
Podczas uroczystości przy po-
mniku przewodniczący wielko-
polskiej „S” Jarosław Lange,
odwołując się do słów Jana
Pawła II z 1996 r., powiedział:
NSZZ „Solidarność” narodził się
z głębokiej troski o człowieka, a
także z głębokiej odpowiedzial-
ności za dobro wspólne całego
narodu.

Te słowa w sposób doskonały
oddają istotę „Solidarności”. To
dzięki ludziom, którzy 36 lat
temu podjęli trud realizacji tej
idei możemy żyć w wolnej i de-
mokratycznej Polsce. To dzięki
nim możliwe było obalenie
muru berlińskiego. Możliwa
była wolność w wielu krajach
Europy Środkowo-Wschodniej.
Możliwa stała się budowa zu-
pełnie nowej Europy – konty-
nuował J. Lange

Patrząc z tej perspektywy nie
ulega wątpliwości, że powstanie
„Solidarności” jest najpiękniej-
szą kartą naszego narodu. I to
jest powód do dumy i radości
każdego Polaka. Może właśnie z
tego powodu 27 lipca 2005 r.
Sejm zdecydował, że 31 sierpnia
będzie świętem państwowym –
Dniem Solidarności i Wolności.

Jednak ten dzień i to święto
nie jest zarezerwowane tylko dla
jednego człowieka, czy dla jed-
nej grupy ludzi. Nie jest zarezer-
wowane tylko dla NSZZ
„Solidarność”. To święto
wszystkich Polaków – podkreślił
J. Lange.

Jak bardzo dzisiaj potrzebu-
jemy tej mądrości i solidarności
sprzed 36 lat. Jak bardzo po-
trzebna jest ludzka aktywność,
aby kształtować naszą rzeczy-
wistość i razem budować wol-
ność – zakończył swoje
wystąpienie szef Regionu Wiel-
kopolska.

Następnie zebrani, wśród
których byli przedstawiciele or-
ganizacji zakładowych „S”,
przedstawiciele władz lokal-
nych, instytucji, organizacji i za-
kładów pracy oraz mieszkańcy
miasta pracy złożyli kwiaty przy
pomniku Poznańskiego
Czerwca 1956.

Copa Solidarnosc
Całą sobotę 3 września rozgry-
wany był V turniej piłkarski,
któremu w tym roku patrono-
wał Wojewoda Wielkopolski. W
zmaganiach pucharowych
wzięło udział 11 zespołów. Naj-
lepszy okazał się zespół Logo
Print, który w finale pokonał po
rzutach karnych Muszkieterów

„Solidarność”. Trzecie miejsce
zajął Tajfun. 

Głośne świętowanie 
jubileuszu
Po południu na ulice Poznania
już po raz dziewiąty wyjechali
motocykliści, aby w ten
”głośny” sposób uczcić 36 rocz-
nicę powstania Związku. Na
apel wielkopolskiej „Solidarno-
ści” przed pomnikiem Poznań-
skiego Czerwca 1956 zjawiło się
kilkaset wspaniałych maszyn.

Motocykliści po ponadgodzin-
nym rajdzie zjechali przed sie-
dzibę Zarządu Regionu i wraz ze
związkowcami bawili się na zor-
ganizowanym tutaj pikniku.

W leszczyńskich obchodach
rocznicowych
udział wzięli członkowie „Soli-
darności” oraz przedstawiciele
rządu, parlamentu,  samorządu
lokalnego, duchowieństwo i
licznie zgromadzeni miesz-
kańcy miasta. Pod pomnikiem
„Ludziom Solidarności” na
Skwerze im.  Anny Walentyno-
wicz złożono wiązanki kwiatów
i zapalono znicze.

Szef leszczyńskiej „S” Karol
Pabisiak podkreślił, iż Związek
wciąż walczymy o realizację po-
stulatów z 1980 r. Wyraził jed-

nak nadzieję, że dzięki współ-
pracy z rządem uda się dopro-
wadzić do zrealizowania
wszystkich postulatów ze
Stoczni.

Wiceminister spraw zagra-
nicznych Jan Dziedziczak za-
pewnił, że obecny rząd chce
realizować założenia solidarno-
ściowej rewolucji. Cały czas
trwa najważniejsza batalia o
człowieka i jego godność. Rząd
zrobi wszystko, żeby tę batalię
wygrać.

Poseł Jan Mosiński podzięko-
wał osobom, które tworzyły
Związek na ziemi leszczyńskiej
i wciąż są w nim aktywne. Poseł
podkreślił, że nie ma „pierwszej”
i „drugiej” Solidarności, to jest
ten cały czas sam Związek, z
tym samym statutem i tymi sa-
mymi ludźmi.

Po uroczystości gości zapro-
szono na spotkanie przy trady-
cyjnych ciastach, chlebie ze
smalcem i grillu, które trwało
do późnych godzin wieczor-
nych.

Również w oddziale pilskim 
związkowcy świętowali wraz z
lokalnymi władzami, parlamen-
tarzystami członkami, stowa-
rzyszeń i mieszkańcami miasta.
Wspólnie złożyli 31 sierpnia
wiązanki kwiatów przy pamiąt-
kowym obelisku na Rondzie So-
lidarności. Po uroczystościach
przewodniczący Oddziału za-
prosił zebranych na jubileu-
szowe spotkanie. 

