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LOKALNE W I A O O H O t C I S PORTOWE 

/Kojarzenie ponl~azego sprawozdania z walko o suwalaki 
obiekt KW PZPR. jeet niewłaściwet 

Od dłu6azego czaeu paajonoweli'-Y alt aaczaa aiedzy ~ zeepo
łaai. Jeden składał alt z zawodowców, a drugi z aaator6w. Zawodowcy 
wyraźnie górowel1.przygotowen1ea techniczny• nad a,atoraa1. Bardzo 
dobrze opanowali oni zwody, uniki, stopowenie rywelt.oraz tzw. eta
la tragaanty gry. Dt2oc do zwycltetwa etosowali czasaai faule, które 
ezczególnie.z daleka nie w pełni były widoczne. fo odejściu z dru2y
ny I-ezego gracza, który wykonał pierwsza k1wn1tc1a w aaczu - pozo
etalt poczynali całkiea odwa2nte. 

Dru2yna atttorów, to w zaeadzte poczotkujacy adepci, nie ~epeu
ct ró2nya1 zde >-en1aa1 typu: kupione wygrane aecze, l'!ialegalne preale 
z lewych kas, itp. Z tytułu przynale2nośc1 do dru2y~J czystych •••
torów nie korzystall oni ze epecjalnego do2yw1enia, , epszych --ateez
kań, przeró2nych talonów, atrakcyjnych wycieczek. Ich epoeób i etyl 
gry był prosty 1 przej rzyaty.. akceptowany przez w1ł!cezo6ć naszej pu
bl1czno6c1. 

. Pierwezo breakt zdobyli zawodowcy. Oto relacja naocznego świadka: 
~ aecz odbywał alt bez postronnych eodzi6w. Oble dru2yny uetaliły, 
2e bfda grały w duchu d2entelaeńekta, a arbitra• btdzie publiczno6ć. 

Okazało sit, 2a zagrania autorów spotkały sit· z •plauzea w1tk
ezo6ci. publ1czno6ci. Zawodowcy znal.Zll jedynie poparcle u czf6c1 
ayapatyków 1 członków właenego klubu. Działacza klubu zawodowców 
dwoili _ait 1 trolli, aby przekonać, przynajan1ej • czt6ć publ1czno6c1, 

_2a gra zawodowców nie. jest pozoroweniea, a próbo zaspokojenia ocze
kiwań i guetów publiczno6ct. Efekty tego wysiłku były niezadawalaJt
ce. Nie p011ogły te2 artykuły zaaleazczone w •Gazecie :· Wa2nych · • 
- wyraznie eprzyjajoca zawodowcoa. Pierwsza polowe aeczu zakończyła 
eit oftcjalnya wynlktaa 0:0, ale z zaznaczentea przewagi aaatorów. 

Dru2yna zawodowców poddanarwowena nteprzychyl~ dla nich obro
tea apra*Y - poetanowiła jednak uzyskać breakt• W t~ celu, w czeete 
ogłoszonej przerwy. wyezła na bo teko 1 u.le,ctła pU~t w e tatce alle
torów. -Oczywiścta autorów nte było w tya czasie na bolaku. Jednocze
'nte zawodowcy uznali, *e .. CZ' jest- zakol\czony. Jednak obiektywna 
publtczno,ć, oburzona poetopowanlea zawodowców, 2ode~a dokończenia 
.. czu /nie uznajoc zdobytej break!/. 

Pod wpłyW88 tich optnlt 1 ogólnego klt .. tu podjoto dalszo gro. 
Zawodowcy przyzna 1, 2e zdobyli breakt w spoe6b nieprawidłowy, ale 
za ~ltdu na preet12 ... go klubu nte zalenlll dotychczasowego wy-
niku. . 

Po ostatniej wleloąodztnneł grze ustalił alt wynik 1=1. 
Jllarto Jeezc:Ze dodac, 2e pi ka strzelona przez seatorów wpadła · 

do podstawionej ~ostatniej chwili/ Innej breakt koloru ntebieeklego. 

Sprawozdawca ·•• tor: Jerzy BROC 
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-;--NEGOCJACJE-

Mieszkańcy województwa suwalskiego z dużym zainteresowanie• ~ledzili 
r ozmowy między Komisją Rządową,władzami adainistracyjno-politycznymi.woj . 
suwalski ego,& MKZ NSZZ "Solidarność " regionu Pojezi erze na temat zagospoda
rowania ńQwo zbudowanego obiektu KW PZPR w Suwałkach. 

Pr z·ed Urzędem Wojewódzkim,gdzie toczyły si ę rozmowy,groaadziło si ę 
wielu członków i sympatyków "Solidarności ", aby przysłuchiwać się -tran
smi towanym na zewnątrz - n egocjacjoa. 

Początek rozmów.Przed budynkiem UW gromadzą się pierwsi słuchacze. 

Po wielogodzinnych rozmowach podpisano w dniu 26 kwietnia br. wspólne 
ustalenia /szczegóły podajemy osobno/. - · Jako do tego doszło? - Oto krót
kie streszczenie rozmów - pełnych nadziei i zwątpienia,optyaizmu i goryczy. 
W czasie rozmów było wiele przerw słutących wspólneau naradzaniu si~ i obie
raniu najwłaściwszych posunięć taktycznych. 

W początkowej ~azie rozmów I-szy sekretarz KW PZPR -E.Lubowicki 
samokrytycznie przeprosił przedstawicieli UKZ Pojezierze za naruszenie 
wspólnych ustaleń. 

Władze zaproponowały budynek KM MO.Uetratowo nie aniejazy od zajao
wanego przez KW PZPR.Propozycję MKZ,aby przeni~ść KW PZPR do Urzędu Woje
wódzkiego, uznały włvjze ' za nieaotliwą ,ze względu na panującą tam jakoby 

