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List Kardynaia Tomaška
Nie jest žadna tajemnic^, že na moje wielokrotnie slcladane proáby w odpowiednich urz§dach administracji paňstwowej w sprawie podstawowych postulatów
naszego Koáciola do tej pory nie dostálem žadne.1 odnowiedzi.
Poniewaž absolutny wi§kszoáé czlonków spoleczeňstwa stanowicie Wy, wierz^cy
dlatego bardzo wažnym obowi^zkiem Waszego 3umienia jest, aby Wasz glos byl
slyszalny w stosownjrch paňstwowych miejscach:
"Propozycje katolików dotyczqce rozwiQzania sytuacji wierzqcych óbywateli
w C3RS w 31 punktach - postulatach, jak naležy rozwi^zac wspólczesne problémy , które istniejQ mifdzy paňstwem i Košciolem Rzymskokatolickim.'1
*
Rozpowszechnianie i podpisywanie powyžszej petycji jest w zgodzie z naszej
konstytucjQ i inhymi obowi^zujacymi przepisami prawnymi, i sq o niej poinfoímowane organa paňstwowe i partyjne.
Z dflžym nacisk'.em przypominam, že tchórzostwo i strach nie przystojq
prawdziwemu chrzeáoijaninowi.
v
•¥ tym duchu jestem z Wami i z pelnego serca Was blogosiawi§,
Wasz
W Pradze 4 stycznia 1988 r.
František Kardynal To-nasek
Arcybiskup Praski i Metropolita
Czeski

Katolícy o warunkach rozwi^zania sytuacji
wierz^cych obywateli w CSRS
1. Zaaadniczjra^aazra^goatulatera ¿eat odlgczenie Koácioia od paňstwa, z cze-

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Z"Iigo~po3síawowego postulátu wyplywa wi^kazosc innych naszyoh žqdaň, których apeinienie powinno byc oczywiate nawet w przypadku, gdyby nle doszic
do rozdzielenia Koácioia od p&ňatwa.
ŽQdamy, aby organy paňstwow« ni® wzbraniaiy mianowania nowyoh biakupdw.
Mianowanie nowych biakupów winno ai§ atad wewnstrzn^ aprawq Koscioža, do
której paňatwo nie powinno ai§ raieazaé.
Ž^daray, aby organa paňatwowe nie raieazaiy aig w aprawy mianowania proboazczów. Wazelkie organizacy-^e rozporz^dzenia w tej aprawie winny naležeč
do aféry apraw wewn^trznych Koácioia.
Ž^dauy, aby organa paňatwowe nie ingerowaly w wybdr i nie ograniczaiy
liczby atndentow na fakultetach teologicznych, jjak równiež,aby nie utrudnialy dobora nauczycieli.
Ž^dauy reaktywacji aeminarium teologicznego w Oio-nuňcu.
Ž^damy wprowadzenia trwaiego diakonatu wediug wakazaň papieža Pawia VI
z dnia 18 VI 1967 r. satytuiowanych "PowszeShne zaaady o ci^gžoéci diakonatu, który ma obowiqsywač w Koáciele RzyT)8kokatolickim".
Ž«*damy, aby przywróconc možliwoáci dziaianla wazystkia dawnya n«skiin '
i žeáakim apožeoznoáciom zákonným i^cznie z przyjraowaniew nowyoh czion«5w, tak jak to jest w aqaiednioh HRD i Polace.
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8. Žydamy, aby zoatažo usnane prawo wierzyoyoh do tworsenia wolnych laiokioh
apoiecznoáci religijnych, które jako nieíortnalne grupy o rótnym wiekowyra
i aocjalnyra akladzie, pod kiarunkiem kaigdsa. Wediug soborowego dokumentu
o laikaci® "Apoatolicam actuoaitatem? IV,18, aiužylyby dachowemu rozwojowi iob ezionków, Ta wapólnoty sy od dawna oczywiate w Koáciolach ewangeliokich a obecni« istniejy taž w kr^gach katolickich zarówno na Zachodsie, jak i np. w NRD, Polace i na W§grzech.

9.

dámy, aby nauka řalijii odbywaia ai$ poza szkoiy, w budynkaoh parafialnyoh, koácielnych bydž innych. Winno to naležeó do aféry wewngtrznych
apraw Koáciořa. Przyj§cia dzieci do nauki winny podlegac urz$dom parafialnym, umí zakrea nauozania i jego organizacja winny podlegaó zwierzchniotwu miejacowego ordynariuaza.
10.Žydamy, aby umožliwiono k8Í§žoa odwiedzanie azpitali i wi^zien, w wypadkaoh kiedy choi| tego pacjenci, wi§žniowie lub ich krewni, ale tež i na
zaaadzie wlasnej woli kaigdza. Utiožliwió nálezy obrzfdy religijne w wi§zieniach i szpitalach. Pozwolió wierzycym, którzy odbywajy kar§ na noazenie krzyžy i innych ayraboli religijnych, a takže na poaiadanie literatury, religijnej. Umožliwič im apowiedž i duchowne rozmowy z kai§žmi,
11.Žydamy zgody na odbywanie exercii czy duchowyeh ówiczeň przez JLaików,
12.Žydaray, aby k&žda wapólnota parařialna mogla mieó řade parafialny, tak
Jak to jeat w innych koáciotach i w innych krajach, w której éwieecy
wapomagaliby kai§žy, aby we wzajemnej pomocy raogli rozatrzygac problémy
parafialne, a takže i po to, aby umožliwió racjonalne duazpaaterstwo.
13. Žydamy možliwoéci wzajemnych kontaktów z chrzescijaňakirai organizacja-ni
w calym áwieoie wediug wi&snego uznania.
- H . Žydamy, aby wierzycym obywatelom byla umožliwiona organizacja i udziai,
czy to indywidualny czy grupowy w pielgrzynkach za granicf.
15.Žydamy, aby w pelnym wymiarze zoataly zapewnione<wierzycym publikacje religijne wediug ich rzeczywistych potrzeb. Umožliwič zaioženie 'wydawnictw
religijnych pod kierunkieTi przedatawicieli koácielnych, pozwolió na wydawanie religijnych czaaopian róžnego rodzaju, pozwolió na otwarcie public»
nych kai§garni i czytelni z literatury religiony.
16.Žydamy, aby piaanie i rozpowazechnianie tekatów religijnych nie byio uwažane za dzialanie nielegalne lub czyn karalny czy wykroczenie.
17.Žydaoy naožliwoéci odbierania literatury religijnej z zagranicy wediug zaintereaowaň i potrzeb wierzycych. W tyra celu žfdamy, aby literatura ta
nie byla zatrzynywana przez organa celne.
18.Žqdaajy prawa do programu w radiu i telewizji po porozu^ieniu ze Zgromadzeniem Ordynariuazy lub póániej z przedatawicielem konřerencji b.iakupów.
19.Žydamy, aby zostalo zniesione zagluszanie audycji Radia Watykan w jfzykewh
czeafeim i alowackim, a takže erniaji mazy áwi§tej w jgzykach czeakim i alo-'»ackiín, nadawanej w každý niedziei? przez rozgloáni§ Radia Wolna Buropa..
20,2ydamy, aby Tiožliwa byia nie tylko ateistyczna propaganda, lecz takže aby
možliwe bylo publiczne azerzenie nauki chrzeácijanakiej, tak przez oaoby
duchowne, jak i przez swieckich. W tym celu žydamy równiež, aby podobnie
jak jeat powazechnie atoaowanyTi praweTi merkaiatów i innyoh ateiatów krytycane ocenianie religii i Kosciola, umožliwione zoatalo chrzeéoijanora i innym
obywatelom, aby i oni w swoich publikpcjach i w žyoiu publicznym mogli pod- '
dftwaó krytycznej ocenie teorig markai*zmu-lenrnizmu i aby te dzialania nie
byly uwažane za przeatgpatwo.
21.Žydamy zwrotu zabraných budynków koácielnych,
które z wlaanych árodków
zoataly zbudowane przez wierzycych i które ay potrzebne do dzialalnoáci
koécielnej, wlycznie z budowlami w tiiejacach pielgrzymkowych, doraami ówi~
ozert duohowych, budynkami aeminariów, zagrabionymi budynkami wapólnot zákonných wřaz z wypoaaženiem.
22.ZydaT!y, aby umožliwiono budow§ nowych koáciolów, tam, gdzie ay potrzebni»,
- -3r Zydamy powstrzymania aamowolnego niazczenia krzyžy, poaygów, kapliczek i
im..-oh religijnych i kulturowych pamiytek po naazych przodkach na wiej»kich
placach, przy drogách, w miaatach i innyoh miejacach,
24.Žydamy, aby kompetencje aekretarsy koácielnych byly okreálane w oparoiu o
markaiatowsky zasadj, že "Koéciól mual ai? staó niezalefaaymi od wladzy p»ár
ztnpweZ wspálnota-nl obywateli podobnego áwi »toposlydu''.
faysl tego * komp®t*noji **kr*,tarsy á*. koáeielnyeh winno
wytycsone prawo ingerencji
w ¡nl«a®w«uxie, przeftí-asenie i wykonywjiuni» csjraaoáoi pri«s duehow&yoh o m ¿o
wazelkich iimych raeczy, które w wifkazoáci lcrajáw demokratyczftych ay wew- >S'
ZLttrzp*
apr».wy Koáoi<»ika.

25.Ž$damy natychmlaatowe;} i oaikowltej rehabilitační bezprawnie akazanyoh kaleiy, zakonników i áwleoklch aktywlstdw religljnyoh.
26.Ž$da?ny znlealenia dyakrvminac;}i wlercqoyoh Chrzeécijan v zakiadach praoy,
przede wazyatkim w azkolnictwie.
27.Z*damy, aby wlerzqoy obyvatel« mleli zawaze; w'ramach prawa do petyoji, f
moiliwosc ustosunkowania si® do wazelkidh problemáw, o których aq, przeáwiaď
cseni, že saj$cle stanowiaka Jest leh moraln^ powlrmoécíQ, Žqdamy tež, aby
w zwlqzku z t^ swojq dziaialnoéciq nle byli oskariani o dziaiania sprzeczne s prawem 1 aby petyeje nle byiy rekwirowane.
28.Žq,damy znlealenia wszyatklch przepiaów prawnych, ktáre bezzasadnle kryminallzuj^ znacznq oz§éč czjpnoáoi religiinyoh, duchovných 1 swieckloh.
29«Ž^daray uzupeinienia>b$dz zmlany artykuiów nr 16, 20, 24, 28 1 32 naazej'
lonatytucjl tak, aby byiy v zgodzle z naszyml poatulatami,
30.Ž^damy taž, aby wseyatkie obowl^zuj^ce prawa 1 przeplay zwi^zane éciéle,
bqdz czgáciowo ze aprawaml wlary, byiy w zgodzle z Migdzynarodowym Paktem
Pra* Cziowieka 1 Obywatela
31.Z3da.uy, aby zoataía utworzona mieszana komiaja, zložona z przedatawlclell
wiadz paňetwowych 1 przedatawlclell Kgácioia Katollcklego, i^eznie ze áwleo>
kimi mlanowamymi przez kardynaia Tcmaska oraz z przedatawlclell Koécioia
Katollcklego na Siowacji, która zajmowaiaby ai§ naazyml poatulataml 1 leh
speinienlem.

