
Stowarzyszenie Wiara Lecha za-
prasza na V edycję Kibolskiej
Ligi Kolejorza! W rozgrywkach,
które rozpoczynają się 15 marca
2012 r. wezmą  udział 6-oso-
bowe drużyny. 

Mecze - dwa razy po 20
minut - będą rozgrywane od po-
niedziałku do niedzieli w godzi-
nach wieczornych na boiskach
typu „Orlik” (ul. Droga Dę-
bińska, ul. Dolna Wilda,
os. Wichrowe Wzgó-
rze, os. Bolesława
Chrobrego, ul. Żon-
kilowa, ul. Grun-
waldzka). 

Z g ł o s z e n i a
przyjmowane są
drogą mailową: li-
g a k i b o l i @
gmail.com lub w
sklepie Futbolpla-
net.pl przy ul. Gło-
gowskiej 137. 

Udział w rozgrywkach
jest płatny. Organizatorzy
przewidzieli specjalną ofertę

dla drużyn występujących w
barwach NSZZ „Solidarność”:
499 zł - płatność do 15 marca
br., 549 zł - opłata ratalna.

Szczegółowe informacje do-
tyczące spraw organizacyjnych
znajdują się na stronie www.so-
lidarnosc.poznan.pl
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Już ponad 
600 000 Polaków
chce referendum

Przypominamy: rząd chce od
2013 r. stopniowo podwyższać i
zrównywać wiek emerytalny ko-
biet i mężczyzn do 67 roku życia.
„Solidarność” opowiada się za
zachowaniem obecnych rozwią-
zań i wzywa Polaków do popie-
rania inicjatywy zorganizowania
referendum w tej sprawie. Mimo
zebrania wystarczającej liczby
podpisów akcja trwa nadal. 

Jak to zrobić? 
� Z Działu Organizacyjnego
Zarządu Regionu Wielkopol-
ska NSZZ „Solidarność” (ul.
Metalowa 7) lub ze strony in-
ternetowej www.referendu-
memerytalne.pl pobrać wzór
wniosku poparcia dla referen-
dum. 
� Wypełnione i podpisane
wnioski przekazać do ZR (adres
j. w.) lub oddziałów ZR w Lesz-
nie (ul. Prochownia 25a) albo w
Pile (ul. 11 Listopada 40).

Termin zbierania podpisów 
upływa 5 lutego 2012 r.

Do Zarządu Regionu  codzien-
nie przychodzą dziesiątki listów

z wypełnionymi wnioskami.
Przekazują je nie tylko struktury
Związku, ale także  inne związki
i organizacje oraz indywidualne
osoby. Do czasu zamknięcia nu-

meru za referendum w całej Pol-
sce opowiedziało się 580 000
osób (w naszym Regionie ok.
25.000). Mimo zebrania wystar-
czającej liczby podpisów akcja
trwa nadal. 

Głównym celem akcji jest
oczywiście zbiórka podpisów,
ale wszyscy, którzy nie zgadzają
się na wydłużenie wieku emery-
talnego i chcą w tej sprawie
ogólnokrajowego referendum,
mogą również ze strony
www.referendumemerytalne.pl
wysłać petycję do premiera Do-
nalda Tuska. 

Na tej samej stronie znajduje
się również kalkulator emery-
talny, dzięki któremu można
obliczyć wiek przejścia na eme-
ryturę według zasad zapowie-
dzianych przez Donalda Tuska
w expose.

Więcej o referendum: www.so-
lidarnosc.poznan.pl    oraz ww.refe-
rendumemerytalne.pl

Jeszcze raz okazało się, że  rząd
D. Tuska swoje konstytucyjne
obowiązki wobec społeczeń-
stwa wykonuje wtedy, gdy jest
do tego przymuszony. Tak
działo się w niedawnej aferze z
lekarzami, tak też dzieje się w
sprawie funkcjonowania Ko-
misji Trójstronnej.

Dopiero wówczas, gdy trzy
reprezentatywne centrale
związkowe ogłosiły zawieszenie
swojego udziału w pracach Ko-
misji Trójstronnej, premier po-
wołał jej przewodniczącego. 

Czy oznacza to, że odtąd dia-
log społeczny będzie się odby-
wał zgodnie z cywilizowanymi
zasadami – nie wiadomo. Pre-
mier zrobił pierwszy mały krok -
powołał przewodniczącego Ko-
misji. Został nim minister pracy
Władysław Kosiniak-Kamysz. 

