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Drodzy Czytelnicy !
Oddajemy w Wasze r$ce 1-azy numer"Biuletynu Informacyjnego oolidarnoéci
Polsko - Czechoslowackiej* w wersji polskie j. BSoiidarx?.oéé Polsko - Czechosiowaoka* jest ugrupowaniem od kilku lat aiuž^cym wymiaoiie inforraacji
i kontaktom ui^dsy niezaletnyrai ugrupowaniami w Polsce i Csechoalowacji.
jSlulatyn" siuíyd ma zarówno inřormowaniu o dzi&Žaniaoh podejraowanych
przez"SPCz , jak 1 wybidrczej informační o sytuác-jl w kriju naszyoh przyjacidi. Oczywiécie, zakres problematykl, jak í ilosd mateřiaidw znáczni©
przeraataj* skromné wyniary naszego plama, atqd aukcesywnie prezentowac
bfdziemy przegl^d materialow, ktdrymi dysponujemy, 1 ktdrych t2rumaczania
oferujemy wazyatklm zainteresovaným pismom oblegu niesaležnsgo,
n
"Biuletyn^spelniad ma wi$c z založenia klika ftinkc^i: trybuny°SPCz ,
agencji poérednioz^cej w rozpowszechnianiu materialow dotycz^oych Czechoslowacji, jak rdwniež
»tailorům dyskusyjnego, na ktdrym, mamy nadziejg,
dyskutowane bfd^ wszystkie problémy dotycz^ce reletc^l i w3pdlpracy migdz;
naszymi spoleczeóstwami.
Szczupla obj§toád *Biuletynu* limitowana jest w tej chwili niezmiaraie
skromnými arodkami, jakia mamy do dyspozycji. P]afrujemy jednak, tr miar§
rozwoju, powi§kazač objetosc naazego plama."Biuletyn Informacyjny* b§<izla
przeds wazyatklm biuletynem praaowym, przeznaczonjym na užytek innych redakcji. tfiniejsza, polaka wersja, wyprzedza níeco verajf czechoaiowack^,
ktdrej wydawanle planowane jest od przyszlego rok*-. Oczywiácie, przy opracowywaniú i gromadzeniu materiaidw, ktdre znajdq 3ie w najbližazych numerach aktywnie uczestnicz^ naBi przyjaciele z Czecioslowacjl,
Žywimy nadziej§, že*Biuletyn" apelni swoj^ rol?;i okáže si? przydatny
w zwi$kszeniu wzajemnej wlsdzy o aobie obu spoieczeáatw.,
Bedakcja
SPOTKARIA WBf*4TRZ BLOKU ?
wapólnoty losčw
oelów, Ghodzi wi§
tež o wizj§ jprzys-/ žcáci, o obraz
Pytáni* co przynoasq spotkania wew- zjeclnoczonej Europ.y, w ktíraj wspóipraoa mi^dzy narod-jni i panatwaml
n^trz bloku sowieckiego jest tylko
uklada al? * miar® h&rvonljnie,
••* pozoru pytáni«» o skutéczncóó
integraeja goapodareza 1 polityczna
dziaiaň. Jak bowlam wskazuj^ doáwiadozania, nie iatniejq, dzialania
i^ezy 3i§ z roawcjem loalturalnya i
absolutní« skuteozne, sukcesy przy- apoiecsznyrr! ^arodďw wchodz^cych w
nosi zaá suma rdinorodnyoh, cz§ato
sklad wapólnoty. Problém ten juž
sprzecznyoh, wysiikdw. Dyskusja
dziá nie jest e.b3trakc.j^ wobec lnwi$c pr«ifdsy zwolennikami konceptegraeji v ramach Surcpy Zachodniej,
oji jednorodnej i jadynej polityki
gdzie granice ccraz wyrafniej stajq
polskiej, • stronnikami wapélnych
ai§ sytiboliczngi kreek^ na Tiapie,
dsiaiai n«rod<5w impérium nosi wasel- zas uczucia narodowe wzbudzají*. sif
kis esohj sporu o filozofi? polijedynie przy -necsach pllkarskich.
tyesna, o wartoéol, M WÍQC i o przy- Ježeli wi^c chcemy w przyszloáci
szioéc. Chodsl w nim bowiam o to,
stač ai§ cz§ácie, takiej zjedaoozoesy w tan^osy inny sposdb bgdziemy nej Buropy, muainiy z jednej stroay
juž dziá uczyč 3i§ wspóípracy z lavzmaonlač pr«ekonanie o odrjbnoáci
PolákÁW, o leh szozagélnych cechách nými, z drugiej zas budowaé peezui ssessgólnyoh, spsoyfiosnyoh sada- oie godnoóci i odr^bnoáci nar®dsws1
nlach, »uy tet b«dsienqr aig starali na trwažych »odstawach. A t«lu( t
budovač peczucle ponadetnicznej
podstaw^ jest wlaánle otwartíjjč

