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PÍSMO SOLIDARNOŠCI POLSKO-C2ECHOSLOWACKIEJ

DOMA.GAMY SI§ UWOLNIBHIA WIEŽKIÓW POLITYCZNYCH
W POLSCB I 0SR31
Mariusza Bajdy, Piotra Bednarza, Jaoka Borcza, Siawo-nira Dutkiewicza,
Krzysztofa Gotowickiego, Jana Andrzeja Górnego, Adama Hodysza, Oskara
Kasperka, Andrzeja Kolodzieja, Kazimierza Krauze, Hanny Lukovrskie j-Karniej,
Kornela Morawieckiego, Gabriela Plaminiaka, Piotra Róžyckiego, Kazimierza
Sokolowskiego, Andrzeja Marka Supióakiego, Bogusiawa Szybalskiego, Krzysztofa Szymaňakiego, Jaroalawa Waliaeewakiego, Krzysztofa Wolfa, Wojciecha
Wogniaka, P^gtra Zdrzynlckiego,JRomana Zwiercana
Jiřiego Boha§ak Vladimíra Červena, Petra Haupt-ianna, Jqsefa Hejleka,
Dalibora Helstyjja, Hermana Chromegg, Walteja Kani , Erviaa WotDa, Milana
ObojJy, Petra Obšila, Ivana Polanakyego, Jiriego Volfa. J/íktora Dedery,
Ondreja Hocha, Michaela Kellera, Josefa Rbmera, Prantiska Veisa
Miebawem ukáže aig numer specjalny naszego Biuletynu w cařoá . poéwi^cony
kweatii wi§žni<5w politycznych w naazych krajach.
W czterdziestq

roczaic«

za m a c h u

stanu

Mija 40 lat od dokonania praewrotu, w wyniku któi-ego komunisci przejgli
pelni§ wladzy w Czechoslowacji. Zanim do tego doszZo, przez kilka lat
Czechoslowacja byla krajem, który wydawal sig enklaw^ wolnosci w Buropie
Wachodniej po II wojnie éwlatowej. Byl to j^dyny kraj, w którym komunisci
cleazyli ai§ rzeczywiatyra po paro i era apolecznym, niezaležnie od poparcia
sowiackiego protektora,
Licz^ca ok.1 000 000 osslonków partia w wyborach w dniu 26.05.1946 r. zdobyla 38$ glosów. W wyniku wyborów/ na Slowacji 62% zdcbyla Katolička Partia
Demokratyczna/ na csele
8.07.1946 r. ataje K»Gottwald /w rdejsce powiqzanego z NKWD socjallsty
Zdenka Fisrlingera/.
Pigtnascie mieaí ,;cy póénie¿ komuniéci przejmuj^ wladz? na Slowacji. Po
usuni§oiu dzialaczy katoliokioh - na ozele Rady Pelno-riocników stáje Gustav
fíuaak /w lataoh wojny dziennikarz faazyzuj^cej gazety pod rz^da-ni ks. J.Tiao/
Jest 5 listopada 1947 r.
Ba przelomie 1947/1948 r. narastal konflikt -igdzy komunistami a partiarai
deraokratyoznymi. W pocz^tkaeh lutego 1948 r. sytuacja stawaža si§ coraz bardziej naplita, zatem korauniéoi «deoydowali si$ na przejgcie wladzy w drodze
zamachu stanu.
13.02.1948 r. minister apraw wewn$trznych - komunista Vaclav Hoaek-pow<jlal osmiu komisarzy w MSW. W odpowiedzi minister sprawiedliwoáci - Drtina
- prsy poparciu wi$kszoáci rz^dowej zažádal cofni§aia decyzji.
Przywódcy partii demokratycznyoh rozpocz§li dyakusj^ nad djmisj^ rz$dut
eliTiinuj^c Z6Ů komunistów, W odpowied*! - 17*02.1948 r. - KPCz przeprowadzila mobilizacj§ czlonków i zwolenników partii. 15 lutego przybywa do Pragi
Walerian Zorln - sowieoki vrioeminlster apraw zagranicznyoh, który wespól
z arabasadorera Bogonolowem, wywiera coraz wi^kazy wptyw na przebieg wydarsaň.
Jednoczeánia ambaaaáor USA L.Stainhardt»próbujqo poprzec demokratow, oferuje
25 min dolarów po4yezki.

