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Drodzy czytelnicy!

Oddajemy Wam do rąk naszą gazetę Solldarność Walęzącą redagowaną ]ako
ogólnoi}olskie
VW;:=e`:::ń:i:==.;pie.r~a.:,ys.i.:_:::.:::ynuacólpomńsklegoTygodnźkasw
pismo SW.

i ciągloścl wydawniczei SW z Wrocław.ia.
Llczymy na Wasze oplnle 1 proi)ozyąe.

Zipraszamy do współpracy!
Redakcja

Grzech wobec
woln-ości
W czerwcu 1940 roku, Stalin

tchnąłbywPolakównowego

w porozumieniu z Hitlerem,
daj«hał i wcielił do ZSRR
Litwę. Z komunizmem spa-

ducha i mógłby stanowić
krok na drodze do naszej
niepodległości. A nie groził

dło na ten kraj pasmo zbro- niczym, oprócz ewentualnej
dni, masowych wywózek, odmowy sowicckiego popa.
wyzyskuidemoralizacji.Ale rcia dla rządu.
iiaród przetrwał`.

11 .marca br, pierwsze wylo-

nióne, w jako tako wolnych
wyborach,
Zgromadzenie
Narodowe proklamowało
niepodleglość Litwy. Oglosi-

ło powrót do państwa bezprawnie zagrabionego przed
50 laty i mocą swej suwerennejwładzyzaapelowałoofomalne uznanie Republiki
Litewskiej. Prezydent Gorbaczow - sukcesor Stalina,
odrzucił litewską proklamaęję. Potężny Związek Sowiecki mów pacyfikuje mały,
bezbronny kraj. Iocz żadne
państwo nie zdobyło się na
gest jego dyplomatycznego
uznania. Fakt ten kładzie
skazę na demokraęję w calcj

®®

4/ Pozostawieni€ Litwinów
na sowicx>kięj łasce i niełasce

stanowi złowrod sygnał dla
Ukraińców i Białorusinów,

#ieżJy

że w razie czego Polacy, Oak
w 1921). mogą dogadać się
z Rosjanami ich kosztem.
Opóźni to proces wyzwala-

Niewiele czasu dzieli nas od

nia

m'

się

całej

środkowo

- wschodnięj Europy.
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5/ Swą krótkowzrocznością
i małostkowością wobec Litwy, obcmy Premier 2aprzeczył głoszonym przez siebie
wartościom, czym powiększył dęprawację i zamęt
w sumieniach Polaków.
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NietizbaDie Htwy przez Tząd
Tadeiisza
Mazowieckiego

społeczności międzynarodowej.

jest c" potitycmym b+

Do Li2"nia Litwy, z racji
historii i sąsiedztwa, byla
szczególnie
zobowiązana

dem - mr`iszeniem zasady sondarDoścl riędzy narodami.
Jest grzechem wol)ec wolmL

Polska. Niestety, tak się nie

ści, gdyż nie będżie wolności

stało.

bez solidamosti.

Co przez to straciliśmy?

Jeszcze

przepaszczona -tym lepiej.

W
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Poznąniu _ zapano.v.ała
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Łse';.offeelz?cn;ewn:oK.ę;emycśo-

lą o s-sji.

Komel MORAWIECKI

VNiepowtarzalną, dziejową
okazjęzniwcczeniawrogości

i urazów Litwinów do Polaków.

2/ Uznanie Litwy, przysporzylobynamsympatięmilia-

rdów zwykbch ludzi na młymświecie,dlaktórychpra-

SolidariiośćwalczącawgriNe-

rając dążenia narodu litewskiego do posiadaria niepodległego państwa zorganizowala demonstrade popiera-

wo samostanowienia narodów nie jest pustym dźwiękiem. Polska zyskałaby

jące:

przychylnośćcalejświatowęj

4.04.
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Moskwic.

w Opolu 28.03.

w Pozmniu 26.03, 1.04,
we Wroclawiu 30.03, 5.04.
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eksport komunlz.mu do km-
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tilo`l=mnleBbrodnletallno.
wskleh m ludobój3two.
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Blędne koło

„okrą8łe8O
stołu„
%ew###`#raT..:`?n`;ł\:_:Spkr;kn#:
r(I 1 s=Ę.`|`alreN()r(u. Wiem je`!=.-

