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PÍSMO SOLIDARNOŠCI POLSKO-CZECHOSLOWACKIEJ
Niniejazy numer w caloáci poéwigcamy jednej aprawie - wiçzniom politycznym w obu naszyoh krajach. Wiqže siç to z akcjq, jakq "3P-Cz" pragnie za~
inicjpwaé w Polsce i Czechoalowacji. Ponižej publikujemy apel "Sp-Cz"
dotyczqcy tej sprawy.

APEL „SP-Cz" w sprawie ..PATRONATU
Zwraoamy sie do wszyatkich ínatytucji i ludzi dobřej woli w Polsoe i Czechoalowacji o udzial w akcji patronatu nad wigžniami politycznymi. Naszym
zdaniem solidamoéč migdzy naszymi narodami budowac nálezy na zr§bach zwykiej ludzkiej solidamoáci, solidamoéci z tymi, którzy aq w potrzebie,
oaamotnieni b^dž repreajonowani. Na czym ma polegač akcja "Patronat"?
ProBonu^emx._abx_inatxtucje_niezaležne_b§dz_oso

we Wroclawiu.^Bxulety.r"' ,jeat pismem bezplatným.

FaC^"?ěn7"Sanp"Kon^a!E?owě"nážwl35o"wySřaněj ošoby*přosímy zglaszač do naszych przedstawicieli. W zgioazeniu prosimy o zaznaozenie daných podlegajncych publikacji.
Patronat nad daným wigžniem byiby honorowym zobowiqzaniem do:
a/ informowemia na wszelkie dostupné sposoby opinii publicznej o przypadku
tego wigžnia
b/ przesylania listčw /inaklaniania do tego innych osób/ do osoby objetej
patronátem, do jej rodziny, bliskich
c/ przeaylania /na miare možliwosci/ pomocy materialnej /,paqzek do wiezisnia, paczek dla rodziny, zwlaszcza w przypadkach roďzin z dziečmi/
d/ ínterweniowania w sprawie danej osoby u wiadz jej krajů
e/ ewentualne zaproszenie /jesli jest to možliwe/ danej osoby, b^dž czicnkčw jej rodziny do swego krajů.
"Patronat" oznacza wi$c wszelkie formy opieki i Iqcznosci z daným czlowiekiem i jego bliskimi.
Z naszej strony podejmujemy sig koordynowania caiej akcji w obu krajach.
Przesylanie zgioszeň jest do takiej koordynacji ciezbgdne. Chodzi o to,
aby opiekq zostali objgci wszyscy represjonowani. W kolejných numerach
"Biuletynu" i w osobných komunikatach informowač b§dziemy o osobách, które
objeté zoataiy patronatem. Nie chcemy, aby akcja "Patronatu" byla dzialaniem na krotky met§. Zaležy nam na tym, žeby byla to trwala opieka i Iqcznoáó z ludžmi po drugiej stronie granicy.
Zwracamy si^ do wszystkich o pomoc i rozpropagowanie naszej akoji.
Solidarnoéé
Polako - Czechoslowacka
13.04.1988r. Praga, Warszawa, Brno, Wroclaw
ciqg dalszy na str. 2
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...w sprawie,,PATRONATU
Adresy oaób koordynujqcyoh akcje "Patronat":
Radoalaw Gawlik - Wroclaw, ul. Serowarska 13/1 tel. 49 38 64
Piotr Niemczyk - Warazawa, ul. G.Bruna 18/1 tel. 25 47 57
Petr Uhl - Praha, Anglicka 8 tel. 26 19 573
Petr Pospíchal - Brno, Arbesova 6
Uwaga techniczna: w przypadku, gdy "patronem" zostalaby inatytuoja niezaležna, której czlonkowie ohcieliby zaohowad anonimowoáč, przeeylanle paczek može naatepowad przez podeinie jako nadawcy któregoá z naszych przed
stawicieli, Kwlt nadawczy naležy wówczaa przekazaé osoble zaznaczonej jako
nadawca - služylby jako podstawa do interwencji w przypadku *'zaginl§cia"
paczki.

