c:eT%#'%ęódwu#f#
zmła, to rzóczywiścle nie
ma Zosti3ł gmach, ziostall
w gmac;hu pawril ludzie.

AJe to nie ten gmach jest
groźny. Nie tego gmachu
trzeba się bać. Powiem
pani przenośnię: rozwalillś-

cie głoiwą rriur, a ugrzęźIL

ście w pajęczynie, ot co.

U was ło tak, że jak kto
siedżiał, jak był intemoMf&
rry , t/o zrii3r;zji viiarygpdlrv .

Jak o kimś ubecja vvpusz-

czala fdszywk], to jesą:m
bardzjej Marygodw. A to
takie dziecinne, Iatwe
sposoĘy iiwiarygadnjania
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CENA700ZŁ

właśnier
rygodnlk Solidamość rił 3®

•Bóg!

Honor!
Ojczyzna!
Zmiany w Wojsku Polsldm szokują rie tylko społeczeństwo, ale ostainio j samych wojskowych. W Cen-~
trahym Ośrodku Szkolenia
Wojsk ł4czności w lj3gricy
wszyscy tyh oficeft]wie poli-`
tyczni (obecnie ośwńatow®
uychowawczy) 8 września br.

' ``SB dokonała gri)ntownęgo rozpoznania podziemia w krąju

Główpa rola na t}m odcinhi przypadła ludziom kontrwywiadu
iwgnriadutkwiącymwkrri.owychstrukturach.Sątamgłęboko
2akonspirowani. Ujawnienie pewnych nazwisk byłoby szokująoe.."
(gen.CżesławHSZCZAK)

C

zy Janusz Calką Oał 49,
wyksztalcenb Średnie, ka-

waler) , przewodniczący Zarządu F`egionu NSZZ"S" w Opolu,
członek KKW NSZZ-'S" jest od
kilkuńastu lat wspólpracownr-

powrocie przeprowadzono

kiem Sluźby Bezpieczeństwa?
Wjele 'osób na Opolszczyźnje
zadaje sobie dziś to pytanie.
FalQ/ wsk&ują dość jednoznacznie - TAK Spróbujmy im

wśród żołnierzy szkolenje,

sĆ przyjrzeć.

wramachktóregopxkmm

Wszystko zaczęło się w styczniu br. \Medy'to do Janusza
Sariockiego, wÓwczas czlonka
-arządu Regionu NSZzoS",
zgtos»y się dwie osoby skla-

odtyn płelgrz)mkę na Janą
Górę składać śluD. Po icl]

m.in. instrukcje jak trzymać
Czapkę, Jśa* Pfz».mcmć KCL
munię
iętą itp. DziękJ
temu ihychchhy`h/ani dotych-

czas w katolickich domach
mężcĘrźni m= popłrią ga9
- ćÓ jest tym mż"ejsze, że

obecnie najłamej uzyskać
przepusŁkę z okazii... pQjścia

dospriedzi.

'~ostatnlo u`tworz)Dno ró`hr-

nież Wojskowy Chór KoŚcielny. Tak więc w wojsku
zadtxmojużosprawyducboWe.

Panowi€ Generałowie.l
ZaLmauście o żftie wbczru2,

a co z Honorem, a co
zqczyzną?

żolnlerz z Cemralnqo
Oćrodka Szkolenla Wojsk
Łącznoścl-

-

PRZEWODNICZĄCYM
",SOLIDAF=NOścr'
W

OPOLU

daj.ąc oświadczenia, iż były
obiektaTi sło\hrriych i czynnych

homoseksual nych propozycji

:;?e::k:.oMi%;ączgp#!jgĘŁe
Jerzego Gnieciaka (1) z podo
bną sprawą MÓ\^ri J.GnieciaJ(:

Przyszli do mnie przerażeni

ym, co widzjeli i sqszeli osobjście i Vm. z czym homosek-

sualizm może się wiązaó
w państwie po]icyirvm, gdzhe
z regijły był wykor7J/st/warn/
iako klasycury hak przy werboł
waniu agemów do współpracy.
Na jednym z tych ludzj J.Calka
usiłował dokonać homosek-

sualnego aktu, drugi byl tego

świadkiem w domu J.Calkj,

gdy cala tróika po wypk}iu 1#
litra alkoholu poszła spać.
Osopy te zgodzHy si.e ujawm5
ten fakt publicznie jedynie

mowego momentu rozpoczynasiękarieraJ.Calkijakoszałi-

tażowanego agenta.
Niemalże .namacalnym dowodem na agerTturalność obe-

wÓwczas, gdy zostanie potwierdzona wspólpraca J. Calki

opol§kiego Flegionu "S" jest

zsB.
Pracę dla Służby Bezpie-

jego praca w PAxle w laiach
197212. Zajmował on stancL

czeństwa Calka rozpocząl ną`prawdopodobniej po roku

wisko kierownika Fieferatu d/s
Kontaktów z Duchovrieństn/em

1968. Pracował wÓwczas
w' Domu Dziecka w Jamcmó\^r-

w Zarządzie Wojewódzkim.
Jak wiadomo] PAX w Polsce
zostai 'utworzony przez scL
wieckiego generała NKWD
Wana Sierowa 1 B.Piaseckiego

ku. Odkryto tam jego skłom
ności homoseksualrm i wrzucono z pracy. Od tego przoloi

cnego przewodnlczącego

bozpośrednk} (materlalne)
dowody kolaboracyjnq| dzialalnoścl J.Calki. Takowe, być
może, udaloby się znaloźć

nika "Opob", dzialacz partyjry
do 1981 r., zweryfikowany

jedymo w komputorowycm

Fensette jest przezna&orv na
lidera Porozumienia Cermm.
Jmusz Calka ma także duźy

archwach MSW lub wyv\riadu.
W taklej sytuacji jedynyml, lecz

w równym stopniu obciążąiącymi dowodami są etekty polw celu walki z KÓściołem kat®

l.K)km. Przez cay czas cd mo

nycznej 1 związkcwQ| dzialalności J.Całki. Najlstotniejszym

pozytywnłe w 1982 r. przgz
władze slanu wojenn®go. Pan

wklad w pc"anie opoBkiego
Komitetu Obywatelskiego

życia, zawlaszczylo cale pole
politycznego
działania,
u§uw:ając wszystkk;n innych na
margines Źycia polftycznego.
Henryk Wujec na lamach
dGazety Wyborczej" st\^rierdzff,

Ź9 trzón Komitetów Obyv\/a!etskich stanowią ludzle z "S",
którzy

walcz}Jli,

siedzie!i,

w więzieniach, doprowadzili do
"okrąglego stołu" i obalenia
W Opolu z 25
iRm#,:3&Ł#?;#st:#,: komunizmu.
osób, które by_ly internowane

meńęu powstanla byl p.rzybu`dówką partii komunistycznei.

zadaniem, jakk) otrzymał Całka

i Urzędu Bezpleczeńst^m Publi.

cznego, a następnie Slużby

rQzpracowanie i rozbicie cabego
środowiska solk]amościowego

Bezpleczeńśtwa ] wykorzystywarv Ęyl do dezintegracji Ko-

oraz otoczenie się odpowiednL
mi luQźml. C"ka welt-minc"ai

ściola i inwigilacji księży. Fąefe-

po kokri absolutnie wszys{ltich
ludzi zwńzanych bezpośrednio

tworzącego się "oddolnle"
ruchu dokona]i wybiórczor wg.
sobie znanego klucza Janusz

z "Solidarnością" lst 1980",

Calka i Kazimieł.z Kobiałko,

ekspertów przy radnycn nis

na solidarnościowej scenie
wiosną 1989 r. od razu jako szef

zm38gow.%śg.;'rgiiżw'=i,3

rat d/s` Kóntaktów z DuchoWeńswem byl naiwaźniejszym
referalem w PAX+e, podk3gat
bezpośrednlo nadzorori Wydzialu iv SB KV\/ Mmcji Opywa-

telskiej w Opolu, stanowisko to
rmleźalo do nomenklaiury tego
Wydzi`alu.

Jest sprawą oczywistą, Źe
człowiek znany SB jal(o homo-

seksualista obejmując to stanowisko musiał zgodzić się na

wszechstronnąwspólpracę.
W okresłe 1980€1 J.Całka
nie zajmowal Żadnej ważniejszej pozycji w Zwązku, nie cjeszył się powszechnym zaufaniem. Po "13-tym" zają s® bcr
mocą dla rcdzin uwięzionych
i ukrywających sję. Wiedział
więc Wele cenrvch dla SB ,rz8czy. Po słynnym prooesie S.Bałowieckiego (2), zamknięto
i jego na kilka miesięcy. Byb to
typówe dzialanie SB mające na
celu uwiarygodnienie swoich

agentów. Od czasu do czasu
ukazywav się w ulotkach infor-

macb qbu.. Janusz Caika iest
ŚlecŁzony pize& SB, grożono mu
śmi.erc/ą, Iub lnne falszywki.

Calka wysoko unos» rekę na

patriotycznych nabożeństwach.Nie robił jednak nic, co

w sposób pralqyczny przynosiloby szkody panującemu reżjmowi. N.e zorganizcwal kol-

od swych mocdawóów byb

wszystkich, którzy mu zagraźali
!ub mogn potenc|aJnie zagrozić

w objęciu smow.Eska przewodniczącego Związku. Dziatania
eiiminujące poszczegóine
osoby nie byly działaniami

zawiązano "konsp iracyjnymi"
metodami w sierpniu 1989
roku.

Zaproszeni@ na spotkani©

tuĘrągj,e;zd8,gojjzpRofi%§ź:%
nie ma ani jednego. Żaden nie
zasługwal na to, Py kandydo-

wać na posla, senator.a czy

`ra,dnego. Nawet do komisji

"kombatam", któq/ pc*aM się

KO. K.Kobiałko, wcześniej

głosowania bez Żadnych
merytorycznych uzasadnień. -

działacz partyjny, 7_-ca dyr.

Wystarczyia "alergia" zć&cze-

Wydzialu Kultury i Sztuki

piom im przez Janusza Calkę.

przypadkowymi, lecz miały
swoją logikę, swoje miej§ce
i czas, Pyy starainnie zaplanowaną intrygą. W ten sposób
wyelirinowal np, F].Kirseina.
wioeprzewcx]nicząoego MrGZS"
w 1980 r., J.Sanockiego, vricep-

rzewodniczącego lzF` NSZzsq
i jedynego uczestnika obrad

``okrąglego stolu" z Opolsz-

czyzfly,W.UkleŃiZ.Bereczyńs-

kiego, m3jatorów j szefów NZS
1980-1 w Opolu, J.Gnieciaka,
inicjatora i szefa Zarządu
Wojewódzkiego "SolidarrK)ści"
Flolników lndywidualnych

w latach 1980C9 oraz wlelu
imych, którzy od roku 1980
budowali sobie autorytet niezlomnych działaczy i tym
samym odpowiednią pozycję
w

swoich' środowiskach.

