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KONDYCJA SOLIDARNOŚCI 
Nie odkryję "Ameryki" stwierdzając, iż z 

NSZZ"S" jest nie najlepiej. W całym kraju 
jest to zdeterminowane brakiem jednolitego 
kierownictwa, jasnego prograniu i klarownej 
linii politycznej. W praktyce wyglada to 
tak:"Doradcy"-Kuroń,Geremek,Mazowiecki itp 
zabiegaja o "pakt antykryzysowy"czytaj o 
udział w rządzie koalicyjnym,Michnik -os
tatnio rzecznik Stoczni, boi się. że rady
kalizm żądań Polaków zaszkodzi pierestrojce, 
3ujak + RKW i inne podobne twory regional
ne boją się cokolwiek zrobić. Takie sa pos
tawy tych miedzy władzą a narodem. Nato
miast społeczeństwo, a ściślej biorąc 
głównie młode roczniki /będące zapalnikiem 
całości.- są dotychczas blokowane skostnia
łymi strukturami i ogranięzonoscią umysłu 
tych co też /przed 8 laty/ byli młodzi...

Zatem co zrobią masy przywiązane /jedy
nie psychicznie/ do idei "S" z jej nieprzy
stosowana formułął Czas niedługo

Nasz region przeżywa ten kryzys szcze
gólnie silnie, gdyż nawarstwiły sie stare 
problemy.Korzenie wczorajszej i dzisiejszej 
słabości "S" sięgają ubiegłego roku, kiedy 
to ówczesny przywódca regionu nie stanął 
na wysokości zadania w obronie J.A.Górnego. 
Efekt: brak zaufania, i co za tym idzie 
upadek słusznej koncepcji stworzenia rep
rezentatywnego kierownictwa regionu. Wy
szedł tylko ZBOWiDowski bigos, z którego 
T.Jedynak sprytnie i przewidująco sie wy
cofał. Kto wiec teraz tu "rządzi"? H. 
Sienkiewicz równie lewicowy jak poprzed
nik - tyle że bez umiejętności organiza
cyjnych. Ideowo stwierdza: ''Protesty to 
tylko negacja!"...- "Bajtel" nr 3. Nic nie 
robi, ale za to jest w KKW! A może by tak 
PRON? Zastępca przewodniczącego to M.Luty, 
bliski duchowo szefa,ale inteligentniejszy.. 
Zdradził w nr 1 "Bez retuszu" iż w: "S" są 
miliony ludzi". Szkods, że bał się ostatnio 
uruchomić choćby jednej milionowej tej swo
jej organizacji... Drugi zastępca, K.Switoń 
całkiem radykalny i odważnie przemawia - 
chwilami ciekawie, szkoda, że długo...
Reszta kierownictwa jest różna, lepsza lub 
gorsza, ale robota szwankuje. W godzinie 
próby nie sprawdzili się. Dopiero 1 maja 
wysłali kuriera po instrukcje odnośnie 
strajków...Panował przerażający bezwład.Cd.4

+ +. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
Wzmożony ruch strajkowy ostatnich tygodni 

i atmosfera sprzyjająca obniżaniu dyscypli
ny pracy przyniosły widoczne efekty w  posta
ci Akcji nr 2, która to, bedac nadbudową, 
nie może sie alienować z bazy, czyli proce
sów społecznych. W związku z powyższym re
dakcja, będąc tak w ogóle wyznawczynia fa
talizmu dziejów, nie zwracającą zazwyczaj 
uwagi na drobiazgi życia codziennego, prag
nąc podkreślić swój związek z rzeczywistoś
cią informuje z kwaśna miną szanownych czy
telników, że zastrajkował . korekta wraz z 
ostateczna redakcją, w wyniku czego Akcja s 
nr 2 udała się połowicznie, Jeszcze raz 
szybkość wyprzedziła jakość, za co melan
cholijnie przeprasza czytelników

Frakcja Redakcji "Akcji"

! 26 maja ukonstytuował się KOMITET ZAŁO
ŻYCIELSKI NZS na US1 w składzie:
K. Laga, M, Wojciechowski, T.Górski,
K.Przybylski i P,Konecki.
Ten jawny Komitet wyłoniła kilkudziesięcio
osobowa grupa studentów po Trybunie 20.05 
obstając za rozszerzeniem działalności NZS. 
Do końca maja zostaną złożone stosowne do
kumenty. Wnioski o rejestracje można skła
dać wiele razy...