Wiqzieni w Czechostowacji
1, Jlrl Bohac t ur. 8.02.1953, przyjaoiólka Jitka Stefankov*, Varaavaka 253,
53009 Pardubice; robotnik VGHZ Syntheaia-Semetin. Aresztowany 24.09.1986,
a 23.12.1986 uznaný winnym przez S^d Rejonowy/SR/ Pardubloe/oo potwierdzil
S^d Krajowy z Hradec Králové/ podburzonia oraz tego, že "obražliwymi slowami i innymi dzialaniami" /aluchanie i szerzenie wiadomoéci z "Glosu Ameryki"/ "wywolywal w -niejscu pracy nieprzyjlazne nástroje" wobeo systému politycznego - akazany na 2,5 roku w II NVSV i na 1 rok nadzoru milicylnego.
Kare odbywa w NVÚVValdice. Koniec kary 24.03.1989.
2, VLADIMÍR ČERVEŇ, ur, 30.07.1958, zam. ul. Pebruarového vltazstva g7t.
960 01 Zvolen,/brat Ondřej Červen, Morovnianska 33/8, 972 51 Handlova/
student Wydzialu Budowlanego SVST w Bratyalawie. Aresztowany 1.05.1987, a
* czerwcu 1987 r. akazany na 18 miesiecy wi^zienia przez 5R Bratystawa 1
"za obraz§ Republiki i jej przed3tawicieli oraz awanturnictwo", ponigwaž
podczaa pochodu pierwazomajowego rzucil zepsutymi jajami w V.Salgovica
i E.Mtvajovq, przebywajqcych na trybunie.Miejski Sqd /MS/ w Bratyalawie
wyrok potwierdzil. Wieziony w NVÚ Ilava. Koniec kary - 1.11.1988r.
3. Iqž. PETR HAUPTMANN, ur. 7.08.1946, žona Alexandra Hauptmannová, Klánovicka 705/5, 194 00 Praha 9; referent budowlany urzgdu celnego.W paždzierniku 1982r. wye^igrowal do RPN, sk^d po dwóch -niesiqcach powrócil z powodów rodzinnych. Aresztowany,po przesluchaniach, 12.09.1983r., a 9.02.i984r.
skazany przez "'S w Pradza na 10 lat wi^zlenia w II KVS i 5 lat zakazu praoy w organach pariatwowych za azpiegostwo i opuszczenie Republiki. Szpiegostwa mial eie dopuécié podajac podczaa przealuchan w RPN informacje o
awojej wozeániejazej pracy, ktorych nie uwažal za tajennioe paňatwowq.Wieziony w NVU Vinkovioe. Karta 77 i VONSVsaproponowaly, aby zoatal objety
ewentualnq wymian^ wigžniów Wschód-Zachód. Koniec kary - 12.09.1993r.
4. WALTER KAMIA, ur. 2.03.1940, rodzina nie utrzymuje z nim kontaktów,
kierowca,,aygnatariusz Karty 77, narodowoáci niemieckiej, mieszkal rowniež
w RPN, poslada podwójne obywatelstwo - CSRS i RPN. Wieziony nieprzerwanie
od 13.06.1977r. Na pocz^tku skazany na 7 lat wiezienia w II NVS za rozkradanie majqtku aocjaliatycznego, przy czym istniejq w^tpliwoéci co do winy
Kani.Naatepnie ukarano go grzywnq, którq za-nieniono na 6 nieaiecy pozbawienia wolnoaci. Dalej dwukrotnie ukarano go w trakcie odbywania wczeániej-

