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POLSKO-CZECHOSLOWACKA

Dnia 3 I 88r. Karta 77 wydaia oéwiadcaania wzywaj^ca do powazeohnago poparcia, znajduj^cego sig w tragicznej aytuacji, národu rumuňaklago.
W oéwiadczeniu zaproponowano, aby 1 lutego 1968 r. we wazyatkich krajaoh
odbyiy si? publiozna demonatrac,Je 1 pikiety pod arabaaadami Rumunii oras
zaapelowano o powazachnq akcj? intarwancyjnq éwiatowej opinii publioznej
przeciwko draatycznyrn posunl^olom wladz ru-nuňakich, apychaj^oyia apoiaozeríatwo Rumunii póza nawiaa cywillzowanaj egzyatencji.
?o::ižej drukujamy apal "Solidarnoéci Polako-CzechoBiowackie;j,1 dotyczqoy taj
aprawy.
APEL

"SOLIDARNOÉCI POLSKO - CZECHOSLOWACKIEJ"

Wzywamy waayatkich do czynnego poparoia inicjatywy Karty 77 na rzaoz
aolidamoéol z narodam rumuňakim.
Rumuni žyj^ obecnie w tragicznych warunkach ekonomioznyoh
i aoojalnyoht ur^gajqoyoh podatawowym wymogom cywilizowanego áwiata. Dyktatorakia
wiadze wspóiozaanej Rumunii krwawo tiumiq wazalkia przejawy buntu za atro.y doprowadzonaj do rozpaczy ludnoéoi. Wydarzenia w Braazor dowiodiy, iž
wiadze nie za-nierza^q znienié awojaj polityki, godz^caj w biologiczne podat awy národu.
tfzywamy do pikiatowania a-ibaaady ru^uriakiej w dniu 1 lutego 1966 roku,
Dniu V!ií<3zyn«rodowa3 Solidamoáoi z Narodam ŘuTuňakim.
Wzywamy niezaležna organizacje w řolaoe do czynnego waparoia mi^dzynarodowych dziaiarí na rzecz ponooy narodowi rumuriakiemu.

Wroclaw,

13.01.1986

Solldarnoéé
Polako-Czechoslowacka
r.

Publikujemy ponížej te|at rzecznika "Solidamoáoi Polako-Caechoaiowackiej" w Pradze, Anny "abatovej, przeaiany do Budapaaztu na Saminarium,
zorganlzowana prze« w$gleraklc& dziaiaozy opozyoyjnych weapói z Europejakq Sledu na rzacz Dialogu Wach<5d-Zachód w liptopad^ie 1987 r.
Na to 8eminarium przeaiane roataiy równiež uwagl SP-Cz za atrony polskiej/jednak ze wzgl§du na objftoáč, polakiego tekatu nie bfdzlemy publikowač/.
Radakcja
INFORMACJE 0 SOLIDARKOSCI POL3KO-CZECHOSLOWACKIEJ
Chcialibyémy poinformowaé Seminarlum Butapeazteáakie o dziaialnoéoi
niazaležnel grupy "Solidarnoáč Pol».
ko-Czechoaíowaoka". Przypuazczamy
bowiam, že owa dziaialnožč nawi^zuje

do WaaaéJ dyakuaji o "apoiaoznyon calaoh i perapaktywaoh auropajakiago
ruohu damokratycznago"«
Qrupa ta dziaia niafonnalnie po obu
atronaoh granicy polakc-czechoalowao-