20 lutego dwunastu ministrów /ludowcy, narodowi aocjaliáci, demokraci/
podaje ai§ do dynlsji. W rz^dzie posostaj* socjaldenokraoi orae minister
spraw zagranicznych - Jan Masaryk.
Nast^pnego dnia - 21 lutego - miniater a praw wswnfitržných V.Noaek /ko-nunista/ sprowadza do.Pragi 45 000 žoinierzy vojsk oohrony pogranicsa. Organizuje sie "nilioja robotnicza. Na Rynku odbyw* »if -wlao 200 000 zwolenników
KPCz. V niedzlel§ - 22 lutego - odbywa si* zorg&nisowany przez komunistów
Kongraa Zwiqzków Zawodowych /na 8000 ueseatolkéw - 7000 to kouunléci/ jego uczestnicy popieraja Gottwalda. Tágo samage dula komuniatycana nilicja
robotnicza otrzymuje bron. Trwaj$ rewisja w lokalach partii narodowo-socjaliatycznej. Bojówkí komunistyczne zaj
lokala publlcsne.
23 lutego - denonstracja studentem na Hradosaaach przeciw polityce komuniatów zoataje rozbita przez policj§. Wifkssoáé budynków rz^dowych /m.in.
Radlo/ zostaje zajeta przez bgjówki KPCz. Wobao naciaku ko*iunistów i a^ibaaady ZSRR prezydent dr E.Beneš - uat§puje.
Nastupuje zniana rz$du/25 lutego/, zostaje wprowadzona cenzura, našila
si® aresztowania dzialaczy antykomunietycsnyoh. fsraata llozba emigru^cych
w zakladach, uczelniach, szkolach trwa czyatka. W olqgu nástupných dni
/28 - 29 lutégo/ przeprowadzona zostaje nacjonalizacja dóbr koócielnych,
swlgksza si§ zasi§g dziaialnoáci cenzury, wprowadsony zestaje zákaz przywoienia plam zachodnich.
Konunléci kontroluj sytuacj§. W nástupných ^issi^cach dochodzi do tragedii ludzi, którzy byli aktoraTji czeakisgo dramatu w lutyn 1948 r.
Z 9/10 aarea
przez okno zostaje wyrzuoony ninister apraw zagranicznych
- Jan Masaryk.
8 kwietnia Edward Beneš podaje 31® do dynlsji - uulera 3.09.1^48 r.
Na czele CSR stáje K.Gottwald, a prenierea ssost&je A.Zapotocky.
K.T.
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My, nyél^cy de-nokratycznie obywatele Csaehoalomoji, Jugoaiawii, Polaki,
\1§gl*r i Zwi^zku Radzieoklego, przyjeli&ny * ©bursenie® wiadonosč o uwi§sianiu aiedmiu obywateli KRB 1 innych repreaj&oto w HRO. Stefan Krawozyk
- piosenkarz, ;Jego žona Preya Klier - aktořka oras daiaiaoze Inis^atywy na
Rzecs Pokojů i Praw Cziowieka: Barbel Bobley»Regina | Wolfgang Teupltn,
którzy mj«| daleci w wieku trzy 1 trzynaéoie lat, Haif Hlraob 1 Werner
Pieher zoatali oskarženi przez organa Sřuiby Bespieoaeňstwa NRD o zdrad§
paňatwa 1 grotq im bardzo wysokle kary, leh jedyn* »in* Jaet to, ie trwali
rsy awym prawie do niezaležnego myálenia 1 do wyraiastla awoioh pogl^d«5*
as sgody wiadz. 3 3 wi§zieni, bo nle nogll pogodzié alf s deptaniem praw
osžowleka 1 przemooq polioyjnq.
Przez icb uwif>zienie,paňatwowe i partyjne kierowniotwo HRD naruasylo Akt
Koúoowy z Helsinek, podplaany przez HRD.
Ž<|daray natychmiastowego uwolnienla wszyatkioh uwlfslonyob 1 watrzyrnanla
poat$powanltf k a m e g o przeoiwko nim.
tqdamy uwolnienla Very WoXenberger,^ndreaaa Kalka, Plila Bauttohera, Berta
Poblegela 1 innych obywateli NRD, ktoryro. gro&q kary do roku wi$aienia za
ucsaatnictwo w manifestacji 17,01.1968 r,
Ž^damy, aby w NRD re sp«ktí> vráno wolnoéé wyat\pieá i praw© do ewobodnej wy talany informační.
Solidarysuiemy ai? z wszystkimi, którzy sq w Waaayss krajů przeéladowanl
sa prsekonanla.