3
szyeh wyroków za próbf szkodzenia intereaom Republiki poza granicami krajů,
poniewaž staral aig przemyc^č z wlgzienia informaoje o awojej aytuacji.
Wi$»iony w III NVS w Valdicach, gdzie azykanowany, przeszedi dwa zawaiy
i infekcyjne zapalenie wqtroby. Karta 77 i VONS zaproponowaly, aby zoatai
ujfty w ewentualnej wymianie wifžniów mifdzy Wachodem i Záchodem. Koniec
kary - 30.11.1988r.
5.3RWÍK MOTL. ur. 29.^7^1948, žonajinž. Lea Motlová, Chraatavaká 88,
190 00 Praha 9» dziěánikarz, nastfpnie atražak w zakladzie paňstwowym Rudý
Letov, ojciec ni^fíelnoletniego syna, sygnatariu8z Karty 77. Od 2.07.1986r.
w wigzieniu. 27V» 1.1986 r. akazany przez 3M w Pradze na 3 lata wifzienia
za próbf obalenia Hepubliki, co Sqd Najwyžazy CzR3 potwierdzil. E.Motl
'mial wygi^rfzaé krytyczne uwagi o atoaunkach w zakladzie i pariatwie oraz
publiozjrfe aiuchad i komentowač audycje Gloau Arneryfci i RWE. Wigziony w NVU
PÍ s e n i o r y . Koniec kary - 2.07.1989 r. W dniu 22.10.1987 r. VOKS zwrócii alf
za^íoárednictwem FIDH do zwi^zkžw zawodowych za granic^, aby zažádaly wyjxíszcsenia E.Wotla.
PETR OBŠIL. ur 1g.11.1966, ojciec: Jan Obšil, Dolní Hejcinaka 19,
776 00 Olomouc 6-HeJcin; zawód nieznany. Od 22.11.1986 r. w wifzieniu.
8.01.1987 r. 8kazany na 22 mieai^ce wigzienia za wyatfpowanie przeciwko
obronnoáci przez uchylanie si§ od aiužby w aijach zbrojných. Wyrok zoatai
potwierdzony przez wyžazy aqd wojskowy w Tábore. Paoyfiata z przekonaá,
odisówil aiužby wojakowej, do której odbycia byl wezwany mimo, že miai nog§
w gipaie - uraz apowodowal sam. Wi§ziony w NVU Bory. Koniec kary - 22.09.
19^8 r.
7 . IVAH POLABSKÁ, ur. 22.03.1936, zam. Hvezdoalavova96l, 018 51 Ková Dubnica, technik, ojciec czwórki doroalych dzieci. W dniu 5.11.1987 r. areaztowany pod zarzutem popierania i propagowania íaazyznu. Grozi mu kara 8 lat
wifzienia. W Jego wypadku chodzi o faiazywy zarzut, gdyž nie propagowal
faazyzmu, a zajmowai ai$ powielaniera religijnej literatury i samizdatu r<5žnego rodeaju. W wifzieniu w Banakiej Bystricy.
6. JlRl VOjJ. ur. 5.01.1952, aiostra: Milada Bekéová, lía Pikete 457/11,
377 00 Jindřichův Hradeoi pracoimik metra, sygnatariusz Karty 77. W przeszioóci /1978-1981/ wifziony prse* 3 lata za próbf obalenia republiki i
przez dal8ze 6 mieaifey za faiszywe obwinienie, gdyž opiaal jak alf z nim
obchodzono podczaa áledztwa. Od 17.05.1983 r. ponownie uwifziony, 21.12.
1983 akazany przez 31» w Pradze za ponownq próbf obalenia republiki na 6 lat
wigzienia w III HVS, dlatego, že opublikowai informacje o atosunkach * HVU
Minkovioe, gdzie sam przebywál. Wigziony w NVÚ Valdice. Karta 77 i VOUS
zaproponowaiy„ by zoatai ob^fty eventuální przyszl^ wymian$ wigžniów pomifdzy Wschodera i Záchodem. Koniec kary - 17.05.1989 r.

