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Msza zakończyła się odśpiewaniem hymnu "Boże, coś Polskę".
Szczególne wzruszenie było widać . w ocaach l udzi s tarszych. Długo musieli
c zekać na taką uroczystość.
Kos zty związane z organizacją t e j uroczys tośc i były wręcz
symboliczne. Kosztowne dekora cje został y zastąpi ~ne chwilami refleksj i
i dumy z solidarne j dz iałalno ści. Zamies zczone zd j ęcia ilu strują
jedyn j e zewnętr zne cechy tej uro c zystoś ci .
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oczy czego - nies t ety - nie mogę uczynić c i , których - miejmy nadzieję - rozliczy wojewódzka konferencja czy też sesja WRN. Tam też jest
~solidarność". I jeszcze jedna sprawa niezwykle ważna. Decyzja o zas iedleniu budynków KW rozminęła się z oczekiwaniemi dołów partyjnych.
Okazało się, że interes sze r egowego członka partii niczym ni~ różni
się od interesu p rzecięt n ego mieszkańca województwa. Ol etego t eż rozmowy w UW miały jeszcze jede n aspek t. Przypominały one monolog, bowiem
nie mieli nic do powiedze ni a ci, którz y "po wiel u dys kusjach i konsult a cjach ze s połe czeństwa~ ·, utwi erdzeni w prze konaniu •rac jami społecz
ny mi• , •mejęc na uwadze najberdziej palQce p roblemy " podejmowali de cyzj~ "w przekona niu# że jest ona słu s zna i przyczyn i s ię •• • i td, i td • ••

Jer zy Broc
TEKST PRZEMOWIENIA ~~GŁOSZONEGO PRZEZ kol. A. SEREDYNSKIEGO PODCZAS
UROCZ YSTO~C I KU CZCI 190 ROCZNICY UCHWALENIA KONSTYTUCJI
3 MAJA
· /Suwałk i , dnia 3 maja 1981 r./

Romuald ·

ŁANCZKOWSK I

190 ROCZNICA Konstytucji ·3 Mąja

Zebra l iśmy

si tu dziś, DrodZY P.rzyjacieie, bez nakazu i przymusu.
nie mamy barwnej oprawy, to mamy szczere chęci by uczcić godnie
190 roczni~ę uchwalenia Konstytucji 3 Maja i 60 rocznicę III Powstania
Sląskiego. ·
·
·
Dziesiątki lat nasi dziadkowie i ojcowie uroczyŚcie i z wielką powalą :Obchodzili to wielkie W)darzenie historyczne. Tu, w tym parku, w
1923···roku w 132 rocznicę uchwalenia Konstytucji, Marszałek Folski - Józef 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 rocznicę. Obchodziliśmy ją 'f czasie okupacji 1 niewoli, w obozach zagłady i
na zesłaniu, W naszym mieście oficjalnie, ostatni raz, w 1947 roku. Od
tego czasu upłYnęło wiele .lat 1 dziś znowu mieszkańcy naszego miasta wracają 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 ograniczali sąsidzi.Mieszali
się w nasze sprawy wewnętrzne. Dopitnym tego przykładem są wydarzenia
z
XVIII wieku. W tym wie.k u szerzyła się w naszym społeczeństwie plaga,; pijaństwa, przekupstwo, anarchia, prywata i zdrada narodowa. Te wszystkie
wady były, w znacznym stopniu, inspirowane i podsycane z zewnątrz. Ile
razy próbowaliśmy zlikwidowć to zło, tyle razy byliśmy zagrożeni z zewnątrz. W roku 1764 Rosja narzuca nam króla Stanisława AugUsta
Poniatowskiego, który stał się powolnym narzędziem carycy Katarzyny II.
W roku 1788, gdy Rosja była uwikłana w wmjnę z Turcją,naród polski zerwał się do zrzucenia hegemonii i przystąpił do opracowania
programu naprawy. Lata trwania Sejmu Czteroletniego były latami naszej prawdziwej wolności i suwerenności.
,
O te ideały, walczyliś~y od początku naszej państwowości. O w91nosć naszą i innych narodów biliśmy się na wszystkich kontynentach,a swiadectwem tego są groby naszych dziadów i ojców rozsiane po eałya awiecie.
Qrobaai usiana jest przed~szystkim nasza ojczysta ziemia. I słusznie
powiedział papież Jan Paweł II: hCzyż może być .coś większego i bardziej
humanitarnego· nad wolność narodu i człowieka ••• "
·
Pragniemy jedności narodu, mądrych i sprawiedliwych rządów, wolności człowi eka, wolności głoszenia POilądQw i wolności dla więźniów politycznych.