na wartoáci odkrywane w innyoh i umiejetnosc przekazywania innym wartoáci swej kultury narodowej•
I ten wiaánie styl myálenia i upřewiani* polítykí przeoiwatawia alf
wywodz^cemu 3í* z poczqtku wieku
mysleniu o egoizmie-narodowyra i narodowfij ekapansji, które przy wszy®tkich pozorach realizmu i trzaáwoáol oddala nas od Europy' 1 zamyká w
partykularnych problemach. nie poswala na zrozumienie przemlan zaehodz§cych w dziaiejazym áwiecie.
Zaintereaowanie 1 aympatig áwiata
zawdzi§cza dzlé Folaka atworzeniu
íenomenu«Solidarnoáoi" - ruohuf kt<Sry odwoluj^o aí§ do wartoáoi uniweiv
aalnyoh, podkreslal zarazem awe
przywi^zania do tradyoji národowej,
który odwoluj^c si§ do religijnyoh
wartoáci chrzaácijaáatwa i Koéciola
katolickiago, byl zarazem ruohem
ponadwyznaniowyra, ruohen, ktáry zaprzeczaj^c niazczycielakiej ideologil walki klas, dqžyl do stworzenia
apoleczeriatwa w oparciu ó róinorodne wapólnoty budowane na odwolywaniu 8i§ do wapólnych intereaów.
^Salidarnoáé" byla wyzwaniem dla áwia»
ta totalitarnych ideologii i dla
éwiata bezideowej kon8umpcji, leoz
byla tež doskonale wpiaana w éwiat,
w ktdrym ideologia praw ozlowieka
ataje aie atrategi^ walki z wazelkq
przemoc^, niezaležnie od tego pod
jakimi aztandarami jeat ona ukryta.
Dlatego tež azczególnie cenne 84

naaze apotkania z tymi, którzy pragni| byč ludžmi wolnymi. Owe apotkania,
esy to bezpoárednie, czy tež poprzez
poáredniq wymian§ myáli i doáwiadezeň, wywolujq apecyficzne e-noeje
brateratwa, którego nie sq w atanie
nai odebrac polieje i wigzienia.
Spotkania 8 Czechami i Slowakani
ni&ty wlaánie z tego punktu widzenia
znaozenie azczególne. Przez lata
próbowano tu zaalač wzajemn^ nieufnoáé, podayoano apory graniezne,
ozono wizjo mityoznego Czecha tohórsliwego mieazczucha i -nityeznego Polaka - pijanego azlachetkl.
• nie ma grozniejazego przeciwnika
dla naazyoh narodáw niž reaentyment,
uprzedzenia, poprawlanie wlaanego
aamopoczuoia przez patrzenie z po~
gard* i wyžazoáoiq na lnnych. W ten
bowiem ftpoaób «tajeny ai§ wigžniami
impérium, ofiarami a zarazem twóroami totalitarnego syatemu. I ježeli aožeay jeezcze dziá raówič o miaji
naezyoh pokoleň, to jeat niq wlaánie
prseiamanie tych stereotypów, które
nie pozwalajq nam na rzeteln<| analiz§ otaosajqcej naa rzeczywiatoáci.
Žyjewy w epooe przemian, w arze ,
gdy syatem komuniatyezny zdaje ai§
chylič ku upadkowi. I na8z$ przyazloéč tworsymy juž dziaiaj.
Spotkania z ozechoalowackimi przyjaoiólmi aq wiaánie wyjéciem naprzeoiw przyszlym wydarzeniom.
Jaa

