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ČERVENEC

České esu čtenáři se dostává do rukou první číslo našeho
Informačního .bulletinu, Naší snahou je informovat o nezávislém hnutí v Polsku,, o polských problémech a situaci
v ^emi .a také o činnosti Polsko-cs. solidarity - skupiny,
která-již léta usiluje o kulturní výměnu a koordinaci
nezávislých hnutí obou zemí. Polská část této skupiny
vydává již od letošního^ledna měsíčník ^biuletyn informacyjny - pismo Solidarnosci Polsko-czechoslowackie jí;.
/Viz následující články/ Naše nulté číslo je pokusem shrnout
dosavadní výsledky společné činnosti; c",alší čísla, která
chceme po prázdninách vydávat rovněž pravidelně, chceme
koncipovat podobně jako Poláci; čs. verze bulletinu však
nebude překladem polské verze. Kromě společných prohlášení a textů chceme tam, kde polští přátelé informují
polskou nezávislou veřejnost o čs. problémech, informovat
n?opak o Polsku»
Je namístě připomenout, že v roce 1 979 vyšla v Praze
dvě čísla časopisu Polsko a my, a to především zásluhou
Z-iny Freundové, žijící od r.1 982 v Londýně. Polsko, a my
přineslo i fotografie z prvního setkání na Cestě čs.-polského přátelství v Krkonoších s Václavem Havlem, Piartou
Kubišovou, Adamem Michnikera, Jackem Kuroněm a Janem Litynskim* První setkání proběhla v létě 1978, z čs. strany
se ich účastnily signatáři Charty 77, z polské tehdejší
JS
KCRovcií; - členové Výboru na obranu dělníků. Organizátorem tehdejších setkání byl především Slovák z Bratislavy,
Tomáš Petřivý, který tragicky zemřel v roce 1985.
Při třetím, nezdařeném setkání na Gestě přátelství,
v září 1978, byli jeho účastníci zadrženi a tehdejší
mluvčí Charty 77 Jaroslav Šabata byl obviněn z útoku na veřejného činitele; připočetli mu i podmíněně odložený zbytek ^dřivějšího;:trestuy takže z kriminálu vyšel až po 27
měsících> koncem roku 1980.
Vznik Solidarity a její působení znamenaly nový impuls
pro naše vzájemná styky. Začátkem 8Q. let se rodí skupina Pclsko-české solidarity. V Polsku je její těžiště ve
Vratislav*, jejím hlavním organizátorem je Olek Gleichgewicht, který však v r.1 984 odchází do exilu.
Po určité stagnaci v letech 1982-84 se spolupráce opět
prohlubuje, dochází k řadě setkání na hranicích, cestám
do Polska i Československa, přípravě společných prohlášení
polských a Čs. nezávislých aktivistů. Spolupráce se postupně
rozšiřuje i na Slovensko* Polský nezávislý tisk i čs. samizdat začínají publikovat čím dále tím více článků a materiálů od svých sousedů, posiluje se myšlenka polsko-československé vzájemnosti kulturní i politické. Po uvěznění Petra
Pospíchala^ lednu 1987, který byl stíhán výlučně za činnost
podporující čs.-polské styky se zdvihla v nezávislém Polsku
mohutná vlna solidarity, jíž se účastnily tisíce lidí a která v prostředí Charty 77 nesmírně posílila pocit naší vzájemnou
sti a jednoty. Tím spíše, že solidarita s Petrem, přicházející
ze všech světových stran, byla úspěšná - Petr Pospíchal byl
z vězení propuštěn. Krátce na to, 6. července 1987, byl
ustanoven Kruh přátel Polsko—československé solidarity, který
zveřejnil samu existenci skupiny Polsko - čs. solidarita
a kontaktní adresy na dva její členy /jednoho z Seskoslovenska,
druhého z Polska/ chápané později jako mluvčí této skupiny
/nikoliv Kruhu/.