PATRIOTYCZNA

Choc iaż

MANIFESTACJA

Dzień 3 maja 1981 r. na długo pozostanie w pamięci wielu suwal c~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:
"Zebraliśmy się tu dziś, drodzy przyjaciele, bez nakazu
i przymusu. Chociaż nie mamy barwnej oprawy, to mamy szczere chęci
by uczcip godnie 190 rocznicę uchwalenia Konstytucj i 3 Naja i 60 rocznicę
III Powstania Sląskiego".
Następnie, po złożeniu kwiatów pod "Dębem Wolności", ruszył ulicami
Suwałk pochód. Miał on zupełnie inny charakter od. poprzednio organizowanych. 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 przysz~ym roku, dołączy do maszerujących.
Trasa przemarszu była bardzo dobrze zabezpieczona przez funkcjonariuszy MO. Hależą się im . za to serdeczne słowa podziękowania.
Być może, że w maju przyszłego roku ~ w podobny sposób - przemaszerujemy
dwukrotni~, tj. 1 Maja i 3· Maja.
Obchody zakończyła uroczysta Meza Swięta odprawiona w miejscowym
kościele. Rozpoczęła się ona od odśpiewan,ia "Roty". Zebrani w skupieniu
wysł:uchali interesującego kazania o patriotycznej l religijnej tr_eścL
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I PO NEGOCJACJACH
26 kwietnia 1981 r. o godz. 8.47 w sali konferencyj n ej Urzę
du Wojewódzkiego w Suwałkach podpisano porozumienie między Komisję
Rzędowę pod przewodnictwem podsekretarza stanu w Ministerstwie Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska - ~ana JABŁO~
skiego a "Solidarnościt" Region Pojezierze pod przewodnictwem człon
ka Krajowej Komisji Porozumiewawczej - Stanisława W~DOŁOWSKIEGO. Podpisane porozumienie zakończyło kilkumiesięczny spór, którego przedmiotem były nowo wybudowane budynki KW PZ~R w Suwałkach •••
Takimi słowami' mogłoby rozpoczęć się typowo dziennikarskie
sprawozdanie. ~ednak:te na podpisane ' porozumienie spróbujmy spojrzeć
bez dziennikarskiej rutyny ale i bez emo!;:j i t owa rzyszęcych tej sprawie. Przyjrzyjmy się równie:t drodze wiodęcej do owocu straconych bezpowrotnie kilku miesięcy. A trzeba powiedzieć, :te jest to owoc bardzo
cierpki dla tych, którzy oczekiwali innego rozwięzania, bez smaku dla
tych, którym było to obojęt11e i majęcy swój sniak dla tych, którzy akcepptuję 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 i niezadowolenia nie były
odosobnione, chocia:t nie były zbyt liczne /specjaliści od nomenklatury okreeliliby je mianem "ekstremistycznych"/. Krytykujęcy porozum i enie
wychodzili z zało:tenia-, że "Solidarność" poszła na zbyt daleko posunięty kompromis, a nawet nie kompromis, lecz· po prostu przyjęła zmodyfikowanę wersję władz polityczno - administracyjnych z dnia 28 stycznia 1981 r. W tym miejscu trzeba powiedzieć, że modyfikacja ta j~st
tak daleko posunięta, iż porozumienie w obecnym kształcie nie ma wiele wspólnego z wcześniejszymi propozycjami władz województwe suwalskiego, chociażby dlatego, że - w przypadku- tiudynku WOKI /i kilku innych/ .mówiło się j edynAe o czasowym użytkowaniu, zaś dzisiaj są one
/pkt 4 i 5 poroz umienia/ przekazane\eę na stałe u:tytkowanie służbie
zdrowia czy też o~wiacie. Rozwiane stł również obawy tych, · którzy
twierdzili, że po niejakim czasie umieszczone w budynku KW erganizae j e społeczne i pol i tyczne zostanę wyeksmi tov/ane,/pkt 4a porozumienia/.
Drugi z zarzutów,dotytzył redakcji punktu 7 porozum:f,enie. Wszystkim
członkom wyjaś~ic musimy, że punkt ten bvł przyczynę największych kontrowersji. Członko~ie "Solidarności" przedstawili listę osób, które
winne s~ napięć powstałych w tej - skęd ~ inęd- bardzo spokojnej czę
ści kraju. Osoby te /m. in. panowie: Łozowski, Lubowicki, Kapel , Kaszuba, T•rase!i9Z/ zdaniem "Solidarności~ winny być pociągnięte do
odpowiedzialności dyscypl'inarnej. Redakcja tego punktu trwała około
B go'clzi'n~ Po rezygnacji /uzasadn1.onej statutem "Solidarności"/ z imiennej listy debatowano godzinami nad kwestię odpowiedzialności dyscyplinarnej. Była to sprawa tak dalece sporna, że słowo to stawiało
pod znakiem zapytania mo~liwość zakończeni~ rozmów. I wreszcie kolejny z zarzutów to sprawa tzw. zwycięstwa moralnego. Wilu suwalezen
/również i członków ~artiil/
nie moż• darować "Solidarności" tego,
że w biały dzień 'n ie potrafiła wyprowadzić tych, którzy nocę weszli.
Trzeba z całę mocą powiedzieć, żesuwalskiej .,Solidarności"- wbrew
twierdzeniom Barcikówsk:!.ego - nie szło o awanturnictwo pol i tyczne,
lecz o poprawę warunków :tycia nas wszystkich, o realizację określo
nego programu społecznego. Nie szło równie:!: - wbrew twierdzeniom
miejscowyqn propagandzistów - o "prestizowę potyczkę" czy te!•tani
poklask"~ Poza tym w podpisanym 18 lutego porozumieniu powiedzian.e
jest, że do 27 lutego wojewoda przedstawi budy_nek lub kompleks budynków, które zapewnię pełnę realizację programu przedstaw·ionego przez
"Solidarność". Taki obiekt Komie~& Rzędowa zaproponowała ••• a łama
nie . porozumień to nie epecjalnośc "Solidarności". I to jest właśnie
nasze moralne ·zwycięstwo. Dzisiaj śmiało mo:temy ka:tdemu spojrzeć w

Zebrani słuchają okolicznościowego przemówienia

Zło~enie

-o-

kwiatów pod "Di'be11 Wolności"
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Z A Ł A C Z N i K Nr 1
d o p r o t u k ó l 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
L.p. l Dotychczasowe przeznaczenie obiektu
1•
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
1i .

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

bud. po KW PZFR przy ul. Lenina ·
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 1 KG PZPR
bud. po WRZZ, pl •. M. Konopnickiej
18 pom. w bud. PBRol,ul. A. Czerwonej
po siedz,ibie PAP i redakcji "G. W•."
pó KH ZHP
po wX SD przy ul. Kościuszki
po _KCh ZHP przy ul. Kościuszki
po "PEWEXIE" przy ul. Kościuszki
po Zw i ZM Ligi Kobiet
piętro ZPK przy ul. A. Czerwonej
bud. po SKB przy ul. 1-go f1aja
bud. WOKI w Olecku

ą

790,0
989,4
809,0
323,4
96,5
990,0
234,9
190,9
342,0
65,0
116,0
46,5
61,5
114,0
95,0
125,5
576,0
102,0
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Obecne przezn.

m2 !szkoła
m2 - · zespół przychodni
m2
przedszkole
przedszkole
m2
m2
Woj. Bib. Publ.
Ze sp. Szk. Zaw.
~
szkoła muzycz~
m2
m2
wpK
m2
przem. sł. zdr.
m2
mieszkanie
m2
mieszkanie
m2
usługim2
sklep
m2
sklep
'm2
pom. sądowe
m2
Insp.Pr.,TPD,OIGFE
m2
SANEPID
m2
Por.Sp. Wych.-Zaw.

Rusza pochód
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Redakcja, współpracmmicy i sympatycy pisma "Ława "• Być może oni
po okresie prób i doświadczeń, a także b:tę.dów i wypaczeń, będą w
przyszłości -·lepiej niż my - strzec socjalistycznych idea:tów. "Przegląd
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Komisja Rz~dowa o•wiadcza, 2a wazyatkie obiekty publiczne , przekaza·ne dotod na ca l a ałużby zdrowia, oświaty i kultury - według zalecznika nr 1 ninie jaza go p r otokoł u ustaleń - bę dt sta l e użytkowana bez
pr z es z kód przez n owy~h uży t kown i ków. Urzod Wojewódz ki wyda niezwło
cz nie , a najpót nie j •w te r ~inie dwóch tygod ni, niez będ ne dec y żje ad•ini a t r a cyjna .
6 . Wła dze ad• iniatracyjna na terania cał eg~ woj ewódz twe będo poddawały
opi niowaniu NSZZ •So l ida rność• projekt y wsze lkich wa żni e jsz yc h decyz ji, dot ycztcych waru nków życ ia i pracy •iea z k ań ców, jednost ek
a dministracyjnych z te r enu woj ewództwa - od~oa1 a i t to r ówniet do
inwestycji z planu centralnego i t e renowego.
7 . MKZ NSZZ •sol i darno6ć• Regio nu Pojez1e r%a po a ~ u lu je do w ładz cent ralnych o dokonanie analizy przyczyn zai s tniałych napitć s po łecz
nych w województwie auwalaki•, aajtcej na celu z•ianę stosunków
aitdzy władzt a apołeczańatwe• oraz wyciognitaie wniosków i podj t cie odpowiednich działań dyscyplinarnych.
e. w przypadku obiaktywnych trudno6ci dot rzyaani~ terainu jakiagokolwiek z podjttych zobow1tzań strona nie wywitzUjtca sit z własnej
inicjatywy przysttPi do renegocjacji przed upływa• wyznaczonego
terainu.
g. Strony uatalajt, te powytaze porozuaianie opu~likowane zostanie
w najblitazya czaaie w 6rodkach aaaowego prżekazu. •
za realizacjt niniejazego protokółu ustaleń odpowiedzialni •• jago sygnatariusze.
'

