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lk)r:#as tawiciele

podpisali deklarację
o stosunkach sowiecko-polskich.
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W nocy 27 marca 1990 r.
uzbrojone desantowe oddziały wojska ZSRR wdarły
się do dwóch największych
szpitali
psychiatrycznych
Republiki Litewskiej. Stosu-

jąc przemoc żołnierze opanowali pomieszczenia, pobili i wywieźli w rieznanym
kierunku 14 chorych. Cały

§ł::;§ił:g?r,eę:?§:a:Ędł%;Łaół#XS}ę

personel i 2.500 chorych
zostało
sterroryzowanych
i zastraszonych nieludzkim

f ;ot- Mariański

zachowaniem się.

rówu za'i skanych z wymiany
ej po 23 kwietnia
POZOS
1983 r. (data aresztowania

-
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My, lekarze Litwy nie
znamy w historii cywilizowanych narodów takiego
zachowania się wojsk oku-

pacyjnych w stosunku do
chorych i personelu medycznego, nawet w czasie wojny.
Jest to niesłychany akt brutalności i zbrodnia przeciw
ludzkości.

Czym jest

ła w Sierpniu '80, ale ob`ecne

Solidamość?

działarnia i metody Związku
są zupełnie inne.

Związkiem zawodow7ym,

ggspon\;#ł[ 58*T:j332g#łe włó

Zwracamy się do Was,

i;ij:!yazĘłan:ąłi::t#:':;;%zij

#UzuZp%ŁPż:Z]9ndnnj,T;tŁdobsx:ż:

prosząc o potępienie tego
aktu i okazanie nam pomocy

społecznej, choć przy takich

wszelkimi możliwymi sposobami.

;:kmóywcp °Czekiwaniach po.
Pokładanych nadziei nie
spełnia skarlała Solidamość.

Związek Lekarzy Litwy

§ki%;;;:ą§diłr§:;;;i;ije:2;§th;;!e;§ł%:i;

(Apel prz)Jjęty 27 marca
1990 r.)

Czym będzie
Solidarność?

Ten Zjazd, w porówna-

DIA.

Żyje jeszcze idea powsta-

;;#|i:d:%rz#7i'c::Er:,Ęj:E:a;!
ne interesy.

Tej odpowiedzi Zjazd nie
dostarczył.
Ugruntowana
została pozycja obecnego
kursu i kierownictwa. To nie

:fe:ter;jeawęg#rsź3:Tsi,e;:sl::
damość przejmuje różnego

rodzaju agendy państwa
(Rząd, Sejm, Senat itd.),
upada natomiast idea solidamości.

Redakcja

Jutrzenka solldar-_

Fo°k#. Sprzed grudnia ig8i

nśkń##amw#ri##
ź prywaele
- cży ten cytat z ma-
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ry.

nifestu

programowego

Solidarności

Walczącej

mookłamywać się, że ży-

jemy w wolnym, niepod-

ległym kraju? W „TS" (ni.
16, 20-W-90) w artykule
pod tytułem Slćdamość

:ou:%Ckacżeczpyoto#zyh::

S#ięgortmaoEiij'k:;:gszdeś
tej się nie wpiśali. Gdyż,

nie§tety koledzy, ta „S"
jest bladym cieniem tamtej.

Na I Zjeździe Lech Wałęsa zapewniał, że „S" nie

z grudnia '80 roku znąi-

ęs*u%g#g8c°hst#wsa#.o=

dzie odbicie na tym zjeździe? To zależy od Was,

ju t42:9staza czcw 7ła to, bg
przeksz€atcóć stę uj kkisę

da się podzielić i zniszczyć. Podział stał się fak-

#g3%#:'qźu'ę#.ezkaę:=

gmkK#dynigzig3Łośr.z#

Polowanie na nsa. Zako-

:r°c#żf;Z:ysdueń:d:€;.y:ć:y::§
chcecie uczciwie spojrzeć na straty wybranej

Lech Wałęsa, który cały

ten flirt z komuną prowadzi i firmuje ośmiela się

łzź;ecińsd:łej wSś::ŁtyĘZ
z MKO wyborów Zarządu

List otwarty
DollKrajowegozjazdu
KkE§V FREmĘsf t
B^N^M ®L^ 816DNYOH

NSZZ ,,Solidarność"