Kolejną "zaslugą" Janusza
Calki jest objęcie pizóz Mariana
Szczurka (do sierpnia 1989r.
czlonka
PZPR
i
SdRP,
wcześniej sekretarza redakcji

organu i(W Pzm w opoiu,
członka komisji weryfikacyjneo

Urzędu Wojewódzkiego w
Opolu, qyrektor S"dium Kutturalno-Oświatowego, zostal
wybrany na posiedzenlu 19

##iao|śgkapEo*d!ie#:

Charakterystycznym głosem
podsumowującym dzialalność
J.Calki na przestrzeni cstain'ch
lat niech będzje wypowiedź \
St.Jalowieckiego. któy kilka
miesięcy temu byl w Opolu

portażu, druku prasy czy okoho 3 miesiące temu stancL
książek, radia, nie zwolał ani wiska redaktora naczelnego

tym specjalnie wybrane grono
30 osób, wśród których

i jeźdzH z Calką po Opokizczyź-

`Tryburv Opokskiej", jeoy"3j w

jednej manffestacji. Wszystko,

dzwnyn\ zblegiem okolicznoścl

czego się dotkną sypało się,
lecz on był poza prijrzeniami.

woiewództwie gazety codziennej, M.Szczurek dal się poznać,

nie było ani jednego starego

...przywiozłem pienjqdze dla _
"Solidarności" w Opolu od

Szkody, które wyrządz» J.Calka

szczególnie w stanie w®

są ogromne i dlugo będą

jennym, jako autor antysolidar-

ciążyć na polftycznym i spoIe`cznym Życiu Opola, Nysy
iwoFwództwa.
Niestety nie lstnieją Źadne

nościowych arD/kuló`h/ w TO".

rozwój, ale nie mogę, po tym
có zobaczyłem i ustyszalem.
Janusz CaJka dokonal rzadkiej
jąc wielkimi hastami: nk)podleglości, wolnoś.ci, demokracji sztuki, kompletnie zniszczyl
etos .Sn, pozbawił Związek
i c>bywałeLskiej samorządności
we wszys`kicri dziedzinach pamięci historycznej i qadycjj

2_

lnnym dziennikarzem cieszą-

cym się zaiffl'em J.Calki jest
redaktor J,Fensette z miesSz-

dzialacza Solidarności, o8rzy-

nie.

Powiedział

on

m.in.:

Po!onii, iT\iałem je dać na jej

|T`alo od ZF}'Sd wyłączność na
szyld "Solidamości" i szerrnu-
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ellrninuiąę ]ęiszyśtidch -starych:
Iudzj..,

Eliminacó sta" gvm jesi
procosem

ponjekąd

naturalnym, locz .wszędzi®
w kraju, a takżo innych
miastacłi
Opolszczyzny

proporcje są zbliżone: 30:70,
50:50. W Opolu 100% nowych
musi budzić namralrv niepol{Ój.

_

O podejrzeniach wob®c
przewodnjczącego FlegionLi

J.Całki poidormowarv został
w
marcu
tego
roku
W.Frasyniuk.

przebiegu

0

dalszym

sprawy

mówi

J.GniecLalt:

W.Frasyniuk zgodził się
z wagą zarzutów. Zobo\Ariązal
się przekazać tę spmmę Lechc+
w/. Wa/ęs/.e (przekazał ją
prof.GeremkowD / pa/7u Ńzysztofowi
Kozłowskiemu

pelniĘpemu funkcię Ministra

SpriwwqwneQzrvch.
W `czerwcu spotkałem się
osobiście w budynku MSW
z min.Kozlowskim, który
stwkNdz», że koniecznie tTzeba
J.Calkę zdjąć. W ciągu 5 dni
specjalnie w tej sprawie

przyjechal

do

Opola

W. Frasyniuk. Przed pizyjazdem

9Świadczył, że przeprowadzil

w
z

tej

sprawie

rozmowę

min.Kozłgwskim,

który

potwięrdził fakty dotyczące
J.Calk_i. W mojej obecnoscl

caĄ/m pnoblemie wiedzieli tylko
tyle, ik) zćx}hcial powiedzieć im

sm Calka.

F`ż;Sb?jst°4d4Fnak%ł#m#

W tak). sposób Uagedia s"a
stę mgffarsą Ubek uchodzi za
bohaterą \^q/scy inni to klam-

zadanjem, co n® zawsze sobie

cy i prowokatorzy. W następ-

nych dniach na polecenie
J.Calkl zbierane ĘbĄ/ w zakłar

dach pracy podpisy pod

W_.Frasyniuk przedś" C"

oświadczenlem z wyrazami

stawiane mu i potwierdzone
zarzuty oraz zaproponowal

poparcia d]a przewodnicząoego ZR"S'. Przypomina to soeFtę

p-łzewodnlczącemu clchą
_ dym_isję. Calka, kompletni_e
rozb_fty psychk)znie. 'nć ctx3ial

jednak- zgodzks sie m de-Scie,
mówiąc Że to pomówienie

nienaw&i'opsywaną w ksĘŻce OłwelLa "Flck 1984N

Dnia 28Ó8,1990 r.` Włady-

zr- fakty.

podstawowe uw®żam to, że
oŁoczył się swego czasu ~bardzo nieodpcwlednlml ludźri,

uświadamiarrĘ}r, tylo zdezimeg- -brak mu też doradoów-ft±
rowank) wszystkich Środcn^ósk, chowcóMi. Mam pehNno obawy,
odsunięcle ludzi wartościo- czycałata-aferanlemanace]u.

wych, llderów, znlszczonle cidc iągnjęcia nas .wszystidc_h
-odąrawow4ek3ważnięiśzych,
symboli i elosu. Pomimo wielu
-faktów wsj{c,Łu]ących na
jak np. wevfikacia flinkcioną-agenfuralną dzjaJalność J.Calkl
riuszy SB. czy pFywaqzacia...
i braku bezpośrednich dcM/oJanusz Calka nadal sprawu,
dów w_iny sporo osób ma
jednak wątpliwości. Do takich
należy m.1`n. panl l(rystyna
ZiobFowska,' cźłonek -ZFi.SS

żeRfwskż%P:eć:#:.j%ąmce#g;
napFawdę? Oddanym, choć
nleporadnym dzialaczem

w Opolu, przewodplcząqa KD

z`h/iązkowĄ/m, cz}/ przebiegĄ/m

Opola oświadczenb, w którym

misji d/s lntemenęjl. l Praworządrbści w Opolu: „łan6łsza
Całkę pcmahm w 1980 ro!<u.

agentem Slużby Bezpieczeń`

Po]awiał się dosyó często
w MKZ-ie. Jeden z biskupów

tyć,możep"szlość.

wOpolu...
19 dni późrięj W.Frasyniuk

podat się do qymiąii. Podobnęj

Po powyższych \^rydarze- ` treści oświadczenie nadeslal do
Opola także mm. K. Kcx!Iowski.
nńch J.Calka Oak tyło do przewkkenLa), zgodnie z zasadą źe (Na jego qyml§ję przyjdzk3 mm
chybarpmzekaćduźą)
najlepszą obroną )est- ałak, ria
SB w OFx>lu udalo się doltcL
najbliższym posiecLzeniu ZFtnać\zjęjpunkmwidze".arzeazy
falszywie zreferQwał `hryniklą
spr"ę, sprcwadzając ń do roli wspanialych. "Solldamość"
opok*a_|za sprawą 'J.Calki jest
'

• popehil €eż vriele błędów. Za

slaw Frasyniuk przyslął do

i chce dowodów. Dopiero pjsz`e m. jn. :.„oświ.aćbzam, -że
nigQy nie połwierdzalem i riadal
wÓwczas ja powiedzialem
nie pożwierdzam oskarzeh pod
CałGe, że musi ustąpić, bo 19
adresem
J.Całki. Nie nakłariar
lai pracu)e dla SB.
lem go równiez do rezygnaęji
Następnego dnia pojechali
zesbncMriskaprzewodnicząęedo MSW dwąj wiceprzewcx]niNSZZ"Solidarnośóczący ZFrsn w Opolu,, pancwie go
PGn i Smagoń, któFym min. Kozłowski _potwiedził wcześniej

zostali wyelimino\^/ani, odsurię-

Śtwa.

Na to fmie cx]poyiedź da
ArkadliJsz FIC

poviiiedzjd riam wn3dy: .lJwaL

Zaicie na ludzi z PAX"". Po
plęrwszym z|eźdzle reglonaJwm zcxsta! WybTaw człoridem
wladz regionalrr)ich, wydąie ri
się, Ze StJal`owiecki miaJ do
n.iego zaufanie. W stBnie wąjeT+

wm zwrócono mi uwagę, abi

]p#:,ZczYąsNXś2źAś:soZ,?ŁŻ#®J

ET#ffimĘTg#2/

sTANlslAW

,AlowlEcra

-

prze`^odnlczący
Zarządu
fąęg)onu
NSZZ.S. Opobzcżyzny w ło8i r„ dzkf

`Ac®Jy"or mkę|l poł.k}q| F`edó Wolna
Eump&

uwsżać m Całkę, bw płzml..
PS. Po\^/yższy tekst zostal
kl, wpadkj, nlgcĄ/ Ich jednak nie opracowany na podstawie
ląjaiz!cinobezpośrednięzJani+
r3portu Jorzego Gnleciaka
szem. Nie wierzę, -aby był
wspśłpriacown.iki`em

SB,

pt.'Prawó wstko, co wbm

oraz
chóo.iaż jego praoa w PAXJg . wlasnych obse"aę|i 1 pcepropomówm? 1 mzgrywkl pers®
w agonii, wszyscy facliowcy, dla mnie |est C=Id!e zBsb3nawlaL wadzpnych rozmów.
nahej. Poprosił zebranych o
działac'ze. którzy po"erózili jąpa. l:1ważarn, że zpobil bąrdzo
votum zaufania, które otrzymal,
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o spraw`ie J.Calki'

Ścigana Jadriga chmielowska

Waściciel

Po stiajkach sjorpnio`^/ych w 1988. r. i późnioj

cieśniny

.

w miocio rózmów pmed "okFągłym stoleh-ówczesna
pnasa seżimowa, a także dzhbcz® opozyql kcmmiktywnoj ghosi« b®zsone ukrywania się 1 pio`^/adzoria

Nakri#«3ukś+i:#°d%

to, że ukTywąjqpy się ni® są już ścigaiii.

nnMdo pizelarcia "^q/ch &la-

• B)Ąo jednak inaczej. D]wodem jest zamLeszczone

dziala[noścl konspiracyjmj. Argumontim b`b m.in.

ków morsldch. lch cek)m slalo

obok "Zawladomieni® o od`^robniu llstu gończogo" za
Jadwigą Chmielowską z datą 1 8i®rpnia 1990 r.

się opb/nlęcJe Ameryki Pri cx]
strory bioguna. Po wieLu\ ldach

(Jadwlga Chmiolowska ujawniła sie 7 lipca br. na
spotkaniu zalożyciolskim ,"/ ró\Amocztinio z Kom®
lom Morarieckim i Fbmanem Zwiercan®m).