Jsou to*
Anna Šabatová, Anglická 8, 120 00 Praha. 2, tel. 26 1 9 573
Jozef linior, iiastowska 37/8, WrocXaw, tel. 00 48 71 - 213794
Členy Kruhu» který Polsko-čs. solidaritu zaštituje a představuje
veřejnosti ¿z pochopitelných důvodů ne všichni Členové skupiny
PČSS zveřejňují svá jména/ se stali aktivisté obou zemí,, reprezentující Širší spektrum nezávislého hnutí, Z Československa
to jsou; Václav Eenda, Egon Bondy, Petr Cibulka/hudební^samizdat/,
Ján Čax-nogurský, Jiří Pienstbier, Luboš Dobrovský, Miklos
Duray /Výbor na ochranu práv maďarské menšiny v Československu/,
Miroslav Kusý, Ivan lamper, Ladislav Lis /místopředseda FIDH/,
Václav Havel, Václav Malý, Lenka Marečková, František Stárek
/Vokno/, Jaroslav Sabata, Milan Šimečka, letr Uhl a Josef
Vohryzek.
Uvádíme polské členy Kruhu i s adresami:
Jan Jozef Lipski, ul. Konopczynskiego 4m6, 00-335 Warszawa
Jan Litynski, ul. FiJÉtrowa 61/45, Warszawa 02-056
Jacek Kuron, ul. Mickiewcza 27/64, Warszawa
Zbigniew Janas, ul. Hawajska 12/69, Warszawa
Zbigniew Bujak, ul. Wysoka 5, Grodzisk Mazowiecki 05-7C0
Zbigniew Romaszewski, ul. Kopinska 36a/57, Warszawa 02-327
Ks. Leon Kantorski, lodkowa Lesná 05-807
Kenryk Wujec, ul. Nessebersl^a 3/48, Warszawa
Jan Kielanowski, ul. Opoczynska 46/12, Warszawa 02-526
Andrej DraWicz, ul. Sonáty 6/631 , Warszawa 02-744
Barbara Labuda, ul. Kwiska 14a/2, Wroc^aw 54-210
W^adysXaw Prasyniuk, ul. Sienkiewicza 131/8, WrocXaw 50-346
Eugeniusz Szumiejko, ul. Litewska 66/5, Wroc^aw
Lessek Budrewicz, ul. áwidnicka 6/7, Wroc^aw 50-067
Andrej Falkiewicz, ul. Popowicka 108/3, Wroc^aw 54-236
Předkládané ^rvní číslo našeho bulletinu je dokladem spolu^
práce v poslední době. Polsko-čs. solidarita se obrací i na
vás všechny, čtenáře našeho bulletinu, abyste nám pomohli.
Každý nezávislý styk s polskými přáteli, každý přeložený
článek, každý materiál v nezávislém tisku, každý akt solidarity s postiženými směřuje ke stejnému cíli - přeměnit hranici,
která dělí oba státy, hranici nevědomosti a předsudků, která
probíhá v^každém z nás, v místo výměny kulturních statků,
zkušeností, přátelství, v místo oné prosté lidské solidarity,
která je dnes naším záchytným bodem a zítra se stane všeobecným rámcem naší společné Evropy a našeb* společného světa.
Každého čtenáře našeho bulletinu považujeme za našeho spolupracovníka. Náš bulletin nechce být pouhým informačním zpravodajem, nýbrž výzvou.
Petr Uhl
Kontaktní adresy redakce:
Petr Pospíchal, Arbesova 6, 638 00 Brno - Lesná
Petr Uhl, Anglická 8, 120 00 Praha 2 /tel. 261 9573/
Jarosíaw Brod^, ul. Buška 8/13, Wroc^aw
MirosZaw Jasinski, ul. Kozanowska 73/11, WrocXaw
X
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M m před sebou první čtyři řádná a jedno mimořádné číslo
tohoto Bulletinu. Vychází každý měsíc počínaje prosincem
loňského roku. Záměrem vydavatelů však je začít jej vydávat
jako čtrnáctideník. Během prvních čtyř čísel se Bulletin
vyvinul ze čtyřstránkového časopisu ina osmistránkový a vývoj