Jednak decyzja ta rozczaro-
wała związkowców, którzy po-
stulowali, aby na czele Komisji
stanął premier Donald Tusk
albo minister Jacek Rostowski.
Najważniejsze osoby w rządzie,
architekci zmian powinni mieć
odwagę stanąć i bronić swych
racji w dyskusji z partnerami

społecznymi. Piotr Duda obawia
się, że ministrowi - niezależnie
od posiadanych kompetencji -
niełatwo będzie   wypracować
sobie niezależną pozycję i po-
dejmować samodzielne działa-
nia. Będzie on raczej łącznikiem
z premierem. Przewodniczący
„S” podkreśla, że doświadczenie
uczy, aby zapowiedzi D. Tuska,
iż będzie uczestniczył w kluczo-
wych pracach Komisji Trój-
stronnej traktować jedynie jako
deklarację  ze sfery marketingu
politycznego.

„S” nie odbierze
nagrody 
Na znak sprzeciwu wobec ła-
mania przez rząd konstytucyj-
nej zasady dialogu społecznego
przedstawiciele NSZZ „Solidar-
ność” nie wezmą udziału w uro-
czystej gali wręczenia Nagrody
im. Andrzeja Bączkowskiego. 

- Dla Andrzeja Bączkow-
skiego dialog społeczny był
wartością nadrzędną i jedynym
sposobem rozwiązywania pro-
blemów i konfliktów społecz-
nych. Niestety, w ostatnich 4
latach rząd Donalda Tuska z

pełną premedytacją doprowa-
dził do całkowitego załamania
się instytucji dialogu społecz-
nego. Komisja Trójstronna jest
dziś martwa, rząd jawnie igno-
ruje partnerów społecznych,
latami wypracowywane me-
tody osiągania zgody społecz-
nej leżą w gruzach. W ten
sposób niszczona jest wyjąt-
kowa spuścizna Pani męża –
wyjaśnia powody tej decyzji

Piotr Duda w liście do Grażyny
Bączkowskiej stojącej na czele
Kapituły Nagrody .

Oprócz NSZZ „Solidarność”
tegorocznymi laureatami  Na-
grody im. Andrzeja Bączkow-
skiego są: OPZZ, Forum ZZ, a
także 4 organizacje pracodaw-
ców  oraz prof.  Juliusz Gardaw-
ski, szef Katedry Socjologii
Ekonomicznej SGH.  
b

Kibolska 
Liga Kolejorza

Miarka się przebrała Tadeusz Chwałka, przewodniczący
Forum Związków Zawodowych: 
-  Od 8 listopada Komisja Trójstronna nie

ma przewodniczącego. Pół roku nie było po-

siedzenia plenarnego i dzisiaj nie ma go kto

zwołać. Na nasz apel, aby premier Donald

Tusk przejął nadzór nad KT, dostaliśmy od-

powiedź, że za dialog społeczny odpowiada

premier Pawlak. Zwróciliśmy się więc do

premiera Pawlaka o zwołanie prezydium KT. Jedyną odpowie-

dzią było spotkanie 5 stycznia w Ministerstwie Gospodarki,

gdzie usłyszeliśmy od premiera Pawlaka, że jego mandat wygasł

8 listopada w momencie złożenia rezygnacji z funkcji ministra w

poprzedniej kadencji. Od tego czasu premier nie powołał w

skład KT przedstawicieli rządu i z tego grona nie wyznaczył prze-

wodniczącego. Prace w KT mają dzisiaj charakter dyskusyjny.

Nie możemy skonsumować wypracowanych tam stanowisk, po-

nieważ posiedzenia plenarnego nie ma kto zwołać. 

Patronaty nad rozgrywkami
sprawują:

� Patronat sportowy – KKS Lech Poznań S.A.

