struktur zwięskowyc
h; Ze "moznowładcy" Buropy
A03

«

od

Łaby

na

§

-

ludową" to już
wslîchclad odebrali to jako początek zamachu na'"włedzę

się", jak widać,
inna sprawa. Masło "Proletariusze wszystkich krajów łączcie
lub "błogosław1ennie ma zastosowania gdy łaczenle nastepuje bez protektoratu
był nacąonallstą. Wychowany
stwa" partii komunistycznej. Piłsudski rownlez nie
ludzi róźnych narodéw,
i ukształtowany na wileäszczyznie, wspólnej ojczyźnie
tworzenie Świadomośei narodoreligi i kultur, nie uważał za właściwe ani zdrowe
ucisk i tyrania, zniewej wokbt nienawièèi do innych narodéw. Wrogiem jego był
posiadała Rosja /jako sywolenie i kłamstwo, a ponieważ wszystkie te znamiona
przeto musiał z nią walczył.
stem, nie narod/ zaréwno carska jak i bolszewicka,
najwpierw klęskę Rosji z rąk
Słusznie przewidując, że wojna światowa przyniesie
stworzył Polska Organizaniemieckich, a póżniej Niemcom i Austrii na zachodzie
Po powrocie do Warszawy z 15cje Jojskową, stanął na czele I Brygady Legionów.
został obwołany naczelnikimiesiecznego internowania w twierdzy magdemhurskiej
nad odradzającą się Rzeczpospoem paﬁstwa} II. listopada 1918 roku objął władzę
dzieki zmysąowi wojskowemu i politylitą; Jej powstanie mozliwe było nie tylko
miedzynarodowej: wojnie światocznemu Piłsiskiego ale rśwnieź dzi?ki sytuacji
Całkowitą zasługą Piłsdskiego było
wej i rewolucji
Zwycięstwu pod Radzyminem Polpowstrzymanie nawały bolszewickiej w 1920 roku.

do dzisiaj karmią się kolejska zawdzięcza dwa dziesięciolecia wolnoééi, kt6r%
ne generacje.
W pięćdziesiąt lat

w sowieod Śmierci Marszałka Polska coraz mocniej Ściskana

znajduje w nim "opokę". Legendy
ckiej dZoni, faszerowana komunistyczną papką,
nazwiska z podrecznikow szkojego nie zatarły lata, nie pomogło usuwanie jego
wprost przeciwnie portret PiisudskiInych, niedopuséczanie do publikacji o nim,
ktśry dat jej - wartość dla kaźdego naego utrwaliż 51? w 5W1adom0501 Polakow,
"Solldarnosc" jest nowym ognowem w tej
rodu najcennlegsza - nlepodleglosc. D21s
zycme. Narod wie, ze &olnośel
samej walce, ktorej Piłsudski posw1e01ł swoje

nie dostaje sie w prezentach.
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