
- W lipcu br.  udałam się do
dyrektora, aby porozmawiać o
dramatycznej sytuacji poradni
zdrowia psychicznego i diabeto-
logii, co było związane ze zwol-
nieniem dr. Hanny Byks, znanej
diabetolożki, cieszącej się zna-
komitą opinią pacjentów oraz
dwóch z trzech pielęgniarek
diabetologicznych i rejestratorki
– objaśniała zebranym atmos-
ferę panującą w POSUM-ie dr
Milewska.   

Następnego dnia otrzymała
zwolnienie dyscyplinarne pod
zarzutem niewykonania polece-
nia dyr. Nycza, który nakazał jej
wezwać karetkę pogotowia po
pacjenta …, którego w przy-
chodni w ogóle nie było.  

- Gdy stawiłam się do pracy,
zastałam zamknięte drzwi do
swojego gabinetu, ponieważ
wymieniono zamki. A przed
drzwiami  tłum zdezorientowa-
nych pacjentów, którzy z dnia
na dzień zostali pozbawieni do-
stępu do lekarza – mówiła dalej
zwolniona lekarka. - Tu nie cho-
dzi o mnie. W tej przychodni źle
się dzieje od dawna, lekarze
tracą pracę, a chorzy zostają bez
pomocy lekarskiej. Mówią mi o
tym moi byli pacjenci. Niektórzy
z nich są ciężko chorzy, cierpią
na depresję, mają myśli samo-
bójcze. Pytają mnie: co teraz
mamy robić, do kogo mamy się
zgłosić?
Pacjenci dr Milewskiej i dr Byks
w wyniku decyzji dyrektora
utracili wsparcie i poczucie bez-

pieczeństwa, co może prowa-
dzić do dramatycznych sytuacji
poważnie zagrażających zdro-
wiu, a niekiedy i życiu  pacjen-
tów. Tę opinię podziela wielu z
nich m.in. Urszula Sipińska,
która od lat leczyła się w
POSUM-ie u dr Byks, i teraz zos-
tała pozbawiona jej opieki. 

Sama wielokrotnie interwe-
niowała w sprawie POSUM-u u
radnych i urzędników miejskich
odpowiedzialnych za ochronę
zdrowia. Oskarża dyr. Nycza o
arogancję wobec chorych. W li-
ście interwencyjnym  do rad-
nego M. Sternalskiego pisze, że
„pacjenci od początku stanowili
dla niego jedynie przedmiot na
drodze do osobistej kariery za
wszelką cenę”. I dodaje, że to
właśnie pacjenci są pracodaw-
cami dyr. Nycza.

List utrzymany w ostrym
tonie skierowała też do dr Marii
Remiezowicz, szefowej Wy-
działu Zdrowia i Spraw Społecz-
nych w Urzędzie Miasta
Poznania: 

„Zaistniała sytuacja nie tylko
oburza nas Poznaniaków, ale i
przynosi wstyd Urzędowi
Miasta Poznania. Bulwersuje
także pacjentów, którzy tracą
zaufanie do systemu lecznictwa,
bo sami nie potrafiąc się bronić
przeżywają upokarzające lekce-
ważenie. Jest rzeczą niewyba-
czalną, że zwalnianych bez
podania wiarygodnych powo-
dów doświadczonych lekarzy
spotyka tak dotkliwa niespra-

wiedliwość i trauma zawodowa
spowodowana urzędniczą bez-
dusznością. A przecież specjali-
ści od spraw diabetologii
ostrzegają, że nieuzasadniona
rotacja lekarzy w przypadku
chorych na cukrzycę jest wręcz
niebezpieczna”.

Zdaniem wielkopolskiej „S”
decyzje dyr. Nycza są pogwałce-
niem norm współżycia społecz-
nego, godzą bezpośrednio w
NSZZ „Solidarność”, a - co rów-
nie szkodliwe -  rozbicie perso-
nelu medycznego niekorzystnie
wpływa na jakość usług me-
dycznych świadczonych przez
POSUM.