Z rzeczywistością
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m bakier
"Trudno

dziś

mówić

#la,Tr:.utf#.cybĘ:L?.d:
.i jak uczą/ okrągłosto|owe
rinionej epoki.
lekcje.ję
Michnik nie pyta
Już Ad

igsłdiaio!o!ć:łic#:g#ĘiL*ł

gh,pio.ja przed laty - komu
ława pO 18ka, komu lawa
o8karżonych? Dziś wiadoi

?ffT?iew;%::io;cff::,is;aj?:
wiestii. Mazowiecki stwieri
dził mianowicie, że: Po/ska

#%%as:#ye%:CĘ##§ręo:W%§%.

mojuż,żeławaposelskajest
dla wsżyst.kich i nie jeBt ni-

_=-:_::_:_:_--=--:-::__:-:-:::i
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czym złym, a może wręcz
przeciwnie, siedzenie na nięj
z riedawnyri JizewwkźmJ
Potockimi Ł Brantcltiml ko-

ńca XX wieku, Gdyby tylko
Rejtan dożyć mógł tych cza8óW"L

Arkadiusz URBAN
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tów, ale wszelkimi sposobami staral się ich usunąć

kiej

pai.tii

komunistycz-

nej. To czy może komuni-

z politycznej areny.

#aop3zyćj?i:g#iteŁysę
3 czerwca 1988 r. do Lite-

wskiego Związku Odrodzenia ®o kilku dniach

?er#łłanR°u:gnep8ręe%dLj:
wy, LPS) do grupy inicjatywnej rekomendowano nieustraszoną bojowniczkę Nijole Sadunaite.
Z listy kandydatówjej nazwisko zostało usunięte.

kiej Partii Komunistycznej?

Ł:p::es:cEleE#d-;lc;y:8Er:
gę na baszcie Zamku Giedymina. Dlaczego nie daliście możliwości wywie-

szenia naszej trójkoloro-

yyżjaj:fón;Tł:cbzyeł#hnpka::
wi obozu koncentracyjnego albo jakiemuś inne-

mu cudownie ocalonemu
prześladowanemu patrio-

ś##okżŁ::tT:#ś#-r:::
wą" 7-10 lat. Czy chociaż

]§:g:y:7ehgj:;Czg#eĘ§Pł;:S:s%:

PaLtTZE;g#źn#:zsz]e:
iiie trójkolorowej 16 lute-

5oi?e5,:.rs.z::a3|#oTTi
więc 7 października stał

Artykuł w „Odrodzeniu"
("Atgimimo" ) nr 42,
jak również wywiad Wytautasa Radżwila, ogłoszony w „Respublikoje"
(nr 26,1989) skłania mnie
do wyrażenia. opinii odnośnie stosunków panujących pomiędzy Litewskim Ruchem Przebudo-

Balys Gajauskas był prze-

się początkiem zdrady
wobec naszej trójkolorowej.

;r.z:Fdyw3?nYatYwikz:::;:
?aestkg;-a:;5ńskksź§d=Ao]f%r:

wy a Ligą Wolności.
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nasz naród ? Albo nastąpi

Nieprawda, że jednym
z korzeri „Sajudisu", jak
twierdzi Wasz kolega W.
Radziwilas, jest długi
i złożony ruch dysydencki, nastawiony na uzys-

;°dz:gafmŁ;żUĘałńŁ*Wo:
"Sajudis"

wydaje

się

!yzaźyt:r[e:ao,T#:;efż':iirEaż

kanie niepodległości Lit-

wariant, Wam Profe§o-

gw;z:EĘ#':,saał:uEt,:,:

%:m;eśłrćz:sł%::es]gonEż:g:

Ł?TEjeci'jeł:gakdz;[oFcdri

±ołagnui3:paigLi'#::::ę:S::

z rich uczestniczyło w ruchu, który nazywamy dysyqćńckim. Od pierwszego dnia s`wego powstania
„Sajudis" nie tylko ignoro- wal byłych dysyden-

wość, albo Gorbaczow
będzie zmuszony zastoso-

gEgc?;./z/nfnTan#aTseri::
#ŻxienRe.,-g.uć2:tkeiokś kas
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Wilno 1.stycznia 1990 r.
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Jarosla"}
Krotljński
i Marek Rudnicki przeprowadzili
rozmowę
z L)rzedstawicielem.Krakowskiego Oddziału Solidarności Walczqcej, Krzysz-