3 września Komisja Zakła-
dowa Philips Lighting zorgani-
zowała piknik w zajeździe
Tarcza. Piękna pogoda, kon-
kursy z nagrodami, pyszne po-
trawy, muzyka i tańce,
atmosfera rodzinnej biesiady to-
warzyszyły uczestnikom do
późnych godzin. Tydzień
wcześniej odbył się coroczny
spływ kajakowy połączony z
ogniskiem, 4 września  nad Za-
lewem Koszyce odbyły się za-
wody wędkarskie o „Złotą
Rybkę” - Puchar Przewodniczą-
cego NSZZ „Solidarność” Phi-
lips Lighting. 
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Zebranie 
wielkopolskiej „S”

Pielgrzymka 
Ludzi Pracy 

Mszą św. w kościele oo. Dominikanów oraz złożeniem kwiatów przy pomniku 

Poznańskiego Czerwca 1956 r. wielkopolska „Solidarność” uczciła 36 rocznicę podpisania

Porozumień Sierpniowych.

W poniedziałek 19 września
2016 r. odbędzie się XXVII
Walne Zebranie Delegatów Re-
gionu Wielkopolska NSZZ
„Solidarność”.

Podczas obrad delegaci orga-
nizacji zakładowych wielkopol-
skich zakładów pracy
podsumują roczną działalność
regionalnych struktur Związku.

Będą również dyskutować o kie-
runkach działań „Solidarności”
w najbliższym czasie. 

Obrady odbędą się w hali nr
15 Międzynarodowych Targów
Poznańskich. Początek o godz.
10.00. 

Obrady poprzedzi Msza św. w
kościele p.w. Matki Boskiej Bo-
lesnej.

„Starałem się w swoich sło-
wach mówić o was i mówić za
was”. Słowa ks. Romana Kotla-
rza, męczennika Radomskiego
Czerwca będą mottem XXXIV
Pielgrzymki Ludzi Pracy na
Jasną Górę, która odbędzie się w
dniach 17-18 września. Organi-
zatorem jest Region Ziemia Ra-
domska.

Program
a Sobota, 17 września
godz. 19.00 - msza św. na
szczycie przewodniczy Ks.
Bp. Piotr Turzyński
godz. 21.00 – Apel Jasno-
górski w Kaplicy Cudownego
Obrazu, prowadzenie ks.
abp Józef Kupny
godz. 21.45 – Droga Krzy-
żowa na Wałach – rozważa-
nia Region Ziemia
Radomska

a Niedziela, 18 września
godz. 00.00 – Msza św.
koncelebrowana w Bazylice,

przewodniczy ks. kanonik
Krzysztof Hajdun, homilię
wygłosi ks. Stanisław Sikor-
ski, godz. 1.00-4.30 - czuwa-
nie w Kaplicy Cudownego
Obrazu
godz. 9.15 - Modlitwa Ró-
żańcowa ze szczytu Jasnej
Góry – prowadzi ks. Stani-
sław Sikorski
godz. 10.00 - koncert 
godz. 10.40 -  wystąpienie
przewodniczącego Komisji
Krajowej NSZZ „S” Piotra
Dudy
godz. 11.00 - uroczysta
Msza św. na szczycie Jasnej
Góry. Przewodniczy i głosi
homilię ks. abp Józef Kupny
Metropolita Wrocławski. 

Zbiórka pielgrzymów 
z Regionu Wielkopolska 
w Częstochowie,
18 września (niedziela), 
godz. 9.30 
przed Herbaciarnią, 
wymarsz na Wały o godz. 9.45.

Dzień Solidarności i
Wolności w Wielkopolsce

Największa 
odmowa pracy
Blisko 200 mln pracowników,
czyli 2 proc. mieszkańców
Ziemi, zastrajkowało w ubieg-
łym tygodniu w Indiach. To tak
jakby strajk ogłosiło pięć kra-
jów o populacji Polski. Media
oszacowały, że była to naj-
większa w historii ludzkości
odmowa pracy z powodu pla-
nowanych przez rząd antyspo-
łecznych reform. 

Hinduscy pracownicy protes-
towali m.in. przeciwko planom
wyprzedaży fabryk zagranicz-
nym inwestorom i likwidacji
mniej rentownych firm. Doma-
gali się też dostępu dla wszyst-
kich obywateli do bezpłatnej

opieki zdrowotnej, ubezpiecze-
nia społecznego oraz dostępu
do czystej wody. 