VUXA^l ToshrQ^cA^

Vfifzieni za rzekome azpiegostwo
1. VIKTOR DEDERA. ur. 10.03.1963, o^ciect Jan Dedera, Kyjevaká 15, 625 00
Brno-Bohunicej podoficer Armii Czechoalowackiej. Areaztowany 24.08.1284 r.
i akazany na 10 lat wifzienia w II HVS przez wyiszy sqd wojakowy w Příbrami
za sspiegostwo, unikanie wypelniania obowi^zków alužbowych,przygotowania do
opuazczenia republiki, bezprawne užycie cudzego pojazdu sa-ocfcodowtgo, podbursanie i roskradanie majetku panatwowego. Informačně o przebiegu kary
nie s% nam znané.
2. OSP&BJ HOCH, ur. 6.12.19^8, ojcieci gndrej Hooh, Konvová 96, 130 00
Praha 3, ¿onat Alena Hochova, Had 3antos'iou 27, 150 00 Praha 5; tlumacz
t jfz. arabakiego, ojeiec dwojga malých dzieci. f 1984 r./dokiadnej daty
»1* snaay^ areaztowany, a we wrzeÁniu 1934 r. akazany przez wyžasy a^d wojstawj w Pribraai na 13 lat wifzienia w II NVS za azpiegoatwo, którego aial
sif dopuicič sa rzecz Iráku. Vifziony w HYu Vaidioe. Xoniec kary - w 1997 r.
3. MICHAEL KELLER..ur 11.06.1963, obywatel RRD, cjciec: Haias Keller, Brunnen
Gaíse 10, 6103 Walldorf, KRDf robotnik. W dniu 26.04.1986 r. zoatai zatrsySJUÍJT w Czechosiowacji podczaa próbjr przekrocsenia graniey z Wfgrami, póániej
ci^g dalazy na str. 4
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równiei z RFN. Poazukiwany równiež z powodu innych przestjpstw, których
dopuécil si§ podczaa przejazdu przez 03RS - wiamania i bazprawnego uiycin
pojazdu samochodowego. 5.02*1967 r. akazany przez SM w Pradze za aspiegostwo i inne czyny na 11 lat wigzienia/zarzuca -nu ai§ przygotowanie szkicu
urz%dzeň wojskowych/. 4.06.1987 r. 3$d Hajwyiszy CzRS przekazal sprawf do
ponownego rozpatrzenia w aqdzie I stopnia, który w ponownyra procesie ukaxai
M.Kellera tylko za przygotowanle do szpiegoatwa 6 latami pozbawienia wolnoscl. W^rok jest prawomocny, nie jeat znana NV3, wigziony jest w KVu Praha Pankrac. Koniec kary prawdopodobnie 26.04.199? r.
4.JC3fiF KOVrtR. ur. 7.10.1955, natka: Srna Anderlová, nám Pionýru >470,
760 01 Gottvaldovj technik. W 1977 r. akazany na 11 lub 13 lat wiezienia
w III NVS.Okolicznosci zaliczenia, rzekomo wczesniej naložonego, dwuletniogo wyroku za prób§ opuazczenia republiki 33 na razie nieznane. Wedlug octut-nich informacji na wyjsc w atyczniu 1991 r. Wigziony w Valdicach, gdzie
przeszedl cigžkie zapalenie pluc; warunki odbywania kary spowodowaly t£*a> <•
zniazczenie zdrowia; obecnie akaržy zarz^d KV3 w S^dzie Rejonowyja w Jicinr
domagaj^c aig zadoscuczynienia. Karta 77 i V0E3 zaproponowaly, by zostai
obj§ty ewentualn^ wymian^ wifžniów pomifdzy Wachodem i Záchodem.
5. FRAKTIŠEK VEI3. ur. 5.02.1932, córkas Carmen Svobodová, Vyskočilova 3,
141 00~Praha 4| byly oficer armii czechoalowackiej, póžniej pracovník re-cepcji; aygnatariusz Karty 77. Areaztowany 9.04.1979 r. i akazany na 12 lat
wifzienia w III RVS za przygotowanie do azpiegostwa/rzekom^ zdradg tajemnic
wojskowych w 1975 r./. W 1978 r. akazany na 1§ nieaigcy areaztu za udzial
w próbie opuazczenia republiki przez inž.Vojtěcha Valy. Z kary tej odbyl
11 mlesifcy, po czym zoatal warunkowo zwolniony. Kara ta zoatala wliczona
do wyroku 1
%t wi?zienia, który koňczy sig 9.05.1991 r. Karta 77 i VOUS
zaproponowai.,/1 by zostal objaty przysztq wymian$ wi§žniów pomigdzy Wschoden
i Zachode-n. Wigziony w Valdicach, w zlým atanie zdrowia, cierpi na katarakt§. ffe wrzesniu 1987 r. popro8il pisemnie rz$dy USA i RPK o azyl polityczny,
1/ SVS - n4pravng-vjchovn4 $kuplna - grupa poprawczo-wychowawcza
2/ SVu - napravne výchovný uatav - zaklad poprawczo-wychowawczy/zakiad
karny/
3/ VOUS - Komitét Obrony Nieaprawiedliwie Przeáladowanych
Adresy niektóryoh wi^zien Ministeratwa Sprawiedllwoéci/areszt/ i niektórych zakiadów poprawczo-wychow&wozyoh Miniater8twa Sprawiedlíjrosci
/odbywanie wyrok<5w pozbawienia wolnoáci/
V|znice MS $.1, Praha-Ruzyn$, PÚ 614, PS 09, 161 02 Praha 6
Veznice MS o.2, Praha-Pankrac, PU 44, PS 5, 140 04 Praha 4
Plznen-Bory, PS 335, 306 35 Plznen 1
Minkovice, PS 10, 4b3 13 Liberec
Ostrov n.O, PS 100, 363 50 Ostrov nad Ohři
Horní Slavkov, PS 50, 357 31 Horní Slavkov
Valdloe, PS 1, 507 11 Valdice u Jicina

Wiqzieni w Polsce.