S

W Budapeszcle, Warszawie, Wvociawiu, Pradze» Bratysiawie i Brnie, Moslcwie,
Lublanle i dziewigcíu innych miaatach jugoslowtaílskiůV^braíio podpisy pod
petycjťi/.
Hlniejasa petyeja podplsana aostaža przez praeaas3:« 230 aygnatariuaay,
Akoj? ablaranla podplaów zainicjowaia i koordynow&i* W»®ftodnio«uropej«ka
Pundaoja Kulturalna w londynie/aňres: Baat Buro; e»a Cultural Pouadation,
P.O. Box 222, London WC2H 9RP/

Solidarnotfč z R u m u n i *

K
Ha «pal Xftrtr 77 wzywaj*oy do aolldarnoóoi, z národem rumuóakim 111 br.
w Pradze, ~@udapeazole i Warazawie odbyty si? manifeatacje pod ambaaadani
rumuriakimi. V atolloaoh Csaohoalowacji 1 Polakl milioja bardzo azybko apaoyfikowaia aolld&rnoéoiowa protesty, nie dopuszczajqc uczeatnikdw do budynków przedatawlolalatw retymi Cauco sou. Najlepiej udala sig demonatraoja
w Budapeszoie, gdzie do kllkuaetoaobowego tiu-nu przemówil hiatoryk K.G.
Tamas. Millo ja wggieraka interweniowaia dopiero na ž^danie ambaaady Rumuni!.
Podobna wyst^piettia -niaiy olejace w wielu stolioaoh zachodnioeuropejakleh.
Poniž«J zamieazczamy oaoblat* řol&ojf jeánsgo z uczestnlków demonstracji
warszawakiej.
Relacja na gor«co
Robi sig pdžno. W chacie, gdzie miai ktoá byc, drzwi, mimo kliku nerwowyoh dzwonków, pozoatajq zaaknigte. Jemy z Duclnem podwójny obiad w bárce
- tak na wazelki wypadák. Wpadaaty na moment do jego rodziny zostawiaj^c
plecak, bibuig i inne, naa teraz niepotrzebne, a przez funkcjonariuszy bardzo miía widziane, rzeczy. Zabieramy w torbach trochg ulotek iníormujqoyoh
0 pikiecia, dwa tranaparenty, dokumenty, azozoteczki do zgbów, cos do ozytania. Jeat nas z Wrooiawia tylko dwóch.
Ulica Chopina, přzy której nlečcl sig ambaaada, zablokowana z obydwuatron milioyjnymi autaml, tfnóetwo SB-cji, takže na a^aledniej uliczce, na
ktdrej mieliamy alg zabral, Trochg "pgkam", že naa rozpoznají. Idziemy
azybklm krokiem, Jakiá gruby faoet ld^cy naprzeciw ostrzega - "Obecy zatrzymall Zbyazka Jana»a? Idziemy twardo dalej. Zbyazek delikatnym ruchem
giowy, a pézniej dioni% za pleoaml daje nam do zrozumienia, abyiímy sig nla
zatrzymywali• Przechodziwy akrzy ¿o-wanie. Na rogu pigciu ubeków. Wiaánie
alg rozchodzq. Dwéch Idzla róiroolegle z naml po drugiej atronie ulioy.
Wygl^da wszyatko na oatr% "plale? Kle widac žádných ludzi. Przeohodzimy
proatopadi* do Chopina. Po druglaj atronie skrzyžowania doatrzegam Romaazewakiego. Wohodzlmy w kolejný ulice, Troch© lužniej. Wymieniamy uwagi z nassyni fotografami. Wraoamy, Obok buay milicyjnej kilkanascie oaob. Widač poruazenle. Wykrzykuj* coó p&nie w érednim wieku - takie matkl rewolucji.
Cholera, spdznlllšniy ale.
Duele ďwukrotnie priSbuje dad jeden transparent jakimé dwem tiiodym. Za
drugim razen widzg, že ohýba leh zna, lecz oni wykrgcaj^ si® pleoami z niewyraányrai grymaaami na twarzaoh. Cofaay aig dwadziescia metrów i azybko
rozwljamy tranaparent - "Solidamoéč Polako-Czechoaiowacka z R u m u n i z na->
malowanym znaklem "Karty 77" « árodku. Ruazamy na milioyjn^ budg. Juž leoq
na naa. Chyba a dzlealgelu. Kiodzl, 19-20 lat. Zanoaz* mnie do budy, Duoin
gdzleá glnle. V budzla - ozo^owa bojdwka PPS-u. Jakaé pyakówka z miliojantaml, paly v ruchu. Stojff w árodku apodziaDraj^o. sig fiiezaslužonego lutu.
Myélg - panowle, kurwa, baz przamocy! Trochg sig ufrpokaja. Podajg rgkg
znajomym - Piotrkowi Ikonowlozowi, Joloe Skibie, po jaklmá ezaaie, wkulonemu w róg, Józkowi Pinlcrowi, Oowiadujg sig, že PP3 Wystartowai wraz z
MRKS-em, Przeazll kllkadsleal^t metrów. Na jednym z tranaparentdw, ogl^danyra póžnlej przaz milicjant<$w na komendzie, czytam - "Popieramy robotnlków
z Braazow? Vyélg trooha a rozoZArowaniem, že jeúcaé cleniutka ta solidarnoéó
z Rumuni*. PPS, jak juž wezwai, to alg wystawii. Dyaoyplina partyjna, a nie
pospolité ruazenle ... ta 10 min.
Ludzle nle dopiaall, ala policja tak. Na Wllczej odnajduje ai§ Ducin
1 Wojtek Mafflarakl. Vldaf po ras Jtléfwazy Jana Józefa Lipaklego. frochg
inaezej go aoble wyobražařera, řodúbm zatržymano tež Bujaka i OnyBzkiewioí á,
Dorzucajq jak*á grupg miodyoh ludzi« Chyba atudentáw. Nie wiem, czy a zady»
my, czy z okolio. Bedzle **osnle aa
m é t . Jest Kadafi z žon* - zaakoo&enla obuatronne. Zakcadaja o z e r w a t f t l i k i PřS» Rozdajemy z Duclnem ulotkl.
Miodzi ohiopey w nieblaakioh m^^áífaefc ttkwapliwle przyj-nuj%, wkiada,^c j®
do portfeli. Rutynowe praealuohattta i »řtauř.ukania. Po trzeoh godzlMch
jaaleá^y «#lnl. Vleaaankfc ¿¿Híě$ěé
1 zadowola&la, že puiolli.
?raaba i«ž*tmá jaaacaa par«
...
Radek.
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KARKONOSZE!

