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INFORMAqJE
.......Na podstawie wownętrznę8o zatządzenla /w oparciu c statut KFN'arŁ.14

o grupach afillowawcV w nSwicle Niepo.l1egtośct'' od J.istopaila br.
wpiowódzono zariria.lczenia o przynależnoścl do stluktury rrilodziożovlej
ailliowanej przy KPN.członkowle zobowlązani są clo pł8aenla r0ieslęcznJei]
skł'ećte},otizynują bezpłatnle 'r6zJ6tk1e pisna KPN ukazu;ące się l 0bsza-
rze I.

ororoool.xI rŚwxt NteoodleAroścltt zorganlzował spotkanle z Panen'#ojcie.
cben śroodzkfu jełlŃn z iedaktorów ćentralnego-pisn| PN 'lGazety Pols.
kiej'',dzlałaczeń nlózal€żrr'n 1 czł'onklen KPN'krytykiea sztuki.fecate:l
byia bistoria sztuki nlezalożueJ IĘ prze6trzón1 ostatnie6o ilzlcsięcio:c.
cla.Ng ppotka''u obecna byla url'odzież ze st!ul$u! KPN i Rucbu datu].ic-
kiej :vtł'odzieży Nlepoćlległościowe j.

.......11.xI Śluięto [Itepodległośc1.Zgodnie z pIanen odbywały sig zak:ojc.-
De na szeloką 6ka1ę uloczyotości i obcbody zoTg€nluowaue przez opc}uJc-
ję.l'J warszawie po Mszy w &atedrze odbyła się nanifestacja patriotyczEar
która or.zeszła przez PI.Zankowy.Krakowskte Przedmieście.P1.Pił'sudsP.ic1:c
tto Grobu Nlezoairoeo foŻnLerza 7óbszerne lel€cJe ! Orgdzie - }tezJ.lenta
Rzeczpospolitel Ea.zilllerza sabata na Dzień Swtęta Nlepodle8łoścl 99u8r.
-patrt''Gazgta -Po] ska.', ptema llstl' |'s:Lotlo Niopod1e5ł,el.-jłis'IN/.Na ] eżJ
o_pnotować Basowy udział'. ln}oćlzLeż! f różnycb struHut niezależnych..,Świt Niepoćllegloścl'| przy6otowa1 na 11.XI transparent z napisee 'l lf!'i
obsza r I YJarszawa ll' rozlepia ł za pro je ktowaną pl zef sieble klepsydr;'
rozrzucał. u}otkt nawolujące do uózlału w nanlfostacji ./ Liceul i(si1;pr.
s kle, Technilnrn sa spraa kli'technikum im. gen 7n iączka, 11 .XI pr zed ;uł uc-
nien u rejonie Sróć|nleścla ./

rorrrorOdnotowujeoy stgł'y wzlost aktyiłnoścJ' rrtotlzleży.i1.TIx Liceun-Gi ó:n.;-
kształ'cącyn poJawtł,y stę ulotki o happenlngu warszawsklej porarańczor:'ej
altgrna{yńy /uóznlowie z teJ Ezkoły poćlobnie jak z Llceul in.ł.iłickie';.i-
cza ;ul.eżą- do stluktu:ry ltśwl.tu Nlępodległości/,w Technlkun E}ektronicz-
nyn szerolio kolportowańo 10 nr. ''Swltu 'i 12 n?'pisma RKIrEi l'.iu jes." }.oi-
skt It

ctcoZl.XI z lnlcJaty-
ry RIc',!{'odbył.o slę
spotkanie z Przewo-
dniczącym &Pił L.lJo- ..

czul"skin.Obecni by'-
11 czł'onkowie RK'u\
z Piaseczyra 1 liar-
szav'J a także.gru-
pe czł'onkoł 't Jriło
Niep." I innych
struktur nł'odzteżc.
wych KPt{.L.iJoczul-
ski dokorĘ;t bieżącej :oceĘ sJtuacji po1.i-
tJcznej i odpovlie-
dział' nc szere$ ry-tań zadawanycb pt.:t,z :

młodzież.
lCoo?.?..XI zostaŁ.. j

odprawioEe w ,,a.-!'osc}eIc >\,ł. t\!zJ zq
w,iarlzaYlie l.isza Św.
w 70 r.lczt.ticę obro-
n; Lwcrvla . P: zcdstani-

cielo 0ł rzaru I &N

FPN przedrukoi:ra-
ła za Baącleo iiP
r Iondynie re-print Konstytuc-
Jl z19J5r.I{a
koncu praedrulor
zcstał' zanleszczo-
DJ I'BeTb RP ir6.

obecnego v,rzorg
ustawowegol|..'9lłii

sNiepoćlleg}...' za nie s z.
cza reproćlukcję
Eerbu.