2

klej jut klika lat. Jej dalaiaose w
Polaoe wywodz^ sic glównie se árodowiska HSZS Solidarnoéé, a takte apoáród czlonków ruchu Wolnoéé 1 Pokoj.
Ze atrony caechoalowackiej angatujq
ale w tej pracy gtównie, cho<5 ule wy—
Iqcznie, sygnatarlusze Karty 77.
Iatnlenle grupy oraa zakrea jej dalalalnoáci zoataly podané do publlcanej
wladomoáci doplero 6.07.1987. Dokonal
tego Kr^g Prayjaciói "Solidaraoéoi
Polako-Caechoalowacklej", utworzony
przez 33 niezaletnyoh dzialaozy z obu
krajów, ludzi znaných 1 ludzl b§d%cyoh praedetawicielami niekt<5ryoh
•mlej znaných b^dž nowyoh inicjatyw
nlezaležnych. Kr*g opublikowal równiei adreay kontaktowe £w<5oh gaób,
które przekazuj^ gruple SP-Cz informaoje 1 które takte publikuje informacje tej grupy.
nimit
Anna Sabatova, 12 000 Anglloka 8,
Praha 2
tel.++422 22-19-573
Józef Plnior, Plastowaka 37/8
Wrociaw
tel.++871 21-37-94
Dzialalnoáč grupy *SP-Ca'rozwlngla
ale w atopnlu szozególnym w ostatních
dwoch latach. Przedtem, zwlaazoza w
okreale etanu wojennego w Polaoe,
ograniczala ai§ ozgsto do wymlany podatawowyoh informacji, nlektorych periodykow 1 do aporadyoanyoh wzajemnyoh odwiedzln.
Obeonle zajmujemy ale wymianq niezaležnej prasy, z której póžnlej nieoenzurowane ozasopisma po obu atronaoh
granioy czerpiq informaoje 1 materlaiy. Rzecz dotyozy przekladdw dzlel
literackich, artykulów publioystyozny«h, wywladów 1 krótklch wiadomoéoi.
Cz8chosiowackle ozasopisma nieaaleine, np. Komentarze, Revolver Revue
/nr 8
jest w značznej mlerae poági^cony tej wlaánie problematyoe/,Pražské
Komunikace i in. obok Informacji o
Karele77/Infoch/ publikuje materialy
z polskiej prasy niezaležnej.
Wyrazera wapóipracy niezaletnyoh
ruchów w obu krajach bywaj^ równlet
wepólne oáwiadczenla z okazjl watnyoh wydarzeň.
Po tradycjl mlnlonyoh lat nawi*sywaifo
apotkanie na granioy polsko-caeoho«lowackiej w pierpn^u 1987, praygotewane przez SP-Ca, w którym waifio

udzlal okolo 20 oaób. V ezaale tego
spotkanla sformulowaliémy komunlkat
0 naazych wspólnych zamieraeniaoh
1 celách. Naplsallémy tež H a t do
profesora Andrleja Saoharowa. Do dyspozycji jeat rdwnlež film video utrwalaj^oy nasze rozmowy. Przedstawiclele nlezaležnego ruchu w Polaoe
1 Caeohoalowaoji zložyli awoje podplay pod tzw. Memorandum Wledeúaklm
a llatopada 1986, nad którego powatanlem praoowala Europejaka Sleč na
rzeoa Dialogu Wschód-Zaohód oraa pod
oówladcaenlem a okazjl traydzieatolecia Rewolucji Wfglerakiej.
Solidarnoéč polako-ozechoalowaoka
przejawlla sic szczególnie w praypadku Petra Pospíchala, jednego z glównych uozeatników naazej grupy, który
zoatal uwi^ziony i obwiniony wiaénie
za te dzialalnosé. Dzi§ki ogromnej
solldarnoáoi zoetai on po 4 mleal^oach zwolnlony z wigzienia w majů
1987» pray ozym wiaánie w Polsoe proteatowano na raecz Petra najllosnlej
1 najintensywniej.
Poazukiwanle wapďlnego jazyka 1 roz
azeraenie wzajemnego poznanla umožliwl aapewne równiež nowy film video,
który wyprodukowalismy w Czechoslowac
ji pray technioznej pomocy East
Suropean Cultural Foundation z Londýnu. /Organlzacja ta, wapčlnie a
Pallach Preaa,oeeato pomaga nara koordynowaé róžne akoje w skali miedzynarodowej/ Pilm aawiera wywiady^ z oámioma ozlonkaml Kr§gu 1 grupy SP-C^
któray zaatanawiajq sip nad anaese.niem 1 dalazyrai perapektywaml nleaaletnyoh kontaktów czeohoslowackopolakloh. Wapóln^ daialalnoád staraný ale poaaerayč o kolejne daiedalny.
Przykladem mote byč wapolna manifeataoja ekologiezna na granioy pod haalem "Ratujmy Karkonosze", ktorej
aasi$g aoatal jednak znaeznie ograniozony w wynlku interwenojjl milioji.
Pragn^libyémy Was aapewnié, že aarówno w Czechoslowacji, jak 1 w Polaoe iatnieje aalnteresowanie podobnými kontaktaml 1 wspólprao^ a nleaaletnymi inlcjatywaml 1 grupami w innych krajach.
Utrzymujemy juž od dlužeaego oaasu
pewne kontakty, azozeg<51nle a prayjaolólml a NRD 1 W§gi«r.
10 XI 1987

Anna Sabatova

KR^G PRZYJACIÓL

"SOLIDAlUJOáci řOLSKO-CZICHOSLOWACKISJ"