zi"gań oplsano =w' k]cjach tz`^/.
przejśc.ng pólnocno+zachodm)
(wokół AtaskD i pólnocno-

Reprodukęia listu gończego za
Jadwigą Chmielewską

wschcdrie OmkóI Lamdoni).
Po tych wyczynach wydawalo

Jadwlgs Chmlelowska śclgana byla przez
homunistów, teiaz olmziĄjo się, żó Scigal ją także rzą:d
MmowiocHego.

r.p\.AES5W

się, że w spraMrie dróg mor-

sklch niewlelo pozcstało do

Nomenklaturowy wojewoda ,

zrobienia. Pogląd ten zmienH

posel Edmurd Krascwski, który
jako pierwszy z Polaków (od
czasów wojny) przebyl aeśni-

nę Pilawską, stancw" jedy"3
polączenie Zalewu Wiślanego

J

®dnym z dwóch nioodwoł&
nyoh od czasu stanu wą[enno-

go wojo\Arodów i.est Wladysław

Fiotrowsld -wojowda waJbByski.

pownośó siobi®, w poc:zuciu
wlssnej bezkamości, Przygzbść

sarni ludzie, którzy do kamsgdy
doprcmdzili.

riaszego regionu nadaJ grzężnie w
bagnie
nomonklaturowych

popaTcia żądania ustąpienja woje-

18 września o godz.13 dla

zZatokąGdańską

Typcmry przedstawriciel komunis.

uldadów i powiąąań. WpTa`^iadzzme

wody Pańia Wolności zorganizc>

40 m temu rząd PRL podrisal umowę z ZSRS o korzysta-

tycznoj nomenklatury, kontynuują:

przez rząd reformy spelzną

oy nlochlubne tradyQj® mafijnego
doboru
kadT
w
Urzedzie

zpewnośdąnariczym,jeślinsich

wała pikietę przed Urzędern
Wojewódzkim przy ul.Zamkowej w

egzekutorów wipnaczani będą ci

W"rzychu.

niu z tej drogl przez fic*ę z Elblą-

ga. Z powódćw wyższej strategii żaden polskl kapftan nie
obrał tego kufsu. Faktycznie

Elbląg po raz pie/wsą/ w swych
dziejach przestal być portem
morskim. Spróbcwal to zmienlć

- poset Kłascwvski, który na jach-

Wojewódzkim. Protestując przeciwko sprawowaniu przez niego
urzędu ,ustąpionia wojowody
domagają się: Prezydium MKK
NSZZ"Sq Wałbrzych, Komisja
Górnicza
NSZZ"S"
.Okręg
Walbq]/oh oraz Par6a Wbiności w
Wlfl)rzychu. W liście podpisanym

cie "Mk5ia W" .przetyl cieśninę

przez \^q/żoj \^r}mi®rionych, wysta-

nie niepokojony. Wszystko
zdawalo slę P)# w naik3pszym

nym na ręoe Tadeusza Mazorieo-'
kiego czytamy: N/.o możomy
pogodzić się z sytuixją, w której
wiolu mlodych , wykształconyoh
ludżi poszLJlaiio pracy, a wbrsw

porządku. Mestety, nastepne
polskie jacmy zostaĄ/ zatrzymarm.

Byla to znakomm okćEja do
interwenc]i,qypk)mayane|.
M inister Skubiszewski to nć-

wątp"e uczorv czlo`hńęk, znający kmta języków otxycn. Jeclnak w Żadrvm z nich nie ma
ric ck3kawego do pcwiedzenia
w sprawie pol.ńykl wschodniej
naszogo pańso^n Bral< zdecydawanego zdania w tej kwestii
io niew'ątpli\n/y klopot w tej
części Europy.

Na pcx3zątku smia z E"ąga wyptynęła barka wioząca
wyposaźerie dLa stocznj "Ójmiasta. Nie midno się domyśleć, że na " pokładzie znó`h/

był posol Ńasowski. Sowieci
przepuścill jednostkę z tak

godną osoŁĘ m pokladzó.

Jeżg»-rstępne smki dc"ną slrzal PcBd dziób, to pGeł
krascwski ma zapewnioną posadę jako Szyper wszystkich

z)ąpewnipniom niekomunis®ic:zne.

go rządu, `wlsdzę nsd nami
sprawujo ta sama okipa komunis-

4.

FOL AFSW

trujących przy tym arogancką

PARTIA
`

WOLNOŚCI

P#n#3#adnanądgŁdjnąo=
przoprowadzonia sumowań
i ooen. FW i jd liderzy nie bafiają
na pi®rwsze Strony gazet, nio
móri sie o nich w tele`rizji i mdiu.

Mass-modia zachłystujq się
Porozumieniem

Centrum,

ROAD®m, W*8ą. W cieniu t}d
potentató`Ar po\^®n budcwan® są
Struktury organizacyjno PW

w cdym kmju.

Krzyeztoł "m®cld tworzący
m^/ w Tamobrzogu (ul. Z\nrierzy-

niecka 7) tak to rolacjonuje:
JOoo pTz.dstaydckil SW i człon.k

jednostok Cricących przejść
Cieśn.mę Pibwską. OJ1

Demonstracja w f`\>; `.` ', ``:!' `1

ą/cznych funkdonariuezy, demons-

KbmRstu C*ganlzaoy|nego Padll Wolnoó-

cl z`AńcN®m sb do \mjewd/ tarnobcGki.go. Pnozydonta Mlast. oraz do Dymk-

tola lazps .Sjalkopol. o uTnożl"enle
wyns|mu lora!u w budynkech będqFych
w admlnistrcMRniu
wh C*rzymahm
następiijqce odpo`^Adzl:
1. DyT"or KIZPS napisal, że .... nie
ma

możlh^ości

wynę[ęch

k)kaJu.(,..),

opra\iy zab®zpl.czenia lokall dla dzialalnoścl orgarrizacjl połftycznych sę roalizo-

`mr.e pre.z \^Aadz. admlnigtn""..

ż Pn.zydbn` Mlasta ni. nod"

odpo"z,.
0.

WoiewDda

polnfont`o`ml .....

W§zystkie wynajmują lokal®
z telefonami i to bezpłatnio.
W Warszawie na czolo Partii
Wolności
stanąt
Flommld

Kukulowcz, urodzony w Wlnie,
profesor Katolickiego Uniwers)ft
tu Lubelskiego i byv jogo pracownik, b)Ą/ ozłonek Kom.ftetu Eh-

dań Rejonów Uprzomysłowionych przy Prezydium Polskioj
Akademii Nauk. Odsunięty od

Wbjewcda niewątpliwie ma ra-

pracy naukowej po 13 grudnia
1981 r. Były dolegat księdza
Stefana \^Ą/sz`riskiego do osoby
Lecha Walęsy i r(omisi KrajowQi

qę, tylko żo w stedzibie Urzędu
\^bjewódzkiogoprzyul.Wyspiań-

Zwycięstwu Polsco, Związku

:k.ij::oTpmpińz,°=*Ksi?%°#tLi:

Walki Zbrojnej i Amii Krajow®j
w stopniu porucznika. Dwukrot-

w budynkach Uraędu Wojc`iódzklego nk}
mogę mLeścić alę gldzlby żadn)nst

pańll.

Obywatelskiogo,`ZBOwiD-u.
PSL~u, Ligi Kobiet Polskjch.

NSZZ"SW,

żołnierz

Służby

nio odznacżony Krzyzem Walocznych.

TYGOI)NIK SOLIDARNOŚĆ WALCZĄCA NR 39 (255)
=*r =____ I

Uvagi na temat zachowań
politycznych SdRP
przeder wszysd(im OFZ Oub też

cia bbazu
Śolidarności"
Stanorislo
SdFąp
wóbeć rozbL-

skupion®, w nim tóderacje), któro
obywablskiogo" jest bardzo roalisł
jost w podobnęj sytuacii jak SdRP,
tyozm, po prostu są Pr2ekon@i, ż® a na`^d w gorszej - obóz solidarnóśoiowy tiaktuj® OPZZ jako
ani FmAD, ani Porozuml®nk} Cenlm`oga nr lq...®raz wyraźniejsza
tijm nie zainterosują sję obhmi

v"Ółpracy z socjddemotmamL
aekawa Pst ich opinLa o FmAD:
•ldeowo i polityczni® bliższy jest
nam "sąiusz na rzecz demokraqi".
Wigle \^ckazuje na to, że ten nurt
nie uzysla przowagi, a n&jogo niekorzyść przomawia niska spraw
ność polit)/d gospodarczej wspieranego pRezeń rządu.
Powimiśmy zacho`^rać dystans
woboc konfllktu, \^q#ępując z po.
zycji obrońcy demokraęii i kuhury
_pol`itycznej, reform gospodarczyc'h, spokoju wownętrzhego,
stabilizacii i polskl®j racji stanu.<

SdFIP rozgląda się `także z.a
sojusznikami 'i vndzi jch zarówno
wśród starych jak i nowycli
znąńDmych..*. naszym naturaJnym
sojusznikiom dziś moż® być

CZARNA
DZIURA
Jesl to skról brosziiry Edmunda
Krasowskiego .FWPG - Czama

jest porspotQ^m sduszu z mohem
spółdzi®lczym, który - podobnio
jak OPZZ -jost dzlś obiektom

niewyb®dn)ch ablów pro`i/adzcr
nych za.ówno z pozycji poiit`r
cznych,jak i ozysto doktryners.
kich...Naloży podjąć ofensy`^rę
w spiaMraoh okológic=nyd`, ucz`r
nl®ni® z t®j problematykl jednego z
nąjważni®jszych czynników idemy-

7 lut®go br. w Komis]i Sojmo:woj

Stosunkóvii Gospodarczych z Za-

granicą i Gospodarld Morskiei w
oal(cie debaty nad Ri^lpG. Podano
informacje są udokumento\^iano ,
Iecz w omóv\iieniu nie będzjemy
powoływać si.ę na ic;h żródb.

Gospodarka ZSF]S - Oprócz
znanych nam wad systemu
komunistycznego, są jeszczo
szczogólne powody niewydolności
gospodałl<i ZSRS.

-Kornunizm opanował nąjpk)rw
Fąosję, w któ/ej przem}el dopi®ro
zaczynal sig rozwijać. łóJmuniści

na opinię społĘx3zną.

nia. Fbaln® `^rydąie się zwasz]cza

Ńż-k#riktóryrozwk"

osiągnięcio pownego sukcosu w

i.caa/1kb wępl^.^aśc/.. Skladoiklom

pracy w śTodowlsku kobk>t, gdyż
zai.ó`mo w "8tałyclr,jak i w no`^ło

ldeowoj 1 Pol%znoj tmdyql poL
skioj lewicy są domokratyczn®

powĘjąęyoh organizaoiach kobie+
c}ch jest spQm, naaz)d zwolomi-

przemlany zapowlodzlane w

może stać się ozok)wym ruchem

cz®k... Wystąpiooi® z inicjatywq
wspóbracy wob®ć osób i środcL

rod.). Komisjo wysunęĄ/ postulat
opraoowmia 1 wdrożenia konoepc-

ekok}gicznym w Polcoo„. ZbrganL
zowałiie ruchu (fmkq.i) kobiecćgo
oraz mbdzi®żc^^ego wokół SdF`P.

wósk Wocąqmh rebmałorsiti nich
idoo\^hintoloktualny byq` PZPR,
a pozostąiąo)ch obeonk) z óżnych

ji obchodów rocznicy ogbszenia

łikacjl SdF]P. Jost to dziś joszcz®

pok! "niezagospodarowaneq przoz
liczące się sił)/ polftyczn® - SdF}P,
z joj o/ganizacją i liczobnością.

względów poza SdFIP. Są to iia
W tych sprawadi trzeba `^q/pracx>
wst ,oryginalne, takż® od strony ogót śiado`^ńska o duż}m wpływrie

przemysl su rowcowy .L eksploatao-

19%

produk'tu

globalnego

jg drzowostanu, gdyż do tych

(wg.Sz®`Arardnadz®), czyll około

gatęzi gospodarkl najtatwioj
można bno dostosować niewolni.
ozy systom płacy.

