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IJKZ K:zz "Sol:Ldar:y ; ść" w St)_waJka~h 

/ do u~ytku wewnętrznego/ 

Po przerwie wzLaw:Lamy w-ydawanie "Biuletynu", Pragnj_em~t aby uJ::::azywał ;;_;:\~s 
si.ę on raz w tyt~odniuo Ze względu na braki papie:r·u prosiny o dost ar,-· 
G z ani e go d c; ~1K~ ·. " ' 
W §!~,;:;ię;_~~~=:~'--"~§,1~::.c": ~-~~.t~.-LJ9 s i c;_.,q 7, g~~ l e n~~_ill)-~_.YL d ::J?.:. o U) :.l~J3.LI o 

Do składu PrezydiurJ dol:::optowanl kolo HarbaszewskJ.E:go ~c-acow·--· 
:.1ik Muzeu ... rn/ o Pozytywnie ocenioho działalnorić Konisji Pracowników 
Służ.b:y Zdruwia r~ · raz Oświaty, Wychowania i Kulturyo ~ybrano Korilisję 
InterwencyJną w skład kt6tej 0eszli: ~łabiński, Szab~owski; Ba j er, 
Pl'ędyś< SilkowskL. P::;daz;1b kont'0 ł·nKZ NSZ(:J ":.Jolidarnosc 11 w 0uwa.łkach: 
NBP s ~walki" 790:::6-.2684-1 J2 .o Podział sl:ładek czł. oru:owskic.h ustalono 
następująco~ KZ~-60%, r/Ił':Z-~4096~ z tym, że 15% stanow:L rezerwę 9 która 
w razie niewyl: 'orzystania wraca na koniec roku do 1.Z., W'ystąpi się 
o przydział l okalu po PBWEX-i.e na potrzeby ~~JKZ~ Mediatorem w te,"· 
sprawie :L'la ~;-yć ł:XP () Zobowi1zano wszystl:ie KZ do przekazywania ::·zecz
nikowi prasowemu HKZ tol$Bro cowi krótkich informacji o swojej dzia·
łalności > które t'· ędą zam:tenz.czane w Biuletynie T1LZ /do 1 O każd,ego 
oiesiąca ~ prosimy o dostarczanie ich na bie~ąco/ Q Plenarne posied:zei~a·
nia HKZ odbywać się będą w pierwszy czwartek ka~dego rniesiącao 
Gadzna i miejsce będzie podane w gablotce informacyjnej" 
Dzień administracyjny .. , poniedziałek /nie przyjrmje w tym dniJ 
członków KZs poza sytuacjami wyjątkowyr:1i..i Powrcł:ano Tynczasowy Kor:J.itet 
Więzionych za -Przekonania i Korni tet 0amoobrony Człohków !'Solidar
ności"" Członkowie "Solidarności" nie powinni wpłacać na NFOZ 1 

a pieniądze te przekazywać na 3poleczny Fundusz Zdr owia, którytn dygpcor~:x 
spcmc,wać będzie ciało społ:~czne zgoćl.nie z oczekiwaniami ludności .. 

Co się stało z odwagą 

Oto fragmenty artyku~u p .. Wierzbickiego' P .~ t o , "G;,; się , stało z ddwagą?" 
zamieszczonego na łamach "Tygodnika Fowsf':ech.hego"" uva.żamyJ że całe 
społeczeństwo powinno zapoznać się z niw'i , ~e szczególną ~wagąo 
"Co się stało w Polsce z ludzką odwagą? "Co , ·~~ę stało z odwagą zwyk1!:r~h 
łych s·zarych ludzi, co się stało z odwagą 1p.arod).l? Na phblicznej dys
kusji pośw~ęc~nej pr?blerilowi strachu az , lfi1kupóvtcpw 1pytalo: ja~ 
wytłumaczyc, ze ludzle, l:tórzy dokonywal1 , c~dow , b@hnterstwa w Ar~, 
jeszc~e niedawno_dr~eli ze s~rach~ prze~ ~~~~e6iW!en;em się.naczel
nikowl na. zebr~nlu? J~ll;: to sl.ę moze J?OIDl~~ 9~ó w głov~le: k~ós r kto 
nie bal slę dz1esiątk1 razy ryzykowac 6ml~?)tl, ~osta,oe owładn1ęty 
ś_miertelnym wprost przera~eniem, że znarszd:ciw się na jegO! widok 
jakiś urzędnik"""" Jtaliśmy się narodem zcęt!zonym przez strach"Ponad • 
mierę trudne koleje losu wypaliły nisz pot~Hcjał odwagio Zatraciliś
my historycznG ~ słvme "cechy narodowe Polakow" ~ Wydawało się, ~e 
jesteśmy krol:: od upadku .. Ale istnieje pewnh1 właóciwość narod\: 1 która 
nas przed tym upadkiem uratowała .. Objawiłcl , cię ona w sierpniu 1980 ro 
A na imię .j ęj:Odrcdzenie e Na arenę życia.Jf~ szlo raptem nowe pokole7!:i~ 7 
nie~ pokolenie ludzi trzydzieatoletnich. 'l'~ Ch ludzi 9 którzy w ciągu 
kilku miesięcy znienili Polsl:ę, łączy wie l~~ Ale nojbardzeij łączy r~ 
ich jedno: oni się nie bojąo To pokolenie, t które nie zna wojny, nie 
o tarło siy_ ? cz~~y s~o.linowskie nie został · ~ złamane . bezna~z.i.eją okre~o.: 
sów stabll:l.zacJl.s nJ.e nastraszone marcmn 968 9 to Jest plerwsze od ~ł 
pól ,wieku pokolenie Polaków o nie tkniętyni potencjale odwagi 
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r·ł.lZ t rz EJ'C~ ~\. ~ je d [l. OD t . l.. i. \!Jy l) 1 t,r1e "·~ f'1i e od i,~JU ,.Z,,y~L j_ Li i~~ r~y 1 U t~J.r;:.; i l: U l.J I1.ie·-