KOMISJA INTERWENCJII PR A W O R Z A D N O Š C I

1» MARIU3Z BaJPA* uczeatnik WiP ze Szczecina. Areaztowany 2 XII 87 za od-now« sluiby wojskowej.
?» PJOTR BEDHARZ ayn Mariana, 21 lat, uczeatnik WiP z Gdyni /ul. Maciwcja 9
m.3/, kawaler; areaztowany 21 X 87, akazany 31 XII 87 przez 3%d Marynarki
Wojennej na 3 lata wi^zienia za "trwale uchylanie si? od alužby wojskowej"
UL1!*??'*
obrony PRL. Przebywa: Areszt Šledozy,
ul. bobieakiego 90, Wejherowo
'
JU-M?AEL BUDggop 1. 26, uczestník WiP z Bydgoazczy /ul. Gajowa 97/85 /, kawaler, areaztowany 9 III 88 /art 231/ przebywa: Areszt Sledczy w Bydgoazczy.

4. JACEK SORCZ a. Bronialawa, 1. 21, uczeatnik WiP z Kolobrzagu, 17 XI 87
akazany przez Garnizonowy S^d Wojakowy w Koszalinie na 3 lata wigzienia za
odmowg služby wojakowej. Izba Wojskowa Sqdu Najwyžazego utrzymala wyrok.
Adres ojca: ul. Zlota 1/30, 78-100 Kolobrzeg. Przebywa: Areszt šledczy.
ul, Mlyňska, 75-950 Koszalin
5. QŽJAWOMIR DUTKISWICZ. 1.24. roínik, uczestnik WiP z Bydgoszozy /ul. Walecznych 2/23 / aresztowany 12 XI 87.G l o d u j e
od
c h w i l i
a r e s zt o w a n i a ! 4 XII 87 3%d Poiiorskiego Okrggu Wojskowego w Bydgoszczy skazal go na 2 lata i 3 mies. wi^zienia za od-nowg služby wojskowej. 29 I 88
Izba Wojskowa SN utrzymala wyrok. W styczniu b.r. zo3tal pobity w wi§zieniu
1 byl prze trzyriywany w dzwiekochlonnej oeli. Od chwili areaztowania stracii
na skutek glodówki ok 20 kg. wagi. Przebywa: Z.K. Bydgoszcz.
ul. Waly Jagielloriskie 4.
6. KRZY3ZT0F G0T0WICKI 1. 24, kawaler, uczestnik WiP z Gdyni /ul. Puikownika
Dgbka 51/5/8 / aresztowany 27 XII 87 z art 231 /odnowa si. wojsk./, 10 II 88
skazany przez 3$d Warynarki Wojennej na 3 lata wi§zienia. Przebywa: Z.K.
Wejherów.
7. J Aft AM DRZE J GČRTO Y. od 13 grudnia 81 ' ukrywal si§ i dzialal w podzieniu,
czlonek KK'.V i przewodnicz^cy ¿lqsko-D§browskiej RK.W "Solidarnosc", aresztowany 19 XI 87 i oskaržony o zloáliwe uchylanie si§ od obowiqzku alimentacy.jnego oraz posiugiwanie si$ falszywymi dokumentani. /Byla žona Górnego zaiožyla juž now^ rodzine i nie wnosi žádných roazczeň/. 25 I 88 3^d Rejonowy
