
WOLNOŚĆ
PRAWDA
SPRAWIEDLIWOŚĆ
DEMOKRACJA
TOLERANCJA

XXXXXX-

xxxxxxv 
ź

tam*

•_________________________________ _ ____Za obecnych: MKS N.H. "______

STAN WIĘZIENNY TRWA
Czwarto to z kolei amnestia, na nocy ustawy sejmowej, po zniesie

niu stanu wojennego - jeśliby trzymać się oficjalnej, gazetowej torminolow 
gii. Jeśliby jednak od niej odstąpić, to .nary czwarty z kolei dowód na 
permanentne istnienie od czterech lat - stanu więziennego. Więzienia pe
erelowskie pękają w szwach. Co cateroChsctny, okrągło lichąc, Polak - 
siedzi. Około 20 tysięcy spośród nich no szansę - w nyśl rzeczonej ustawy 
amnestyjnej — wyjść z zatłoczonych cel. Pozostanie w nich nadal cztorok- 
roć tyle więźniów.

Cóż znaczy w kontekście tych dziesiątków tysięcy kilkuset więźniów 
politycznych /od 300 do 600 oceniają ich liczbę różnp źródła niezależne/? 
Ułamek procenta, lecz niewątpliwie, właśnie ze względu na ów ułamek reżim 
obecny powziął i przeprowadził zamiar amnestii. Więźniowie sumienia są dla 

‘ pacyfikatorów społeczeństwa polskiego balastom niesłychanie uciążliwym, 
zarówno v/ polityce wewnętrznej, jak toż - może przede wszystkim-zogranicz— 
nej. Czy zatem to oni głównie ma|ą szansą odzyskania wolności na mocy us
tawy ? Nie I Amnestia owa jest dla nich jedynie perfidnym szantażem. 
Owszem, mogą z niej "skorzystać", ale pod dwoma warunkami:że "zaprzestaną 
dotychczasowej działalności" oraz że”ujawnią struktury”, w których działa
li. Te bezbarwnie brzmiące sformułowania znaczą w ludzkim języku po prostu 
zdradę: wobec własnych przekonań i wobec tych, którzy im/uwięźionyn/ za
ufali, Warunki to p"stawił-łaskawy prawodawca szczególnie "winnym'przes—’

Niech żywi nie tracą nadziei
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Otrzymaliśmy następujący komunikat z kręgu struktur "Solidar- 
ności : u 25 naje 1986, z upoważnienia RKS - Małopolska odbyło się 
spotkanie przedstawicieli TKRH, MKS - Nowa Huto, RKW — Przemyśl, 
RKW - Rzeszów oraz delegatów struktur "Solidarności" z innych miast 
Polski południowo-wsch. ? na który. ■ omówiono sprawy organizacyjne 
i' współpracy w przyszłości.

Uzgodniono zasady organizacyjne na przyszłość; n. iń. 
zebrani postulowali powołanio Makroregionu "Małopolska", obejmującego 
swą działalnością obszar Polski południowo-wsch. z jednym wspólnym 
przedstawicielem w TKK. Omówiono ponadto sprawy finansowo i łączności 
organizacyjnej.



B U E O L A _______—2-~__
- tępstw” z artykułów 128,132,276 i 2?8 kodeksu karnego---- czołówce wię
zionych działaczy "Solidarności" K_? i pokrewnych ugrupowań opozycyjnych, 
warunki są perfidne, ponieważ podpisanie si.; kog kolwiek pod nimi będzie 
automatycznie stwierdzaniem "winy" czyli owej "działalności" i to w zmo
wie z innymij Zaiste sowiecka to kozuistyka. :"poznojcio,żeście winni, to 
was uniewinniły" ... Marne wyobrażenie o r lokach mają ci, którzy chcieli- 
by kupić ich kapitulację ze taki akt łaski«

Aby zdanie to nabrało nocy stwierdzenia, 'usiny jednak odnieść je do 
wszystkich siebie*  Czy stać nos Będzie choć! no gest solidarności, który 
by tamtych kilkuset umocnił ? 1 nie nysie tylko o gestach spektakularnych 
Ilu uwięzionych w tym systemie współrodaków czaka na taki gest co dzień.
— Ilu moalinyśmy codziennie uratować przed kapitulacją.—