C;O stcu:::si z.:::J.!.:U'JJ.CrNnli byóny znpewne si!!rpni.ową otaz,jQ ze o t rachul. 

[\~y 1 star·si lub nic,.:.:o starsi. już. put~ oc..iz ilisny GiQ z f'ul:tem.~;że I)ol-· 

ska turlo oię w dóło~le teraz Polnta to ju~ w~osnie nie r1y 1 lecz 

n~1 rani.eniu 

Łc:dzi. l ! ! 

l\1-tr:w":?,e konflikt zo Bt~"t{ _znżegr:w ny 1 do s.t:ra~.ku · nie c:to~~lo /pc::: .. ,1 

za ostrzega;NC zyr.:J./ n praCOVvrn.kOW GZJH tUlD ri:i&f 3 członl:Ó\ł n~' OJ...l.(larn;·-se :1. 
prz;y .jęto do ;)J'.::l~;'r··pod n,j eoy 1:iJJ:a [3 z.c z egSł:ćw--nni. e j znanych cgóJ::o-vd ~ 
Fa E'nrginesi0 dodo.jeL;'/; że ni.e ·Ni::>.c.louo czy ul:n rcmy został dyrek-tor 
szpitala lub jego zwierzchni cy~O ile nie,to z pewnodciq znajdą 

. ~ i :"\ I • l • _..:: - ' r' "1 • d ~ n 1f 
slę nai.J-1-ac,owcy anarc ncznycn pom.lfll\?·~ w:r:-,l e r:..'.onycn :;v ",.~o.Ll arnos·~ • 
Cza.s iuż naviWi.'ŻG Z',T: ocisrvmc tul:ich PclDÓVJ ocl. s IJO ir.h dotY'NOtnic.t-1 sto ł-.-u t J 1. ..... • 

}~óv; t. evve.ntll-.l l.r~ie przytlCZJTC (lo p~ostozej pr•[l~yo 
'Z""Cz·:.·.:ro .oi -. ()(1 l~·il}~U 'l·iln~~r·~>r. •o'-. ~~yn-kl' OC~::ru·"-on"' ~ cl -1<> rlyrP'.trCJ.i c.:...o~. \_ .. _._....~ ~~ ----~ 1 .... "'". ... - ~ ·"'·-- -' () CA.LJ. u i::;~ . .... _L_._ ~ _lt:! J .. ___ u ....... .., .. t -s 

kt6re ezłonel;: ii0ol.icl nrno6c:in polecił rozsprzecJuc praco'miLor"'i~ ,. ,, .. ~~ 
Wieczorem z polecenia dyreb:.:ji_ członl:o\·;ie l or~i.tetu ~nłoż~rcielsl:iego 
z os t8. ja (,w trn bie nngZ::vu" :Laretl:nni por'>oto.v i u prz:vvv=:.ez i e ni nu d vret·- ' 
·"-.,,., c,~".·"" d ~ -~- "_ł l t ~ .,:~ .. .... r~-}' , _, "'\ ··~-,; . t ':} ·l ·;• 'd~- ,.,. , · · ~ '; - ~l- IC..,'-'..,..,,. l.O.L .~ .... J. ·. 1 yw,_)n.J.L ./1: ce ..... .... , \i'J <, :._ Uf.J.O.CZen l c.l uli'=''· •• 11 .....>0_Ll c.rnOuC pcn ..... az;y::t: a 
także spra-, ... ~~ ·;,rydavmnych spec,jc.llnie ,obiaG.ó-~ J::..o. C.yrekc,ji pr~e~ szpi·-· 
talną sto lówl: G , :;>onnd to wsl:aztmo n.~. trz,rdz ie{~c i ,,JOJ_r '.'Ch lóżel:, które 
sto j E~ w z arJ.kn iqtyn poDieszczen...i:.t.l niewyl:orzystnne GI~a' l:ot;o czel:ają? 
t~sl::o.zywano nf' nie·w;yl:orzystnne drogie urządzenio.~ 

.tt_l;. oJi~-~~- ~Q- _9_!:.Y.f.7~ni_i~_.lJ..r~-.___dJI..3~~~kow sl-;_i__y.Q'_~~i.~ .. ~·~:~i:~vi g_g};_ę __ p i Ci C 1_~ 
.12r~c OWl_l]:}:on..L~ z~:)nl:QP._ y~g]:ict~.:r:_noo_c_i_'~-~- l:tórych c z ter;v o s o b_;y vvchoclzą 
"'łf_ sl:łud I.op:ls it. __ ;.':_0l:?Lo.d.ov~~_j., . 

