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Pokoj owe seminarium w Pradze
Od 17 do 19 czerwca b.r. w Pradze odbywalo si§ Mezaležne Seminarium Pokojowe, zwolane przez Kart£ 77 i Eiezaiežn^ Grupě PokojowqInicjatywg na rzecz demilitaryzacji spoleczerist.Ya.
W spotkaniu uczestniczylo trzydziestu siedmiu goéci m. in.z Euro
py Zachodnie j ,U3A,. Puerto Rico i Indii, Polskg reprezentowa-u jeden
uczestnik WiP oraz Jan Kinkiewicz z Amsterdamu - przedstawiciel
WiP na Zachodzie. Z Budapesztu przyjechal Ferenc Kiszlivetz,prsybylo równiež trzech dziaiaczy pokojowych ze Slowenii.
Seminarium miaio si§ odbywač w trzech grupách ternatycznych.Eie
stety dwie z nich zostaiy rozbité przez milicje,ktora wtargn{'la
juž pierwszego dnia obřad do mieszkari Jiřego Diensbiera i panstwa
Nemców.Zatrzymano 22. osoby.Trzecia sekcja pracowala bez przeszkid.
W niedzielg 19.VI. miaio siř odbyc generalne spotkanie uczertników seminarium w mieszkaniu Jana Urbana.I tym rázem wicroczyla r.ilicja.W areszcie zatrzymano /do nastgpnego'ania/dzigaifciu u^zeutnikow m.in. dziaiaczy Karty 77: Jaroslava Sabat?,Jiriego I)ienbi?ra
i F«tra Uhla.Zatrzymani obcokrajowcy otrzymali nakazy opuszczenia
Czechoslowacji w ciqgu kilku godzin.
Efektem seminarium jest powstanie dokumentu postulujacero powc—
lanie Parlamentu Pokojowego pod nazw^ Europejskie Zgror.acizer.ie
na rzecz Pokojů i Demokracji.Zaproponowano. aby siedzib^ Parlamentu byla Praga.
Parlament ma skupiac inicjatywy poKojowe i grupy politycE,re
dzialaj^ce na rzecz demokracji i zbliženia obu czvfaci Europy.
W trakcie se-ninarium "Rude Právo" zamiešcilo paszicwil na Petra
Uhla.oskaržaj^c tego dzialacza Karty i VOKS-u o kontakty z £"..pami terrorystycznymi na Zachodzie."Rude Právo" sugeruje trrorystyczne powi^zania niezaležnych inicjatyw.z kterými zwi^zany jest
Uhl, atakujíc równoczeénie ruch trockistow3ki i IV Kitdzynarodówkf.
Po zakonezeniu seminarium odbyly si? dwie konfereneje prasowe
z udzialem zachodnich goéci epotkania - jecína w Amsteraarnie, druga w Wiedniu.

Ankieta o reformie
Relcrrts -c-gricaarcT.a
/Infoch nr 15/ 1/
Karta T?" S^eza^c si? do dyskuaji na témat kecce pějí rcřor-ryjrcspodareaej,któr^ rozpcosf-ly srodiči T.asow-sgo przekazu /bez w^tpienia
pod wpžywem prsemicš w ZšliR/,
zadala trsy pytáni* skuncTist-n--, ¿zlitko-ezos Karty i praktyk-om gospodarezym. Pytassia te brzmiaiy:
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1. Czy propozycje przebudowy mechanismu gospodarczego zawieraj^ takie sty-rulatory rozwoju gospodarczego, które mogiyby zatrzymač i nastgpnie odwrócic
tendencyg pozostawania gospodarki Czechosiowacji w tyle za krajami wysoko
uprzemyslowiony^i ?
2. Czy proponowane zmiany, demokratyzujíce prawo o przedaifbiorstwie, wywolaj^
now^ inicjatywf zespoiów pracowniczych wystarczaj^cq do racjonalnego wykorzystania gospodarczych fimduszy zakladu ?
3. Jakie sq wedlug Pana /Pani/ pozaekcnomiezne warunki oraz bodzce /np. socjaine, kulturalne, moraine, itp,/ konieczne do urzeczywistniania ekonomicznych prze-rian i wszechstronnego rozwoju spoieozenstwa czechoslowackiego ?
Odpowiedzi wykazýwaly dužq zbiešnosé z tyrr,, co w krggach opczycji "solidarnosciovoj" okresla sig jako niezb^dne warunki powodzenia reformy gospodarczej
w Polsee. Ponížej przytaczamy fragmenty niektórych odpowiedzi.
Cdpowiedzi na pytania : 1. nie, 2, nie, 3. Gruntown^ z^ian§ systému politycznego / : . praccwnik Czechoslowackie j Akademii Eauk/
Fragment cdpowiedzi na pyt. 1.