/Wapólna oůwi&dczeni® iziaiaczy ruchów i inicjatyw niezaležnych w Polmc*
i Czechoaiowacji dotycz^oe dzlaialnoácl "Solidarnoéci Polako-Czechosiawackiej,/
W tym roku upžynie dziewi$c lat oci pierwazego apotkania aygnatariuazy
Karty 77 z czionkani ówozeanego Komitétu Obrony Robotników /KOR/, póžniejszymi dziaiaczaai "Solidarnoéci". Rozpocz^ta wówczaa wspóipraca byla
kontynuowana mimo oz^atych ataków aparatu repreaji w obu krajach, takich
ak zwi^zane z kontaktami miedzy KOR-em a Kartq 77 uwifzienie Jaroalava
abaty i poatgpowanie karae wobec Tomaaza Petřivego, jak i obecnic uwi?~
zienie za rozwijanie wspólpraoy ozechoaiowacko-polakiej Petra Pospíchala.
Wažnym przeiomem w naazyoh kontaktach byio zaioženie grupy wspólpracy,
dziaiaj^cej zarówno w Czechoaiowacji, Jak i w Polsce, grupy, która w roku
1981 przyjeia nazw$ "Solidarnoác Polako-Czeska".
Jako uczaatnioy róžnych Iniojatyw, ruchów i dzialaň niezaležnych chcemy
tym oáwiadczeniem podkreélió bardziej publiczny charakter prac tej grupy,
która od tej pory prsyjmuje nazw§ "Solidarnoáé Polako-Czechoalowacka".
Wyrázem naazego uznánia i painego poparcia dla prao tej grupy, a takže
deklaraojq gotowoaci wapóipracy z jej czionkami w celu poglgbiania niezaležnych polsko-czeohosiowackich kontaktów jeat Kr^g Przyjaciói "Solidarnoáci Polako-Czechoaiowackiej", który niniejszym proklamujemy.
Ugrupowania "Solidaraoéó Pol8ko-Czechosiowacka" jeat, podobnie jak dotychczaa, autonomicznq grup^ dziaiania, niezaležn^ od istniejqcych ruchów
i inicjatyw apoiecznyoh. Obazarem jej dziaialnoáoi jeat wymiana informacji
doéwiadczeň,wydawniotw niezaležnych oraz koordynaoja najróžniejszych inicjatywrai§dzynarodowych.Wazyatko to "Solidarnoéó Polako-Czechoísiowacka"
realizuje w ramaoh azarazych kontaktów mi$dzy ugrupowaniami niezaležnymi
w krajach bloku waohodniego, majqcych na celu rozwój wapóipracy w tej
czgsci Europy i na cažym swiecie. Dia ulatwienia komunikacji i koordynaoji
publikuje alf dwa adraay ludzi, którzy przekazywac bgd§ informacje dla
"Solidarnosoi Polako-Czechoaiowackiej", a z drugiej atrony podawaó bfd$
do wiadomoóci publicznej informacje tágo ugrupowania. Sq to:
Anna Sabatova, Anglicka 8, 12000 Praha 2 - Vinohrady, tel. ++422/22-19-573
Józeí Pinior, Piaatowaka 37/8, Wrociaw, tal. ++871/21-37-94

W Pradse, WrocJtawiu, Warazawie i Brnie, dnia 6 lipoa 1987 r.
/Doi^czone do nazwisk sygnatariuazy tego oáwiadczenia nazwy ruchów, inicjatyw itp. aiuiq jedynie orientacji, nie oznaczajs, že caže ruchy, inicjatywy itp. si$ s nim utoiaamiaj^./
Vacla^ Benga, Egon Bondy, Pat{ Cibulka/aamizda$ muzyczny/, Jan Sarnoguraky, Jiri Dianatbier, Luboš Dobrovaky, Mikloa Duray/Komit^t Obrony
Praw Mniejaaoéoi Wfgiarakiaj w Czechoaiowacji/, Miroalar Kusy, Ivem
Lamper, Ladislav Lia/aaatfpoq przewodniczq^ego PIDH,- Migdzynarodowe;}
Peder^cji Praw Cstowieka^, Vaclav Havel, Vaclav Maly, Lenka Muljerova
-Marečkova, František Starjk/Vokno/,Jaroslav Sabata, Milan Šimečka, q :
Petr Uhl/Infornaos o Charte77/, Joaef Vohryzek.
Leazek Budrewioz, Zbigniew Bujak, Andrzej Drawicz, Andrzej Falkiewic,
Wiadyaiaw Praayníuk, Zbigniew Janas, ks. Leon Kantoraki, prof. Jan
«1*
nowski, Jaoak Kuroň, Barbara Lalsuda, Jan Józef Lipaki, Jan Litydaki,
Zbigniew Romaasswaki, Bohdan Skar&dziňaki, Eugeniusz SzuTliajko, Her.^yic
Wujeo.
OBSL0GIWALEM ANGIELSKIEGO KRÓLA
•Bohumila Hrabala
juft u kolporterów - tylko 500 zi.

