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pl)y z`ił.yci€żyć.

Aby i."

.'Lby zapanrjwałe. solić'€`,rni)ść'.

c5n€

`:r>sp/` dćirż:aiiii

we

mit`dzy ludź:.ii i nar(jdL. Z whd7ą również.
\iu iii4.,.'i,iłr
.ez. na
zwyeię.Stwo
p`?pr.Zez.
Stt.e,jki,bierny
O.L`ór,dcmotłstrp.Cj.3
Ulit`TiJ
licz.',.'i{ly teź
na Zwveicstwo
T``.nr7.c`7.
c=+n.i`Łri
t`i.... ~m.. -`~±
C.ł'ie.. Sclmc,wola i cn.rrjgrmcja władz.y prowadzi WT)r.ust {łr`. nf tzy i niencLwi_ści. rrr.•.`~=i.

IVTa rt3f?m/?wi=ln# tegr

s}'st\m`} n]..c-liczymy.

Na Ui:

ł.^:3Y::'a.:;:':?d:ić::8d#}ęź:ńd;r8€8::i:":`;i8Ł:'8ź:y;`is;.ąB#`'c;`±:d:ś83g:=`śiż'€fsa
możliwoćci. }Tie pc>konamy ich kan±oJiiami. Ta wł€idsa,

z,ą któij.ł str.i scwiecka

P0tc'8ą, gc>.'Jwa ..est -jak poka.8a`-L.`. w l,l.rt].jlLu 5. Lubinie - d. bozv,zględnej r`;z,Prawy Ze SP(.łecseńst`.\ł-err..

Szemran]..a,

To nie 3nst}:.9.

..

źc r,amy ~.:`rć pjkt,r}ii

otuiccyvi.# kclejne m.icsi Łćcc. sE,c;\ki,ju.

,

},r2``` '`'rić b

Piszr.y na mur+.`.c`.i ,der.i Lstrujmy na.

#:ię8::j 8t;8jr#j:ywś'uf;b.:;r.Ł:;-8żłc,;;.::T3c,Jdt'''ł-tujmy to jedynic jc+ , i`icnw pro_
Nassą p )dstLlwową br`inią `.. tcij ,v?jni.e .rt:i8, być inf/` rmacjq i `rjr` p{`.€.`.`.rudp. .
Chcemy Przeciwników prze){;`,nyw8.ć , .ł :iic. z`ąbijaćc Alj rł€`.,s:ł.?. takt,',`,''`ą p )v.rinn{n~
t>yć ..a.ka, a'`H to rt`is% stt.city .t>yły ii`)źli`iJio niijmriiejsze -j`':'i rif.,jJvigkszc.
Aby -i:P+k b:'jci .|-dsi" n.Tiuc,z.}rć Sif f{ino`-.`.i)rr,ri.h

`'usim:v Z -..re?tiizc,v.'cLć ,ii{

t-..k a.by

::3::^:ś\:;łg:`:feLęź;ł]?,ł:g:h;,.o;.;,?;};:Z:.:ir.S*}.Sł:łz::„#{uz:+:T?:`18?.cł:u,:ł;;;a;i`-'`:ź::d:!ęc#cłl
nasz:Jip t;r:Jju cłbco i

źlc-.

r,{;dzior,}' t\iłc,i`7,yć GruiLy Sa.mci)1>r.ny SL`i.iL'tn.=-iłł,sili ".r€].l-
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v.J-cbliczu

ZmuszłJn,ą b`+-ła c-io uźyi.,ia br)łii,
osób, z kt,c!`ycli clwic zmLrły`

bozp.`,średrii.=...s.`.

z`.`.fj._rr,żc3ni?~

życia

r)cszłc du tragc.dii,br,`'t.ien ralnych z`,3tcił ,14

bto r`elac.je śv..iadkóu,r :
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na st,ojącegc nierup`jdal milicjm-ta ze giużby drc`gowej. Tvvlko dzi€ki okrzyko księ`dza, wzywającego ludzi dc) opamit`tallia nie. dochcdzi do iinczu...Z

5#tgrygag3j %yz3:;v,.Sg;::S:,: :,łg;g2zg:y;:Ś :`.,t:%:=:&;ł.ł±ś;.Ęo:f% ±;S±g:ł]:
vir kierdnku tycr„ których tłun ok-.zykuje gestapc.„. I na.glG coś cc> przez
ułamek sekundy wydQ,je się b#ć z`Oiorgwą ha,lucyr.acją ... such.v trzask broni
autom.at,ycsnej, kilka :)Sób ost..,i.a Się na bruk. Ludzio `'`. pŁinice Dsu®Łiją się
do ucieEzki.. Nast+i;ł,e sorio sostawir~ją n(Jwe Ciała m bruh-u. N&tychjr.i,r"
przyjeźdż:`.ją wosy milicyjno i m ulicy pcZost{-iją tylkc` :crwa.we śl,?.dy. To
co się. działo przez mstę>pną g.+cT`zinę.w l,ut)inie ludzio ckreśla.ją jednym
słc>'..,:^,.n

:

pcl`)vK`nic.

•. LTlicą Odrodzi)nio jcdzie suka,

skręcŁ`. w ulicę biegnąc'. m.iti:.:;y ł`-tk€.mi.

