
ffi'ffinff OŁ:szor|WARSZAWĄ

PIsMo GB'UPY AFILIo}yANą' PR7Y KPN'
irn. ANDirzsJA,s*opiaŃ.qxlncrr 

_ _ 
*

&
Nffi. I

Twe

I

l2 maja 1935 - l98t

5B RocuHICA ŚnaIaRCI
J.PIŁsUDsKIEGo

lmiq e'saofisxr

.ł*{ śgię"i [i T*s islig : \

!łJpukoł' praed laty
{ój sąsiad, leca ;lto baki,
lcó€ go racŁJ gieoaiec. - .

Podobno Y?az z bibll}4 dostat'się za

I sie.a:liał' óso;l niesiąc 
kraty

i 7eszcze :rieł' sieti;ieó,
Ey rł kr:ńcu polłęrirowaó gdzie.ś do ęsi.
Ten wł'aśnie ai przez."'ji5";;lii"., -Pj'ł'sudski. I
I poŁen: . źle . i
:ł19cej nie chclł:ł'- *i po,"riedzieó.
,trl7śleł.ea poten d}u5o ł suej cat.i
o fotrte, ..an nicpew* ouEł3"lilE3j,""'
l nieraz po.llŁarza łen na głos w cisz;l

lwe irnię usł'yszane bez }uazti3!lui."*"
Ji.kb';r.a już, łłółłtzas viedział', -
ź,e ono swą ch;;ał'ą
oproi::i*ni ;:o lateci: Polske 

"*:;:l{"ą-.:,"zęa Cleble ulywie ri.:,'ionq z krwawc;;o
cha osuT , :L:, ,, -.:ł'7 z bych k:'lnieni,

co Toł:ie !-}.)d-nogirzucąli .';yz.vo1eni z jarzma .nier,ilo1nicy
' Ę1óst I.Zenii:c tak wielki'
ze cnront 'IWe pro6i
przed nienawlścią ludzką, 1 bł'oben

Nieraz W nocy kboś prrka, łaooi}fi'
v,r c ,, l-e Ce li

Twe j.nię' ivięc jek wtenr;:-.:s, zrywarl sie
Bo m1ś18 , ie z,'óvt """:"$"iiłiiilł.'na jenaicy.

J. Pił..'dski -
iako wiezieńpolityczńy 1888r.

,łł niesz.częśctrr'iv v;a 1ce. 
.kszŁa}-cą siĘ charaktery.. ft n]-esZczirte].ur!V,,.le1ce
człct',tiek sź'ę uczy.Jest
to ilorobek v,rielki.
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W *hwili'gdy nasi staTsi ltoleday,stttdenci sakół' rvyżsaych,ra:!elt .a Io-
ho*nikani stocani i innych zekłscóvi domaggJą się loe;alizac ji ivolnych
zrłi.ązków aav;odorvyc}r,piętnują pubiicznie 6ei,pra*ie !-arianturnicr,e '
ptłstQpowonie komunisbycznej junty, łny,uczniólłie szkół' śroclnicir, nie
slożen,\y w tej sytuacji ?'e jqc stanovlisko biornycłr obserwatorów.Nie jest
tr:,zgocne r, poczucieor obowiązku mł'odego Pobiea wobec ojczyany, nió
Jes'b zgodne z poczr.lcj-en Honoru.
ł.{7t'ttzisiejsza m}otlziei,.,łłienyl ci,co vr99a ją rozk.ezy aby napa<lać z pał'a*
mi ns stra jkujących robotników' katorłac deponsbrującą mł.odzież'nió rns.jq żadnego prawa lt'.gażac się za jakichkolwiek repiezontanbów Nórodu
to.rf.skie8o"są oni ptatną bandą na jerantkr:w Kłen}elpachoł'ka;ai Rosjt so-tllockiej,zor8anizor:anyłni w *,ari1 pod oazwą FZEft.-To oni ma ją nó koncie
!ą9!cce-łlordÓ$ doko&arr"ych na ł]aiał'acaach Polskl Watczqcej a tat.'|v|,*1956,to-oni {razali strze}€c v.$6,|o,{r1 rlo protostuj{cłgh robotnj.-
.kÓiv,oni s.{ odpo$ledziaj.ni r.a Śrinj..eró kś.Pópieł'usżki,z,aka[dwinie
matułzys.Ly.Płaem3ke,s.Łudenta-'.ĄnŁonol:icyg,śtrrgtoi:o;ćzą śłlielć dzia.łacza So1idaraośc1 Rolnikór.-śortosgcaą .i-'*ielu inńych.Daiaio'j'kied3 9;3zJscy ałcagriają dor,a6ać si? jedJnęj słusane;j sp$łr$ie*
dli..rośći,którą noże byc t;lko aadanie ślriertelre6o .ciosu 