r 
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++ + Na odbyte j w dniu 6 -05 .81r . sesji WK ~N przegłosowano wniosek 
MKZ NSZZ "SOtiOARNO~t " region Podbeski dzie o pozbawienie mandatów 
poselskich 0 .Buzińskiego Ib.sekretarz KW PZPR/ i R.Dziobaka /b.dyr . 
nacz . SM/.IIIa tej podstawie- W!< f!0N wys tąp i do Sejmu PRL o odebrani e 
w/w osobom mandatów . 
+++W dni u 22/23 marca br. w mieiscowości Cza}ków woj. tarnob rzeski e 
dwaj funkcjonartusze słutby dr ogowej MO ze Steszowa 0.Wielgus i A. Gen
cedokonali w trakcie pełnienia słutby zbiorowego gwałtu , którego 
ofiarę padły dwie siostry Łucja i Teresa ~ . Poszkodowane zostały pod
stępnie zwabione do słu:t:bowego samochodu, wywiezione do pobliskiego 
laeu 1 zmuszone do wspólnego wypicia kilku butelek alkoh~u i nasttpnie 
zgwałcone. 0eden z funkcjonariuszy zmuszał do pijaństwa grotęc bronię . 
Poszkodowane zgłosiły powytsze fakty do Rejonowej Prokuratury w ·sa·ndo
mierzu, łęcznie z rozpoznaniem przestępców. Poszkodowane przebywa ły 
na leczeniu szpitalnym w Staezowie. 
+++ 5.05.81 r. w Chełmie. dokor.ał samopodpalenie Ryszard Krystiańczuk 
/1.46/ - rolnik z gm. Sławi~~ Przebywsjęcy w szpitalu oparzeniami 
1 i 2 st·opnie poinformował, :!e semopodpal~11ie było aktem protestu 
przeciwko ignorowaniu przez ·KW ~. władze wojewódzkie oraz proku
raturę zgłaszanych przez ·niego sprawach : naduty6 w miejscowym skupi e 
buraków, pobicie przez milicję'' J~o i jego syna oraz nieuczciwego 
rozdziału ciagników dokonywa~ przez władze gminy. 
+++ list otwarty ... KZ "Sol~dento..e•, Organizacj e partyjna oraz: Rada 
2a1cładowa ZZ Metalowców Ośrodk1r &tdawczoL• . Rozwojowego. Wyrobów Ifls t 
laeyjno - Sanitarnych i ()grzewnt-czych w Radomiu wystosowały liet o t we· 
rty do Komisji Rzędowej prowa~.t rozmowy z MKZ "Ziemia Repo-ka " . 
Wyrataję w nim swoje oburze~ie przedłutejęcymi się rozmowami, popie ra
ję w pełni słuszne tędania sta~iene przez MKZ, tędaję szybkieg~ 
i pozytywnego zakończenia rozm~. ~ liście tym zwracaję się be~o
średnio do przew. Komisji Rzędowej S'łoweini " Panie Prof. Rybicki. 
postulaty MKZ NSZZ "Solidarność~ Zt~a ~adomska sę postulatami 
całego społeczeństwa woj. Radom&kie~"· 
• ·++ Poparcie. Zachodnion1e•iecka -ga~:ete "Oie Wel t" poi formowałe 
o fakcie podpisania przez kanclerza Bl"tino Kreisky' ego apelu austria-.. 
ekt~h zwięzkowców i socjalistów o aoliderność z "Solidarnościę", 
or.z wpłacenie prz~z niego tysięca szylingów na zakup maezyn druker-
ak~h i powielaczy dla naszego zwięzk~. · 
++·+ 9.05. o godz.13.15 delegacje NSZZ '"Solidernoś6" z Lechem Walęeę 
odleciała z lotniska Okęcie do 0eponii. Przed odlotem odbyła się 
konferencje praeowa zorganizowena , prz'Bz BIPS. Członkowie delegacji 
odp·owiadali na pytania zwięzl!ne z progra•em i celami wizyty w 0sponii 
t:gi~Ai~R,BS· W dniu 30.04.8·' r. ~aztmierz Świtoń, członek zerzędu 

· MKZ Katowice złotył rezygnację z pełnionej funkcji, 
na spotkaniu zarzędu z przedstawicielami komisji zakładowych regionu. 
Rezygnacja została przyjgta z ulgę przez zarzęd regionalny. Który · 
określił działalnoś6 K. ~itonie jako nieodpowiedzielno i z•ierza-
j ęcę do rozbicia za rzędu. 
+++ warezawa. W sytuacji notorycznego breku zie•ntaków na rynku 
GS-y odmawieję skupu zie•niaków od rolników indywidualnych. Prezea 
CZGS S.•opo•oc Chłopska w Warszawie. Pen Szelętek twierdzi. te zap .. y 
~ •agezynach GS wynoszę 25 tya. ton, planowany skup 15 tya. ton. 
I zapewnie, te zapasy eę ebaolutnia wystarczejoce dla potrzeb rynku. 
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KONFEREN~ W SPRAWIE POOR~CZNIKbW DO HISTORII 

W dniach od 23 do 25.04.1981 r. odbyła się w Zakopanem Ogólnopol
ska Konferencja PTH na temat zaian w programach i podręcznikach ~isto
rii, które stanowiły przedmiot negocjacji peowadzonych przez KKK OiW 
•solidarność• z resortem oświaty. Uczestnicy sesji, którzy reprezen
towali środowiska nauczycieli ró~nych typów szkół przedyskutowli przy
jęte ju~ propozycje zaian, e przede wszystkim sposoby wprowadzenia ich 
w ~ycie. Przyjęto tekst rezolucji skierowanej do Ministra Oświaty i 
Wychowania. która wyra~a poparcie dla wyników negocjacji prowadzonych 
w oparciu o materiał opracowany przez KKK OiW "Solidarność" - "propo
zycje doratnych zilian w matf!riale nauczania- historii ••• ~ . W rezolucji 
czytaay ponadto: •Naczelne zasady przyświecające 'Propozycjom• to do
starczenie uczniowi konkretnych i zgodnych z rzeczywistościQ informa
cji historycznych nie obarczonych ideologiczno - polityczny~! inter
pretacjaai, ukazanie historii Polski z nale~nym szacunkiem dla jej o
sięgnięć lecz z równoczesnym zapoznaniem ucznia z wiel~ościQ i sporno
ścię sędów historiograficznych oraz ob~ektywnie określonym ~egiem 
procesu powszechnodziejowego. 

Zało~enia te winny słu~yć zarówno pogłębianiu 6wiadom~ści pa -
riotycznej jak i kształtowaniu postaw doceniających pgólnol dzki sy
stem wartości humanistycznych oraz formowaniu u młod%ie~y m ntalnoś-
ci zdolnej do podejmowania samodzielnych ocen~ ' · 

We wnioskach szczegółowych, zwrócono uwagę między innymi na ko
nieczność wydania w najbli~szym ezasie_m~teriałów użupełniajęcyc~ 
do zmienionych programów, które obejmowac · będę pomijane dotychczas 
w programach problemy, ludzi i wydarzenia zwłaszcza z dziejów histo
rii najnowszej. wykład historii doprowadzony będzie do roku 1970. 
Istotne zmiany wprowadzone zostanę w rekonstrukcji stosunkó~ pomi~
dzy państwami naszego rejonu geopolitycznego, dotyczy to między innymi 
tekich wydarzeń jak: pakt Ribbentrop - Mołotow oraz działania wojsk 
Układu Warszawskiego na Węgrzech w 1956 roku i w Czechosłowacji 
w 1968 roku. 

3ednym z dyskutowanych na sesji tematów był problem miejsca 
dziejów regionu w nauczaniu historii. 

Uczestnicy konferencji zwrócili się do Minietra z postulatem po
wołania Społecznej Rady Oświaty, która winna składać się z nauczycieli 
i pracowników nauki reprezentujących wiedzę specjalistycznq, doświad
czenie dydaktyczne i niekwestionowany autorytet moralny. 

