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'W NBL lą'r'Ęlrlre ilarlr'c wJr_
daje się mioć ostatni.

,,Gazeut' dowiedziała się nieofi-
cjalne, żrc, koalicja postanowiła do-
konać podzialu _ za zglaszanle kan-
dydatów na szefaMSZ jest odpowie-
dżalny SLD' na szefa MoN - PsL'
W pierwszej kolejności PsL i sLD
chcą zalatwić sprawę resortu spraw
zagranicznych. Być moze już w po-
niedzialek premier Pawlak przedsta-
wi prezydentowi trzy nazwiska.

Prezydent nie wydaje się jednak
gotowy do zaakceptowania kogoś
zaproponowanego przez koalicję.

(Konferencja prasowa Lecha Wa-
łęsy _ crytaj s. 3)

lle komu
w budżetówce

(P) - Rząd chce podnieść place
budźetówki średnio o 51 zł brutto -
zapowiedział wczoraj wicepremier
Grzegorz Kołodko podczas konfe.
rencji prasowej.

Srednia podwyżka w oświacie
i wychowaniu wyniesie 50 zl,
w szkolnictwie wyższym 57'95 z|,
w kulfurze i szfuce 44,81 zl, w sluż-
bie zdrowia 50 zł, w opiece spolecz_
nej 50 zł' w wymiarze sprawiedli_
wości 50,44 zl, w ubezpieczeniach
społecznych 45,3Ż zl' w obrońe na-
rodowej M,72 zl.

Podwyż*i utrzymaj ą dotychczaso-
we relacje plac w poszczególnych
dzialach sfery bud'źetowej. Poprawi
się jednak sytuacja w szkolnictwie
wyższym i opiece spolecznej _ zl'po-
wiedzial Kolodko. NasĘpne pod-
wyżki dlabudzetówki- średnio o ok.
tN zl -nąd przewiduje w polowie
roku. (dan)
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Sensacyine odkryr
prehistoryGznych n

PREZYDEilI
(P) ,,Ten budynek byl symbo

lem naszego oporu. opuściliśmy
go, bo nie mogliśmy ucrynić ina-
czei. Nie można nic poradzlć na
bomby' które spadają aż do piw-
nic. W prawdziwej walce byśmy
go nie poddali" - powiedzial pod-
czas wczoĘszej konlerencji pra-
sowej pzewodnicący parlamen-
tu Czeczenii Akhiad Idigow.

W ciągu nocy z środy na czwartek
na pałac spadło od trzech do dziewię-
ciu ton rosyjskich bomb. O godzinie
4'30 jednaz nich zrujnowała buŃier
pod palacem. Pól godziny później
obrońcy gmachu podjęli decyzję
oJego opuszczeruu.

W poludnie, w 40. dniu inwazji na
Czeczeńę, rosyjscy Żolnierze z 276.
pułku zmotoryzowanego z Uralskie-
go okręgu Wojskowego zajęli wypa_
lony gmach, a na jego szczycie za-
tknęli flagę Federacji Rosyjskiej.

Wycofująpy się żolnierze Dudaje-
wa zabrali ze sobą kilkudziesięciujeń-
ców rosyjskich.,,opuszczenie palacu
rie oznaczą ze zostaliśmy pokonani''
. powiedzial ldigow._ Czrczeńcy

wciąz konnoĘą poludniową część
miasta lch saab pzeniósł sĘ około
kilometra na połtr&de, za most na rze_
ce Sun'żą wijącej się przez miasto.

- Nie mówimy, żn zwyciętymy ro-
syjską armię' to byloby gfupoą - po-
wiedzial wczoraj szef sztabu gtówne-
go sił zbrojnych Czeczenii Aslan

Maschadow. - Jednak numy prawo
honorowo urnrzeć na naszej źemi.

