
PISMO KOMITETU OBYWATELSKIEGO „ S " 
Z I E M I K Ó L B U S Z O W S K I E J 

Nr 1 Wrzesień 1989 

„Trzeba abyśmy sprostali wielkiemu wyzwaniu dziejów, 
abyśmy nie patrzyli biernie, cynicznie lub wrogo 
na wysiłki ludzi pragnących wyprowadzić Polskę na drogę 
rozwoju i gospodarności, czyli na drogę pokoju.." 

PRYMAS J. GLEMP 
26 sierpnia na Jasnej Górze 

OD 

Drodzy Czytelnicy. Dzisiaj bardziej 
potrzeba towaru w sklepach i twar
dego pieniądza w portfelu niźli nowe
go pisma, ale do tej upragnionej sy
tuacji przez trudne miesiące i lata bę
dziemy dochodzić s a m i kosztem 
jeszcze wielu wyrzeczeń. Pismo zaś, 
którego pierwszy numer czytacie ma 
jednoczyć nas wokół obywatelskich 
wysiłków ludzi chcących wytworzyć 
w naszym państwie i środowisku me
chanizmy życia normalnego, które tak 
skutecznie przez ponad czterdzieści lat 
były zabijane. Na drodze, którą wy
brała Polska nic nie powinno stawać 
się bez naszej — społeczeństwa — 

NASZ 

Komitet Obywatelski „Solidarność" 
w Kolbuszowej, powstały z potrzeby 
przeprowadzenia akcji wyborczej dla 
kandydatów opozycji, k o n t y n u u j e 
działalność jako Komitet Obywatelski 
„S" Ziemi Kolbuszowskiej. Jest repre
zentacją obywateli Ziemi Kolbuszow
skiej w sprawach dla nich zasadni
czych, wynikających z potrzeby szyb
kich przeobrażeń w życiu społecznym, 

REDAKCJI 

woli. Życie polityczne i gospodarcze, 
zasłaniane wygodnymi dla określonej 
sytuacji sloganami, musi stawać się 
jawne, a opinia publiczna być uwzględ
niana we wszystkich istotnych decy
zjach. Tym sprawom w naszym śro
dowisku będzie służyć „NIWA", Do 
redagowania pisma, które z czasem — 
mamy nadzieję — stanie się bardziej 
bogate w szacie graficznej, zaprasza
my wszystkich. Niech „NIWA" będzie 
pismem prowadzącym do nowej Polski 
— niepodległej i suwerennej, w której 
każdy Polak znajdzie miejsce dla sie
bie, a jego praca pozwoli mu godnie 
żyć i ufnie patrzeć w przyszłość. 

KOMITET 

politycznym i gospodarczym; pośred
niczy między posłami i senatorami z 
Obywatelskiego Klubu Parlamentarne
go a obywatelami. W swoim regulami
nie — przyjętym 18 sierpnia 1989 ro
ku — zobowiązał się występować w 
imieniu obywateli do władz oraz 
współuczestniczyć w wyborze władz 
lokalnych — zwłaszcza samorządu te
rytorialnego. Za sprawy najważniejsze 



uznaje rozwijanie lokalnych inicjatyw 
gospodarczych i troskę o przestrzega
nie zasad praworządności. Do pracy w 
Komitecie Obywatelskim włączają się 
ludzie nie chcący być biernymi obser
watorami zmieniającej się rzeczywisto
ści, reprezentują różne środowiska i 
zawody. K O współpracuje ze struktu
rami NSZZ „Solidarność" i NSZZ „So
lidarność" RI, z Okręgowym Komite
tem Obywatelskim w Mielcu, Rzeszow

skim Komitetem Obywatelskim przy 
RKW NSZZ „Solidarność" i komiteta
mi lokalnymi. 

Zebrania Ogólne KO odbywają się 
w każdy pierwszy piątek miesiąca o 
godzinie 19.00 — jak dotąd jeszcze — 
w sali katechetycznej w Kolbuszowej. 
Można kontaktować się listownie pisząc 
na adres: Komitet Obywatelski „S" 
Ziemi Kolbuszowskiej, 36-100 Kolbu
szowa, skrytka pocztowa 37. 

CO POZOSTAŁO POLAKOM? 

