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l9l8 ro1:!l .F-'łni}y się dąźenia pokoleń PoIaków. 1chnlepodl.9?.ść i Śtv'orzeaia własnej,'suvrerennej

'.', ,\y: czcząc.tĘ"roc2nic?, cfcLn.! 9artośc1, któle ona śynbo}1zuje -ł''ornosĆ l. n1cp..l1es}o.;ć. Uzilrjerny j. ua n!efby.Halne prawa jednostki l'n.1rodu. Poc]:re3l.liy n3szą ?o)? i':..1:{1 t pracy ńa rzecż odzyikanla nle-
Poa.Leg{crĆ: i u.Eino'',.icn1a \' n.Lszej ojc?7jn1e mądrycb 1 sprawiedll!'ychprav. liierz:':.|y, że Po].ska bQ..]?i9 

'/oln1r.x, surre;enn1.m 1 deftókratycżn]mpx|i3tl.ć:n. .f.5! to bo.''l.eiir konjeczne dla nas 1 dla Europy. w s'y.h !óstl.
kacb na rzecz rłtva1czeltla ta]ilej Pol.sk1 nle ustanlemy:.

Pol'ofufiienie stIukNu.''so1idarności'' ly'arszavJy /i'lxl{' MRx"s"' TKost
TKllIStt Fso, Ti(tt',S" Huty, TBZIS" Ursusa, RXl.l iiSZZ"S''Zie'ri futnor,rs*ie.i/
Za solidarność Balczącą - Xor'nel l'lorawiecki' Franciszek Poryckl
rraj oi'a xonisja Koo!,dynacyJna Niezalcźne8o z.żesfenla studentów

i:,, 
'.



DLAczEGo NIEPoD!.EGŁośĆ
Baśło iNlepodległość" nt€któlzy ulraźają zl naćluż)va'e, lnnl za

nte'ręczne' Jesżóze lnni za nleja6ne. Może t'ięc iłalto zastaDovrlć 51ę
Pluy okazjl iocznl.cy. cą'n właścir1e byłaby dla nas nlepodległość'
a saśtanawlając slę uacfąć oa rożumowania nie lt.tr'fosŁ: na czj|lt Polega
staB braku nlepodlegtoścl Polskl, żeby nle poqledzieć: Jej zBlewole.
nia.

Najłat}'lej lzucają slę w ocfy przeja!'y ucisku lu.b uPośledzenia
*ynlkające u przynależnoścl do bloku sowlecklego. Po!'szechrtie fnane 6ą
Przyktady klr]rwd'ących Polśkę zasad toż,.Icże,7 v handlu zagta'rlct,,yli,
oqotacanla naszego rynku ż potlzebnych akurat sor'leto'd produktóv',
śPrzedawan1a lm i kuPowan1a od nlch lryrobóv'. które korzystniej byłoby'
nan eksportować na zachdd /statkl/ lub stamtąd fu.lpof tol'ać lsasbLoŁy/.
Ponoslltty.ujemne skutkl ta'. sPecjal!żacjl r' lamac}t Rir?G l. !. dr'ustlon-
nych śtosunkach z zsRR' która prolvadzl do deformacj1 struktury nasuej
gosPodark1. Łoźymy wlelkie pleniądze na niePotrzebne na'fu do niczeg|o
zbrojenia. Bj'erzemy pośrednl. /np. ptżeż kuP'o cukru na Nubie/ 1 beu-
pośredni udzlał i' s!bsyd1o''an1u proso'lecklch reżtmót., t''Afryce, ezji l'
łnelyce Łaclńsklej. Te koszty obclążają nas wszystkich' całe społeczeń-
stuo polskie.

wy.laje slę je.tnak, że ważniejszą formą unielv'olenia jest syste&
gospodarcżo- społeczno-polltyczny ' zgubny dla Polskl' bo nlezgodny z j€j
tracycjańi', $artościaml i cecharni slrolst!.ml Polakó'l'. systelr ów sptowa.
dza 5ię 1' ostatech)'m lachunku .lo monopollstycfnej i'tadzy końunisŁó{.
której tlrłałość g!'alantuje Moskva l' która g'arantuje |'loskv1e subordyra-
cję naszego kfaJu. xomunlści w Polśce Pod naciskiem warunkó' ryzbyllstę już niernal wszystkich s!łolch dogmató,' ostatnio skłaniają sj.ę narłet
do lezygnacji ż pĘnnat|l rłaśności Państwo!łej. Nieżmlenna pofostaje tyl.
ko ?asa.la l'ch pasożytnicuej i krępującej śiły ży';oŁne 