ROZMOWY W MINISTERSTWIE OŚWIATY I WYCHOWANIA 

_ 29.IV.1981 r. kontynuowano w MOiW rozmowy z Krajowę Sekcję Oświa
ty i Wychowania. Temat: "Szkoła jako środowisko wychowawcze• oraz . 
problemy opieki nad dzieckiem i rodzinę. Zespołowi •szkoła jak o·· •ro
dowisko ~chowłczr• przewodniczył ze strony •solidarności• s. Star
czewski. espo ow proble•ów opieki nad dzieckiem ze łtrony "Solidar-
ności" przewodniczył _j. Olesiński z Krakowa. . · _..,_ 
Pismo do użytku wewnątrzzwiązkowego 
Redaguje kolegi•El w składzie: Jerzy Broc, Jlhciej Butkiewicz, Romuald 
Lanczkowski, Ja.:rosław SlaMAski, Adam Wigierski, Wojciech Wasilewski 
Adres redakcji: '•ó - 400 SUWAŁKI, ul. Kościuszki 91, tel. 27-02, 

tlx 853138 
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ciasnotę.Poza tya ucierpialby na tya presti! partii.Trws przerwa w nego
cjscjach.MKZ naradza si~ 1 jak na to zareagować? Przedstawiciele MKZ z Su
wałk, na czele z J.Słabićskia , uwa!ają,!e skoro władze proponują inny 
budynek, to nalety tądać obpdwu budynków.Przedstawiciele YKZ z Gitycka, 
KKP i eksperci są za koaproaisea.Nie wierzą, te aotna uzysk.ać wszystko. 
Poza tym "Solidarności" /zgodnie z ustaleniem z dnia 18 lutego br./ 
chodzi przede wszystkia o zaspokojenie autentycznych pot'rzeo sł-utby zdDo-

. ' ' . 
wia, a nie o usunięcie ,za wszelką cenę, partii z za·jaowane~o budynku. 

Ostatecznie zdecydowano się zaakceptować propozycję władz, z tya , .te 
118 być oddany cały obiekt ailicyjny /'J budyn ki,jeden w początkowej fazie/ 
Mają te! być ukarani przedstawiciele suwalskich władz - winni powsta-

łych napięc społecznych. 

Negocjacje trwają• •. 

Władze nadal proponują tylko budynek KM MO.Drugi ma słu!yć jako hotel 
dla budowniczych szpitala, a ~udowa trzeciego /dla KW MO/ została wstrzy-
118na i nie wiadomo jaki będzie. jej los.Natoaiast ukaranie przedstawicieli 
naszych .władz nie lety w kompetencji Komisji Rządowej.: 
Kolejna przerwa.Zdanis są podzielone.Większość przedstawicieli "Solidsrno
ści",dątących do kompromisu, zadawala się mo!liwością otrzyaania jednego 
budynku.Wierzą ,te do pozostałych wrócą w przyszłości.Strona rządowa nieco 

- "mięknie" w sprawie ukarania winnych i godzi się na dyploaatyczne sformu
łowanie zawarte w pkt. 7.Nast~puje podpisanie protokołu ustaleć wraz 
z .\7Ygłoszeniem okolicznościowych przemówieć. 



\. 
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-solidarność-.Od lewej:S.Wądołowski/KKP;,K.Zadrąg i M.Sztabkowski. 

Mimowolny gest M.Sztabkowakiego odda je w pełni trudy rozmów z władzami 

Jak ocenić wynik negocjacji? - Sądzę,te trudno o jednoznaczną opinię. 
Są jednak p~wne sprawy,które nale~y •ostrzegać i wyciągać wnm&ski na 
przyszłość.Przypoanijmy,~e w lutya br. suwalskie władze złama ły wspólne 
ustalenia w w sroa6b bezprecedesowy zasiedliły obi ekt KW PZPR.W praworzą
dnym państwie nie powinno ~o tego nigdy dojść, a gdy by doszło,to władza 

, __ 
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-OśWIATA-
W dniu 22 kwietnia br. w Urz~dzie Wojewódzkim w Suwałkach odbyło Bii 
spotkanie Prezydium Regionalneł Komisji Koordynacyjnej NSZZ"Soli arn 
Pracowników Oświaty i Wychowania woj.auwalskiego•z Kierownictwem Kur 
rium Oświaty i Wychowania.Tematem spotkania było ustalenie zasad war 
działania or~anów administracji szkolnei z właściwyai Komisjami '·SZ2 
"Solidarność" działającymi w placów~ach oświatowo-wychowawcz~ch Jo j. 
auwalskiego.Owocem tego spotkania Jest a.in. podpisanie wapólnegt pc 
rozumienia. 

'l dniu 26 kwietnia br. odbyłeo sit' w Ełku plenarne posiedzenie ł.egi 

n ej Komisji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty i 
chowani~j.suwalskiego.Głównym tematem posiedzenia było zapozn; nie 
propozycjami tez programu· działania "Solidarności" w placówkach < Świ 

towo~wychowawczych woj.suwalskiego.Przedstawiono tak~e projekt poro2 
mienia aiędzy Komisją Regionalną a Kuratorem Oświaty i Wychowani • 

W posiedzeniu wziął m.in. udział kuratoe Ludwik Bartosiak,ktL ry 
ustosunkował siędo py~ań i propo!ycji zgłoszonyc~ przez członkó• "Sc 
~arności".Yiao trudnych i często rozliczeniowych pytań uzyskano ·iel 
odpowiedzi,które Wyjaśniły część -wątpliwości. 

Postulat 
Regionalnej Komisji Koordynacyjnej NSZZ "SoLdarność"Pracownikó 
Oświaty i Wychowania w&j.suwalskiego kierowany do Kuratora Oświa ty 

i Wychowania w Suwałkach 
W celu poddani.B społecznej kontrą_J,i i zmniejszenia e 

tualnych nieprwwidłowości przy 'naborze uczniów dd. klas pierwszych s 
ponadpodstawowych,w których liczba miejsc jest ~iejsza od liczby k 
dydatów,nalety zobowiązać,jak najszybciej ,dyr"~~-torów szkół do nast 
pujących czynności. · / 

Szkolna komisja rekrutacyjna winna wywi. zać listę wszystkie 
kandydatów /w kolejności wg uzyskanych średnich ocen ze świadectw l 
wyników egzaminu/,którzy zgłosili się o przyj~cie do danej szkoły.L 
powinna być podzielona linią,za którą by si~ znaleźli uczniowie nie 
przyjęci do szkoły.Przy katdym nazwisku kandydata winna być podana 
średnia jego ocen ze świadectwa lub oceny uzyskane na egzaminie. 

Frzy uczniach przyj~tych do szkoły na innej podstawie ni~ średnia 
ocen,powinna być krótka notatka podająca powód przyj~cia.Cdpowi edn 

zaświadczenie potwierdzające ten powód winno się znajdować w dokume 
tach kandydata. 

/Postulat został przyjęty do realizacji przez Kuratora Oświaty i Wy 
wania w Suwałkach/. 
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Było w obradach KC sporo akcentów, które /być może wbrew inten
cjom/ oznaczyły chęć ograniczenia krytyki, jej zasitgu, w różnych for
mach wyrażały tendencję do ograniczenia odpowiedzialności. Podkreślo-
no z naciskiem, że partia ma ogromne zasługi, że bilans jej działań jest 
jest pozytywny itd. - nie wiadomo tylko, co te zasługi maję wyjaśniac. 
Podkreślmy raz jeszcze, 2e we wszystkim, co tu zoatało powiedziana, 
nie o samobiczowanie idzie, nie o pokutno włosienict lecz o zrozumie
nie i wyciągnięcie wn!osków z tego, co bieg wydarzeń, sama h~storia 
brutalnie podsunęła przed oczy. Jeśli jut ktoś musi myśleć w katego
riach •samobiczowania• - można mu odpowiedzieć, że lepiej to zrobiĆ 
samemu niż czekać aż zrobię to inni. 