mĘGI U D^LEKIEO FbLŚOE

Regionu. Jeszcze możecie
i koledzy. wyciągnąć rękę

ŁrżzseuzzwkaosmdE*tk#?Pro-

;ite:#?.,gży;źi:afz&;ŁgriFiij

. do Sol{dar7tośco '80, jesz-

go;;Sa,ę;jiot§?;3i?dooSatĘcł! izó:gycźyźgEkógś*fidyaąż

tJ:'aż}a,Ę:=ć:Złeół:ś;:UpC;€

łź:żzźło:#:ł:deuEs:Lł#

:ist;gat;i?s:;i:;;?iggĘłs:,!
Głosowanie nad wnioskiem Jana Rulewskiego
to nieporozumienie. Obo-

]reós:cg8:g#8.ńJaa:z8:kgćę

wrócić do demokratycznych korzeni, do obrony
zasad i pracowników.
Musicie zdobyć się na
odwagę, prawdę i solidarność. Tylko tak przysłu-

;O;Fj:;ł!J;!C;:!eig;a'złżi_
Łr&CJżóen?:Pt„rg,eź„c#%#;=

cze
możecie
ratować
Związek. Ale musicie już

życie się Polsce, tylko tak
będziecie w stanie podjąć

;.=%:;o;;j:::jii;j:ła;ł:i;_
ski, Jurczyk, Kołodziej.

Co tutaj robią wojska so-

walkę wiodącą do pokonania komunizmu. Czegq
Wam szczerze życzę.
Przewodniczący

8b;:e3ę:;#!;e:;i°rds:oeaiai

::ętł§o#s]°3?gąz}:żerrgii:s:x;i

tu]ące również te 46 czło-

Solidarności Walczącej

Kornel MORAWIE CKI
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munizaęJi?

Ze świata
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Gdańsk,11 Zjad NSZZ SoU4amść

f iot. F.Ra€zyński
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Czym była
Solidarność?
Czym była

Solidarność

rzed 10 laty, jakie wartoi niosła, że stała się fe-
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Listy od czytelnlków
Tłzymać kciuki
(„.) Zopęitakem koLegę, co
Orń jcn€O ,Js" muśią 0 tĄA-

dz6ach, k±órzu bytó czżonkc.mi bąftęj PZPR a obecn6e lGaż-
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Gdańsk, 11 Zjaad NSZZ So::Iidarność

dy stwżerdza. że tak r.opra-

wdę to n*du za pa;rią n6e
by&.(-) Pr6bcyu)alem p!rzedsiawLć moje rac3e, c.tiz zci;Putcmo mnie czu ćeste`m Sum-

taLd:zie na3baTdz€ej waTtoścóotL)4 ti>g/rzuca7Ł{ z procę/ zo

swą aktvu}'r.ość + koi.cepcwn®śćprzezriRmlmuch,ós:Fcor'Lbmpoiu}amych dąi'rektoirów.
PTzestępcc. pTzed, sądcomć lcoszak4ńskim4 mc. w6ęce} szans
riż człowiek uczcĘ:uru. Nc.
płrokw.atoq.a po`u)oŻwóe się

zdegenerouicmego

pboka

wvTzuconego z bą!łęl MO tip.

pa,tgk:iem jakichś awa;riwrrików Ł pod żegaczy, lcsórzy

Są sęd,ziowie, którzg postępo-

zcom®4c.st dążyć do poTozu-

Wa,TLże Wyjaśria;§ące Ś}rowa,-

mżemćo 7.arodou)ego ź Śpoko-

dzq 7Łóezgod7Łóe z prati7eri,

ir.or- nie duxugo że brak tqń lcwa,t4ftkaQi6, ci,h dLstego, że są na
derstw i lcruń. Gd;ą! Z®po.ze-

ju,
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ch,cą

rewokŁęji,

czy3em, ustyszażem
jest potstvkc .... "