je vidět také na pestrosti obsahu jednotlivých čísel. Napohled
je Bulletin typicky "polský": strojopisná strana je z původního formátu A4 zmenšena fotografickou cestou na formát polovič.ní, tisk je proveden pravděpodobně technikou sítotisku.
Možnosti časopisu.vzhledem k rozsahu nejsou velké. Nechce
být širokou polemickou tribunou ani vyčerpávajícím pramenem .
informací, spíše si stanovil úkol být "diskusním minifórem,
na němž, jak doufáme, budou diskutovány všechny probléiny týká*
jící se vztahů a spolupráce mezi našimi společnostmi", jak se
píše v redakčním úvodu prvního čísla.
Bulletin publikuje všechna.prohlášení £olsko-$eskoslovenské
solidarity. V Čísle 2 je to výsva k podpoře dne solidarity
s Rumunskem, který na 1 , 2* 1 988 vyhlásila Charta 77, v temže
čísle publikuje prohlášení Kruhu přátel Polsko~československé
solidarity; v čísle 3 dopis polskému premiérovi Messnerovi
týkající se ekologické situace v Krkonoších a zvláště na Sněžce. Zvláštní čí&lo, vydaná 13.s4*-1988 je věnováno výzvě
Polsko-českosloVénské solidarity vé věci patrtnátu nad politickými vězni*
—
Další pravidelnou rubrikou jsou Informace, které uvádějí
přehled krátkých aktuálních zjsráv, týkajících se Československa
a nezávislých hftutí, která zde působí.
Každé číslo obsahuje také rubriku;Přehled časopisů* Tato
rubrika slguži jfcko nabídkový seznam celému polskému samizdatu. uveřejňuje krátké anotace samizdatových Časopisů došlých
z Československa* Ve čtvrtém čísle jsou Časopisy zastoupeny
hudebním s a m i s á g - časopis zde inzeruj* deset magnetofonových nahrávek ze sbírky s;T;>CoTft , kterou pořádá brněnský
aktivisté, a bu4a%*ií laadsenec- 1 eir Cibulka*
Mimo tyto rttfcfriky je však potřebné zmínit některé samostatné články. V úvoéním čísle jé to úvaha Jana LityjWkého s názvem
Setkáfeí^uvnitř bloku
v níž autor hovoří o potřebě překonávat
tradiční vzá^éwnpu fteduvěru meai našimi národy přivě prostřednictvím nezávislých kontaktů. Ve druhém Čí§|e je to příspěvek
mluvčích Po 1 sk
eskosl^vessicé solidarity J^fcefa friniora a Anny
Sabatové na nezávislý budapešťský mírový Seminář /který se konal
v listopadu uplýtttalého roku/ a informativní samostatný příspěvek
Anny Sabatové k táže příl#Íitosti* Bruhé číslo dále přináší
článek polského autora, píšícího pod zkratkou Jot. s názvem
Příklad Jazzové s*kce. Čláuek je stručnou inforftací o historii
Jazzové sekce, o okolnostech procesu s její&i členy, o chlasu,
který tento proces vyvolal a o Snaze docílit regjlttraci nově
ustaveného sdružení UKIJAZZ.
Třetí a čtvrté Číslo věnuje po jednom článku také novodobé
československé historii, ve Jřetím čísle je to článek polského autora K.T. pod názvem : Čtyřicáté výročí státního převratu
o událostech v únoru 1948, ve Čtvrté« čísle uvádí autor c*d»n.
přehled událostí Pražského jara 1 968 se zaměfsaní» na události
1
-tehdejšího března.
. ^
^v
>f,,
Čtvrté číslo publikuje rovněž prohlášení ekologického semin ;.ře v Glivicích, který proběhl 2 2 .
1968.
Čtvrtým číslem začíná také série tématických článků československých autorů - Magor zde publikuje článek* Český underground
r.eneze a přítomnost hnutí, jehož český originál uvádí šesté
letošnífcifel©Informací o Chart«. Tato série \jy ml la pokračovat
článkem Václava Malého c katolickém samizdát» a pfttem i dalšími
tématickými články, které si kladou za úkol přiblížit polským