Ufamy, te u przedBtawloiell naazego žycia publieznego, do których giównie
za poárednlctwem naazych koácielnyoh przedatawlclell zwracamy si§ z tymi uwagaml 1 poatulataml, znajdzie-ny zrozunienie 1 dqženie do akuteeznej reaiizacji
powyžazyoh warunkéw rozwoju wewngtrznego žycla duchowego 1 zapewnienia lepaze;J
przyazioáci naa wazyatklch.
\

Dano w pierwszq nledziel$ adwentow^ r. 1987, w ezas, kledy we wspólnyii paaterakim liscie naazych biakup<5w 1 adminiatratorów diecezji czeskich 1 morawakich
rovpoesyna al? wielkie dzieio duchowej odnowy zaplanowane na dzieaigé lat, do
którego alf w ten apoaób aktywnie doiqozamy 1 kt<5re gor^oo popieramy,.
• Petyc;Je t§ podpisaio do dzlalaj i^eznie ok. 600.000. oaób.

Przegl^d Siecezji w CSRS
W Czechosiowacji Koációi Katollckl ma trzy aa^odzielne prowincje koscieXne
/Praha, Oioiruniec, Trnava/. Každej z tych prowlncji podlegajq tzw. sufraganne blakupstwa.
Praha - arcybiakupstwo
Czeakle Budziejowice - biskupstwo
Hradec Králové - biskupstwo
Litonierzyce - biakupstwo
Oiomuniec - arcybiakupstwo
Brno - biakupstwo
Trnava - arcybiakupstwo
Bariska Bystrzyca - biskupatwo
Koszyce - biskupatwo
Ni$ja - biakupstwo
Roznava - biskupstwo
Spise - biskupstwo
Bezposrednio jurys^ykejji Stolicy Apostolskiej podlega sa^odzielna eparchia
/biskupatwo/ w Preaovie, które obej-nuje wazyatkich wierzqcych grekokatolików
z Ci,echoaiowacji.
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Stan, dleccz.ii na zietiiach caeskich
W czaaie II w^jny áwia.towe,j znarlo trzích z.szeáciu urz^duj^cych biakupów,
a wakuj^ce urz§dy zostaly do koňca wojny nie obsadzone. Po wojnie do roku
1947 zostali wyswi<?cenl nowi biskupi, ale w trudných latach pi^édzieai§tych
wszyscy urzgduj^cy biskupi - za wy^tkiem biskupa Hradec Královo dr Morica
-Pichy, i to jedynie ze wagl^du na jego podeazly wiek, zoatalj przemocq pozbawieni možliwosci wypalniania swoich pasterskich powinnoáci i byli albo interno wan i, albo wigzieni. ',v ¿rchidiecazji praskle,-] biskup oeudzony zoatal o
• w roku 1965, czterej dalsi w roku 1968, w Olomu.ňcu w 1970, aaá w Hradec
Králové nawet w czasíe tágo "ot-war^ia" diecezja pozoatalá nie obsadzona.
PRAGA •
Archidiecezja zoatala po smierci Kardynala. Karla Kašpara w 1941 r. nie obsadzona až do 1946 r. W tym okreaie byla zarz^dzana przez wikarago kapitulnego Bohumila Opatrnego. * roku 1946 zoatal wyáwígcony i ?;ianowany arcybia_ kupen pražskim dr teol. Josef Beran, ur 1888. Od roku 1949 až do wymuazonej
emigracji w roku 1965 byl internowany w rdžriych -niejaeach poza Prag^. W roku
1965 zostal mianowany kardynaletn i z koniecznosci na trwale przebywal w
fízy-nie, gdzie zmarl w 1969 r. Po internowaniu dr Joaefa Eerana až do roku
.1965 kierowalarchidiecezjs kapitulny wikary Antoniu Stehlik z tzw. Pokojowego Ruchu Duchowieňstwa Katolickiego. W roku 1965vna tron^arcybiskupi watq.pil jako administrátor apostolaki biskup František To-r-asek, ur. 30.06.1899,
wyswigcony przez arcybiakupa olomunieckiego w roku 1949. W roku 1977 zostal
-ianowany arcybiskupem Pragi. Kardynaiem zoatal mianowany in pectorem -v r.
1976, publicznie w roku 1977. W czasie kiedy diecezja byla nie obsadzona, bis
j kupem sufraganem byl Antoniu Kltchkner, który ziarl w 1961 r. Jako biskupi
pomocniczy w praskiej diecezji zostali wysvriecani bp Kajetán MatouSek,
ur. 1910 i bp Ladislav Hlad, ur, 1506, obeonie juž niežyj^cy. 3\vój urzad
nogli sprawowac jeaynie od 1966 do 1969 r.
HRaDEC KRÁLQVE •
Biskup Moric Picha, ur.1869 spelnial swoj^ pasterskg. služby od r.1931 až
do swojej ámierci w r.1956. f r.1950 na stanowiako biskupa Hradec Králové
z prawem nast§pstvya p§ ámierci urz^duj^cego biskupa zoatal wyswi^cony
dj- teol. Karel Otčenášek. Obj§oie biskupiego urz§du zoatálo mu uniemošliwione przez wladze dc dnia dzisiejszego. W latach pi§cdziesi$tych byl wifziony,
pózniej pracowal fizycznie, a od 1965 r. pracuje duszpastersko, obecnie w
Tr^icaoh k/Usti nad Lab^. Znamienne, že za to, iž celebrowal jako biskup
mszg swý. (ia jubileúszcvej piaigrzyrice ku czci bl. Zdzislawy z Jablonnej
w Podjestedi w aierpniu 1987 dostal nagang od ordynariusza ¿itoriierzyckiego.
Od r.1969 do dzisiaj i-.:apItulný" wikariuszerrj, jest Karel Jonas.
LITOWISRZYCS •
Po biskupie narodowosci niemieckiej dr Antoninie V/eberze, ktdry uat^pil
z funljcji po wojnie w r. 1947 wyéwigcony zostal dla tej ďiecezji w r. 1947
dr Stepán Trochta, ur.1905. W latach pigcdziesi^tych zostal internowany,
a póžniéj uwi§ziony /w czasie wojny .róvmiež przebywal w obozie koncentracyjnym/. Swoj^ pastersk^. služb§ lógl rozpocz^c dopiero w roku 1968, zas w roku
1973 ^ianowany zostal kardynalen. Organa panstwowe szykanowaly go bardzo,
co przyspieazylo |ego émierč.Z^arl w roku 1974. Od tego czasu biskupstwo
jest nie obsadzone. W okresie kiedy biskup nie -nógl kierowac diecez.i^, wikariuszem kapitulnym byl Eduard Oliva, Posmierei kardynala Trochty kapitulným wikariuszem zostal Josef Hendrich.
CZE3KIE BUDZIEJOWICE +
'
Po smierci bpa Simona Bárty w r.1840 diecezja byld nie obsadzona. W latach 1945-1947 wikariuszem kapitulným byl Jan Cais. W roku 1947 na biskupa
Wyswi^cony zostal dr teol. Josef Hlouch, ur.1902. Po roku 1949 bp Hlouch
byl rowniež internowany i wrócil do sprawowania swojej funkcji w r.1968.
Zmarl 'w r.1972, a" diecezja jest do tej pory nie obsadzona, W latach 197274 kapitulnym wikariuszem byl Trdla, od 1,01.1974 r. wikariuszem kapitulnym
jest Josef Kavale.
OLOMUNIEC •
Od r.1923 do r.1947 arcybiskupem byl Legpold Precan /ur.1866, zm.1947/.
W czasie wojny byl internowany na éw.Kopečku„ Po ¿ego smierci kierowal
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diecezj^ dotychozasowy biakup aufragan bp Stanislav Zela. W iiaju 1948 r_ na
urz^d olomunieokiego aroybiskupa Hianowahy zostal dr Karel Josef Watocba,
ur.14.05.1888 r. Jego los byl wyj^tkowo okrutny, a spoleczeňstwo nle wie
o nim prawie nic. Od roku 1950 byi internowany w paiacu arcybiskupim, sledzony przez Siužb§ Bezpieczeňstwa, która decydowala o každým jego kroku. Nle
~i±ai w ogóle kontaktu z diecezj^, ani z braéni ani z rodzinq. Eawet jego
wlasny brat przez lata nie mágl go odwiedzid. Byl stale otoczony przez urzfdników SB. Nigdy nie opuécil paiacu íircybiskupiego. Dia porównania: wigžniowie, dopóki nle trafiali do izolatek, -nogli przynaj-nniej roznawiaá ze
wspólwigžniaTii. Ten jaš^czennik byl natoniast ciQgle sam. Z-nari w roku 1969.
Takže o ¿ego ostatních dniach žycia nikt nic nie wie. Jego pogrzeb w rodzinnym Pitine k/ttb.Brodu -nial zostaé tajný, ale "iiosč iudu nu podlegaj$oego, któr$ zyskal w ci^gu dwócb krótkich lat swojej pasierskiej služby"^
zataié ai§ nie dala. W okresie internowania arcybiskupa až do r.1969, kiedy
z iari, ¿ierowal diecezj§ byiy generalny wikariusz, póžniej wikariusz kapitulny dr Josef Glogar. Od 1969 do 1973 r. wikariuszen kapitulny-n byl Josef
//rana. W roku 1973 wyswigcony zostal do služby pasterskiej i dziaial jako
ád-ninistrator apostolski do swojej snierci - 30.11.1987 r. Olonuniecka
archidiecezja miewala dwócb biskupów ponocniczycb. Ostatni z nich Stanislav
Zela, ur.1893, byl po roku 1950 wigziony i znarl w r.1969, nie powróciwszy
do služby duszpasterskiej.
BRKO
W czasie '.vojny w 1940 r. z-narl bp Josef Kupka. Po jego šnierci diecezj^
kierowai wikariusz kapitulný Josef Kratocbwil. BiskuDStwo zostalo.obsadzone
dopiero w 1946 r. po wyswi§ceniu dra Karla Skoupého,*ur.1896. Biskup3two
podzieliio los innych siedzib czeskioh i uorawskich diecezji. Biskup zo3tal
v 1950 r. intemowany i. w okresie jego nieobecnosci znowu kierowai dieoezjq
wikariusz kapitulný Josef Kratochwil. Od r.1968 wznowil rzqdy nad diecezjq
bisku Karel Skoupý, który wytrwal na swej funkcji do swojej snierci w
1972 r. Od tej pory diecezja nie ma pasterza. Od 29.02.1972 r. diecezji
kieruje wikariusz kapitulný, pralat Ludvik Horky.
/Informace o cirkri 4/1988/

