
«U'..t.'łt      Ł.nJC.,'liL('f

Z   UEAZu'I    11   i,IJTcłjAńA

ydał, łe  ,spółne:   :,=;::żr:%g:  ;ag:2ąc:3:n:.#łś3:o "ŁL.a;ło:śśggoę3ggł3śź: Lap.,

gł38§  8łź  g  sobłe
Jak  iekrę,
Jak  zarzewie.

R!:ą:ięś:iosę
L`ziasem{  tylko
Wybuchasz,   ®ak   grar;at,,

i:!!:d!;i8mżgi:::ę    .
Se:t38yj&ięwg8Ęawią'
?alme  ocniśjio.
Zer  pod  popiołem.
I   nlc®
i   `w  s  z  Y   ś   r  K   o.

bbk,

ę:; :m::;Ł:fims;5:yridzż: Łgrśf  boju.
8  trudu  nasz®go  i   znoju,
poiBka  powstanie  ,;ł?`'Kśg=±  2i..|oktmn

H  iis"DA  `5oP3:fś3ł:iś8o::;  t:#!.

gś:śt&ł:yśłlżr3::::'

:a:!adg!r:PLis;Ł::ź:::::;3ĘŚ!ł#:3i!J

::ł2!:!;-i;nriź:łiii!!!!:;:łfi;:;:E:!±
go  .trudu  i  anosub.  Odrod81.1ę.

RędaŁcl&

woll.  Powstała  z
i  ia].ki  pokoleri.

_        I                                          -----  I                         -,          _          I                       _                                                                     ---------              _       _

35ś§::t::.:łą3::;*:;Ęł§:u=g3yąr:::ł:ę;:::g;;3;§y;::łg;§::SS;ambg3tgłe;#:gzgg:oŁrg;ć
a^DAN   IA     I     C j3  1.  E     1.   0  8  0  S  9  ń   J   A     ft   I   4'  8  łl   1   jl.  H   I  0  w   E

ź:::j;łł!i!!egp!3i.;iźis*:!i::!;id#3;:

!;!i!śg::O:::ś}:;f;y:::ź!!g::!!8r3;:::
ne.   popocnlcz!e,   ale  niezoędne.  C`na  m_g;!::;;;#3a!pi:3?!:;o::g:;%c;Ęg:

na  terer}ie  międzynarodowym.

ś2:;3::!I?!:.ł8:#::gr::ś:f:ł3#?!:;:::

;:;::t:;;?g:':łc:ż:3ż*ł#l:ś;!astc:e-
:ś3łś83:.:o±Cś:6jĘug3;aEg8gi:.s#gśrt.`  darność"   pr2zetrwała  nie   tylko   jako         J

;§5?:Ł8#3arig#:ia:::og:Eeggł:%!-'T7~:

3S#nń3;3:ś:s:35i;łd:%.;;f;g#r;:t:--

!i!Ę:ś:!;ii.Ę?i!!:I:i::!:i:i!:!:!:;i;::
dczeniem.

/

Na  pytanie   "c2;y  odprĘżenie  w  sto-

:i::;;;2S!;:i::Ó:g:,:gŁg!!el:ę:;t!::3:o
więkssego   aakresu   swobód   spoieczei:8-

t`



2
t`*a   p®ls.{i.3go?"   -.-rezydent   .5a`obh:
odpow3ada   :

'Ud   czŁGu   koni.e.rencji   w  .-a: :ie.  w
1945   r.   s:Jtuacja  miidzynarodowa   .:.-ze~
chodai  ł.oiejne   faz}'   a,-^ctstrzarija   i   c.c!-

3gtżg3;ę.z`żg§trś%n;gt:cE3:gł::;:,33,Złś.`
•ożna  są(jzić,   w  kolejn€j  fazi   odprtże-

3Ś:€śgź:38j3,:ąr#śrzn:#ł;.iłggst:ie
Ruchy`ł]ieaależne   roawijaśy  slę   €arów-

:®:!:o!;Ęe:;!;:;:Z!ii!ka.!:f?is;s:::;:
C18ku  jak   i   w  okresie  liberallzcicji.
Zmlany  w  stosunkach   .Jschód-Zacłiód  .ma-
ją  charakter  cykliczny.   %miany  w  j o.1-
sce  natomiast  3ak  dotychczas  mają

3y,;;a:ieg?#:amś:!!;;::';!ij;:::::#:::3

k®rzyści  Sowietom..

kszztałf°ć:ŁEd:Eyrii:ł;o::Zgj!r:Cg:ri

:Ędli;i;;k;!:;!::g::ni:::ki::;::::st:::
wa  f.olski  gta}a  się  ponomle  2;agadnior

:żEmłb±§g3Fwa:8zg:#łchzn##:yenś:O:9.