zájemcům jednotlivé aspekty činnosti nezávislých hnutí v naší
zemi*
Na závěr bych ae
rád zmínil o reportáži Horká relace
ze třetího čísla Bulletinu, která vyšla také v osmém čísle
Informací o Chartě• Autor Radek popisuje bezprostředním způsobem své dojmy z demonstrace při příležitosti dne solidarity
s Rumunskefl*.
Nyní tedy začíná vycházet česká verze Informačního bulletinu, Věřme, ze ae hned od počátku stane důstojným protějškem
Biuletynu informacyjnego, jejž 'jsem se vám snažil v několika
odstavcích přiblížit*
15. 6. 1988
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Petr Pospíchal
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PATROF ÁT^-akc e j\ a_pomoc_go 1 it ick;£m_v ě zn ům_v_Io lsku_a_Českoslovensfu"
Obracíme se na všechny instituce a lidi dobré vůle v Polsku
a Československu? aby se podíleli na akci patronátu nad politickými věznio Domníváme se, že solidaritu mezi našimi národy
je třeba budovat na základech obyčejné lidské solidarity s těmi
kteří jsou v nouzi, osamoceni nebo pronásledováni. V Čem má
s po čiv a. t akce "Patronát8' ? Navrhujeme^ aby nezávislé^nebo
^ žc me7^:ro s ime~ take7~aBy

Ty ^ ozn

Patronát nad.určitým Vězněm by byl čestným zavázáním se k:
a/ informování veřejného mínění o případu tohoto vězně všemi
dostupnými způsoby
b/ posílání dopisů vězni pod patronátem, jeho rodině a blízkým
/a vybízení dalších osob k posílání dopisů/
c/ v mezích možností zasílání materiální pomoci /balíček do
vězení, balíček rodině, zvi. v případě rodiny s dětmi/
d/ intervencím ve věci daného vězně u vlády jeho země
e/ -eventuálnímu pozvání /pokud je to možné/ daného vězně nebo
členů jeho rodiny
"Patronát" znamená všechny formy péče o vězně a jeho blízké
a udržování spojení s-ňimi0
,•. Ujímáme se koordinování celé akce v obou Zemích. K této
koordinaci potřebujeme patřičné informace. Jde o to, aby byli
vzati do péče. všichni pronásledovaní» V dalších číslech našeho
časopisu a v osobních sděleních budeme informovat o osobách*
které byly vzaty pod patronát. Nechceme, aby akce "Patronát"
byla činností krátkodobou. Záleží nám na tom, alty" byla trvalá
péče a stálé spojení s lidmi z druhé strany hranic. Obracíme
se na všechny s žádostí o pomoc a propagaci v naěí akci.
Polsko-Čs. solidarita
13» 4* 1 S88 Praha, Varšava, Brno, Vratislav
Adresy osob koordinující akci "Patronát":
RadosZaw Gav/lik - WrocŽaw, ul. Serowarska 13/1 tel. 49 38 64
Piotr Niemczyk - Warszawa, ul. G. Bruna 18/1 tel.. 2$ 47 57 •
Petr Uhl - Anglická 8, 1 20 00 Praha 2, tel. 26 19 573 A
Petr Pospíchal» Arbesova <6# 658 00 Brfto