Lityňaki

0 WSPbtPRACr POLSKO - CZECHOSLOWACKIBJ POWISDZIBLI t
Potrzeba kontaktów w celu wzajamnego poznania i poszukiwania wyjáč z globalnych problemów ludzkoéci jaat tak oczywiata, te oalkiem daremne jeat
apekulowanie o tyra, czy ma to moralnq, polityczn^, czy innq motywacje.
W atoaunkach czechoslowaoko-polakich dodatkowo uzaaadniaj^ to wapólne grak « , pami^č historycznych doáwiadczeň i podobné perypetie z ayatemem polityeznym. Wapólpraca niezaležnyoh obywateli Czechoslowacji i Polaki može
z^tem: - ze wzglgdu na podobny ayatem, prsy jednooseanych ietotnych róžnieafeii w epolecznej atrukturza - przynieéé znacz^ce inicjatywy. I to zar<Swnr zmierzaj^ce do pokonania prseatarzalego ayatamu polltyoznego obu kraJak i: do azukania metod i uatalenia za kra au auropa Jakle j integrac jiná bazie pluralizmu i demokratyožnej interakoji rótnych narodowyoh i zbiorz^ych podmiotów europej8kiaj kultury polityoznej.
Trzeba powiedzieč, že jeat to dopiero pooz^tek drogi.
Jiří Dienatbier
/Infooh, nr 10/87 /
,£$ autentyezne, tzn. nie zorganizowane i nie kontrolowane przez
wlfcáze otntraln^, kontakty poni^dzy obywatelani réžnych paňatw bloku radsieakiego maj^ olbrzymie znaezenie. Nie tylko dlatego, že poglfbiaj^
wwilenm^ Zaajomoáťí i zrozumienia apolaczeáatw tych paňatw, ale rdwniež
te tworzq podatawy do moiliwaj przyaztej koordynaeji ich walki
" ^ í »í

• '

Vaclar Havel
/Inf> oh, nr 10/87 /

IHFORMACJE
8 XII 87 - W Pradze na Kampie, jak co roku, odbyta eig nieoíicjalna damonatraoja w rocznicg émieroi Johna Lennona. Uczeatnloy deraonstracji podpiaywali petyoj? do prezydenta Husáka i Michalia dorbacsowa
w šprawie wycofania wojak radzlecklch z Czechoslowacji, akrócenia stu ¡lby
wojskowej oraz prawa do odbywanla siužby zaatfpczej. Petycje podplaalo
przeazio 200 oaób. Interweniowala milicja. Zatrzymano 8 osób, 7 z nich
zwolniono po kliku godsinaoh.Osmy z zatrzymanych - OTA, VAVERKA, czlonek
Sekoji Jazzowej, aygnatariusz Karty 77, do póžnego wleczora 10 XII nadal
przebywai w areezoie.
8 XII 87 - W wlaku 68 lat zmarl na emigracji Vladimír Tosek, redaktor
czaaopiana "Liaty".
9 XII 87 - W Pllznie Slutba Bezpieczeristwa 1 milicja rozbily underground»
owy koncert rookowy. Jeden z muzyków, RADEK MICHALIK, zoatal
zatrzynany,
10 XII 87 - Mifdzynarodowy Daleá Praw Cziowieka 1 Obywatela/39 rooznloa
podplaaala Karty Praw Cziowieka ONZ/.
W Moskwle, na aemlnarlua nt. praw cziowieka, które zorganizowala niezaležna grupa "aiaanoat". przybyl JAK URBAN, sygnatariuaz 1 representant
Karty 77 na to saainarlun.
10 <11 8 7 - 0 godz. 17.00 na Rynku Starego Kiasta w Pradze odbyla si$
2-godzinna démonatracja, zorganizowana przez Kart§ 77 z okaaji I.íi§dzynarodowego Dnla Praw Cziowieka. Udziai wziglo 2-3 tys. osób. Wobec 12 dzialaczy Karty 77 zaatosowano od rana areszt domowy. Zgromadzona
vvokól Rynku milicja zatrzymywala znaných agentom sygnatariuszy Karty 77
i zawracala ich do domów /iqcznie 18 osób/. Zatrzymano 35 uczestników manifestacji. Jeden z nich, JIRI 3UNT0RAD zostal pobity. Na transparentach
trzymanych przez manlfeatantów widnialy hasia: "Uwclnic wi§žniów politycznych", "Demokracja, Wolnoáč, Karta 77".
11 XII 87 - Jako Dokument nr 8 Karta 77 wydala oficjalne podzi§kowanie
Polakiej Partii SocjalÍ8tyoznej za list wyslany przez PP3
w rocznic^ I.Ii § d zy na r o d o w e go Dnla Praw Cziowieka. Podz^kowanie Dodpiaall
w imieniu Karty 77 Jej rzaoznioy: Jan Litomyski, Libuee Silhanova, Joaaf
Vohryzek.