traurpsbor-
skiej vŁaday i atrudowłaie na u:iejscu satoliclriej tstlJ' 1.ltrpi1UlJjt[l'li.&j
I1I.:R7*;CZYPQ$PoLt.1.]r.i, nos,niŁodycb Po'lakóu,aj.e ao*e }Y tJ'.{'procosle

1

fii3i,l[T-i;ynny ućzia.ł. tr pcacach uEruprrt";ań nlepo<lleg1ościor.rycir,
tr,ló;zlny gieć ł.+caności i kolportaritt,?;kazujrfu'na ecuaień, Źu jes-
LeŚu;i godai ,ł ia na Pole kuil .
Okazr.ry się rrest€pcgiói ::lł."*::ieźy.P.irle. po'i:reriła '/łJ 1.et Łełiu
Yłł/\..la |.c'1e,c T{ o t l'I ł i U L s'i B
porlpisa ta : Gr]trpa lifilio*o nc 9rr.} ":3;itTi:$.i:łi5ś"{ł"i,nc 
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ijeti.,t1 z tzoŻi(>z: ,:;jeiĄź:a aa bar.3iloi? pra' bocznj.cy kolcj';ve ;i zai;i..a, bez :aoź,ii*ośc j. rla 1szeĘo ptrrtrezenia si?.zol'no$cy ber<izo

osj,roźłl1e podchodz1 do ŁaryŁady.Po oŁral.rc*nitr ich cegł'on1 i inn;ui
kł,łafL;acJ- Źe'la;nytłi łuba;;ąy biegil:n ne zo*oorvcó*,ltłóra.l na.lyciuilił'ul;
xaz':ła ją się do ilc'iecaki' .lrue;: z: nic1r liie urieic si! iici'ęc.i? na66€
r:.;ce dosba jr1 e ig:cil'orąż,ł,Wpxalnsaere€ovłiec"$irorążemu otieb.rano
pistolcb,kŁóry rrastvpaie plrat'kazanr: oilceron r:loj:1lor.l3n stoj:ir:ym
plzed porLierni:i. Teraa cala siła ut1erzenia gom'otrców sŁierorana
jr:'s-Ł rra brara? EfŁsłrlą,T,\ca c,złł-6i robiĄ pr:,ejscie d1a i<Jącycil ';c i.iłrj'
-łonł>vłcoęl .G'ł'17 czeŁ61 iłjcź,d.o j1 ng ok. 5U tii. z,a bre łui. Wyr.:ią..;..1;1" .'u
bez1rośrcdnia ta ll:c l.łłgca'-1{ałaa L tzmęt jes'; 7'::,il ęie 1l:ir,;t: tt.tl.. sŁł*
chac. łc.tlc|.' 'dł:zy'l:ó..l r;:nnyc ł,łlar1ejąc;ctt z obu gxg..ln.,'1'yiJuci.a;lącc
peŁerćy 1 poje::rniki. z gazer^ copełniają oblczl: i]iŁT'"; 11 Lcj ll:::ic
i'ó lki urupa ,|t zaacóolłrych o. iccr.lvl t ęl*t1,Ł;'cb 'l:lU''l;'tór'.c t'l;' jl rrirto*
tit:łi5 c.o t.lt,"odżcnia liorile61;:::i oddzit:tł,ni ftl:tl loLv:arl,,3l.l: ot';L'::it
ma,:i'zj|rł.)1.te j typu ''R.iKf'. od*sŁraa ł'Óv z;-icgŁo n" ńic;jscrr-'/ 6ó;nikólv,
ór;..li twatL w sapi.ba1rt ;a kiLt,u da^aeb,ózLe.;liąLyu:i:ai:ł lU.śtyc;łr:ir,.
0-:cł'c c',ł';l:l:dzi'ł:: Łr"r jce t I:aL.I'.:lc..1 r'c t,tsL;tzeł-t:!.
Po ouparci:u 
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r,astę1;'lje ptzłr.ł,a w bi,".''.i-e . Do bri';l;ry tIzł::-'':,'''.-