Związkowcy chcieli o tym
rozmawiać z prezydentem R.
Grobelnym, ale ten - mimo
wcześniejszego poinformowa-
nia o zamiarze przekazania na
jego ręce petycji - nie znalazł
chwili czasu na spotkanie. Wy-
słał do manifestujących swojego
zastępcę J. Stępnia, z którym
protestujący nie chcieli rozma-
wiać.  Skierowaną do prezy-
denta petycję przewodniczący
wielkopolskiej „S” Jarosław
Lange przybił na drzwiach wej-
ściowych  do Urzędu Miasta.

„Solidarność” żąda odwoła-
nia ze stanowiska p.o. dyr. P.
Nycza; ogłoszenia w trybie na-
tychmiastowym konkursu na
stanowisko Dyrektora POSUM
w Poznaniu; przywrócenia do
pracy zwolnionej dyscyplinar-
nie Przewodniczącej Komisji
Zakładowej NSZZ „Solidarność”

dr Grażyny Milewskiej oraz
zwolnionej dr Hanny Byks i in-
nych pracowników poradni dia-
betologicznej.

W czasie trwania manifesta-
cji odbywała się ostatnia w tej
kadencji sesja Rady Miasta Poz-
nania. Radni odrzucili wniosek
klubu radnych PiS o wysłucha-
nie przedstawicieli protestują-
cych. W gronie rajców miejskich
zabrakło osób zainteresowa-
nych problemami pacjentów
placówki należącej do miasta: 13
radnych było za, 3 przeciw, 10
wstrzymało się od głosu. 

Lider Klubu Radnych PiS Szy-
mon Szynkowski vel Sęk powie-
dział, że jest zasmucony tym, że
radni nie chcieli wysłuchać waż-
nych postulatów „Solidarności”
w sprawie POSUM-u. W jego
opinii Ośrodek jest niszczony
przez dyrektora. - My znamy po-
stulaty „S” w tej sprawie,  bo
radni PiS współpracują na co
dzień ze Związkiem, ale okazało
się, że nie dla wszystkich jest to
temat godny zainteresowania.
Temat POSUM-u był poruszany
na sesji Rady Miasta kilka mie-
sięcy temu w obecności dyr.
Nycza. Wówczas został przed-
stawiony tylko jego punkt widze-
nia, a przecież dyskusja polega
na poznaniu racji obu stron.

***
Poradnia diabetologiczna

POSUM przy Al. Solidarności
jest największą w Wielkopolsce.
Ma pod swoją opieką blisko 10
tys. cukrzyków. b
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We wtorek 4 listopada br. pacjenci, pracownicy służby zdrowia, związkowcy z wielkopolskiej

„Solidarności” zebrali się przed Urzędem Miasta Poznania, aby protestować przeciwko

zwolnieniu dyscyplinarnemu psychiatry dr Grażyny Milewskiej, przewodniczącej Organizacji

Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Poznańskim Ośrodku Specjalistycznych Usług Medycz-

nych (POSUM), diabetolożki dr Hanny Byks i innych pracowników przychodni oraz złemu 

zarządzaniu Ośrodkiem przez Piotra Nycza p.o. dyrektora placówki. Zdaniem „Solidarno-

ści” jego działalność prowadzi do rozbicia poradni, niszczy całą strukturę leczenia.

chwiejne porozumienie
w cargo

„21 lat w gazie”  

Związkowcy z PKP Cargo SA do-
piero strajkiem okupacyjnym w
siedzibie firmy zmusili dyrekcje
do podjęcia rozmów. Na wielo-
krotnie ponawiane próby spot-
kania nie otrzymywali
odpowiedzi. 