Kilka godzin po zdobyciu palacu
w Groznym prezydent Rosji Borys
Jelcyn oświadczyl' że ,,wojskowa
część'' operacji w Czeczernt tym sa-
mym zakończyła się. SĘ podlegle
ministerstwu obrony ptznkażą teraz
swoje pozycje i kompetencje od-
dzialom MSW. Te zaś Ędą,'wpro-
wadzać prawo, porządek i konsłtu-
cyjne prawa obywateli".

Andrzej M. ZAUCIIA, Moskwa

! Wreszcie udalo się umieścić ro_

! syjski sztandar na wypalonym pa-

| łacu prezydenckim w Groznym.
l W gruncie Żezy o to głównie

chodzilo Moskwie. Teraz po?,azala
Rosjanom i niepokomym Czeczeń-
cpm: patzcie, te ruiny igroby są inte-
gralną częścią Federacji Rosyjskiej'

Wojciech MAZIARSKI

Czy dŻś umnze miasto?
Tulimy się do ścian rozkoĘsa_

nych wybuchami. Gdy tylko pociski
zaczynają padać dalej - w innej

dzielnic-v
nic staą
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wypatroją
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Sąd Najwyższy: dziennikaz musizdradzió prokuratorowi swoie źródła informacji

Pói dziemy siedzieó
(A) od dziś dziennikarz na

każde Ędanie prokuratora Iub
sędziego musi uiawnaó nazwi-
sko osoby, która udzielila mu
informacii wykorzystanych
w tekście - postanowiło wczo-
rajsiedmiu sędziów Sądu Naj-
Uvyższego. Za zachowanie ta-
jemnicy dziennikarskiej dzien-
nikarzom grozi grzywna Iub
miesiąc więzienla.

Sąd Najwyższy ogłosil wczoraj
uchwalę, w któĘ uznaje wyższość
kodeksu postępowania kamego nad
prawem prasowym.

hetekstem stala się sprawa szefa
lubelskiego dodatku ''GazeĘ'' Wa_
cława Bialego, który odmówił sądo-

vlotNoi( !

to..(e

il zeznań, powofując się na Prawo
prasowe' Znbowiąanje ono rlzieruri-
karza do zachowania w tajemnicy
nazwiska osoby, która udzielala mu
informacji. hawo prasowe prrcwi-
duje wyjątek tylko wtedy' gdy spra-
wa dotyczy morderstwa, szpiego-
stwa lub zdrady stanu.

Sąd Rejonowy w Lublinie skazal
Białego na dwa tygodnie aresztu,
uznając jego odmowę za bezzaśad-
ną. Bialy zlożyl zażalenie, które nie
moglo być rozpatrzone, póki Sąd
Najwyższy nie rozstrzygnie, która
ustawa jest ważniejsza: Prawo pra-
sowe, zobowiązujące dziennikarza
do milczenia, czy kodeks postępo_
wania karnego, pozwaIający sę-
dziemu i prokuratorowi zwolnić
każdego świadka (prócz księdza
i obrońcy w sprawie kamej) z ta_
jemnicy zawodowej i nakazać mu
mówić.

- Tajemnica dziennikarska jest
jedną z gwarancji konsĘtucyjnej
wolności słowa. Spoleczeństwo do-
wiaduje się o naduĘciach i nie_
prawidlowościach w Ęciu pu-
blicmym nieraz Ęlko dzięki temu,
że osoba udzielająca informacji
prasie wie, że dziennikarz nigdy
nie zdradzi jej nazwiska. Media
pozbawione prawa do tajemnicy
nie będą mogły wykonywać swo-
ich informacyjnych i kontrolnych
funkcji - argumentowal wczoraj

przed Sądem Najwyższym pelno-
mocnik,,Gazety" Jerzy Naumann.