::i::::::-:-::-::::::::;:-::::::-:-:::::-
;::rg:i3:;i;ttt:!ą:8i::i:FziŁ:!:::i
nych  mią  w  tym  długofalowyn  pr.ceBie
wielkie  snaczen.ię  dla  n®carstw  zachaa-

TU   .jEST   rol,SXA!

gicE.;w::hzgit:Łmye;;eśę8§r3:ryp:}3Śś.
C2enia   ruchów  wolnościcwych   j.   demo.Hil-
tycznych   w  kraju.

ajł€a5:g2:cZ,ę.ę:Ę3c`rx:.ś&:fę,Lg3g:,,:gs
Sile]iie   oporu  przeciwko   6owieŁyaacji
l(ulturalne.i,  politycznej   i  gospodar~

!;!ii!Ii:j:iiri#ki!;i:i::#:;!g;i;=;Ę:f5;;
"sić.  ł  jaki.ś  etapie  Hoskwa  noże

3:jś€ęd3z:::::ę;ro::ć„:eT]źL3Etcn::.

i;i:#,ii/=;:::ę:;:gw;::ii3g::;3Łęi?:e:l#:
Na  temat  stogmnku   do  narodów  oś-

Ci e:B83Łłż:::8yś8gżenj#irśdów  Euroi`y

Srodkowo-Wschodniej/  międ7,y  R,o8ją  a
NieucaLni  nć?.kazuje  nam,   z"isz;a  nas  do

ku  politycznego.  formy  jego  o-
ą  nasze  *olne  narody.  h'ie  btdzi®E:śgz

to  łatwe.  Przeszkadż;ać   będą  nievyżyte

E3ęś3n3łźz:gt3ruyc3a§ąś±śgg,a,:8SrĘ:;.

iii;;;nżr:iigi;;;;*;;i:;;g;oii!ź!i

i;#::;;;,#i;ij!:;;;!!ai::!!*;:
sabg:tz:ź3ź';Zemw;:a:.SZ:2riwŁ#°3#:mTut
poprzednikowi  panu  Ł`dwardowi  Raczgri8-
klemi  1  powiedział   :

tow::a::gjt:i:!Egyp:2.:ysnd;'l:t,5p:3:g:-
vowania  urzędu.  ł]ależę  do  imego,  nap

•:!n#;;;;ę!O::lf;!!3i#::;:::Łg:io#!Ś:t

#€g:zhcm:łon:fauś::żŁc.sł,:a#3.:.tj3ścL
niep.dlcgł.ścl  i   lcm®}(rącji  w  r®lsce".

w.bec  lch  kłlnstw
w  Szk.ła``h,   gazćtach  i  *  televizjl  vch.ł2fir,     śbiclej  niż
W.bec  natisków  k."nistycznej   }.r.iagamly,

!:±Łc:g3ą3łr3:  :użZ::%,ż:.:i:I:źiw  :?::!?af:iśłęi" :  :,:Xsg: ::;f i ę`:mn:3*::ą  -
ch.rąciewką  aill.   i  t`aB  nicj.  Niech  saml.wywje`.  .:...żc   sit   nie   .lważą  ?Rclakcja



łan  Kaz;1mierz  Sabbat
:~rezydent  Rządv  RP  na  'u.chodźstwię

Zdradą  zniszczo`ne`d.   pa`.stwowości  -1egaln ml  depo2;ytariuszami.  Wierz;yny.   tar