Przed milénium šmierci šw.Wojciecha
W liécie pasterskim, wydanyn w 1987 roku z okazji swigta Wniebowzi§cia
Maryi Panny, praski arcybiskup Pranciszek kardynaž Tomášek oglosil nowy rok
liturgicany Rokie-n Blogoslawionej Agnieszki, z rodu Prze-nyšlidów, i Rokiem
Služby Žyciu, a jednoczešnie zainicjowal dziesifcioletnie przygotowania do
milénium smieroi swigtego Wojciecha.
Proponuj® si§ nastupuj$cy program obchodów:
1988 - rok blogosiawionej Agnieszki Czeskiej. Služba žyciu - žyciu Boi«™u
i žyciu ludzkiemu od pocz§cia do oatatniego tchnienia. /"Nie zabijaj!"
"Miiujcie si§ wzajeranie, jak i ja was u-niiowalem"/.
1989 - rok swiftego Klemensa Marii Hoffbauera i áwi§tego Jana Nepomucena
Neumanna. Wiara we wapólczesnym swiecie. /"Bgdzieaz wierzyé w jednego
Boga"; "Nawróčcie si§ i wierzcie w Ewangelig"/.
1990 - rok éwiftego Norberta i blogoslawionego Jana Sarkandra. Uáwigoanie
žycia. /"Pamiftaj, abyá dzien swi§ty éwiecil"/.
1991 - rok biogoalawionej Zdzi3lawy. Žycie rodzinne. /"Mie požádáj Zony b-LÍzniego swego!"{ "Nie cudzoióž!"; "Co Bóg zl^czyi, czlowiek niech nie
rozdaiela*1/.
1992 - rok éwigtej Lud-niiy. Wychowanie i ksztalcenie. /"Czcij ojo« swego
i matk§ swoj^"/.
,, .
, ^ ^
1993 - rok áwigtego Jana Kepomucena. Prawda i sprawiedliwosé. /"Nie mów falsaywego swiadectwa!"1 n Ja narodziiem si§ po to, aby dač áwiadectwo
prawdzie"/.
1994 - rok éwiftego Waclawa. Praca i odpowiedeialnoáč spoleczna. /®Hie kradnij
"Wybralen waa, abyáoie azli i owoce przynosili"/.
.
1995 - rok swiftego Prokopa. Duchowa i cieleana kultura czlowieka. /"Bóg
atworzyi czlowieka na obraz i podobieňstwo awoje"/.
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1996 - rok íwiftycli Cyryla i y«tod«go, Swangalizaeja i modlitwa. /«Idžoia
i a».ucsaici« rszystki« národy!*/.
1997 • rok éwi«t«go Waoiawa. Cnrystua - Pna dzi«Jów i Ojciec prsysalyob wiaków
Gdnowid wszyatko w Chryítuaio. /"Jaate* z wa-ni po w«*yatki« oaaay"/«

$"Katolické noviny"
nr 3 z 17 I 1968

Katolicki samizdat religyny w CSRS

vxclav

mal*

Zanlm przyst«pie do konkretniejazego opisu dzlaialnoáei amiadatowaj katoliiców, uozynif najpisrw Vilka uwa^ c tya, v jakich warunkasb i okolicznoáciaofc. realizuje si? owa dzialainožc,
*az«lk& oíiojalna, praaa religiosa oraz publifracje podlagaj* áciaiaj cenzur*«. * pariodykaeh i ckreaowych. publikacjach o treéai r«ligijn«j wyczuwa.
si» niedoatatek informacjl o Xoéciele na áwiecie i o teologiczny^ stykaniu
ai$ rdtnych pr^ddw myélowych. Praaa ni« padaje ráaniež obiektywnych inforsiaoji o faktyoznej sytuaoji Koácicia w Czachoaifcowacj 1. Iníoraaeje aq tendancyjne i dostoso«y<tane do koniunkt u raln y ah potrseb wladzy paíatwowaj. Kto nie
ana aytuacji, •sóglby odnieád nrraženie, že wszyatko jest w pora*dku, a ¿«dyny« proble-new. Koaciola jest obawa o pokáj éwiatowy zgodni« 8 int«reas!» Zwi^zku Radzieokiegc. Zakazane a a. w prual« przaklady cbcycb autordw z uza«adni«~
niera» že » Caechoslowacji jast wy«tarczaj*ca lloié sdolnyoh teologáw i do¿wiadczoaych kaljiy, nie -nuaz^ przsncaic cudaego rayál«nia ca naaz taren i sami
w atanie wytwarzad kli-nat -ayálowy edpowladajscy naaaym warunko*.. W pra®ie brakuj« rubryk czy teT>atów zajuruj^cych alf rsligijnyn wychowanlem daleci
i udzialeu áwleekich w Koáciele. Cenzura utrzymuje eelowo starý «»del Koéoiola» jako Inatytuc.ji klerykalnej, * ktárej j«dyne i rozstrzygaj^c« slowo isa,Iq
osoby ¿pohovme /oprdcz zakarmikďw, ponlaw&ž .zaaony st| zakasané, a icb i a tni anie jest caikowicie przerailczane n praaia/,3wi«oki"n poaoataadono rol$ poaiuaz*
nyon owieczek. Wkaůza paňatwowa mieiwyiue oactóta uieazi jak<%koi*tt«Jt ožne.*?
laickia;} aktyvnoáei w árodowiskn kapianskiw i natyehmiaat blokuje moáliwoéc
zyskacia przez laikat aawet na^.-waie^sze^ trybuny
praai«. Katolików nie zapozna^e ai® regulamia z wyst^pleniaai papiaia. Infoswsaoja o aáwiadazaniaoh
papieza s& tak ttanipulowane, éoj oatabiitžy «i92 a centra-n Koécioia. ffazelxa
praaa jeat * r§kach prořežinowego ruchu k3i<pžy "Pace», i» terris" /okoi« 1/6
caiego duchowieíatwa katolickiago/, który od roku 1982 ieat pot«piony przez
Xoáoidi, fygodcik "Katolické noviny", przeznaczcny dla Czaoh, ukazuje
bez aprobaty Kodcioia. Publikačně raligijn« wychodz^ca w nipdostatecznym nakžadsie
najcz$éciaj poebodzania kra¿owegof a pozion ioh jest niaki. řublikaeje dla dzieci i do nauosanla religii praktyasnie ale irtniej^. Ukazuj« alt
natoraiaat du±a íloáč rážných, publikacái pokojcwyob, któryni aie ma zalntereaowania. * oíiojalnej praaia katolieklej pcwazeohnie utrzjnsywany jeat ton
aaasgažowaala w biež^oe interesy wJtadzy, co ni «mal cařkowioi« •yklucaa indywidualn4 inlojatyw? i odpowiedzialnoád. Kiedoatatki ta ataky alf «odxiannyra
doáwiadozeniem wiarasicycb i dlatego wielu £ niel» zdeeydaaaie aif wydaiwd publikačně religione, która chod » oifící zaspokajaj« fakty«»»« potrzaby katelikdw uaiiuj^cych doskonalič si? * awaj wierze, 9 wartaakacfe dawaataeji moral-

neí, paaýanosci i obludy.
Baiažalsoád sa-lzdatowa na wiekaza akalf datuje ai« od koňoa lat aledawdaieai^tyon, kiedy to calé spoleczeástwo zoatalo objft« r»araan«aa dnebowyo
pod wplywam twardaj, ateiatyoanej i jalowsj daoboaro propagandy, ktdrej a«r»aywnoáč trwajnoa lata atlumila áwiado-noéd podataatnryob wartoéci »oralnyeh,
3aialalnošd aa-aizdarewa i a tni ala juž prmad roki«« 19*8, «1« byla rozaiana i
raaliaowana w niewi«lkis> zakreai«. liars^oy srozusieli, *e nie nalažy ozakaé
na n i a t w m y rosultat rokowaň migdzy Watykaeam a vladz%. Zaloiyli, ža raua®^ p®
mác « o U * aarai, zanjiaat ni«godni« žatrad i ezakaé na okrueby przycbylnoáoi
«/¿ad.&y, penatwowej. Rauoili alf w t? daialalnoid s sapalett ožywianym pr««áwi&dea«ni«m, ža takie wlaéni« poatppowania, na przakór groábie rajíraaií,
3*8t leh chrseácijanataj powinnoáai^» Trzeba nadni«nld, *• ta
ai®