W poniedziałek 27 paździer-
nika trzy związki zawodowe
działające w PKP Cargo SA: NSZZ
„Solidarność”, ZZ Kolejarzy Po-
łudniowej Wielkopolski  oraz ZZ
Pracowników Kolejowych Za-
chodniego Obszaru RP powołały
komitety protestacyjne i rozpo-
częły strajk okupacyjny w siedzi-
bie wielkopolskiego oddziału
Cargo w celu obrony praw pra-
cowniczych. Związkowcy przed-
stawili postulaty, wśród których
najważniejsze było pozostawie-
nie siedziby Zachodniego Za-
kładu Spółki w Poznaniu. Żądali
również wstrzymania zmian
centralizacyjnych, przestrzega-
nia ustawy o związkach zawodo-

wych, porozumienia partnerów
społecznych oraz Regulaminu
pracy, a także m.in. utrzymanie
ponad 100-letniej Parowozowni
Wolsztyn, jako czynnej parowo-
zowni, budowy hali naprawczej
w Poznaniu Franowie.

29 października doszło do
spotkania strajkujących z preze-
sem Cargo w obecności media-
tora Longina Komołowskiego.
W efekcie podpisano porozu-
mienie kończące strajk okupa-
cyjny w Poznaniu.

Mieczysław Cykman, prze-
wodniczący zakładowej „Soli-
darności”: - Otrzymaliśmy
zapewnienie, że siedzibą Za-
chodniego Zakładu Spółki po-
zostanie Poznań. Nie planuje się
też zmian restrukturyzacyjnych.
Trzy postulaty z siedmiu zgło-
szonych podczas strajku są
przedmiotem sporu zbioro-
wego, w które weszły centrale
związkowe. b

Pod takim hasłem w niedzielę
19 października br. odbyła się
impreza z okazji 21-lecia startów
Adama Skórnickiego na torze
żużlowym. 

Na zawodach pojawili się za-
wodnicy  młodzi jak bracia Paw-
liccy, Tobiasz Musielak czy
Dakota North oraz starzy mist-
rzowie: Sam Ermolenko, Zenon
Plech, Roman Jankowski, nawet
Piotr Pawlicki. 

Zawody odbyły się w formule
rodzinnego pikniku. Po zakoń-
czeniu zabawy Adam Skórnicki
otrzymał statuetkę  „PRZYJA-
CIEL SOLIDARNOŚCI”, przy-
znaną przez Wielkopolską
Solidarność. Wręczył ją szef

leszczyńskiej „Solidarności”
Karol Pabisiak podkreślając, że
jest to wyróżnienie prestiżowe,
przyznane Adamowi za blisko
17-letnią współpracę z NSZZ
„Solidarność”. 

Przypomnijmy, że żużlowiec
był przez lata gościem obozów i
kolonii organizowanych przez
Związek dla dzieci ze środowisk
popegeerowskich z całego kraju.
A w 2011 r., startując w barwach
UNII LESZNO  promował Zwią-
zek, jeżdżąc z logo „Solidarno-
ści” na kevlarze, zdobywając
drużynowe  wicemistrzostwo
Polski. Adam, jak powiedział,
był pozytywnie zaskoczony
takim wyróżnieniem. bg

kogo obchodzą pacjenci
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ratowanie  życia nie boli!
- Wiecie jako to frajda, gdy za-
dzwoni telefon i powiedzą wam,
że zostaliście wybrani i możecie
komuś uratować życie – mówili
wolontariusze z Drużyny
Szpiku, którzy dwukrotnie spot-
kali się z pracownikami poznań-
skich spółek ENEA,
zorganizowanych w ramach
wolontariatu pracowniczego. 

Podczas spotkań opowiadali
o tym, kto może być dawcą
szpiku, jak nim zostać oraz w
jaki sposób przebiega proces od-
dawania szpiku. 

- Na świecie jest 5 milionów
zarejestrowanych dawców
szpiku – podkreślali. – Oczywi-
ście po zarejestrowaniu szansa,
na to, że akurat do nas zadzwoni
telefon jest minimalna, więc im
więcej osób jest w rejestrach,
tym większe prawdopodobień-
stwo znalezienia bliźniaka ge-
netycznego. 