18.06.1387
BO TXMCZA30WJBJ RADY HSZZ SOLIDARHOád
D*i*ki seliáítMdici wialu ludai s mojaga i Waaaego krajů, »raz * innych p&ňstrr, eoataiem zwolniony * wi$aie*ia 18 maja. Poat$powanie k a m s
nadalfcrtra,ale wierz§ oingla, že áledatwo w mojej sprawie zostanie umoraoa&a, a wasystkie zarauty odwolane.
Daifkujs Wam sa poparoie wyraáone popraez protest, który skierowaliécie
praaciw mojemu uwigzieniu. Protest W&sss byl nie tylko jednym z dzialaň,
które doprowadaily w koňcu do mojego uwolnienia, ale takže byi wyrazera
salaohetnoáci oelów Waazej organizaoji awi<|akowej, ktéra nosi tak znacz^c^ nazw§.
Solidamoád, w jej potocanym sensie, -nusi przekraczaé granice, które
istniejť* mi§dzy ludzmi. Jeáli. uda sie jej przekrooayč i granice migdzy
paňatwami, wzbudai tym samým w obecnáj doble now^ i powažn^ nadziej? dla
wsaystkich ludzi dobrej woli po obu stronaoh granicy, zarówno dla naa,
jak 1 dla Was.
Praekažcie, bardao Was prosa?, moje podzi^kowaaia wszystkim uczeatnikom
Wasaych niezalažnych organizaoji, którzy starali sig o moje uwolnienle cay to praea przeayianie pozdrowieň do wi§zienia, apeli do czechoslowackloh urz§dów, publiczne informowanie o moirn przypadku, czy chrzeácijanský
modlitw§ i parai§ó. Jestem przekonany, že dzi§ki wzajemnej i wspólnej aolidarnoáci možemy osiagnqó zwolnienie dalazych wi§žniów, którzy dla na
azyoh wspólnych idealow
i b§d$ gotowi poáwi§ció wlaan^ wolnoáé.Dzigki
taj solidaroosci možejjjy stopnlowo wspólnie stworzyé aytuacjf, .kiedy pojfcia wi§ánia polityc.3HQ.sgo atanie si§ poj^ciem hiatorycznym. .
Petr Pospíchal
Arbesova 6
63800 Brno
PRZYKLAD 3EKCJI JAZZOWEJ
1 atyoznia br. wyazadi na wolnoác
Karel Srp, ostatní z aiedmiu areaatowanyoh wa wrzesniu 1986 r, czionków klerowniotwa Sekoji Jazzowej
Praskiego Oddaiaiu Zwl^zku ííuzyków.
Warto praypomnieč najwažniejsze fakty
a tooz^eej ai® od 1971 r. hiatorii
praakiaj Sskoji Jazzowej, bowiem w
porównywsnym po 1968 r. do puatyni
pejaažu eaeaklej kultury, Sekeja sta
aowiia oazf.
Zaaadniczym nurtem daialania praskioh jaaamaaów byio organiaowanie
koncertów, a przede wsaystkim Praakich Dni Jazzowych, podczas któryoh
prezentováno glownie mlod$, awangardow* muzyk§. Sakoja animowala równiež
daialania plastyczne i teatralne. Aby
nie utracic caikowicla kontaktu z rodaim^ i swiatowq sztukq wspólczesn^,
praianie aaiožyll wiasne wydawniotwo
- "JAZSPSTIT", w ktdrym ukazywaiy si§
tekety literaokie/poeaja rookowa,
teksy Lennona, powieáč Hrabala/, a
takže analizy i praoe teoretycane,
traktujíce o awangardowych nurtaoh
aatuki wapóiczesnej.
Eóžnorodna i iamiqca satamp§ ořiajalnej kultury aktywnoád adobyta

Sekoji kilkadzieslqt tyal^cy czionków
i wspólpracownikdw. Takiego iamania
paňstwowego monopolu na kultur§ komunisci nie -nogli zdzieržyč. Po wielu
aaykanach adminlstracyjnyuh, žywo
przypominaj^cych próby likwidacji naszego Teatru Osmego Dnia, Mlnisteratwo Spraw Wewn§trznych rozwi^zaio
w atyczniu 1985 r. caly Zwi^zek Muzyk«5w, do którego naležala áékcja. Jej
caionkowie nie przyjgli tej arbitralnej decyzji do wiadomoáci i dzialali
nadal, raimo rspresji i trudnosci naterialnych.
2 virrzeánia 1986 r. areeztcwano szeáciu czionków rady SJ, pod zarzutem
prowadzenia nielegalnej dziaialnoscx
gospodarczej/to tež známy z naszegc
podwórka/, Opinia publicana zareagcwala na ten gwalt bardzo ostro, co
jak sig wydaje, zaakoczyio wiadze Cz»
choslowaoji, przyzwyczajone raczej dc
biemoáci apoieczeňstwa. Wyatarczy powiedzied, že pierwszy protest podpiaalo w Pradze dwa tysiqce ludzl.
Odezwali sl§ takže zachodni-intelektualiáoi i wybitni uuzycy. M.in.
przewodnicz^cy Mi^daynarodowaj Paderaoji Jazzowej Cbarlas Alexander nie
uznal roawiqaania Sekoji, protestowali piaarae, np. Graham Greene,William
Golding, Arthur Miller, William