stí 7
.lest soaatralizowana i ograniczona wyžscznle do Pragl. .Jest rosproazoaa po
caiaj Rapublioe. Bokiadny jaj prseglçd ni® Jest -noiliwy, poaiewat zaaiçgu i
miajsca pochodseaia režných publikacji csçato Rie da alf aawat wycrcpic,
Poazcsagolne psrafie ř » m , spoiaotnosci rodziane, bractwa zakona«, ktírm na
przekór zakazowi tji\ i przyjiu.j^ wcí^ž nowe nowicjuaaki I nowicjuasy, spontanicsae apoiecsaoáci kaiflžy - wszyacy wydaja publiícae^e dia wiasnych potrseb
weiug awych duchowych i kapiaóekich zaiierzen. Sq to praekiady redytacyjna
i teologicaae, praemówieala papíeža Jub ar tyku ¡ty krajçwych autorytet<5w duchownych, informačně o konkratňej dziaialneáoi w disoesji, b^di o wydó.raaniach w Koácisle áwiatowy-n, jak r<5«niež reílek3je wïasne* ûdz*riercieàla siç
w nich pluraliam filozofii uznašscych ducho-w^ strukturç šwiata i fermant intelektualay w uj^owaniu duchowyph pcstaw w ¿rodowiaku a^aistyo sny-s. Spoiwani
wazyatkich"tych dziaiaó jest d^ieaie do pogiçbionej reřlsksji nad cdpowie
dzialnošci$ cbrzeáoljaiaks, d^žeaie do kořtynucwania tradycjl, umaoniania
áwiadomoéci katollcyz-a i przynaležnosci do Koácioia powsaeehnego, Posionspwblikacji jest naturaínie rožny, lecz jednago ni« -ožita in odméwiéi -d^ženiá do
auteatycznego ohrteácijeiiaiwa,
Obok licznyoh publika«ji tsgc rodza.iu iatnie.se kilka perlo-aykó* i cykli wydawniczych, które ukazuj^ elf uíiioj wigcej rsgulamie i aq kolportowane m ca~
iej Republice. Staïy aiç on® rtlsodi^oznç czçàciq Koécioia z-nuasanego do milcaerxia. Kedakoje dla bezpieczeňatwa a^ anoni-no-*«, ale publikuje rówuiež au•fcorów podplaanyob prawčziwyni nazwiaka^i. Sa zi-sti caeakiaj ukazuje si* regulární» »ieaiçcznik "IKFORY.ACií 0 CÍRKVI", kfcóry zapoznaje czytalnika z wyat^pienia-ni papleža, z przyp»dk«rí przesladowanych katolików, publikuje réžao
podáni», akargi i postuláty iriera^cych, podaje iníorr.acje o s po tkáni ach, plelgrzynkaoh i zgromadaerviach w krajů i za granicç. HJPOC r:a jedyay oelî sapóznawaó z aktuala^ aytuaoji* w Koációle, "TfciOiCC-lCK-i TBXTí" a^ periodykie-n
ukaauj^eyrtt ai§ 2 - 3 razy m roku, zorieaxowar.yrtt na dyalcaaje teolcgiozne vr Kosoiele swiato'^ya. Každý nu-ner Jeaí poéwiçcony odrgbnéTRU te^atcwi /einxT.ffcizn,
teologia Tioralna i dogpnatyczr.a itç./f na który dostaroza róžnorodných pogl4dów. Každý nuuer ataaowi równocze.lnie tryburg áwieekich # y p o < r i ^ c y o h aiç
* istctcyeh kweatiaoh wiary. rf att redagowane probiesowro i maj^. n^.jwyžaay
poziom teologiczny z waselkiaj literatury aaTdzdatowei, Zaajdu^amy tu rówaiež
polakie ake«a$y,
Np. TT opubll^owaiy artykui prof. Swiežawskiego o v'ani«
Huaie, árukowaay pierwotníe v ""Tygadniku PowssechayT»". Do tej pory ukazažo
ai? 15 numeroví tT. Sdycja "OHISÍiŤACS" výdaje krótkie >íeosi zaaadr^ioze infomaoje o wydarzeniaoh fciatérycxnych i teražriejszyoh /np. walka kuituralna w
l.Ti*T«ozech w miaionym atuíecíu, kosciái w Albánii, atoaua«!: do wPsceTi in ter*
ria B , jezuici dziaiaj, kosciói ofic'alny i podzieTiny 1 in./. Do tej pory ukazaiy íif 22 numery. Sdycja rDíJCH A ZIVCÍ" zapozaaje z probleeatyk^ raedytacji
i -.¡odlitwy, bioetyki i kiarowania zyciem duohowym.
to zajraze« praekiady
wybitnycli autoríw daných dziedsin. W ra-nach tego cyklu u k a z u j a i § aaktualizowana žywoty swiçtyoh /tcsiaaz Koota, Don Soaco, Katarzyaa Siaaeáaka i la./.
řaoho*e Qi&sopiat!c <*P3Ir ¿aat redagow&ne przea katolioJtich payehologów, líkaxaio aiç do tej pory kilka nut?r5w na àoakonaïym poziouie, Taasaty b^ opracowvwana fachewo /Wina, řraud i oaychoajializa i In./. Skorayatano * przekladáw
i ¿ródai krajowych.i. Gaasopia-io "'/SKIîISSîil" ukaeuja »1« ju* kilka lat poza
Prág^ 1 jaat praasaaczoa« d^a kapianat>*a i popularyz^oji aiok-tóryoh problemów
teologicenych, "3iiflAřia3KA JižáTA" jaat czaaopiamem wydawanyr, prsaz řranciszkanów i sorieatowaayw wyi^oanie w duchu ich apiryiualianu.
- pariodyk *ydawany pra es dotiinikaTiów. Skierowaay na niektóre kweatie teologiezna
/cuda i in./, avragi filoaoficzne i prssypowieaie daiai aiektórych, a-nusacnyoh
čc Tí^lczenia piaarzy katoliokioh. Ukazaio aiç dotychoaaa 5 au»ar<5w.
"rRíiZSKB KOVUNIKííCií" ukazuje siç 2 razy w roku. Poéwlçoona a* deiaiom zakasaných i amuaaonych do milczenia wialkich pcstaci li,terackich - B(yállsi«li kaïoliekich, poetów, a równocaeínia rejeatrajfl, iatotae roaprawy wybifcnyca teologów /^on Baltaaar, řras-aontant i in./. îlia
do tej pory dosO rozpowaseohnloae, ala riino to oai^gngiy wyj^tkow^ pçeyojç « b o g a t ^ apekírum a«Maiadatu.
Sa Siowacji ukaauj«
kwartalaik " M A B G Z . - I . J T V O A D O C A À S Ô À Î " « Zapoznaje
czytalaików ala tylko z aktualnoéoiast koécialayai na 3íowicjit ale «tara si«
wyobowywad ich za pomoc^ artykuiów o historii Koócioia aiewackiago, jego wybitaych oaoblstoéeiaoh oraa unacaiaf aiowack^ áwiado^oéč narodow* powrctm do
chrsaécijtóakich korzani aiowackiaj historii. "RODINflS SPOLOCSK3TV0" ukasuj*
aiç klika raay w roku 1 jest zoriantowane aa rellgijaa wyohowaais dsleol 1
problansatyk§ rodzia katolickich. "UMÁM 3 A B C T A * "
nier«gularay^ iafai^aeyJ*
nym esasopiamam prsaaaacaonjn prsed* wasystkli dla ksltiy, • istotayok áaku-
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mentaoh i oáwiadczeniach papieža oraz watykaňskioh kongregacji. Nakiad publikacji vraha sif od kilkudziesi§ciu do kilkuset. Ludzie przepisujij je cz$sto.
Niektdre z przedatawionych periodyków sq powielane, pozostaie aaerz^ si*
poprzez przepisywanie na maezynie. Dia dopeinienia obrazu nálezy zaznaezyc, ¿«
ukazuj sig okolicznoáciowe prače zbiorowe vr rocznice zwi^zane z wybitnymi
osobami, jednolite nauczanie wiary, katechizmy, dogmatyki, przekiady dziel
teologicznych, kt<5re služ^ nieofiojalnemu nauczaniu i kaztaiceniu teologicznemu.
17 kwietnia 1988

Vaolav Malý
ksi^dz katolioki.

Do braci i sióstr z Košciota w CSRS
Jestesmy poruszeni Waszym odwažnym donaganiem si§ naležnych Wam swobód
religijnych, któremu, po-nimo repreaji daliécie ostatnio szczególny wyraz
skiadaj^c w caiym krajů podpisy £od petyojg do wiadz i mgžnie uozestnioz^c
w spotkaniu modlitewnym przed koécioiem w Bratysiawie 25 'iarca br.
Pragniemy przekazaé Wam Chrzeécij aňskie pozdrowienie i wyrazid nasz podziw
dla odwagi z jakQ dajecie swiadeetwo Waszej wigzi z Chrystusem i Jego Koácioiem.
pežni popieramy Wasze d^ženia do rzeczywistej awobody religijnej
f Waszym krajů i do przywrócenia biskupów dziesigciu, osieroconym diecezjom.
Ze swej strony podpisujemy apel do ivladz Czechosžowacji o posaanowanie ířaszych praw.
Zyczymy Wam, byécie stále doznawali radosci i duchowego pokrzepienia jakie piyn^ ze Zmartwychw31auia Pana naszego jezusa Chrystusa i zapewniamy Was
o patii§ci w modlitwie.
Oby Chrystus, który jest Panem dziejów sprawii, by Wasze zr>aga»ia i ofiarne s-.viadeotwo przyniosiy owooe.
Ob. Milosz Jakesz, Sekretarz Generalny KG KPGz
Ob. Gustaw Husák, Prezydent C3RS
I5yt riižej podpisani, iqczqc si§ ze spoiecznosciQ katolicky w Czechosiowacji
dotiagaj^c^ si§ poszanowanie. nálezných jej praw apeluje-ny o rzeczywiste przestržeganie swobód religijnych w stosunku do wazystkich wyznaťi i Koéeioíów
w C3R3 i zaniechanie wßzelkich represjj. za przekonacia i dziaialnoáč religijn^.
Petycje te podpisaio w Polsce juž 16 tysigcy osob.

Payel Vonka nie žyje
Dnia 26 IV o godz. 18.45 zmari w wigzieniu Min. Sprawiedliwoéoi w Hradec
Králové PAVEL VONKA, sygnatariusz Kar';^ 77, ur. 23.01.1953 r. Areaztowany
26 maja 1986 r. wraz ze swyv bratem Jirirri pod zarzutarai próby obalenia
republiki, ataku na funkcjonariusza paňatwowego, akazany zostai na 21 mi«ai§cy wi§zienia oraz 3 lata dozoru ochronnego. Powodem aresztowania byio to,
ii Pavel Vonka wraz ze swym bratem wystawili awe kandydatury w wyboraoh do
Zgronadzenia líarodowego jako nlezaležni kandydaci poza listq paňstwow^.
W czasie pobytu w wi§zieniu Pavel Vonka byi wielokrotnie dr^czony i »*ykanowany. Wigzienie opuscii 26.02.1988 r. 5 kwietnia 1988 r. zoetai ponownie
aresztowany pod zarzutem zlosliwego uchylania si® od obowiqzków zwi^zaisych.
z zasqdzonym dozorem ochronnym. 20.04.1988 r. skazany zo3tai na oslen mi*si§cy wigzienia.
• ' Dnia 26.o5 w kosciele éw.Wojciecha we Wrociawiu oátyi^ »i? msza w iKter.cji
s.p. Pavli.Vonki /w miesigczniof jego smierci/.
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• Ponižej zamisazczamy ostatniq publiczn^ wypowiedž Pavla.