Niech przywódcy i kierownicy naszego życia nie ulegaję jednemu 
złudzeniu: masowy protest klasy robotniczej przdłożył partii tylko 
ezęściowy rachunek dotyczęcy niektórych spraw ekonomicznych i społecz
nych, nie przdłożył rozliczenia z całości , działań partii, co nie oz
nacza, iż t~kiego rachunku nie ma~ Istnieje on w świadomości klasy ro
botniczej, społeczeństwa- narodu, a także przynajmniej w podświadomo
ści znacznej cztści partyjnych mas i atanowi kluczowy problam•odnowy• 
- uzdrowienia społecznego organizmu, przywrócenia tak cztsto wsppmnia
nego zaufania mitdzy społeczeństwem i władzę. 

Wymijanie tego co najistotn6ejsze stało sit nawykiem nie tylko 
mowy ale i myślenia. Najważniejsze problemy sprowadza sit do okręgłych 
frazesów, z których nic nie wynika, lub co gorsza wynika nie to, co 
powinno, lub co gorsze wynika nie to, co powinno. Powiedziano na VI 
Plenum: "Konflikt / ••• /masowy ruch robotniczy /skierowany był/ nie 
przeciwko socjalizmowi s naruszeniom jego zasad / ••• / przeciwko bŁt
dobrya:·metodom rzędzenia, nie przeciwko partii, lecz przeciwko błę
dom w jej polityce ••• • Uznajmy za pewnik, że występienie klasy robo
tniczej nie były skierowane przeciwko socjalizmowi. Ale niezależnie 
od tego, czy przytoczone zdanie nie jest zamydlaniem sobie oczu? Je
śli społeczeństwo obraca sit przeciwko •niedobrym• metodom rzędzenia, 
przeciwko błędom w polityce partii - spróbujmy dokonać pobieżnego ze
stawienie: jaki obszar naszej socjalistycznej historii ex post również 
przez samę partit uznany został za okresy "błędów i wypaczeń•. 

1/ Pierwszy okres po wyzwoleniu, kiedy partia z premedytację 
od nowej fazy naszej historii odepchntła co najmniej trzy czwarte spo
łeczeństwa pottpiajęc, szkalujęc i prześladujęc cały ruch oporu i prze
jawy aktywności w okresie okupacji, uznając tylko węskę strużkf, 
która związana były z organizacją komunistyczno. Skutki tego były ka
tastrofalne i odczuwane są jeszcze do dziś, były pierwszą warstwę mu
ru między władzą a społeczedstwem. 

2/ Okres stalinowski 1949 - 55 komentarzy nie wymaga, choć za
pawne w świadoaości młodego pokolenia został on zupełnie zatarty, na
szej edukacji i propagandzie udało się w tym miejecu historii zosta-
wić białę plam,. . 

3/ Po krótkim oddechu w r. 1956-5V /"polski paidziernik"/ przy
szły lata 60-te, które stopniowo, ale konsekwentnie, przez sławne wy
czyny w marcu 1968 prowadziły do tragicznych wydarzeń grudnia 1970. 

4/ Wreszcie lata 70-te, w których okres jakichś nadziei trwał 
jeszcze krócej, z nieuchronnym fa·alizmem polityka partii weszła w 
tradycyjną koleinę, Poprzez ostrzegawczy sygnał, jakim były wydarze
nia 1976 r. doprowadziła do przełomowych wydarzeń sierpnia 1980. 

c d n 

ó 

Nr 1/81 = K R E S • Str. 5 

zwierzchnia winna nakazać natJchaiastową powro~ną przeprowadzkę lub 
przynaj~iej usunąć zaaieszanych w to decydentów.Jak to wygląda u nas? 
- Przyje~d~a Komisja Rządowa,której chyba głównym celem jest ochrona 
aiejscowych władz i to w sferze materialnej i aoralnej.Miao,~e tego 
si'< oficjalnie nie mówi,to trudno to ina-czej skwitować.Wyeunięc:le na 
wojewod'f dwóch miejscowych decydentów,za~ieszany~h w wywołanie napięcia 
społecznego,te~ daje wiele do ayślenia.Chyba przedetaw~ciele władz 
z Suwałk i Warszawy niewiele zrozumieli z tego co się dzieje·w naszya 
kraju.~ą to z pewnością ludzie sobie bliscy - prowadzący jednakową 

lub zbli~oną walk~ o własne interesy.Kto jest winien napięcia społecz
nego w naszym województwie? Nie znając szczegółów trudno wskazać głów-
nego winiwajc"..Mo~e on mieszkać w Suwałkach,łłarszawit,Olsztynie lub jes2~ze 
gdzie indziej.Mo~e była to. decyzja kolektywu euwalsko-~arszawskiego? 
Jednak oceniając to całe wydarzenie nie mo~na poainąć milczenie• posta-
wy ty"ch członków partii,etronnictw,związków bran~owych i radnych,którzy 
w poprzednich miesiącach nie wsparli poczynań "Solidarności".Swą bierqą 
postawą lub potakiwaniem tworzyli klimat sprzyjający polityce faktów 
dokonanych.Znaczna część z nich zrozumiała ju~ pewne sprawy.Bez wspól-
nego działania zgodnego z etatutaai i zadaniami nie będzie rzeczywistej 
odnowy w Suwałkach.Związek "Solidarność" nie ma prawnych mo~liwości· 
usuwania ze stanowiek przedstawicieli władz społeczno-politycznych,którzy 
w swych decyzjach lub sterowanych poeunięciach aijają się z odczuciami 
społeczeństwa.Mogli i powinni to robić członkowie partii i radni. 
Sprowadzenie całego opisywanego wydarzenia jedynie do kofliktu między 

władzami , a "Solidarnością" jest prymitywn!f.ll uproszczeniea,godzącym 
w nas wszystkich.Wygodnym dla kibiców nie potrafiących zauwa~yć,~e swoim 
postępowaniem akceptują bezprswie.A co robić obecnie1 - Po pierwsze 
czuwać nad realizacją protokołu ustaleń,włączając eię,tam gdzie to jest 
mo~liwe,do jego realizacji.Jednocześnie tworzyć wspólny sojusz ludzi 
zaanga~owanych w rzeczywistą odnow~.Razem mo~emy wiele dokonać. 

Jerzy Broc 

Godziny nocne.Negocjacje nadal trwają.Suwalczanie czekają na wyniki. 
Czy ich zadowolą? 

• 
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P R d T K b Ł U S T A L e ·1J 

Komisji Rzędowej, - władz administracyjnych i przedstawicieli 
KW PZPR województwa suwalskiego a MKZ NSZZ "SolidarnośĆ" 
Region Pojezierze pod przewodnictwem Stanisława Wodołov1skiego 

- członka Prezydium KKP. 