3 MA J
J esz cze t ylko ćw ierć wieku, gdy mini e lat dwieś~ie
Od t ej r ad osne j chwil i , kiedy Sejm zebrany
Wzniósł okr zyk, który echem o zwał się po mieści e:
Wiwat Kró l! Wiwat Naród l Wiwat ws zystkie Stany!
Wiwat.Król - co znaczyło, że kto Krajem wład a ,
Ma w ł adać be z nacisku i pre s ji ze Wschodu
Al e wedł ug s umienia ! że pierwsza zasada:
Dobro całe g o Kraju - . całe g o 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~stkie Stany znaczyło poprostu,
Ze wszyscy są równymi i wolnymi braćmi.
Ze odtąd się nie liczy, co dotychczas było
I , że tego braterstwa nienawitć nie zaćmi
Wiwat Król! Wiwat Naród ! Wiwat ~szystkie Stany!
Półtora wieku temu wołała Warszawal
A okrzyk ten po Kraju radością wezbrany
Płynął i serca wszystkich nadzieją napawał 1•••
A jakie dziś, po latach klęsk, zdrad i żawodów
Okrzyki da. się słyszeć pod warszawskim niebem?
Jakie dziś rozbrzmiewają wołania Narodu
Tęskniąc e go za prawdą, wolnością i chlebem?!
w wiwaty rozbestwionej kliki
w sidłach drętwej mowy:
Wiwat Partia!- I gazy spryskują chodnikil
Wiwat ORMO l - 1 pałki spadają na głowy l
Wsłuchajcie

Uwikłanej,

Ze strony
1.

2. prof. Ludwik SwitciCki - ekspert
3. agr Jan Mtdrzak - ekspert
4. Jarosław Słabiński - v-ce przewodniczący MKZ Netz •soliderno6ć•
Region Pojezierze
5. Krzysztof Zadręg - członek prezydium MKZ NSZZ •solidarność•
Region Pojezierze
6. agr Bożena Mrozinkiewicz - członek prezydiu• MKZ NSZZ •solidarno6ć•
Region Pojezierze
7. agr Lech Biegalaki - członek prezydiu• MKZ NSZZ •solidarno6ć•
Region Pojezierze
Ze strony Koaisji Rzędowej podpiauj ~ :
1. Jan Jabłoński - podsekretarz stanu w MAGTiOS
2. Włodzi•ierz Tychaanowicz - przedatawic·~el Wydziału Organizacyjnego
Koaitetu Centralnego PZPR
3. Czasław Pilarz - przedstawiciel Wydziału Ogólnego KCPZPR
4. Ryszard Pela - dyraktor departaaentu Ministerstwa Zdrowia i Opieki
Społecznej
.
5. Eugeniusz Lubowieki - I sekretarz KW PZPR
6. Józef Kapel - wicewojewoda suwalaki

się

skłębionej

\

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

•soadarności• podpiaujt:
Staniaław W~dołowaki - członek KKP

przyjaźń

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 l Wiwat Naród! Wiwat wszystkie Stany

Suwałki,

A

dnia

26

••l•

1981 roku.

Nr 1/81

K.R E S

St r. 6
Nr 1/81

P R C) T K

b

Ł

U S T A L E

KR E S

St r. 15

.1\i

Komis j i R zą dow e j,. w ładz admin ist racyjn ych i przedstawicieli
KW PZPR województwa s uwalskie go a MKZ NSZZ " Solidarność"
Region Pojezierze pod przewodni c twem S tanisława Wę do łov1skiego
- cz ło nka Prezy dium KKP .

WYDAWNICTWA NIEZALEŻNE

1 . Władze wo jewódzki e przy j m ują prog ram poprawy usług zdrowotnych,
socjalnych i oświa t owyc h za propo nowenyc h przez MKZ Poj ez i erze
jako fragment obowiązujęce go minimalnego pr ogra mu rozwoj u wojawództwa suwalsk iego. Komisja Rz ę dowa uznaje ten prog ra m za słuszny.
2. Zobowi ęz uj e s ię woj ewo dę s uwalskiego do :
aj przejęc ia i przekazania społecze ństwu suwa le kiemu na stałe uży tkowan ie r ealizowanego obecni e budynku KM MO w Suwałkach przy
ul. Nowotk i,
b/ adaptacji 1 wyposażenie wymienionego obi e ktu na cele otwartej
opieki lekarskiej, a w szczególności urzędzenia wojewódzkich przyc hodni specjalistycznych zgodnie z programem akceptowanym przez
MKZ Poj ezierze,
ej zakończenia adaptacji budynku będęceg o obecnie w stanie surowym w ciągu 6-ciu mies i ęcy od daty dostarczenia dokumentacji, jednak ni e później niż w 1982 r.
d/ za pewnienia koniecznej i sprawnej komunikacji autobusowej, um ożliw iającej ludności miasta Suwałk i województwa dojazdy do
przyc hodni specjalistycznych ,
ej zapewnienia przekazania do użytku w t<Jrminie do dnia 31.XII.83r .
budowanego szpitala wojewódzkiego w SuwałkaGh.
3 . Komisja •zędowa przyjmuje do obowięzujęcej wiadomości konieczność
podj ęcia budowy od 1983 roku pr zychodni rejonowej, lokalizowanej
d otę d w d~ielnicy północnej, przy czym uznaje za niezbędne przemies zczenie lokalizacji do dzielnicy centralnej Suwałk, względnie prze•
n ies ien~e do innego miasta województwe w wielkości uzasadnionych
po t rz eb, zgodnie z ustaleniami władz polityczno - administracyjnyc h województwa z dnia 6.03.1981 r .
4a/ przedstawiciele wydziałów KC i KW PZPR zapewniają, że z nowego
budynku KW będę mogły na s. ałe korzystać organizacje społeczne 1
pol it yczne już użytkujęce tam część . pomieezczeń, przy czym kierownictw KW doprowadzi w najbliższym czasie do pełnego wykorzystania
- powie rzchni użytkowej tegoż budynku. W razie stwierdzenia możliwo
ś c i wprGwadzenia do tego budynku jeszcze innych organizacji - w
pierwszyli rzędzie zaproponuje się to organizacji młodzieżowej ZSMP.
Sprawę tę rozpatrzy · MKZ wraz z pierwszym sekretarzem KW PZPR w
Suwałkach,
. .,
b/ budynek Wojewódzkiego Ośrodka Kształcenia Ideologicznego władze
polityczfle przekażę na stałe u~ytkowanie Kuratorium Oświaty i Wycho-nia w Suwałkach, z tym że podpiwniczenie " cełości adn~ini
" etru~ KW PZPR. a ze stołówki korzystać btdę na równych prawach
zaróno uczniowie znajdująceJ sit tam szkoły jak i pracownicy organizacji społecznych i politycznych, uaieezc~onych w budynku KW,
ej władze polityczne zapewnt.ję prawo korzyetanie z sali konferencyj"
no -widowiskowej KW PZPR dla całego epołeczeńat-.