'

Rozmowa Libušy Šilfaanovej z Pavlem Vonk^
5: Wrócil řas z wigaienia. Jak alf Pan ozuje fizycznie i duchowo?
W; Przežylem w wigzieniu rzeczywiécie cigžkie chwile, duž^ czgáé wyroku
spgdzilsm tf izolacji. Przez ostatních szeác miesigcy ležalem i to nie pozostalo bez wplywu na mój stan fizyczny. Sřoim glównym problemem jest calkowite oslabienie, które objawia sig glównie w tym, že nie jestem zdolny do chodzeaia, Ježeli zaá ohodzi o stan ducha, czujg sig calkiem dobrze. W dlugich
skreaach izolacji wiele myálalem o prawie i sprawiedliwosci, i teraz chgtnie
&ym to jakos wyrazil.
b: Vyélg,že Pana przypadek byl wyj^tkowy. W czym to sig glównie wyražalo?
Po pierwaze caiy przypadek trzeba rozpatrywaó na plaszczyžnie politycznej,
gdyž bszpoér^dni^ przyczyn^. za-nknigcia mnie i brata byly nasze kandydatury
na poslów do Zgromadzenia Peaeralnego. Sam fakt, že organa czechoslowackia
zareagowalý na te kandydatury naszym zatrzymaniem, jest bez precedensu. Oskaráenie opařte jest na raoich pigciu godaniaoh adresowanych do czechoslowackich organťrv paňstwowych. Mój brat Jiri zostal oskaržóny i "pozbfewiony" roka žycia glównie za sformulowanie krytyki "socjalistyczne^o zobowiQzania"»
którq skierowal do swego pracodawcy. Paňatwowe organa wykazaly desperackie
d^ženie do uwigzienia nas za každ§ ceng. I dlatego, že nie bylo to možliwe
c.o przeprowadzenia wedlug obowiQzujscego prawa, nie zawahaly sig przed powažnym jego naruszeniera. Choialbym takže zwróció uwag§ na sam charakter calego postgpowania kamego, które toczylo sig odmiennie niž zwykly przypadek
karny. Nie chodzilo tu o postgpowanie, którego sena je3t wyražony w postanowieniu §4 KK. Nie chodzilo o ochrong interesu spolecznego, ani praw obywateli, ale wyl^cznie o celowe przeáladowanie. Znalazlo to wyraz w samým przebiegu postgpowania karnego. Organa prowadz^ce to postgpowanie wytypowaly wygodne /z punktu widzenia oskarženia/ momenty naszego žycia i staraly sig nasze posťgpowanie podci^gn^ó pod formálně znamiona czynów karalnych. Byla to
z&tem konstrukcja sztucznych oskaržeň. Nie nalézalo do wyj^tków, že za dowód byly przyjmowane tendencyjne i falszywe zeznania, co jest do wykazania,
i musialo to žostac uznané* czego dowodzi rezygnacja z czgsci oskarženia.
Je^li chodzi o sam proces s^dowy, nie powinno bylo do niego dojsc ze wzgl^du
n& naruszenie zasady oskarženia, poniewaž stanglišmy przed s^dem bez for-ialnego aktu oskarženia. Calkowite wyliczenie naruszeň kodeksu z punktu wi¿
nia prawa karnego, materialnego i proceaowego jest tak rozlegle, že nie ¿~'t
Tíožliwe przytoczenie go tutaj. Ogólnie -nogg podsumowac to tak, že doazio co
naruszehia prawie wszystkich zasad postgpowania karnego, glównie zásad do«niemania niewinnosci, obiektywnosci prawdy, prawa do obrony, a takže
ustnego zeznania, bezposredniosci,otwartosci ita.. Sam póžniej3Zy wyrok
w ogóle gubi prawera przepisane czgsci, obronanie jest w istotnych czgáciach
rzeprowadzana, faktyczrie i prawne rozstrzygnigcia s^du nie s* uzasadniene.

§:

^-iedy Pana slucham, stáje sig dla tinie zrozumiala równiež fariaka swoi •> Sa.
beakcja na wyrok.
/
V i Tak, ma Pani racjg. Wyrok jako calosó jest bezprawny, ráwniaž wtedy, ,;dy
pominiemy te liczne naruszenia przepisów. Byl on ogloszony po poetgpowfuaiu.
s^dowym, którego zgodnie z prawem nie možná bylo przeprowadtió. Wyrok jest
aezprawny ex tunc.-od šamego pocz^tku-i dlatego nie aože wynikac z niego ¿adíe prawo ani obowiqzek. Dlatego odrzucalem i odrzucamprsyjřci« róžnych onowiqzków jakie na mnie naloženo, wynikaj^cyoh pozornie z *ryr«ku i ni« uzr aje
praw organów paňstwowych, które
stoaowane przeciwko maí« na podt
:
poszczególnych aentencji wyřoku. Z tego powodu toczy »ig ju¿ przecívk»
r-zile
1
postgpowanie karae za "uchylanie sig od wykonán i a ur*^d*«*j ¿«cysji* . Hogg
átem w prxyszloáci oczekiwaó dalszyoh represji.
: W ten apoaób atawia Pan siebie w zasadniczo konfliktow«; aytiwwji •'•oc
wladzy.
Wj Zdajg sobie z tego sprawe. Sytuaoja, w jakiej aig znal».zieraf ataaowi dylemat, Czy sig podporz^dkowac faktyczn«j aile, która s^oj-e uprawni^nia buduji na fikcjach, yrawnych' domyslach czy tszpr^vrpyck j«*uni?oiach i p*soruje
praworz^iíí ác, któr* j nie ma, czy tez «yVraó dro^g zsitčyiiowaneí'? onoru i od-

f

mowy, rdwziiež za ceně wiolkiego ryzyka oaobiatago.
Zdecytíowale- si^ od pocz^kku na tj dru?!} drogfe i nic btřd$ przyat$powač do
žádných ko-proiisów tylko dlate^o, by unikni* dalszyoh przesladowari. Prawo
jest dis -"ale áwigte.
2: Kiedy wyrok ¿eat w takiej "larze bezprašný, co nožná robié dalej?
W: 3?rcbu.1e-y obaj, ,ja i t.ó.í brat,' wykorzyatad obydwa nadzwyczajne óroňki
odwoiaweae, tzn. wzr.owienis poíu^powania i zažtlenl« na naruazanie przepiaéw
prawa. Prcble-en jest ;jednak iapekt poiityczny, bowiem te aiiy, kt<5re zkonstruovaly caly proces, b^riij zapewns bronič aig przed je«o uniewažnienie-*?
i
wywoiywač racze-; dalsze represje. Probléme* jaat równiaž caloáciovra
aytuaeja w ozechoalowackiej juryadykcái. Kle -Ta tu inatrtncji, kt5r^ -¡ožna by
byio zainbarescwaé naruszaniem p.ra-.«a , &' sóry -©žna wyl^czyc prokuratora generalnego. V?iersp jednak, zo znajdzicmy apoaoby na to, by przeforoowaé prawá<ř, prawe i sprawiedliwoéé.
-•>: Co by Pan chciaž pewiedzi-ič na koniec?
'•St v caiyr. nnassym pravrie kamyT- oczywiaty jest brak jednej skladowej prawa
/prav/orzí^dnoáč -na bowi- r dwie aklado«« r realizao.j^ prawa i realizacj* wladzy/
Prawc kolesy ale ta-", gdzié zaosyna alf -¿ego nadužywanie. Soataje tylko realiajacja wladzy w jej -řiayblawellicsny-: pojedu.
3: '-«oja uwaga: na poezniku swych odwiadsin by žati udeoydowana wyperawiiáowaé
ťawíowi .lego radykair-e p.-.dej<5oie. Pážnlej przeczytaia - zžotq myél u nieszczo-v ,je-:o bohatý? kóiogoz bi j^z« pr.a-.vnicz,y.-r.; lesu-1" aervi au-nua, ut liberi
easre posel*-.u.a /<Jeat,e?vný ai-usja-J prawa, afcyámy rogll byé wolni/. Kiedy zrozumialam, že poezýnaria Pawia prsaaiknii-te «5 aenae* taj -rysil, muaialam
coddač.
/Infoch nr 7/8P/

W obronie wi^žniów sumienia
Protesty giodowe
W dniach 8-15 ma;ja 1988 r. uczeatnicy czaohoalowackiago ugrupowanla paoyflatyczne^o"!»lézaležne ŠtcwarZyazenin Pokajowe - Iniojatywa na fizacz Detailitaryzneji ŠpĎitícKeňstwa" przeprowadzili rotacyjnfi giodówk? /po 24 lub 4fi godzin/
w obronie Jí.Dutkiewiéza. W proteáoíe WSÍ9IÍ udziaí: StanielaT Bevaty /rzecznik Kartj 77/. Luboš V^dra, J^ři P^vlicsjj, Jan Chudotnel, Huth Sorn), Hana
yarvar.ova, Hcr^&n Ohromyt ?cmaa Dvorak, Jáchym Kaplan.
?CKj -fco-nitetObrany Niaaprawiedliwie Oakaržonycfc wydai 3.05.1988 Konuni»
kat nr 759 - "Solidarnoéí. ze 3iawo-i,irem DutkiewlczeTJ".
K o n t y n u a c t e j akeji byla ty^odniowa giodówka podjata 15 mája we Wrociawiu
w obroni« ái.Dutkiewicza 1 innych wiezniáw sumienia przez uczeatników 3?-CzS
i W1P.
G2o(iuj^cy zwrócili sig do 3ej:nu PR1 o uwolnlenle miodycb ludzl wlezlonyoh
sa aprzeciw wobec služby wojakowej, a takže wyáali oáwladczanie proteatuJ^co
przecíw prowokacyjneTiu aresztowaniu czlonków ?I>3 - Jolan ty Ski by, Alekaandry
Saraty, Czesiawa Borowczyka i Jázefa Piniora, który jest takže rzeoamikiem
3P~CzS,
Wrociawak^ akoj§ podjali na W$grzech Olga Dioazegl i Ta^iaa Parlaki.
Ucze3tnioy protestu wyatoaowall takže liaty - apele do prealeróvr Srecji,
'iffigier 1 ministra obrony aaródowej 23RR z-i-vieraj^ce ž^dania uwolaienia wifzionyoh Za odmowe siužby wojskowej: ířlohatíliaa Varagakiaa, Jijalaaaiaa
/"akriaa, Zaolta Keaathelyegů, Zaolta Looamandyego oras Olega Bfclaka, ktéry,
po odbyciu wyíroku 2,5 lat íagru otraynai ponowne powoiaaie do armii,
Vyatosowano takže ponlžazy apels