Ukoňozony jut moetal druk pierwazej pozycji z "Kolekoji Literatury Czeohoalowaokiej", »-apólnej inicjatywy wydawniczeji»t>alidarnoéol Polako - Czechoaiowackiej* i Inicjatywy Wydawniosáj
Aapekt we Wroolawiu. Jaat niq powieáó Bohumila Hrabala:»Oba£a*>
giwaiem angielaklego króla , która w Czechoelowacji ukazala alf naklade*
wydawnictwa Sakoji JazzowaJ - Jazz-petit. Niebawem do nabycla u kolporiaTŮM - znakonita!
V przygotowanlut J. Skvoreoki -«Wyjqtki ze sztambucha - vybór tekat^w
literaokloh J. Skroreckiego.
ač tť

m

PRZBOI4D CZA30PI3M
"IHřORMACB 0 CHART? 77" /Infooh/ - biuletyn informacyjny Karty 77, naí'»*
ataraze plamo wydawane w Pradze, ukazuje si? nieprzerwania od atyezni*
1977 roku, obeonie w nakladzie 1000-2000 /i wi$cej/ •gzempl^rzyj.w i<a£a*
nlu redakoji plamo flrmuje Petr Uhl. W zaletnosci od potrz«b» pisijio -uka**-'
zuje ei§ ras lub dwa razy w miesi^ou. Zawiera, m.in, oficialn« tokmwpíW
Karty 77, oéwladozenia Komitétu Obrony Nieaprawieáliwi* řr»»áiadpaw»3ř4S>
/VONS/j^krétkie artykuiy polityczne, bogaty ze»taw infomaoji, felietony,
raaterialy dokumentacyjne niezaleinego obleču.