Z A H R A ^ M I K R K O N O Š E !

Demonstrujíc we wrzeániu ubiegiego roku na rzeoz ratowania Karkonoszy nie
wiedzieliémy je&zcze, že podpisany zoatai na ni« wyrok émiercl. Wyrok podpiealy, na mocy postanowien rz^dowyoh komis ji wspólpracy województw przygranicznych Polski i Czechoslowacji, ministerstwo handlu Czeskiej Republik!
Socjalistycznej i polska firma "Budimex". Lekcewat^c wszelkie przepisy, zarówno czeskie, jak i polskie o szczególnej ookronie przyrody w párkách narodowych, komisje wysokiego szczebla, reprezentujqoe oble zainteresowane
atrony, uzgodnily, iž w 1988 roku rozpooznie si$ realizacja olbrzymiego budowlanego przedsi§wzi§cia /koszt - 26,1 miliona rubli/ na Sniežce - najwyžszym szczycie Karkonoszy.
Inwestycje obejmuj^:
1/ budow§ kolejki linowej z Pecu na Snieftkc o przepustowosci 550 osób na
godzin@ /dwa rázy wi§kszej niž obecná/
2/ budow§ trzech stacji kolejki: dolněj, áredniej i górnej, na szczycie
3/ przebudow? i rozbudowg czeskiego schroniska na szozyole Sniežki, z restauracjq na 250 miejsc konsumpcyjnyoh
4/ ewentualnq budow? oczyszczalni scieków na Shiežoe
Realizacja tych. inwestycji pociqgnie za sob^t
- dodatkowy pobór 10 tys. litrów wody na dobe z Kotlá Lomniozki po polskiej
stronie oniežki, co wplynie na równowag§ hydrologiozn^ i ekologiozna tego
kotia i potoku bior^cego z niego pocz^tek /¿rádla wody dla Karpacza/
- zrzut oczyszczonych scieków /27 tys. litrów na dob©/ wpróst dc rumoszu
skalnego na poiudnicwym zboczu Sniežki
- w zimným górskim klimacie scieki nie b$da dobrze oozyszczone, zawarte
w nich biogeny przynios^ katastrofy dla roálinnoáci górskiej, staly zas
spiyw scieków o te-nperaturze wyžszej od teaperatury podloža skalnego wzmože
zagroženie zboczy górskich osuwiskami i latrínami
- nast^pi katastrofalne zniszczenie ekosystemów górskich podczas budowy
i transportu materialów budowlanych ciyžkim sprzytem /odbywac si§ on b§dzie
od střeny polskiej/
- zwifkszony naplyw turystów na Sniežky i jsj okolioe oznaeza rozdeptywanie
rauraw, a to z kolei - wzmoženie erozji, oznaeza równiež wzroat zasmiecenia
- wzrosnie zagroženie bezpieczeňstwa ludzl w górach przez raasowy dowóz
wglí*b gór ludzi nieprzygotowanych na warunki panujíce w wysokich partiach
Karkonoszy, oraz przez zwi^kszenie zagroženia osuwiskami i lawinarai
Tyle suché fakty, które przytaczamy za listem protestaoyjnym Zarz^du Glównego LOP do premiera Messnera. Wczeániej przeciw zamierzonym inwestycjom
protestowaly rady naukowe obu parków narodowyoh /czeskiego i polskiego Karkonoskiego Parku Narodowego/, przedstawioiele naukl i stowarzyszeň zwi^za nych z gorami b§dž ochronq srodowiska w Qbu krajach. Dyrekcja polskiego Kar
konoskiego Parku Narodowego nie wydala zgody na užytkowanie tzw. Drogi Slqsklej przez sprzyt budowlany. Poparlo
w ty» Ministerstwo Rolnictwa. Hie- l
mniej decyzjé o budowie sq nadal obowi^zuj^oe.
Absurdalnošé i szkodliwosc calego pomyslu widoezna jest jak na dloni. Za
tymi suchými danými kryje si§ wizja rozježdionych przez buldozery i oiyžkie
koparki zboczy górskich, kawalków blachy, desek, materialów budowlanych
i opakowaň miotaných na olbrzymie odlegloáci przez wiej^ce z ogromn^ silq
wiatry. Zanim dojdzie do uruchomienia oczyszozalni áoieków pojawl^ si§ licz->
he zanieozyszczenia organiezne i nieorganiosne* Juž w ohwili uruchomienia
budowy 3niežka i jej okolice b§d^ ekologieznym nrnowisklem. Póániej, przebywanie na Sniežce nawet do kilku tysigey osob jednoezeénie i to przez szeířeg miesiycy w roku, spowoduje katastrofálný dewastacjy szczytu i jego okoiic, z powain»ni skutkami przesqdzaj^cymi np. dalsze istnienie torfowisk
ňa Równi pod bniežkq, czy los karkonoskich endemitów. Možnaby jeszcze diugo
kontynuowaé te Kassandryozne prognozy i przewidywania, opařte na rzetelnyoh,
naukovrych wyliczeniaoh. Wystarczy jednak przenieéó obraz przecigtnego placu
bU<Jowy w Polsce na szczyt Sniežki, uwzglydnió trudné wartinki klimatyozne
/Wiatry, deszcze/, aby móo sobie wyobrazió, jak najwyžszy szcsyt Kaikonoszy
bydzi'« wygl^dai jut pod koniec tego roku. Chyba, ze liozne glosy pro test aoyjne przynios^ skutek i zamierzone budowy zoetan^ w®trzymane.