ANN

„/c.de/
11. Wini na prawo do powolnego korzystania z przyborów do golenia i śród, 

t o a 1 o t ■ wo-higieni c zny eh..
12. Wpol musi nieć zapuarantwanc /vj ZtK./ wyuianę bielizny osobistej raz 

vr ty.o Aniu o p>ożcieli 2 razy w miesiącu
'iJiMlo! na prawe do dowolnoąo i nieskrępowana';' odbywania praktyk religij

nych oraz posiadania przedmiotów kultu. W przyp. opieki Kościoła i k 
księży nad Z^K. i odprawienia nszy w niedzielo i święta WPol noże brać 
czynny udział w różnych formach pmktyk religijnych, -

"14,Wini na prawo spod sądzenia i posiadania osobistych notatek,pamiętników 
itp,. Punkc.j naciuszo- służby więziennej nie na ją prawa rewidować ani 
cenzurować w/w jeśli nie so one udostępniane poza obręb wydzielonego 
oddziału. WTol ma prawo zabrać wyw /jako swoją własność/ po odbyciu 
kary poza Z„K, Wiol na praw; wysłać powyższe w dowolnym terminie odby
wania kary po ocenzurowaniu przez sędziego penitencjarnego.

15*̂101  na prawo otrzymywania książek, i czasopism i innych wydawnictw 
w celu sanokształcenia.Przesyłki podłoga ją sprawdzeniu,nie cenzurze.

V. Korespondencja, widzenia, paczkis przepustki
do Korespondencja noże podlegać cenzurze więziennej. WPol na prawo

‘otrzymywania i wysyłania dowolnej i nie ęraniczonog korespondencji.
2. WPol na rawo do dowolncgc i nieograniczonego otrzymywania paczek 

żywnościowych i ze siwku higienicznymi, jak również do korzystania 
z opieki i kontroli niędzynarodo organizacji d/s więźniów politycznych.

3e .7±’ol ma prawo do dowdney^ i nie''graniczonego widzenia z każdą osobą*  
która zgłosi się na -oidzonio. w odpowie 'nim pomieszczeniu wyodrębnio
nym tylko dla WPcl i bez lozorv fur1 .^..^luszy sł. więziennej.

4. Wiol ma prawo d. ..... x__ ^.u^tki w wyn. 48 g<wlz. jc-den raz na
kwartał; o . adkach losowych /śmierć osoby bliskiej,ciężka cho-
r la, klęska żywiołowi/ w szerszym zakresie.

VI. O ioka zdr wotna.
1. Z.Kj winien zabezpieczyć Idol podstawową opieką zdrowotną.
2. Wiol ma prawe porady rib baćąrir u wskazanego przez siebie specjalisty 

spoza Z.K«
3. wiol na.prawo posiadania, wglądu i dysponowania wynikami badań i inny

mi okumentomi zwiaz enymi z jogo zdrowiem
711 kary.

1. Zą nieprzestrzegani ■ więźnia politycznego i nie stos, wanie się
d.ó ,.d?pełni? jących z< y^d regulaminu ZfK. WPol noże zostać ukarany. Wyk
lucza się stosowanie kar fizycz.,, pozba.wioitia prawado kontaktu z współ
więźniami no okres <l,- ?!.ższy niż 7 dni. Niw uolno karać więźnia celą 
izolacyjną dłużej im i 30 -ni.

2ł Obwinionemu służy pi rwo. obrony i musi zostrć wysłuchany przed, udziele
niom ,kar-j .

3i. Kary uduicla przcl-ź o.ay w obecności przedstawiciela Rady Wiol.

%25e2%2580%259e/c.de/
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4. Kary muszą być stopniowane w zależności od przewinienia.
5. Udzielona kara nie noże poniżać godności osobistej człowieka 
VIII«. Bada więźniów politycznych

1. WPol na prawo tworzenia i udziału w Badzie Wiol,
2. Rada Wiol jest wybierana spośród ■.■/'Pol przez WPo-lj bez ingerencji Z.K.
3. Rada■ Wl-ol spełnia funkcję Sądu Ii-lozańskiego. Orzeczenia tegć sądu nie 
podlegają ingeroheji aclministracjl Z.K.' i forują wyroki tylko na płasz
czyźnie moralnej.

IX Postanowienie końcowe
1. Zamienniki en kary pozbawienia wolności W? ol jest prawo dobrowolnej eni- 

gracji d- dowolnie wybranego kraju przed odbyciem kary lub w każdym 
momencie jej odbywania.