35-40% dochodu naTodowego (dla

- Fbzlogtóść kraju oraz \^mrunki

spowodowały,

ż®

brzemysł

Manlfeścl® PKWN Q^yróżnienle

#EfffffE##-#aktycznio nioistnlojąci/

rozwinęli więc przedo wszystkim

DzjuTa polskiei gospodaikr, Elbbg naturalmB ł klimatyczno dh roz\^ęiu
1990,str.24..Aulor,posełzElblęga, komunikacji równol®żnikow®j
przedstawił swoje oprscowE\ni®

scx3jotochricznojłonoepęjodźiah-

porównanja: państwa Europy
Zaotiodnloj 3-4%, a USA 6%
dochodu narodowego). Zwykle,
gdy \^odatld m zbrojonia przekrc>

czą 8-1096 zaczyna się gcpodarka wojonna, w któroj p.zestają,

"rubel bansfe"".

F`iib.l tmnftmq/ - Zased®, widlug
klóre) gmbl słę pobkl. prz®dslębk}r8^^ą
przodgta.AAamy na prz)ftdzl. produkcjl
stdków, 8tosu|ąc kiirsy banko`w} z koŃe
198® r. (iusD -O,el niblą .1USD -453 zl,
1 "belT205zO.

`
Np. za stalęk waitoścl 10 mln dowów
slocznle olrzyTnujo 8,1 mln mbll, co po
piź®lleenlu i`a zloló`Md dq® 1,22 mkl zł.

Za t®n eam etal« \spmdany ze doLap/
stocznhł otrz)paleib/ 45,3 mw zl.

wydobyway poohłania' og rorme

dziatać normaJn® mechanizmy

środki prz)mosząp 'znikom® korzyś-

ękonomiczne

oi. Aby uzyskać surowco wartości
1 rubla w roku'1988 trzeba b}Ń
wydać 4 rubh) na pokryci® kosztów

rioniądza nie pobudz.a produkcji).

Fhibol tmntoro`^y powodu|.. ź. 8przęt
lotnlczy opiz®dq`mny Jd m aoo6 c®n
ówielowych, nalomlasl bokq^ do pmdukcjl

Nawet nąibogatsze państwo tal(ą

ełuminium

gospodarkg możo p/owdzić tylko

l(upujerTp/ za dolary GZ§F`S I Węgv .kspor-

ich wydobycia. W USA ton
wskażrik maksymaln.o osiąga 1,5.

przoz kilka lgt. Po zrujnowqnju

Ponieważ piz®myst z]okalizowany

początku lat 70=tyoh siggnął do'

jost w ozęści europejskiej (80%),

rozerw, jakimi b)A poto">ja ekono-

a jego baza surowoowo+alh~o\^a
glówni® za Uralom, dochodzą
ogromn® koszty transpor,tu.

miczny państw \^mhodnbó`uropejswch (około 50% pot®ncjatu
ZSFłs). Początkowo broniono się

Praewiozi®nió dfewna z lrkucka lub

pizd ingerencją.Dla Polsld przoło-

l{rasnojarska i węgla z kopalni
odkrywkowyoh nad Jeziorom
Bąikd kosztup 2,5 do 3 razy `^ńęooi

mo`^rą datą był sźerf)ień 1974r.,

iż.:#mp#tiżn#R#;

kiedy podózas wiz`Ą/ pfomi®ra

ła}s)oina w \Mrszario podpisano
umowy koordynacyjne na lata
197®" wraz z tąjnymi zdącznikami.

noz*ń`.

'Osneć:

- ZSFS ponosj ogmm"} koszb/
utrzymania

swojej

potęgi

omisja

swojej gospodarki ZSRS na

i Szwocji jost w LQningradzio
d\A/ukrotnie tańszo niż przywiez.m

-

(np.

Eksport z Post do ZSFB zaczEi| az}Óko

i 86e-7o - eff roczriki
io7i-75 -i796 roczrie
ia76€0 -2296 iocznle

polftymo-milhamoj. Z odejściem

Zaczd się prooos pustoszeria

N.Chi.usZCZoWS Skończyły się

pół®k sklopowych jako skutek
włącz®nia polski®j gospod,arki
w
"krwioopi®g"
okonomlkl
sowigckioj. Dla zamaskowania

nadzięio na gospodarożo prześcignięcio USA i rozpoczęły się .intonsyvmo PcygotowanLa do konfrorr
tacji zbrojnoj. Np. finansowanio

ruchów nal.od"oLwyzwolończ`d

elćśploataq|i gospodarczej Połski w

nkizbędnego

w

lotnlchAA.

lujq ,bolq^ do knijów kapbalŁsb/cznych).
t»pLSĄ/
do
zaktadu
produkujqcogo

aamobv AN-2 w lloscl 300 sztuk rmznl..
wtr@ech kolojrLych mach 1885,19eo,1887
vtynosit)/ rocznb t mld zł. RÓMml.Ż zaklady

kooperujqęe

korz)dab/ z dolacJl

1

ulg

podatkoM%h.
Dodatloonq/m źiódbrn stral |esi zmlżnl. c®n .kspoAo`^orch. Np. 8llnlk turboś.

mlglowgo samoknu Ahl" pnxluko.any
vi WBK .PZL i khlbz. `^ęroenbny zoslBl m

071€4 ruble podc3ae gdy podmymliia
c.m

eego

typu

dlnlkó./

na

rynkach

śrialowch-wynosl 260" t)c. dolańh/.
w

Dodamo`Aęm źiódl.m 8" |egt udzlp
)nwestycjach na tmnb ZSRS lub

`^6pólne gaspodancz® pło|aQr lntegrz`c`O.
n®, ldór. od 187C+ nohi ob®|mułą |uŻ nki
tylko .r`epgetykę. fLle łakż. aQ/kuv
codzl®nn.go uźytku 1 mmspoft. i

N\a terenie ZSRS realizowanych jest osiem duźyęh riwesrii

RWG

- gqockg z OT.nbum dó gmky

zachodnb|, długoócl 2750 km

-kombhelc.mozy*U8! «lmku .
- leombłnal c.lulozy w K]jmbaJ.

(opr. A.J. na podmwl®

-Poza Uklad®m" nr ® 1 7)

rozffczeniach handtow`d wp/owa_S

24 - 30.09.1990

WSPÓLNOTA POLSKO -UKRAIŃSKA
cz.H
JÓzef Lobticwski, którego
wysoko cenię. w artykule bodaj

Polacy dziaĘiący na Zdchodzie
(rząd w Londynie) reprezento-

przeciwko naszym dąźeniom

UHWF] oraz jeden z upA U- z
konleczności postawllem slę

wali również imereą/ ukralńskie.

w sytuac|l uprawnionego

Delegacja ukralńska zapro-

prowokacji, zabójst\h/ i przesiedleń, lecz te działania nie
zakończyly się ich pelnym

Ukraińców - 2 przedstawlcidj

dokonując aresztowań, zsy«i,

pcmowala, by obydrie strony
pTzedstawriciela AK co Ukraińp«l tytułem "Qego Ża!uję". nacy uznali, dlatego późnie| clążyv do cx5iągnięcia wspólnepst m.in., że żaluje, iżzmamował swoje Życle, gdyż nie z całych sil starałem się go celu, tj. uzyskania n.®podLeglości dla naszych narcx]Ów
pojechal clo kraju i nle us.m pizekonać naszych wyższych i stworzenŁa pełnej jedności tak
dowódców, Py p`rzyjęli naszą.z'bliżyć obu narodów. Przy
tokazjiteżnapisar,copcriedzia! moją inicjatywę, oo wreszcie dalece s"ąącej, że:
udalo mi się, bowiem kuriff cd `
a/ Polska l ukraina będą
jemu jeden "wybmy" dzialacz
stanowić jedno państwo
płk.
Rzepeckiego
kpt.
Henryk
kraiowy.. Dobrze, Ż® pan do
o granicach obejmujących
krąiunjepojóchalztakąpropo- Źuk osoblście we Wloszech
obszary Polski i Ukrdv;
zreferował
sprawę
generalowl
zyoją, gdyż pierwszy l®psr
b/ m^rórą/ się wspólny cąd,
Ancleieori
i
przy
poparclu
gen.`
ofice{ AK by parui w łeb sazelił.
Pdczyńskiego inqawa nasza prowadzący wspólną Fx)mykę
Tego "wybitne`go" działacza
zagraniczną, obronę, gospc>
mogę ,nazwać diłmiem a na- została zaakceptowana. Lecz
darkę, oświatę, zaś m obszawidocznych
skiAków
tej
akcx}pwet łobuzem, bowiem nasza
rach zamieszkania pozostawi
tacji w kraju nie zauważyłem'.

Żyje. Dowodem tego jest nie

Vlko ta3ząca się qyskusja oraz
dążeni® do współdziałania
różnych grup niepodleglościo-

wych.
Na z\akończonie pragnę
zwrócić uwagę Czytelnika na
fakt, iź umowa nasza w wielu

punktach, na miarę Ówczesnych możlwości.-lata 194447
- była obustronnie życzlMe

realizowana, nawet gdy mnie

się ludności swobodę Życia
kulturalne\go, zwyczaje regionalm;
c/ nie ustali się granicy

przetrzymywano w więzieniu.
Dowodem tego jest, że Ukraińcy, gdy zaszla pc*rzetm zórojnego współdziałania, włączyli
się do walki. Mialo to miejsce

między obydwoma narodaml;

w Hrubieszcn^/ie w dniu 28 maja

wych polityków 1 wQjskowych

Rzeszowszćzyźnie popierał
wszystko to, co służyło jednoś-

nie wyszedł poza szablon .co

ci naszych naTcx]Ów.

Polaków 1 Ukraińców będzle
luclność polsko+Jkraińska od

kad`ra nie składala się z chtystków, lecz z ludzi odpowiedzialnych i na zbrcdniczy akt
żaden oficer by się nie z.dobył.