Jat do te~o doszło?-odpowio.dn dyrektor szpitnlu r~w o 
11 n ołowie grudniu. ot.rz 'nmłen decvz j G z re u ortu f.~.._.;_, 9 ttóra z o bo ... 

wiązywało l'lni<9do zwolnienio." 1 5 prncow~1ibSw c:.rvvilnJch pi.cnm techni- ·,, 
............................. 

czneg o 1w rRI'ltlch l:onpres.jj_ etetówoPoinfornmvni:en o tyn v;l[ldze n:ic:wta ,, 
skQ,d otrzynnł.en zo.pe,mi<.mi.e, iż zVIolnieni otrz/nn ją co najnniej rów~, ·-............_, 
nor z s:;dne cferty prnc~y~ Zwo:::..niłen ludzi o l:rótl:in st.:.1żu pr-n,~ ;y, zo.trud<-
nionych na"jcz ęśc i ej n:J unovl~l terrd.nowe ,l:tór~rch czLw aknra t upłyNnł ,. 
I.J PT'?:Y i~>tvch D· ,n·nu.ne+r';lC'h r l'i ei';('l.; l. "'~..L·,-'> (r,l·ur '1 "C' nr '', ·"C1,·•n~· ('V l·+u\..,...,..,v Yl''l 8'"" IJ' - -~ • t) ir ~'! .. .. .... i ..&. .L "'-"' V .., _, . ~~ ....... . _. .., - l>..) l;' J.. r.)., . C.. J.-" L - ....., 'l ._ "t. ' .l.. ._, .J. LI ł.) .1 l A.--

żeli do ,,0o1id<:.~rno~.ci'' c 

~ 1~· o~~C'l iE>ćin·•l" r-] ···:•r' ''J- o , , .; ę r.e f')1"-t'''f'''7nJ· ,, 1'''rr·; r''t7l. enl· e-, otr"''ii"F·l~ · o ~ _... .&. ... L V.--- L..<. _:>. ,..J ~ c..<. L.; tJ. . ..!- O..L )LJ ( . .!-.. t.i -~ , .._., U.,j-'··'J'i'f ~t..; .~ .:.L. 

tylk .J pięc osób z ł~oni3 ji ·zal:.:?Lndorq~;j ll...;olidm:.'nO~j ć" ,pczostałn dzio,~ 
siątkn:I.lć) ,je dopiero otrzyna_(j..,IJzńl'Jmn. w;ydnje się reor!'~<mizncjn nJ.:urat ~.J ····'· , 

tyc:h ki.lku stnnowit.>l: prnc~7 •• Vrncowni cy ci n :'..e otrzyrmli prdd.ycznie 
·~o.dne j propozy c ,i i pr:.1cy, ponino uprzednich zape'vniel1 ze ~3 tJ'ony d;;•re~ 
ktorn,o. polecono iD 2J~ł.osić siQ w tej -sprrnvis do ~!yrJ.zi.'lłu. '(:P -t:.rudni•}~ 
nia" Foni,jnjąc ju~: frtkt, że wuród zwolnionych znalazłc.t się kobieta srp-
Botnie wychowująca syna,to osoby te z rncji przynnleżnosci do KZ 
NSZZ · :)ol:idJ1rn..:...'/'' b;;ly ~.: ~n:· c:J.icne DrzeCł zwo; nienien przez kodeks 
~r~0·\- t"~+ 101 · .t-" c-t_,t..l / .! u .._ vr: ~ ./! f\ 

0tac~ nas na to? 

J'nl~ donost H :·3-yc i e· \)ospodn.rcze · 2kBportujeny do I'ffiD :.Lic~nj_ki zuży··, 
ci a prądu ~,,t cenie 299 zł zn licznit jec1no::!::"'.).z o·,Jy i 666 7, ]: Z8 tróji'~zo1v;y o 
Dlo. potrzeb l:ra,jow;~rch nntonie,o'S i:r1portt.,je:'l;ji liczniki z r:u;mni:L płO.Cć~C 
odpo·vi.ednio 7:75 zl i 24GO zło !,/ rob .. 1 bieżz~c.:;'n. strnta z tvtu'l: u ró·żnic'l CGfi 

ekspor·t.o'•'l;}<Ch i. irJ.port.m;ych liczniJ.:ó·d 'Nyn: .. cuie J2 .J n.ln ~łoJ'o::.okie licz-
r1il-ci ~3L} ~j c·llcc)E..:Ci.o~vo zrl -~czn j_e le~ps.ze cd rtliltlńGl ~ ichc 

5?" 