.. .Kegatywne rysy i zjawiaka naazej gospodarki
dla každego oczywiste. Eie
údaje sig ich ograniczyč - tak jak wczesniej - polityk^ wybijania klina klin e š Taka polityka oznacza, že zabieramy árodki stamtid, gdzie s^ i przeznaczamy js tam, gdzie ich brakuje. Owe negatywne zjawiskarnaj^.jednak swoje
przyczyny i genez§. Eie
niczy 1 nowym. la prsykíad sapasy w gospodarce
národovéj - wbrew planou ich obniženia - wci^ž rosná. Osi^gngiy juž astronomicznq cyfr§ i znacznie przekraczaj$ roczny dochód r.arodowyí Jest to anarchiczny i žywioiowy przyrost, nato-niaat rozwój techniczny i technologiczny
katastrofalnie pozostaje w tyle. Charakter gospodarki okreslajq ahroniczne
braki. Cbok oficjalnego rynku panstwowego iatnieje jeszcse drugi, nieoficjalny
rynek fuch, handlu spod lady, protékejonalnych i korupcyjnych stosunków i to
nawet miedzy zakladami. ...To wszystko, poprzez reform? gospodarcz§ nialoby
3i~ z-ienič. ...Ogólnq biernosc i niezaangažowanie wiekázosci pracowników
-^iakaby przezwycigžyé indywidualna i grupowa aktywnoéc we wszystkich dziedzinach gospodarowania. Trwala nierównowaga i braki na rynku powirmy zostac
pokonane i winna wytworzyó sig sytuacja równowagi dynamieznej, itp....
Fragment odpowiedzi na pyt. 3. :
Kajwažniejszyra warunkiem przeprowadzenia 2mian ekono^icznych jest zmiana syste-u polityeznego i sposobu realizowania wladzy politycznej w žyciu gospodarczy-. Istniej^ce sto3unki mi§dzy palityk^ i gospodarki roswijajq sig jednostronr.ie, przez podporz^dkowanie gospodarki ronopolowi wladzy politycznej
i jej interesom....Skostnienie systému polityeznego mialo bardzo zgubny wpiyw
na proces reformy gospodarczej. Polityka može jednak odgrywac bardzo pozytywn^
rol§, kiedy b?azie likwidowac przeazkody i stwarzac przestrzexi tam, gdzie nie
jest áo tego zdolna sama gospodarka. Sa przyklad w dziedsinie polityki mifdzynarodowej i stosunków po->ii§dzy paústwa^i. Dalej równiež w dziedzinie demokratyzaeji caiego apoleczexlatva, wliczaj^c w to adminiatracjg paástwow^., kultury,
warunki socjalne, ochron? érodowiska przyrodniczego, prawodawstwo itp., czyli
wsz?dzie tam, gdzie jest potrzebne, aby polityka ukierunkowala i pomogla wprowadzic rzeczywi3te zauierzenia refoirnatorskie w gospodarce....
/oba frag-nenty prof. inž. Vaněk áilhán, CSc/
w
Fragmenty odpowiedzi na pytanie 2. Zdzialawa Sulca :
... Podatawowym warunkiem de-^okratyzacji gospodarki jest ekonomiesne oddzielenie sféry zakladu od paňstwa /na przyklad przez utworzenie funduszu spolecznej
wlaanoéci zakladu/, przez to nie wyklueza sig, lecz wlasnie przeciwnie vřytwarza niezb^dne warunki dla rzeczywiscie efektywnej /a nie fikcyjnej/ realizaeji
planowej, regulacyjnej funkeji centrum. /Jakie jest dzisiaj to centralne kierowanie gospodarki, gdy jut w drugit roku realizaeji podatawo'.^y instrument
tego kierowania - pi^ciolatka - "rozsypuje sif", ezego jestesmy wiasr.ie teraz,
bynajmniej nie po raz pierwezy, áwiadkami ?/. Opublikowana wersja projektu
prawa o przedsigbioretwie panstwowym uniemožliwia realizaeji powyžssego warunku przez swoje bezsensowne p o j e d e "wlaEnosci".
Ocena- ta odnosi aig równiež do tzw. "kompleksowgo dokumentu".
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Jak$ mamy stop§ žyciowíi ?
/LIDOVĚ NOVIKY nr 2/88 /
Prawie codzíennie možemy uslyszee i przeczytac, že nasz pozio^ žycia jest
wysoki i že ci%gle wzrasta. ápróbujmy za pomoc3 liczb i faktów pokazac jal;
wyglqda to naprawdf.
W rzeczywiátosci stopa žyciowa w Czechoslowacji juž od dlužazego czasu
utrzymuje sif na podobným pozionie, ba, w niektórych latach nawet spada.
I to mimo tego, že przeciftne place rosn$. Podwyžki plac sq w calosci pochionifte przez wzrost cen.
W ci^gu ostatních pifciu pigciolatek tj. od 1960 do 1985 roku przeeiftns
miesifczna placa pracownika w sektorze socjalístycznym /bez PGR-ów/ v/zvosl-.-,
z 1365 do 2883 koron. W tym okresie wzrosly jednak wydutki na zyeie o 35,.; j.
Dlatego rzeczywisty wzrost piacy znižyl sif do 55,8 iai« Sate 1 wzrost cen
zmniejszyl prawie o polowg przyrost piac. Interesuj^co ilustruje to zestawienie pifciolatek, w ktorych najszybciej rosla piaca realna, a tym sa'iy ^ poziožycia : 3. pifcioiatka /1961-1965/ - wzrost o 1.2
4.pifcioiatka /1966-I-" /
- o 3,7 %, 5.pifcioiatka /1971-1975/ - o 3,4 %, é.pifciolatku. /1976-1980/ 0 0,7 %, 7-pifcioiatka /1981-1985/ - 0 %.