Władysław BI~KOWSKI,

sit wydarzeń sie rpniowych uwaga społeczeńetwe
na partii - jaki e wniosk i wycięgnę ci, kt órzy pon os zę
cał kow itą 1 b ez po śre dn ię o d p owi e dzi.alnoiłć .za eta n , w jakim znalazł
s i ę nasz kra j? . Odnowi one nieco kierownictwo par t ii wy ka z ał~ rozwag(l
wy bie ra jęc poroz umienie ze sp ołecz eńs twem, w i11 i en iu któ r ego wyatQp iła kl asa robotnicza . Od e jści e od do t ychczasowej tak ty ki w ł adz y śl e
pej 1 głuch e j n i ewę t pliwie uchron i ło kraj przed ni eobliczalnymi kons ekwen c jami.
Par t ia ustami nowego pr zywódcy uzn ał a , ż e j es t to •na jci f2azy
kr yzys w histo r ii Polski Ludowej•, uznała ra c j ę występleń klasy r obotniczej 1 słuszność wyeunittych przez nię żędań ; przyz~ła e~ ę do
winy za wzniesienie muru nieufności · mitdzy władzę a społeczeństwe m.
Zarówno VI Plenum , na którym partia p o djtła próbt rożra c hunku z s obą ea11ę, jak .1 następne VII odbyły się zbyt wcześnie , aby ten rozrachunek · •ógł być pełniejazy. zaspokoić oczekiwania społeczeństwa , uw·•
zgltdnić wszystkie główne przyczyny obecnego s ta nu oraz dojrzeć na r ceł
ełe problemy dzisiejsze i jutrzejsze.
Ala już w tym wettpnym rachunku zarysowały sit teneencje, przej awy 11yślenia 1 ocen, które trzeba zasygnalizowat, poniewa~ mogę sit
atać przyczynę, że partia znów- jak Wiele razy w przeszłości - we jdzie na tradycyjną drogt aprzecznt z ~leracjami i chyba takte z
rzeczywiety111 intencjemi. · Powiedziano na Vl · P},enua.- •Najbardziej zasadnicze pytania, · jakie etawie apołec:zeńehro 1 part t• l.~./ dotyczę
gwarancji zabezpieczajęcych na przyazłoić przed defor11acjam1 polit ycznyai, ekonomicznyai i społecznymi., p~ed kryzysami•. Słusznie : otóż jeden eett~ny warunek musi być epełni.ony, jeśli odpowiedzi na t e
pytanie nie ma ę byc frezesami dla ułpienia · epołecznych niepokojów,
dla odwrócenia uwagi, jeśli nie .. ję · być przykle~eniem plesterka : taa,
gdzie trzeba radykalnej 1 głtboko sitgajęcej kuracji. Warunkiem tym
J.est prawda o rzeczywistośct - zarówno ogólnokrajowej jak i partyjR13- trzeba ję wydoby6 spod zwału fałszów i zakłamań zarówno popełnia
nych świado11ia jak 1 · tych, któr.e wynikały. same z fałszywych teorii i
wyobreteń, z nieświado•ości , niekompatencjil zarozua~alstwe i ze zwy·c zaj n ej głupoty.
Wydobywanie prawdy to zawsze opfl't:'aCja boleans 1 tyli dotkliwsza, im głtbiej była ukrywana, ia · głfb1łza powetała przepaść mitdzy
prawdę a tya, co ze prawdt społeczeństwu podaweno. Od razu podnoszę
się głosy, czy to właściwa pora na takę operacjł, na wygrzebywanie,
•rozrachunki•, kiedy cal~ uwagt trzeba skupić na palęcych dzisiajszych zadaniach. Trzeba głośno przestrzec przed takę tendencję. Nie
o rozrachunki tu idzie. Jeśli nie zrOZUIIieay - ~te zrozuaie cała partia z pr,zywódcaai na czele • na czy• polegało zło, gdzie tkwiły jego
korzenie, w czy• ait przejawiało, j 'a k1 był aechanizm, kt6ry do obecnego stanu doprowadził - &tdzie•y robili to aaaoi po chwilowy• zachwianiu c~ła państwowa aaazyna wejdzie w atar• ko eint. choć jej kierownicy •ote by nawet tego nie chcieli. Z• eytuacja jest bardzo trudna - prawda. Niaatet~·. wszelkie tego rodzaju zwr"oty zawsze w historii dokonuj, eit w sytuacjach t~udnych , do których doprowadziło to ,
co trzeba było zmitlnić znacznie w~zeiniej .
·
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Polska 1980 czyli rachunek partyjnego sumienia ,
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zwierzchnia winna nakazać nat;ycłm.iastową powro~ną przeprowadzk~ lub
przynajmniej 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
sferze materialnej i aoralnej.Miao,~e tego
si'< oficjalnie nie mówi,to trudno to inaczej skwitować.Wysunięc:l..e na
wojewod~ dwóch aiejscowych decydentów,za~ieszany~h w wywołanie napięcia
spolecznego,te~ daje wiele do ay~lenia.Chyba przedstaw~ciele władz
z Suwałk i Warszawy niewiele zrozumieli z tego co się dzieje·w naszya
kraju.yą to z pewnością ludzie sobie bliscy - prowadzący jednakową
lub zb~i~oną walk~ o własne interesy.Kto jest winien napięcia społecz
nego w naszym województwie? Nie znając szczegółów trudno wskazać głównego winiwajc~r .Mo~e on mieszkać w Suwałkach, .Varszawit·, Olsztynie lub jes2 :ze
gdzie indziej.Mo~e była to. decyzja kolektywu suwalsko-warszawskiego?
Jednak oceniając to całe wydarzenie nie mo~na poainąć ailczeniea postawy ty"ch członków partii,stronnictw,związków bran~owych i radnych,którzy
w poprzednich miesiącach nie wsparli poczynań "Solidarności".Swą bie~ą
postawą lub potakiwaniem tworzyli klimat sprzyjający po li tyce faktów
dokonanych.Znaczna czę~ć z nich zrozumiała ju~ pewne sprawy.Bez wspólnego działania zgodnego z statutaai i zadaniami nie będzie rzeczywistej
odnowy w Suwalkach.Związek "Solidarność" nie ma prawnych mo~liwości
usuwania ze stanowisk przedstawicieli władz spoleczno-politycznych,którz:y
w swych decyzjach lub sterowanych posunięciach aijają sio; z odczuciami
społeczeństwa.Mogli i powinni to robić członkowie partii i radni.
Sprowadzenie calego opisywanego wydarzenia jedynie do kofliktu między
władzami , a "Solidarnością" jest prymitywn'l• uproszczeniea,godzącym
w nas wszystkich.Wygodnym dla kibiców nie potrafiących zauwa~yć,~e swoim
postępowaniem akceptują bezprawie.A co robić obecnie? - Po pierwsze
czuwać nad realizacją protokołu ustaleń,wlączając się,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