ŁqL:erz'.l |,;o7ll Inianej sUllc;:L tuEr.',:rl.Lczcj 1 p'o'.'.icriziaŁ.o zaoiu., cir..i'
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or] broni nalnej--."':"j tl.i3c.La blorri n'Lr.: l.lolta Ł i;t,łez)str4



c €e@

ffińlnfr-&rxme#Jffiffi
roołoco}.05 li rocin j cg ucii"".;o 'lenia. Konstytuc ji , 

'1?,!1I 
. po iJszy śi';.

,.'l iia Łerii;.le ,o"'.*".r.,lńióilóóu.yła się ritairircći;ec;1 Ii*:|,,991:fłP::i.?::
,.v które.j.,""""tui"i;:iJlfrnll;ś;iioainosa lia1czląób,PPs.Grrrpa'lrfi1lovlana
lls'.iiI.ŃY"J"iii"óiósó1riiu'yu rlii.ite z !'YansparonLen.o Ł'reśc tz., . . ,A z
się TozpaCl n'ie tlq -ó"-óó.r' i w-.p-y-i-.u..wł*.,
e c ka .a" 

",i;;;ó nJ.o!uia-li.i.{io'łJna KplrT-śrvit.Niepod1eg?'bś- 1
ci .,.I.Ia deinonst,.i;.i"y"ń ń"poó1y ńói.;lvxi s}lk';ó1e'brutaIn:Le. pobiły
lrczesbtrikórv nrarrlfesbacji.lTiele oió6 i"ou"tól'leno i ukarano kQleP.;ianl .

Kilku człorrków,,{;i;;ń;;i;"pi"io ;-;u;;i;-sbłrcia,' jerlna osobł z 8jtupy
sostała aręsutolvana i osadaona w.arósżcig milicy jńym pI3v,*l:/jilczej. ....

ó$fi--ła-roct"ł'a ukarana ,sruywną wysoĘo$ci 21 tysi'.cy. zł./ jest to ::

uczeń'sakoły średniej l ,r
rlrrłoł!"o5 i 10.05 w 6odz.inac;o 15ł|6 Grupa Af1}1owana'.Świt Niepod1ogł.-

ości,, pr"epro'vańźił'a'w oent,.rurn Warszawy.akqje utott<ową.Rozrzucono 2 tys
ulobsk "ygoo*wir'-p*.o"i.ĘpŃ 

.'u"'oiujłó}"ń"oó'popalcia akcji stre jkowyclr .

!- protesł;a"y;i"ylił.ui"tri 
"fl. uily.t"ńże rozrauoane na terer'ic Grodziska

Ma zortięcki.eso.
oclłcrot,!.o5|1e.o5' Ą,,05.{sencje .lłediosJa KPN nada'ł.a .tp.9ł9i?rĘ9T:.:{1y .

słysza}ne na raiicń.róotó'ułycń r łólór1izy j3łcrr W.ntęktórych dzie}nicach

leknxju"iłi:* -*r*ttił:- ltpłl':-il$* l l:Ęii:fiśeśfil"u$i[i''fiłBE"
So}tdarnośc i jednej a.warsaawsrióń_sbrrrktur,'sbldarności'.

rrirocdsgkotg' uii[H"KFN;[;t;ór[owano ! rgzt.sucano w I..YI. I,0 rv Ursusie;
tachntrkun nrerti,ifi6*&;i.;;ń$ń- iń. tiiprzo ia ,r.tcowa .Modycznyu w Pruszko- ..

rvie. '' ń...L tr^'L-. lł^llła.i
lłłlłręW afuj.ąlzku z agtuacJą społ.acano-u911tyczną.!"-lh Kabolickioj i.