Ze wzglfdu na to, že wzrost placy realnej je3t giównym ~ródiem wzrost.<
poziomu žycia, z powyžszego zestawienia widač, jak to u nas w ostatních
dziesifciu latach wyglqdalo. Ka przyklad w 1982r, kiedy doszio do dužej po wyžki cen mi§ea /praeciftnie o 28,1 %/ i niektórych rodzajów to-- irc-r coaz
nego užytku, wzrósl wskažnik wydatków na žycie /spožycia/ o 4,o5
-i sto.; an.,
do roku poprzedniego, tak, že realna placa w ty roku spudia o ?,
. \-rv.j
obecnej polityce socjalnej nie nožná si^ jednak zbytnío dzř.«ii-, že piacrealna w roku 1985 byla dokladnie na poziomie placy z roku 197;. Jal- pou-y: ka plac zostala wchloni§ta przez podwyžki cen ú n o tego, že w cicyru tych
szesciu lat przeciftne miesifczne zarobki wzrosly o 246 koron. rzy 1, we wskazniku spožycia nie jest i ncv.et nie -nože byc objfte poáre-_nie droženie
towarów objawiajqce sif w formie róžnych pseudo-innowacji - gay nowy proa :..;
jest wprawdzie drožszy, lecz jego wartošč užytkowa jest taka sama lul na»,-1
nižsza, lub w formie pogorszenia jakoáci towaru o takiej oame.j cenie /na
przyklad pogarszaj^ca sif jakoéó wfdlin, wifksza zawartoác wociv w ma.-.'.ie,
pogorszenie jakosci piwa itp./. Z podobnými zjawiska-ni, wplywaj^cy;i r.a r.;-. r
poziom žycia, spotykamy sif codziennie.
Jesli procent akumulacji w dochodzie narodowym wynosii w 19&0r. jeszcze
24,9%, to w roku 1984 spadl do 16,6%, w 1985 wynosii 17.i a v? 19i6 - 17,1-,-.
Jest to bardzo niepokoj^ce zjawisko, którego slrutki objaw-iq sie gió-T.i«'
w nastfpnych latach. liasza przestarzala baza wytwórcza b<jdzie jeszcze tar.-:-. .,
co odbije sl§ na jakosci i techniczny* pozio-nie produktów.
Stagnacja i spadek pozionu žycia nie dotyczy wazy3tkich obywateii w ru-,rr.ystopniu. Eajbardziej dotknigte sq te warstwy spoleczeňstwa, których docnoc./
nie zmi'eniaj^ si§ przez dluž3zy czas. Sq to glównie e-^eryci. Znaczna ích
czgsc znajduje sif dzisiaj na granicy socjalnego T.iniTiUD, gdyž ponud po ¿owe
aochodów z^uszeni s^ wydawac na zakup niezbfdnych produktów žywnočciowych
1 na inne konieczne wydatki ni«\7iele im zostaje. Drug^ licznq grup-., ktčríj'
zagraža obecná polityka socjalna
mlode malžeňstwa. Ich dochody nie poz'valajq na založeni® rodziny i dlatego wzrost wydatków na žycie jest jednyr
z wažniejszych czynników spadku liczby urodzen.
Z Z Z X X X X - X X X
Jesli porówna-ny nasz^ stopf žyciow^ z re&ztíí socjalistycznych krajcw,
možemy dojsč do wniosku, že jest ona wysoka, Ea przyklad w Hut;unii luazie
marzn^ w nieogrzanych mieszkaniach i atojq w diugich kolejkách przed pusty?.±
sklepám!, w Polsce do dzisiaj jest ^ifso na kartki, w Jugoslawii ir.fiacja
osi^g.5, corocznie wielki stopien a, co potwierdzii sam sekretarz generalr.y
EPZR G-orbaczow, nawet w Z3RH zaopatrzenie wewcftrznego rynku "nie jest w porz^dku".
Dia porównania naszego poziomu žycia wybraliémy sobie KFft. Jest to na.;;-;
bezpoéredni s^siad, a klimat i styl žycia 83 w obu krajaoh zbližone. Fodštawowa róžnica tkwi w tym, že Eiemcy przegraiy wojn^ i apiacaly po niej reparacje. My bylismy zwycifzcari. Siemcy mialy totalnie sniszczon^ gospodarke,
naaze szkody wojenne byly wielokrotnie mniejsze. W Eiemczech Zachodních jest
kapitalizm, my juž czterdziesci lat buduje-sy socjaliz".
Ciag dalszv - str.6

Solidarnošc z j aresztowanymi
dziennikarzami jugosíowiaňskimi
?o:-ifdsy 31 -naja a \ czerwca w Ljubljanie aresziowano dwóch dziennikarzy:
30 le tr.ie^o Janeza Jansg i 27 letniejo Davida Tasica. Rázem z ni ni zostal
žatrzy-nany ró-vniež 45 letni starasy chorgžy ar-ii jugoaiowianskiej Ivan .
Borftener. "'szyscy trzej 33 oakarženi o zdradf ta.jeirnicy wojsko-rej i grozi im
kars do 5 lat wifzienia.
zatrzyraani w wigzieniu w o ^ s k o w y i pozba-<?ieni
kontakt : z cy.vilny i obrorica"i.