1 . Władze wojewódzkie przyjmuję program poprawy usług zdrowot nych , 
socjalnych i oświat owych zapropo ~owanych przez MKZ Pojez i erze 
jako fragment obowięzujocego minimalnego programu rozwoju wojewódz
t wa suwalskiego. Komisja Rzędowa uznaje ten program za słuszny. 

2 . Zobowięzuje się wojewodę suwalskiego do: 
a/ przejęcia i przekazania społeczeństwu suwalskiemu na stałe u
żytkowanie realizowanego obecnie budynku KM MO w Suwałkach przy 
ul. Nowotki, 
b/ adaptacji i wyposażenia wymienionego obiektu na cele otwartej 
opieki lekarskiej, a w szczególności urządzenia wojewódzkich przy
chodni specjalistycznych zgodnie z programem akceptowanym przez 
MKZ Pojezierze, 
c/ zakończenia adaptacji budynku będocego obecnie w stanie suro
wym w cięgu 6-ciu miesięcy od daty dostarczenia dokumentacji, je
dnak nie później niż w 1982 r. 
d/ zapewnienia koniecznej i sprawnej komunikacji autobusowej, u
możliwiającej ludności miasta Suwałk i województwa dojazdy do 
przychodni specjalistycznych, 
ej zape.wnienia przekazania do użytku w tsrm1nia do dnia 31.XII.83r. 
budowanego szpitala wojawódzkiego w Suwałkach. 

3. Komisja lzędowa przyjmuje do obowiozujocej wiadomości konieczność 
podjęcia budowy od 1983 roku przychodni rejonowej, lokalizowanej 
dotęd w d~ielnicy północnej, przy czym uznaje za niezbędne przemie
szczenie lokalizacji do dzielnicy centralnej Suwałk, względnie prze• 
niesien~e do innego miasta województwa w wielkości uzasadnionych 
potrzeb, zgodnie z ustaleniami władz polityczno - administracyj
nych województwa z dnia 6.03.1981 r. 

4a/ przedstawiciele wydziałów KC i KW PZPR zapewniajo, ża z nowego 
budynku KW będę mogły na s. ałe korzystać organizacje społeczne i 
polityczne już użytkujęce tam część . pomieszczeń, przy czym kierow
nictw KW doprowadzi w najbliższym czasie do pełnego wykorzystania 
powierzchni użytkowej tegoż budynku. W razie stwierdzenia możliwo
ści wprowadzenia do tego budynku jeszcze innych organizacji - w 
pierwszym rzędzie zaproponuje się to organizacji Młodzieżowej- ZSMP. 
Sprawę tę rozpatrzy ·MKZ wraz z pierwszym sekretarzem KW PZPR w 
Suwałkach, 

b/ budynek Wojewódzkiego Ośrodka Kształcenia Ideol09icznego władze 
politycz~e przekażę na stałe utytkowanie Kuratorium Oświaty 1 Wy
chowania w Suwałkach, z tym że podpiwniczenie w całości admini

~ stru~ KW PZPR, a ze stołówki korzystać będę na równych prawach 
zaróno uczniowie znajdujocej się ta• azkoły jak 1 pracownicy or
ganizacJi społecznych 1 politycznych, Ullieszc~onych w budynku KW, 

c; władze polityczne zapewn~j~~ prawo korzystania z sali konferencyj" 
no -widowiskowej KW PZPR dla calago społeczeńst-. 

Ą 
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WYDAWNICTWA NIEZALEŻNE 

Władysław BIE!<KOWSKI, Folska 1980 czyl i rachunek party j nego sumienia, 
. , "Aspekt" 1981, nr 4 - 5. 

Po przetocżeniu się wydarzeń sie rpniowych uwaga społeczeństwa 
skupiła się na partii - jakie wnioski wycięgnę ci, którzy ponoszę 
całkowito i bezpośrednią odpowiedzialność .za stan, w jakim znalazł 
się nasz kraj? Odnowione nieco kierownictwo partii wykazało rozwagt 
wybierajęc porozumienie ze społeczeństwem , w imieniu którego wystę
ptła klasa robotnicza. Odejście od dotychczasowej taktyki władzy śle
pej 1 głuchej niewotpliwie uchroniło kraj przed nieobliczalny•! kon
sekwencjami. 

Partia ustami nowego przywódcy uznała, że jest to •najci~szy 
kryzys w historii Polski Ludowej•, uznała rację wystopień klasy ro
botniczej 1 słuszność wysunittych przez nię żędań; przyzn•ła e~ę do 
winy za wzniesienie muru nieufności · mitdzy władzo a społeczeństwem . 
Zarówno VI Plenum, na którym partia podjtła próbt rozrachunku z so-
bę sa11ę, jak .i następne VII odbyły sit zbyt wcześnie, aby ten rozra
chunek •ógł być pełniejszy, zaspokoić oczekiwania społeczeństwa, uw·• 
zgltdnić wszystkie główne przyczyny obecnego stanu oraz dojrzeć naroał 
ale problemy dzisiejsze i jutrzejsze. 

Ale już w tym wsttpnym rachunku zarysowały się tendencje, prze
jawy myślenia 1 ocen, które trzeba zaaygnalizowa~. ponieważ mogo się 
stać przyczynę, że partia znów - jak Wiele razy w przeszłości - wej
dzie na tradycyjno drogf sprzecznt z de*laracjami 1 chyba także z 
rzeczywisty•i 1ntencja111. Powiedziano na Y:t·Pbno•,. •Najbardziej za
sadnicza pytania, · jakie stawia społeczeńai:'Wo i part:t.• ;. ~ ./ dotyczfł 
gwarancji zabezpieczajocych na przovez~ć przed defor11acjami pol_ity
czny•i, ekonomiczny•i i społecznymi, p-rzed kryzysami•. Słusznie. o
tót jeden eatt~ny warunek musi być spełniony, jeśli odpowiedzi na ta 
pytania nie •a ę by'c fritzesami dla uśpienia · społecznych niel)okojów, 
dla ·odwrócenia uwagi, jeśli nie INję · być przykleJeniem plesterka ; ta•, 
gdzie trzeba radykalnej i głfboko sitgajocej kuracji. Warunkiem tym 
jest prawda o rzeczywistośct - zarówno ogólnokrajowej jak i partyj
R13- trzeba jo wydoby6 spod zwału fałszów 1 zakłamań zarówno popełnia
nych świadomie jak i·tyeh, któr-a wynikały-same z fałszywych teorii 1 
wyobrażeń, z nieświadowośc1, niekompetencji, zarozuMialstwa i · ze zwy-
~zajnej głupoty. · 

Wydobywanie prawdy to zawSZB operacja bolesna 1 tym dotkliw
sza, ill głtbiej była ukry-na, ill głfbsza powat11ia przepaść llitdzy 
prawdo a ty•, co za prawdę społeczeństwu podawano. Od razu' podnoszo 
się głosy, czy to właściwa pora ńa takli operacj •· na· wygrzabywe"ie, 
•rozrachunki•, kiedy cał~ uwagę trzeba skupić na palocych dzisiej
szych zadaniach. Trzeba głośno przestrzec przed takę tendencję. Nie 
o rozrachunki tu idzie. Jeśli nie zr0ZU1111e•y - 'li& zrozu111e cała pa
rtia z pr,zywódca•1 na czele • na czym polegało zło, gdzie tkwiły jego 
korzenie, w czy• sit przejawiało, ,t·ak1 był •echanizm, kt6ry do obec
nego etanu doprowadził - btdzia•y ·robili to sa•oi po chwilowy• zach
wianiu c~ła państwowa ••szyna wejdzie w atart ko e1nf, choć jej kie
rownicy 11oże by nawet tego n1e chcieli. ~e aytua~ja jest bardzo tru
dna - prawda. Nieatet~·, wszelkie tego rodzaj u zwroty zawsze w histo
rii dokonuj, aię w sytuacjach t~udnych, do których doprowadziło to, 
CO trzeba było ZlliJtniĆ znacznie WC';Zeiniej. .· 
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Jeszcze tylko ćwierć wieku, gdy minie lat dwieś~ie 
Od t ej radosnej chwili, kiedy Sejm zebrany 
Wzniósł okrzyk, który echem ozwał się po mieście: 
Wiwat Król! Wiwat Naród! Wiwat wszystkie Stany! 