3
Eksc.elencjo!   Wielce  S2}anowny  Par]ie  lrezydencie!

d"N:SEęsĘeg±3w:±iRze88r:8g33ś±::yŁ:śź;śc;°=}5oĘśc.ęh.=efogi=;°śun3Łt;tad#3bpar
mlęc1.   I`an,   i''anie  irezydencie,   członkowie  Rządu  RP  na   TJchodźstwie  oraz  eanaE
mstytucja,  którą  stanowicie,   jesteście  tamtej  Polski  -  tamtej  przemocą  i

ąar  1  lap,. żę  po  ia-tach  podlegiości  5rzy  dzie  -czaś,   gdy  t®n  cenny  dapóżyt  +dzi®  mógł   być  brzekazaziy-na  rĘ=ce  pol-Bkia

onĘ'cg:3:r:;z::±SźLg?trł
dsmokr`atycznie  wybranych  władg.         1

tycznie  nastawionej  Bmigracji  prz=r-

e#g3nĘÓ:ofuspńjgĘSsg:#:§gg:wg::śfił2a3#8ż;cś:ł3#u:,a5;g$3p:g:;d:..
nie  wolnej  Ojczyźmy  ńa-8tąi]iło  za  obacłiei  Pańskiej  kadćncji.

9  II  1986  r.            Przewodniczący  soi2d:g:g8Tłwaę€g:E:;g°E:Ła:F'#:rawiecki
J.  Piłsudski  i .  Dmowski  byli  po-l itycznymi  oponentami Jednakże

83ł:łi:±:cicłgę8:28*S88;53ł3;y%śżgo3±3d2:e:f?Skm ia  i  obrony niopo-di esłgś~
łozEf  piŁsunsKi  / i867-1935/

8łg§%:Ę€%2#ż:€3gćuŁuna3źęp;:g:ggTa%~

33;akrę:3j:gfśg±%]q%2€o3r±w3aggnTt±śm

!i;m:!g:;;:::i!gm;ś::;;::;;!śO:i3::
waLnle  oara  i  zaprowadalła  najbar-dzlej

!i;i:a#;:;3Ęi;!!!:Łuh;Łi;!:Ęi:Ę8r!;:żT-%
:3:k:!§2r:Embr&ai=±3żLśandną5:źyśr:d-
:r:#ł±czrźiaT::3:5' 8łę:#i#:3jemy
Rg®czypospoiiteJ  Polskiej ,  opQrt®j  na
&a.#S:35tnd;E3k::tg;ZE} 2Bć:erwca  i897r®

0  valce:   "Cbcę  zwyciężyć,  a  bez  valki,

::Eż:ŻąE:eę:,3s:53ó:Ś_eg;aimt;isn:ąg:ó:
kładanym  kijem  czy  nahajką.  Rozumiesz

g:gE3  EĘo±łĘ#j ::zgagzććnż:yg2€2śS:a

:ł:=Zrgo::g=i:t3:ggśęf:gi=ć  ęh=!łL.
Ęęsrtnymynng:gśa:igg3wiecgżgEig5`i:g,głg-
śno  nie  powiedzą,   człowiekjem   zres7,i,ą,

5:ir8.:3rg:8::i,Z885Zgśśriguł€u33Szę;
±ę5Sgowgf3gs§.ożS±:bEęo::gzs:gż:źęóre

gs:angłę,g:Z:d[#3źggmg3gĘgmńus2ądaź3=
wet  w   t]rm,   co  nie   jest  szczyimym,
P±SFr:s±uwi8}5±Ei:8a  ieria  w  przede-

dniu  wyprawy  bezdaJ;skiej   ~   19C)8r.

:T:fzi:a:rłsśyzT"   -  Wydmej  bazi~

BoiłAir  "ovsH  /i864-ig39/

ę53źęśą9żaggŁ±#źś--8ż€am$9§:}9g8ri€y.

!:aśi;i!:;w#::!!:;:!toT:t:!;j;;:;yka±;;-
3e«.

f::;:;;g::§::;283ś±; :f!::!!§S;:;ż3 o G
-Z   broszury  Romana  Dmow8*1ego  pt.