$jł'odzieź.y Niopodległośclowej wJdJ} bświaóczgńig w..ruó;iiń-ciytjmv n.int .

!' . . . do&a €a Jny slę zrto}nięnia' wuzł ui t icl. łił?*ł9-'tl$lityóz.ny cb, pr Ływrócea
nia 4o piacj, zwolniorrycb dzia Ła27y gYi1!K'9l1-J.ll.':.ł

lcraoogBo1nieJ zraeszcn!.w zite1e6aliżowentr;m pyl.gŻ 'vlfudzę ]PRI' Nszu|lsnRl
woJ.p*iJ*yir.i"óói*JJtoiowi-ii l,pór do sbołóczeństvła ca}e6o kraju o

B:Ęi|ifi;$slł:E"t;ffi:ii}i"-gła"ł}ni;łlś*łrł*:s:t***'łł:lt!!!łl]
łi.tiiió"iló3"."'g;v- frtóiJłi-tałości.i 

-zós:Lał',pizokaaany aachołlnin agenĆiots i

oraz,oi!czytanJwar.ldycJiRadiasorIłJ.iioc'ivlan.9.Ó5.
.J;;;; Ji2.ói-.i rj ń óóińióę s]rl iorci Tózefa "' P lłsud s lcieso, zo ę !a}e oqplawlg.,, :--;;.;K;ióńouo.ś*.jJńu.w.lllarszawle łńiza *''',_w Je5o i'ńtóncJi.Na.urócaystoś-

oi by}i uuec..i'.teiilii'.pó,ińó*ónońr Marsxa1ka .**żo}niorzó T"eglonÓw 1 . i

I;#*'il.tll*:ę;*i:i:ęili'łl*i;,-nin"Hffii;::l*:::':':" 
u"'":o:**"

.c.oe.o.Rocanioę ffii;ili..'.Ął'sudcliioso '.uózc:lł'Y także ''6ztanĆlar Młodych' '.
r,aa1.8sncza;ąc.ni-i.tr, z łpditn ślt'r3*r5'.o5 ry,95/ notkę.w której czy.ba- ,

nx"ż,enasarkoseu-MórsabżłrłnaWav6Lu.ń"..zł'oź-onovlieńcoiviąaankl
kwiatów.'.rqi*siiii*"fii"fiaffi iltar.au róójtł.tor,ów tego ''pabriotycr'nego,, ;

plsna a&-nostit nle będzte.
oo}eooeljczeir Technikttnr Ulektromechanioeneijo in. Kasplzaka dostarcz;ł.

reda kcJl zbió:" inf ormac ji, zkbóryc-h mo14a dowledz.ie.Q siQ rl. in.: pro*
óuxcja-v,l rolnictlvle spaółó.w lga,?.o tńjz1dlu:lenio PRI, wzlos]:o tr l+.łald.'
óeńł"[oszr;ow ii ńtrzy''rin1a były-yyższb o zar" w stosunku clo roku u.bitl6łe.
go.-czy budujeny drugą Rurnunig ?

'oi.oooilfocżórui ń6 t,oridję był.o-coś,co przypomina}o vlynriocinyi stolór'ka
wy8ląda. jak bor VI ka{iegorti; initac je mt.ęę? kroin} nożan].' l(i:of e wy-
dóilańe pó uprzednim nplśanrq Rf. noża wybitego ąe uchw}cie i pr.'l.so*

. narrow iycn.o'1qanka pobierające6o bo narzQdzie'|-po.wiedŻlięŁ r:l:Lr.-ł;l:|{;.':lj"-+c

Bursy. Sairolnictwa fawodowóBo nr. 6 prry Qkopowej 55a.
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