'arod'j 
lngelencjl

we \.'sżyst}ie dżiedfiny życia polskiego.
czy odfyskanie niepodlegtoścl Ę{łaga czynu Po!'łsŁańczego? Bytoby

to Piękne. a1e Jes! całko\'lc1e nle],'yobraźąlne. tatgiej już prfychdz.l
sohle l.Iyobrazić jednoraz.owe, radykalne zmiany o charakterze pokojor'}.!r.
Nie brak JesI równleż !' oPozycj1 po]'sklej żwolenni'kó!ł stopniowych'pruekształceń, !' któlych wyniku PzPR utraciłaby swoją monopollstyczną
Pofycję. 1 mus1ataby przyjąć Partnerskie stosunki ż auŁentycznymr slłamispołecfnymi' przez co fmieniłabY 51ę istota systemu i ltoŚkwa nle nogła.by.]uz stero!'ać Po1ską jak dotychozas. ' ludzie przekonanl o słusznościtej dro91 t!'ierdżą, że naclsk kryzysu oraz naclski i t'ydarzenia żagra-
n1czne po2wp11ły już. wczynlć na nlej Per'ien PostęP.

Jakkolwiek jednak oc.nlalibyśmy poszczegóIne koncepcle - takle
cży -inne zmiany ku NiePodległości wFnagaJą przygoto!'łania. ńl,rnagają.
ab.yŚny nle ocze}i!'all,.że.zostaną .nam podarowane przez ćlobry los, tecz 'po<ltrzymywali ' umacllal1 l u' mlarę możnośc1 Poszerzali obs'ar polsk1ej
suwerennośc1' ltóry Przecież 1st.l.eje . jest w setcach i unysłach każ:dego z nas, w .sol1da!nośc1. i w :L.ym ruchu niezależn}m. rón ruch ry-daje gię.n1ekledy Ełabnąć 1 zamierać; a1e tcj od nas g}3vmle zaLeży, .cfy nadal Pozostan1e ruchen. czy PoLraflmy oprócz końtynuacJt fali(i t'dotychczasov'ych 

. fonnach $ykorzysty!łać otwlerające się - choćby na któt-xo. poJd.lo'ózlałania? Pot'inniśmy jasno odpowiedfieś sobie lta to Pyta-nlg' Bo jeśll tat(, to n1e rolno l.k.evażyć łnt nowopowstaiących końite-tóŁ' założyclelskl'ch isolidalnoścl. !, zakładacb pracy, ant.ilęinych po-
cżynań garstłl uczestnlkót' ruchu wolność r rokój, aili szans.roiwiJin1ailezależńych ln1cjatyg gospodarczych l społeczn!óh w !.a!unkach. r€;orm'rtore 

'tadfa 'iusl prfynajmnlej pozorować w obawie Plzed ostatecz'r}.m za.
'.'nanlen exoDolrl.znlm 

' 
buntem sPo }ec żeńs ti.'a. Zaryiowują się - choć za.Ptłie prze]Śclclwo . wraź'ne szczeliny f systemie. Trżeba t' Die Pcńodzlćr przC.oi]ać się do Prfodu.

' lKallł. /

I



BĄDŹefY I,VYTRV^LI
Dążąc do n 1epodleqtośc l.Pols k 1 ' myślimy nlekiedy o.tamtej nlcPod-ległoścl, . roku 1918. ńraonleny frozrrmieć co sprawlło' źe wó!,.czas sięśpełnlla' jaka byla decydująca 'przyczyna - sytuircja ze,.lnętrzna czy wa-runxl $eunętrzne? tnaczei mówiąc, .zy- nlepoaiegtość uyta-no. niejuxo*::!::| teź zdobyliśny-Ją sańri'czi' i eav' r. 

- !l.ó.ł!,tJi i !i7 " noau."u-]ąceJ ś1ę okazjl, v'ynlkającei.z. niezwykle sprzyjaJąćej syiuócir porrty-czneJ, czy teź nle. byłoby to tnoż1iwe bez prż esł ło. s tr',ówuó ztes tote tnlchnleustannych Y'ys1łków i dzlałań niepodlegiościowych? A ;;.;m, czemu za-wdfięczamy niepod}egłość! konlunktu;ze pór i tv"żnó j , 
'a" riiJinogcr rnsu-rekcyjtlej czy pracy organlcznej?