4
l.i5ZE  .ą6ZLj  Dą06]  m  ] IEPopfflosI

:®:%j:;:::l;.:Ł`::ir:€!lł:#!:=:nę3-
gr!i:,:'*i:ł:.r`#=:!*Łą!iamf:::g:aśfbaiĘj:fti;=±:i:;;:!B:i;f::źig:i:.-

_-^,L J _    --,k

:bLiłn±śżu!g:&Eżaąd::8:po.

FEL=;:*§:#Ęa;Eł§:śŁEj:§Ęł*:;;:
!gżnnżż;®::ndł#o::::?d

8śfig;.P:

EjŁlś:mł:*1:#

!uĘ;!i;#s.!:§'i!i;-;8:!;tż-E±Ę;łi;:-
cri®®giF:==rią:.:g;Et#:iŁ;!:§a:;!:;,

#g!:ćLł':;:"±:FEf3dęgĘ;!n.1gk"h

p:y:pi:EiĘĘś:Ę:gEi:iĘ:!F:ni!!Eiy;ż-.

:8;gidę::!?::8:rgś!=:j:ś;::S±g:!i=:=
#ę=i:&mi:a,ś3g:Tg:sś;:3-*ś=::*:-

;HE:l]  IH  I Zl v.  /nair -J}Óml

Du*\,},-`.    _-=-_

:!:i::;!#f;!:;it!l#ił#;:

go  ora.   0  .rftl"   ?:Ż`=.vi.(a.   łd:td   ..``
p®=t;6F=Z=  f.::iy:`rir. -`2: 5=e   :?®=y^_= ..?^t
ac..   .gd81.   riafud   =   .j;,o:.or_    1   6odr.05cią

tycm€go  PoBoet',Chlcago.paźdzl©mi±

:::::::::::::_::i_:::-:_:::-:::i:-:

mJ.8t  v  ebrople  viel®  Barodóv  z81eH.   __i.{      łA*flw4Zżll&|
olonycb

i  totallta
:u± #,ź%

____._J1_ł     ntv  l,łl,  -
VP

t::-;ciĘż-ńa_ no*o  pg9?ę:aż!

J±+®   -r--_+    -_ _ -

łeśĘ:Ę&:8Ę?O!tn±i::żg::E:#=

WrBlolanio®

5lit®r:/:  dzliła]c,  od tołr*1f:#:źe`:ź:Ę::dtrL;:.łtT:ó~.ż:aó-ż:i-rijący  nlrał®  ni®bodiegłoścl.



NI.EPODLE.G`ŁOŚC`'                                                S       t

Dżisiaj.   po  upływle  bll8ko  5  lat  od  urcr

E:8y*r:E#gjĘŁ±ad:gfp;°ŁC!#ś3:oE::źżzgg:m

ł:!!ł:;;O;:t;!;i!:c!:::%:Ł;ng::#!:i
3phoź;ci;?1iczną  Ża  Program  całsj  poiskiej

ryc#o§2:rTPTłg:łśh::3::g:łgĘź;tęgźgł:fś=

!§!agrąĘfi;!;!§:;i:!;Ę§:B#;;Ę;Ękźo:UĘ.!§gp;aż.
rii.ch  będfle  tu  llnla  r®all8o*ana  pr2;ez

!i!ii;mr:l#rą#:iti;it!iitĘi;kg:ż!i!;;ti:ii:i#:-
z  komunl8taml,   g±o8Ząc   jednoc89ónie,   że  to
vł&ónl®  z  ich  povodu  Pol.Ła  nle   je€,t  nie-
podległ&.  J}yło  by   to  bovl®D  oczyvl8tym

ź;:#L3:g,S%::ge::ggł:oźęśr:::  :::S:Tś cż e.
chcl.11by  i)odjęę  ofertę  'porozumlenia"  /v

::Ężfo=:o:o:g;1 ł=yś3Egł;i:łuł# ś37:  j est

`fi.:

;;;!ri;i:jii#!Ij5:igjłiiła;!:;::g;g]
Obydwie  wydają  się  dogrć  ®trakarjne.--

D1.  11deróv  'S`  varutLŁld  proiffłdf®i.

działanj.a  zmisrgające  do  ograjĘiczenl8  płr-

;:ź.;i:b3:śaśii!o"I:;:;Sii:o3Ę:!.;;igżż:aĘł

p!;#;iś:::ź!:n:EJ!!ic#ś:!;:;:p*f::m#;;?:

::::ił:FOE;E3E::!,%iflbi:ikło:;r:+3!:::L!:-

;:;;;:;?:p#;;ż:;niii:EiipETI:€:ką:jp;;;;i::g

!;#i:i;:Ęi;3;!i:;igĘi;:Łgi!gi;;ł!iilli:E!::



0
mnlu  oplnil  publlczn®j   voln.go  Ś.1ata,   że

:::-:;:';:!:::ęf;;!;:i:.dłjfioi;;:g;fĘ=ir:g!:;

dów  do  .anostanowienl®.

orgxmL;9::grndkig#d!:ŁE:g33o:;8śLE;ł#:ż3o.

Szenle    1   -.'    t`=:.;   Jr.1en   Jc!;.3drr.oscl   =   łd:-
Czącym   Afg,Lr_jstanem.   Jciwczas   w.v`!ana   =ostaia
taJ(ż,e   po   ra3   pi`=.:.*szy   .s?ćlr.a   ga=eta.

Teraz,   w   ó5   roc2nlct   odzysńanla   pr2;ez
Polskę   niepodległości   tl   .{]    1918   roku.chce-

ggz?3ś:a#Sł3gl:ózfgś:ndni:;   :;pg3fś3ś|Pf#ęu
órodowl8k   w  kwestil   tak   istotn®j   ja;(  nlepo-

#ł883;śćiagśźr3#gajf88.La;:  głos  nie  sogt*

/L3::#eu#:3-!:gci,i

1

DYSKU

cĘ,:§gLż:§rhż;L;ą:§§#::Fa§:3ś§:::Ł::ł;S:

!iĘąEjli#Ęj:ffi!!!:;:;!i!ni±ii;!ig;ł!:!!ę

t.8r!;.?:!:;Ę:k#gił;;B:#i!:t;!!i:!:iiFii;i:::

F;dĘETE:i:i;:!_::#:::Ł::=TE:fi3tQ:p:a:
®obl®  etawlać   zeLdania  najbll-

:ĘĘĘĘ:ij:iś%;`!o:?;i!ł!::!i;ii;!::m#.
EiEiii!iiŁ:Ea#::i:::iżł:E::;:;!ł:i!:;;!:#:ż:ż

NADZ  I   EJA.

||PonldBŁOŚć  -ziadż;1.ja.   czyn  1  Blt.

§:f,:::nm:ĘE:pĘj:::==e#;r:Ł=;:;::Fp:::;nĘ:

§Ę&§ĘĘĘi<5gg=a*T.FłĘ`m*!BE%żi ;:}Fi_= ^~ '  i^';Ę?Ł*ł`    .u        .`

żnych   tajnych  Dieszkan'laoh  odbytŁ/a3ą  !±t

SYJNIE

3i::i:źi:m3i!::t;;#ię:;;yF:!!:1:?a#::g8:a;
oienla  ż   ayskusje  óviatopogląqove.  Czy

eri;k   tak   sti`aszliwa  beskoripromisowośc..   o
1ej   piszm   w   tym  nunerze  Jastrzębskl.   nie

Erozi'zamknięcieri,   a  przynajnr,i®j  nieDoó-

:®*2:%9:::°:;%:Ła|aa:*r:3g:hBł=#g::C#s:g:~

!8!i!i;i!i:!i;#ciilii*i:i;i;:i;i::3:;:
t;±łoc:#:iuietżę  ś::{t;k?®:::ĘŁ±i ;ap:łż=
)ow.go  koBproBiBu.

:-::;i::::::::-::::-::-:::-::--:::::-::::::-::::::::-
:J:::3:3i:±=:ś:  :::Ęo::ffżoścś::g::ć  ,±::::
ś3#&  łffEe2:ep:ź::w:gr  :gEfł:g3cĘ®j:=:bra.rke!tałtovanla  są  takle  same,   jak  były  na

śz:ł:??żEumł:eźTe;t:t;oJ::Ę:gg;Sł2;2:śgE:!::
Vłaśnla   teraz   trzeba  myślec   o  nlepodleg-

t:!:h:ó:::ri;ź;:;ig!:iw!:!ó!:;:łFOĘ:#i.::

::E;:i:m!gi:!j.:::i!:Ęgi;;:a:ój:::i::st!i;!nĘ;-
wóczesny.