Styron, J«hn Updike, Adam Zagajewski,
muzycy Dave Brubeck, Gil Evans, Phil
Colins i Yehudi Menuhin.
¡Mim» to s^d rejonowy Praga 4 skazal
11 marca 1987 r. Karela Srpa^na 16
raies. aresztu, Vladimíra Kouřila na 1
10 mies., Josefa Skalnika na 10 mies.
w zawie^zeniu na 3„l&t$, oraz Cestimira Hunata i Ťornaaa Krivanka na kary
I DO 8 mies.^aresztu w sawieszeniu na 2
;lata* Milosa i Vlastimila Brdów wyiqjczono ze sprawy a® wegl$du na ziy
stan ich zdrowia. Po ogloa*eniu wyroíku kilkuset przyjaciói skazanych dingo skandowalo »h&ába, haába....". Ska,zuj^cy wyrok jest nie pierwsaa i nie
ostatní^, zapewne mor&lnq kl§sk% ozeakiego wymiaru sprawiadliiroéoi, ale je~
go stosunkowa - jak na praktyk? - iagodnosé, jest mimo wszystko sukcesem
solidárné;} akcji wolnej opinii publicznej. /Szkoda, že zabrakio w niej

glesu polskich. jaazraanéw./ iíajwl§ksse
jednak zwyci?stwo odnieáli sami oskar
zeni, którym udaio si§ obronié niesaležnosč twórcó-w i , dzieki swej ,poata
wie, rozbudowaé stworzony przed areaz
towaniera osrodek niesaležnej kultury,
Ju4 po procesie, na przykiad, powstaio
pismo i wydawnictwo "Jazz Stop", na "
wi^zuj^oe do dziaíalnoáci Sekcji.
Naši czescy przyjaclele nie rezy^nu
jednak:z oficjalnego dziaiania. W
naž^zierniku ubiegjego roku^Vl^dimir
Kouřil, • Gest-nir Hugat, Tomas Křivánek
Joska Skalník i Jiří. Exner powoiali
komitét aažožycieiskí. Towarzyatwa Muzyki Jazzowej r Unii z Kultury Swiatow^ - HNIJAZZ i osekají na rejestracj§. Powodzenia,
Jot.

PRZaGLA© CZASOPISM
"Kriticky sbornik" - ukazujíce si§ od 7 lat pismo spožeczno-literackle.
v? nr 1/1987 /A4, maszynopis, 108 stron/ m.in. wykžad CZ. Miiosza przygotowany ne konferencje o kulturze Srodkowej Europy w Uniwersytecie w Michigan,
Rudolf Starý - o filmachs "A statek plynie" Pelliniego i "Carmen" Saury,
"Paryski dziennik" - Jana Vladislava, "Krytyk Josef Vo-iryaek" - Fr. Kautman
"Podal* Triedenskich krytyków" - Caruao.
"Sbomik historicky" - pismo praskich historyków wychodz.«ce od 10 lat.
W nr styozniowym z 1987r* /A4, maszynopis, 174 strony/ m.in. studium Hany
.ajdrovej "Mitdaynarodówka. Komunistyczna a KPCz w latacfc 1921-1923",wspomrtiania wojenne z lat 1938-1945 - Heda Kaufman, u%agi na marginesie dw<5ch
prac o powojennej socjaldemokrcji, ankieta skierowana do czytelników pisma,
"Střední Europa" - przegl^d historyczno-filozoficzny. W nr 7/Í987 /A4, raaszynopis, 148 stron/ m.in. tiuraa.czeni© tekstu Gerharda Wilflingera pt.
"Paňatwowy naród a narád kulturalny" z podtytužem "Wspomnienia o Europie
Srodkowej", uwagi o "Swiatowej rewolucji" Masaryka^ wspoTnnienie Petra
Picharta o wybitnym czeskim historykjj Jcsefie Pekaru, artykuí o tzw. "now
filozofii czeskiej", vrstgp Jana Patočky do niemieckiego wydania ksiqžki
Jaroslava Durycha pt. "Boža tfcza"»
"Dyakuae" - "teoretyczno-polityczny nieregulárnik
7? er 55/Srrr^. /A4•^powle '
lans na kserografie, 20 stron/ m.in. "Pol^czymy bír'
Gesti dra Cisara,
list do MSW CSRS - J.Sabaty^ "Sierpniovry sen" - P.Uhla, "Kil:-:?, uwag do'
povfyžszych tekstów" - V.Tesarovej,
"Komentáře" - pismo spoieczno-polityczne wyehodz^ce od 3 lat. S nr 9/1987
/A4. ksero, 124 strony/ m.in. przypomnienie uatawy o przec -igbioratwie z
19ó8 r. , "To niech juž bfdzie socjalizm" Juglja Oriowa, relacjt. z podrdjiy
do Moskwy Michala Reimana, wyst^pienie Milosa Kopeokiego na : jazdzío arty.
3t<5w teatru oraz Lubomíra ?eldka na zježdzie pisarzy, reportáž
Janoucha
"P.P. 1987r.", korespondenoja "Sekcji Pokojowej SZM" z Lublj&ny z KartQ 11
"Pr»igmentH - slowackie pismo literackie. W nr 2/1986/A4, maszyncpis, ilu
títraoje i grafiki na dobrým i bardzo dobrým pozio^ie adytorski
ok, 100
•trou? m.in. opowiadaxii« Dominika TatarkiyKavravacky", tlumaczanla artykuiów poéwi^oonyoh zmariej w 1986 r. egipskiej surrealistce Joyoe Manaour
i jej poezje, artykui R»£ekstein ^ w^giarskim poeeie, malarzu, krytyku i

