śi---_.---_--_---k
PISM0 0RGANIZACJI SOLIDARNOSC WALCZACA
0wutygodnik, wydanie A

N r 12/156, cena 10 zł
7-21 czerwca 1987 r.

m -k=-ó`=ń-ćci=``=ń`laTa br. przygot w anT7|iostał do p u b l i k acj i projekt ,..Zasad ld`eTF

rę.Ę3.Ęę}j_:.ć°g±'_a'Fgunssuf{;dcier::w:?ŁźnYąę}ęzoa,.%eąj;:,„Bc?Zjggśr#si:e;.npy'.;ag.e*:r:si,ept=eykjga
esieni ub.
i.. Szcz śliwje. udało się je zak`o-ńcżyć na 5:lecie SW
tśTea,'wyiegp87)

i

na

i,ii

#oc:c:§:Z(e#:ie;i.:8Sgł!

p_ieigl.ZymĘ ę

Ojca Swlętego.

SW-o char
N asz a Wr.?zkyt.teJąfkg,Io,g*?Fegi#,B3t.ot,,#a:;f,easct.;oalńteańió'ci6~rst-ńi'6n'i`a~Ó'r.5ani'z''ać~jr-i'`z`ar'aź:.m.W`;ta*t';T#;Ó'i8ź';G'W

Ojcpzey,

r`y

tekst jest juź

w

przedru-kowywać ęrrggk#ejnTykfźeasjzęy#;emb;woedmb"f;3cyjTjpśśtTejsezcmz%Tj%

zamiar
całóści.'

F}edakcjła

Effil=mmrti7`

Stanowimy organizację Solidarność
Walcząca. Naszą dewizą: „woln`i' j soljdarni". 'Wyrośljśmy -z

ruchu
społecżno-wyżwoleńczego,
z
Niezaleźncgo samorządnego związku
Zawodowego

Wobec,Bog? i Ojc

powszechnego

.,Solidał.ność".-`-

`

ig3:§łcgzcY;śg°#cz@_a

ie po}rżębą.+ s~wę ŹycLg dla

Pracą,

czynem
i walką chcemy poprawjać
d®IęL~ ~oz h~iieezq, chceff+ą+-bt*drifaS-<.-` /' `sprawiedliwszy, bogatszy i piękniejszy
świat.

iajg?gi

Zmjerzańl

do njepodległej,
Dąźymy. do
de m ok r aty cz nej i olski-.
wysvi`obodzenia narodów, ż pet kó-

i#Ł##śł*i3zi?j!pgotii!:żg:iesnu:iz,,eeĘ
',`1

rzyynśzTaudzi8jęą?Zcj:8|ćYbygłn:SJfp?zrya#?:
rac%?-'P-s%§-ćh-śs-żsą? "8r%3-ą?Śi Sąę'aĘ'@ n:ŁS

?.'88źcz=sz°c±To°nmv;'i:C%a=fg#:#`hż:Uasz±ź

Żwycięstwem.

`.`

rota :

STfGSZCZENIE ZASAD' łoEOVwch 1 moGRAMu SoiiDARi\iosci wALCZACEJ
1.

Nasze

,,

wart.osqi.. ł

ł#;ł®ie:i*g&#fTgG#Fiji_ff*|;
wSpół.fłucle Z cjerpiącylTij. wjaia. i Vyy.znawmje
nt

:n^Kly,

pt.zestrźeęjEmic.

Pi-a^/

CzlcMłićka,

niez-

wd/ie pi a^ro Tićii-odów do n iq?oclległ ości .