„takcL

źŁi=?óżkdtd?bcż,#Zceh?
Nakwność i flkriowcLmri

PS.
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Swoóego

nc.zwiskcb

nńe podaćę, ze wzgbędu na
byLego lcol,egę z „S". Od riego
dowiedziake`m stę, że powi::T+

gz.3#;Ę:a#::ł.§#trgś

Lbkwa nri otrzymaka wolno-

8°ż§, Cń%&.y to iiczne ko-

ścL bo to ostabó ZSRR.

na. MOLm zdcuriem, je§+h ktoś
tl>ÓQże Sóę ze z"g#umó p7rze-

Mafia w Koszalinnie

stępcomi to n4e jest lepszy od
nich i nie zastuguóe na, zau-

riśmy trzvmać lccwkć, żebu

(...) pomimo nri istriericL
PZPR, jeś bę]th czkon}couriR

nada! sprattmjQ ua!adzę tu fe-

ffi:io;łi::wcżhF:

Tei.;śe, twoirząc U)katną mafię. ksóa.eć mc.cki sięgaóą do
poszczególnuch
p'rzed,stębi,oTstw, pq.okurc.twru i sądc+

Faż;Ę:-azo5e#ślóq%egs,Ęąs:zg;;

tt>»óctu)a. WQ)etDództtuo ko-

szaLAńskie pozostaće ciQgkz

%csh#g%ź;St#oę:.?Stego

pozc. wszetkbmi przeirńcma-

Małgorzata WANKE-JAKUBOWSKA & Maria

Sąoczuwżstedowodv,żep`rar

wa biało-czerwona chorą-

WAJm+ERIE

Lff"aggBŁnżaa,:Jek"E:)Jak
3o.04.ri.05.199o ROK lx

JS"zbułqmo'men.ktc.turąmoże doprcrwadzić do tego, że
po wvborc.ch we wzadzach
to:kalmych, samorządach, tbria mafi;k zosta;rie uń:Tzymc\-

mó zarótL)7Ło u) ®ensie pozótgcznum ćak L gospodALR.czym.

fcb"óe.

Stanisław lIABDAS
Koszalin
Od redakQji: Stanisław Habdas, z wykształcenia magister ekonomii, z konieczności

robotnik. Koledzy z pracy
wyrażąją się o nim jak najlepiej. Koszalińscy pracodawcy boją jak ognia. Ostatnjmi czasy wyrzucony z siedemnastego zakładu pracy.

wo jest ąa;mame Tyrzez skcrru-

@edakqja z konieczności

mpo'u)cLnych sęd2:żów, Tzesze

prezentuje jedynie fi.agmenty listów) .

bezToboSnuch,

uzwpełrici§ą
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Andrzej Wirga
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ność P7.acoto7Łókóuj

i82Pr?,CZ8t52g:auxałg§ł
nieuregulowany status
i oczekiwany przez nas
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W
lóstopadzće
1981 Toku wiijechak
d,o Niemńc ZcLcho-

drich, abg spotkać

konft.ontuj emy

wiadomości o rozpocłcL-

k7.aQj.ó z normalnymi me-

chanizmami życia społeczeństwa zachodniego.

i;łxgł:isiioi:;!;ia;ł:ę!;:i!ja;:

RFN odwiedzilo ostat-

E:zĘldŁu„pRrE:,?sóaE:jcEi
wiadomo, uczestniczyłeś

gaoETół]łńsetł:oes5tętśg:,:g;:ńłź: w kilku spotkaniach

z członkami ekipy Mazo-

i#g#p?ai:Ę:.:ę;;i;Ę;*:

:,`:`i:.)`ę::=,k:,:!!!;,(.::,,`;;i,,:j;,,,::,
kim przyjętym na siebie
stdnu woóennego, obowiązkom.