NARESZCIE po 7 latach doczekaliśmy się 
na naszej Uczelni Trybuny Ogólnostudenckiej, 
która odbyła sie na wydziale Mat-Fiz-Chem 
Uniwersytetu Śląskiego <nia 20 ma.ja. Na 
. przybył prorektor do spraw dy
daktycznych prof. Głąbik, pracownicy nauko— , 
wi US,oraz. ok, 600 studentów rożnych wydzia
łów. Trybunie przewodniczył student WNS 
Krzysztof Pióro, który zaproponował następu
jący porządek spotkania: 1/ sprawy samorzą
du j 2/ kwestie naukowo-dydaktyczne; 3/wol- 
ne wnioski. Podczas Trybuny powtórzono pos
tulaty przedstawione Rektorowi na rybunie, 
która odbyła się na WNS; a mianowicie:zmia
ny regulacji prawnej dotyczącej samorządu 
studenckiego w kierunku wprowadzenia zasad 
tajności i bezpośredniości do ordynacji sa
morządu studenckiego. Ważnym elementem ża.dań 
studentów było umożliwienie samorządowi pro
wadzenia działalności wydawniczej, gospodar
czej itp. Bardzo dużo mówiono o potrzebach 
"niestowarzyszonych" /strachliwi z podzie
mia i Ci rzeczywiście bez przydziału/. ̂ 
Pierwszy za pluralizmem wypowiedział się ̂
ZSP... Wreszcie padła propozycja powołania 
Komitetu Założycielskiego NZS, z równoleg-^ 
łym przypomnieniem, iż NZS po delegalizacji 
nie zaprzestał działalności. Prof. Głąbik 
zakwestionował możliwość dyskusji nad tym 
problemem, który wywołał nadwyraz żywa. reak
cję zebranych. W sprawie samorządu przyję
to postulaty z trybuny WNS.
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Oświadczenie w sprawie reformy

1 maja b.r. Rada Polityczna KPN ogłosiła_ 
oświadczenie wyjaśniające stanowisko naszej 
partii w sprawie kształtu i celu reformy 
gospodarczej. Poniżej omówimy i skomentujemy 
najważniejsze postulaty wysuwane w tej mate
rii przez Konfederacje.

Krytycznie oceniając założenia rerUżywa
nej obecnie reformy, KPN postuluje odwróce
nie priorytetów reformy przez postawienie za 
jej cel zaspokojenie potrzeb społecznych, 
nie zas f jak dotychczas, potrzeb państwa•

I tak,kosztów reformy nie powinno ponosić 
społeczeństwo,lecz państwo /wojsko ,milic ja,  ̂
propaganda, biurokracja/. Ciecia winny sięgać 
5096 wydatków na te cele. Po drugie, dla po
wodzenia reformy konieczne jest natychmias
towe zwiększenie siły nabywczej konsumentów, 
czyli ludności /poprawa materialna/. Niero
zerwalnie jest z tym związane równouprawnie
nie sektorów produkcji: państwowego, spół
dzielczego, i prywatnego, będące trzecim pos
tulatem KPN. Te dwa ostatnie założenia maja 
na celu zintensyfikowanie produkcji przez 
wzmocnienie bodźców dla niej. Czwartym zało
żeniem reformy winno być wprowadzenie wymie
nialności złotówki, a to w celu likwidacji 
zależności od sztucznych kursów rubla, będą
cych narzędziem wyzysku polskiej gospodarki 
przez radziecka. Wreszcie ostatnim koniecznym 
krokiem musi być powstrzymanie inflacji.

Tak rozumiana reforma gospodarcza współ
gra z robotniczymi żadaniami ostatnich ty
godni. Te żadania nie sa dla niej bariera, 
a wprost przeciwnie - sa dla niej szansa.

/ec/

Czy wiesz, że płace przed wojna były dwa 
razy wyższe niż obecnie? stanowiły one 24% 
kosztów wytworzenia dochodu narodowego.^ 
Obecnie stanowią one 11% tych kosztów. ie 
brakujące 13% to właśnie to, co kraona nam
komuniści. .

Czy wiesz, że gdyby zwiększyć o 100% na
sze płace /wszystkim!/, to koszty wytworze
nia dochodu narodowego wzrosłyby tylko o 
1 1%, czyli że wszystkie ceny wzrosłyby /glo
balnie/ tylko o 1 1% ?