David Tasíc jest redaktore? a Jenz Janáa wspólpracownikie-n slo-zenáklego.
tygodnika -.¿odsi žow ;go ""ladina". Czasopiareo to podalo do public znej wiaďo-.otci infor-acje o sytuacji w ar-iii jugo3lowiaňskiej, o szerz-^cej sig korupcji
w krggach oficerakich i upartych d^ženiacb wojska do utrzynania si? poza^
jak^kolwiek kontroly 3poieczn^. Tygoanik niedavnao poaaž do ?Jiado7!oéci piany
wpro-.radzer.ia stana wojennego na oiowenii z równoczesny^ zatrzy-nanie 1 setek
aiekonfor-i a tycznie naatawionycb intelektualistów slo-veňakich. Chociaž
w>aáci-.vy powód zatrzy-rsania tych trzecb 030b utrzymywany jest w tajeimicy,
dla ".'3z c:kich jeat jasné, že zoatali zatrzyaani w zwiqaku z krytycznyni
artykuia-i, które ukazaly ai§ w Tladinie".
3toi-/ na atur.o-.riaku, že spoieczenstwo každego paáatwa powinno byc informované o čzialalnosci wojska w ten apoaób, žeby a m i a nie -nogla pozostawac
poza kontroly apoleczn§. 7.' sytuacji kiedy dzialalnoéč arnii jeat obwarowana
taje-v.icq parístwowa, každé krytyczne wystqpienie obywatelakie rooze byc uznané
za naruszenie taje^micy paňstwowej.
Cgraniczenie prawa swobocinej wypowiedzi w Jugosiawii dotyczy ró-vniež nas.
Dlatego ž^da-ny natych-niasto-»ego zwolnienia Janeza Jansy, Davida Tasica i Ivana
Borátenera i tryraža-iy solidarnosč z nini i icb w3pó*tpracownikami z czasopism
""ladina".
12.C6.19PP Brno, Berlin, Budapeszt, Moskwa, Praga, Warszawa.
Jan Urban, Petr Uhl, Petr Pospicbal, Ferenc Kose?, Ferenc Fy3zliwetz, Miklosz
Haraszti, Gerd Poppe, Reinhardt Weiasnunn, Peter Griira, Jacek Kuroň, Andrzej
Celiň3ki, Kenryk Wujec.
Czionkcie Klubu Praso •vego Glasno3t zglosili dodatkowe žčjdania dopuszcze—
r.ia do arsszto-vanych cy-^ilnycn obroncó*** i niezwlocznycb i pelnycb infor-^ac *> i
dla opinii publicznej o przebiegu sledztwa i procesu.
Lariaa Bogoraz, oiergiej Kovaliov, lew Ti-ofiejew.
Pod apel e-n zbierane s^ dalaze podpisy, na biež£|co przekazywane dc redakcji
"riadiny" w Ljubljanie i do Petra Pospichala.
Zo -trony polakiej podpisali takže: Zbigniew Bujak, ?adeu3z Jedynak, Jan
i.ityóski, Zbigniew Janas, Piotr Kiencayk, Vřojciech "aziarski, Konstanty
Raaziwiii, i'iro3kaw Jasiáski, J*ieczy3iaw Piotrow3ki, Jarosia-w Broaa,
ňado3lav; Gawlik.

Fraška Niezalezna Grupa Ekologiczna
W ubiegiyTi roku w Pradze pow3tala nieformalna grupa ekologiczna. 7, jej co^ieai^eznych spotkaniach bierze udziai od 15 do 20 oaób, z któryni wspóipracuje jeszcze ok. 20 sy-npatyków. Prascy ekologowie zajfli si^ -n.in.
elektrowniQ szczytowo-po-npow^ Křivoklát, któr§ próbuje si? zlokalizowaé
w razerwacie przyrody. Praaka grupa ekologiczna wydaje wiasny biuletyii,
którego pierwazy numer poáwi§cony zoatal sprawie Křivoklátu i zápory na
Dunaju Gabcikovo-Ilagyr7íaros.
Grupa w swoim dzialaníu za-nierza akoncentrowač si^ na zbieraniu i opracowynaziíu.. ínfoi^nacji dotyoz^cycn degradacji áródowiaka przyrodniczego / v
ctícjalnycb árodkach Tíaaowego przekazu sq one bardzo skipe/,
oraz kontrolowaniu terrinów realizacji inweatycji ekologicznych, akcjacb petycyjnych.etc.
Jedny-E z przed3tawicieli grupy jeat Lenka Marečkova /adres: JIos£ál3 ,
13 000 PRAHA 3/.

Czesi na Dolnyin Šl^sku
W 1742 r. przybywa w okolice Strzelina ponad 1000 uchoa^eów z Czech z gru
py wyznaniowej braci czeskich /zwolennicy nauki Jana Husa/. Vykupili oni 21
przedmieéciach Strzelina folwarki panstwowe i založyli dui . wieé - : -.u-ynire
Osiedlily sif ta-n 142 rodziny. W latach nástupných przybywajq kolejne f d e
uchodzców. Powstaj^ trzy nowe wioski : Górny, orodkowy i Dolny Podjebrad.