"HOST" - "nleregularnik, wvchodz(|ey tak czeato, Jak czaa, pleni*d»e, energi» i ... pozwoli", jplauo lit.-kult., wydawane w Brnie, kierownikiam grupy
redakoyjnej .1«®* Duean„Skala. * nr II/III s 1986/87 /okoio 400 atron, A4,
lyatraoje Jirago Kolara, wydawane na rdinob&rwnym papiarze/ m.in.:
Jirl Kratoohwil - "Literatura terae"»!* aprawie á-riaroi Pavla Švandy - Iva
Kotrla, kai^dz Joeef Adameki Vaclav Havel - Kuazeniej Ladlal&v Klima "Filozoficzne liaty prayjaoiói".
VOKNO" - ozaaopiamo "drugiaj i lxm«J kultury", piano undergroundu /ruohu
kontrkultury wywodz^cego a1® z tradyo^i poathipiaowakieá/; wydaje równiež
kaaety video/tzw.Videomagazin Vokna /, nagrania magnetofonowe i kai^ikl.
W nr 11/87 /okoio 200 atr., A4/ zna;Jdu;Jemy m.in. t reportáže z niezaleínych festiwali i konoertów tiuzyki rookowej, z nieoficjalnyoh galerii obrazów, reportáž z happeningu na zámku praakim, punki w Czechach, uwagi o
zlikwidowaniu podziemnego piama i atudla filmowego 3ado/Maso.
"PROSTOR" - niezaležne czaaopia-no wychodz^oe od 3 lat w Hradec Králové,
kolportowane bezpiatnie! W numerze 9 z czerwca 87 /formát A5, 99 atr.,
sitodruk, iluatracje/ m.in, : "Gorbaczow-tak czy nie?"; reportáž "Wieczór
przy video1'; rozmowa z nauczycielem i ankieta o wychowaniu; recenzje, felietonyj fragmenty kaiqžki Bohumila Hrabala "Weaele w domu"/anons publikacji, kťor^ "Proator" wydal w aierpniu 1987 r./,
"IKÄOBMACB 0 CÍRKVI" - niezaležny biuletyn informacyjny katolików.
W nr 7/37 /biaiko, A4, kilkanascie atron/ znajdzlemy, n.in. : prze-nówienie biskupa Joachims Wanke z Erfurtu; informaoja o ohrzešcijanach w Jugoaiawii; rělac.je z wizyty Jana Pawia II w Polace.
ÍRBVDI ,'ER REVUE" - "off ghetto magazíne", którym kieruje "Sweet Jane",
apoi.-lit. piamo miodeá generacji, wychodzi 3-4 rasy rocznié^ na bardzo
wyeokisi poziomie edytorakim /oca 200 atr.f A4, technika nieazanat biaiko,
ksero, sitodruk, druk komputerowy, bogata oprawa plaatyczna, znakomioie
zreprodukované plakaty i zdj§cia/j pcaiada wiaan^ edycjf ksí^žkow^.
W nr 7/i"
z sagraaicznych autorów m.in. : Edward Limonow, Kazimierz Brandys
xvikowaki, z czecho^iowaokioh autoréw: Joaef Topol, Vaclav
Have „
xoc Bendy, Martin Paloua.
UWAGA 5
•ö/ v M
c-aaďo-t

• ••«•
r ?

PODgl^KO • ASIA

' '; ' '
" ' ' '
'• * : ' '
je : aintereaowane otrzymanlem tiujnaozeň materiaiów z w/w
c kontakt za posrednlctwem przedstawlciall "Bialetyna".
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,3e "iec.znie áz 1.
<•• ¡yets^yatklm czechosiowaokla piamom i wydawnictwom
emj gracy^nym, .¿tór« v-j> wiedziaiy na naaz apel*
Redakcji czr«oplr^
.ívedectvi" w Paryžu,
»•ydavmicí*-: Ir.d-w Kolonii i zwi^zanym z nim redakcjom pism "Liaty",
n

150000

"Obi-j-s",

lyéemictr PmD, OBRXS/KOKTUR w líonaohium,
Redakcji piema "Paternoster",
Wydawnictwu VIBSR a ^iednla,
Rede KG: i "Saat Euroo«a» Reporter" w Londynie,
Wydawni ^
PALACH
?.*:SS » Londynie
oraz nt-szyv wieder •
píéayjacioiom.
Przepraaiasiy za wyj .kie z przyczyn loaowych apdžnienie potwierdzetí. Szczegóiowe potwierdsenia w drodze.
DíifkuJ^my iFFT! za 300f
Kontakt » B uletynem" za poáredsiotwemi
Pawai toc^íba, Wroclaw, ul.Stefcsyka 69 tel. 48 12 06
Miroaiaw Jaaiňaki, Wroclaw, ul. Kosanowska 73/11
R«d«guja zespdl
H w M r »«mkniQto 11.12. 1987
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