Wszystko albo nic. Wbrew pozorom 
innych możliwości nie ma. Przy zała
maniu rynku, którego apogeum nastą
pi, niechęć, niewiara i apatia stały się 
uczuciami powszechnymi. Nie mówi się 
już o wiązaniu końca z końcem, o ży
ciu od pierwszego do pierwszego, itd., 
ale o sygnałach zapowiadających głód 
i długotrwały brak artykułów pierw
szej potrzeby. Ta dramatyczna sytuacja 
nie będzie w takiej mierze udziałem 
obywateli, opierających swoją egzysten • 
cję nie na uciekającej złotówce, a\e na 
walucie wymienialnej. Jednak więk
szość społeczeństwa żyje z pracy w 
Polsce i jego warunki są najgorsze. 
I to społeczeństwo najmocniej wpłynie 
na kształt przeobrażeń, także dlatego, 
że jemu najtrudniej będzie przeżyć naj
bliższe miesiące i lata. Co wobec tego 
pozostaje? Wyjście na ulice zdetermi
nowanego narodu i krwawa rewolucja 
nie zapełnią domowych spiżarni, skle
powych półek i portfeli obywateli. By
łyby ofiary i coś jeszcze — nie pora 
opisywać, ponieważ Polacy poznali już 
wiele okrucieństw. Bierność i narodo
we narzekanie też nie przyśpieszą le
pszych czasów, mogą pogłębić depresję 
narodu i utrudnić poczynania reforma
torskie. Zdaje się, że pozostaje jedno. 

Każdy musi uczciwie opisać swoje 
miejsce w niespokojnej rzeczywistości 
i zacząć ją tak kształtować, by jemu, 
rodzinie, bliskim, później i dalszym, 
żyć było łatwiej. Należy przy tym pa
miętać, aby stopniowe uzyskiwanie po
czucia pewności materialnej nie odby
wało się kosztem drugich, było zgodne 
z naczelnymi zasadami etyki. Niezbęd
ne będzie uaktywnienie wszystkich 
zmysłów organizatorskich — tłumio
nych przez lata — i o d d o l n i e , za
czynając od siebie, grupy znajomych, 
przez środowisko zawodowe, społecz
ne u r u c h a m i a ć mechanizmy spo
łeczeństwa obywatelskiego kształtują
cego swoje warunki egzystencjalne po
dług swojej woli. To jest imperatyw 
wynikający z potrzeby przetrwania i 
zdaje się jedyny do zaproponowania 
dzisiaj. Droga do normalności (a może 
i dobrobytu) jest długa i trudna — ale 
j e s t . 

Rząd Tadeusza Mazowieckiego będzie 
pierwszym, który powinien sprzyjać 
kształtowaniu rzeczywistości polskiej 
według woli narodu. Dlatego należy 
mu dać kredyt zaufania i wspomóc 
obywatelską aktywnością i cierpliwo
ścią. 

j.k. 



A P E L 
Wybór Tadeusza Mazowieckiego na stanowisko Premiera radykalnie zmienia 

sytuację polityczną w Polsce. Osoba Premiera budzi nadzieje, że- sformułowany 
przez niego Rząd przeprowadzi rzeczywiste, a nie pozorowane,, refpnny. Wdrożenie 
ich wymaga jednak czasu. Rząd Mazowieckiego potrzebuje naszego poparcia, spo
ko ju,. cierpliwości. Podejmowane obecnie w całym kraju strajki — mimo iż z punktu 
widzenia poziomu życia uzasadnione — stanowią, poważną przeszkodę dla reform. 

Dlatego też zwracamy się z apelem o powstrzymanie spirali żądań płacowych, 
niejednokrotnie nie uwzględniających finansowej sytuacji przedsiębiorstwa. 

Apelujemy także o powstrzymanie się od wszelkich akcji strajkowych. Akcje 
te w chwili obecnej noszą wszelkie znamiona prowokacji wymierzonej przeciw 
„solidarnościowemu" rządowi. 

Regionalna Komisja Wykonawcza 
NSZZ „Solidarność" 

w Rzeszowie 

NIE MA JUŻ ODWROTU 

Trzeba zdać sobie sprawę, że nowy 
gabinet i nowy premier staną w obli
czu niepopularnych decyzji, które trze
ba będzie podejmować wbrew prote
stom społecznym. Być może trzeba bę
dzie dokonać wymiany pieniędzy — ko
sztem i tak już tragicznej, niskiej sto
py życiowej. Być może przyjdzie tłu
mić strajki. Może też okazać się, że 
nowa ekipa rządząca nie ma reali
stycznej koncepcji uporania się z wę
złem gordyjskim społeczno-ekonomicz¬
nych problemów narosłych w ostatnich 
dziesiątkach lat. 

Nowy rząd po krótkim okresie spo
łecznego entuzjazmu będzie wystawio
ny na ataki ze wszystkich stron; nie 
zdoła przecież zadowolić załóg robotni-

jczych, rolników, przedsiębiorców, eme-
| rytów, młodego pokolenia. Lepiej nie 
mieć złudzeń — napięcia społeczne i 

I wstrząsy będą trwały nadal, zapewne 
nawet nasilą się, a to postawi nową 
ekipę w obliczu dramatycznego pyta
nia: czy użyć siły dla spacyfikowania 
buntującego się społeczeństwa? 