2. Wiol nie staje przód sądem w celu skrócenie kory pozbawienia wolności 
jak więźniowie skazani za przestępstwa pospolite.

/Lrojekt Statusu oprać, został przez więzionyc’' w Raciborzu 
działaczy ’*S** i opozycji w kwietniu 1982 roku/ /'Hutnik 6/120/

Zaaplikowano nam ostatnio i>otężną dawkę "sportowych emocji": mundial, 
igrzyska dobrej woli - kilkaset godzin /?/ transmisji telewizyjnych i ra
diowych , nie licząc ton papieru ^gażetowego, Gdy chleba nie starcza, 
niech przynajmniej igrzysk będzie do przesytu...

Co się za tym kryje, co się kryjo za współczesnym, ztotalizowanyn 
sportem ? Genialnie dojrzał to już kilkadziesiąt lat temu GEORGE ORWELL, 
wielki demaskator współczesnych odmian totalizmu. Przypominamy - lieząc, 
że n^dra refleksja nigdy się nie starzeje fra-gnenty jego artykułu zi94-5 
z?olm • Zawsze zdumiewa ranie opinia, że sport rozwija życzliwość między 
narodami i że gdyby ludzie całego świata mogli się spotkać przy piłce 
nożnej albo krykiecie, nie mieliby tendencji do spotykania się na polu 
bitwy. Nawet gdyby ktoś nie wiedział, na podst, konkretnych przykładów 
/jak choćby Igrzyska Olimp. 1936 r» /, że międzynarod. zawody sportowe 
prowadzą do orgii nienawiści, mógłby to sobie v/ydedukować z ogólnych zasad 

Prawie wszystkie obecnie uprywiane dyscypliny sportowe polegają na 
współzawodnictwieo Chodzi o to, żeby wygrać, a gra nie bardzo ma sens, 
jeżeli nie wykorzystuje się wszystkich możliwości dla osiągnięcia zwycię
stwa. Na wiejskich błoniach, gdzie żaden patriotyzm nie odgrywa roli,bo
wiem drużyny tworzy się dobierając zawodników, możny grać dla zabawy i 
sportu: ale tam,gdzie pojawia się kwestia prestiżu i poczucie,że przegra
na oznacza hańbę osobistą i grupowa, budzi się najdzikszy instynkt walki. 
Wie .0 ty:. każdy, kto kiedykolwiek uczestniczył w szkolnym nwczu piłki no
żnej .Sport uprawiany w skald, międzyn., to prawdę powiedziawszy coś jakby 
wojna aa niby, Al® zachowanie zawocników to jeszcze nic w porównaniu 
z postawę kibiców,a za ich pośrodn?.ctwem całych narodów /.../ Gdy tylko 
pojawia się,silna rywalizacja, przestoją obowiązywać reguły gry. Ludzie 
chcą widzieć jedną stronę zwycięsko, a drugą poniżoną i zapominają że wy
grana uzyskana rrzos oszukiwanie i przy udziale tłumu się nie liczy,Nawet 
nie włączając się czynnie, kibice srarają się wpłynąć na grę /obrzucanie 
wyzwiskami, wygvd.zdywańio przeciwników/.Prawdziwy sport nie ma nic wspól
nego z,fair play. Opiera się na ambicji z zawiści, na gwałceniu wszelkich 
reguł i sadystycznej przyjemności z oglądania przemocy:innymi słowy jest 
to wojna minńs strzelanie. Zamiast pleść bzduiy o czystej,zdrowej rywali
zacji na stadionie piłkarskim i. o chwiilebnej coli igrzysk olimp. w zbli
żeniu narodów,lepiej zastanowić się, dlaczego i w jaki sposób narodził 
aę ten współczc kult sportna,, Większość uprawianych obecnie dyscyplin po
chodzi ze staróżytnpści.,ale wydoje się,że w okresie między czasami rzym
skimi a XIX wiekiem sportu nie traktował o poważnie. Nawet w angielska.ch
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public schools kult sportu datuje się dopiero od końca zeszłego stulecia. 
Dr Arnold,ogólnie uważany za twórcę współcz. public school twierdził,że 
sport to po prostu strata czasu. Potem,głównie w Anglii i w St. Zjednocz, 
zdecydowano się inwestować w spofct, na skutek czego zaczął przyciągać 
tłumy i wzbudzać dzikie pasje, a dziś zaraza ta ogarnia jeden kraj za dru
gim. Nojbrutalniojsze dyscypliny,piłka nożna i boks,stały się najbardziej 
popularno. Nie ulega wątpliwości,że wszystko to wiąże się ze wzrostem na
cjonalizmu - tzn. z obłąkaną współczesną skłonnością do utożsamiania się 
z dużymi ośrodkami władzy i widzenia wszystkiego pod kątem współzawodn./,,/ 