� Patronat medialny – mmpoznan.pl, bulgarska.pl, Lech-

News.pl, „Głos Wielkopolski”, MC Radio 102.7 FM

Patronat techniczny – Futbolplanet.pl, Podium – Trofea Spor-

towe, Gadżety Reklamowe

� Współpraca – Tifosi.pl, Restauracja La Lucciola, Forza Pub,

„Solidarność” – Region Wielkopolska, Ultrastyle, Młodzieżowy

Dom Kultury nr 1 w Poznaniu

Jan Guz, przewodniczący OPZZ:
-  Nasz okręt – Polska tonie. Za burtą
ponad 2 mln bezrobotnych. Kolejne 2 mln
zostało zmuszonych do emigracji. Na-
stępne 2 mln pracuje za głodową pensję,
ponad 1 mln pracuje na umowach śmie-
ciowych. Rząd porzucił już solidaryzm spo-
łeczny i dialog społeczny. Nikt nie dba o
pracownika. Brak sprawiedliwej redystry-

bucji dochodu narodowego.  Dlatego zawieszamy nasz udział
w zespołach KT, dlatego ogłaszamy przygotowania do akcji
protestacyjnej. Tylko razem jesteśmy w stanie przeciwstawić
się obłudnej polityce. Ustaliliśmy, że będziemy działać wspól-
nie, a naszym tym celem jest obrona przed obłudną polityką. 

Piotr Duda, przewodniczący NSZZ „S”:
- Skończył się okres sielanki dla tego
rządu. Z tym rządem trzeba rozmawiać
tylko siłowo. Zawieszenie prac w zespo-
łach Komisji Trójstronnych to tylko po-
czątek. Od dziś działamy wspólnie, i
właśnie udało się temu rządowi w nowej
kadencji, że  związki zawodowe wspólnie
starają się przeciwdziałać złu i arogancji

rządu. Akcja ma zaboleć rządzących, a nie społeczeństwo.
Przygotowujemy scenariusz nie tylko jednej akcji. Na-
prawdę skończyła się sielanka. Pokazaliśmy dużo dobrej
woli.
Jeśli rząd myśli, że da ludziom igrzyska, bo będzie Euro, a
potem olimpiada i jakoś ten rok zleci, to się myli. Zastana-
wiamy się nad wystąpieniem do Platiniego, że przed Euro
będą protesty. Niech się rząd tłumaczy.

Chociaż to wystarczająca liczba podpisów, aby złożyć w Sejmie wniosek o zwołanie
referendum emerytalnego akcja trwa nadal. 



Książki warte czytania Mundurówka: 
minister
obiecuje podwyżki 

Baby mogą przenosić góry
i… je zdobywać 

W Pracowni-Muzeum J.I. Kra-
szewskiego – oddziale Biblioteki
Raczyńskich –  18 stycznia od-
było się wręczenie dyplomów i
spotkanie z laureatami nagrody
Książka Jesieni 2011. Jury Poz-
nańskiego Przeglądu Nowości
Wydawniczych uhonorowało:

� Agnieszkę Łuczak, autorkę
książki „Utracone decorum.
Grabież dóbr kultury z mająt-
ków ziemiaństwa polskiego w
Wielkopolsce w czasie okupacji
niemieckiej w latach 1939-1945”
(Instytut Pamięci Narodowej,
Warszawa-Poznań);
� Ryszarda Krynickiego - za
wybór i opracowanie edytorskie
książki Zbigniewa Herberta
„Utwory rozproszone (Rekone-
sans)” (Wydawnictwo a5, Kra-
ków);
� Janusza Tazbira, autora
książki „Od sasa do lasa” (Wy-
dawnictwo Iskry, Warszawa).

Cieszy, iż dwoje spośród na-
grodzonych to osoby związane
z Poznaniem, ale także ze śro-
dowiskiem „S” czy szerzej rozu-
mianej dawnej opozycji. 

Ryszard Krynicki studiował
filologię polską w Poznaniu w
latach 60. Był jednym z najbar-
dziej znanych i uznanych po-
etów Nowej Fali (tzw. Pokolenia
68). Jako członka opozycji zwią-
zanego z działalnością pod-

ziemną władze PRL objęły zaka-
zem druku. Swoje wiersze i tłu-
maczenia (głównie poezji
niemieckiej) publikował wów-
czas w drugim obiegu, a wiele
jego krótkich, lapidarnych wier-
szy stało się obiegowymi cyta-
tami, manifestami niezgody na
panujący wszechwładnie totali-
taryzm i zakłamanie. W 1988 r.
założył własne Wydawnictwo
a5, publikujące przede wszyst-
kim współczesną poezję polską;
od lat 90-tych wydawnictwo
działa w Krakowie, gdzie obec-
nie mieszka Krynicki. Odszuka-
nie i przygotowanie do druku
niepublikowanych utworów
Zbigniewa Herberta było – jak
wynika z wypowiedzi wydawcy
– pracą iście benedyktyńską,
wymagającą nierzadko mozol-
nego odcyfrowywania z mało
czytelnych rękopisów i – jak sam
zauważył – nadal nieukoń-
czoną. Myślę, że wielbiciele po-
ezji Herberta, do których też się
zaliczam, z niecierpliwością
będą oczekiwać na kolejne od-
kryte utwory wielkiego poety.