Było w obradach KC sporo akcentów, które /być mota wbrew intencjom/ oznaczyły chęć ograniczenia krytyki, jej zasięgu, w rótnych formach wyrstały tendencję do ograniczenia odpowiedzialności. Podkreślono z naciekiem, te partia ma ogromne zasługi, te bilans jej działań jest
jest pozytywny itd. - nie wiadomo tylko, co te zasługi maję wyjaśniac.
Podkreślmy raz jeszcze, ·te we wszystkim, co tu zostało powiedziana,
ni& o samobiczowanie idzie, nie o pokutnę włosienicę lecz o zrozumienie i wyciągnięcie wn!osków z tego, co bieg wydarzeń, sama h~storia
brutalnie podsunęła przed oczy. Jeśli jut ktoś musi myśleć w kategoriach •samobiczowania" - motna mu odpowiedzieć, te lepiej to zrobić
eamemu nit czekać at zrobię to inni.
Niech przywódcy i kierownicy naszego tycia nie ulegaję jednemu
złudzeniu: masowy protest klasy robotniczej przdłotył partii tylko
ezęściowy rachunek dotyczęcy niektórych spraw ekonomicznych i społecz
nych, nie przdłotył rozliczenia z całości działań partii, co nie oznacza, it takiego rachunku nie ma~ Istnieje on w świadomości klasy robotniczej, społeczeństwa- narodu, a takte przynajmniej w podświadomo
ści znacznej części partyjnych mas i atanowi kluczowy problem•odnowy•
- uzdrowienia społecznego organizmu, przywrócenia tak często wsppmnianego zaufania między społeczeństwem i władzę.
wymijanie tego co najistotnłejsze stało się nawykiem nie tylko
mowy ale i myślenia. Najwatniejsze 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 a naruszeniom jego zasad/ ••• / przeciwko bŁt
dobrya:·metodom rzędzenia, nie przeciwko partii, lecz przeciwko błt
dom w jej polityce ••• • Uznajmy za pewnik, te występienie klasy robotniczej nie były skierowane przeciwko socjalizmowi. Ale niezaletnie
od tego, czy przytoczone zdanie nie jest zamydlaniem sobie oczu? Jeśli społeczeństwo obraca sit przeciwko •niedobrym• metodom rządzenia,
przeciwko błędom w polityce partii - spróbujmy dokonać pobietnego zestawienia: jaki obszar naszej socjalistycznej historii ex post równiet
przez samą 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 społeczeństwa potępiając, szkalując i prześladując cały ruch oporu i przejawy aktywności w okresie okupacji, uznajęc tylko węskę strutkt,
która związana były z organizację komunistyczną. Skutki tego były katastrofalne i odczuwane sę jeszcze do dziś, były pierwszą warstwę muru między władzą a społeczedstwem.
2/ Okres stalinowski 1949- 55 komentarzy nie wymaga, choć zapewne w świado•ości młodego pokolenia został on zupełnie zatarty, naszej edukacji i propagandzie udało się w tym miejscu historii zosta-

w

wić białę plamę.

3/ Po krótkim oddechu w r. 1956-5~ /"polski pa~dziernik"/ przylata 60-te, które stopniowo, ale konsekwentnie, przez sławne wyczyny w marcu 1968 prowadziły do tragicznych wydarzeń grudnia 1970.
4/ Wreszcie lata 70-te, w k~órych okres jakichś nadziei trwał
jeszcze krócej, z nieuchronnym fa'alizmem polityka partii weszła w
tradycyjną koleinę, Poprzez ostrzegawczy sygnał, jakim były wydarzenia 1976 r. doprowadziła do przełomowych wydarzeń sierpnia 1980.
szły
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Godziny nocne.Negocjacje nadal trwają.Suwalczanie czekają na wyniki.
Czy ich zadowolą?
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-OŚWIATAW dniu 22 kwietnia br. w Urz~dzie Wojewódzkim w Suwałkach odbyło si~
spotkanie Prezydium RegionalneJ Komisji Koordynacyjnej NSZZ"Soli. srn
Pracowników Oświaty i Wychowania woj.suwalskiego•z Kierownictwem Kut
rium Oświaty i Wychowania.Tematem spotkania było ustalenie zasad w e~
działania or~anów administracji sz~·olnei z właściwyai Komisjami 'SZ2
"Solidarność" działającymi w placówkach oświatowo-wychowawcz~ch • oj.
suwalskiego.Owocem tego spotkania JSBt m.in. podpisanie wspólneg< pc
rozumienia.

"Solidarność".Od lewej:S.Wądołowski/KKP/,K.Zadrąg

W dniu 26 kwietnia br. odbyłeo si~ w Ełku plenarne posiedzenie hegi
nej Komisji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty i
chowanie'V«)j.suwalskiego.Głównym tematem posiedzenia było zapozn. nie
propozycjami tez programu działania "Solidarności" w p1acówkacn o świ
towo~wychowawczych woj.suwalskiego.Przedstawiono takte projekt p()ro2
mienia mi~dzy Komisją Regionalną a Kuratorem Oświaty i Wychowani •
W posiedzeniu wziął m.in. udział kurstoe Ludwik Bartosiak,kt0 r,y
ustosunkował si~do py~ań i propo:ycji zgłoszonyc~ przez członków "Sc
~arności",Yimo trudnych i często rozliczeniowych pytań uzyskano
iel
odpowiedzi,które Wyjaśniły część wątpliwości.

i M.Sztabkowski.