Ps. Praaa donioala o migdzynarodowym spotkaniu wicepremierów Czechoa*ovracji, NRD i Poleki, odpowiedzialnyoh za ochron§ irodowiaka, które odbyd
aig raa w dniach 1-3 marca tego roku w Jeleniej Górze. W zwi^zku z tym apotkaniem na r§ce wicepremi^ra Józefa Kozioia SP-Cz przeaiaia liat raatepuj$caj treécii
Warszawa, Wrooiaw 25.02.1988r.
Szanowny Panie Premierze
Jak dowiedzieliómy si§ z prasy, w dniach 1-3 III br. w Jeleniej Górze
spotkač ma si§ Pan z wicepremierami Czechoaiowacji i KRD. Tentatem apotka-*
nia ma byč uatalenie warunków pop^awy sytuacji ekologicznej w Sudetách.
Mamy nadziej§, že b§dzie to apotkanie owocno i obfituj^oe w konkrétna decyzje. Truizmem jeat powtarzanie, iž procea restytucji ekologii Sudetéw
to kweatia wielu, može nawet dzieaiqtków lat. Iatniej^ wszak lrweatie, które wymagajq, natyohmiaatowych decyzji.« Cz$áé z nich zawiera memorandum z
wrzeánia ub.r., które podpi3ali uczeatnicy demonstracji ekologicznej w dniu
12.09.1987r. Ze amutkiem muaimy przyznaó, že dziaiania aiužb bezpieczeňatwa
uniemožliwiiy zamanife8towanie jednomyálnoéci, jaka cechuje w kweatii ratowania Karkonoazy zarówno Polaków, jak i Czechów. Tym bardziej jeat to
przykre, že uczeatnicy demonstracji nie naruazali apokoju w Karkonoakim
Parku Narodowym, nie wznosili antypaňatwowych i antyuatrojowych okrzyków,
nie zaámiecali árodowiaka. Z kolei aiužby bezpieczeňatwa, jak i WÓP-u
poruszaiy ai§ po azlakach Farku w kolumnach cigžkiego aprz§tu wojakowego.
W oatatnich mieai^caoh zoataliáTiy bardzo poruazeni wiadomošciami o planowanych na azozycie Sniežki wielkich inwestycjach budowlanych. Nie wdajqo
ai§ w meritum sprawy, która jeat z pewnoáci^ Panu znana, chočby z liatu
proteatacyjnego ZG LOP do Premiera Zbigniewa Vesanera /z wrzesnia 1987 r./,
podpiaanego przez Prezeaa ZG LOP prof. Henryka Zimnego oraz Sekretarza
Generalnego ZG I0P dr Janing Orlowak^, zwracamy ai§ do Pana o podjgcie
owych kweatii tyczQcyoh planowanej inweatycji podcza8 apotkania w dniach
1-3 III br, Sqdzimy, iž oczywistoéč aprawy, jej powazechny negatywny rezonana w opinii publicznej zarówno w Czeohoalowacji, jak i w Polace, uiatwiapodjgcie wapólnej /wespói z p. wicepremierera rz^du czechoaiowackiego/
decyzji o watrzymaniu planowanych prac.
Jak atwierdzii w awoim artykule na ten témat prof. Jacek Kolbuazewaki
"W intereaie apoleoznym bowiem wiaánie - widzianym tak w polskiej, jak i
czeakiej perapektywie - lezy ocalenie jak najwigkazej czgáci skarbów Ka3
konoazy i úrody karkonoskiego krajobrazu. My - wapólczeéni - odpowiadamy
za to przed przysziymi pokůleniami. Idzie zatem o rzecz wielkiej wagi."
Rozpoczgcie prac budowlanych na Sniežce planowane jeat na wiosn§ 1988 r.
Dia podj^cia decyzji watrzymuj^cych zanierzone budowy jest wi§c to oatatai
moment. Zyczymy Panu owocnej pracy.
za "Solidaraosč Pdlako-Czechoalowack^"
Józef Pinior
Wrociaw, ul. Piastowaka 37/8
PRZEGI4D