w Díjbrowie Gorniczej skazal go na 1,5 roku wiyzienia. Wyrok nie .jest prawomocny.
8. ¡iDn¥ H0DY3Z s. Stanislawa, 1.50, žonaty, eórka 13 lat, kapitan 3B z Gdaríska /ul. Al.Wojska Polskiego 39/62 /. Aresztowany 24 X 84 pod zarzutem wapólpracy z podziemn^ "Solidarnoscifi". 7/yrok I ins tane ji - 3 lat wigzienia
S^d Kajwyžszy podniósl do 6 lat. Hodysza skazano za rzekomg. korupeje.
Przebywa: Z..K. Barczewo.
Wspóloskaržony Hodysza Piotr Siedliilski skazany na 4 lata wigzienia - ukrywa si§.
9. OSKAR KASPEREK, plastyk, uczestnik WiP z Katowic, 7 VIII 87 skazany na
2 lata z art 305k.k. za odmow? przysiggi. Przebywa: Z.K. Strzelin.
10.LESZEK KLEPACKI,1.31,z Krakowa,aresztowany 15 III 87, skazany za uchylanie aie od služby wojskowej na 2,5 roku. Przebywa: Z.K. Kraków, ul. Montelupich.
11» AKDRZSď*KOLODZIEJ. 1. 28, kawaler, sygnatariusz Porozu lieri Gdarískich,
przewodpiczqcy "3" w stoezni i-n. Ko-nuny Paryskiej. Dzialacz Solidarnosci
/>
Walczg-éej ,po aresztowaniu K.Morawieckiego ,jej przewodniczqcy. Aresztowany
^
2 2 J ť 8 8 pod zarzutem przemytu. Przebywa: A.3. ul. Rakowiecka 37 WarszawaMťfřotów.
12. KAZIMIERZ KRAUZE, s. Mieczysiawa, z Krakowa. Žonaty, 2 dzieci. Aresztowany 6 III 86 a 26 VI 86 skazany przez 3^d Wojewódzki w,Krakowie na 5 lat
za sabotaž, polegajqcy na przecigciu przed 13 grudnia 85 pa3ków klinowych
w 30 autobusech, co mialo wywoiac sytuacj? atrajkowg przez zaklócenie komunikaeji miejskiej. Do zaklóceň nie doszlo a szkoda wynosila 30 tys: zl.
Adres žony: Kraków, ul. Karmelicka 46/9.
Przebywa w wi§zieniu w Nowym SQCZU.
13. KORNEL MOB^WIECKI s. »'ichala, žonaty, czworo dzieci, fizyk z Wroclawia
/ adres ionyt Wroclaw, ul. Krynicka 6/1 /.
Aresztowany 9 XI 87 najdlužej u k r y w a ^ c y ai§ dzialacz "3", založyciel i przewodniczaeíy Solidarnosci Walczqcej. Oskaržony o przemyt. Sledztwo prowadzi
MSW po^nadzorem Prokuratury Wojewódzkiej w Gdanaku.
PrzeJ^fwa: Areazt Sledczy ul. Rakowiecka37, Warszawa-Wokotów.
14. HEKRYK PIgC Ť 1. 22, kawaler /adres rodziny: Gdynia, ul. Korzenna 3b/l5
skazany na 2,5 roku + 400 tya. grzywny. Przebywa: Areszt Sledczy ul. Kurkowa 12, Gdaňsk.
ci«|g dalazy na atr, 6