EE:ifsfgłoezczyżiy:jŁ:ś:
kceptacji

narzuconego

ŁyżFl:Lachb%dz:Ł9&ę!
docznych niż kolportaż
Zrodził się wówczas pomysł zakłócenia

- potem, brałem udział
w ich montażu na dachu.
Czy akcja powiodla

przeprowadzając rutynową kontrolę na dachach,odnalazła zamonzaiorów 1 Majowej akcji,
towane wyrz»trie.Są to
kiórti mia!a na celu roz- J#W#estażioEeJE:Zyocmznać
tylko nasze przypuzczebicie pochodu i i)okazanie . władze, jak co roku, przygotowywaly tradycyjną nia, ponieważ nie było zaże opozycja jeszcze istniekończenia śledztwa i nie
Z eiykietą terrorysty
Krzysziof Ochel znalazl
się w więzleniu...

img::Zaęr'd?°kw*ły'#

#Eębw#sT##

slę?
Niestety rie. ŁJbec/.c,

',o!f:b3|c,!e#y:o,lg9#bibuly.

/.c.

SZ stalą się pismem Soli-

poznaliśmy calości mate-

którzy w tym dniu, rzeko-

riahi dowodowego. Rów-

mo mieli swoje święto.

nocześnie ze śledztwem

Pamiętamy, kto uczestni-

trwała wielka .kampania
w środkach masowego
przekazu. W prasie ukazywały się artykuły pod

Krotliński, Rudnicki:
W krakowskicli środoris-

%łAowdbct%:Cheta°t:Cj?[na#

#a.?ąpo;#yjŁyEąfz*

ŁaotcgĘ7ccyy, 3:% :g:;eo,:i: tytułari :Be2wzg/€die oó-
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Obmie rozbudowuje-
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TeFFOFysta
wdzlęczasz to. w duźym
stopniu,
wydarzeniom
z przed czterech |at. Była
to glośm si}rawa - mówilo

się o niej w calej Pok".
Oficjalm prasa nazwala
Cieb!€ wówczas łcrror}Jscq
. Czy mógll)yś przypom-

nlti naszym Czytelnmom
tamtą historię i przedstawić swój w niej udzial?

Krzysztof Ochel: Istotnie, sprawa ta była stosunkowo znana. Większość

ludzi
dowiedziała
się
o niej jednak z oficjalnej

8:ansdyy;óawt?tzer::iiaszó=s
Uważam, że warto
przedstawić te wydarzenia w obiektywnym świetle.

Zhczrijmy więc, od
początku: jest rok 1986
- okres ponownego rozkwitu komunistycznego

|o.?Łt:yrymTuwię?usE3i:

iżj;łzdff:ł:zm#*i

Postanowiliśmy przygotować i zainstalować. na

żsllg.żiaęgio!:toeśźć;%:
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driffiaffltayabriśri#oją :K,#::?!,;diwTp:r,:jżk?c,Ę

#ąćz#lą:B;iaBnyebżdtaę
:*;u3;awi'j;°n,euwdripnsŁP°d;
deszcz ulotek, zaś na stq-

jącychzPrzodupar/}y.»z.aków - pojemnik z gazem
łzawiącym. Cała operacja
- wbrew temu, co insynu-

S:*.E€:eżo;r;:j2ił:
nego zagrożenia dla zdrowia i życia uczestników

F.o:?Ś;r::śEŁ##|iśLĘ
rządu HZ Po vprowa-

dzeniu stanu wojennego,

E;gh°b]:Łj,akza.*eouwŁ=
się malowaniem na mu-

#985żrokŁ?ł#iĘZź#emri

Jakl t)yl Twój udzid
w i)rzygotowanlu wyrzut-

Ji,iżjiiEĘźOLłż:w!iwi;

akcji,

elektryczne

uządzeń

yóAw?iFoymwawy*mj:n##*

ś;###,?ó#wF#eri

#E#E#odMwb#
FŁOKffbupe#%,#,?
dbmi. w ' Krakowle.