wyáawey L«.j«aru ŽLaasotu, Irán Dlvi* plaz* j J*.lcu¥i* Dealu, raoenz,)« s trzech
wyztaw artyatów malarzy - RenoTeki»««, řucik* i gaSotIo*, odpowledzi afcuck*»sy
noworoowuj ankiet« RWE a« tanat
w*» s&lntereaoaato w krajew« j
littrafeur»»" s dowcipnya koaentarze* "ří,
"?r«ike komunikace" - czaaoplemo lltaraekle. w nr 1/2 * 1986 r. /A4, matcy**pia, 172 atr./ m.in. tfcumaosania Claude Treamontanta, Jaoquesa Maritaia*,
llie Wleeel^, Czeažawa yiiovza ojaz fragmenty "Prsawodnika po žyciu i dzi*la Joaefa Yaohala" - Jiriego Oliaa, "Wykupienie poezji" - Toaasa Vendovy,
"Pajka Stalina",,- krytyka prózy Milana Kundery - Ladialara Jehličky, wiersse Xarela Doležala.
"Za zaauvky a z bloku»1 - czaaopismo spoieczno-polityczne. W nr 12/1987
/A4. maazynopia, ok. 100 atr./ -n.in. "Przebudowa oay przaatrojei>ie" - AZ,
"Wréóizy • obioków na z^emis" - Milana Hubla, "Praaka Wloana 1968 a radziecka przebudowa" - Z. Jioinaky, "0 poozetkách režimu kultu jednostki w ZSRR"
- L.Kohouta, Jiri Ruml o amariym gen. Saoherze, liat byiego prorektora ffyž•zej Szkoly Ekono-niczne j, obacnia kierowoy buldožera, docanta inžyniara
R.Zukala do raktora Uniwaraytatu Karola w Pradze.
UWAGA!
Wazyatkie redakcje zaintereaowane otrzyroaniem tiumaozeň materiaiów z w/w
cs-aopism proslmy o kontakt za poárednictwem przadatawlciali "Biuletynu".

IBřORMACJE.

'.