é

Političtí vězni v Polsku:
^o_Mariusz_Ea^da, účastník WiP ze Štětina. Zatčen 2. 12. 87
za"3dmitnuti"vojenské služby.
2. Piotr_Bednarz, 21 r., účastník WiP z Gdyně /ul.Ksciwoja 9m 3/,
. svoBo3ny7~zaícéný 21«, 10. 87, odsouzený 31. 12. 87 ke třem
letům vězení za "trvalé vyhýbání se vojenské službě", § 231
„zák. o všeobecné povinnosti obrany PLR. Jeho adresa :A. á. ,
tul. Sobiéskiego 90, Wejherowo.
15
3. Rafael Budzbon, 26 r., účastník WiP z Bydhoště /ul. Gajowa
§77^577"svoBo3ny7 zatčený 9. 3. 88, § 231 . Adresa: A. á.
Bydgoszcz.
21 r.t účastník WiP z Kolobřehu, 17. 11. 87
oasouzeny"EeTrem 4etům vězení za odmítnutí vojenské služby,
rozsudek potvrzen nejvyšším soudem. Adresa otce: ul. Z^ota 1 /30,
78-100 KoZobrzeg. Jeho adresa: A. S. ul. MŽynska, 75-950 Koszalin.
5. §lawomir putkiewicz, 24 r. rolník, účastník WiP z Bydhoště
/ul.^alečzných 27237'zatčený 12. 11. 87. Od_okamžiku_zatčení
¿£Ží_hladovku _! 4* 12. 87 ho soud v BydhošiI"ó3sou5iI~íc""5~leíům
a~3~mesičSm"vezení za odmítnutí vojenské služby. 29. 1. 88
nejvyšší soud rozsudek potvrdil. V lednu t.r. byl ve vězení
zbit a byl držen ve zvukotěsné cele. Od zatčení ztratil v důsledku hladovky kolem 20 kg váhy. Adresa: Z.K. Bydgoszcz, ul. WaJČy
Jagiello.nskie 4.
Krz^iztof Gotowickjr^ 24 r., svobodný, účastník WiP z Gdyně
7uI.~PuřkownIka DeEEa 51/5/8/ zatčený 27. 12. 87 pro § 231
/odmítnutí vojenské-¿služby/. 10. 2. 88 odsouzen ke 3 letům
vězení. Adresa:
Wejherowo.
G & S Í ' od 13. 12 81 se ukrýval a pracoval v podzemí, clen Zemske vyktnně komise a předseda regionální výkonné
komise-Solidarity Slezsko-dombrowské oblasti, zatčený 19. 11.87
a obviněný z úmyslného vyhýbání se alimentační povinnosti
a prokazování se falešnými dokumenty* /Bývalá žena Gorného
založila již novou rodinu a nevznáší žádné nároky*/ 25. 1 . 88
byl odsouzen na 1,5 roku vězení, rozsudek není pravomocný.
§x ¿ásS^Hodysz, 50 r. f ženatý, dcera 13 let, kapitán SB /ekvivalent 3s. isfíB/ Z Gdanska m : Polskiego 39/62/. Zatčen 24. 10.
84 pro spolupráci s podáemní Solidaritou. Rozsudek první
instance - 3^roky vězení - nejvyšší soud zvýšil na 6 let. Byl
odgquzen za údajnou korupci. Adresa: Z.K. Barczewo. Jeho spoluodsóuzený Piotr Siedlinski, odsouzený ke 4 rokům vězení, se
ukíý^á.
2i-Qska£_Kasjgerek, účastník WiP z Katovic, 7. 8. 87 odsouzený
k 2~rólčům vězeni~za odmítnutí přísahy /§ 305/. Adresa: Z. K.
Strželin.
l2*_£š§£ek_Kle£acki, 31 r., z Krakova, zatčený 15. 3. 87, odsouzeny za vyhýbáni se vojenské službě k 2,5 rokům vězení.
Adresa: Z.K. Krakov;, ul» Montelupich,
11. Kazimierz Krauze, z Krakova, ženatý, 2 děti. Zatčen 6. 3.
8b odsouzen k 5 rokům vězení za sabotáž, která
spočívala v tom,*- že před 13. 12. 85 přeřezal klínové řemeny
y 3,0 autobusech/-což mělo vyvolat stávkovou situaci a ochromit
Městskou dopravu. Materiální škoda činila 3Q 000 zl., k ochromení dopravy nedošlo^ Adresa manželky: Krakov;, ul. Karmelicka
4b/9. Je ve vězeni v Nowym Saczu.
1^2. Henr^k^Piec, 22 r.f svobodný. Adresa rodiny: Gdynia,
úlT Korzenna 3b/l 5, ^odsouzený k 2,5 letům vezení a 40C 000 zl.
pokuty. Adresa: A* S, ul. Kurkowa 12, Gdaňsk.
, 48 r., ženatý, 2 děti, /ul. Stopnicka
1774ř; WrocjLaw/, aktivista S t člen zemské revizní komise S,
zatčěny 4#3. 87 pod falešnou záminkou krádeže. Je vážně nemocen,
Adresa: A%s. WrocZaw, ul. Swiebodska,