Ponadto rmie.1sze grupy osadników za-nieszkaly w Pgczu, Kuropatniku oraz w .-i*
rej czgsci Strzelina /ul. 19 stycznia i przylegle/, Iqczqce ' aiv bezvorreč
nio z Husyňcem. Czesi zaj-nowali si? rolnictvem, w unie.lasym stopniu rze-nio
slem - glównie tkactwem. Rie ulegali germanizac j i, zachowuj^c jyzyk, relifi
i kulturf narodow^. Pod wzglfde-n wyznániowyn naleželi do Kosciola £ l i o
ko - Eefomowanego, Raboženstwa oabywaly
w jgzyku czeski-n i oapr«iv;>. -.r:e
byly w przej§tyrn przez przybyszów kosciele p.w. fcajswietozej Varii ¡'anr.y
przy ul. 15 stycznia w Strzelinie. Ludnoáó czeska w dobře.-) kondycji prr rwala panowanie kolejných królów pruskich i cesarzy nieraieckich, czasy ;
marcka i Hitlera. W przededniu II Wojny áwiatowej okolice Strzelina
za-ie~
szkiwalo blisko 6 tys. ludnosci czeskiej i slowackiej. Straty -.vojenne - r
byly zbyt duže. W kilka Tiiesigcy po zakoňczeniu wojny ok. 500 o ' u 'y, : .n
do Czechoslowacji. Spora cz§sč nie ujawnila przynaležnoáci do národu c?.*s~
kiego i w 1964 r., w ra-nach wyaiedlania Nie-nców, wy jechala z Pol.;ki na ter*dzisiejszej KRD. W 1947 r. w powiecie strzelinskim zarieszki-;; iio
r.czr c .
1100 Czechów i Slowaków, co stanowiio 3,1 luanoáci powiatu /Volacy - c- ,
Kiemcy - 0,6>»/. Z wielkim oburzeniem ludnoéč ta przyj^ia decyz.i v '.-¿ul:spolszczeniu nazw wsi czeskich. Likwidujqc nie-nieckie nazwy -lia.-.t i v : , r.
bezaysln$ glupot^ zaraieniono Podjebrad na Goéciecice, a Husyniec /od
Husa/ na Ggsiniec /w j?z. czeskim ."hus" znaczy "g^s"! ! !/. v 1941- :-.
zaiožyli Stowarzyszenie Czechów i Slowaków z sieďzibťj '•'> Strželin : ? . :: zy
wali nadal Kosciól Kariacki w Strzelinie - zwany koÉcioler czeski , • rc • dzili žywq dzialalnosc kulturalnq dysponuj^c wiasng swietlicn, przy .
dzialal 24 osobowy zespól orkiestry d^tej, chór oraz zespói aranr.atyc. ,
W 1949 r. rozpocz§la dzialalnosc szkola podstawowa z czeski: j.t>zyki- :• na:.- v
nia w Goscifcicach orednich /d. Podjebrad/. Pierwszy ro.c nauki rozpc
".
ze 125 dziecni i 3 nauczycielaiti, w tyn 2 narodowoáci czeskie.. . Stan tr:
ci^gle ulegal zmianie. Zmniejszaía 8lf liczba dzieci. Trwula e -¡i••!•:..-v .
CSRS i, w coraz wi^kszym stopniu - do RPři. Po3tf.pu jqce zuoožen; f • > ta • niu z co najniniej dwuznacznyn nastawieniem wladz wobec Czechów nie z •lo do pozostania. Glosnyu echem odbilo sig spalenie budynku ¿wietlic..rzyszenia w Goscifcicach orednich. Dochodzenie wykazalo dzialalno.
-: Sprawcy pozostali nieznani... W latach 1956-57 wigkjzc; c rod z in cz:
masowo emigruje, glóivnie do RPR.
W 1958 r. podjfto decyzjf o likwidacji szkoly. Pozostal^ grup, '•'
.
przejela szkola polska. W latach nástupných podupaal košciói cj-vsk: , na:.•.-•ženstwa odbywaly siř juž tylko w bocznej kapliczce, reszt,. ko.ci uia
stopniowej dewastacji. Podobnie rzecz sifc isiala z czeski : eniar.-.-- .
Dziš Stow. Czechów i Slowaków ^iczy je3zcze 42 czioj.k
i -;•
dowan^ šwietlic§ w Goscifcicach oř.. Znlszczony Kcícióc
Variace i
jfty przez parafif rzy-nsko - katolicky, odrestaurowany i wy.."i- -or.;jako koációi katolicki /VI 1987/. Zgodnie z podpis an^ u' o\»- •; >:
-.
nych ze Stowarzyszeniem, w bocznej, najstarsze.j oz^ssi r.o: • 1:¿a
: •
sq w wyznaczonych godzinach 'nabožeňstwa w jfz. cze3Ki-.
lotruj*
ny wyznania ewangelicko - refomowanego. W nabožeňstwsch tych u
20-30 w i e m y c h . Znakonita wigkszosč czlonków Stowarzyszeni^
' •v i ków to ludzie w wieku 60-80 lat, st-^d tez dal3sy los -nniejazoí.ci
.
i slowackiej na zieroi strzelinskie j /ponad 200 lat tradyc.. i/ *
przes^dzony. /L.B./
/za: ECHO
nr 1, á. i-ie-ie/. • • /
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akcja PATRONÁT í
"Solidarnoéc Polsko-Czechoslowacka" w kwietniu br. wezwala do akcji "Patronat", polegajqcej na wzajeTnym zaopiekowaniu-sig w Polsce i Czechoslowacji
wigžnia-i polityczny-d. Polskie instytucje niezaležne i osoby indywidualne
"patronu¿q" czecho3Íowacki-n wigžniom politycznym i odwrotnie. Akcja zostala
podjgta '.."in. przez warszawski i wroclaw3ki ruch WiP. Warszawscy uczestnicy
ruchu zaopiekowali sig ukaranym 22 mieai^ca^i wigzienia za odmow§ služby
wojskowej Petre-") Obšilem, wroclawscy - inžynierem Petrem Hauptmannem oclsiaduj^cym wyrok 10 lat za rzekome szpiegoatwo i Ji^i-n Volfem, aygnatariuazem
Karty 77, akazanym na 6 lat wi^zienia za "próbg obalenia republiki".