Tomas2   l,itwin   ''WOIA"

CZYN     I     MIT

Śsha;ann3%  śFtr:,j : ±gzgt,Tdnr:sS:Ę  ś#og:t{  ;.
Ca,

uu!;Ę.n:::ęd:;8łsśsłtśe:g#=.by*:gH:



gwałtovnego   1   ef.oTitanicmcgo   1|.dz]e  eit
gamą,   gdy  Dit  nlcpodległoścl  nlesFcdzLe-

:Ęf:i!:":!i:;:;*ii;!:!:!;!:;!!;i:!;;c=:Ę:;3ć
3338`#38ł8ęęr:,r3roą3e!a::33Canęeni..#8łźĘ-
do  łil®j   drogę.  3ędsie  git  niopodległośl.   ro-

:Z;:: =erE::ł  i rm;ś:a:Ł: E:Śgi:r:n; :#:-

!żt!ii?!;iii:::;;i!b;i!i:łiiij:głgł:rij!i!:4
?!:?  ?gś:ł:  :t:p:!l:y8łś:€:`.O:ó:i!.  ;taL:8źćt;;.

E3!!i::ł:l:t;3;ś#:ppĘbtilgl:;lFe:!:;;Łi;p

::Zg§gk;emĘZ#E#;#ini:łni:S:łŁżnygos.

::_:i:I:i:±i::_::::_::::::i:::j::-:-;:-::::::;::-:::=:
rgąc   podśtawy  ustro3u,   zasady   syst®mu  poli-
tJCzt]e8O.

3:.:::i;g!E§;!;:}:§:r!::g?;;:;!;f::r;aFs;:;
3:b!ęb::iĘ:WNq23CP;aź,;3#:3C#}:!::8ż3g:ł`

!:i;:T:!:ą::!i:::;%iuq:;::!::;;:;;:s:::h-
h®ść.   iż   "i   d®bra-wola   ałil   deniukracja  nle

:g:;U:a3r;g:Z8S8,ś:±::c;:;;:S:ó8{aę8:śHH

;:;3::;i!:;gsi§3;;:;5;;;§ii;ś:±;3::i!:Zi#żśś:-
srraw.wamiu   wł?dzy.

fzż;::*yś3:#Z#;f:łrży::r:::Fo&fb;:#

:;ii:ił;ił!!iĘl:;-Ę:=riiii#;#iF=#

O#iłł:ri:§:ł!*!I!iL;::T:E%;::ii"Łż|E::#:E
SP°5żeę:!Łsł:.te  ł,rowadsim}.  po  to.  bJ  . n-
Sie  sz,ans  na  ni®podl®głoóć.  .1`*®8a nl*  -

:::Eo`:ź:ecrśśk®€:ł:Cź:łj::::ć:nadidm

„b:yrubrę:żś°go#::g::Jsr::ś°Wb?r3:#3Erś*

;!i!3;!!g:jś!;i!:;iśFił:f!;ij;i!iri;!ą:aĘ
r;:r

dzlłła+i-1a  bidzi_e  vepólJty,   pr®vadsąćy  do  j®-
dnego  celu.

sta::onc;ę5ćun:ęo#3śśźł:ts::hfsggź:ś3.,gr:3€.
%:a::!`dla   7,wlikszenlai  stutecznóścl   .*.ycł`.