16. PIQTR RÓŽYCKI. uczestnik WiP z Bydgoszczy aresztowany 16 VI 87 i 15 IX
87 skazany przez Izbg Wojskow^ SN na 2,5 roku wigzienia za odmowg siužby
wojskowej. z.K. Potulice, Pawilon 1.
17.JAM RYL, uczestnik WiP, Przebywa: A.í. Gliwice.
18. KAZIMIERZ S0K0L0W3KI. 1. 22, uczestnik WiP z Gorzowq Wielkopolskiego,
aresztowany 29 XII 87, 25 I 88 skazany przez S^d Garnizonowy w Zielonej
Górze na 2,5 roku wiezienia za odnowe siužby wojskowej.
Adres ojcaj Boleslaw Jokolov/ski, ul. Widok 9/12, Gorzów Wlkp. Przebywa:
A.S. Zielona Góra, ul. tužycka 2
19. AJiDRZBJ MARKK SUPI&JKI s. Waldemara, 1. 26, górnik z Katowic, aresztowany 27 XII 87 w Ciechanowie pod fikcyjnym zarzutem chuligan3twa i cígžko
pobity na komendzie MO. 3$d Rejoncwy w Ciechanowie prowadz^c spraw§ w trybie przyspieszonym, przekazal jq do prokuratury dla rozpatrzenia w trybie
zwykiym.
30 XII 87 Kolegium do Spraw Wykroczen w Ciechanowie skazalo Supinskiego na
50 tys. grzywny. Przebywa w Areszcie Sledczym w Pioňsku.
20. BOGUSžíAW 3ZYBAL3KI s. otanislawa, 1. 41, žonat.y, 2 dzieci. Dzialacz "S"
z Slbl^ga aresztowany 11 VII 87 podczas przewoženia sprz§tu poligraficznego
21 XII 87 skazany przez oqd Rejonowy w Tezewie na 1,5 roku wi^zienia i 400
tys. grzywny. Popdto kolegium zas^dzilo przepadek samochodu.
21. KRZySZT0P,^YMAlf3KI s. Jerzego, 1. 39, žonaty,2 dzieci, marynarz PLO,
dziaiacz
25 IX 87aresztowany podczas przejmowania przeaylki ze Szwecji, zawi^raj^cej sprze§t poligraficzny, elektroniczny, pistolety gazowe
i palki Obezwladniajqce na baterie elektryczne.
Przebywa: A.S. Rakowiecka 39.- Warszawu-Mokotów.
22. KRZY3ZT0F WOLF, robotnik z Warszawy, dziatacz "3". 17 IX 67 aresztowany
w Cz§stochowie podczas pielgrzymki ludzi pracy. Pobity do útraty przytomnof
ci, zostai oskaržony o chuligaňsk^ napaác na milicjanta. 23 XII 87 3ž*d Re~
jonowy w Cz^stochowie skazal go na 1 rok wigzienia i 30 tys. nawi^zki.
Przetywa: Z.K. Barczewo.
23. WOJCIflCH WOŽKIAK. 1. 19, uczestnik WiP ze Szczecina. Aresztowany 18 XI
87 za odnowg siužby wojskowej. 12 I 88 3^d Wojskowy w Szczecinie skazai go
na 2 lata i 3 mies. wi§zienia.
Adres rodziny: ul. Kaliny 23/24, 71-118 Szczecin. Przebywa: Z.K. Gorzów
Wlkp. Wawrów, ul. Podmiejska
24. PIOTR ZDRZYNiaCKI, 1. 19, uczestnik WiP z Lodži. 25 XI 87 skazany w
Szczecinie na 1,5 roku wi§zienia. 21 88 I.W. 3$du Najwyžszego zatwierdzila
wyrok.
25. ROMAM ZWIERCLAM. 1.25, ukrywaj^cy si? dziaiacz "SW". 30 III 87 aresztowany na skutek prowokacji i oskaržony o kradzieá samochodu.
Przebywa: A.b. w Gdaiísku.
26.JANUSZ ZGODA-ZQQDZltfSKI, uczestnik WiP. Przebywa: A.á. GÍiwice.
Przepr»szaray za braki w informacjach o uwi?zionych. Mimo wysilków nie udalo
si§ nam dotrzec do wszystkich daných. Równoczeénie apelujeray do wazystklch
instytucji i organizaoji niezaležnych o przesylanie wiadoraoáci uzupeiniajqcych, Prosimy tež o palné dane na témat ewentualnych nowych wiežniów poli tycznych. Wszelkia dodatkowe infortnacje publikowaó b§dziemy w kolejnyoh
numerach naszego Biuletynu.
W zwi^zku s podejmowan^ tematyk*, numer jeat aubwencjonowany przez Poláky
Komiaje Praworz^dnoéci.

Kontakt z "Biuletynem" za poérednictwem: Anna šabatova, Praha 2, Anglicka 8, tel. ++ 422 26-19-573;
Jarosiaw Broda, Wrociaw, ul.Buska 8/13$ Mirosiaw Jasiňski, V/rociaw, ul.Kozanowska 73/11; Pawei Koci§ba, Wrociaw
«•> c
c
fPi
R«d««ru1e zespói. Numer za-nknlgto 13.04.1988 r. Wyda^e: Ruch Spoieczny Solidarnosc
we Wrociawiu."Biuletyn" jest pismem bezpiatnym.

15. GABHISL PLAMIBIAK. 1. 48, žonaty, cíwoje dzieci /ul. Stopnicka 17/4,
Wroclaw /. Dz^aiacz "3", czionek Krajowej Komisji Rewizyjnej "3", areaztowany 4 III 87 pod faiszywym zarzutem lapówkarstwa, wlqczony do wielkiego
procesu byiych pracowników wrociawskiej Izby Skarbowej. Mimo powažnej cho.roby i mialkosci zarzutów wci§ž przebywa w Areszcie Sledczym we Wrociawiu,
ul. Swiebodzka.