RKW KS Z Z "Solidarnosé" Dolnego Slqska poatanowila objač patronatem 35
letniego robotnika VCKZ "Synthesia Semetin" JIRIEGO BOHACA akazanego
23.12.1986r. przez
Sqd Rejonowy w Pardubicach na 2,5 roku wigzienia i 1 rok
nadzoru ilicyjnego. Skazano go za to. že J.Bohac "obražliwy-ni alowami i inny-i dsiaianiani /siuchanie i azerzenie wiadomoáci z "Glo3u Ameryki"/ wywolyv/ai w miejacu praey nieprzyjasné naatroje" wobec systému politycznego. Gloszenie awoich pogl^dów i przekazywanie informacji nie nože byc przyczyn^
wi^zienia ludzi. Jest to aprzeczne z Mifdzynarodowyni Paktami Praw Czlowieka
i Obvvratela oraz z Koócowyi Aktem Konwencji Keli^ainskiej podpiaany-ni takže
przez GvjRS.
^
x rosí v o wysylanie kartek i liatów do-jtagaj^cy^h sig uwolnienia Jiriego
Bohaca. Adres przyjaciólki :Jitka Stefankova, Varaavska 253, 53 009 Pardubice,
adres wigzienia : I»VU Valdice, PSI, 507 11 Valdice u Jifrina.
lie Wrociawiu akcjg "Patronat" koordynuje Radoslaw Gawlik, 54 009 Wroclaw,
ul. Serowarska 13/1, tel. 493-864.
v
KZ3 Uni-veraytetu Warszawskiego obj^l patronatem Vladimira C e w e n a , a
Parafialny Komitét Pomocy Bliznienu prz^ Kosciele sw.Krzyaztofa w Podkowie
Leánej zaopier:owai si§ Ivanem Polanaky m i Joaefem RSmerem.

Jak^ mamy stop§ žyciow^?

Cisg dalszy ze s t r . 3

Do tej pory w czterdziesci trzy lata po wojnie nasza waluta jeat niewymienialna. Kurs korony nie stal si§ miernikiem, za pomoc§ którego moglibysmy
porównywac nasze ceny z cenami innych krajów. SSuaimy dlatego pomoc aobie
innymi wskaánikami. W naszym przypadku bgdzie to przecigtna píaca w C3RS i
RFE. Za jej pomoci wyliczymy, jak dlu^o muez^ pracownicy w obu krajach pracowac, aby uzyakac srodki na zakup okreslonego towaru. W ten spoaób otrzymamy
przynaj^niej przybližone pororoanie pozionu žycia u naa i w RFN.
W obu krajach istnieje okreslona i róžna intensyvmoáč pracy. Równiež tygodnDwy czaa pracy róžni sig awoj^ diugošci^. W R M pracuje sig 40 godzin tygodnlowo, u na3 42,5 godziny. Podobnie liczba piatny-íh paňstwowych i koscielnych
áwi^t jest inna, w CiRS za3adniczo nižaza. Czechoslowacja ma szesc dni paňstwowych i koscielnych áwi^t, które, jesli nie wypadn^ w aobot§ lub niedziel^,
sq odpracowywane /dopiero ir 1S90r ma 3if zrezygnowac z tej praktyki/. Równiež
znacznie róžni si? diugosc urlopu corocznego. W RFE wynosi ona 30 dni pracy,
u naa od 15 do 20 dni. W 1985 r czaa pracy w RPE /bez urlopów i áwi^t/ wynoaii
1708 godzin, u naa /bez nadgodzin/ wahal si» okolo 2000 godzin.
Przeci?tna placa wycosila w 1970r. w C3R3 - 1937 koron, w RPK zas 1146 ma T
rek. W roku 19S5 oai^gnfla ona w C3RS poziom 2883 koron, czyli wzroala o 4 8 , ^
W ty™; sanyT okresie w RPK przecigtna placa wzrosla do 2907 marek, a wzrost
wynosil tu 153,2,«.
W3kažnik^cen konsumpcyjnych wsrósl w tym samy-i czasie w C3RS o 23,4», w
RřH o 98,4 %m Jeáli jednak porównamy ten wskažnik se wzroatem przeci^tnvch
pžac, wyjdzie na-, že w C3R3
placa wzrosla w ci^gu 15 lát o 20,6*»,
podczas gdy w RPE o 27,6 %. Wzrost cen nie odbil aig na zachodnioniemieckim
obywatelu, chociaž •wzroaly one bardziej niž u nas.
W 1985r. zatem przecigtna pkaca w CSR3 i RFE wahala si§ w zasaazie na
podobnéj wy3okosci wyražonej we wlasnycj jednoatkach walutowych. Róžnica 24
marek na korzysd RFE jeat przy naasych wyliczeniach do pominigcia. 'ťožerny
zatem ďla naaaych cenových porównaři przyjatc hipotetyczny stoaunek, že 1 korona
pó-ma. sif 1 marce. Ba podatawie tego przybližonego stosunku -ožemy sledzic
ceny w katalogach firm wysylkowych Seckermann, Quelle i innych i zastanawlac
3i§, jak byémy žyli, gdyby takis ceny byly u naa.