Wiwat.Król- co znaczyło, że kto Krajem włada, 
Ma władać bez nacisku i presji ze Wschodu 
Ale według sumienia! że pierwsza zasada: 
Dobro całego Kraju - całego Narodu. . 
Wiwat Naród - znaczyło, że to jemu właśnie 
Gwarantuje swobody Konstytucja nowa! 
Ze tak długo jutrzenka majowa nie zgaśnie -
Póki w niej wolność ·myśli, religii i sława! 

A wiwat ws~atkie Stany znaczyło poprostu, 
Że wszyscy są równymi i wolnymi braćmi. 
Że odtąd się nie liczy, co dotychczas było 
I, że tego braterstwa nienawi4ć nie zaćmi 

Wiwat Król! Wi~at Naród! Wiwat ~szystkie Stany! 
Póltora wieku temu wolała Warazawal 
A okrzyk ten po Kraju radością ~ezbrany 
Plynął i serca wszystkich nadzieją napawali ••• 

A jakie dziś, po latach klęsk, zdrad i zawodów 
Okrzyki da. się słyszeć pod warszawskim niebem? 
Jakie dziś rozbrzmiewają wołania Narodu 
Tęskniącego za prawdą, wolnością i chlebem?! 

Wsłuchajcie się w wiwaty rozbestwionej kliki 
Uwikłanej, skłębionej w sidłach drętwej mowy: 
Wiwat Partia!- I gazy spryskują chodnikil 
Wiwat ORMO! - i palki spadają na głowy l 

Wiwat przyjaźń radziecka. -I wsżyscy poeci 
Już są piór pozbawieni. Już na ustach knebel. 
Wiwat dzielna milicja - i warszawskie dzieci 
Po plecach knutem smaga czerwony feldfebgl! 

Wiwat wolność i prawe - i znów nowy proces. 
Spójrzcie obywatele, ilu wrogów mamy! 
Niech żyje demokracja - i wracają noce 
Strachu przed ciężarówką stojącą u bramy! 

Rok za rokiem ucieka - rok za rokiem biegnie 
A Kraj chociaż ugięty - lecz niepokonany 
Wierzy,że znów radosny okrzyk się rozlegnie: 
Wiwat Sejm! Wiwat Naród! Wiwat wszystkie Stany 

\ 

~ 
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5. Komisja Rzodowe o•wiadcza, 2e wszystkie obiekty publiczne. przekaza
·ne dotod na cela służby zdrowie, oświaty i kultury - według zełocz
nike nr 1 niniejazago protokołu uetaleń - b~dt stale użytkowane bez 
przeszkód przez nowych użytkowników . Urzod Wojewódzki wyda niezwło
cznie, e nejpótniej'w ter~1n1e dwóch t ygodni, niezbędne decyżje a
d•inietrecyjne. 

6. Władze ed•inls trecyjne na terenie całego województwe będo poddawały 
opiniowaniu NSZZ •Solidarność• projekty wszelkich ważniejszych de
cyzji. dotyczocych warunków życia 1 precy mieszkańców, jednostek 
adminietracyjnych z terenu województwa - od~oei sit to równiet do 
inwestycji z planu centralnego i terenowego. 

7. MKZ NSZZ •solidarno6ć• Regionu Pojezier~e pos~uluje do władz cen
tralnych o dokonanie analizy przyczyn zaistniałych napięć społecz
nych w województwie suwalskim, aajocaj na celu z•lant stosunków 
aitdzy władzo e apołeczeńetwem oraz wyciognitcie wniosków i podjt
cie odpowiednich działań dyscyplinarnych. 

a. w przypadku obiektywnych trudno.ci dotrzyaani~ teralnu jakiegokol
wiek z podjttych zobowiozeń etrona nie wywitzUjtc• ait z własnej 
inicjatywy przyattPi do renegocjacji przed upływa• wyznaczonego 
terainu. 

9. Strony uatelejo, te powytaze porozu•ienle opu~likowane zostanie 
w najblitezy• czeaie w 6rodkach aeaowego przekazu. ' 
Za reelizecjt niniejazego protokółu ustaleń odpowiedzialni •• ja• 
go sygnetariuaze. , 

Ze strony •so:.idarności" podpiaujo: 
1. Staniaław Wodołoweki - członek KKP 
2. prof. Ludwik Switc1Ck1 - ekspert 
3. •gr Jan Mtdrzak - ekspert 
4. Jarosław Słabiński - v-ce przewodnicZ1,1cy MKZ NBtt •sol1darno6ć• 

Region Pojezierze 
6. Krzysztof Zadręg - członek prezydium MKZ NSZZ •solidarność" 

Region Pojezierze 
6. •gr Bożena Mrozlnkiewicz - członek prezydiu• MKZ NSZZ •solidarność• 

Region Pojezierze 
7. agr Lech Biegelekt - członek prezydiu• MKZ NSZZ •solidarność• 

Region Pojezierze 
Ze strony Ko•isji Rzędowej podpisujA: 

1. Jan Jabłoński - podsekretarz stanu w MAGTiOS 
2. Włodzl•ierz Tychaanowicz - przedstawic·*-el Wydziału Organizacyjnego 

Ko•itetu Centralnego PZPR 
3. Czesław Pilarz - przedstawiciel wydziału Ogólnego KCPZPR 
4. Ryszard Pela - dyrektor deperta•entu Ministerstwa Zdrowia i Opieki 

Społecznej . 
5. Eugeniusz Lubowieki - I sekretarz KW PZPR 
6. Józef Kapel - wicewojewoda suwalski 

Suwałki, dnia 26 •eja 1981 roku. 
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Z A Ł A C Z N 'I K Nr 1 

d o p r o t o k ó ł u u s t a l e ń 
d o t y c z y r e a l i z c j i p u n k t u p i ą t e g o 