stříl

«roe ka-*, 18 -~aja I9fie raku.
íac Presaier Czechoaiowackiej Republik! 3ocjalistyeznaj
Zwttcamy si® do Pana z apelem o natychmiaatawo zwolnienie wi^zionycg
w Caachosžowac.i aa niezaležn^ dziažalnoác spoieczr;^ i polityeznít» ^Jirtgc
Bohaoa, Yladi-nira Červena* Petra Hauptmana, Waltara Kami, Petra Obšila,
Ivana Polanskyego oras Jirego Volfa, a-takže o poncmia rozpatrzenie spr&w
i u-jfolnienie wlezicnych pod nieprawdopcdobnym zarzutam szpiegosiwa: Victora
Dedery, Ondreja Hocha, Michaela Kellera, Josefa Romera i Františka Veiaa.
£a^,an¿e pra* ludzkich preez Paáski rz»d nie rsože byc i flie jest obojetne
día wieiu ludzi w Polsce. ířasze-tu žqdaniu towsrzyszy przekonanie, ¿a irwu- .
ty pekó j, wspéipraca i wzaje^ny szacunek mogif íatnieé jedynie po^igdzy
atwami przestrzegajsoymi rzazbywalnych praw • ludzkich i obywate¿akich jednoatki.
W giodčvtoe udziai wziglii tfarek Ada^kie-vioz, Jaroaiaw Sroda, Jašek Czsputow.icz
Graegorz francuz, Waciaw Giermek, Virosžaw Jasiňaki, Grzegorz Kmitá, Karek
Krukoweki, Grzegorz Majewski, Mieczysiaw Piotrowski, Tomasa. Wacko, Gwiáo
Zlatkea, Jersy Zurko, 'Wř.adysiaw Alsksander Jakowczyk, Danu ta Jarowíez, Pawei
Eaczynski, Przerysiaw Jaworaki, Anna Ksczut, ííariuaz Maszkiewicz, Marek
Koesakowaki, Ada^ Boryeiavjski, Wieaiaw SíSielcarski, Piotr Golena, Zofia
Olazowaki, Anna Sozniak, Zygmant Sozniak.
Akaja protestacyjns trwa,kontynuovan* przez grup? rodziccw a para?ii Macíerzyástwa íiiajáwif tszej Marii Panny /Wroažaw-Kozaháv;/ jako post*rotaeyjny, prowadzony w koáclele. 1'ozeatnicy tej akeji, "kierowani trosky o' stworzani*
•woii daieoiom warunków wzrastania <r pokojů", zwóaili
e l i a U m io roizicór üi. Dutkiewioaa oraz zaapslowali o wi^eztnie
úo icfc protestu wszyatkich dorosiyoh nieaaleisníe cd \<ryan&-*anych w*_rt«áai.

Listy i ošwiadczenia
9 20 IV 1988 aatrzym&ny i atamany r<* 2 -»iasinc« artsitu ***t«.i »asn kolega,
ucaeatnlk "Solid&raosci Polsko-Czechoaiowackiej" - iU^oíSkaw Gíh*1ísc. Prz-e.ciw
uwigzieniu Radoaiawa Gawlika orotestowaii m.in.i KKW iíáZZ "iieliáaraosďV
RKW ESZZ "Solidamoác" Dolny Sl^ak, Ruch "«olnoác i Pokoj«.
¿^danie lego natychíiiastowegc awolnienia "Solidaraoéc Polskc-Cz.íchoiiio^«.cwyrazi|a w eé^iadozeniu z dn. ¿6 IV 1386 podpisinyn przez ©boj^ r-/.ecz:-!Íków: Ann^cabatov^ i ¿ózeřa liniora.
20 mája po rozpru.vie przed Kolegiun Rewiísyjiíym Raicsiai* Gawilk zoatai
awolniony z wi^ziania.
•
W dnlu 25 maroa 1388 r. soataž zati-symany w Srettaniu or-uiaňski dzi&iaax
Parwir Airkiio. Ya 38 lat, jest ejcem dwojga maiych dzieci i ap$dzi£ jut
w witsieniu ozy na ««iianiu 17 lat. Teraz jest zatrzynany w areazcie áledcxyTi
jaks podejrzaay o rozpowezechniania propagandy antyradsiaokiej, Zagraia mu
kar«, diugoletníego «itzietia. řarwir Airkiaa jest wspólpraeownikiea Klubu
Prasowego "GiaeEOJt" i podezas wyd&rziá w Araenii i w Azerbejdianic doatai-ctai
iiwoim aoakiewakim przyjaciolopr. i dzianriikarsom inforwaeji o prsebiegu niepokojéw. Bo tyoh miejac dziennikarze zachodni mieli zéTbroniony doetffp - áwiat -sóji
si« dowiedziač o tamtyeh wydarzeniach dzigki nieaaletnjrm dslaiaoaoa, takíra
j&k řarwir Airkian. Prawo do wolnoéei aiowa o b e j m u t a k * « prawo do roxpowaaechnlania informaeji. Dlatego wyraAamy naaa% aolidamoád s Parwirem Airki«»»«
i i^dsísy j»go natychmiastowego uwoinienia.

Petr Poapichal, Jaroslav 3ibata, Jan Urban, Jaeek Zuraú,
Jan Jdaef Lipaki, Jdzef Pinior, Sikloa Haraasti, J m i s i Xis,
^•n»nc Miaaliveta
26 kwietnia 1988
w ludapesaoie, » Brnle, w Pradze, w Warszawi* t
De wia4»«®áei r

Klub Praaewy ^ U i n o t t " w Uadcwi«.

Wr*ciawiu.

wl2
0 5 V 88 "Solidarnoec Polsko - Czechoslowacka" w Czechoslowaoji wydala oéwiadczenie solidarytfuj^ce si? z walk$ polskich robotników o swoje prawa.
Podkreélorso w nim, že obecný kryzys w Polace spowodowany jest bl$dn^ pölitykq wladz, które nadal staraje si? przerzució jego skutki na barki spoleczeňstwa. Zažqéano uwolnienia wszystkich aresztowanych. Oswiadczenie w iaieniu
"SP-Cz" w Pradze i Brňie podpisali Anna Sabatova i Petr PospiffÄal.
©

Generai Wojciech Jaruzelski
Za posrednictwem Ambasady PRL w Pradze
Z$damy uwolnienia Czeslawa Borowczyka i Józefa Piniora. W koňcu kwietnia
1 na ooczatku naja ogarngla Polsky fala strajków. Strajkowali równiež robotnicy Dolnosl^skich Zakladów Maazyn Slektrycznych "Dolmel" we Wroclawiu.
I>n. 5 V nial odbyc si§ wiec, na który byli zaproszeni czlonkowie PPS - C z e -

slaw Borowczyk, J czef Pinior /który jsst takže rzecznikien Solidarnosci Pol—
3ko-Cse cho sl owack íe j/Aleksandra Sarata, Jolanta Skiba. Po ich wejsciu na teren, zakladu dosslo do 3prowokowanego przez straž przenysiow^ konfliktu,
v? wyniku którego czlonkowie PPS zostali zatrzymani*i uwigzieni.

W tyn dniu dokonáno rewizji' w -ieszkaniu Józefa Piniora. Zatrzymanych oskaržono z art. 234 w zwiqzku z 59árt. kk o to, že dopuscili si§ czynnej napaáci
na funkcjonariuszy atražy przenyslowej. Grozi in za to kara pozbawienia woli'iosci cd 6 niesiecy do 8 lat.
Dobrze znaný z wlasnegó doswiadczenia przypadki 03karžeň o czynn^ napasó
n a funkcjonariusza panstwowego. Zadaný n a t y c h >iastovpego uwolnienia czlonkow

PPS .
Praga, 1 czerwča 1988 r.

"bráno 70 podpisów.
-Prezydent RPA
Dr P.W.Botha
Private . Bag x 213
Pretoria
Panie Prazydencie,
chociaž od Panakiego krajů dzielq nas tysiqce mil,^ohoc nie známy wazystkich szczegóiów, by ocenic Pariskie položenie wlasciwie, dol^czamy do weswania plyn^cego z calego swiatas oszczgdž žycie szesciu ralodych ludzi z
Sharpeville, w3trzymaj egzekucj§.
,
Przyl^czaj^o si§ do tego mi^dzynarodowego apelu kierujemy ai§ szacunkiem
dla žycia ludzkiego i praw czlowieka, jak równiež drogo okupionym doswiadczeniem naszej czgsci áwiata. Jestesray gl§bokó przekonani, že pokój w apoiceczenstwie možná 03i^gn^ó nie poprzez negacj§, ale rzeczywiste uznanie
równych praw wszystkich obywateli, že humanitaraa postawa rz^du nože pomóo
v/ požoženiu křesu niesprawiedliwoáci i przemocy.
11 narca 1988
Sygnatariusze Cgechgslowackiej Inicjatywy Obywatelskiej Kart^ 77:„Jiři
Bienstbier. ? Jiri Hajek, Jan btern, Petr-Uhl-, Warie Valachova, Jiri Vančura

Ákcja „PATRONAT"
\V ramach naszej akcji "Patronat" uczestnicy w^razawskiego oérodka"WiP"
poátanowili otoczyč opiek^ 22-letniego Petra Obšila z Olonuňca. skazanego
na 22 niesi^ce wi^zienia za oanow§ služby wojskowej.
Wszelkich informacji na tenat tej akcji udziela Jaroslaw Dubiel, ul.Sowia 11-,
Warszawa.
Czlonkowie czechoslowackiego "Kiezaležnego,Stowarzyszenia Pokojowego Inicjatywy na Rzecz Demilitaryzacji Spoleczenatwa" obj§li opiek^ uwi§zionych
za aprzeciw aunienia wobec služby wojskowej w Polace tzn. Dariusza Ba;Jd§,
Piotra Bednarza, Jacka Borcza, Rafala Budzbona, Slawonira Dutkiewicza, Krzyastofa Gotowickiego, Edwarda Karpa, Oskara Kasperka, Piotra Róžyokiego, Jana
Ryla, Kazi^ierza Sokolowskiego, Wojciecha Wožniaka, Piotra Zdrzyóakiego,
Janusza Zgodg-Zgodziňakiego.
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List do Marka Edelmana
I
kwiaty
jednak
3i§ do

my chcetuy przyi^ozyc ai§ do •azeiegu tych, kt<5rzy 17 kwietnia položyli
pod tablio^ pami^tkowa ofiar powatania w getcie warszawskim. Poniewai
nasi* fizyczna obecnosc nie jest z wielu przyczyn možliwa, zwracamy
Was chooiaž w takiaj formie.