- 6 —i 14,. rio ir R o t o ř i , účastník WiP z Bydhoštš, zatčený 1 6... 6. .87
a^oc^ouzeny if."
5? na 2,5 roku vězení za odmítnutí vojenské
s 1 už by a Ad r e s a: Z • X.0 řo t uli c e, Paw i Ion 1 . .
15o^Jag^Hyl^^úgagtnik WiP. Adresa: A.S.. Uliwice, ., ,
i 6 o Kaziators ¿r^'twaXt, 22 r 0 , účastník WiP z města Gor z ów
« e l B ' c o l l K l ' r ^ ^ - " ? ^ » 1-2o 87. Odsouzen 25. 1. 88 na 2,5 "
roku vo^oní ra odmítnutí vojenský služby. Adresa otce: Bojteslaw
Soko/.owski, d'u Viáok 9/l2, Gorzow Wlkp. Jeho adresa: A.S.
/i ielcna Góra«
auaycka 2.
1 7 , Andrze;] Mar sir. ^uoinski, 26 r a> .horník z Katovic, zatčený
T t r u : Jci7'"v"""öiselía:IowTl'~ood fiktivní záminkou chuligánství,
těžce a bit na ko nandu
-3C>
87 odsouzen k 50 000 zl. \ r
pokutyc Je ve recrío i V PXonsku. .
1 8. Bohuslav/ Szvbaleki , 41
> ženatý, 2 děti. Aktivista S z .
TíT'7» •"'87 i)ři převážení polygrafického náčiní.
21» 1 2» 87 odsouani .na 1,5 roku- vězení a 400 000 zl. pokuty,
f % Xrvssxcf Wolf, •iělrík i* Vaasavy, aktivista S. 17. 9. 87
^a^oln
aové* lyl ¿bit do bezvědomí, a obviněn z napadení policisty. 23, 1 2o 87 odsouzen na 1 rok vězení a 30 000 zl.
uokutv . Ad re Bas Z ^ B a r e z o w o . >
20.
¿orniak* r 9 r,, účastník WiP ze Štětina. Zatčen. .18
'TTT^T sa^cruTtn* H "vo '¡c.nßxe slušby. 12, 1 . 88 odsouzen na
2 roky a 3 měsíce ve :,e.:ií0 Adresa rodiny: ul. Kaliny §3/24,'
71-li 8 Sczeeir« Jeho adresa: J w Gorzow Wlkp. Wawrow, ul/
PodmxejSka*
21» Piotr ladrsynioaki, 1 9 t*F účastník'WiPí z Lodže. 25. 1 W 87
1
roku vrzaní. Rozsudek je pravomocný.
2 2 o Ho-nan £wier< lan, 25 r, ..ukrývají cí se akr iv is ta Bojující
scIT^rau}5.0',*' 3¡'"o7 '.aťčen a obviněn z krádeže automobilu.
ADresai A, 4 0 Ghansko ;
, .
2 5 * J an us z 'o go d a «» ;. f: o7 a in ak i »; /uč as tn í k W iP. ,Adr e s a : A. S •
Q.;.iwxee® *
Některé ^zkratky;
- Wolnosc ^ Pokoj /Svoboda §,mír/,
25.K. „&ak£ád kare- /VVa.r-ií, JTVj/, s - Solidamosc, A. S.
Arest Sledcy -•vazební vazniceř .MO - Milicja Obywatelska
/ vořcíjftá' bezpečí a.;t/
xx
Xx