Jeśliby ktoś chciał jeszcze trochę zwiększyć spory ładunek wrogości 
istniejącej obecnie na święcie,to trudniej o coś trafniejszego niż tur
niej piłki między Żydami i Arabami,Niemcami a Czechami,Hindusami a Angli
kami ^Polakami a Rosjanami oraz Włochami a Jugosłowianami w obecności 
100.000 kibiców obu drużyn /..,/" /za: G.Orwell,Eseje,Puls 1985/

wńPEL_ĘKOLOGICZNY_
Katastrofa czarnobylskiej elektrowni atonow.zwróciła uwagę polskiej 

opinii publ, na jeszcze jedno poważne zagrożenie kraju.System,w któręyn j>- 
nie ma denokrat, kontroli, w którym decyzja budowy obiekt, przos*-  
od mocarstwowych aspiracji ZSRR lub od lokalnych względów psfdsriżowych, 
a nie od konsultacji technolog, i ekonomicz.,już doprowadziły Polskę do 
dewastacji środow.. naturaln.Budowa elektrowni atom, w'Żarnowcu,projekt 
budowy elektrowni "Warta” w Klenpiezu oraz składowiska opadów radioaktyw, 
pod Międzyrzeczem Wlkp.tworzą nowo,ogromne zagrożenia,które dodatkowo 
zwiększa niska jakość polskich i radzieckich technologii.

Wzywamy więc wszystkich,którym nie jest obojętne to,że nasze pokolenie 
• noże pozostawić po sobie Polskę zatrutą i skażony. radioaktywnie, aby pod

jęli wysiłek stworzenia centrów opiniotwórczych i gamp nacisku, zajmują
cych się stanem polskiego środow. naturalnego, w tym również zagr.żenieni 
ze strony energetyki atomowej.

Komitet za Ogąlnop.Komitet Oporu Przewodu. ”S"Walczą-
Oporu Społecznego Rolnik."S" Jan Kamiński cej Kornel Morawiecki

TRUCICIELE W obszarach ekologicznego zagrożenia zlokalizowany 
jest gł. potencjał przemysł, kraju,obejmujący ok. 13 tys. zakł. przemysł, 
w tym wszystkie duże i bardzo duże kombinaty.W uspołeczn. zakł. przemysł, 
znajdujących się na obszarach ekologicznego zagrożenia zatrudn. jest 2,3 
min. osób.Jest to podst. trzon polskiej ki. robotn.Znaczna większość 
również mieszka w tych obszarach.Niezgodnie z przepisami w obrębie stref 
ochronnych zlokalizowane są często osiedla,szkoły,szpitale i ogródki dzjdt— 
kowe. Do najbardziej konfliktowych sytuacji przestrzehnych należą:

------- lisns zanioczl zanicczysz#Łp| Zakład. |-0- i T | - -z5kIa3 ^gcązy ;r pyły"
~ w ^ys.t./r T ” ! w tyś.^.Źr ”
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‘777“ 
Huta Katowice .414
Huta Miedzi w Gdogowio360 
Elektrownia gburów 
Elektrownia Rybnik 
Elektr. Kozienice 
ElSięrsza w Trzebini 
Maz.Z-dy Rafin.i Pe- 
troph.w Płocku 
Elcktr, Łaziska 
H.>Cynku w Miast.SI,

~{Enis3a~zanioczT.JŚazy T ~pył^ t ~ 
____w tysot./r ]

:i2
;i3
;14
J15
;i6

i18 "Chenitex-Wiston" 
J Tomaszów Mazow. 
J19 Cementownia "Wiek" 
} w Ogrodzieńcu
j źródło.: daneJ?I0S j. 1981

213
143
133
131

”77
62
13

145
19
50
24

H /Koś cius z ko ” Chorzów 
El.Łagisza Bądźin 
Z-dy Chem»'Police 
El.Haletfba Ruda SI. 
H. .Medzi Głogów II 

J17 Z-dy Chen. Oświęcim

75
72
34
29
28
25

14
17
0,7
14
1
96

122
113
110
105

I 
0,4!

32
1
14

22

11
6
45
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