Postulat
Regionalnej Komisji Koordynacyjnej NSZZ "SoLdarność"Pracownikó
Oświaty i Wychowanie wmj.suwalskiego kierowany do Kuratora Oświaty
i Wychowania w Suwałkach
W celu
poddania społecznej kontrą_;Li i zmniejszeni a e
tualnych niepr-idłowości przy naborze uczniów dd. klas pierwszych 8
ponadpodstawowych,w których liczba miejsc jest ~iejsza od liczby k
dydatów,nalety zobowiązać,jak najszybciej ,dyr~
~-~orów szkół do nast
pujących czynności.
· /
Szkolna komisja rekrutacyjna ,winna wywi. zać listę wszyst kie
kandydatów /w kolejności wg uzyskanych średnich ocen ze świadectw l
wyników egzaminu/,którzy zgłosili się o przyj~cie do danej szkoł y.L
powinna być podzielona linią,za którą by sil' znaleźli uczniowie nie
przyjęci do szkoły.Przy katdym nazwisku kandydata winna być podana
ś rednia jego ocen ze świadectwa lub oceny uzyskane na egzaminie.
Frzy uczniach przyj~tych do szkoły na innej podstawie ni~ śred nia
ocen,powinna być krótka notatka podająca powód przyjl'cia.Cdpowi edn
zaświadczenie potwierdzające ten powód winno się znajdować w dokume
tach kandydata.

Mimowolny gest M.Sztabkowskiego odda je w pełni trudy r ozmów z wł adzami
Jak ocenić wynik negocjacji? - Sądz~.~e trudno o jednoznaczn ą opinię.
Są jednak p~wne sprawy,które nale~y 6ostrz egać i wyci ągać wnioski na
przyszłość.Przypoanijmy,~e w luty• br. suwa lskie władze zł ama ły wspólne

ustalenia w w sroaób bezprecedesowy zasiedliły obi ekt KW PZPR .W prawo rzą
dnym państwie nie powinno 4o tego nigdy d ojść, a gdy by doszło,to władza

\

/Postulat został przyjęty do realizacji przez Kuratora
wenie w Suwałkach/.
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KONFERENCJA W SPRAWIE

POOR~CZNIKbW

ciasnotę.Poza tya ucierpialby na tya presti~ partii.Trwa przerwa w negocjacjach.MKZ naradza aii 1 jak na to zareagować? Przedstawiciele MKZ z Suwalk, na czele z J.Słabićskia , uwa~ają,~e skoro władze proponują inny
budynek, to nale~y tądać obpdwu budynków.Przedstawiciele YKZ z Gi~ycka,
KKP i eksperci są z~ koaproaisea.Nie wierzą,te ao~na uzyskać wszystko.
Poza tym "Solidarności" /zgodnie z ustaleniem z dnia 18 lutego br./
chodzi przede wazystkia o zaspokojenie autentycznych pot:rzeb
alu~by zdDo-.
wie, s nie o usunięcie 1 za wszelką cenę 1 partii z za·jaowahe.go budynku.
Ostatecznie zdecydowano się zaakceptować propozycję władz,z tya .~e
aa być oddany cały obiekt ailicyjny /'J budyn ki, jeden w początkowej fazie/
Usją tet być ukarani przedstawiciele suwalskich władz - winni powsta-

,

łych napięc

_.,_

Pismo do użytku wewnątrzzwiązkowego
Redaguje kolegi':un w składzie: Jerzy Broc, 1'-Rciej Butkiewicz, Romuald
Lanczkowski, Jarosław Słablrtski, Adam 'A'igierski, Wojciech Wasilewski
ul.

Kościuszki

trwaJą~ •.

Władze nadal proponują tylko budynek KM MO.Drugi as słu~yć jako hotel
dla budowniczych szpitala, a ~udowa trzeciego /dla KW MO/ została wstrzyaana i nie wiadomo jaki będzie jej los.Natoaiast ukaranie przedstawicieli
naszych .władz nie lety w kompetencji Komisji Rządowej•
Kolejna przerwa.Zdania są podzielone.Większość przedstawicieli "Solidarności",dą~ących do kompromisu, zadawala się ao~liwością otrzyaania jednego
budynku.Wierzą .~e do pozostałych wrócą w· przyazłości.Strąns rządowa nieco
· "mięknie" w sprawie ukarania winnych i godzi się na dyploaatyczne sforaulowanie zawarte w pkt. 7.Nsstępuje podpisanie protokołu ustaleć wraz
z .wy głoszeniem okolicznościowych przeaówieć.

. 29.IV.1981 r. kontynuowano w MOiW rozmowy z Krajową SekCjł Oświa
ty i Wychowania. Temat: •szkoła jako środowisko wychowawcze• oraz .
problemy opieki nad dzieckiem i rodzinę. Zespołowi •szkoła j eko·· •rodowiako ~chowłczr• przewodniczył ze strony •solidarności" s. Starczewski. espo ow problemów opieki nad dzieckiem ze Atrony •solidarno6ci• przewodniczył ~- Olesińaki z Krakowa.
·

SUWAŁKI.

.

społecznych.

Negocjacje

ROZMOWY W MINISTERSTWIE OŚWIATY I WYCHOWANIA
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DO HISTORII

W dniach od 23 do 25.04.1981 r. odbyła się w Zakopanem Ogólnopolska Konferencja PTH na tellat ~•ian w programach i podręcznikach ~isto
rii, które etanowiły przedmiot negocjacji peowadzonych przez KKK OiW
•solidarność• z resortem oświaty. Uczestnicy sesji; którzy reprezentowali środowiska nauczycieli rótnych typów szkół przedyskutowli przyjęte ju~ propozycje z•ian, a 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• - •propozycje doratnych z•ian w mat~riale nauczania- historii ••• ~ W rezolucji
czytaay ponadto: •Naczelne zasady przyświecające 'Propozycjom• to dostarczenie uczniowi konkretnych 1 zgodnych z rzeczywistością informacji historycznych nie obarczonych ideologiczno - politycznymi interpretacja•±, ukazanie hist.orii Polski z naletnym szacuflkiem dla jej osięgnięć lecz z równoczesnym zapoznaniem ucznia z wiel~ościQ i spornościę eędów historiograficznych oraz ob~ektywnie określonym ~egiem
procesu powszechnodziejowego.
Załotenia te winny elutyć zarówno pogłębianiu 6wiadom~ści pa riotycznej jak i kształtowaniu postaw doceniających pgólhol dzki system wartości humanistycznych oraz formowaniu u młodzie~y m ntalności zdolnej do podejmowania samodzielnych ocen~ '
·
We wnioskach szczegółowych, zwrócono uwagę między irlnymi na konieczność wydania w najblitszym czasie materiałów użupełniafęcych
do zmienionych programów, które obejmować · będę pomijane dotychczas
w programach problemy, ludzi i wydarzenia zwłaszcza z dziejów historii najnowszej. wykład historii doprowadzony będzie do roku 1970.
Istotne zmiany wprowadzone zostanę w rekonstrukcji stosunkó~ pomię
dzy państwami naszego rejonu geopolitycznego, dotyczy to między innymi
takich wydarzeń jak: pakt Ribbentrop - Mołotow oraz działania wojsk
Układu Warszawskiego na Węgrzech w 1956 roku i w Czechosłowacji
w 1968 roku.
Jednym z dyskutowanych na sesji tematów był problem miejsca
dziejów regionu w nauczaniu historii.
Uczestnicy konferen·cji zwrócili się do Ministra z posl;ulatem powołania Społecznej Rady Oświaty, która winna składać sit z nauczycieli
i pracowników nauki reprezentujących wiedzę specjalistyczną, doświad
czeni• dydaktyczne i niakweetionowany autorytet moralny.
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~NEGOCJACJE-