Pokojowe przejęcie władzy z rąk ko
munistów jest scenariuszem zbyt pięk
nym, aby można było weń uwierzyć. 

Partia komunistyczna z całą pewnością 
nie skapituluje i wykorzysta wszystkie 
okazje, by jątrzyć, prowokować, pogłę
biać chaos i rozprzężenie. Będzie miała 
aż nadto sposobności, by skutecznie 
przeciwstawiać się próbom normaliza
cji stosunków w Polsce. Objęcie kilku
nastu czy kilkudziesięciu kluczowych 
stanowisk w Warszawie nie likwiduje 
przecież pajęczej sieci nomenklatury 
rządzącej województwami, przedsię
biorstwami, gminami, wymiarem spra
wiedliwości, propagandą, oświatą itd. 
Nad nowym rządem będzie jeszcze dłu
go wisiał miecz Demoklesa w postaci 
spisków i prowokacji dokonywanych 
przez milionową mafię utrzymanków 
systemu komunistycznego (...) W obliczu 
zagrożenia swych posad ludzie ci zro
bią wszystko, by zdestabilizować sy
tuację i uniemożliwić poprawę. Szyb
ka wymiana nomenklaturowej kadry 
jest niewykonalna choćby tylko z tej 
przyczyny, że opozycji brak jest lu
dzi, którzy mogliby zająć wakujące 
posady. (...) Decyzja wejścia Solidarno
ści do rządu, który zresztą przez jakiś 
czas bądzie rządem koalicyjnym, ze 
współudziałem komunistów — oząącza 



jakościową zmianę w skali całego blo
ku komunistycznego. Polska jest pierw
szym krajem, który podjął próbę ewo
lucyjnego, parlamentarnego i pokojo
wego demontażu systemu zaprojekto
wanego jeszcze przez Stalina. Nikt nie 
umie przewidzieć, czy eksperyment ten 
ma w ogóle szanse powodzenia, czy też 
okaże się tylko kolejną iluzją, mogącą 
przynieść w efekcie gruntowne zuży
cie autorytetu solidarnościowej opozy
cji i jeszcze głębsze pogrążenie się 
kraju w chaosie. Wydaje się, że jedy
ną nadzieją sukcesu jest teraz pośpiech 
w tworzeniu nowej demokratycznej 
struktury państwa. 

y JEDYNE WYJŚCIE 

(...) Ustępujący aparat, choć wcale 
do tego nie zmierza, ciągle jest jesz
cze w stanie zrobić piekło na ziemi, 
jeśli zobaczy przed sobą taką perspek
tywę, jaką jego poprzednicy zgotowali 
ongiś swym przeciwnikom i tym, któ
rzy zostali uznani za przeciwników. 
Można, rzecz jasna, pieścić w sercach 
własną wizję sprawiedliwości dziejo
wej, w imię której zostały popełnione 
największe zbrodnie w dziejach ludz
kości. Ale w naszym przypadku wpę
dzenie kraju w tego rodzaju otchłań 
byłoby jeszcze do tego niewybaczalną 
głupotą. 

Krakanie w momencie, bądź co bądź, 
kolosalnego sukcesu jest może rzeczą 
mało stosowną, ale my już nie mamy 
czasu na nawet przelotny triumf. Je-

Skoro już zdecydowaliśmy się prze
kroczyć Rubikon, powinniśmy utrzy
mać się w ofensywie. (...) Nie pora te
raz na ostrożne kunktatorstwo.— szan
sę zwycięstwa dają tylko odważne, 
głęboko sięgające reformy ekonomiczne 
i polityczne. Mamy niewiele czasu na 
wprowadzenie nieodwracalnych zmian 
w systemie ekonomicznym i na zbudo
wanie nowego wielopartyjnego porząd
ku demokratycznego, który powinien 
zastąpić dawny spróchniały model. O 
wszystkim rozstrzygnie czas — za nie
wiele miesięcy, może nawet tygodni, 
komuniści otrząsną się z nastrojów klę
ski i spróbują przejąć inicjatywę. 

JÓZEF GOLONKA 
PWA;— Mazowsze 

— KAPITALIZM 

śli upadek gospodarczy będzie trwał w 
podobny jak dotąd sposób jeszcze pa
rę tygodni, wówczas „gniew ludu" zacz
nie się stawać główną siłą sprawczą 
wydarzeń. Społeczeństwo już wie, że 
nie ma co czekać na cudowną popra
wę. Już rozumie, że trzeba ryzykować, 
bo opiekuńczość socjalizmu staje się 
fikcją. Ale musi ono zobaczyć, że c o ś 
się robi, że c o ś się naprawdę zmie
nia i to tak, że nikomu nie trzeba wy
liczać ani tłumaczyć co rząd uczynił. 
A to coś to już tylko zmiana ustroju 
gospodarczo-społecznego z socjalizmu 
na kapitalizm. Jakby to strasznie nie 
brzmiało nawet dla wielu z nas. 