Agnieszka Łuczak pracowała
(w latach 1993-2000) dla Funda-
cji Wielkopolskie Archiwum So-
lidarności przy Regionie
Wielkopolska NSZZ „S”, groma-
dząc i opracowując dokumenta-
cję nt. oporu i opozycji
demokratycznej w Wielko-
polsce w latach 1980-1989.

Obecnie w poznańskim od-
dziale Instytutu Pamięci Naro-
dowej pełni funkcję Naczelnika
Oddziałowego Biura Edukacji
Publicznej. Naukowo zajmuje
się głównie tematyką okupacji
niemieckiej w latach 1939-1945
w Wielkopolsce, zwłaszcza opo-
rem społecznym i konspiracją
oraz grabieżą dóbr kultury. Na-
grodzona publikacja na ten
ostatni temat jest książkową
wersją pracy doktorskiej. Prowa-
dzący spotkanie podkreślił wa-
lory naukowe publikacji opartej
na pracowicie zbieranych i do-
ciekliwie analizowanych mate-
riałach źródłowych. Dyskutanci
zwracali uwagę na to, że temat
okupacji w Wielkopolsce, panu-
jących tu warunków życia i po-
niesionych strat osobowych czy
materialnych ciągle jest w kraju
mało znany, toteż wymaga dal-
szej pracy i nowych publikacji.
Zachęcali autorkę także do
przygotowania kolejnej książki
o charakterze bardziej popular-
nym, np. w formie biografii zie-
mian wielkopolskich, osób
straconych przez okupanta,
wielkopolskich uczestników
ruchu oporu.

Gorąca dyskusja świadczyła
również o tym, iż badania pro-
wadzone w IPN długo jeszcze
będą potrzebne.

A z książkami nagrodzonymi
warto na pewno się zapoznać.AN

Zapowiedź premiera, że w tym
roku 300-złotowe podwyżki do-
staną tylko policjanci i żołnierze
wzburzyła funkcjonariuszy in-
nych służb mundurowych. Nie
zgadzają się oni na dzielenie
służb mundurowych na lepsze i
gorsze. Dlatego 19 grudnia
związki zawodowe działające w
tych służbach powołały ogólno-
polski komitet protestacyjny i
oflagowano budynki. 5 stycznia
na kilka minut włączone zostały
syreny i sygnalizacja świetlna na
pojazdach służbowych, na lot-
nisku im. F. Chopina oraz na
przejściach granicznych w Do-
rohusku i Medyce funkcjonariu-
sze straży granicznej
przeprowadzili strajk włoski po-
legający na skrupulatnym i dro-
biazgowym stosowaniu
obowiązujących procedur. 

12 stycznia wiele tysięcy
funkcjonariuszy straży poża-
rnej, straży granicznej, służby
więziennej protestowało przed
urzędami wojewódzkimi w
miastach-gospodarzach Euro
2012. Wspierali ich solidarnie
funkcjonariusze służb mundu-
rowych objętych podwyżką.  

- Za te 300 srebrników rząd
nie kupi sobie policjantów -
mówił do protestujących w Poz-
naniu Andrzej Szary, przewodni-
czący Zarządu Wojewódzkiego
NSZZ Policjantów województwa
wielkopolskiego. - Jesteśmy z
wami, bo wiemy, że w podobnej
sytuacji wy też będziecie po na-
szej stronie.

W poznańskim proteście
wzięło udział ok. 1,5 tys. osób,

które przeszły ze Starego Rynku
pod Wielkopolski Urząd Woje-
wódzki, gdzie na ręce wojewody
Piotra Florka wręczono petycję
skierowaną do premiera Tuska. 

Jeżeli dotychczasowe działa-
nia nie przyniosą skutku związ-
kowcy zapowiadają dalsze
protesty. Podkreślają, że od 4 lat
w mundurówce nie było walo-
ryzacji wynagrodzeń. 