Katarzyna IQSICKA
(C4lnj też s' 2)

! Sąd Najwyższy zadał cios wolno-
| ści slowa, tylko tak można sko-
I mentowac ten werdykt. Prawdo-
l podobnie chodziło o zwiększenie

wykqywalności pzestępstw' sdy
dziennikaae będą zmuszeni do
ujawniania źródeł informacji' Prak-
tycznie jednak nih nie będzie chciał
rozmawiać z dziennikaęem, który
może być zmuszony do pełnienia roli
konfidenta policji. A decyzja kidora-
zwo znĄdzie się w ręku prokurato-
r a, czyli u]zędnika państwowego.

W zeszłym roku podobne ozecze-
nie utrudniło adwokatom wykonywa_
nie ich zawodu, teraz społeczeństwo
traci jedno z podstawowych nazędzi
kontroli, jakim jest wolna prasa.

obecnie tylko prezes Sądu Naj-
wyższego może doprowadzić do po_
nownego rozpatrzenia tej sprawy. Ko-
nieczna jest jednak zmiana prawa
prasowego i kodeksu postępowania
kamego. A na razie dziennikaae mu-
szą dokonywać wyboru: rezygnować
ze swojej podstawowej roli społecznej
bądź decydować się na odmowę zez-
nań, czyli na tzw. obyu'atelskie nie-
posłuszeństwo, licząc się z odpowie_
dzialnością kamą za swą postawę'

Ernest SKALSKI

Drugie Lascaux

Fragment jednego ze slłalnych obrazów

(P) Prawdziwą galeńę sztulii
prehistorTcanej sprzed prawie 20
Ęs. lat odkryu w grocie Combe
d'Arc w dolinie ArdÓche nie opo-
dal Rodanu francuscy speleolodzy.
W sumie ponad 3fi) obrazów -
więcej niż w nąisłynniejszej doĘd
grocie Lascaux. A na dodatek są
starsze i baidziej kolorowe.

Paleontolodzy zazdrośń o znale-
zisko natychmiast zamknęIi je dla
publiczności i zabrali się do pracy.
Niektórych z kilkunastu podziem_
nych sal z prehistorycznymi rysunka-
mi jeszcze nie udalo się speneftować.
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'łoŁ-i zadecyduje. co z nim-zrobić.

. Jak dowiedzieliśmy się nieofi-
cPrnĘ prokuratura zarzuca Se-
lrule dzigłenie na szkodę Polńppo-
nu' czyli pzesĘpstwo z arL-3fi)
kodeksu bandlowego. Chodzi m.in.
o gwarantowanie przez Sekulę nigdy
potem nie splaconych laedytów-in_
nym podmiotom. Szefowi
Polnipponu postawiono też'zarzxt
',poświadczania nieprawdy'' w
sprawach finansowych (art. ż66 k*).
Prokuratura nie przesłuchiwata Só-

sĘe.g9 dlug" 
--rióń-Epon" 

na
udzialy w polskich firmach.

F"dy- to, nie wyszto, polnippon
zaciągnąl w banku BIG lcedyt 1'7 ;nh
fraŃów szwajcarskich, gwaranto-
w.a\y przez bank PKO Bp. Za te pie-
niądze firma Sekuły zajęta się uilu-
gami lotniczymi. Jednak z braku
klientów Polnippon w ciągu czterełh
lat przyniósł ponad 23 nrld starych
zloĘch.snat. Długi Polnipponu wy-
noszą ok. 60 mld starych łótych. '

(lub,jach)

lvruwu u eafaŁlaDn' |aloe skraołf
przed nim Kazimierz- Moczarski,
późniejszy autor,"R.ozmów z katem''.
Y.pglowie lat 50. Kukawka prowa-
dził śledztwa przeciw funkcjónariu_
szom MBP. Jego zeznaniawypeh,ity
wczoraj-prawie cały dzień procesu
przeciwko Adamowi Humerowi
i śledczym MBP, oskarzonym o tor-
turowanie więźniów.

:.Kdy zacryndem śledztwo,
Ęjnigrw przeczytdem wyjaśnie-
ni.a . !ózefa nożarisriego, -ttory
właśnie zostd areszto'ońy - mo-
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Jak zginęła Af]odyta?
(A) - Kto oddd pierwszy sbzd?