ERNEST S K A L S K I 
(PWA — Mazowsze) 



A P E L 
Komitet Obywatelski „S" Ziemi Kolbuszowskiej apeluje do dyrektorów, kie

rowników wszystkich jednostek działających na terenie Gminy i Miasta Kolbu
szowa o: 
— uwzględnianie opinii załóg w podejmowanych decyzjach, 
— dbanie o właściwe stosunki międzyludzkie w podległych zakładach, 
— poszanowanie godności osobistej pracownika i jego prawa do wyrażania wła

snych poglądów. 

KTO KOGO STRASZY? 

W gremiach zwolenników władzy śnie chodzi ich autorom, chcącym jak 
komunistycznej, dyrektorskich i kie- najdłużej zatrzymać przy sobie tycb, 
rowniczych pojawiają się sensacyjne których kiedyś mocą „partyjnego bło-
opowieści o tym, jak nowa „nomen- gosławieństwa" posadzili na kierowni-
klatura" będzie ich („wiernych") usu- czym stołku. Boją się sami, więc stra-
wać. W opowieściach jest mroczno i szą innych. Zawsze to pewniej w ku-
krwawo. Robią wrażenie. I o to wła- pie. Brr... 

PAMIĘTAJMY 
1. Najtrudniejsze dla narodu chwile dopiero nadchodzą. 
2. Wyrzeczenia i cierpliwość są niezbędne, aby uporządkować gospodarkę narodową. 
3. Wyjście „na ulicę" niezadowolonego społeczeństwa, otwarte konflikty między 

grupami zawodowymi i społecznymi — podsycane przez ludzi nie godzących się 
z utratą władzy — są równoznaczne narodowemu samobójstwu. 

4. Jeśli człowiek musi wybierać między śmiercią a życiem — człowiek normalny 
wybiera życie. Cierpi — jeśli jest potrzeba — bo wierzy, że będzie jeszcze żył 
normalnie. 

„Naszą największą siłą jest wiara. Strzeżcie jej. Wzmacniajcie ją." 
J. PIŁSUDSKI, 1919 

ZE WSKAZAŃ BISKUPA ROMANA ANDRZEJEWSKIEGO 

(...) Budżet niejednej rodziny naka- w wymiarze osobistym i rodzinnym, 
zywać będzie skrupulatne określenie j a k r ó w n i e ż Publicznym i społecznym, 
wydatków, wyrzeczenie się nawet wie- W s z y s c y stajemy wobec sytuacji, 
. , . . , . , . . w której zdawać będziemy egzamin z lu rzeczy godziwych (me mówiąc juz 

naszej wiary, kultury i człowieczeń-
0 alkoholu i papierosach), skromne T ,T • , - i 

stwa. N i e c h n a s z e p i ę k n e ce-
urządzanie przyjęć rodzinnych i oko- c h y n a r o d o w e u j a w n i ą s i ę 

licznościowych, poszanowanie bielizny d z i ś t a k > j a k w P o W s t a n i u 
1 ubrań, dbałość o narzędzia, sprzęt i W a r s z a w s k i m , c z y i n n y c h 
książki, cześć dla każdej okruszyny c h l u b n y c h o k r e s a c h h i s t o -
chleba, owoców i lekarstw — zarówno r i i (...). 



PRZYPOMINAMY 
Wszystkie powstałe struktury NSZZ „Solidarność" powinny zarejestrować się w Re
gionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność" w Rzeszowie, ul. Zygmun-
towska 9. 

D Y Ż U R Y P R A W N I K Ó W 

(Biuro Regionalnej Komisji Wykonawczej, Rzeszów, ul. Zygmuntowska 9) 

Poniedziałek 
Wtorek 
Środa 
Czwartek 
Piątek 

12.00—16.00 
16.00—17.00 
15.00—17.00 
16.30—17.30 
14.00—17.00 

E. Markowicz (Prawo pracy) 
M. Czapka (Prawo cywilne, karne) 
R. Zarębski (Prawo cywilne, karne) 
J. Kuźniar (Prawo pracy) 
J. Rejman (Porady wszystkie) 

DYŻURY przedstawicieli Komitetu Obywatelskiego „S" Ziemi Kolbuszowskiej 
każdy piątek (16.00—18.00), sala katechetyczna w Kolbuszowej. 

Wydawca „NIWY": Komitet Obywatelski „S" Ziemi Kolbuszowskiej, 
36-100 Kolbuszowa, skrytka pocztowa 37 