zł'oi,JlJ łiązankę h'.ljatów pod lab1icą 5en.R.Abraban.r,le6endarne60 cbrou-
ct l,uc}wB w 191<]t:,c)ovlódcy P'awalł:xi1 vł 1919t a póŹnie; wspołoTt'3njzi)tora
,t:s1;isŁczesnej opclzyo jj. n1tlor1lr:g}ośc1ow..; /''nurt nieporiiog1oscic,l:,,'.,/
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......2'.xI.odbJł.o slę zebrante ryborcze osób ilzlałającyeh w nłodziożo-
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"ió."iófu 
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|"1ą1giąGo Eó tereoig ltrahora / KPN'
*s.,i iłiińgć Ws lczącł.n'Lib€ra irło .Dg-
#'ń;ń;;* p"ńr" ary!ópodlo3lość'.n
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a:{i";;i;EecJs-"łaig er.ę Ę Ealel, ::a EeI{l. fiłstlislieac.5.Tl]] ,r9i.r

;e;i"-.;.itńóie.sro.},ra'ó} Dz*snór l.s;rrraósli i lnal i|i;zieeze
Ęieisgu El}sczgiltu ueis-zarra *iłsł}is!ił- z órczascej Bloi'leić,rli xPL
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i"iĘ;[;ń nnfu r ;!rł'rrł {.,
umo*liriła b}iżgrc ó;;ń" slę obu strultur nłodeteioł;cb,r;irlan3
ćtośr*tałlcaoń,g |zkŻą "iał"-* oótu czyaae trszcraaie ?o-tej rocznlc1
óealsEonia fiepdle5loóei.

sarriąarr.iąc ito arĘtsułu zrrilealororcgo r bslclo slopoóle8,tośtIo r'r.1C

"i.ó;;.Ę;;"-r" 
; - a"tyóii;;dĘ;!Di 5u'. ór 91u"oa| czD3Bo fu . ftrr st'r za kl'

;ńiiiłuii 
-"ńcsć-ńd;-ń;ńrbloD o t'c!ąoo neuczyóleu Br|u j acJ c}) v

oaszej sakole ."1"ryoĘ srjc.ryczy to lrzeóersrglsi.LfuE Uiestar' cl€cllcl'śkie-
8otunana$o o oo.."g.."Jfr i;.-J."ń-;"atońr'ty a5lator do aSBP.?,tsl!e bJłJ
je8o akcJe u rJ"""..o-foturairvcn na l!c9ł rśtąplenls' naturzystór. do zsl.f
za cenę uallcz€nla *tdi.' j}zyń polsĘ9s9/-jest to fra5uont llsl,u'
który otrz.małe roaa[jJT"ll$,,1'filr za 

.posreł_n"l-c-tuón kol'. ,l.Leióv r]zi ęh.rjeĄy l /
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KAZIMIERZ RosEN _ZŃIAI)ZK tBILIS TKANI rłutor.teiistu'który drukujenł poniżej,urodził si.ę w li'arsza,''lie .] ..1 . i,: ' :.Ja ko 16-sto Istek uci€ka.z óońu aby-ństąpió_oó-l,eńioń?,fr ]i'orskich.Zosta je żo}nierzea I Prrłku 'Uł'anow i urydioy l,egioiiów,ai'.łó.]"on"5o l)Tzaz].eEen.larneBo Belinę. Prażnowsklego,póżniójsźego:zaótyńół.ńrrn" .zl977.-
W czasie wa1k z noskalaml nad Sdoóńodom,ńoł'o*wsi tró;ańóv;xJ 7uół.śt,i-,-
:9:!"jo xannJ l.^Cl.ostajo -slę do nlewo}l.Joko Jeniec zóiiaje vływteżtbńytransportexr na Syberję ,/ tereny późn1ejszej 6urjackiej 

"óńuuiiti-z''ió"-kowej/.Tarr ws!ępuje do. tworzącósg plę rio;.s[a poisiióió,[ib"e puw.ntuu,nnoz.był.ych Jeńcriw-rósyjskich.Jako"żo}nierz-bataiionu sżtrirlnowego bił' siękilkakrotnie z u9!ę19u11tra.rr|' którzy. chcleli .zritwioowJó-pórur,-ió rc"ń" juwojskowe.Po kaoltulacjl jako chorĘży zostaje. aresztowanj,,poildanJ .ui"oźiu'u,r'.li..źziony w sowieckin óiężlentu a ńitępnie skozany na 5let przJuusowJchrobót.3 pośrednl.ctwen.iaJn9s9 ełrisarjirsza z póiJ[r poóejnu;e uaan2ucieczkę.I'Ia 6ranicę porskó-bóIszewickĘ.oociera 
"_ńJr[u-i$lri.;; lli6..iooles-lej'.Po1.ce pełni'sł'użbę w wojsku poIsliin w stópniu róiniśtrza.0dznaczo-ny Krzyżem.Nlepod1egł'ośct z Mieczillti / za uazi5i_u., ióóioń"crl i za uciócz-kę z syberii / a póżniei vł 1939r vtrtuti v'''ltIasy.Jeś.t"J;d;y' z r.rielic:nyclr