- zapytdobrońca. -hoszę Sądu...
- zawahd śę oskarżonv Plotr G.
i wydusilz siebie - Afroóyta.

Wczoraj rozpocz$ się przed Są-
dem Wojewódzkim w Pońaniu pro-
ces 2lJetniego Pioba G., pseudonim

''Wolf', oskażonego o 
_zabójstwo

córki piosenkarki Eleni. odwolal
większość wcześniej szych zenń.

Przypomnijmy, rok temu piot G.
yyJ99hał z Afrodyą nad jezioro.
Wedlug pierwszych zeznań Piotra to
oĘ-!0:zg!LŁLeyą skroń dziewczyny,

ifrH,{fr::$,ffi*?n3ffi*;,,

'*-*ffi-o^..'Yi-! ?ry'el au1ad vagłzm,łlzp-d.rryr l 'ełorz ełSl?supmnl-ą 
""óuq3na ;il#r"f:j" ! PpUaĄ

-op qc,(.m;s 
-r*i}-^' łvł'lĄ 'mn*

1,""1'' *"'o1oi1*ń1^"ox"*!|n !-'1n' l
-e[II t|fr.r? n^, ?- - ? ' ^.- 

z 3rs gzs

"|"łi';*r.il,ś'f fr ,"Ji"l I"l 
*'o

jiffi :ffi,il1i"t"j^TJ;{iliT;x"'J
n'*o 

"aśnl 
LlJil;H#a"''c

- tnrrrrn; i-'^'^ : 
_'i::.?JU. U BFlltouł

*--_--.--*-

-
e-

--tPOLSKA KOMPANIA LEASINGOWA
Według ńego podczas spacenr Af-

rodyta wzięla do Ęki pistolet i stzelila
rri$zy dnewa Kiedy wźęla pistolet
J?rcT. w: prryIoĘ|a go do lewej
skoni i pociągnęta za spust. - Chrł1ci-
łem za tllnnĘ ale było a ptń -
opowiadal Pior G. Wyciągnąljej pisto-
let z Ęki i sn-zelil w serce. -Nie chcia_
ten' żeĘy śę męcz5ła - ttumaczyl.

Btaż€j WANDTKE, Poznarń

Miołki Szlok 4/8
8o-7l7 cDAŃsK
tel.(058) 31 0217
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Póidziemy siedzieó
_ _(A) Sędziowie u.anali wczoraj, że
dobrc posĘpowania karnego Jest
ważniejsze od wolności prasy.
. Z,dełydowal| ze hańo prasowe
jest zasadą ogólną a kodeks postępo-
wania karnego wprowadza_wyjątek
od tej reguły. Dziennikarz mriśi się
tema podporządkować i zrezygno-
wać z.tajpmnicy dzircnnikarskĘ na
żądałie prokuratora lub sędziego

- hokuratorry i ęoziod'e nie
powinni naduźywać tej możliwo_
ści. Powinni zwatniać dziennikarzy
z ich tajemnicy tylko w osta-
tecznym w54tadku, kiedy nie ma
juz innych sposoMw na dotarcie
do prawdy _ mówil po wczoĘszej
rozprawie jeden z sędziów.

'Zdaniem mecenasa Naumanna
jest to myślenie życzeniowe, bo niłt

ńgdy nie będzie mógl skontrolować,
czy rzeczywiście dziennikarz zostal
poproszony o zeznanie dopiero
w ostateczności.

. - o_rz1czenie Sądu Najwyższego
jest wiąĘce dla wsrystkich proku-
ratorów i sędziów. Uniemoź:liwi to
Prryie._ spelnianie jej ustĘowej
funkcji ochrony demokracji. Jęó
orzeczenie może postużyć podń-
rządkorvaniu prasy prokurafurze,
dziennikarze mogą stać się de facto
konfi dentami prokuratury. Szoku-
jage._Ze pomyd taki niC powstal
w PRL, Ęlko dopiero w demokra-
Ęcznej Rzeczpospolitej - mówi Je-
rzy Naumann.