Obecnie trwają prace

łłż[zfi:ź3:#:L?,:::::!

nl?

:l:Lła#!#%jŁ##:
zależne do ZSRR. Pro.

dri:ffi#o&°cWź;tobyńłńŁ:

11yri. Oczyma.

do domów z zaczerwio-

Miałem za zadanie
skonstruować eiementy

l.6.04.-22.n4.ioqm`

cji kurfi krakowskiej.

#+={czPĘó#;°;tr:dF:bi

3#gk:Ye;!°s#aykpd°at=e;
zaakc€ntowania

:źTĘ#s.Ęk#im#

fiący oprzeć się wszechobecnej presji.
W 1986 roku, wiec
miał odbyć się w Rynku.

ześnia 1986 roku. Po wy-

]3FłśoTL#;yEEekŃwź:łł;nł

:#ż#mĘ.:d::w:8#
i Solidami.

JÓseł Madilericz o ` Mu®wbe.

LINA

\Lina Kosmko

17 lat ukoh komuni8-
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#nłe#:hp:ś#!flhi:::,l.

:ffsE[ć#

posel Ę:,noę]bEmź#|KWu#
aeusz Mazowiccki, i oćwisdcza:

jwagk8:%i;J#,."^?,,("ł,:,,,:f;,,ę,,:,:;.'
rd. Przez wiele i {`` miii`zŁ`łti,

&eii;iĘoayłyh#:!:`::eytorie

Miesta w Ktioviic.
TAMIŁA SŁOBODIA.

I jak tu grać
toż kanwa historii
Na czymś trzeba by wyszyć oblicze swobody
::?-:-:::_:-;::_:_::.-:::::-:::-::__:_::,_:_::;::j
prĘekład: Stanislaw Srokowski

go....'

Józef MACKIEWICZ

g#§*d?5°łw°Ładl,.Lon.

TOTt3=iiEo#i:Eemu

KOSTEN K©

• wybitm ukmińska poeik{`

woE#g#oL=#ffi
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Stanisław Srokowski

łeŁTneągr:?w#.:
waniu nowej myśli.
DużyudziałwtymprcM3ei

sie miab literarura. Ważny
był niemal każdy symbol
emocjonalny, działający m
wyobmźnię. Niestety. wiele
utworów pełniło tylko dom-

źną. często publicystyczną
f`mkęję.
Pozostaną one

W'

Równać

Ładfikr:nź:żC:w=HkJż::

zmniaichżyciaduchowego,
artystycznego, twórczcgo.
Stanisław srokowski
Notki o autorach:

:::_:-::-:-::_::l:-:-:::-:::-:--:-:-::,-:--:--::-::i:

Tamiła Słobodianiuk

kiej. Debiutowła w Polsce.
Mieszka w Kijowie, Dziś
prezentujemy nowej grupie
czytelników jej wiersze.

dów uciśn.rionych. Trzeba

::::.:;:-:-:i::::---::;::::i:T-::::-:-i::

:#*egst;pTprzeczkęriów•

Glos Poznańskicli Liberabw Pi-

FD°pxj:}k:Ęż:ż3kgooddriału

dząca się przy ogronmych
ograniczeniach
cenzuralnych, rie straciła jednak
swojego kontaktu ze śwjatową myślą poetycką. Dobit-

ffiEffEtłkmo#,Ę#?ff:

EL#N7Pi:g#ęEj,TżffiE

XXX

Literatua ukrińska, ro-

%?rczteogśpnĘaĘ###ejJ±;

Jeśli nieprawda drugą ciągnie
1 już w zaprzęgu siedem kłamstw.
Wszechludzki kłamstwa tuman
Przekształcił się już w ciemny las

dziś poed[i ukraińskiej, Liny
Kostenko.