u ?łn:ęI?ł ]..ł"y$q9ł 3łj+cłch hó ttzisla j w v,tarszór'liólńoń-ie'u na zaprosze-nie ..Dv'itu liiepodległoścli' p.I'a zimier.z-vlygłostł próiortóić. * tu.'l,at J "Ii] -:l::5l:g:l:.."'P*:ll !o-te;.rbózńióy-śńierói.l,]ars,;6}.ka paiisał' broszurępt:..f}ertTszy j;larszałek PoIski nie ży jel', którą wydał' ''Świt }iiepoaróctćsci';Z. okaz ji zb1iża jącJch stę 89-tyctl uióazin tetia [ó ja -wrZ ż. i człanka:ia]'odz ieżotło j struktury przesy}'ó ją Jubilatowi ńiióroó"anie j sze ź:,1ł cz'e:^i a .

,,.,iT,sierpni'19.!::.ry.łpil-pl|u*|u,..,o*i,którzy 
nllc1i byc Iozb:.,i],jc-ni ,/ autorowi chodz1 o lefuton.czeskl rvaróżĄcJ pó""iióńio państwantaniJ'który niał'byc.rgżbrojonł przez torstzórv.ińovl:or"ypi" Ted|'jścł'l./by1i na całe.i trasle- od Ufy pize-z ć,zóii,biń;l.;;'J;;4piii.źfi"oinie ;r;.,9.cir'lko bolszeriikon.Jednuso óniu-* óa-iej otbżJmi;j.i"J"ró-oba j.i]i. ivladzębc}szer';lcką.odrazu^p.o.cżeskfun przevlrócie z?.częło się twolzJJ ,lo.isilolciskip,dzi8ł.ało POt'j 1.ł"}pĘ Órganizacja tYo3st<owaf 
.""'.ii=u,.,l.1 

Eil'.'TĆa
|,^1:ł.i"iH1:g9rp"zxjeżd,żali byr1.,reeióńIś"i-i";;;;,ęló-aif;l;a ;;j;i;-r/orsKle. uorazu
!!stPtpił'e& do tego
rvo jska .ila jpiervJ
byllślry w Irkucku

a z lrkucke vJysł'a-
no n€s do lvrano-
:ikoła jewsl<a 

' 
któr;

n.Bfy'!'la 8ię dz1ś
iiouosyblrskiem.Na j-
pierv/ służJłom w ]
;;ułku strzeIcóvl, 5c:'ie
oowodz1ł' Kochutnic-
ki'tam dos}użył'en
się stoi;nia pluto-
ao',t;e5o.Y_a pita n Do ja n
-:J\LTUłt?,B dowodz1ł
betaLionen 6ztur&o-
wi1m,ttlłry Łył' taklm
" 1e gionovryrn.todd z ia -len /chodzi o Ło,Że
=kładał lię z leńio-
n1stóvl vlz1ętych do
nlev/oll przez noska-
LII

$i]eńska Rossa,mog1ły poIegłyctr w we1kachz Dolszew]'t(6mi w 17'|9/1920 r.a1e \ło.'jn'spoIakc-tloJ.szewlcka trwałs też na Sy6elii..
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| | ,a l,l -.{l,J tl Le& r€ rezł
E!\r'tofz! i takle sił'yr'l
bakle prądy'lctóre spo.
voduj1'żo koncepcje
odzyskanta nLepodle5ł'o
cl 6bsną stę koncopcja
nt nł'odzleży po}akleJ.
Io łvbłorzv wLBlka

KO M U N I Z M U
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c
Io łybłorzy-wlelĘ
g I.Łę burzącą PRL.'.donl-
nLum sorlsckle rbezpnzykładąv błór zaóofrńla,

c7.l '.aprzÓd ku ntodyn
l.riz ton' szuka jącyn
3rlr1;lcb l od.łlażnych
l' z 1L1"€ń' u',{ł ża Jącychs?r1't? Polski ,,a tzecz
rai!J?'1'tą.
)la ;r je Erupa "llodzto-;;:i^1i,Tifini'.,i""..".| ...z tą myślą żegnamy stary rok
szkó.t 3rednlch,/tech. | : ! . 'o -r'-.!. ó |-ael.stlrorech;t"..c;i";"l i źyczyrmt wAM z okazji Swiąt
-'(a i tIX ffi. tO tr.Xiokll t. I ' "
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