Mimo prowadzonych akcji
edukacyjnych, wiedza na temat
tego w jaki sposób szpik ratuje
życie chorych na białaczkę,
chłoniaki czy anemię i jak prze-
prowadza się zabieg nadal jest
bardzo skąpa. 

- Wielu ludziom pobieranie
szpiku kojarzy się zwykle z na-
kłuciami kręgosłupa. Obawiają
się komplikacji, że gdy zabieg się
nie powiedzie, mogą nawet
przestać chodzić – mówi Bartek
Wieczorek, który latem oddał
szpik dziecku zza Oceanu. –
Szpik produkowany jest przez
kości, więc po co komplikować
zabieg i pobierać go z drobnych
kości kręgosłupa? 

Najczęściej pobiera się go
więc z największej kości ludz-
kiego ciała, z talerza biodro-
wego.  

Jest też inna metoda, polega-
jąca na pobieraniu komórek z
krwi obwodowej. Cały proces
trwa około 4 godzin. Z jednej ręki
dawcy pobierana jest krew, odse-
parowywane komórki hemato-
poetyczne, a igłą wkłutą w drugą

rękę, krew wraca do dawcy. 
Pobieranie szpiku a talerza

biodrowego jest zabiegiem o
wiele krótszym. Łącznie ze znie-
czuleniem trwa zwykle 60 - 90
minut. Zwykle pobiera się od 15
do 25 mililitrów szpiku kostnego
na kilogram masy ciała dawcy. 

Transplantacja szpiku kos-
tnego jest dla wielu pacjentów
jedynym zabiegiem ratującym
życie. Niestety dawcę rodzin-
nego zgodnego genetycznie
może mieć zaledwie 25-30%
potrzebujących chorych. Dla
pozostałych pacjentów dużą
szansą na przeprowadzenie tego
zabiegu jest znalezienie niespo-
krewnionego zgodnego gene-
tycznie dawcy. 

Niestety nie każdy może zos-
tać dawcą szpiku. Jest cały
wykaz chorób, które eliminują
potencjalnego dawcę. Niespo-
krewniony dawca musi też być
osobą dorosłą, która nie prze-
kracza 55 roku życia. 

- Chodzi o to, że dawca musi
być całkowicie zdrowy żeby nie
zaszkodzić  choremu, a jedno-
cześnie pobranie szpiku nie
może negatywnie wpłynąć na
jego organizm – tłumaczą wo-
lontariusze z Drużyny. 

Żeby zostać dawcą wystarczy
wypełnić ankietę, oddać próbkę
krwi lub zrobić wymaz z jamy

ustnej i po pozytywnej weryfi-
kacji taka osoba zostaje wpisana
do rejestru. 

Wstępne przeszukanie dawcy
polega na automatycznym po-
równaniu z pacjentem ponad 5
milionów potencjalnych daw-
ców z całego świata zgrupowa-
nych w ponad 50 rejestrach
dawców szpiku. 

Kiedy dawca zostanie wyty-
powany, poddawany jest bardzo
szczegółowym badaniom. Na
każdym etapie dawca nie płaci
za nic, nawet za dojazd i hotel
do miejsca, gdzie pobrany zo-
stanie szpik. 

Nie można jednak zapom-
nieć o fundamentalnym prawie
dawcy: na każdy etapie może się
wycofać bez uzasadnienia. 

- Są przypadki, gdy np. dawcą
jest kobieta i zajdzie w ciążę,
ktoś zachoruje – mówi Bartek
Wieczorek. – Pacjent na każdym
etapie jest informowany o po-
stępach w doborze dawcy, choć
ten pozostaje dla niego anoni-
mowy. Bywają niestety sytuacje,
gdy podczas końcowego etapu
dawcy się wycofywali. Jeden pan
kiedyś stwierdził, że nie może
przyjechać, bo musi zająć się
ogródkiem. Odebrał tym pa-
cjentowi szansę na uratowanie
życia. Ale takie miał prawo.
Anna Dolska  