CZASOPISM

"PARAP" /PARalelní Akta Filozofia/ - czaaopiamo filozoficzne zawieraj^ce
obok artykužów i etudiów, tiumaczenia i komentarzg, recenzje i polemíki
filozoficzne. W nr 6/1987 poéwi§conym Janowi Patocce/maazynopia, A4f H 4
atrony - adrea redakcjií dr Václav |enda, páriovo nam 18, Praha 2/ m.ta.
Jan Patočka - "Oanowa historii", Jiri Michalek - "Filozof i polityka
Radim Paloua - Žycie. czag i powoianie", Borek Dostal - "gad filozofie
historii Patocki", Jiri Nemec - "Myáleč wraz z Janem Patočky".
"RBPLEXE" - czaaoplamo filozoficzne zawieraj^oe opróo« rozpraw -«»póto
nych czeakich filosofów, tekaty krytyowaa i polamiosne nawiaauj«ice do
innych filozofów. W nr 1/1985 / H , maezynopia, ok, 150 atr./^m.in.

"t t
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<Probl©m caeski> w dzlejach^ oraz "Kilka uwag do tez J.Patooky o <filosofii czeskiej historii»" - Boaeny Komárkovéj, "Poj^cie prawdy i jego niecntologlczne podstawy1« - Ladislava Hejdanka, "Quaestio temporis" - Ivana
Dubskiago, "Bóg i nowa fisyka" - Lvlt, "Teologia á filozořia" - Jakuba 3.
'Trojana, "Sen przeszioéci i teraíniejszoéci" - Josefa Zvěřiny.
"HOST" - pismo literapkie, ukazujíce si© nieregularnie. Zawartoéč numeru 3*
1/ dwa wiersze autora podpisujqcego sig pseudonlaem "K/M
2/ esej J.Skvoreckiego ca témat elementów prózy detektywistycznej w twéreaoáci Karela Čapka. Bardzo interesuj^cy i aabawny.
3/ těkat J.Simsy dedykowany Skvoreckiemu z okazji Jago 60-tych urodzin
- o jednym a bohaterow prózy Skvoreckiego.
4/ těkat o twórcaoáci plaatycznej Jana Zuzlaka + kilka reprodukci jego
prac
5/ krétki tekst tragicznie zmariego Pavla Švandy - krytyka daiažalnoáci
opozyoyjnej w Czechosiowacji
6/ fragmenty z dziennika i wiersze tragicznie zmariego Libora "Fllipka"
Kadleca. Jest tu troch® poloniców, može warto je wykorzystaé.
7/ repértai "folklorystyozny" ze Slovácká /region mi§dzy llorawami a Siowa
8/ tekst z kalendarza "Mahrlscher Wandererj z 1811 r.
9/ řelieton J.Simsy - o žyoiu w ozeskich wi$zieaiach
10/ wiersz Petra Pospiohala o Saulu Wallenbergu
;1/ reportat a koncertu "podziemnyoh" grup rockowych
12/ felieton o szkole
13/wywiad J.Simsy z Boženy Komárkovy - filozofe- i teologiem ewangeliokim,
autorky prac o prawach oziowieka. Bardzo interesuj^cy, choó moie zbyt
specjallstyozny" i b©r~ietyczny.
14/fragment powieáci Ladislava Klimy /nie mylič z Ivanám/ - wybitnego plsarza ozeskiego z okresu miedzywojennego, jednego z "wielkich nieobecnýoh"
w okresle powojennym
Objftoáá - ok. 12 ark. autorskioh.
"OBSAH" - rodzaj almanachu krótkioh tekstáw literackich, uioženych na zasadilo "každý daje, to co ma", dlatego "spis treáci" /po czesku "obsah*/,
nr 1