zwiazkowe=
,

Mieszkańcy województwa suwalskiego z du~ym zainteresowanie• śledzili
rozmowy między Komisją Rządową,władzami administracyjno-politycznymi _woj.
suwalskiego,& MKZ NSZZ "Solidarność" regionu Pojezierze na temat zagospodarowania ifbwo zbudowanego obiektu KW PZPR w Suwałkach.
Prz·ed Urzędem Wojewódzkim,gdzie toczyły się rozmowy,groll.8dziło się
wie lu członków i sympatyków "Solidarności•, aby przysłuchiwać się -transmitowanym na zewnątrz - negocjacjoa.

Foczątek

=KRES

+++ Na odbytej w dniu 6.05 .81r. sesji WK FJN przegłosowano wniosek
MKZ NSZZ WSOtiDARNO~t" region Podbeskidzie o pozbawienie mandatów
poselskich J.Buzińakiego Ib.sekretarz KW PZPR/ i R.Dziobaka /b.dyr .
nacz. SM/.flla tej podstawie WK 'f JN wys tępi do Sejmu PRL o odebranie
w/w osobom mandatów.
.
+++W dniu 22/23 marca br. w mie1scowości Cze}ków woj. tarnobrzeski e
dwaj funkcjonartusze słu:tby drogowej MO ze Staszowa J.Wielgus i A.Gencadokonali w trakcie pełnienia służby zbiorowego gwałtu , którego
ofiarę padły dwie siostry Łucja i Teresa ~. Poszkodowane zostały podstępnie zwabione do słutbowego samochodu, wywiezione do pobliskiego
lasu 1 zmuszone do wspólnego wypicia kilku butelek alkoh~~ i nast~pnie
zgwałcone. Jeden z ·funkcjonariuszy zmuszał do pijaństwa grotęc broni~.
Poszkodowane zgłosiły powytsze fakty do Rejonowej Prokuratury w ·sa·ndomierzu, łęcznie z rozpoznaniem przestępców. Poszkodowane przebywał y
na leczeniu szpitalnym w Staszowie.
+++ 5.05.81 r. w Chełmie. dokor.ał samopodpalenia Ryszard Krystiańcz u k
/1.46/ - rolnik z gm. stawi~~ Przebywaj~cy w szpitalu
oparzeniami
1 i 2 st·op_nia poinformował, !e samopodpalef'lie było aktem protestu
przeciwko ignorowaniu przez KW ~. władze wojewódzkie oraz prokuraturę zgłaszanych przez niego sprawach: nadutyć w miejscowym skupie
buraków, pobicie przez milicj~'j'ego i jego syna oraz nieuczciwego
rozdziału ciagników dokonywanego przez władze gminy.
+++ list otwarty ••• KZ "Sol~dei"fto!W•, Organizacja partyjna oraz: Rada
'Zakładowe ZZ Metalowców Olirodkv 6adewczoij;,.; . Rozwojowego Wyrobów !Ast alacyjno - Sanitarnych i Ogrze~zych w Radomiu wystosowały liat otwe·
rty do Komisji Rządowej prowa~.t rozmowy z MKZ "Ziemia Rapo-ka".
wyrataj~ w nim swoje obu~zenie przedłutającymi się rozmowami, popierają w pełni słuszne tądania sta~i•ne przez MKZ, :tądaj~ szybkieg~
i pozytywnego zakończenia rozm6w. W liście tym zwracają się be~o
średnio do przew. Komisji Rz~dowej !!'łowami " Panie Prof. Rybicki.
postulaty MKZ NSZZ •solidarność~ Zi~e Radomska są postulatami
całego społeczeństwa woj. Radom&kiego".
+++ Poparcie. Zachodnion1aaiacka - -ga~:eta "Die Welt" poiformowała
o fakcie podpisania przez kanclerze Bl"tino Kreisky'ego apelu auetriaekt~h zwi~zkowców i socjalistów o solidarność z •solidarnością",
oraz wpłacenie przez niego tysi~ca szylingów na zakup maszyn dr~kar•
akkh i powielaczy dla naszego zwttzłctt.
·
++"+ 9.05. o godz.13.15 delegacja IIISZZ •5olidarność" z Lechem Wał-ęsą
odleciała z lotniska Okęcie do Japonii. Przed odlotem odbyła się
konferencja prasowa zorgani2:owana przez BIPS. Członkowie delegacji
odpowiadali na pytania zwiQzane z progra•em i celami wizyty w Japonii
t~gi~Ri~R~BS· W dniu 30.04.B~' r. ~azimierz Świtoń, członek zarz~du
·
MKZ Katowice złotył rezygnację z pełnionej funkcji,
na spotkaniu zarządu z przedstawicielami komisji zakładowych regionu.
Rezygnacja została przyjjta z ulg~ przez zarz~d regionalny. Który ·
określił działalność K. Switonia jako nieodpowiedzialn~ i zaierzaj ~c~ do rozbicia zarz~du.
·
+++ warszawa. W sytuacji notorycznego braku zia11niaków na rynku
GS-y odaawi&jł skupu ziaaniaków od rolników indywidualnych. Prezes
CZGS saaopoaoc Chłopska w Warszawie, Pan SZel,żek twierdzi, ta zapaay
"' aagazynach GS wynoazt 25 tys. ton, planowany skup 15 ty a. ton.•
I zapewnia, ta zapaay •• absolutnie wystarczajoca dla potrzeb rynku.

rozmów.Przed budynkiem UW gromadzą si~ pierwsi słuchacze.