#I:ś#ó:r:Zg3#Egg??y# ,Pły- na  Po9ta"
łr.a]ąc  `.  paBltcl  bplnit  hor`.1da,  .ż.  h}.-

ł3#y ióż3łsmgia  :ś3eiE!SJ 33Ć;i:±!:.;,p:!;;ję
p®iską  łiczy  walk+.  ł  k.Dunl2nen.l   wiara  .
ni ep.ll .gł .ść .

er,  "llzA"



DO

evó!  #§E3di:*§:#Ścś-9óE

ĘEv i  ::8?cig:tJ±:gL:ź;]E

:ś:kłmpź3:Lg!ażz:EL§S::

J   E  DN  EJ
ż/,,

roku   mj.e.r;||
frs  z   łgo5-ó
O:83g%,Ż:ł±

Ż®,  nurt  n|epodl®głoćcl®wy  1   takż,e
AdLda  ^ąęgmcyjm  lat   1917-ł8.  Jakkol-

r:;Ęz:ż:8Śrt:ycb

i!iiii:i:!;Ęfi:ł:itiż:!:!:a:ą:i;E:i,;i;i:
#z:htiś:3:ed3łtaeł3c3łgłę3ł3o3Sg$3ew
:3:®3ęaj ącej  konlunktLirźz e  Diędzynaro_

'  qe|eży  81ę   spodzlewąćę   Żę  pl.®  !na~

k€3ś; #i;e

aiiądri::#ii;Łgii!:i!iii;!;ii:!#:!i#yF:;8

Ę:.=Ęł#:~:§:dm;§ŁZ::§::g+€gł;_:§o:33I

ji!:iof:rir*:::?Ę:i:ż:i;!::!i;!:Ę;:;
:::E:ariLSEł:Łecg2T:!1p3::Z::i::Ęgc2'

!!;g=łł!i:;i!:ż!ł=i#!:::ki:it#;mi!3;:!ę
cych  ustępstw  vobec  społeczzeństwa.

Poza  ramami  NSZZ''So] idamość"   ist-
nl€je  z  3edn®j  strany  cała  niespójna

:Z;JrŁż:#:g.zr#::i::::

T A  Fi  C Z  Y

3;{źśS€zSzżęor.ł,;:j,:g3ł§;T8..:;ś:ę:`.*~".
glej    s+,ror!y  zaś   ki]ka   oLrod:.:J.^.   o   Za-

:3;3i::ś:oŁyr;:',:,;:rś5:3;;.:Ymr;łśr!5jw
cóy  "Respubliki".   Wreszcie   -w   innym

#r:i::;,3i::!i:tt:!;:!:ę!:::i:F;:;:-
8±8ł:łśsśg3o:iibg}ałji3e8:3f3ron;ęź3ści
lndywidualnej  a  drugą  jak`,  przekona~

:::&3n:g:łoż3i.:g::;  :s:żłŁot:-:%c:.:
mokratycznej   gry  81ł ®

:!3°mrm±::gij::a,i::S:Sź?e:;:Łsarł:;°:g-
względu  na  to.  csy  slę  definlują  jako

!!:i::ii!!!;±8*!:wąi;!iiiii;;!i!:ni;-
że  81ę  ze  sferą  vładzy:  ogranlcza  lub

§ł#i:3!ii:;gg:3::8rmp#,{€!ę!::8aT
z;aaadt  systemu  kozmnlstycanogo  -\  poll-

;;;;:3ci§;Łg§a:!:::ggik::!::2:!?Sa

3g3!::!aĘtFDt:;::::;:Ł=;:śś!ż;#łf3Ło-

!i!!8i;;ji!;3!!!iagi!Ęi:!i:kĘ!;;:i:::-
taną  uzneLne  za  konieczny  czynnik  dy-

:#=mdriuak"ę8us3ś:;a:88E38Loia8.ł:ago:am-

3::ę3ęćg%''*3S2838cra°3:g%gc3,jgęŁ#{:#

!!#;iiil!;:!:i!!::=i.ct;gj;:!iż:::ż;:i;•\
Wil.  /`'C"    -Gło8  lolnego  .lo-

botnika"/

rod„akĘ;g:agś3żfd:ymgśg±a#±cśg.ś:;g;śł:±::ggagasę:g#§j.fo#fir±ł%p:ggg:2:Sc
I,_,_  1   JN           At,__  ___n      J      N^1nT,,        ,_   _   1      ,        ,•woiiH.   "B&zyn   i  ncm"   /artykuł}-podĘ]1sane  pseudonimami  redrii;;

I.1.topad  1986  r. Druk:   Ag.1nf .   SoJ.idamośc`i
Cma    20  zł

Walcź,ącej
Ów/

Podaj   dalcj!