Seric z broni aut=.natycz,iioj, kilka 3,3ób pada m bruk. Odważnic,jf,i stćirają sit-. js ratow`?.ća Trzen juź nie pL`tzrebna ludzki` pcjmoc. Za cl..w:lę ich ciała
zoste.j`i wrzucone do przejcżdźającej budy.
-Na t;`'łach Kościołe. Przenrijświętszeg.o .Sorca Jc;zuS:i ucicka przc;2 łąkf

r.łody człowiek, za nin. pędzi gŁŁzik. MilicjfLnt w gaziku ma poclniesi3ną jedną rę
rękę
-pokf`.zuje z.T.iak .V, w driJgió`i pistolct. ttcicktLjący c&łowick wbicg,e.
na ii.istc`k, w t}-rŁ momencie pailri Strzał. Ciało porusza Sie. jeszcze w 6wfiłtovm}rch kt-;nwulsjach i r.i..ruchbmic,je. I to CiałJ w kilka minut i`ćźni6.j

znajdzie się, v/ wozie milicyjnym.
- riedaleko od mostku, uciokającego Człov.ieka g`jr.i Suka. Z suki padają
serie z brctBi automatycznejo Człowiek pa,dc:. .Jr\c'ącci suka przcjeżdża leżęce cia,łłj i stiłje. Z suki wybi@gają milicjarci, v.tTti:ucajrł ciałti di.` śrcdka
i ctddalcLją się s.zybBł-h
-Do przystanku aut.obusc`.v.cgo /2CO m o(l kcściołci/ 8bliż{i się! g`,isik. W

.rck3,cl} jadących milicjaritów pistólet}'. ?{łcidy ,f:5rnik zaczyna uci.3kać. Colny
str.zał. Zwala. się. na. eiemig . Jegóud`Tłło Się ui`.towLć ,z'J`Stlił przyu'ieziony
pry`...:`.tmj samochode.m do Szpite,lp„ Pc`Strzl`.Z W l-:`,lano uczynił go kllf;kt.r nc..
cał6'

:',}Ci,L..

-Pc,d szpital podjeźdża `',.óz łącznóci. 1,7ysi&`.:`'jją z nieiTo milicj{Lnci i
wyrzijcaj'+ z niego m betc>nowe stoi`nie szpitala bezwładnu ciŁLło. Ton czło-

wick lcży tćraz m sali ir.'tc.risywnej t.erapii , iw trepanp.Cji czc.c}z.tci. DoJ'` stŁLł trzy strzały w t#ł głow}.., N&jprawdopodot]niej nie bę.Ćzic żył. Na tcj samej
sali leży inny czł`jwiek, też z rar,ami pc)strzał..`.,'y!.ii W t}-Z głowy. On miiże
z t€igu wyjdzie, a]9 nić;rdy riie p:.wróci dG` zdrc>wia.

.

wi €k:`ż`::ęż::r2:±8%nż3s:8i: ' zł::irł;,czn::a:Sżu:.łyf gys#3±'ŚwP:::::j3:,ź3y prsewa.
żziie: w tył głovi'y, w plecy, w t}tlno części r.t.óc;... Csy..`.{jsoby uciekąjące

stan.'jwią zagrc,żenio życia. dla funkcjcJmriuszy ].,?0 ? VJ kr.`}riunikacio P.'`LP p(;davii.ano, że 2;ostałc rar.nych 14 c`Sób. TyT:icaa,sem te 14 osób, to osoby dowieziorm du` szpitala przez prywatno osoby i kt?.retki pogotowiia. Tylk{; w jodnym

8gp§.fE'JSE:ł8r%J3§=8})m,ęr:ygi8ź:ł:iT±±łsż:. z{`.brał{l milicja? Ile LISóL 2; 1St`ąłc
po{;.rzijbanych jak przed 12 laty w Gi.udniu 1970 m `Vyt>rzcat`i, w u`.crytych riiaso

wych f,i.obp.ch? Kilkaset osób v,'id2}i8.ło dzicsiątki padających ciał z&bioraLnych
przez milicję.
T,./ r.`.`st+pnych dniach po wypać.kach 31.0{3 /tja 1 i 2.09/ miały miejsce w

Lubir.ie wielotysięczne !.|.anifcstacje. Nie użyto tym razc!.i br;ni osSSój. Tylko
ć\i.ic os(.`;by przy.v.Jiczicncj do szpitula, rannt;. w wyr.iku postrzelL`nia p.-zcz petcLr.Lę. !,?ic;szkańcy rriiąsta ułużyli pięć sy.,.:`.bolicz]iych grobów z ł:',.,'iatć`.r w mie-

!;8::C::` gż.::i'c:ąś:::n::bi::ggó:n;::y/i3d::o::cn:S::ś L::uksź::;::':;łą,::~°: na
ul.Odrodzenie/.1.J.ygćanycl-Ł z pc,gotowia w Lubinie: przyjęto 22 osoby w St€)nio
ciężkim lub już rjieżyl.i.e® Do`..3.09 dziewięć c,sób zmarło.
Jeszczc; 3.09 mimo gorQ.czkl,.w}-cn a±{cjiusuwania \``szystki©gó,

c'.j n`..głoby być
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