Howymi rzecznikami Karty 77 na rok 1988 zoatalit STANISLAV DŽVATÍ, MILoS
HAJEK, BOHUMIL JANXT.
56.katolikdw z Czech, Moraw i Siowacji wyaialo 1.10.87 r. list do Sekretarsa Generalnego ONZ J.P. da Cuallar, w którym wyraíajq bolesne zaskoozenia faktem, že ONZ przyznaia odznaozania za praoe dla pokojů stowarzyazeniu katollcklch duchownyoh "Pacem in tarria", w którym zorganlzowana jest
lojalca wobec kominiatów ctgéi kaigžy katollcklch w Czechoaiowacji. W líáoie znajdujemy nástupuj^o^ ooeno atowarzyazeniai" nia robi nic dla wspóáwiernych, ani dla wspólobywatell bfd^oyoh w potrzebie, przeciipnie, ich
problémy Ignoruje i zataja. Žyje w konfllkole z wiasnym Koécioletn, dlatego že jest u naa instrumentem rosdarola fcbácloža kSatoliokiego, Žyje w konfllkole z wlasnym národem, dlatego že jeat oxféolq "fasady posiuszerístwa",
ktdra ma ukrywac nlenajlapazy atan spoieczeňstwa Czeohosiowacji oraz przejawy . owego gigbokiego moralnego, politycznego, goapodaroaago 1 ekologicznago kryzyeu"
Opinla publiczna w Czechosžowaojl poruasona zoatata faktem zamordowanla
7 X 87 ,"r. ks. STiSFAKA POLAKA, proboszcza parafll Borovce k/Trnavy. Notatka
o tym znalazia aiv róvnlež w Tygodnlku Powazeohnym z dnla 22 llstopada
1987 r^Bo taj pery, -nlmo zakrojonej na ogromn^ skále akojl czechosiowaokiej
mílioii, nia udaio sl§ znaležč aprawoów, ani okreéllč raotywów zbrodni.
la ¡od*t«.wie p®«i*danyoh informaoji czionkowie VONS-u/Komitetu Obrony fiie*nr*wie<iliwie ?ra«ál*doT»anych/ zgodnle uznali za maio prawdopodobne polityož»«
smierci ks. Polaka. Sproatowania wymaga réwniež podana
pr?ez Tyseánik ř«w»z«chjiy keťícowa ez«éč notatkl. Ke, Polák naležai do "Pa•"•ítn 1» terria", ch*č e« ^ewnaiEO c«a»u nie uczeatniczyi n pracach taj orgariliaďjiV

Pundacja Karty 77 w Sztokholmie 22 lipca 1987 r. oznajmila, že nagrodt
im. Jaroslava Seiferta otrzymal ozeaki pisarz Ludvik Vaoulik sa swoj*
twórezosé publicystyozn<u a giównie felietony, Hagroda, posa kwot* ok.
50.ty8. korozi azwedzkich dla autora, przewiduje s u b w e n o , dzigkl której
zostanie wydana kai^žka laureata w jednym z wydawnictw emigracyjnych.
Nagroda Seiferta przyznawana Jest od dwooh lat. W 1986 r. otrzymal jq
aiowaokl piaarz Dominik Tatarka.
Od ¿986 r. dwa paryakle enigracyjne gzasopisma "Zeszyty Literackie" i*
"Svedectvi" przyznalq nagrod? im. Jiriego Lederera. W 1986 r. przyznáno
Jq polakiemu bohemiacie i tlumaczowi Andrzejowi Jagodziňskiemu. W zessiym roku otrzymai jq 27-letni robotnik z Brna - Petr Poepich&l, który
od stycznia do ma;Ja 1987 roku byl wigzlony za awojq dzlalalnoéd w "Soli«
darnoáci Polsko-Czechoslowacklej".
Podczas awego pobytu w Pradze przewodniczqoy Klubu Pisarzy Bstoriakich
Arvo Valton spotkal si? z Vaclavem Havlem. Eatoóaki piaarz zoatal wylegitymowany i spiaany prsy wejáciu do domu Havla. ObaJ plaarze, w obecnoéci
przyjaclól, dyakutowali przez kilka godzin o problemaeh literacklch, kulturalnyoh i politvcsnyoh. A.Valton podczas pobytu w Pradze udzielil trzech
wywiadów - ofiojalnemu tygodnikowl "Tvorba" oraz dwóm czasopismom nieoficjalnym.
W dniaoh 25-26 wrzeénla 1987r. brutalna^interwenoja policji nie dopuéolla
do spotkania synpatyków muzykl punk w Pribrami, Bratyaiawle i w Krupoe
kolo Teplio.WPribrami funkcjonariuaze milioji wyrzuoili 30. punków z reatauraojl, naetcpnie wazystkioh wylegitymowano, Jednego, który apytai co
to ma znaczyd, pobito. W Bratyalawie dzleaiqtki ludzi zoataly zmuazone do
stania przy áoianie z řekami podniesionymi do góry. Nie zezwolono im navet
na zalatwienle potrseb fizjologiosnyoh. Niektórzy z punków zostali pobici
i obrabowani s pienigdzy, zlotyoh kolczyków itp.
Po paru lataob rozmów i konaultacjl CSRS i RFH podpisaiy w paždziernlku
1987 r. porozumienie o wspólpracy w dziedzinie ochrony srodowiaka. Bawarla jest krajem najbardzlej naraionym na aubatancje tokayczne przedoataj^oe ale z czeohoslowaokich zakladów. W wyniku umowy Czechoaiowacja otrzyma
z RFN znaczna pomoc w postačí sprzgtu i urzqdzeň niezbgdnych dla ratowanla
owietrza, wod i gleby. Niemcy Zachodnie uzyskujq možllwoáč obaerwacji ayuaoji ekologioznej na ssczegolnie zagrotonych terenach w Czechosiowacjl.
W lipou 1987 r. Czechoatowacja podpisala podobné porozumienie z Auatrl*.
Boložono w nim ssosególny naolsk na oohrone powietrza 1 zugrožonych lasów.
_
/Przeciek 6/87/