1/

wiersz Edy Kriseovej
\
2/ wiersz Petra Kabosa
„
,
3/ dwa krétkle opowiadania Zdenka Urbanka
4/ bardzo interesuj«|cy těkat o czeskich bajlladzistach i pieóniarzaoh folk
- Kryl, Hutka, Treenak itp* #historia teg*nurtu i wspóiczesny stan
5/ opowiadanie Zdeňki řrochazkovej
6/ o twórozoáci rzežbiarza O.Zoubka
7/ e^sej K.Kusego o stosunkach czesko-siowackich. Warto przetlumacayé,
sporo informacji o Slowakach
8/ felieton L.Vaculíka
Objtftoáč - ok. 5.5 ark. autor.
"OBSAH" - nr 2
/Zcsask Hotrekl - próza + wlersze - bardzo interesujaoe
2/ opowiadanie Ivana Klimy
3/ baika Alexandra Klimenta
4/ felieton L.Vaculíka
/ U
P
H'

Objjtoáó - ok. 4 ark. autor.
"OBSAH" - nr 3
V . wierss Miroslava ffervenki
2/ «.bszerny esej siowackiegr filozofa M.Kusego "Marksizm a kryays ekoloJ
fiozny"
3/ é m j Karela Psokl o niebeapiecřéňstwaoh wspóiczesnej cywilizaoji
Euiolery Wlllutt * Simeoki - polemika t "Tragédi^ Kuropy Srodkoweá" *il«ns

"OBSAH" - nr 4
wjL&x*&Zi P «K&bdSfli
2/ przemówienie J.Seiferta z okaz^i wr^ezenia au Ragrody Hobla
3/ wiersze I.Jirou8a
4/ těkat M.lusego - MByč, markaist^ w Czechoslomacji"
5/ list E.Kriseovej do V.Havla o jego "Lištách do Olgi"
6/ Opowiada»ie K.Pecki
7/ E.Kantůrkova - esej o J.S.Baíjhu
8/ esej o twdrczoéci Jana Otcenaska
9/ felistoa. L.Vaculika
Objjetos6 ~ ok.* 4 ark. autor.
UWAGA!
Wszystkie redakcje zainteresowane otrzyaaniem tlumaczeri matari&iáw
8 w/w oza«oDism proaimy o kontakt za poárednictwem przedatawicieli "Biuletynu".
Dia celów informacyjno-korespondencyjnych publikujemy ponižej adresy cs©chosiowackich czionków Krggu Przyjaciói"3P-Cs«.'
Polskie adresy postaramy ai§ podač w przyaziym numerze.
(

Vacxav B«nd&, Katovo xiam. 18, 120 00 Praha 2
* Egon Bondy, /Zbyněk Fišer,/ Kerudova^ 51» 118 00 Praha 1
» ř^tr Cibulka/samizdat ;Tiuzyczny/t Vrázova 53, 6l6 00 B m o
' Ja® Cara*carsky, Karela Adlera 10, 841 02 Bratislava
• JiríJDienstbiej, Nekaz§nka 17, 110 00 Praha 1
« Lubog CobrovBky, Janouškova 1, 1620 00 Praha 6
\
, Kikloa^Duray/ Komitét Obrony Praw Mniejszoáci Wggierskiej w Czechosiowsc<
Jaakory rad 161, 830 OQ Bratislava
'Miroslav Kusy, Slováckého 21, 820 00 Bratislava
* Ivan Lamper, Rybalkova 27, 101 00 Praha
•Ladislav Lis, n4c§p£zewodQic2<|cy FIDHt disková 1228, 182 00 Praha 8
• Václav Hav$l, nabrazí Bedřicha Engelse 78, 120 00 Praha 2
Taclav Malg, ksi^dz katolícki. Nad pomníkem .2, 152 00 Praha 5
Lenka {gareckijva, Ripska 13, 130 OQ Praha 3
» František Starek,/Vokijo/, U Zvonarky 15, 120 00 Praha 2
Jaroslav 5§bata, Cfcor^zova 3, 602 00 Brno
Milan Šimečka, Pražska 15,„830 00 Bratislava
Petr Uhl/Informace^o Cha-r$e77/, Anglicka 8, 120 -00 Praha 2
Josef Vohryzek, Pocernicka40, 108 00 Praha 10
. Anna Sabatová, Anglická 8, 120 00 Prah* 2, tel.2619573
. Petr Pospíchal, Arbesova 6, 638 00 Brno
+FIDH - Migdz.ynarodowa Pederac.ja Praw Cziowieka
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24 II br. na liorawach w bazach radzieckich rozpoczgto demontáž rakiet
krótkiego zasi$gu SS12. Demontáž tych rakiet ma byč ukoňczony w cÍ4|gu
miesi^ca.