Jeclnakowoż płk. Niepokólczycki, kpt. Obszaru Pc»udnio-

Natomiast z żalem muszę

kiem zbliżeiiia z Ukraińcami 1 na

stwierdzić, Źe żaden z czoł®

Bóg da,b bęcŁzie", riM9 wkazjal
polftyćznej inicjątywy; a może

_.Rf:#gtoc:S[o&w;nj:_:,Łanj#k
"Radosław" Jan M&udtiewicz,

kpr. Obszaru Cemralnego, ódy
skladalem raport z Lubelszczyzny (wiosna 1945) i meld®
wałem o komaktach z UkTaińcami, powiedzial: Z hadam/' ni'e

;7.ia co razmarió i lekcgważąco machnąlrręką... Jednak
`

zwycwem, gdyż nasza idea

wego, był szczerym rzeeznL

Na wstępig spotkania obie
strony wyr&iv upolewanie, lż
na skutek dzialania różnych
ekstremistów, zbieźnego z
polftyką Memiec i Flosji, zginęlo
tak wielu Polaków i Ukraińców,

d/ pomostem łączącym

wi®ków złączona więzam
roazinnym - pokrewieństwem,
a zamieszkała na ziemiach
pomiędzy Bugiem i Sanem aż
pO'e/
Dniepr;
w

prasie

aktualnie

pomimo Że z obu stron byla
dobra woLa i dąźenie do wspfl-

wydawąnej przez obie strony

pracy. Lepszą Ęirzyszlość dla

będzie intensywnie propagowana idea wspólnej walki

naszych narodów zebrani

pragną ostągnęć pRez z"arcie następującego porozume-

o niepodległość i stworzenie
w
przy§złości
jednego
pań stwa;

rozmawialem i porozumienie
zawanem. „

nia:

lnicjawa naśza prawie natychmiast doprowadzila do
kontaktów dowóclców terencr

F`osja od wieków jest ich

przecwm wyjazdowi Polaków

wspólnymwogiem;
- obio strony uznają pcftizo-

zza Bu9a i mia}a ich zachęcać
do pozostawania wś`ród spcL

- obie strony swierdząą, iż

bę kontyn-uowania walki o niewych i to na całej dlugości
styku polsko-ukraińskiego, podległość swoich krajów
i wzajemnego popierania się
walki uśtały zupełnie, jednak ' oraz
współdzialan.La;

8;°zseykiwadć"ngaQspTłuk:L:::śgT?

-Armia Krajowa będzie

t/ strona ukraińska była

łeczności

ukraińskiej

-

podobnie mieli postępować
Polacy w stosunku do UkrańcÓw, lecz jak wiadomo Moskwa

oraz ruso-komuna sprawę
rozstrzygnw ina&ej.

i946 roku, gdy cnodziło
o odbicie 50 AK-owcÓw
z w®zienia, z których kilku było
zagrożonych l(arą Śmierci

Lc,nky.iaYer%Ła.;:c:n?tg
wództwo naszych oddziałów
WiN zwrócb się do Uk/aińskiej
Powstańczej Armii o pomoc
i Ukraińcy dołączy!i do walki
od`działem
w
sile
1200

żołnierzy, zaatąkcwali batalion
NKWD, zaś cddziay WiN odbiły areśztowanych, budynek UB
całkowicie zriiszczyły, część
ubeków i innych zlikwidowali. ~

W Hrubieszowie poza Sowietami stal pulk wojska, była też'
kompan.ia milicji i uzbrojeni

ubeęy,jednal(akcjaudałasię. `, L,
Bylo to pierwszó ocl czasów `
Pilsudskiego i Petluv na tak
dużą skalę wspóldzialanie '
zbrojne Polaków z Ukraińcami.

pieMTg:%=#Łeeg*„

wne, c-hociaż w sVczniu 1945
by(o ono przygotowane, iecz

udzielać oddziałom UPA Ukraińskiej Pówstańczej Amii -

- Me bez pewnej dumy dziś

zdążający ze Lwowa przedsta-

pomocy Żywnościowej lączrikj

ri.iciel UHWR zginął w walce
2 NKWD. Dałsze uslłowania

z zakwaiełowaniem j samamej

mogę powiedzieć, iż' to, co chlubnych clziałań nawiązać,
pamiętając, Że w owych ,
obecnie dla wielu staje się

przeprowadzenia rozmów
równ.ież napotykały duże
truclnośc'i - straż pQgraniczna,

NKWD, wojska sowieckie wreszcie w dniu 5 mą}a 1945
roku obie delegacje spotkały
słę. Przyznam, 2e trocrię za-

Żenowany skladem delegacp

(lekarstwa, opatrun`ki. opieka
nad rannymD ;

- strona ukraińska swój
glęboki wywiad oddaje do
dyspozycji AK -z Ukrajny, Bia-

oczywiste

- wspólpraca

- UHWFl pragnie i prosi, by

które opisalem,

Moskwa i ruscLkomuna byly .

Fx)ksko+ikrajńska - już Fx)nad
45 lat temu realizowalem,

znacznie s.ilniejsze. ato nie kres

poq|aem inicjatywę cxJmienienia
wrogich
stosunków

naszych pragnień i żądań.
Czekam na w pelni wolną

łorusi, `Krymu, Gruzji, Moskwy pomiędzy naszymi narodami
w s)^uacji, którą dziś z trudem
i Czech - orću! w razie potrzeby
włączyśiędowalki;

czasach,

wielu będzie mogło zrozumieć.

Związek Sowiecki wystąpił

,

Pok5kę i Ukranę.

New York, 16 lipiec 1990 r.

Marian GOŁĘBIEWSKI, CC

'` :.`

Polegli w-imię wolności

W

sobotę s wiześnia 1990 r.

V T w |gnasio`rie koło Ęjsla-

ric (woj. lutx3lskie) odbyły się
uroczystości uczczenia walki
i bohaterslrięj Śmierci pododdzia-

łu do zadafl §peęabĘri Okręgu
Piaski - lubelskiego WiN-u.
Oddziałem kierował Antoni

udało się uciec z tej stodoły.
Wien) że nasi wyF]Ścili z obory

ŁodLĘLbv#`Ęy]xriżri-#Słyszałam głay; żeg dla siebie
Ł#ś#ei#Ti#Ł2gxiE

F:gHE?#"kĘ

ĘopaczEnhsld p6, IEW, przed`hojenpy podofioer, od paździemika
środlm ririał na rierzchu, prosił
1939 r. organizator Polskiej

organizadi Wojskowej SZP.,
ZWZ i AK, z-ca dowódcy
placówki nr 7 (pina Piaśki), po

aresztowaniu przez NKWD
dowódcy JÓzefi Wicińskiego ps.
S2ARY i wywiezieniu go do

Sowietów - dowóda placówki.
Po tzw+ "wyzwoleniu"\ nadal

ukrywał się, wchodząc wraz ze
swymi podwladnymi w skład

Okręgu Lubelskiego WiN, jako
prioddział do zadań spe®aln}d
W dniu 7ó września 1946 r., na

ffiżtayam?st#a#k#łTź:#
to zrobić. 2halazłam się w pi`mi-

qy, gdzie tyła reszta domowników. Podpalili nam dom W sieni
tył na`hóz, któBr `Agpał stę nam
do pi`micy. Trzy osoby: ojciec,
matka i dziecko udusiło się od

q)riu i tego nanm]', a nas cbba

gEZĘc#łi takimi
Syn Antoniego Kopacze"ego-Lmą ró`mież Antoni, tworzy
ciąg dalszy rodzinnej historii.
W 1980 r. 8taje na czele

dzień Przed opuszcżeniem
kwatery, pododdział został
nowppcm/stającego rućhu związzdzadzony i potąu.emnie otoczony
kowego. Zostaje ptzewodnicząduż)m kordonen! wojska, FEW,
milięjiiUBwewsilgnasin,poriat .cym Regionu Rzeszpwskiego
NSZZ"S" -- trak,tując Związek
Krasnystaw. PTzez kilka godzin
tgczyl ostatnią s*oją walkę, jako element w walce o wolną

wktóręjz*n:

i niepodległą Pol*ę. Jest

,

członkiem KK NSZZ"S". 13

Wincenty Kisielewski, ps.

uPA, lat 28
Władysław Sampolski, ps.
ANIOŁ, lat 30
JÓzef Dziechan, ps. POŚCI-

COWY, bt 22
Tadeusz

#d*nh=9#8WzpQst%%r#\#Ę
Warszawie, Zżiłęziu i Ełako`hńe.
:giaT#8:;Unaddz#;#:*:
i polityczną. Ugodowa polityka

Dziechan,

ps.

LEŚNY, Jat 19

liderów Zriązhi skłania go do
wstąpienia w szeregi SW.

stanisław inechan, FF - , Jat W czasach "okrągłostołowych"
34
rozmów rezygnuje z funkcji
Helena Dziechan, ht 31 i jej przewodniczącego Regionu
córka bt 4
Rzeszcwskiego ujawniając sję
Pani

Janina

Sompolska

z Lublinźl tak wspomina ostatnie

k°odpzi:Ze°wdsdkzjjeagł::#t°nj:ę3

#acźT#ź"ŁO,żpź
rzo##sf#i#
rmucidoaćzdorm.jdcnąjsz)bcid,

bo mogą mnie aresztować.
Pojechałarn z nimi \do wios7d
lgnasbbtamwtedykwa€erowaG.

W qm czasie ubo`hqr areszto
watijednegożolnieizazoddzlalu,
który na2y\h@ł stę 2}ętek. Około

godz. 3 nad ranem \obstawili nas

S:rockbo;.,3ędn:sźei.itpr3#a,

jako ofijalqy przedsmciel SW.
Obecnie współtworzy Partię
Wdlncffi.

pRT:#?w€|SUo]f#z#
przekonaniom - syn. Wystąpili
także

Kornel

jemnym

. 24 - 30.09.1990

"zgrzytem"

była

=juripr#e*;
przezpnc)bószcżaparafiiFajsławń-

ce. Proboszcz swoją decyzję
uzasadnil om, Że spram nie jest
ałłkiem i`póaśnioną czy nie tyla
to jalBś "banda". Ariol Pańsld za

dusze poległid żomerzy odprawił emer)bowany ksiądz - były
kapelan AK.
W uroczystości uQestniczyło

:'.:`...'.ij;'.'`:t``jj:Ę!.`;:,t:`,:`,i'\N.`!`,:.,#i kilkaset
siodołę, w której t»tiśnDr. Jeden

z chłopców spalił się, a mnie

Morawiecki

i seńator Jerzy Stępień. Nieprzy-

".
Opr.Fran«

Po*. ANTONl

`oLFffiĘ#R:s.
q_łNcyRu,

oddane zostanie osobom

k€la markskstoM"ÓkmL
ska jako naukowa nie
mogłaopieraćsięnawierze(co
obserwujemy w rellgiach różnego typu) lecz na faktach
emplrycznig sprawdzalnych.
Tak \rięc, ldody weszla w żytie

1#

nych. Leniń wledzial, że tylko

listów dowodziv niezbick3, że

Ł#i##O,#,':p:eł
spodaika socjallstyczna prze-

' wyższala kapftalistyczrią kilkak-

rotnie. Ponieważ obserwacja
otoczenLa doslarczala przec.®nemu obywatelowi zupelnie

innych spstezeń, kcmi"ne
bylo rozpoczęcie planowej
lndoktrynacjl. Prasa, radi`o
i telewizb stav sQ nawaźniej-

szą bronią w walcx3 o ubzym_ _nie tak wspanialego systemu.
Oczywiścje należało pokazać

Spotkanh odt)ywdą się co

w ten sposób można utTzy"ć

stać pcMgrdzone, bez wzgedu na koszla spole&ne, jakk)
to za sobą pociągalo. Dan®
statystyczne opracowywano
prz& nąwybmiejszych specń-

Expros Wieacrryr ldóry .tylko

mdaęx|na ESW.

mocnk5 terror \mboc n"cw-

wszystkie jęj `tezy muslaq/ zcL

identyfikującym t
slę
z Tadeuszem Mazowiecklm.