|
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CZECHGSLOWAC JA681-czerwiec
1 czerwca KC podejmuje deeyzje o zwolaniu nadzwyczajnego zjazdu . A.Dubczek
atakuje podczas plenům "sily antysoejalistycznfc" i zapowiada, že wladze nie dopuszcze do powstania partii opozycyjnej. Kilka dni póžniej (3.VI.) Dubczek ponawia
w Brnie ostrzežema skierowane do opozycji demokratycznej.
VV "Literalnich Lištách" Osvald Machatka podejmuje próbe rehabilitacji Imre Nagyá
Moskiewska "Prawda" zarzuca Cz.Cisarzowi, že jest rewízjonista. ( 1 4 . V I . ) .
Trwaja przygotowania do rozpoczgcia manewrów wojsk Paktu Werszawskiego.
18 czerwca przybywa do Pragi dowódca sii zbrojných Paktu - I.Jakubowski.
Na témat sytuacji gospodarczej w Czechoslowacji wypowiada aie w rádio Slava
Volny:
"Realizujemy nadal nierentowna produkcje ,kontynuujemy nieefektywny handel zagraniczny, wzrastaj^ zapasy nie sprzedanych towarów, žadnego lata rolnicy nie mieli tak wielkich protlemów z przemysiem chemicznym . . . ( . . . ) Ví tym widze glówne
niebezpieczeástwo dla naszego procesu demokraty z acji, nie w jakiché iluzorycznych
antysocjalistycznyeh silách ani zbyt konserwatywnym skrzydle naszej partii,czy tež
w skomproraitowanych funkcjonarjusz&ch, lecz w praktycznym kontynuowaniu naszej
przedstyezniowej polityki gospodarczej. Jest to droga prowadzaca do ekonomicznej
k a t a s t r o f y , tub w najlepszym wypadku do totalitarnego systému rzadów - a wi^C
do tego z czego wyszlišray. "
21 czerwca rozpccssyna sie zjaad dziennikarzy czechoslowackieh.Towarzysze mu ataki Waltera Ulbrichta (szefa partii wschodnioniemieckiej) na woinoéc siowa w Europie Wschodniej,oraz k r y t y k a "Komsomolskiei Prawdy" ukazujacego sie w Pradze písma "Student".W moskiewskie] "Prawdzie" ukazuje sie list czechoslowackiego ORMO,
w którym autorzy pisss m.in, "Nie zg&dzamy sie i odcinamy od nieodpowiedzialnej
dziaiainoéci niektórych dziennikarzy ,którzy przejmujac róžne zmyslone wiadomošci
z sachodniej p r a s y chca naruszyč naszg p r z y j a ž ň " .
Na zješdzie dziennikarzy mówey stwierdzaja.ze " cenzura jest nie do pogodzenia z
demokracja."
24 czerwca Zgroanadzeme N&rodowe zatwierdza federacyjny ustój p a ň s x w a . N a s t e pnego dnia aostaje uchwalona ustawa o rehabilitacji sadowej osób nieslusznie skazanych po 1948 roku. Zakladano, že rehabilitacje obejmie ok. 35000 osób.
26 czerwca sostaie opublikowany na lámech "Literarnych Listów","Prac","Zemiedliňskich Nowin" i "Mladej Fronty" jeden z najwažniejszych dokumentów "praskiej wiosny" - manifest " 2000 slów " .
Autorzy tego dokumentu pisali m . i n . :
"Wewnetrzne stosunki w partii kotnunistycznej byly wzorem i przyczyna stosunków
w paňstwie.Powiazanie partii z paňstwem pozbawiio ja korzyšci oddsielenia od wladzy
wykonawczej. Nikt nie poddawal krytyce dziaiainoéci paňstwa i jego instytucji gospodarczych. Parlament oduczyl sie prowadzenia d e b a t , r z a d rzadzenia, a kierownicy
wlašciwego kierowania. Wybory s t r a city „naczenie, a ustawy wage.Nie mogliémy mieó
zaufania do nasaych preedstawicieli w jakiinkolwiek komitecie; gdybyémy je nawet
mleli nie moglibyémy niezego od nich wymagaé. Najgoreze bylo ,že stracilišmy zaufanie do siebie.SatracS si« honor jednostki i zbiorowošci.Uczciwoécia do niezego nie
možná byio dojšč, z&é zdobycie czegokolwiek dzieki zdolnoáciom takže nie bylo n>ožttw«." ( . . . ) " Gtówna wina i na|»n«hssvm klamstwem wladców bylo to, že swojt aaaiowole przedstawiali jako wole robotników.Gdybyémy w t r klamstwo uwierzyli.to
dsisiaj Diusielibyémy r-obotnikom przypisaé wine za úpadek naszej goapodarki.za zbrodiiie popeinione na niewinnych, i za wprowadzenie cenzury, która zakazywaia pisac
e tyra wsaystkirn."

przegl^d prasy
"K" - ažpwacjrie caasopis^o Sfoieczno-kulturalne. W nu-aerae z lipea 1®?7r.