Myálimy o wazyatkioh czlonkach ¿ydowskiej Organizacji Bojowej, ktorych
heroiczna walka przeoiw przewažaj^cej sile nazi3tow stala sig nieuatannym
apelem moralnym.

Z ogromnyn žalem i trudným do okreslenia uczuciem odpowiedzi&lnosci
wapominamy hekatombe ofiar potwornego "oscateczne^o rozwi^zania".
Normalny czlowiek nie jest w staníe zrozumieč, wobec milionów bestialsko

zainordowanych niawinnych ludzi, že istniej% jeszcze do dzis na áwiecie kraje,
w którycb antysemityzm /chooiaž ukryty pod eufemistyczn^ nálepky "antysyjoni»-

tu"/ jaat nie tylko tolerowany, ale wr§cz popierany oficjalnie.
Doáwiadczenie holokaustu stalo sig faktycznym rozdzialem vr dziejach
ludzkosci i pokazalo bardziej niž wyraznie, dok^d može zajác totalitaryzm
uzbrojony w možliwoéci wapólczesnej techniki.
Zaležy od naa wazyatkich, tych którym chodzi o wolnoáč, demokracie i faktyczny pokój, jakie wnioaki wyci^gniemy z tego doswiadczenia.
w Pradze, 18 kwietnia 1988
Egon Bontjy, Michftl Kobal, Ivan,Lamper,
Vaclav^Maly^Elisfca Meissnerota, Daga
Němcová, Ondrei Nemec, Martip Palous,

Pavla^Palousová, Jan Ruml, Jaroslav ,
Sgurny, Jaroslav Sabata, Agna Sabatová,
Jáchym Topol, Petr Uhl, Saaa Vondra.

CZECHOSLOWAC JA 68'
kwiecieň-maj
Kwíeciaň rozpoczyna sig ut-orzeniem v. Pradze klubu "231" /nr paragrafu,
z którego skazywano w Czechoslcwacji w latách "staliriowskich"/. Klub 'na zajrnowac si$ organizov/aniem pomocy dla ofiar terroru.
W ozasie posiedzenia KC KPCz ¿1-5 IV/ nowy s-ekretarz KC /dů spraw nauki,
oáwiaty, kultury/ dr Gestimir Ciear mówi: "Za jeden e najwažniejazych pierwiastków poatepujqcej konsolidacji uwažam dymisje dotychczasowego i ustanowienie
nowego rz^du. Myál§ o zaaadniczej i calkowitej rekonatrukcji rz^du tak, aby nowy
rz^d od pierwszej chwili uzyskal bezgraniczne poparci.; partii i calego národu,
aby žáden z jego czlonków nie budzil zastrzežeň spoleczeňatwa i aby od premiera
až do oatatniego czlonka, rz^a mial wyraznie postgpowy charakter".
Plenům przynosi wažne zmiany personalne. Z KC od;hodzi Antonin Novotný
wraz z^dzieaiqtk^ swych wspélprr aówników. Na stanowisko premiera wysuni^ty zoataje Oldřich černifc. Josef Smrkovsky zostaje przewodnxc/^oyft Zgromadzenia ÍSarodowego, zas František Kríegel iaatfpuje-A.Novptnego na -?taňowisku przewodniczacego
Frontu Národowego.
Od pocz^tku kwietnia w prasie /"Literami Listy", "Student", "Kulturny
Život"/ pojawia si§ coraz wiecerj tekszów o koniecznosci dzialania opozycji
w Czechoalowacji.
8 kwietnia 0.Černík powoluje nowy rz^d. íJast^pnego dnia partia^oglaaza swój
program dzialania:
- aniesienie cenzury, swoboda wyjazdów zagranicznych;
- rehabilitacja ofiar terroru stalinowskiego}
- przekaztalcenie paňstwa w federacj§ Czecháw i Siowaków}
- zwi^kszenie swobod twórczych,
- reforma a^downictwa;
- zwigkazenie roli parlamett.' /Sgrom«.dzenia Narodowego/;
- poprawa stopy žyciowej. ,
12 kwietnia Lubomír strougal stáje nti czele powoíanej
rací> Faě
V3 •• "aí •
czej,
'
•
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Zmiany w Czeohoalowaoji budzy niepokój Moakwy /8 I? - plenům KC KPZR
W gprawie CSR/,- "Prawda" zarzuca, iž w czaaie oatatniego planu« partii pojawily
aiq tendencje antyaocjaliatyczne.
Premier O.Cernik w czaaie aeaji Zgromadzenia Narodowago 24 IV przedatawia
program rzydu obe j mtijycy m.in.:
- przeatrzeganle praw konatytucyjnychj
- demokratyzacj? žycia spoleoznegoj
- uprawnienia mniejazoáci narodowych, przeksztaloenia paáatwa w federacj$|
- likwidacjf cenzury;
- zmiany kodeksu karoego;
- rehabilitacjf niewiímie akazywanyoh i wynagrodzenie azkod ponieaionych przez
ofiary terroru;
- zmiaii§ polityki goapodarczej poprzez m.in.. rozwój rzemiosla, handlu, ualugj
- podwyžki najnižszych plac i dodatków rodzinnychj
- wigksze otwarcie panatwa wobec swiata poprzez rozwój handlu, udzial w organizar j ach miedzynarodowych, turystyke zagraniczny
Jednc : eánie O.Cemik deklaruje: "Dopóki istnieje KATO bgdziemy wapóldzialaó.
w cer . wznocnienia Úkladu Warazawskiego, b§dzieray dyžyó do tego, aby Cpéohoalowacka Armia ludowa byla perným ozlonem tego przymierza i rozwijaó bgdziemy
wi§kf jy inicjatyw§ w kierunku wzmoženia praoy polyezonego dowództwa".
W czaaie demonetracji pierwazomajowych ich uczeatnioy nioay haala popierajyce nowy program rzydu.
Do Moakwy przybywajy Dubček, Bilak, Smrkovsky, Sernik. Dzien póžniej J.Hajek, minister spraw zagranicznych.
Coraz bardziej zwi§ksza ai§ naciak panstw bloku na przywódców Czechoalowacji, Jednoczesnie prasa ZSRR, POlaki atakuje "aily antyaocjaliatyczne" w CSR.
Tymczasem apoleczeňstwo domaga aig dalazych zmian w krajů. Ivan Svitak /"Klub
Zaangažowanych Bezpar^yjnych"/ mówi 12 maja: "Potrzebujemy ziian atruktural^
nych, glebokich'zmian, nie tylko wymiany ludzi. Jeáli b$dy wy^iénieni dobrze, ale my potrzebujemy z-r^an daleko gl§bazych niž wy^iana rzydu czy
tež komitetów centralnych. Pótrzebuje-ny zmian reálných, które b§dy oznaczaé
aakoriczenáe fazy stalinizmu w\tym krajů, dlatego. že do dziéze atalinowakim
režimem nie rozstališ-ny si§, chyba tylko w ten f oaób, že zmienilismy jakies
tabliczki, przeilanowalismy ulice i zburzyli poruiki".
15 maja Josef Sarkovsky omawiajyo rozmowy -«o riewskie w caaaie posiedzenia
Komis ji Zagranicznej Zgromadzenia Karodowego c wiadczyl:
"žadna mi^dzyr-arodowa ani rodzima sila nie ziu i naa do zejscia z drogi budowy hUTianist^oznejo, demokratycznego i eoojal^stycznego apoleczeriatwa".
Dwa dni póánirj do Pragi przybywajy marazylek Greozko i gen. Jepiszew na
rozmowy z min. obrony Czeshosiowacji - Džurem. Tego samego dnia na kuracj§
do Karlových Varów przylatuje pre-nier ZSRR - Aleksiej Koaygin. W czasie pobytu w Czechoslowacji apotyka si§ dwukrotnie z przywódcami KPGz.

Niezaležne inicjaty wy
DEKLARACJA SISZALEŽNBGO 3T0WARZÍ5ZBKIA POKOJOWBGO
DtóMILITARYZACJI 3P0LECZSÍSTWA

-

INICJATYWY NA RZECZ

/.../
-Niezaležne Stowarzyazenie Pokojowe nie na uatalonej atruktury - powataje
jako wolne 3towarzyszenie ludzi, dla których wažna jest przyazloéé ludzkoéci i ich wlaanego národu, dla.których pózytywna zmi^na w hiatorii éwiata
atanowi wyzwanie dla ich obywatelskiego i oaobiatego zaongažowania. Nasze
atowarzyazenie. nie jest,i nie zamierza byc, powiyzane z žadnym politycznym,
ideologiCznym czy religijnjrm 8ystemem - opiera ai§ na t^aknocie do godnego
žycia. Každý, dla kogo pokoj oznacza coé wigoej niž tylko odrzucenie zagroženia wojny i kto chce dyžyc do takiego pokojů, može dolyczyó do stowarzyazenia zgodnie ze swoimi •nožliwosciami.
Niezaležne Stowarzyazenie Pokojowe powataje równolegle z innymi inicjatywami pokojowymi istnieje bowiem potrzeba utworzenia inicjatywy r.^e powiyzanej z istniejycymi juž strukturami.
Niezaležne Stowarzyazenie Pokojowe zrzesza ludzi, którzy:
- ay za otwartoáciy w každej sferze žycia, gdyž jakiekolwiek zatajcmie faktów wzbudza utajony wrogoác, co stanowi zagroženie dla pokajowego wapól>
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ietnienia.wewnytr* národu i pomigdzy narodami. Je&tesmy za przezwycifženiem braku zaufania i wrogoáci - otwartoáoiq. Dyžymy do tego, by militarnd
problémy staly ai§ tematern otwartych dyskusji.
- ehcq žrobic wszystko, by przezwycigžyó istniejycí| i akceptowany
nienawiác. Odrzucamy ideologie, które uznajq czlonków innego bloku za
a priori wrogów i dla których nienawi66 stala si§ cňoty.
- chcq zrobió wszystko by edukacja, kultura i polityka opieraly aig na szacunku dla žycia i wszystkioh wartoáci, które si§ naň skladaj^ - poczynaj^c od edukacji szkolnej do"edukacji" wojskowej, od wplywów kultury i sztuki do efektow wywolywanych przez masa media.
- pragnq stworzyd warunki, w których przepisy práwne i organizacja žycia
w wojsku umožliwiq obywatelom uznanie
služby wojskowej za "honorowy obowiqzek", a nie zlo konieczne, "kojarzone z uwigzieniera i kompletní
bezužytecznoáci4. Uznajeray takže prawo jednostki do odmowy služby wojskowej i sprzeciwi«*y iig prowadzeniu przeciwko oáobom odmawiajqcym služby
postgpowania karnego. W interesie každego rzydu jesť znalezienie možliwoáci ustanowienia služby zast§pczej dla takich osob.
- popierajy debaty na wszyetkich plaszczyznach, które umocniy bezpieczeňstwo
i zaufanie -nigdzy narodami. Popieramy wszelkie wyailki majíce na celu '
znalezienie rozsqdnyoh i pokojowych rozwi^zaň iatniejycych konfliktów,
popieramy wszelkie kroki podjaté prze-s nasz kraj, które prowadzq do wzmocnienia migdzynarodowego zaufania i do rozbrojenia.
Praga, 16 kwietnia 1988
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To-náě Dvořák, U zelegné lávky 6, Praha 1, 11000'
J$n Ohudomel, Krkonošská 2,#Praha 2 120 00
Jáchym Kaplan% Ceskomalizjska 47, Pr^-ha 6, 16000
Haga Marva^ova, Vrchlického 96, Praha 5* 150 00
Jiří Pavliček, Sidliste Pivovar 2888, Mělník,
276 01