ł:z§§Z;:ł#ez#:ż;:Z±ł8łs§:;

dzień

Z;ós|as,?€ckęq,qzu#Ś#g'd°#8=

Poł,skiego Zwąązku

yaĘ.:y:iEdc;isJ,gs:e:g:o:Z:i!: MotoTOwego. ,

3ięeYgżwĘ:aTg,i,cnoag;ę

wieckiego...
W RFN przebywali ministrowie Skubiszewski,
Kui.oń, Paszyński, Syryjczyk - określani często ja-

ko ministrowie solidarno-

8gsdtóćt"zP%9r#,€ump8#=
jqz, ujraz z żo7}q,

%g;E?;r#ziiiĘeĘK:g:dĘg:

;§:°oTźzed[k:o:E%gcpiJa::d:i

%#%zoacphoo%%.:
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stoDź:śće'.,ee%Prś#

t#[ćFó*łł5ŁV,Xs:ekżcE5;nes,: dor7Łoścó Wolczqwielu ranili i zbiegli.
ceć w RFN.
AISW: W 1986 r. zosta-

w AzzśkR: Ambł:FEg:z:Z

łeś przedstawicielem naszej organizacji w RFN...

i§gw:jy:°g=brŁiaa#Złg#°§§t:ł; gśgezśii::#::wFz::y;Ę
razem

z

dwoma

swoimi

g2eńzsatzwnajozłał:E;edrsg3łę:

*fi:Ęireng.oś.Z prwT|:Z?ąęĘ
i organizowanie pomocy

sprzętu.

ŁEĘ:rłi:z:o:jle;łaJ:Zoże:clfgbrg:;
pŁ:zźzngwosrł#foB#aortdyegr:g:

gyałonatsozełonrgd=łłzan]ęśł..ĘŁ3
łatwe, ponieważ wszystkie niezależne organizacje w Polsce wrzucano tutaj do jednego worka,
z
napisem
„Solidarność".Bywało

i tak, że SW była przedstawiana np. jako organizacja zbrojna c.zy terrory-

Ęoł:śtp:d#:#n,9:i:EiigĘu:
W sumie musisz więc

Ećę#dsanrąz,eńuTisky:luĘ
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cji...

Uważam,

że

Polska

=TSTńzę#wzmg::?.zźłulcs:::
ważnego zagrożenia. Ła-

#sEj;ppr;zceozwTfi{%sjżjedgeę
mokratycznych norm po`.
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R3pTriFlta;u;Ęś:g#z?:

na pytanie o blokowanie

!!:o;r.Tsr:ec%zbę|Zo::.amzneo3s:;:

nle późnlej zmarł.

gag:aEźże:b3ac:;e:gaocJ#E:

S:n!j:%F:t::=::hśsżzi;:::g:s:jłĘ

E::,ćcg#::e;;e33:d:źgńza;F;g:

:E3Łodt:#żaektnogpkłreaT

zachodnie zalewane są

g;8rpa°gfedr8zi,żsukk:ŁS#=

niom

nizmu w Polsce nie ma, że

doEo°łłiyacznzBłgszpcę]es=]ęa

Ła.nkii:tty=jy.ż&yistź#::

gg::EE#-i.legfgrdaydó,Ssośi:
nie, kraj, w którym

trudne jest przebicie się
przez ten swoisty pancerz
naiwnego optymizmu.

nie, a dopiero potem wy~
Cłą8gsezkt;83cj e. Myślę.

i2yęc%:Bea:uĘŁe:pź3,Saitzui:o:

u±#ya:z";ąe słęecEłaendł2E3:

Łeisetźacuzywx:1satćaiyTEjnwaiscyp

uchodzi powszechnie za

ŁUz?:żż'nLĘeżecdhyces.żęte8Owii

ło?ałe,ir:za:r;n::ugoz:ghu:yśt:eeg3i
putery...
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Nasza ocena sytuacji nie
jest oceną z dystansu, po-