Dhigo, bo od mebria,
debatde Komida

UWAGA
PROPAGANDA!!!
kra} wleczne] szczęśllwości.

Klamstwo stalo slę wlęc
immanomną cechą komunkmu. \Męcę| nawot klamst`i®

ldlka dnlj a decyz)l ni€ ma i
bo b}ó ni€ moźe. Chłem
mog3cym decydomć jest

Urząd Rady mstrów,

staio sĆ ncwą izeczywsiaścią

Zado"rien.o se w Poisce
tego systemu doprowadzwo db
wzmżonegoterroruorazgwal-

przekazać część tytulów

Komisjamożeje4yDiewtej

spmwie opinio".

przegranych pozycjach, są

DALEJ z

grupy pizedslęókNcÓ`A/, którzy

przedstawili konkretne ofeny
finansowe. i organizacyjne.
Nadal bowiem dominuje

RSW?

townego rozwQ|u lndokoynaq|l

- nazywanoj` często prqpa-

zaściankowy styl myślenja.

Prasa ma slużyć rządowi lub

ga/ic/ą su*oesu. T+idno w tęi
chwlli przecenić rolę monopolu
lnformacyjnegg. Jak zdążyliś-

Fżsd:jjeuź###aóĘ#Ę
eK}pa tziN. poiozumienia sFx>
/eozr)ogo L komunistyczni
relomaiorzy i opoz}rę|a konstrulqnma, a \rięc obecn.m nk3-

określonym

Chódzi o to, kto stinie się
wiaśclcleiem pishi należąqych
do likwk]owamego koncemu.
Spory toczą §ię `głównie
o wielkonakladowo dzienniki

kszta«ującs opinlę publiczńą

1 pfiyr"ące wlelomllimowe

orientacjom

pomycznym. 0 prasie słuźąęei
informowamu społeczeństwa
ot)ecnie rządzący mówili
jedynk} tak długo, jak długo byli
w Opozycji.

Tymczasem
sytuacja
w poszczególnych pismach

podzk)lni wladcy Polski. Sytuacjawmass+T`edLachjestanalo-

zyski. W kolejco po tytuły
ustawiĄ/ się niektóTe ugrupcwa-

giczna do tej, jaka istniala
w
"czystymH
systemie
komunistycznym. Odbicie

nia polftyczne, krajcm/e sFxflki,

clalszy los poszczególnych

l(ontrahonci zagranlczni, z

tytulów, kto będzie_ decydowal

#%:?nna?gdstoę#%e#:r-

niedoclągnlęcia, jednakże

rzeczywistości w krzy_wym
zwierciadle. Prz®konanie sFricL

• glówmWnlaprzodsiaw,ianabyla
jako wlaśch^/a i jedyna. Ocldzia-

czeńst\^q że nie ma już imej

Maxwell i mhro powsffle spóldzlelnie dziennikarskie repro-

drogl wiodącęi nas do dobrą

zentujące .mójące tytuw.

łymnie massmedió\^/ Łyło tak

bytu i wolności. Oczywiścje

Myli sĘ kaźdy. klo sądzl, że

duźo. żo wiolu ludzi (tuż po
wojnie akty`n/nie uczestniczą-

pokazywano są niodociągnie-

sprawa j®st prosta, że tytuly

cia. jednakże główna linla

cycn w prmesie zakcmenienia

przedstawiana

tęj szatańskk3j'jdeologii na naszej ziemD do dzś imaża ją za

wiaścwaijeoym

mozna \niysiawiać na aprzeclaż
1 w wolnęi grze \^rygrąją nąjpoważnięisi konłrahe"3i. Tal( tyć

ideał, którego nie udalo ski

osiągnąćjeoyniezewzg"una

produkcji w kraju (30%) jost
większy niż po przegranęj kam-`

zb}n male uświadomienie spcL

panii wrzośniowej 1939 r.-

kio ma prasę, ten ma `^mę.

łeczne.
Tych, którzy nie ulegali wWwom komunisD/czrych autory-

ę8%), musimy być bardziej
czujni niż wqskowt tebgrafiścl
Każdy wie,. że na radiostacjj

Tytuv zamioiza slę rozdzielać
wedlug klucza politycznego.
Zakulisowa walka o wplywy
i brak jednoznacznych kryteriów podzialu majątku Fts`W

tet6w izolowano od zdłowął

rządowi, aby wzmocnlć jego
oddzialywanle, obawiają słę
|ednak, 2e po zmianle rządu
prasa znajdzle się w lnnych
rękach (slc!). Jak na razie, m

CO

prz®stalo być klamst`A/em, a

w tym roku pTzynlósl ponad
miliard zlotych zysku, ma
zostać pizekazarn/ PoiozumicL
niu Cemrum. Czlonkowie
Komlsji pragnęLiby także

jest

jako

Ponieważ obecny spadek

części społeczeńst}^ia hib

%jE8±°jsLvnsa#f„.;ro%Anęj:

wręoz tlzycznie ®liminowano.
Z pomocą &ła tu myśI Lonina,
który po zwycięsmrie rewoluqi
zrobll wszystko, aby upra`^rc>

napi§ nieco' łagodnk?Ezqj treści

umleszczony n=ad telo`h/ła.om
PtJWAGA PROPAGANDAl".

'

"Kassandrajest
niepopuląrna"

Roman BOROWK

powinno,

ale

W

Komisji

##ntuopstcododmemłenoFh#%:j

# się ccwaz bardz.iej dramar
Vczm Nikt nie \hrie, jaki będzie

o obsadzie stanowisk i
o charakterze pisma, wedlug
jakich kryteriów będą one
Prywałyzwane. Opraz gmałwa
się dodatkowg, ponieważ
aktuajni decydenci, ochoczo
zmleniający przepią/, sdmi nie
czują `się zobowiązani do ich
przestrzegania (po umożlMeniu zakladania spóldzielni
dzien.nika[skich k3h doqęie są

frJdważme).

Pisma pozost# w dawrych
rękacn - Komisja obraduje, a
czas udywa„.Jal( dotychczas
podjęla tylko jedną clecyzję:
postanorila dzialać przez dwa
lata po zlikwidowaniu F`SW i
hadzonowaćo) 1Molną prasę".

paB.a«Żują podj® Pk"kowiek

M.F.

decyzll.

W kuluarach mówi się, Źe

dochodowe Życie Warszaw

cena 1 egz. 4000 zł + koszty przesyłki
dla bibliotek, instyiucji 3700 zł
żamówieniapr®imykieroumćpod
adres:

mub "Wom i Sotidami"

To
koniecznie trzeba
przeczytać!!!

Poznati ul.Góma Wilda 106
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Nie będzie szoku
naftowego

pŁgwimi#rro(F#ye}
w 1973 r. Europa zamierzała
przeDieść się z fordów na rm€ry.
Dzisiaj, mimo locmflik(u w 2htoce
Perskiej nic takiego nie grozi

przyzwyczajonym do komfortu
Framizom, Niemcom czy Anglikom Gospodarki krajóo/ uprze~
mysłowionych są przygotowane
do zamortyzowania wstrząsu

3*wyowp:#€Ęte##:i%#
z lraku i Kuwejtu.

Rczemy paliwo`ire Ę ró`mc>
\inżne 100 dnicm_zużycia.

2hniejszyłastęo40%ener;p
chłmno6ć p[zem)cłu. Stało się to
za sprati/ą'' rozwoj u elektronikl
i innych dziedzin gospodarki,
których podstawą jest` `iprsoka
technolqgia, a nie zuź}rie mate-

nego dla gmpodarki punktu 30

ao"zabplkę.

Szejk Kuwejtu Ali Khalifii al
Sabach jest jeszcze większym
optymistą i wymiehia sumę 21
dolarów. Jeżeli tak się stanie, to

zadecyduje o zmianach cen

hnych-.

riałów. Duż}m opbmizmem mpawąją także deqĘ)e px|jęte px]

Wśzys(lrie pcmyższe szacunki
t>ędą obo`hriązywać tylko w wy-

lomiec sierpnia przez OPEC. I)cL
tyczą z"ńększania dzienp)" k`iot

o 22 mln .baryłek dziennie, 23e-

padku trwania blokady. Jeżeli
wybuchnie wojna i instalacje
naftone Arabii Sauq)dsldej zostaną zagrożone, to możtit]m jest
panika na Sełdach, bcriem ekcL

dnoczone Emiraty Arabskie o

nomiątow50%FĘ"olQgia.

wydot)riaiopy.Arabiasaud)jsla
we wrz)eśniu z`^ńęlqEr produkję

500000, zaś Wenezuela o 150m.
Takie dzialania zapewnią
utrzymanie cen pcmiżej krytycz-

Andrzej JANECKI

DROZFJ NIZ W
CHICAGO

M

inist®r Paszyńskl mówl

o zasadnlczym celu

swQjej polftyki, tj. q stwcwzeriu

rynku mieszkaniowego. Otóż
lriformujemy, Źe taki rynek
naturalnie istnleje, niostety,

obejmujeniewlecęjmż3%spcL

ł"eństwa.
Na warszawskiej Giełdzie LD
kali i Nieruchomości w ostamim

tygodnlu Źądano 300-500
dolarów za metr kwadratowy
mieszkania. Dąe to sumę 1830 Ws. USD za standardcwe M4 (60 metrów kw.). Sprawdzil.ć-

CUP
o prywaciarzach
Wćdług danych CmtraliBgo
Urzędu Planowania (CUP)
udział przemyśłu prywatnego

w produkcji przemysłowej
ogółem wzrósł. W br. wynies€,
według szacunków, 8,8% (rok
temu był na poziomie 6,6%).
Nie jest to jednak wynikiem
wzrc)stu ilościcwego produkę]i,

bo ta spadła z)decydomnie, lecz
smiejszym spadkieip produkęji

u producntćw państwcm.
CUP infomuje także. Że nie
zmienia się nadal struktura

sektora pry`hratnego. Większość

BEZR0B0CIE

stanoimą wciąż małe, kilku-,

a najwżej kilkunastaxobo"e
zakłaqy. Przec]ętnie 2atnidniają
one dwie osoby. W dalszym
ciągu dominuje również produkq.a materialna, przy medoroz`hoju handlu i usług. W ciągu
7 mesięcy br. pr2ybyło ok. 208
t}6ięcy no`ioti fim pryu@tnych
(niestety, głćmie tzw. handel
ot)wc)ql). W t)m czasie PrzN3stało też funkcjonować ok. 76
t}& zakładów. Iłipiec tył rekor-

dc»ęm miesiącem, jeżeli chodzi
o n&bę zakładów, które wstrzy-

riująco wzrosła liczba

Affi rotx"cłi. W ubiegvch
6 miesiącach fabryki zwalniaĄ/
co miesiąc 80-100 tys. ludzl.
We wrześniu i październiku

Oynamika zwolm3ń grupowych

ma wzrosnąć o 50% tzn. w
każdym z tych miesięcy
przybędzie po 150 tys. bezrobotnych. Na koniec roku ooenia

cx3le produkcyjne o pcMrlerzchni
sCK) metrów kw. kosztuje 85 VS.
USD, pensjonat w Szklarskiej
Porębió -800 mln zlotych.