/A4, 56 strmí, -naszynopie/ -r.in. : "í-OECwr.ie -igdzy lud£-i szeraq ai?
przeplsywane teksty poetów" - obszerca u*aga c z^asdach zvriqzków twóresych *
CuIS w powlcjzaniu z radzleckq pierestrojkq kulturaln^, "proces azxntrowania
i s&supíywania "kultury xm "arginesie wykiadu franousKis^o profesora w Bratysiawie", "Ka granicy" - o Jedny- z esejów Jana Patoíki, Síowacki duch nie
ginie - na podstawie Satioiml Geograptis.
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"?>*AGAZIE 3PU3A" - cza3opis-o "3 to-varzyazenia Przyjaciól USA".
1 nr.1 /SC/A4, bialko, kilkadziesiqt 3tron nienumerowanych, ele-nenty grafiki/
m.in.:
- jak po'.vstaie 3FD3A, deklaracja zažožycielska i prograaowa Stowarzyszenia
- .Viktor Pischl o dr.Karelu 3teinbachu "naoczny- swiadku stulecia"
- írag •'snt ksigžki bkvoreckiego "Vřielka opowieéc o Aneryce"
- odezwa protestacyjna Indian ze 3zcsepu í.^vajo
- ''artin KrabovXan o L'ormanie ííailerze
7GHK0VTEY - nr1-5. /po 8 str., powielacz/ - pisiio informacyjne Undergroundu,
które wychodzi jako informacyjny dodatek do VOKIjA. Liczna koresponaencja
/podané 33 trzy adresy redaktorów: Prantigek Starek, U Zvonarky 15, 120 00
Praha 2, Vinohrady, Ivan Sf.Jirous, Stara RiŠe 33
, Zbyněk Piser /Egon
Bondy/' Eerudova 5*', Praha 1, Kala Strana 11800/.
Informacje o koncertach, nowych pozycjach n samizdatu rauzycznego, recenzcie. ,!
Od 4 nu~eru arukowana seria artykuiów pt. 0bywatel a Siužba Bezpieczeň3twa .
"KC**£I«"TA5E" - pismo spoieczno-polityczne ukazujíce si§ od 31 lat. W nr. 10
z siry 1SE7-86/A5, 91 -stron, kserokopia/ m.in.:
J.Dienstbier - "Strategia dla Europy - árodkowoeuropejskimi oczyma",
P.Brandti G .íJinnerup - "Wschodnia Europa a problem nisvnieckip,
r.'ient J.Paber - "r'odel detante", P.Pospichal - n0d dwóch Europ ku jednej",
A.Sichnik - ".Vielki antyrefor-nator", K.Hajek - "Jak z tego wyjsc"
KRITICKY SB0RKIK- ukazujíce sig od 7 lat pismo spoieczno-literackie. W nr.4
/19P7r./A4,* 14 stron, kserokopia/ T.in. fragmenty dzienników Gombrowicza,
studium Miroslava Cervenki o pierwszych czterech tomikach poety Jirego Kolara,
Bedřich Pučik -"Donkichocka melancholia", C edycji Kvart po latach" pisze
J.Vladislav, recenzje piyt "Poradny blues" i "001", przegl^d nowych ksiajžek
i wydawnictw jak : "česka expedice", "vozkova mrtvice", "nove cesty myšleni"
i in.

informacje
12 czerwca 1988 roku na Drodze Przyjažni w Karkonoszach zostali zatrzymani podczas wy-niany wydawnictw niezaležnych Ewa Kapaia i Piotr Golema ze
3trony polskiej oraz Jáchym Topol i Ivan Lamper ze strony czechosiowackiej.
Caia czwórka zostaia przewieziona do siedziby W0P w Szklarskiej Porgbie,
a nastfpnie do aresztu w Jeleniej Górze.Wszyatkich poddáno wielokrotnym przesiuchaniom.Polacy zostali zwolnieni we wtorek,14 czerwca z informacje,že
przeciw nim skierowano wnioski do kolegium d/s wykroczen.Tego samego dnia
Czesi zostali przewiezieni pod konwojem do Trutnowa,gdzie po kilkudziesifciu godzinach zostali takže zwolnieni»Równiež i oni maje stanic przed kolegium,
w Czechosiowacji.
24 czerwca b.r. zostali zwolnieni s aresztu dziaiacze PP3-u - Czesiaw Eorowczyk i Józef Pinior /rzecznik SPCz/.Maj^oa si§ odbyc 27 -czerwca rozprawE
aresztowanych 3. taja w Dolmelu dziaiaczy /A.Sarata,J.Skiba,Cz.Borowczyk
i J.Pinior/ zostala odročzona.
P0DZI?K0WAEIA 30LIDARB03CI P0LSK0-CZECH0SL0WACKIEJ:
Ruchowi Wolnosc i Pokój za 50.000
Wydawnictwu Obrys/Kontur za przesyiki
Solidarnoéci Ziemi Strzeliňakiej za list i "Echo terenu*
Re£akcji "Prawa Lidu" za egz.
iiremu Gruntoradowi za list
Kontakt z "Biuletynem" za poérednictwem:
"Anna Sabatowa, Praha 2,Anglicka 8, tel.++ 422 26-19-573
Jaroaiaw Broda,Wrociaw, ul. Buška 8/13
•'irosiaw Jasinski.Wroclaw.ul.Kozanowska 73/11
Wojciech 5žaziarski,Warszawa,ul.Brači Zaiuskich 3a/58 tel.33-66-96
Redaguje zespói.
Výdaje Ruch Spoieczjoy Solidarcoéč
Sumer zamknieto 28.06.1988
we Wrociawiu