Jego zdaniem wczorajsze orzęcze-
nie SN.umożliwia organom ścigania
poszukiwanie informatorów wśród

ludzi, którzy z racji swojego zawodu
wchodzą w posiadanie taJemnic in-
nych osób.

- W ubiegĘm roku SN wydd
podobne orzexzzeuie w stosunku do
adwokatów (wylączając obrońców
w sprawach karnych). Uprawnił
prokuratorów i sędziów db zwal-
Ąianią- z Ęemnicy adwokackiej.
Naczelna Rada Adwokacka pod-
jęta wtedy decyzję o obwate|s_kim
nieposłuszeństwie: adwókatowi nie
wolno zdradzić ta.iemnic klienta.
Powinien odmówić zeznań, zapta-
cić grrywnę i nawet pójść do aiesz-
tu - powiedzial mec. Naumann.

o komentarz do orzeczenia Sądu
Najwyższego foprosiliśmy Garę La-
Marchą przedstawiciela Human
Rights Watch - znanej organizacji
bryTąpeJ prawa czlowieka z siedzibą
w Nowym Jorku. - Jeżeli prasa ma
wykonyvać swoje funkcjó kontrol_
ne -w demolaatyczrrym państwią
cryli ujawniać korupcję, ńaułycid
unęanmw państwowyc.h i Ńor-
mować o przesĘpstwach, ludzie
musąwiedzieĄ ze kiedy coś mówĘ
dziennikavom zastzelając sobió
anonimowość, to ich nazwiska ni-
gdy nie zostaną ujawnione. Dlatego
znuszanie dziennikarzy do ujaw-.
niania źródrcł jest sprzeczre z !od-

zasadami wolności pra-
sy - powiedziat nam Gara LaMarch.

Katarzyna KĘsIcKA

wJ Kukawka - Były przłrażającr.
Czytdem też skargi, j-akie do Ćón_
napej $omisji Kontroli parryjnej
nadesłali więfoiowie zvnryani ź rc|
wicą. Pisali o niesłycbanie wy_
myślnych- torfurach. Śpotkałem się
z prrypadkami prób opierania tor_
tur na odruchach pawlowa. Jeden
z' uwięzionych opowiadal, ż€ podd"TT. jęo celi ktoś gtoino
szept$; poci się, poci się. Nąipierw
na więźniu nie robiło to wrałenia,
ale-y|aot9e uderzyły w niego poĘ.

Kukawka w polowie lat 50. zebrat
materialy pozwalające wszcz{
śledznvo- przeciw wielu fu nkcj onariu-
szom MBP, m.in. Humerowi.
Jqlra!. od prokuratora generalne-
goStefana Kalinowskiego otrzymd
polecenie, by je zawgzi-'ć tvlł"o ao
Departamentu X (inaczej:- Grupy
Specjalne). zaląz dowinł c:fiói
dzidalności oepartamónoi Śleol
czego, kierowanego przez llumera

W efekcie skazano wówczas tylko
dyrektorów departamentów Ró'zań-
skiego, Anatola Fejgrna i wicemini-
stra Romana Romkowskiego. W dru-
grm- procesie skazano kilku zwy_
kłych funkcjonariuszy. m.in. Józćfa
Duszę, Jana Misiurskieso.

Kukawka mówil wóora.| ssowr'
ze nie miał wptywu na roźszerzeme
akfu oskarzenią który byt akceptowa-
ny przez Biuro PoliĘczne KC PZpR.
Prokurator Kukawka w czasie wojny
!y! tragal-zem' po wojnie wsąpił_dó
PPR" ukończyt Ś't otgr"a*niĘ im.
P*T @rą,gotowująpą kadry- dla
Ko.murustycznego wymiaru sprawie_
dliwości), uzupetnioną nasępńe dwo-
ma latami studiów uniwersyteckich.
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