Czy wiesz, że zwiększenie ilości pienię
dzy na rynku, nie tylko nie pogłębia kryzy
su, ale jest najlepszym na niego lekarstwem, 
ponieważ zwiększa popyt, a tym samym wymu
sza" produkcję? Oczywiście tylko wtedy, gdy 
wolno jest przy tym produkować /prywatnie/ 
bez ograniczeń.

Te trzy pytania wraz z odpowiedziami to 
skondensowana wizja reformy gospodarczej 
postulowanej przez KPN, tak odmienna od 
wizji zarówno władz PRL jak i doradców So
lidarności". Teraz wybieraj!
+ + + + + + + + + + + + + + +

dok. inf. ze str. 1 
l/vnioski naukowo-dydaktyczne:
1/ wykluczenie z Senatu kierownika Studium 

Wojskowego $
2/ zniesienie praktyk robotniczych;
3/ zlikwidowanie egzaminu ze szkolenia sa- 

nitarno-obronnsgo;
4/ zakaz wstępu na teren Uczelni funkcjo

nariuszy SB i MO;
5/ zniesienie obowiązkowego jez. rosyjskiego;
6/ zatrudnienie tzw. 1/2 etatowców /zwłasz

cza prof. Agopszowicza i Zielińskiego/;
7/ powrót do rozliczeń rocznych studentów;
8/ uzależnienie starania sie o docenturę od 

jednego tylko warunku - habilitacji.
Podczas zgłaszania wolnych wniosków ogłoszo- 
noistnienie Komitetu Interwencyjnego:
1 / Anita Gargaś - V rok matematyki 
2/ Maciej Wojciechowski - 7 rok socjologii 
3/ Wojciech Jaroń - IV rok socjologii 
Celem r'omitetu jest pomoc prawna dla studen
tów szykanowanych przez SB. /inf.wł./
! Agencja "Przeciek" informuje, że uczelnia
na organizacje PZPR otrzymały okólnik, który 
polecał ustępliwość wobec żadan studentów, 
ponieważ w okresie pół roku bedzie zarejes
trowane Niezależne Zrzeszenie Studentów.
! W "Bez retuszu" nr 2 lub 10 z kwietnia 
zobaczyliśmy Komunikat tajnego NZS, który 
wstrzymuje rozszerzanie działalności m.in. 
powołanie Komitetu Założycielskiego NZS.
! W ciągu ostatnich Gw^ch tygodni SB rozpo
częła akcje rozmów /ostrzegawczych?, wycho
wawczych?/ z rodzicami studentów organizują
cych środowisko Uniwersytetu Śląskiego do 
walki o swoje prawa,znanych z niezależnych
postaw. _ .
! 5 maja studenci Wydziału Filologicznego Uo 
w Sosnowcu zwrócili sie wzorem innych uczel
ni do towarzysza rektora o zgodę na studen
cki wiec na terenie wydziału. Gdy po jego 
odmowie zapowiedzieli, że i tak wiec zosta
nie zorganizowany, rektor towarzysz zagroził 
odpowiedzialnością zbiorową, tj. relegacja 
23 studiów 2 sygnatariuszy listu otwartego 
do niego oraz starostów grup i lat na Wy
dziale Filologicznym. Wygląda^na to że rek
tor towarzysz wziął zakładników. /inf.wł./^
! 3 maja po Mszy Sw. rozpoczętej o godz. 18 
odbył si^ przed Katedra p.w._Chrystusa Króla 
w Katowicach półtoratysieczny wiec dla upa
miętnienia rocznicy uchwalenia Konstytucji 
3 Maja. Widoczne były transparenty "Solidar
ności" i NZS. Z półgodzinnym przemówieniem 
wystąpił Kazimierz Switoń.Podczas wiecu jego 
uczestnicy skandowali: "Popieramy Nowa Hutę".. 
"Precz z komuna"/'Młodzież z partia się roz 
liczy' , "Solidarność". Na pytanie K.Switonia: 
"Czy ta władza jest polska władzą-'’" zagrzmia
ła. odpowiedź: "Niee". Na koniec z apelem o_ 
zbiórkę pieniędzy dla strajkujących m i -  
ków wystąpił Krzysztof Trzaska. Ok. 1 SU cy
wilnych funkcjonariuszy SB nie interweniowało 
Dopiero po wiecu zatrzymano na krótko kilka 
osób, w tym 2 obywateli Wlk. Brytanii.