Pćristwa wimy być rzadzone demoki`atyczhj.e

Łd#dqa#.?st:#|,o`ęwfdąke:#Łgs,w#p##"Y

Całe dzieclzicwo ducha i`caly doi-cbek maL

E=

___----

-2
3

;,g;ig,`,,.lyzg,t%s;a,'vyw:fi`g,zśe,
u#'8r;adcYŁc}„koTCŁ

Nasża

Na;zyn.i

{;B;'}ętźó`'#Zg3ntksg#iępdud.bT`a'.t!źytymJb`mM

wizja`

wielkim

{x3lem

kę;ięs?npi#i'utazi „ia?*'ŁmJ

•-_-_

_[_

jest

niepcdle!)la

Wyzwdenie

:]

z

:-[--:=--:_-

waic°zynćezr{;łeq;|€'#hTti'8,ęj;g.'#ł'['*fsYikTtaJewźi?

:ź%,Sźeż),:,'iyiet)bp)l,Szleenz#Ć/dwszcwth[cwiac

|#|#ers'taJ`;#mp,'Z?5;,T;]ć`Ł;a't'.,i(%!;`t`'ń,?,':,,ł8,Fe?
Z nl' a'1.
ź.

Nasza

ocena

sytijacii.

siuz#Tg,ĘŻśag#,ig##,:`t::.!##Ę,

cza k(miinizm. Mebezpieczcństwi te id`} w !`i'.: zc}.

K(mjiiizm - system paiiujący w ok. 30 pfriP(x}tiiluit?my

by

ten t6trói

dawal

kaź(k`rm

k, yzys ie,

nl.ecgral`Iicżolla.

4

0i€)ałii7acja,

t.mbicie faszyzmi w mtatnich 4 lai`=K?h 11 wojnv
światcweJ.

§{:cł{[#;,,;Tł;ł,;go#d,a:;;,t:;\,tć:#j.T;:;;,f,:łH:#łł;:;:łż`§,,;,s`:tłx:;
p,akDt9T%e%,,,,#fźamf'wcńsźr;Z,`:,dź7`t`!*,ćęs:'L#;ęwi

#i,,#;;#tĘ;g:,;e,#;łi;iji,iiT#:l,,xij7`r:tj,;:?.;ę;:;
gL/,Y:::;i;j,,(l,,(<tJś(:,;l;,l(ł)i::E::t,,,:,:;;jli:j:,,i,,,,,,(:t/;,;;;:ek3:,iv;,`,:#,1;!/,;:,,::,[

i::t-/!:TTr#ayy:t}ŚJW1,Okki'{i;};`Ł;ri,Ty:;ćdęl,sś::;:,/:;t,i;.;ś:lt`::;ti}{ '1lc tw
ludzkoścL

\`/łćrl~n

'
SW sŁ3.. Pi/``,'`"!i`i':f`t-icy,

Ri*Iti i

Ko!iiitet

wy`kcmLiwc/y.

_E

-3-

g#i§e;€;`?Si:§;%i;;ił;k#w*m##Ę%|t#igsag|

g,,'ź:s;:;1ęśifs;#;'unĘaó:fi#aT:s,:;c`#zn;#śgj,e:my

_##i:Y:ijae#łn#S:#;Tiasż:g?`;gwłi!.fh:at:t:
5.

Pi.ogra.m -bieźący .

ty(`.ftu',ZU#!aecmyk°J(mkp:f:ćsynaz,%łźdzę)dkeg:1źl:,I,ljtsć;
witunkch^/

mateiialnych

i

scx:jaliiydi,

chcemy

6.

Perspektywy.

[?s#i}ĘL;:)y:},ł;{;;`:d#yatł#t:cfa#r;śi't'*i;i3{;ęT,y#Ł;:;kst:@:ć
źL. w li.ak{;ie ui}ćKJdiTi.i

sys,ę###,#lAeaJr,1*,k,
móg.ł !)y sp t..m,'ok tw.vać
nasii![)ić
rr#dzial
włstky
gospcxJai.kj.
Fa7a C ~ to

dprg.'i',t#;7f:J;`je t]t;

s§jJi*;:'ł(:iii#{SĘkr`{;e;!y*§ij}:!t::(;:i;ij:[;*::]tT;ł,V;:,#`:'*,:i,'i;§,:i

`ż{:;Ł3,t,#]„j,t,P#,,j;%:f{ft,,oH;{L`#,,%,,rcĘłjętLT7,fś]#::`,L;,[:::,,;.
'źe slatije się lo łt?S?c7e w bieźącym stuleciu .
`