It"u. "'obl* 
jest skompl ikov,a:y--r.'-:9::"::::::.:dĘa::91 nie j€s t. moż-Tocząc burf11we niekiedy óyskusje no i.^"t 

"oo-nym total1taryzmem pamiętaJmy' że L wó\|czas.-sobó$,^Balkl z kornunistycfnym iot"rrt..y"..ń puńiirt!t, !9I8 roku ' rodzlła się ńlna polska 
' "91ii' *iiii.lóiii|cznyctr, wsród

Ł::il:g**-l*I.1 P:::t199Y 1 intryE, ;t. ""i"ii_'!Ji"ęóiy," up'..u;ą.D.ur.2l''l'ych Poledlk, Prżetargów 1 intryg, ale celcncyc! 9rę s.tronnictv było rłsPólne dobro - d o b E oa'etektem wspólne dzleło - n1ePodle9łe pa
dobEo publiczne, _,

-. 
". 

l'".podle9łe pań.stwo. sPierająclnicjatyv, pode jmo!.ranych r^r pod z i emlu' i ia;_'nie - polltycznych,
my' że ttszelkle o$'e

slę o skute.zność różnvch r n l cJa*Y' 
- 
pode jm""..ytń ł loa 

" 
i..:i'i. jnie - Polltycznych, zi'iążko!.ych, 

'śt'iato$'ych' 
ń]turainych - prnrę

Y|...:,!.::lkl: ol're trroczynania Pro!.ad zone. konsełwenin iJ. i..r"7 trwa re

arxlr, 
_ 
pocle I mo!.ranych r^r podziemlu i jaw_

' UŚi,łiatos'ych' ku]turalnych - prnlęlaj-
a|.3:.:.::lkl." aę rrc:zynania irorłaa"ónt.i"ńs.ń;$i;'i..*ytfi;i:..,zDllzafz| nas do cetu. Wvrzeka.iąc-slę plzelnocy t' działanlu i-Rle dążącdo walki zbrojnej musin' przyśćać nj izretenie il;;;;;;;"i na etłt)v-nószej d.ogi na etapy,
T.:4:ł::"T*-'.onun1e po-kal'ałku Polski r wolnosci..uyłii! o io.i 'ł-li.larnoścl. i .sol.idarno3c1. pamiętajmy . l.ęsi.;i.h.P"lliići, x.o"y"t,potencjał tlilJtarny nl.e zawa.źył ripriwizie o-i";;;h i 

-"óiii..s"i"t""" lpotencjał nilitarny nl.e zavrałył ripriwizie o-i";;;h i 
-"óiii..s"i"t"""

ale.lch. legenda zeiektryzowałi r iaynanrzowaia_ńi;.i.;iJ. i .Io.lała s
y śwj.ato'ej,
i dodała slłnaEodorai.

. Nle..zai'o61nając ntgdy o t!'n. że .lfiałanie nasze rodzi się z n1e-zgody na .każdą Pol€kę. ' ni .Polskę byle jaką', ;ą;';y-i...,t':waJ.1 i roz-vażn,f ..l
. PO CO N,EFERENDUST?

xiedy v 1946 loku szvkot'ano leferendun, komunlścl byli !r ataku.spoteczeństwo tolało co pr"łda.ies"c"t ;ii;"iółii" pśi.-il! vynrxr rere-

=:9:1' 
''da:o slę sfałszav'ać. Nienałą ro1ę oaegrat.t'lóai.ier.or ug.A zaEem: osfustl'o l D.zefuoc były formą ataku ionunlsty3zneJ Ęładfy.Teraz jest trochę inlczej. władźa j;;i ; 

-;;.;;i;..i.;l;iii" 
"'" - ""'.:::'?:::':: llądrze - .bronlć. . 

sPo ł.czeńŚ tvo "i. '* s""j.tó-r"iJr".qó.ro!' recz na za sobą dorobek.l .dojlrladczenle "solidarnóśól", i ze śouą
..:T1r. Tt. T":"rTł jej Przywódcó!'. lrernntej j ednii-"ii" -iJt...no 

u^ 'orugte l. hl.stolli PRL. Deęnie będzle sfeiśzówane, 1 to bez potrzebyuc''ekania sl.ę do terroń pollcyjnego. c" .;-;;;;;y; -- --
. llle tylko gFtkt refelendr'n mó9ą być gfałszowane' ale i cała sy-tuacja z leferendu! - jesc fałśr!'wa. -ńo lrer"szei pvi.iii a"tv."ą t"i,.klełbąsy, cżytt Uterzcńołka 9óry. ].odotłtJi -';i;- j;"i';ł;;a 9oŚpoclarcza.
.T.9T9l" ! . !,y!""ta @lljają fuddatnentaln; twestl'e ekonomtczne, a Już9 ogÓre uńlkaJą poEta9lella 9:9|}:." polttycznych wu.i'"jr planoianych. ztrla'r. Po trzecle! pvtanta uśtaltta 'łaaza.iaii 