TYGODNIK
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odpowiedział mniej więcej w takich słowach:
Uu;ożom to zo abs%rd,
po'nriważ oznacza}obu to
zatt)óesze7ióe p7.oc rzqdtł,

a tum samgm zaniechanri

Tefio'r'mu

gospodcLT-

C*żuNd8%c#6%astwbgybk8g%
p7.zedtuczes7Łe, po7L6eu;oż

Jctrwze.Lskó jest w obecnej

sgtuacji
pr2;udatng.
ZwŁqzek Radzieclci może
sobće pozu)olćć 7}a „odptł-

szcze'n:he" repu,btLk ncLd,boztgckććh czg Azerbęjdżo7Łu, aŁe jeże!ó potDstcL-

Lobę/ zagrożenle oderwcL-

i:::ge;o;83"#;z;g:ź#?g:;j;;:

towane idee. Myślę, że
jest to trafina ocena, choć
może należałoby dodać,
że społeczeństwo już to
przeczuwa.

Jeszcze do niedawna
w świadomości przecięt-

nego Polaka funkcjonoważ
stereotyp
Niemca-rewizjonisćy,
wrogo nastawionego d®
Polski i Polaków. Pomoc

istnienie mnieszości nie- ` spoleczeństwa .polskie80.

mieckiej.

bu:ztiy::hnarTn±ge°rkś9:Ft:ię

łz:E%#ż?:::tgd:gwĘ:!:ziig!:
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pokolenia.

ganizacjami
c.zymi

ś.;E:o?:JJ3ag:eśT#ł;:orE:n:Ę
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two niemieckie udzieliło
Polakom po wprowadzeniu stanu wojennego. Po-

Niemca w oczach "rielu Polaków. Czy można

stcaznyywiście,2ż3gzoaęĘogfć

określić jaki jest stereo-

typ Polaka w oczach społeczeństwa niemieckie-

się zgodzić. Może jednak

80?

E::a:nfg:3:Sżl#1ążrłE;:d#at,*oł:

%au:paeo%i;fśł;:y:czh,Fłb:ofić=
w Polsce i tzw. przesied-

Łiecćyżsy*9órguĘFNUĘ2]gaą

środowisku powtarzało
się często pytanie o nasz

ni-a między naszymi narodami.

stosunek do ziem przyłą-

Pominęliśmy w naszej rozmowie spo`ro ak-

ŁŁi:Ej?#l::fioHrefigo;E;k:1:

tualnych i ważny€h pro-

J€;:NdJ:e|!:.oĘE;.ac::n:i;:roudrd%n2:

Ęą;.teĘE:3klg:rizr3;d3'ź!piii!!;

mów z memieckimi przy-

:zi#byFć,Eigńiez,dEi%iE:
uzgodnione z władżami

w budowaniu porozumie-

F::mm-::yt%ei##::i:!
nri Niemiec...
Wydarzenia
dzisiaj
biegną niesłychanie szybko, dlatego ograniczę się
do jednej zasadniczej
kwestii. Jest to często poruszana i budząca największe kontrow_ersje spra-

wa militamo-politycznej
przyszłości
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PAP-owi marszałek Sejmu
MichaLł Kozakiewicz.
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Doktryna Gorbaczowa
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Najnowsze wydarzenia
w Sowieckiej legislaturze
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Koresponden€ję do Redakcji prosimy kierować na adresy:
1. Klub Polityczny „Wolni
i Sc)lidarni", Poznań, ul.Górna Wilda 106
2. Wojciech Myślecki, ul.
Śniegockiego 29, 52-414 Wro-

cław

Informacje
i WRybniku powstał Klub polityczny Wol%ó ó Solćdarnć.

Tymczasowy kontakt z Klubem: mchał Brewczyk ul.
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Chalotta 644, 44-200 Rybnik,
tel. 315-56

Podziękowania
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Solidarni z Chicago 1000 S,
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Andrzejowi
Wirdze
za
200DM na Wis Szczecin,
300DM 'na Wis Wrocław
i 100DM dla Gmpy Zakłado-
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deuszowi Warszy za 50 € dla
Poznania.
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Michał KOZAK
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