,----

'---- ' _ -`'`\ `J` ,,,, l, \ \^ l \ . \! , \ , .

ii,;t#id?#?';LĘ#`a:,;n#,#y:T::ef,i:ź|.,,;]J`(';,'ł,gt:3:

S,;ź:t;ćę,:,l,:fgża-#-#y(sŁpy:T%Tgs-:tg!#:Tif#*';i;%q:;;:,r_;:`,:i_i::`::i:`-=',t(Tj`Łi:-;;:`.:,:';.:
#F:s5ł%ł!Z#iurTiT':p'Lr%g:',ę##,,':'f`,3ćJjć:ę;:,';]`,tw`ć'Łi
kiaji+

swd)cxla

gospulat.cwćiiia

oiiy

soli(Jr`i+

;i?k`:cc:rTęiyłęTiu#ź,p#ja#aĘ#,;.slę##ŁŁł"ś,:l]cj;,y"-

;:%::}*i';i,t:iłj#j##''k2;J':7%y;a=cW:j:,#i+;gż;
{kmokt.-ai,yr,.zn-ęt-PtJIski
8°"fTe|*uć#!ł&r#ie#j SirTiy.
rjęk"iać wjele

$3:;il##dp?,:;yjFlaśi.al?:eT:e;lgift#tt#i;3aź:`Jii!
*,Ł:aN:a::ć,:`;{,,c:%:ę*ja#t,,7sra;:f;T#ttx`ł,ęt%:],;.tt,#:,L;:
|Łttly slę pl?`ył tylll al tŁ'lłory/mu, (x] /cft;Łidy: źe

warto. Pójdź z tiamL

;\;;*:jłta:;:ł;;::_ł#;d,j:Ę:;:t;:±:ł:T#+:u:E;*:F:::::,#7:y:Z;,#:ł;ośg`łtc:oE#d:::n:łę#_ł:,oŁ%=p,Seł

-4
60

w,zytą Pap

nic

Pn]e
mów ić. o n oi.rr` a

z#J`ffgv.kna,ec,estze:|

aJą:yckhj:8gyał#?.ę

wielka sil a

TFd;;Ę,a,tyw%rc#z
ywn?

ffiFT#TffiwĘEiE

ż3E?ek!L#ngóśc#.;ź,:,kjTgn*cęz?y,o#Ei,ciió:j?'jg;%#zo:u#o#i::yjcżfnfisłt!
ćLF5żfiffi

NIEPODLEGŁa#lcmA wTA alcA SWIETEGO
udział w zntwaan.h rodaków.
Sriadori dęgadacii Pokki,

istv wdę `

on,g#gff±dę,gwabkp`

a., skaźm zieria, wqb

•..'...'......r........'.'`.'..;

jri jql _P,.a„O. dq
\^aloe nie ustmierw !

ffTEd#eĘ'#Ę
`

r#E|,s#.nd:n,#ipE|###Eu5Łg|#ną
Z bólem gtvrier-

§frietvzają

Ef--±Ę;TiF:ii#ffFĘ

d&SW*ns%#ośdmTgł%#,ńópcdlesti

le Slę lel

u, nie bacząc na
omunistcm, biorąc' czynrv

ś:e±łEdLmr*#m&Ji,!LF#Pomł:Ł€umm:#Ę

#EB_±_#:#####żEi;,#,Ł#i##,dŁ#,#:

#*TMeY8T'ń&a;
='=-_T=P

pCX.CEuritienie p`-asowę

Wydać A9. lnf _ SW

ok. 200Cn

P.oda,j

da.lej,.
.

~

_ _EEI