Z donieaieň drukowanego po polsku w Ostravie "Gioau Ludu" wynika, že ani
dziaiaj^cy na Zaolziu Polski Zwl^zek Kulturalno-Oáwl&towy, ani íowarzystwo
• Spoieczno-Kulturalne Czechéw i Siowaków w Polsce z »iedzibs| w Kr&kowlě ni«
£
speiniajq awoioh sadaň. Crióvmymi przyczynami kryzysu towarzyatw
• otoo^stnosč wiadz, brak árodków i zawieszenie wymi&Eiy przygraniCExaeá •
W tym roku mi;Ja trzydziesta pi^ta roczxiica Wydania /pierwas«.s;© i jady&figo!/
aiownika polsko-czeskiego i cseako-polakiego Bohumil» Vydry. Jest to áadyny
w miarg nowoczesny siovraik tych j?zyków /istnieje jesscss podr^caasy H£om lczek polako-c/.t«ki i czesk®-pol»ki, o którego obj^toáci i užyťeoisaoáoi nz.x
warto waporoinaé /, Pisrws*« i je dyn® wydsusift »iownika Vyéry miaio nakžsMi
8.400 egz»

8
Jako "próbc pogorszenie stoaunków" okreáliio "Rude Právo" nakrgcenie nowego filmu z Ja-neaem Bondem. Akcja filnu toczy ai§ w Czechoalowacji, gdzie
siynny "agent 007" pomaga w ucieczce wysokim funkcjonariuszom KGB.
Ze swiata literatury...
Michali Gorbaczow przezňaczyl 50 tys. rubli ze swoich honorariów za ksí^žki wydane za granicq na poatawienie w okr§gu Smoleňakim /w centralnej cz?é~
ci RFSRR/ pomnlka Vasilija- Czorkina. Czorkin jest zmyélonym bohaterem poematu Aleksandre Twardowskiego. Po-nnik b§dzie przyporainaé wielkiego poete,
jego popularnego bohatera i bohaterstwo žoinierzy radzieckich w czaaie Woj ny Ojczyžnianej.

... I z czechoaiowackiego wyniaru sprawiedliwoáci
Jednym z giównych argumentów oakarženia w prooeaie piaarza Jaroslava Šavrdy
i jego przyjaciela prof. Vladimíra Liberdy, który zakoriczyi aie 3.04.1983 r
w 3-q.dzie Okrggovrym w Ostrawie by i przytaczany, dokonaný przez 3avrd§,opia
poematu Twardowskiego "Czorkin na tym swiecie'.' Powoiany biegiy s^dowy doc.
dr Gala z Oniwersytetu im. Palackiego w Oiomuricu atwierdzil przed s^dem,
že poetnat jest w swojej treéci jednoznacznie antysocjaliatyczny oraz, že w
ZSRR nigdy nie byi oficjalnie wydawany, a jedynie krqžyi w saraizdacie. Oba,;
oskarženi odbyli kary 25 i 20 miesigcy wigzienia.
/za pismem "Obrys" 3/87/

Z žycia redakcji...
Z okazji trzydziestej drugiej rocznicy. urodzin, przypadaj^cej w dniu
zamkni§cia numeru, naazemu przedatawicielowi Jarkowi Brodzie skiadamy
aerdeczne žyczenia.
Równie aerdeczne žyczenia akiadamy Mirkowi Jaaiňakiemu
przypadaj^cych tuž po zamkni§ciu numeru.

z okazji imienin

Bassego reportéra, znajduj^cego ai§ obecni® w terenie, prosimy o natychmiaatowy powrót do domu.
Redakcja
PODZH5KOWAHIA SOlIDARNOáCI P0L3K0-CZSCH0SL0WACKIEJ
Serdecznie dzi§kujemy :
"Ogniwu" za biyskawiczny wydruk ulotek
"Profilowi" i "Kretowi" za kai^žki
J.L. za 50
Redakcji "Nowej Koalicji" za požyczk§ na uruchomienie Kolekcji
Literatury Czechoslowackiej. Przepraszamy za opóžnienie potwi«rdzenia.
Kontakt z "Biuletynem" za posredniotwems
Anna Sabatova, Praha 2, Anglicka 8, tel. ++422 26-19-573
Jaroiiaw Broda, tfrociaw, ul. Buška 8/13
Mirosiaw Jasiriski, Wrociaw, ul. Kozanowska 73/11
"Biuletyn" jest pismem bezplatným^
ítedaguje zesp<5l
S i m r aamkni$tc

25.02**986
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