19 stycznia br. sytuacja służb
mundurowych była tematem
posiedzenia Wojewódzkiej Ko-
misji Dialogu Społecznego.
Uczestniczyli w nim przedsta-
wiciele związków zawodowych,
m.in. Straży Granicznej i Pań-
stwowej Straży Pożarnej. Zwró-
cono się do wielkopolskich
parlamentarzystów z apelem o
działania na rzecz rozwiązań

ustawowych, które zaspokoją
żądania płacowe funkcjonariu-
szy straży, pograniczników i
służby więziennej.

Podczas spotkania przedsta-
wiona została informacja mi-
nistra J. Cichockiego, z której
wynika, że istnieje możliwość
podwyżek dla funkcjonariuszy
SG, BOR i PSP jeszcze w tym
roku. Pieniądze na ten cel mia-
łyby pochodzić z rezerwy bu-
dżetowej na przeciwdziałanie
skutkom powodzi. Ta pozycja w
budżecie to ok. 1,4 mld zł, ale
dopiero pod koniec 2012 r. by-
łoby wiadomo, ile pieniędzy jest
do dyspozycji. WKDS domaga
się, aby w trakcie prac nad bu-
dżetem zabezpieczyć te środki
na wzrost wynagrodzeń dla
funkcjonariuszy.

Cztery wolontariuszki Kongresu
Kobiet w marcu przyszłego roku
wyruszą na górską wyprawę, by
zdobyć najwyższy szczyt
Andów i Ameryki Południowej
– Aconcagui, należącej do Ko-
rony Ziemi. Wyprawa połączona
jest z warsztatami genderowymi
dla argentyńskiej organizacji
CELS (The Center for Legal and
Social Studies).

Kongres Kobiet to największy
oddolny ruch społeczny w Pol-
sce, zrzeszający  kilkanaście ty-
sięcy osób: przedstawicielek
biznesu, polityki, nauki, sztuki,
mediów, organizacji pozarządo-
wych, związków zawodowych,
związków pracodawców.  

- Naszym przesłaniem jest
ukazanie, że pokonując szczyt,
pokonujemy same siebie. Ro-
biąc coś na pozór niemożliwego,
jesteśmy w stanie zrobić o wiele
więcej – mówi Karolina Szy-

mańska-Migut, koordynatorka
Biura Prasowego Kongresu Ko-
biet. 

- Chcemy pokazać, że dla ko-
biet nie ma rzeczy niemożli-
wych. Tym, co nas łączy, jest
głębokie przekonanie, że jeśli
nie weźmiemy sprawy w swoje
ręce, nikt za nas tego nie zrobi.
Dzięki pracy dla Kongresu Ko-
biet odkryłyśmy własną kobie-
cość, zrozumiałyśmy, że właśnie
dlatego, że jesteśmy kobietami,
możemy i powinnyśmy chcieć
więcej; że mamy wybór i mo-
żemy decydować o sobie, mieć
marzenia i nie bać się je realizo-
wać.

Z tego przekonania narodził
się pomysł wspólnych wypraw,
będących połączeniem pokony-
wania własnych słabości ze zro-
bieniem konkretnego dobra dla
lokalnej społeczności. Wolonta-
riuszki chcą udowodnić, że

dzięki prawdziwej pasji, kobie-
cej energii, przedsiębiorczości i
chęci dzielenia się z innymi ko-
bietami własnymi doświadcze-
niami, mogą wszystko. 

Projekt planowany jest na
lata 2011-2015. Każda wyprawa
spełnia dwa założenia: przeła-
muje wewnętrzne bariery (fi-
zyczne, psychiczne,
światopoglądowe) członkiń
Biura Prasowego Kongresu Ko-
biet oraz bazuje na pomocy dla
lokalnej społeczności.

Kolejnym celem, zaplanowa-
nym na 2013 r., jest rajd rowe-
rowy po Madagaskarze, w
trakcie którego wolontariuszki
przeprowadzą warsztaty dla
studentek i studentów –pod-
opiecznych Fundacji My Bao-
bab. Fundacja zajmuje się
pomocą rozwojową w krajach
Afryki.
AD
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PROFIT CLUB  

NASI PARTNERZY O SOBIE

Sala w Muzeum Kraszewskiego nie mogła pomieścić wszystkich przybyłych na spotkanie z autorami. 

Od lewej Agnieszka Łuczak i Ryszard Krynicki

Wielkopolska „S” wydała stanowisko, w którym domaga się od 

premiera D. Tuska równego traktowania funkcjonariuszy 

mundurowych. Wsparła również protestujących na ulicach Poznania
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