Zaproszenie na spotkanie

Przyznaję się...
że będąc członkiem nielegalnej
organizacji występującej pod nazwą
miałem na celu pozbawienie oderwanie
obalenie a może i osłabienie mocy
nie zaprzeczam że podjąłem w porozumieniu
z innymi by urzeczywistnić przyznaję się bo co się
będę nie przyznawał jakby to co mogło
zmienić dajcie mi wyrok wysoki najlepiej
karę śmierci jak tyle przewiduje ten,
no kodeks karny
nie będę musiał już oglądać więcej swojej
bezczelnej gęby wroga ludu i ojczyzny
jak mi nie dacie to jeszcze kiedy co zrobię
znieważę uszkodzę albo wezmę udział
w zbiegowisku żeby się zamachnąć wspólnymi
siłami na organ lub innego funkcjonariusza
PRL i krajów zaprzyjaźnionych co na jedno
wychodzi w internacjonalistycznych pryncypiach
się nie rozumiem tak mi Panie Boże dopomóż
Amen
Witold Toś
(w stanie wojennym współzałożyciel tajnego kierownictwa krakowskiej KPN, w czerwcu 1982 roku aresztowany, skazany na 3 lata
więzienia, zmarł tragicznie w 1985 roku w wieku 28 lat)

Wydawcy oraz autorzy mają zaszczyt zaprosić na promocję książki
Mirosława Lewandowskiego i Macieja Gawlikowskiego:
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w sobotę - o godzinie 15.00 w Muzeum Armii
Krajowej przy ul. Wita Stwosza 12 w Krakowie.
W dyskusji, którą poprowadzi Piotr Pałka z portalu Rebelya.pl, wezmą
udział bohaterowie książki, działacze Konfederacji Polski Niepodległej
z czasów stanu wojennego: Marek Bik, Grzegorz Hajdarowicz, Jerzy
Mohl, Ryszard Pyzik i Wojciech Słowik.
Zapraszamy Państwa również dzień wcześniej, na inspirowana
książką dyskusję panelową pt. "Polska? Ale jaka? Programy polityczne
opozycji w stanie wojennym".
Wezmą w niej udział prof. Antoni Dudek, prof. Tomasz Gąsowski oraz
prof. Krzysztof Łabędź. Piątek 16 grudnia 2011 r. godz. 17.00, Aula
Collegium Witkowskiego w Krakowie, przy ul. Gołębiej13.

13 grudnia 2011 r. odwiedź stronę internetową www.gaznaulicach.pl
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Do jednej z największych należy historia Konfederacji Polski Niepodległej – nie tylko pierwszej od lat czterdziestych
opozycyjnej partii politycznej, ale i takiej, która już w swojej nazwie eksponowała jako strategiczny cel
odzyskanie przez Polskę pełnej suwerenności (...).
Tym razem autorzy wzięli na warsztat szczególnie dramatyczny okres stanu wojennego.
Nie są zawodowymi historykami, ale jako uczestnicy i bohaterowie opisywanych wydarzeń, z powodzeniem
zachowali niezbędny dystans, opierając podstawową narrację na około siedemdziesięciu relacjach działaczy
Konfederacji i innych osób zaangażowanych w działalność opozycyjną w stolicy Małopolski. Zgromadzone
informacje skonfrontowali nie tylko z istniejącą już literaturą przedmiotu, ale i licznymi materiałami Służby
Bezpieczeństwa, uzyskanymi w IPN. (...) Książka Lewandowskiego i Gawlikowskiego jest nie tylko oparta na
szerokiej bazie źródłowej, dowodzącej dużej pracowitości autorów, ale i dobrze napisana. Przeczytałem ją
z prawdziwą przyjemnością,
PROF. DR HAB. ANTONI DUDEK, UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI
Sama opowieść o wydarzeniach rozgrywających się w Krakowie (a częściowo także poza miastem, bo za
murami więzień i ośrodków internowania) a także losach ludzi, ich uczestników w ciągu 12 miesięcy roku 1982
jest niezwykle drobiazgowa, plastyczna i sugestywna. Ma ona, rzec można, charakter panoramicznej opowieści
o czasach i ludziach (...). Odmalowane zostało również tło działań konfederackich w postaci charakterystyki
środowisk opozycyjnych w ówczesnym Krakowie. Opracowanie pełni tu rolę swoistego po nich przewodnika.
(...) wniosków uogólniających czy tym bardziej ocen i kategorycznych sądów w opracowaniu jest niewiele,
a powściągliwość w tej materii godna jest uznania. Mimo mnogości występujących postaci i krzyżujących się
wątków, narracja jest klarowna i bardzo interesująca, przykuwająca uwagę czytelnika. Stanowi ona zatem
również niemały walor recenzowanego opracowania. Autorom udało się bowiem, co rzadko jest udziałem
profesjonalnych historyków, odtworzyć klimat „konspiracyjnego” Krakowa roku 1982.
PROF. DR HAB. TOMASZ GĄSOWSKI, UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI
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