-iań'-j.il-j"3 ."yg"anr" -Doźutłoścl udzl.ału iótenLyczltycn Eeprezenlantólr społeęzeństwa w układa-
*:-p*{_!- k""rlotora'r1u- przabr"e"' ;;i;;.;;il-uiii^i-!i"""*oln".
:1:" P:?I?9T'ió Du3tD}' 'ykorżystać dla Śteble: 3akró-są ncsze i'arun-xlr Nafgazt'lejgze dla nelodu i 9aństil'a polsktego . swobóda nasseqog:+++-llsł!=Ł"Pu9Ł!ys. Dopiero to lozwot r ióty "effiyqimir.:::::::9T' kontlolę. r€formy' zgodę na przystowlŃe zaclskairie pasa,
::1:::]'1.tYo. l. Po.tgktch prżentąnach. Jest mato prawdoPodbbne' by.ten
:=::X Y:isiy zóEt.t. spełntony Przez władze clłośctówo. ete jeżetl'c|cc.y| .)y nagz Dacl'sk ujat'nlł slę - nusloy głośno prfedstat.lać naszes.an :'''ls,io, .xonkurencyjny progrttn, al !erna tv"me pytańla'ef erendum.
:::".:"i:]: !::"y 'nusifiy 

też.rtieus:3nn1e pa'niętać, że dla władzy referen-o]'j]n to u:;ede !'s::..stkirB 'JsŁęp .o irakońsklch podwyżek c6n, t.t3re dotklt.*le obcjązą bu.lżety rodzln Piaco*nj'czych.
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.[o liste1:i:da fE0o rcj:stracja tl$ZZ ''$o!ig.e rność''

' . od.llstopada 1986 r. fnó!' podejrnowane są starania o są.lo!,ą lejes.tlacje .solldarności" - na pozlońte poszczegóIinych 
"aii.aa" .....'

t'o}ovt Paź.:zlernl]"c l987 koiri-cty zaiołycreiiiió-;5;-|.vl'i.łi'ii'ś"rii-ujśclu /l'orska sroczńia nelrlontc.ja 1 Poxl/, szczecinie. /siócznra rm.t.arsklego, Port' P! fedsięb iors trro Eudo..-rn.i.óto'a ogainug". ni-i, vło3etoaz-k1e Prfcds1ębiorstlJo l(oiruni]iacji l'i1ej6kiej, p"riiu.rii ixu.s 
". 

zecańska,
i:::i':}:y,::::']y ?dro.'l'.,/,'Toruniu./.Ela'ra"' 

'' i'1er1noŁe).,' ; ,,Geofr.zyk;,,/,
vroc.aw}u /..l,r.c.io;n"Pofór' , "Dolmel.'/' l|.r9za!'ie /z|Ą l:.sĄs/. Polkoll.icach'/!.oPJln1a.|.1iadz'l. Pon:d':o pra.or'tt'cy t<o:łurl:'tr'cgó eifoJsiil''orstl".. no-:Jo! 1n?!:n)crY].1] cil rI sZC ..c'|]lj.'.1ry:LqI,iIt o ::ercjc5ŁrLlJ.ni. zakładÓllcjor ganizacjl zL.' i.-. ;:.,.:c j n,,.1.:.....c- 

.

. ' l'1ł1u . \..] '':.nxś^ricl ].C 1:l.:t'ó'' s.d N]j:Yżizy odj'róirił już rĆjĆ.E-racj1' ml'') to c''l.i '''',i ot'.l t'' :'::. trzcch cź1óriićil *omrilia:'l /2 z-"Prc-do:I'-|o1ar" 1Jcrj.n z..r.us:r/ ?o:....to z:1o]nioĘych z prac7. Xomlsja InŁer-w.icjl 1 Pra\,rorz;'rjiroJci Iii]fź' .'sc1i.r.-rr]o3ć'' pcl].rł,r, .że 
o1..::v zwotntonerePrcsyjnic z p'.:cy fa udziii: lr-}.o' jL!:.'.h l..ło.Żyć1cts]lich. ''s'. badąJ:zcz.6.firJ.:j1i.'/ cl ''c1''L'.l :'1.ol.]j :]j'] oiL?....'?'':'|ży pc:-n: lobory r'lrez zl..'-]ocz'.n.T'i' Pr '':i.|i jLp' lj !.: L]nLl z'..iiil':qo'cinl.uiłirii ilr zotrrro-

n ].l'll a śwladczcn ! 3 |'.) J.L zo. t:J4 t)j.żcdt.L:c'n l'