SPUSA
Ka poczytku mala 1987 r. w Gotwaldowie spotkalo si§ oiu 50 osób zainteresowanych rzeczywiatym zbliženiem ze spoleczeňstwem Stanów Zjednoczonych,
m.ln. poprzez rozszerzanie wiado^oáci o jego kulturze, spoaobie žycia, de•nokracji, tradyojach i wartoáciach. Do tego spotkania przyczynil ai§ zapewne takže obraz serwowany przez oficjalne árodki masowego przekazu, czgsto
przedstawiajycy 'apoleczeňstwo a^erykaňskie jako ¿ródlo najwigkszego zla.
Wspomniana grupa osdb atworzyla i próbowala zarejestrqwac w urzgdach paňstwowych njezaležg^ pokojowq inicjatywg pod nazwy Towarzyštwo řrzyjaciól USA
"/Společnost pratel USA - SPUSA/. Inicjatywa nie zostala zarejestrowana, a co
wi§cej, užnano jy za ugrupowanie "antypaňstwowych i antysocjalistycznych sil"
i rožpoczgto represje wobec jej czlonków. Saražaj^c si? na przesluchania
z pogróžkami, pomówienia i policyjny inwigilacj§,'czlonkowie Towarzystwa
zorganizowali kilka akcji. Byly to -n.in.í przejaždžka statkiem po rzece
Morawie craz uroczystoéó urodzinowa triech czlonków ,SPUSA polyczone z koncertami -nuzyczny-ni, marsz przyjažni, którego uczestnicy uczcili pa^.igč an«rykanskich pilotów grzez zložanie kwiatów na ich grobach w Napajedlich, Kasa>
ve i Lipniku nad Bečvou.
"
Wladze oglosily w tym czasie powstanie oficjalnego Komitétu Pólnocnoamerykaňskiego USA i Kanady w ramach Czechoslowackiego Towarzystwa Kontaktów
Migdzynarodowych. Pakt ten slutyl pózniej jako argument przy kolejných od^iowach rejestraoji Towarzystwa.
W dniu'13 lutego 1988 r. spotkali sig przedstawiciele rady wykonawczej
SPUSA postanawiajqc, wobec wyczerpania wszystkich ^ožliwoáci powstania Towarzystwa jako organisaoji, pracowac nadal jako -.ieformal^a grupa, Postanowiono zmienió w tym duchu nazwg na "3towarzy8zenie /Spolřcen^ivi/ Przyjaciól
USA", rozwi^zac rad§ wykona^cyq wraz. z przekgzanlem jej funkcji trójce grzedatawiqiell, który-ni zoistali: inž. Petr Bartcs, Pavel Jung-nann., inž. Bedřich
Koutný.
W lutyre' ukazal *i? 1 nu-rmr nie*al«ž»ego "Magazynu SPUSA*. Oto fragment
pochodz-ťtc*j s ni«go ¿«kxaracji založycíelskiej Towarzystwa:
"Ssudzimy, že krysy®
¿wiata, grož^ojr katastrofy, jest glównie krytys*ra zaufania. W lataoh 60-tych Staay S.1 «dnoczon* i ZSER zainatalowaiy txw>
gor^cfli linis. aby ni» doflaliJ do katastrofy priez j«ki*é niechoiane ni«porc»ru-»itnia. U j jednak «ydzimy, ž® pokój jeat rseos^ zbyt kruchq i drog*c«nn)|,
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by možná go bylo powierzyč tylko wladzo-n i dyplowacji. I dlatego zakladamy
nasze Towarzystwo, nie jako przedsigwzigcie skládajíce sie ku taj lub innej
doktrynie, lecz jako linie zaufania nigdzy a <erykanskimi i oaechoslowackiml
obywatelami. A takže jako wyraz nadziei, že nowe myslenie w polityce mi§~
dzynarodowej nie nn.uai byc cžystyn frazesem."
• 16 V 1988 w. Biaiej Górze na przedmiesciach Pragi odbylo si$ IV Fórum
Karty 77, w którym uczeatniczylo ok. 50 sygnatariuszy i wapóipracowników
Karty 77. Juž po dwudziestu minutách do lokálu, w którym odbywalo si§ Pórům wkroczyla duža iloáó umundurowanych i nieumundurowanych funkcjonariuazy
milicji. Uczes+ników Porubí sfilmowano, wylegitymowano i naat^pnie rozwieziono po ko-nis riatach, nieraz znacznie oddalonyoh od Pragi. Wszyatkich
zwolniono przea uplywe«i 6 godzin. Obřady kontynuowane byly naatgpnie w mniejazych grupách roboczych. Glównym przedmiotem obřad byly nowe 3posoby dzialalnoéci Karty 77, aytuucja polityczna i spoleczna w Czechoalowacji oraz
apoaoby waparcia nowopowstalych ugrupowarí i inicjatyw apolecznych: "Niezaletnego Stowarzyszenia Pokojowego - Inicjatywy na Rzecz De-nilitaryzacji
Spoleczeňatwa", "¿Stowarzyszenia Obrony Praw oocjalnych", "Stowarzyszenia
ii, Thomaaa Garl^ue Yasaryka" oraz "3to-varzy3zenia Przyjaciól USA". Wáród
dokumentów Porum znalazio si£ -n.in.oáwiadczenie w sprawie atrajków robotniczych w Polsce.
/
INICJATíWA D-^OKRATZCZKA
Pod nazwq Inicjatywa Denokratyczna wyst§puje grupa obywateli zainapirowanych obecným rozwojem Z3RR i innych krajów bloku wschodniego, którzy staraje ai§ obudzič w ludziach swiadomosc obywatelsk§. i poczucie wapólodpowiedzialnosci za losy Czechosiowacji.
Jednym z pierwszych publicznych wyst^pieň ID byl list 50 obywateli do poslów
Zgromadzenia Federalnego z wrzesnia ub. roku. Sygnatariusze listu przedstawiaj^ ocen$ obecnego stunu spožeczeňstwa oraz kilka propozycji, które mogly
by przyalužyč si§ dewiokratyzacji žycia spolecznego. Vsród nich sq m.in.:
likwidacja dotychczasowego systému no-enklatury na pozionie zakiadu, instytutu, szkoly, instytucji kulturalnej, stworzenie obiektywnego syatenu informacji, projekt nowych kryteriów p.^acy Prontu Warodu, powstanie možliwosci
zakladania nových organizacji opartych o elementy zasad sa^orz.-jdowych, zajluj^oych si§ problemami zwi^zanymi z ochron^ srodowiska, ogloszeniem amnestii dla wi§zionych z powoców politycznych.
Jesieniq 19£7 r. grupa ID v/ysiala jeszcze kilka dokumentów w charakterze
listów otwartych do wiadz. Jeden z nicji zwraca uwagg na jubileuszowy rok
1988, a jego autorzy proponuj^ poáwi§cic uwag§ powstaniu samodzielnego paňatwa czechoslowackiego, historii przedwojennej 03 i osobie T.G.Masaryka«
W atycz^iu i lytym 198E r. ID zwrócila si§ do 3ekretarza generalnego KC
KPCz viiosa Jakesa i do KC KPCz z postulatami zawartyii juž wczeániej w lištách i dokunentach do poslów Zgromadzenia Pederalnego. Jak do tej pory, žáden z listów nie doczekal si§ odpowiedzi^
Srodowiako ID utworzylo Pundacje Kavlicka maj^c^ za cel popiei^ie inicjatyw przede wszystkiw w dziedzinie socjalnej i^¿ulturalnej oraz rozpocz^io
wydawanie swojej niezaležnej publikacji "Glosáře 1988".
PODZI$KOWABIA SOLIDARNO^CI POLSKO - CZKCHOSLOWACKISJ
Dziçkujemy Pogl^dowi za 100.
Dziekujemy bardzo wydawniotju 66 Publishers w Toronto za hojna odpowisdé,
Dztgkujercy wydawniotwu Akryr z Monaohium /przepraazamy za opóznlenia nostra culpa/.
Dzi^kujemy za "Przetniany" z Bazylei.
Prostůj emy, í& mylnie podaliémy, že otrzymaliámy požyozk« od "Howej Koalioji". W rzeczywiatoáoi byla to dotacja na uruohomienie "Kolekoji Niezaležnej Literatury Czechosiowackiej". Serdecznie przepraazamy i dzi^kujamy.
Poraylka wynikla bez naszej winy /mni tym bardziej z winy "íowej Koalicji"/*
W^S. za 520 KÍa.
Ivanovi Medkovi za materiaiy Karty 77.
Ponownie wydawnictwu Index z Kolonii i
Kontakt s "Biuletynsm" za peárodnietwam*
Annasabatova, Praha 2, Anglicka 8, tsl. ++ 422 26-19-573
Jaroslav Broda, Wroclaw, ul. Buška 8/13
Miroslav Jaaiáaki, Wroolaw, ul. Ksaanowska 73/11
Wojcisch Maziarski, Warszawa, ul. Brači Zaluskioh 3a/58, tsl. 33 66 96
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"Biuletyn" jest pis em bezpiatnym.
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