Pracownicy Giełdy mówią,
2e jest to rynel( bez sensu i w tej
kwestil, nlewątptwie, zgadzamy
się z niml..

będzie 1,3 mln ludzi (CUP).

mały czasowo działalność.

Ekonomiści z CUP sądzą, Że
ma to związek `z sezonowymi

płzerwari urk)pm (Z])

17 wrześnh odbył się
w Pcmaniu I Zjazd

Poiiciamówwoj.

wmNE ]EST spoŁEczENSTwo (?)

p-ańskiegoZaproszony na niego
został m.in. Macięi

PŁeaT:ecryMnFkę:ffeprĘ-i

M 3ŁęjT;Ę:kj g:35zondaałr,c`ł3

w Rormeby udzielił wywiadu

znalazża się w t].udniejszej fazie

gażecie "Svenska Dagblackt".
Stwierdzil w nim, że nic gdało

i z tego p]wodu rcmie niezadowolenie społeczeństwa. Bardzo
dobrą ooenę premiera otrzymal

me naucz)Ai się jeszcze wyko[z]rs-

gen. Kiszczak, który pono5 Pyl
człowiekiem lojalnym. Tnri

tywać nowych politycznych i

komunisqncmi qygnitarze też nie

ekonomcznych możLiwości.

po`hńmi sĆ szczególnie Qbawiać,

oczymsolenniezapewniłszwedzkiegodziennikanasampremier.

Frankiericz,

PRZESILENIE?
W ljpcu rząd sygmlizo\mł przesilenie w produkcji
przemysłowej. Wskaźniki wzrostu podskoczim/ w góre
o kilka punktów. Nie znalazlo to potwierdzenia
w sJ.erpniowych badaniach kondycji pzedsiębiopsłw.
34%tibiykzanotowałospadekpFodukcji,,15%wzrost,
a w pozostałych pgziom nie u[egl zmianie.

2apoczątkowany, niew)jaśnk)py

jest udział funkcjonarjuszy
MSW
wpolitycznych
zabójstwach i w wieloletnim
Wstępchnmiu przeci`l/ko społeL
czetistwu, dopóki v Policji

ram#pr%,FUT-ńta]:#k
w Poznaniu, w komjsariacie

Nowe Miasto - oskarżeni

o ciężkie pobicie, w wyniku
przedstĘiwiciel SW.
którego zginął człowiek,
W liście, który pubtikujemy a w związku zawodowym
poniżej, wy}aśnia on riy, funkcje pel nią członkowie
dla których rie mógł skorzysmć
zlikwidowanej SB, Życząc jak
z zaprmnm
najlepiej Policji, jej funkęionaDziękując za zaproszenie riuszom i z`ińązko`^ń za`idoiAe.

mnie na I Zjazd Związku
Zawodowego Policjantów
woj.poznaóskiego czuję się

mu poliqantów nie mogę uaestmc*wtymspotkaniu.

zobowiązany do wyjaśnienia

miejsoe jest przed koiEulatem
ZSRS wśród domagąjącyćh się
wycofania z Polski` wojsk
sowieckićh. Mam nadzieję, że
i ta sprawa, podobnie jak
odnowa w Policji zostanie
szczęślirie doprowadzona do

pcmDdów, dla któr)ri nie mogę

24 - 30.09.1990

Dla ludzi przedsiębiorczych

polecamy inne oferb/. Lokal na

się, Że bez pracy pozostawać

ZMązku Zdwodowego

sm#łs#%#?bm?e#g

my, że są to oeny Ó ok. 15%
wyższe n]ż w Chicago (D.

wziąć w nim udziału. Uważam,
że utworzx:nie NSZZ Ponęiantów może dobrze przysłuż)Ć się
sprawie odnowy w Policji
i oczyszczei]iu jej z ludzi
niekompetentnych i s\kompro-

mitowanych, a ponadto jest
szansą na zdobycie przez
odrodzoną poliSę zaufania spo

łecHBgo.Do#jednakpr"
zmian w policji jest dopiero

Dzisiaj 17 września, moje

końca Cgo Pgńst", a i sobie
Życzę.

MaciejFRANKIEWICZ

POLSKIE INFljANTY
D#ki,ffiteoEk:eź;g#t
August spotkał się w Wilnie
z Wielkim Mistrzem Zakonu
Kawa le rów
M i e czowych
Gotandem Kettlerem W wynilni
tego_-spotkania w` 1561 roku, a

następnie porozumienia z 28
lis(opadą Z)kon zmtal sekularyzowany (podobnie jak `hmeśnięj
w iipmilai traktatu hakcxwskźego

z 1525 r. postąpicmo z Prusami
Wśchodnimi), znacma jego część

włączona została wprost do
Rzecpospolitej (Ód 1569 r. jest to
wspólne władzmo polskc>lite"m
kie, a od stimu v@lnego z 1598 r.
wprowadzony zostaje jednolity
ustrój, jak w całej Rzeczpmplitej). Część, jako tzw.lenno

kurlandzkie - pozostawiono
KeŁtlercri i jego następcom Ęyl
to jednak zaledwie wstęp do
polskiego władztwa na tych
terenach, gdyź Rzeczpospolita
musiała cx]tąd ponosić ciężary

roznczn)d mjen prcmdzoq)d
w ich obronie z Rasją, Szweęją
i Da-nią. Ostatecznie jednak
tpolska tereny te utracila wraz
z utratą vłasnej państwowości
w wyniku rozbiorów w drugiej
_ połowie XVIIl wieku. W 1772 r.
część południo`ho+h6chodnią (na

w buq)mhi da"mego dnmazj`m

rezydował ambasador RP
i funkcjonowały. instytucje

mieści się jedyhie

szkoła

Powszechn-a, 8dzie prowadzma

ż#kTTpt:Żh#n*ŁceontwĘtĘ

jest riedzielna szkółka j.pÓIśldego

ldórego prezesem jcst lta Kcmkiemcz Szefem oddziału ryskiego

jestzbipmMieszkom

SgEeEoffiŁE#eĘ
WriE-

nagin:7butŁ8.-poEwł?:U*

jennym silną grupą Polaków

Mitm-wokresiemiędzym

kierowa! ksiądz Kozłowsn, zaś
obecnie próbuje mwiązywać do
mieściła się tu.siedzitm lmmubtu
RP,szleDbrpolslde,ochronld,chór mmp" traq)ft)i i cEsÓw Jżd`riga
"Harfa" itp. Dziś rozwija swą
Radynia - Prezes mićjsccnhrego
oddziału ZPŁ. Ona to wraz
skromną działalność jedynie
Związck Polaków na Łotwie, z p.W)coĆIĘ prm@dzi miejsocmę
któremu przewodniczy Albina sżkółkęniedziemąj.polskźego.
Krasław
miejsócniK*ć
Qybffl
Lipawa - z dawnego silnego z dużymi tradycjami polskimi
i związkami z polskością, ale
ośrodka polskości w okresie
z nielicmą obecnie griipą Polamiędzywojennym pozostaż dziś
zaledwie cień. Liczbę Polaków
szacuje się na ok 2 tys. MLmo to
łem, gdzie posługę duszpasterską
przejawiają oni dużą aktywność.
Około 200 osób naleźy do ZPŁ pelni polski ppDbcx§zcz, m§eści na
z prezesem Janem Kifflarzg`hs- cmenłaHu zachowany po dziś
dzieó obelisk ku czci polskich
km na czek;.
Źolnierzy poległych w 1920 r.
Rzeź)m-nadalmieszkatuok.
1100 Polaków i tib plskiego Prezesem miejsochi€go cx]dzialu

pQlskiego poćhodzmia. Da`miej

E#;rB#ł2Br];akdś#hłaig

2PŁjestJeizyKurc&

pochodzenia. Z iego dawnego

Windawa - niewielka grupa
Polaków, jacy przetrwali tu do
dziś, wsławila się jednak swą
aktywnośc_ią i operatywnostią

miasteczlawlnflantach`hgmodzi-

ło się wielu znakomicie prz!pÓo
`h@nych absohwentów mię]scoie-

goSmnaąumpolskiego.Obecnie

w "mlce o czystość uchodzącej
tutaj do Bałtyku rzeki Went oiaz
całego Śrcxlowiska naturalnego.
Miejsocmremu oddziałg`ri ZPŁ

przewodziWikmBiegański.
Dobele - riewielka inięjsoowcŃć położona oŁL 70 lm na po-

E°dmĘg##ristŁó#
przez Polakćmr, któizy się tam
znak;Źn pD 11 wojnie Śnńatowrej.

Pi.ezesem oddziału ZPŁ jest
Wanda Ok:ksz.
Tych kilka' najbardziej
widocziycli skupisk Polaków m
Łotwie, ś`hńadczy i dziś ołzasięgu

i wpłyu@ch państwowcŃći i kultu:

ry polskiej na północnym

rns;[E:ę8:i.daśwwiŁejcz:anoyn:
pqnadtoot}m,żezgodnewsp5łŻycie l miejscowej

ludności

z Polakami jest niejako
naturalnym biegiem rzeczy.
Byłoby rzeczą wskazaną by
zacieśnić związki Macierzy

z odradzającą się polskóścią
w lnflantach. Nasze północnc>wschodnie fórpc>czty zasługują na

opiekę i vmocnienie, nie wolno
namZa`hrieśćićhwiaryiwiemośa.