Po wielogodzinnych rozmowach podpisano w dniu 26 kwietnia br. wspólne
ustalenia /szczegóły podajemy osobno/. - -Jako do tego doszło? - Oto krótkie streszczenie rozmów - pełnych nadziei i zwątpienia,optyaizau i goryczy.
W czasie rozmów było wiele przerw słutących wspólneau naradzaniu sif i obieraniu najwłaściwszych posuni~ć 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 zajaowanego przez KW PZPR.Propozycj~ MKZ,aby przenieść KW PZPR do Urzędu Wojewódzkiego, uznały włvdze ' za nieaotliwą ,ze wzgl~du na panującą tam jakoby
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/Kojarzenie ponU:azego aprawozdenle z welko o auwelak1
obiekt KW PZPR jeat niewła,ciwe/

PISMO BIURA INFORMACVJNEGO"POJEZIERZA:'

dłu6ezego czaau peajono.li'•Y alt aeczea •1e~zy dwoea zeapoJeden składał alt z zawodowców. a drugi z eaatorów. Zawodowcy
wyraŹnie górowel1.przygotowan1ea techniczny• nad e,a~orea1. Bardzo
dobrze openowali oni zwody. uniki. stopowenie ryweli.oraz tzw. stałe fregaenty gry. Dotoc do zwyc1tatwa stoaowali czaeeai faule. które
szczególnie .z daleka nie w pełni były widoczne. 'o odej,ciu z drutyny I-azego gracze. który wykonał pierwsze k1wn1tc1a w aeczu - pozoetalt poczynali cełk1e• odwatnie.
Drutyna atttorów. to w zeaadzie poczotkujacy adepci. nie tepauci rótny•1 zda ;·ente•1 typu: kupione wygrane •ecze1 nielegalne pr..te
z lewych kas. itp. Z tytułu przynaletno,c1 do druty~J czystych •••torów nie korzystall oni ze specjalnego dotywlanla • . epszych ·•leszkań. przerótnych talonów. atrakcyjnych wycieczek. Ich sposób 1 etyl
gry był prosty 1 przejrzysty_ akceptowany przez wio!tazo•ć naszej pu&ltczno,cl.
. Pisrwazo bra•kt zdobyli zawodowcy. Oto relacja naocznego '-1adka:
~ •acz odbywał alt bez postronnych stdzlów. Oble druiyny ustaliły.
te bfda grały wduchu dtenteleeńakte. a arbitra• bt~zle publiczno•~.
Okazało alt. te zagrania •-torów spotkały aitz eplauze• witka&o•ct publ1czno,c1. zawodowcy znalszli jedynie poparcle u czo'cl
ayapatyków 1 członków własnego klubu. Oztałacze klubu zawodowców
dwo111 .a1t 1 troili. aby przekonać. przynajantej • czo•ć publiczno,ci.
ta gra zawodowcóW nie. jeat pozorowanie•. e próbo zaspokojenia oczekiwań 1 gustów publ1czno,c1. Efekty tego wysiłku były niezedawalajtce. Nie poeogły tet artykuły ze•leazczone w •Gazecie f. · We:tnych · •
- wyraznie aprzyjajoce zawodowc011. Pierwsza połowa Hczu zakończyła
alt oflcjeln.,. wyn1k1e• 0:0. ale z zaznaczeniea p~ewagl •••torów.
Drutyna zawodowców poddenerwowana nleprzychyl~ dla nich obrot .. epraWy - poetenowiła jednak uzyskać bre•kt• W t~ celu. w czasie
ogłoszonej przerwy. wyszła na bo lako t ualełctła pUI(t w elatce aaetorów. -Oczywtłc1e •-torów nie było w tye czaete na bolaku. Jednoczełnta z•wodowcy uznali. *e . .cz- jest· zakończony. Jednak obiektywne
publtczno•ć. oburzona poattpowan1ea zawodowców. tedała dokończenia
. .czu /nie uznajoc zdobytej bra•k1/.
Pod wpłyW88 t!ch opinii 1 ogólnego kli.. tu podjoto delazo grt.
zawodowcy przyzna 1. te zdobyli breakt w epoe6b nteprewtdłowy. ale
ze wzgltdu na presttt ...go klubu nte zaienili dotychczasowego wyniku.
.
Po oetatntej wielo~odztnneł grze uatallł alt wynik 1:1.
*rto jeazc:Ze dodec. te pi lca etrzelona przez •••torów wpadła
do .p odstawionej wioetatniej chwili/ innej bre•ki koloru ntebieaktego.
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Sprawozdawca ·aMtor: Jerzy

Od redakcji

W praojcach swoiCh pogrzebani
Przegralt doe ew6ł. Aftleg zawiał granice.
Od Peteraburga ez y z piezczałlct roty.
I azjatycki Ieoń wazedł w ich stolict. ·
Na pikach stygła krew ~niewnej hołoty.

Powsteli w boju. przegrali powatanie
Bo ludu ewego w port slt ultkli.
Wiatr gnał ich w •ntegł,n16sł po oceanie
I •nil sit noct blask wisielczej Pttli.
Car 1• na przekór chł6p6w o.-obodzU.
Pie~odz zbudował kufnie 1 warsztaty.
Półnagl bendos do fabryk uchodził
I w obce kraje biegł o~ kurnej chaty.
Znów aieli państwo.ele krótko trweło.
Konie ułeńekie ploeeły w paradzie.
Zatentli chwalbt co •ogło byó chwało
I ciel\ 1 h1er6 na dziejech ia sit kładzie.
Hoslcal czołge•l wjechał w gruzy •taeta •
Prawe ta dewał i wkładał obrott.
Prowincja nowe w Iaperlua jua wraeta
Nioatc w dentnie WfDlal.tłuezcz i zboae.
Przekllna lud a błazny llł.l ·'Piewajo
Zt -nigdy nie był tek jak dztaiai wolny
I ezulca anów co alt w niebie pe t. .
Pokó' ałuaaletwu? Czy zagłada wojny?
0..1 t.,...._ dra.- w jaaklnlach cieni,
sodq, nte władzoc. ae juf oatdzeni.
/CZHl. . MIŁOSZ ·~etło dzienne"/
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Od chwili pO..etenta
lidarno,ct• w Suwałkach 4Pr
bowalUey wydawać lokal~
biuletyn inforaecyjny. ~~
to trudne zadanie. Brek wł•
nych łrodków pol1gra1riez.y
powó.dował. te wydewa11'-y
.
.
·
nieregularnie skro•ny biuI•tyn. Powieleny był on na
z..adzte dobrej woli: w ~ó
. · ·
Ob
tnyOh lnatytucjach.
eens
przyattpuje•y do wpdawall$a
pla.. 1 woln1 od krtpujt~
·
h
zobowiozań wobec tyc • a
którYch uprzejao,ct kOniJ stalihy. Dysponuje•y w ·~
hwilt znaczny•i ••oce...
c
przarobowyttt• /powielaca
offsetowy typu •Roaapr•,. ,
jednakas znacznie gorzeJ
.. alt epr.we z •etertelł
•1 do powielanie. jak ~~
1 t.,.t. na których alt . . ·
wiele. Llcz.,.y. te w J
nya i drugie poaogf 11M
nael czytelnicy. Czek
ne W.aze glosy l i l