Dotychczasowe przeznaczenie obiektu 

bud. po KW FZPR przy ul. Lenii'la · 
bud. po. KM i.KW PZPR przy ul. Kościuszki 
bud. po WZIR przy ul. Kościuszki 
bud. Z-dów Jajczarsko-Drobiarskich 
bud. po WK ZSL przy ul. Lenina 
bud. PBk przy ul. Przytorowej 
bud. po Urzędzie Gminy i KG PZPR 

bud. po WRZZ, pl •. M. Konopnickiej 
18 pom. w bud. PBRol,ul. A. Czerwonej 
po siedzibie PAP i redakcji "G. W." 
pó KH ZHP 

po WK SD przy ul. Kościuszki 
po .KCh ZHP przy ul. Kościuszki 
po "PE~~IE" przy ul. Kościuszki 

po ZW i ZM Ligi Kobiet 
piętro ZFK przy ul. A. Czerwonej 
bud. po SKB przy ul. 1-go Maja 
bud. WOKI w Olecku 

Kubatura 

790,0 m2 
989,4 m2 · 
809,0 m2 
323,4 m2 
96,5 m2 

990,0 ~ 
234,9 m2 
190,9 m2 
342,0 m.2 

65,0 m2 
116,0 m2 
46,5 m2 
61,5 m2 

114,0 m2 
95,0 'm2 

125,5 m2 
576,0 m2 
102,0 m2 
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Obecne przezn. 

szkoła 

zespół przychodni 
przedsZ:kole 
przedszkole 
Woj. Bib. Publ. 
Zesp. Szk. Zaw. 
szkoła muzyczn~ 

W p K 

przem. sł. zdr. 
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Rusza pochód 

Redakcja, współpracovmicy i sympatycy pisma "Ława". Być może oni 
po okresie prób 1 doświadczeń, a także błę.dów i wypaczeń, będą w 
przyszłości - ·lepiej niż my - strzec socjalistycznych ideałów. -
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I PO NEGOCJACJACH 
26 kwietnia 1981 r. o godz. 8.47 w sali konferencyjnej Urzę

du .Wojewódzkiego w Suwałkach podpisano p'Orozumienie między Komisję 
Rządowę pod przewodnictwem podsekretarza stanu w Ministerstwie Admi
nistracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska - Jana JABŁO~
skiego a "Solidarnościt" Region Pojezierze pod przewodnictwem człon
ka Krajowej Kom'ieji Porozumiewawczej - Stanisława W~DOŁOWSKIEGO. Pod
pieane porozumienie zakończyło kilkumiesięczny spór, którego przed
miotem były nowo wybudowane budynki KW PZ~R w Suwałkach ••• 
- Takimi słowem~' mogłoby rozpoczęć się typowo dziennikarskie 

sprawozdanie. Jednakże na podpisane ·porozumienie spróbujmy spojrzeć 
bez dziennikarskiej rutyny ale i bez emocji t owa rzyezęcych tej spra
wie. Przyjrzyjmy się również drodze wiodocej do owocu straconych bez
powrotnie kilku miesięcy. A trzeba powiedzieć, że jest to owoc bardzo 
cierpki dla tych, którzy oczekiwali innego rozwiązania~ bez smaku dla 
tych, którym było to obojętl'le i majocy swój smak dla tych, którzy a
kcepptuję podp~sane porozumienie. że podział taki istnieje-to rzecz 
pewna. Dali temu wyraz delegaci zgromadzeni na plenarnym zebraniu w 
Ełku /30 kwietnia 1981 r.;. Głosy krytyki 1 niezadowolenia nie były 
odosobnione, chociaż nie były zbyt liczne /epecjal1śc1 od nomenklatu
ry okre611liby je mianem "ekstremistycznych"/. Krytykujęcy porozumienie 
wychodzili z założenia-, że "Solidarność• poszła na zbyt daleko posu
nięty kompromis. a nawet nie kompromis, lecz· po prostu przyjęła zmo
dyfikowano wersję władz polityczno - administracyjnych z dnia 28 sty
cznia 1981 r. W tym miejscu trzeba powiedzieć, że modyfikacja ta j~st 
tak daleko posunięta, iż porozumienie w obecnym kształcie nie ma wie
le wspólnego z wcześniejszymi propozycjami władz województwa suwal
skiego, chociażby dlatego, że - w przypadku' tiudyn ku WOKI /i kilku in
nych/~ówlło się jedynie o czasowy~ użytkowaniu, zaś dzisiaj są one 
/pkt 4 i 5 poroz umienie/ przekazan.e\sę na stałe u:tytkowanie służbie 
zdrowia czy też oświacie. Rozwiane sę również obawy tych, którzy 
twierdzili, że po niejakim czasie umieszczone w budynku KW erganiza-
e j e społeczne i pol i tyczne z os t sną wyeksmi tovianejpkt 4a porozumienia/. 
Drugi z zarzutów dotyczył redakcji punktu 7 porozumienie. Wszystkim 
członkom wyjaśnić musimy, że punkt ten był przyczyn~ największych kon
trowersji. Członkowie "Solidarności" przedstawili listę osób, które 
winne sę napięć powstałych w tej - skęd' inęd- bardzo spokojnej czę
ści kraju. Osoby te /m. in. panowie: Łozowski, Lubowicki, Kapel , Ka
szuba, Tarase~:ViCZ/ zdanie,m "Solidarności." winny być poelęgnięte do 
odpowied~ialności dyscyplinarnej. ~edakcja tego punktu trwałe około 
8 go'dziń~ Po rezygnacji /uzasedn'ionej statutem "Solidarności"/ z i
miennej listy debatowano godzinami nad kwestię odpowiedzialności dy
scypllńarnej. Byłe to sprawa tak dalece sporna, :te słowo to stawiało 
pod znakiem zapytania możliwość zakończenia rozmów. I wreszcie kolej
ny z zarzutów to sp~awa tzw. zwycięstwa mbralnego. Wilu Suwalezen 
/również i członków ~~rtii!/ nie moż* darować "Solidarności" tego, 
że w biał~ dzień nie potrafi~& wyprowadzić tych, kt6rzy nócę weszli. 
Trzeba z całę mocę powiedziec, :te suwalskiej ~solidarności" - wbrew 
twierdzeniom Ba rcikÓwsk1.ego - nie szło o awanturnictwo pol i tyczn-e, 
lecz o poprawę warunków życia nas wszystkich, o realizację określo
nego programu społecznego. Nie szło również - wbrew twierdzeniom 
miejscowyc;łi propagandzistów - o "prestU:owę potyczkę" czy teZ"tani 
poklask". Poza tym w podpisanym 18 lutego porozumieniu powiedzia~e 
jest, że do 27 lutego wojewoda przedstawi budy_nek lub kompleks budyn
ków~ które zapewnię pełnę realizację programu przedstawionego przez 
"Solidarność". Taki obiekt Komie~a Rzędowa zaproponowała ••• a łama-
nie porozumień to nie apecjalnośc "Solidarności". I to jest właśnie 
nasza moralne ·zwycięstwo. Dzisiaj śmiało możemy każdemu spojrzeć w 
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Zebrani słuchają okolicznościowego przemówienia 

Zlo~enie kwiatów pod "D~bem Wolności" 

-Q 
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Msza zakończyła się odśpiewaniem hymnu "Boże, coś Polskę". 

Szczególne wzruszenie było widać. w oclilach Judzi starszych. Długo musieli 
czekać na taką uroczystość. 