Arkadiaśz URBiN
3o cz.rwiec lo9a)

północ odr DŹwiny
rejonier.
-Dyneburga),
zaś ww 1795

Kprlandć.
Odtąd jedyBie narodowość
'polska, język i kultura polska
Ś`hriadczyły o przynależności t)d

zięm do Rzeczpospolitej
v wyriku da`mej umowy, keóra
pokojowo oddawala w opiekę
Polsce'__ludność i bogactwa

dzisićjszej Łotwy - niegdysiejszych lnflanL Mimo \wielu lat
ucisku i naporu rosyjskiego,

przemieszanego

również

Zam:eamJ§#ere#ac#PmĘ#;
w koegzystencji z Łotyszami,
z którymi równieź w okresie

międzywojemym łączyły nas
rięri serdecmej przjaźm.
Do dżiś ismieją tam skupm
4oazypolśkośd,którychniewynjsz-

czyła

nawet

pólwiekowa

okupaęj`a souńecka. Odradzają się
oneizażnaczającorazvraźriej:
Ryga - obncza się, iż mieszla
tu nadal,ponad 20 tysięcy

Polaków i osób prz)mąjąqd się
do po[skości, co stano`ri poEiad

2r%:s`zufęnfriuFy#ź:jgnae%';:
W mieście tym przed wojną

10
-`i....\...`.=-`.`.f.i.`..:.:....`J:`?.l.;;.'3..=q.-.`.:

-1_-_
'
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"Sondamcffiwalczącęj"

0 ideałach, prag i zalożeniach Solidamości Walczącej
dowźedziałem się z `aęrwiadu pani
Ewy Kubasiewicz, która udzieli!a

Ba ten temat wyczerpujących
infomaqi Wolnej Eurorie. Byłem akurat m nasłuchu radia
WE. Są to ideał, o które wakzy!em z brmią w ręku do 17 stycznia 1945 pod dowództwem
por."Ponurego" w oddziale
bojo`Ap/m Armii Krajo"j. 0 te
ideałyprzyszłowalcz)nć,cłioćniez

Rzeczpospolita odrodzonych
narodów
ROZMOWA ZE STANISŁAWEM SWIANmhrlczEM
W ddnleh dnlri brpnb bJ. pmby«l w sozn-nlu pnof. Sl-nld-./ 8`iilenLeMti -

«adek modu kdyńdd", eLnDr glohq| k.Lężkl 1^/ cl.nlu KP)ml.-. B)/l. to pWz)Óti pidemm w bBu od zakohcDnbL 11 `ip|ny ówAdowę[.Fbnlżę| pm.ntu|emy ÓnBgrTm-

V wymu imelmego piziez pmf.Smkwcza pbmu -X}omm. .
P®nle FłobmB®. pozn.l Pan `iez)nlióe m.gl pl.lda o.m`.go ®oc|dlzmu - obóz
w KŻ}zleleku, tmmport do Kdynh. z móogo, mąda.nl.m loeu, |uŻ m aeaę|l w iqĄmlm
laeku zooial f*n wpqcmny, wAęzlenki m lublano., Butmd 1 Aov dd.laę| Póh" e jdnek pazostd Fbn czlciAA.kbm lewcy. bllsklm eoę]ę|lzmow. choć` nb nałeżęcym db

PPS, czl"l.kiem żyt`Aec}m wl.le 83ecunku dkL F`oę|an 1 leh ku"v. W )aldę| emo!bm P
hn wycł"vyd, )ekl. czynnlkl ukszlBXomĄr Pan. oeobowoóć?

Trid}Ca Wielkieoo Kslęstwa Ljte`Acldego. któnego czulem ] czuję sig
obyv`rilem, rewoluga 19o5 roku. przymleżność do szkolnq konspimq.i
i PO\^/, `mlka o nlopodległość„ Unodzibm się w Dyn®buqu , dzisiejgzym
Daugpills, na Łotwie, tam mieszkabm j chodzibm do szkob/. Mój ojciec

bronią w ręku, Solidamdci Walczącj i obecnie równźeż Partii |}g inżynien}m kok)jom, chodz# do ogo samego gimnazjum oQ ja, ale
Wólncćci, mimo że mamy "su)e- do żadnej konspiracil nie nakiż.d. Jego polq}teni®,+ fozpamlętujqęe klęekę

remą" Pplskę. 2ńpmałem stę z
programem wyborczym pana
Morawieckiego
podanym
wtygodnjku"SW"nr34Ą50.Pcd
t)m Programem gotowy jes!em
pcdpisać się obiema rękami..
Miałbym jednak uwagę`do
2 punktu'tego programu, który
mówi między inDmi o pcnńożaniu

rządu tymczasowego. Moim
zdaniem na [ząd tymczasowy
Polski już nie \stać. Powinien to
być rząd silny , złożopy z ludzi`

mądpch, energiczn)d i ocłmżnych. W przyszł)m rządzie nie
możc być miej,sca dla ludzi
njezdecydowaQych, niepoiadnycb,

dziamdzjaków robĘcych ustawimie błęS/ w rządzeniu krajem

i permanentpd stękaGzy, klóqr
wszędzle upatrują i węszą jakieś
zagrożeria, choć tak na prawdę,
żch nie ma. Są problemy i to po-

Po`idstania Stycznk}wgo, nio wńorz}b w ni®podloglość Po". Vwtkiom
byli tu p®peeso`Arcy. Po re\^rolucji 1905 rokirw szkobch zaczęlo się
ożywieni®, \Aćród Polaków' po`^tiv rozmaite konsplnaęi®. Nalożałem do

kóbksamolstlceniowych,wwk}kud`^runastulalwstąpibmdo"\^ĄPMolonia". B}Aa io orgariizacja kdolipka, §pohecznk} radykalna, stojąca na
stanowsku niopodlegbściow)m. l\Arz`Aem 'o niepodlegbj Ftzeczpospoli-

tej, o Polsce po*onej unią z lJtMq i BiabnJslą, a równocześnb -jak
wielu moich rówiośników -ulogabm wpĘymm socialistycznym.
Czy `.^edy, pned 1 ``p|r`ą cz`AenL. 1 rozpo`^BzechnLanhe dzłd Marl©a `^dązdo sle z (eldm

±mym ryzyklem, )ak )-z. nl.damo, wpoloo. cz)Azink. Peńekl.go 'W ckmlu lą)mb7

Nie, 8kądżo. Za dziablność samokszŁakmiową, czy udział w konspirac5i można b)Ao \R/prawdzie wylooieć z® 8zkoĄ/ z wilcz}m biLetem, ale

ąuź:rmzy;tź: `B:snt::anTey is.ig

pokolonie.

DZ]ĘKUJEMY

B)ri Part w M®krie podc3es rewolucjl p.źdzl®mlkowe|. Czy shbo&ś`Ft!qdu Tyinczaeo\Aego rzucd ®le w ocŻ}fl Czy pize`m6l boleaewckl bq/ nkiun)mon)P .

W Moskwio boLszerikom nie poszb tak ftwo, jak w Petersburgu. Tu

ważne, alc od (egojest i2ąd, żety waJki tn^@Ą/ kllka dni. Ale dla każdego, ldo clioć toochę znal nosyjską wieś]
kto jak ja, joździł na wioś w celach apiowizacyjnycli, i.ozmawiał
z chbpami, po`AmrK) t)y5 jasno, żo dla F`oęii kluczo`A/ą kwostią jeat kwośiia

wn]etx)idrapaniemsĆpogło`hńe
nildPolsldzlqyĘĘsuniewypro`hacki, a za,nasae pieniądze niczego

agrarna. Wygra ten, ,kto pizeciągnie na swoją stoonę b qgromno, milkmo-

ale to jtłż, rQzbudzić wiarę w społeczeństurie,żetocorobirządjest
sluszne, ale jeśli rząd nie jest

pewien, co do słuszności s`mjcgo
działania a GaD paród to widri, to

Rrajc"fi grozi pmażna katastroĘ
która jest realnym zagrożeniem
dka kraju i narodu.
Par[ii Wólności i Solidamości

Walćzącej życzę sukc,esu i
pomyśhoffi w dążeniu do Polsld
nas2Bnch marzed i -kiwań.

Z pc-Ża-m

Zygmunt Juro"

Wszystkich Czytelników za
fi)talnąjakość37ntmerunaszego

marksowsl<i® t®orio b)Ą/ w ó`^mosnęj Fbsi szoroko rozpowszechniono.
Cah rosyjska intoligonSa b}ti pod .H;h `^phnAem. Ja z Mgksem zestnąbm só za pośrodn
m KauŁsky'ego jĘH3zcz® |ako sztubak, e późniqi. na
Unwocytocie Moskle`^ckim ucz`bm słę ®looriamii z podręoznilft jak
nąjban]ziej mgksisto`^ckich. To znaczy taltk*, ldórg uznawabr markso`^rs.
ką ąnalizę zi.awisk spol®cznych, politycznych 1 -gospodarczych za
nauko\A® najbardzjęj przokonyvmjącą.1 m takich wbśnie podręcznikach ,
od ft dziovrięćdziosiąt)d ubiegbgo stiik)cia kszlalo{[o się w Fąosji caio

je rozwjązywał. Narzekaniem
j stękaniem, patrzeniem wraz

rie dokonamy. Qidżć pieniądze
najłatwięj się tmmi. Tu trzeba,

PRZEPFąA§ZAMY

rewĘa®i:#"i###L#Ł+gsqrpppmj#ŁZLo
pown®go spoc}mc=nego ukhadu 8# wokół dworu carsldogo.
Warsb^o/ średni® - urzędniq}/, lnteligenęia, ofia)mńó - 8baciĄ/ wlerę
w mra, w to, żo pcK] jogo ki®romico^em da sb `^/}grać wojnę, powstrzy.
maó iipad®k państwa. lqody Mikohąi 11 roz`^rl,ązał Dumę,\ a ti odmó`rila
rozejścLa się, m ullmch P®tersburga `^r}ęuobęy maMostaq®. Vwsmo

przeciwko demonsbmtom wojsko odmó`^ńlo użycla broni, alo to nio
żohiefz® się zbuntowal!, tylko ich ofioerowe. Ta oficerska newolta dopłcL
wadziła do powobnia Rządu Tymczaso`^/ego i w kons®kwencji - do
ro`^cluęii agram®j. Już w mercuJo^ńetmu chbpi zaczęli maso\hodzielić
ziemię. Fąich ten fozprzostzeniał się z gubemi m gubęmię j nikt go ni®
mógłpcmstrzymać,bopioiwsz}mof®ktomupadkuaarab]Aorozpędzonie
policjj. W \^rojsku wzmogb sie rozprzęż®nio, żohieizo bQ)ąc sÓ, by ich
w tym podzjale zkimi nio pominięto, zŹu3zę!l dtxzorterować. To pow&echne pragnienio zk)rr`i i `Arynikąiącąz niego chęć nałychmiaslo\^rogo zakończonia wojny wykorz)ml dh swoicli taló`^r Lenln. Bolszx)`^/lcy b}^l jedyną

pisma. Aiitorów artykulów infor-

materiap.

Fd.

Solidamosć Wdcząca ljmqyn
100Ł + '100 USD na kampanię

prezydencką Kornela; 6 kaset
video na'fundusz wyborczy Zdzisław Rybak, Walery

ECĘiod#3ławBonaL
FUNDUSZ PAMIĘCI

PIO" MAJcliRZAKA
Pknr
Bł]nmmkl
e5.O;
rodzlnĘL
Abnamóeir 2ma; KZ NSZZ'S. PF^lź 100.0:

Nlm haazklericz 20.0; Eno m ,90.o;
F)ob.rtSlov`ńk20.ąEIżmetaJędcai=k20.0:
Jan Boro`iDkl ^10Ó+20.O; p,.WyTm 40.0;
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