V polských "kostelích proběhla ve dnech 8.
5. května
sedmiderní protesaní hladovka za propuštění S%.Dutkiewieze.
I v"Československu se k' teto akci"připojilo postupnou symbolickou hladovkou na 24•free in několik Dutkiewiczových přátel.
Byli to tito čs, občané: Luboš Vydra, Jiří Pavlíček, Jan
Ofrudomelj. Ruth Soxarová, Hana Marvanová, Herirían Chromý, Jáchym,
kaplan, • Toiráě Dvořák a dále 48. hodinovou nladovkou v e dnech
8 - 1 0, • 5.' Stanislav Devátý*,
x'

x

x;

jr^r.-r' ní konference^ o lir;skýoh^nrávech
Y '.• 'rakova se ve d.a.aa
a a 280 srpna uskuteční mezinárodní keaa •• v
o lldsk;.ea- -av-ch pod patronací nositele
: obol-:/v ceny míru - Locha Wa"/eoý.»;
r.a"""oí t-'-.¡ata konference :• "'sou v podstatě ohrnuta do dvou
z á?-ila.: • a í o h r a a. z e k
de .3."t ; '?o lids&á práva dnes ?

Miroslav Jasiiíski
Radosíaw G-awlik
Jaros/aw Broda
Fieczvs^aw liotrowski
/z leva do prava/
Účastníci protestní hladovky za propuštění S..Butkiewicze 15.- ¿2 5
1 988 ve Vratislavi
• /fot© IVAF DEMENTI/

~

8

-

Diskuse k těmto otázkám proběhnou v několika tématických
skupinách, jejichž základní rozdělení je toto:
Skupina li
Skupina II:

Problém lidských práv jako předmět mezinárodní
politiky
Vláda a lidská práva I. /Jakým způsobem zamezit
'vládám v represích a pronásledování v různých
zemích ?/

Skupina III: Vláda a lidská práva II. /Kde leží hranice ingerence a kontroly vlády nad životem občanů ?/
Skupina IV:

Vláda a lidská p r áva III. /Jaké závazky povinnují
vlády, aby zajistily důstojný ži^ot a možnost
rozvoje jednotlivce ?/

Skupina V:

Národ a jeho místo v současném světě

Skupina VI:

Úloha občanských hnutí v procese demilitarizace
současného života na Východě a Západě

Organizátoři konference: Zbigijiew Piják, 31-101 Kraków, ul0
Powisle 4/5 - tel. od 1 . srpna do začátku konference - 22 73 35 /Krakov/
Dr. Zbigniew Romaszewski, Warszawa
tel. od 1. srpna - 22 29 25 /Varšava/
Organizátoři prosí všechny účastníky, aby se po příjezdu
do Krakova ohlásili v Dominikánském klášteře, ul. Stolarska 12,
kde jim budou poskytnuty nejdůležitější informace a to již
od středy 24. srpna 1988.
X

X

X

Začátkem června byla prostřednictvím velvyslanectví PLR
v Praze, odeslána protestní petice generálu Vojtěchu Jaruzelskému, Řterou podepsalo sedumdesát československých občanů,
/za správnost podpisů ručila Anna Sabatová, Anglická 8, Pha. 2/
V petici se důrazně požaduje okamžité propuštění Čtyř členů
Polské socialistické strany - Czes^awa Borowcz^ka, Jozefa
Piniora, Jolanty Skibové a Aleksandry Szaratové - na svobodu.
Všichni čtyři byli zatčeni při vyprovokovaném konfliktu se
závodní stráží v továrně Dolmel v době stávek, které proběhly
v Polsku koncem dubna a začátkem května. Zatčení byli vzati
do vazby a obviněni podle § 234 a 59 polského trestního zákona.
Je potěšitelné, že vlna mezinárodní solidarity /tedy i petice z Československa/ přispěla k tomu, že dnes jsou již
všichni čtyři členové PSS na svobodě. Vazbu jako poslední
opustili Co Borowczyk a J. Pinior 25. června.