medal dla ks. leszka Woźnicy
W poniedziałek, 3 listopada br.,
w 30. rocznicę pogrzebu księdza
Jerzego Popiełuszki, prezes In-
stytutu Pamięci Narodowej dr
Łukasz Kamiński wręczył czte-
rem księżom zaangażowanym
w działalność opozycyjną,
współpracującym z „Solidarno-
ścią” w czasach PRL Krzyż Wol-
ności i Solidarności przyznany
przez Prezydenta RP Bronisława
Komorowskiego. Uroczystość
odbyła się w sali im. Janusza
Kurtyki w warszawskiej siedzi-
bie IPN. Wśród odznaczonych
znalazł się ks. Leszek Woźnica  z
Kongregacji Ojców Filipinów na
Świętej Górze w Gostyniu, zwią-
zany do dziś z Leszczyńską „So-
lidarnością”.

Ks. L. Woźnica  w 1988 r. zos-
tał współorganizatorem Dusz-
pasterstwa Świata Pracy na
Świętej Górze w Gostyniu. Ini-
cjował spotkania  z  ciekawymi
ludźmi  m.in. ks. dr. Józefem Ko-
walikiem., ks. dr. Markiem Jęd-
raszewskim. Na dożynkach
gminnych we Wschowie  orga-
nizowanych przez „Solidar-
ność” Rolników
Indywidualnych wygłosił kaza-
nie, w którym - jak raportował
funkcjonariusz SB – zawarte
były „wrogie treści”. Takich
kazań wygłaszanych na Świętej

Górze w Gostyniu podczas co-
miesięcznych Mszy za Ojczyznę
było wiele. Donosił o nich
ówczesny  rzecznik rządu Jerzy
Urban.  

21 grudnia 1988 r. ks. L. Woź-
nica - organizator Pielgrzymki
Ludzi Pracy z Regionu Lesz-
czyńskiego do Częstochowy -
został oficjalnie Duszpasterzem
Ludzi Pracy, choć już wcześniej
przez struktury NSZZ „Solidar-
ność” był za takiego uznawany.
Aktywnie włączył się promowa-
nie solidarnościowych kandy-
datów startujących w
czerwcowych wyborach do par-
lamentu z list komitetów oby-
watelskich

Duszpasterz znany ze swojej
patriotycznej postawy wygła-
szał kazania patriotyczne pod-

czas świąt narodowych - 3 Maja,
11 Listopada w obrębie działań
regionu leszczyńskiego NSZZ
„Solidarność”, pomagał lu-
dziom opozycji  z regionu
Leszno, Gostyń, Góry, Rawicza,
Kościana i Poznania. 

Współpracował z ks. superio-
rem  Zbigniewem Starczewskim
i ks. Michałem Smagaczem. Był
otwarty na problemy ludzi
pracy,  przejawiał  wielką patrio-
tyczną postawę, którą potrafił
zaszczepić w środowiskach ro-
botniczych ówczesnych  działa-
czy NSZZ  „Solidarność”. 

Nadal blisko jest związany z
ruchem związkowym. 

Odznaczenie dla ks. Leszka
wzruszyło  nas, ludzi „Solidar-
ności”. Gratulujemy. 
bg

Poznaniak w nowym jorku

Jerzy Głowacki, 63-letni nauczy-
ciel geografii w Zespole Szkół
przy Ośrodku Rehabilitacji w
Kiekrzu i w Gimnazjum nr 67,
członek „Solidarności” od 1980
roku wystartował w tegorocz-
nym Maratonie Nowojorskim.
Na starcie 44. Maratonu Nowo-
jorskiego, największej i najbar-
dziej prestiżowej imprezy dla
biegaczy na świecie, było bardzo
zimno. 

Wzięło w nim  udział ok.
50.000 biegaczy z całego świata,

więc oczekiwanie na start
trwało prawie 3 godziny. 