Koszty związane z organizacją t ej uroczystości były wrę cz 
symboliczne. Kosztowne dekor a c j e zostały zastąpione chwilami refleksji 
i dumy z solidarnej działalności. Zamies zczone zd jęcia ilustrują 

jedynie zewnętrzne cechy tej uroczystości . 

J er zy Broc 

TEKST PRZEMOWIENIA ~~GŁOSZONEGO PRZEZ kol, A, SEREDYNSKIEGO PODCZAS 
UROCZYSTOSCI KU CZCI 190 ROCZNICY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA 

· /Suwałki , dnia 3 maja 1981 r./ 

Zebraliśmy si tu dziś, Drodzy Przyjaciele, bez nakazu i przymusu. 
Chociaż nie mamy barwnej oprawy, to mamy szczere chęci by uczcić godnie 
190 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja i 60 rocznicę III Powstania 
Sląskiego, · · · 

Dziesiątki lat nasi dziadkowie i ojcowie uroczy~cie i z wielką po
watą ;obchodzili to wielkie W)darzenie historyczne. Tu, w tym parku, w 
1923·· ·roku w 132 rocznicę uchwalenia Konstytucji, Marszałek Folski - Jó
zef Piłsudski zasadził dąb, pod którym złożymy · dziś kwiaty. Oby rósł ten 
"Dąb Wolności" po ·wsze czasy i przypominał wszystkim pokoleniom rocznicę 
uchwalenia Konstytucji niosącej wolność i niezależność naszemu narodowi. 

Od 1791 rok~ naród polski nieprzerwanie obchodził tę wielką rocz
nicę. Obchodziliśmy ją w czasie okupacji i niewoli, w obozach zagłady i 
na zesłaniu, W naszym mieście oficjalnie, ostatni raz, w 1947 roku, Od 
tego czasu upłYnęło wiele .lat i dziś znowu mieszkańcy naszego miasta wra
cają do tej pięknej, patriotycznej manifestacji, Prze swą obecność skła
damy hołd temu co polskie, co mądre, patriotyczne i szlachetne, Składamy 
hołd Konstytucji i jej twórcom, Kochamy wolność i szanujemy wszystkich, 
którzy jej nam nie odbierają. Naszą wolność ogr aniczali sąsidzi.Mieszali 
się w nasze sprawy wewnętrzne. Do\Jitnym tego przykładem są wydarzenia z 
XVIII wieku. W tym wie,ku szerzyła się w naszym społeczeństwie plaga,; pi
jaństwa, przekupstwo, anarchia, prywata i zdrada narodowa. Te wszystkie 
wady były, w znacznym stopniu inspirowane i podsypane z zewnątrz. Ile 
razy próbowaliśmy zlikwidowć to zło, tyle razy byliśmy zagrożeni z zew
nątrz. W .roku 1764 Rosja narzuca nam króla Stanisława Augtista Poniatow
skiego, który stał się powolnym narzędziem carycy Katarzyny II. 

W roku 1788, gdy Rosja była uwikłana w wmjnę z Turcją,naród pol
ski zerwał się do zrzucenia hegemonii i przystąpił do opracowania pro
gramu naprawy. Lata trwania Sejmu Czteroletniego · były latami naszej pra
wdziwej wolności i suwerenności, 

O te ideały, walczyliśmy od początku naszej państwowości. O wol
ność naszą i innych narodów biliśmy się na wszystkich kontynentach,a świa
dectwem tego są groby naszych dziadów i ojców rozsiane po aalym awieo1e. 
GTobaai usiana jest przed~szystkim nasza ojczysta ziemia, I słusznie 
powiedział papież Jan Paweł II1 "Czyż może być .coś większego 1 bardziej 
humanitarnego· nad wolność narodu i człówieka ••• " 

Pragniemy jedności narodu, mądrych i sprawiedliwych rządów, wol
ności człowieka , wolności głoszenia po&lądów i wolności dla więźniów po
litycznych, 

, 
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oczy czego - niestety - nie mogę uczynić ci, których - miejmy nadzie
ję- rozliczy wojewódzka konferencja czy też sesja WRN. Tam też jest 
"Solidarność". I jeszcze jedne sprawa niezwykle ważna. Decyzje o za
siedleniu budynków KW rozminęła się z oczekiwaniami dołów partyjnych. 
Okazało się, ta interes szer egowego członka pa r tii niczym nie różni 
się od interesu przeciętnego n1ieszkańcs województwa. Dlatego też roz
mowy w UW miały jeszcze j eden aspekt. Przypominały one monolog, bowiem 
nie miel i nic do powiedzenia c i, którzy "po wie lu dyskusjach i konsul
t a cjach ze społeczeńetwelri•, utwi erdz eni w przekonan~1:1 •rac jami społecz
nymi•, •majęc na uwadz e na j bardziej palęce problemy" podejmowali decy
zjt "w przekona ni u., że jest ona słuszna i przyczyni się •• • 1td , itd • • • 

Romuald · ŁANCZKOWSKI 

190 ROCZNICA Konstytucji ·3 Maja 

PATRIOTYCZNA MANIFESTACJA 

Dzień 3 maja 1981 r. na długo pozoatanie w pamięci wielu suwalc~an. 
Z inicjatywy NSZZ "Solidarność" oraz młodzieży skupionej wokół pi~ma 
"ŁAWA" zorganizowano w Suwałkach patriotyczną manifestację. Do licznie 
zebranych,w parku miejskim 1 przemówił kol. A.Seredyński , który m.in. 
powiedział: "Zebr.aliśmy się tu dziś, drodzy przyjaciele, bez nakazu 
i przymusu. Chociaż nie mamy barwnej oprawy, to mamy szczere chęci 
by uczcić godnie 190 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Kaja i 60 rocznicę 
III Powstania Sląskiego". 

Następnie, po złożeniu kwiatów pod "Dębem Wolności", ruszył ulicami 
Suwałk pochód. Miał on zupełnie inny charakter od poprzednio organizo
wanych. Uczestnictwo było całkowicie dobrowolne, nie było trybuny, 
z której dostojnicy rzucali kwiaty. Wszyscy maszerowali razem. Nie było 
czoła pochodu z ważnymi osobami. Pr~edstawiciele Prezydium MKZ niczym 
nie byli uhonorowani, a często nieśli z innymi, szeregowymi członkami, 
transparenty z napisem •solidarność". W pochodzie wzięli też udział ' 
członkowie NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność". 

Przemara"z obse~owało wielu mieszkańców Suwałk. Z pewnością czę.ść 
z nich, w przyszłym roku, dołączy do maszerujących. 

Trasa przemarszu była bardzo dobrze zabezpieczona przez fun
kcjonariuszy MO. Należą się im za to serdeczne słowa podziękowania. 
Być może, że w maju przyszłego roku - w podobny sposób - przemaszerujemy 
dwukrotnie, tj. 1 Maja i 3· Ma~a. 

Obchody zakończyła uroczysta Msza Swięta odprawiona w miejscowym 
kościele. Rozpoczęła się ona od odśpiewan,ia "Roty". Zebrani w skupieniu 
wysłuchali interesującego kazania o patriótycznej l religijnej tr.eścL 
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