Także

nieujawrione

XXX

Ł?%bpoe°t%*dwn#g:ąr,Szrieri

ł;:ĘT&##lżEŻĘ
Ld:kw*g)?denó(zkratkari

".

coraz częściti dochodzi do
głosu filozofia uriwersaliz+

mu artystycznego, poetyka

ŁnaŁfiw:g.p.ś#?
więcęj miejsca, szczególnie

Nie zbliżajcie się do mojej duszy,
Ból bowiem niosą wasze kroki.
Łamaliście moją duszę, zamilknijcie!

yo8ó#ffiĘ:ó:Ęg#h: ==atistiepr%ztyledni,przttyledhrich
Ukrińców, Białorusinów,
:i:--;::-_-::-::::-::--::_::::::i::-:-:-:;=:_:
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Litwinów, czy innych nar®
dów,wciążbedącychwzniewoleniu. Tam bowiem biję

3od#:zma#;ec:;e#zPs%aźązł:,stznała.

ŁĘZĘ?stT:mpeę%iŁ:ż

To ona was w końcu złamała.

dnim. Nie ma bo`riem rzeczywistego,
prawdziwego
zbliżenia narodów bez po-

Miłość nie kocha zła!

p:.Tzekład: Stanisław Srokowski
TyGODNH SOI,II]AnNOŚĆ WALCZĄCA NR `'.'76

Roman Bartoszcze, pośeł

;,łt,%s,%ieńrłdgacł##ngosk:mĘ
ntów PZPR mialo m.in. na

:ŁUpuomjięźmŁliż#epuŁmti:

0świadczenie

ców Solidamości z SB. Swoją

#ne:o%e:C:ha#:nyfi:i#:'gk€
osób mających opinię krysz-

tałoowsx:3 pO#t.ujący. były
członek PZPR. obecnic przewodniczący OKP` poseł B.Geremek powiedział, że jest to
nieprawda i oszczerstwo. ,
Byłem członkiem,

utwo-

W związku z ujawnieniem fiktu uczestnictum p. Stefana
Adamskiego w zespole konsultacyjno-koordynując)m d/s
polityki \Aęmaniouq `A®j. po.

znańskiego, kategorycznie żąr

:*:y:r#i#iĘ*E#ż=:'

:ś#&PaĘ*eust*oU*npr*o*
mitc-.

F#lF-ŁF#=#:
dżmy moaimści wspÓŁpracy.

POZNAŃSKIE
Adamski zostal utwożzony
16.02.1985.r. m.in. przez z.cę

g#R?rzffi#Ze=#enw'w|?e|P.ę
rarnoi=źs2os:E5FrząsŁęu:ft%ak
uniemożliwiały

zabezpiecze-

Stde iiunkty kolportażu:

Archiwa

PZPR

#oghg:ąEŁffi#

Klub Polibmy Wo/n! i So/j-

PZPR I W w Poznariu.

Joanna Ehtkori

Effił:*ik#-#nk#

Uberalno-Demolmt!maPa-

#dżystqKeśdjEżgoriuriż

Macięj Frankiemcz

ciwko spolćczeństwu i Kościo-

rsQU4b.

POROZU-
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1. Poznań,Klub WOLNI
I SOLIDARNI,ul.Góma
Wilda 106 od poriedział-

ku do piątku w godz.
•12-18.00

2. Wrocław ul. Świdnicka
(przy przejściu podziem-

nym) od poniedziałku do

Mały kącik gospodarczy

- temat

piątku w godz. 14-17.00

Korespondencję do Redakcji prosimy kierować na
adreśy:

tabu.
;:-:_i--i-i-:--i--,.--::::---_:_:---__-----:

nie dokumentów, w tym archiwów KW PZPR. Podejmowanewpoznaniudecyzjeoza-

1. Klub Polityczny „Wolni i Solidami", Poznań,
ul.Góma Wilda 106
2. Wojciech Myślecki. ul.
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Śniegockiego 29, 52414

i kont bankowych PZPR, były

Wroclaw
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Podziękowania:
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Alina Starczewska-Byrska 200 USD, Andrzej W.

;°r%:;w°an*°Woeb;:ą?ó*żanj:
PZPR i o uniemożliwianie

200 DM dla Wis Poznań,

przez komunistów, nis2xmia
komproritujących ich doku,
mentów.
Czy były to także dokume.

Ala 100, Kolejarz 250,
E.M. 20, Andrzej -papier

Nmer zamknięto
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10.04.1990

Wydaje Ag. Inf. SW
Redaguje zespół
Oprac. graf. Res
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Maciej FBANKI EWICZ
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wanie.

Nakład 5500 egz.