Jak opowiada Jurek, organiza-
cja imprezy była jednak pod
każdym względem wzorowa.
Ogromne rzesze kibiców towa-
rzyszyły zawodnikom na długiej
trasie, a doping kibiców był iście
amerykański. Po biegu nawet
nieznajomi podchodzili do na-
szego zawodnika i gratulowali
mu osiągnięcia. 

Każdy kto ukończył bieg
otrzymywał od organizatorów

medal z własnym nazwiskiem i
osiągniętym czasem. Jerzy Gło-
wacki ukończył zresztą nie tylko
ten maraton, amatorsko biega
przecież od prawie 40 lat! 

Jako jeden z nielicznych brał
z powodzeniem udział we
wszystkich trzydziestu sześciu
maratonach warszawskich. Bie-
giem w Nowym Jorku Jurek
spełnił jedno ze swoich marzeń
życia. Gratulujemy. Kto na-
stępny? 
Wojciech Miśko 

Celem jej jest nie tylko upo-
wszechnianie kultury. Działal-
ność Fundacji opiera się przede
wszystkim na aktywizacji śro-
dowiska akademickiego w Poz-
naniu, wymianie poglądów oraz
inicjatyw służących rozwojowi
młodych ludzi. Spotkania kultu-
ralne, debaty, szkolenia z orga-
nizacji na rynku pracy,
akademickie wydawnictwo, wy-
jazdy studenckie, spotkania z
ludźmi kultury i nauki, konfe-
rencje – to tylko podstawowe
formy działalności. 

Ważnym elementem jest
współpraca z instytucjami miej-
skimi, poznańską przestrzenią
kulturalną czy śledzenie inicja-
tyw, które Poznań czynią mias-
tem studenckim. Fundacja
utworzyła listę najbardziej pro-
studenckich miejsc w jego ob-
szarze. Tak powstała
„Studencka Mapa Kontrkul-
tury” – swoisty kompas pokazu-

jący studentom, że nie tylko kul-
tura masowa ma urok. Promuje i
wspiera miejsca, które na stałe
wrosły w miejską przestrzeń i
bez odwiedzenia których nie
poczuje się specyficznego kli-
matu miasta.

„Mamy pomysł i jednocześ-
nie receptę na kulturę studen-
cką. Większości studentów
hasło kultury studenckiej koja-
rzy się z masowymi imprezami,
czymś, co dostajemy, a nieko-
niecznie współtworzymy – my,
chcemy nawiązać do jej korzeni
i udowodnić, że nie musi ogra-
niczać się wyłącznie do maso-

wych imprez. Co więcej, jej
kształt znajduje się w naszych,
studenckich rękach i głowach.
Zamierzamy tworzyć kulturę
studencką w najbardziej akade-
mickim mieście w Polsce” –
określa swoje cele Fundacja na
stronie internetowej. 

Aby mogła te cele realizować,
potrzebuje chętnych do działa-
nia studentów.

Warto odwiedzić stronę
www.fundacja-fka.pl, by zna-
leźć szczegóły dotyczące jej
działalności, a także wspom-
nianą wyżej mapę z opisami.
Mapę, która powstała przy
współpracy z Wielkopolska „S”
można również otrzymać w
Dziale Organizacyjnym ZR. 
Kontakt:
Fundacja na Rzecz Kultury
Akademickiej, ul. Przepiórcza
19/8, 60-162 Poznań, 
tel. 663 435 640, 
kontakt@fundacja-fka.pl  

recepta na kulturę studencką
Fundacja na Rzecz Kultury Akademickiej powstała w 2014 r. Jest inicjatywą

podjętą przez studentów i dla studentów, aby wspierać i rozwijać organizacyjne

talenty, rozszerzać horyzonty, wzbogacać akademicką przestrzeń kulturalną.

Jerzy Głowacki ze zwycięzcami maratonu Kenijczykiem Wilsonem Kipsangiem (2:10.59) oraz jego rodaczką

Mary Jepkosgei Keitany.
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