Í

Od kliku miesi^oy trwaj* trójatronne rozmowy m^§dzy Polsky, NRD i CSP3,
po któryoh oczekuje si? podpisani^ umowy o wspólpracy w dziedzinie ochrony árodowiska. We wrzeéniu SP-Cz zorganizowala demonatracje ekologlczn^
na granloznej Orodze Przyjas&ni w Karkonoszach, która miaia na celu zwrócenie uwagi na stan klgski ekologicznej obejmuj^cej Sudety oraz zaapelowanie do wladz Czechoslowasli i Polakl o podzole radykalniejazych dziaiari na rzece ratowanla gór i lasów tego regionu. WOP i SB zatrzymaiy i
sawróolly z drogl /"Przy^ažni**/ uczeatników marszu. Nastgpnle wszystkicb
prsewleslono do komendy wojewódskie;) w Jeleniej Górze 1 poddáno rewizjí
osobistej.
Sporo informacji na témat kontaktów Karty 77 z polekej opozycjq ukazalo ai§
w zesslym roku w numeraoh 7, 8, 9/87, plama wschodnioniemieckiego, wydawanego porna cenzur* - *'Qren8fallK.

Uaaaataicy •potkani* na pelako-czachoatowackiaj «ranicy w aiarpniu 1987r.
wyaiali li»t do Andriaja Sacharowa, który prayj^í go , jak alf dowiaduj«ray, a aaintaraaowaaiam i wsruazaniera. Sacharow powiedziai, it apotkania
tágo rod za;] u máju wielkie znaczecie 1 že kontakty 1 aolidarnoáč niezaležnyoh ugrupowaÁ bloku radziecklego atanowiq wielk^ naáziejf na przyazioič.
5.01. 198á r. wloski dziennik "L Unita" opublikowal wywiad z Alekaandrerc
Dubozekiem. Wediug by*ego pierwazego aekretarza Komuniatycznej Partii
CzechoaJtowaoji reformy Goraaczowa przypominaj* Praak^ Wioang. Oceng tg
akrytykowai dwa dni póíniej na tych samých iamach roayjaki hiatoryk emigracyjny Roy Miedwiediew,
W artykule dziennika "Le Monde" dotyczqoym demonatracji w Pradze 10 XII 87
pojawiia aig tež informaoja o demonatracji na rzeoz uwolnienia wig žni ów
politycznyoh, która miaia miejace we Wroclawiu, položonym, jak to okreslii
"La Vonde","w pólnocno - zaohodnioh Czechach". W zwi^zku z tym infornuje^y,
že Wrociaw przestai byc czgéciq Korony Czeakiej w poi. XVI w..
18 pazdziernika 1967 r. na atadionie w Strahovie odbyiy sig dwa mecze
futbolowe. W pierwaaym družyna niezaležnego wydawniotwa "Brakova Literatura"/BRR/ zřeilaowaia 1:1 z repreeentaojq czaaopÍ3-na"RevolV0r Revue/ftR/.
W rzutach kamych zwycigžyli revolwerowcy /RR/. Drugi mecz pomigdzy RR
i družyn^ piama "Vokno" znów zakoriczyi aig ra^iaem 2:2. Tym ra2em"R©volver"
przegrai w rzutach karnyoh. Pojedyne* obaerwowaio 52. widzáw.

PODZI^KOWANIA SOLIDARYOáci POLáKO-CZECHOSLOWACKIBJ
Sardecznie dzigkujemy kolejným ozechoaiowackim pismom i wydawnictwom
amigracyjnym, które odpowiedziaiy na nasz apel:
Rwdakcji czaaopiama i wydawníctwu "Rozmluvy" % Londýnu,
Wydawnictwu 68 Publiahera z Toronto,
Wydawniotwu "Opua Bonům" w Monacfcium,
ponownie redakojom czaaopísm "Svedectvi* i "Liaty".
Jan Kowalaki dankt ftlr dia 3nwnde dar Grflnen, 28 Dezember 8?
Kontakt z "Ululat/nam" aa poérednictwaroi
Jarosiaw Broda,Wrociaw, ul. Buaka 8/13
Wiroaiaw J-^iriaki, Wrociaw, ul* Kozanowaka 73/11
Z przvjemnoáci^ informujemy, že do redakoji "Biuletynuw weazia
Anna Sabatova, Praha 2, Anglicka 8, tel. ++422 22-19-573

Radaguje zeapéi
Numer zamknigto 13.01.1988

Wydaja Ruch opoleozny Solidamoáč
wa Wrociawiu