Jak poinformowały media,
bezpośrednią przyczyną strajku,
zorganizowanego przez związek
zawodowy All India Trade
Union Congress, był pat w ne-
gocjacjach związkowców z mi-
nistrem finansów Arunem
Jaitleyem w sprawie podwojenia
płacy minimalnej. Związkowcy
nie zgodzili się na propozycję
ministra dotyczącą jej wzrostu z
6,396 tys. rupii miesięcznie,
czyli 96 dolarów, do 9,100 tys.
rupii, czyli 136 dolarów.
solidarnosckatowice.pl
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Pierwsze wydanie książki uka-
zało się dziewięć lat temu, w 2007
roku. Nakład  został szybko wy-
czerpany, a wzrastające zaintere-
sowanie tematyką żołnierzy
wyklętych i liczne prośby osób
zainteresowanych posiadaniem
tego wydawnictwa skłoniły auto-
rów do pracy nad wydaniem dru-
gim, poprawionym i
uzupełnionym.

W publikacji został zaprezen-
towany aktualny stan badań nad
polskim powojennym podzie-
miem niepodległościowym w
Wielkopolsce w latach 1945–
1956. W drugim wydaniu zna-
lazło się więcej artykułów
monograficznych opisujących
działalność oddziałów partyzan-
ckich operujących w tym regio-
nie, m.in. kpt. Jana Kempińskiego
„Błyska”, ppor. Edmunda Marona
„Mura”, grupy Zygmunta Waw-
rzyniaka „Sępa” czy likwidację
oddziału Franciszka Olszówki
„Otta” przez komunistyczny apa-
rat bezpieczeństwa. Książka zos-
tała także uzupełniona o tekst
poświęcony przypadkom odnaj-
dywania miejsc pochówku ofiar
terroru komunistycznego w wy-
branych miejscach Wielkopolski,
który jest wynikiem żmudnych
badań prowadzonych w IPN w
ramach projektu realizowanego
pod nadzorem prof. Krzysztofa
Szwagrzyka.

- Wśród najbardziej interesują-
cych dokumentów publikowa-
nych po raz pierwszy i
ujawniających nowe informacje
dotyczące miejsc straceń i po-
chówków osób skazanych w
Wielkopolsce przez komunis-
tyczne sądy są odnalezione przez
dr. Przemysława Zwiernika ze-
znania wykonującego egzekucje i
uczestniczącego w tajnych po-
chówkach Jana Młynarka z 1957
roku – mówi A. Łuczak.

Kolejną część publikacji stano-
wią liczne dokumenty i fotogra-
fie, które w wielu przypadkach
zostały odnalezione w archiwum

IPN i są publikowane po raz
pierwszy. Większość prezento-
wanych materiałów źródłowych
to wydawana przez podziemne
organizacje prasa konspiracyjna,
ulotki o treści antykomunistycz-
nej, rozkazy, instrukcje, a także
sprawozdania z działalności i
meldunki wywiadowcze. Za-
mieszczone w publikacji doku-
menty i fotografie obrazują
ponadto represje wobec żołnie-
rzy podziemia. 

Uzupełnienie studiów i mate-
riałów źródłowych stanowi
Wykaz antykomunistycznych or-
ganizacji i oddziałów zbrojnych
działających w Wielkopolsce w
latach 1945–1956. Jest on efektem
prac badawczych zainicjowanych
w ramach ogólnopolskiego pro-
jektu badawczego Biura Edukacji

Publicznej IPN Atlas polskiego
podziemia niepodległościowego
w latach 1944–1956 pod naukową
opieką dr. Rafała Wnuka i dr. Sła-
womira Poleszaka oraz konty-
nuowanych w ramach projektu
Aparat bezpieczeństwa w walce z
podziemiem politycznym i zbroj-
nym w latach 1944–1956 pod
opieką dr. Tomasza Łabuszew-
skiego. Wykaz prezentuje naj-
nowsze ustalenia statystyczne
dotyczące ilości i zasięgu działa-
nia organizacji oraz oddziałów
partyzanckich w Wielkopolsce. 
Książkę można kupić 
w siedzibie IPN w Poznaniu.
Cena 26 zł. 
W sprawie kupna należy się
skontaktować z Karoliną Bittner 
tel. 61 8356 958,  
karolina.bittner@ipn.gov.pl

31 sierpnia rusza III edycja  bez-
płatnych warsztatów filmo-
wych „Opowiem TWOJĄ
historię”

Poznańska Fundacja Sztuki i
Edukacji Filmowej „SZTUKA
POZNANIA” zaprasza Wielko-
polskich uczniów, studentów,
wszystkich chętnych zgłębienia
tajników sztuki filmowej (od pod-
staw). Grupa wyłoniona przez or-
ganizatorów stworzy razem, pod
okiem zespołu specjalistów i z
wykorzystaniem profesjonalnego
sprzętu, swoje oryginalne dzieło
filmowe, poświęcone wybra-
nemu przez siebie działaczowi
wielkopolskiej opozycji demo-
kratycznej (lat 1976-1989).

Podczas warsztatów filmo-
wych uczestnicy nauczą się fil-
mowych podstaw, tworzenia
scenariusza, technik narracyj-
nych, realizacji dźwięku, pracy
operatora, montażu i będą mieli

okazję w praktyce zastosować
zdobytą wiedzę, tworząc krótki
dokument filmowy. Warsztaty to
też okazja, by w atrakcyjny spo-
sób poszerzyć wiedzę histo-
ryczną, w tym szczególnie
wiedzę o własnym, poznańskim
regionie i jego najnowszej  histo-
rii. 

Zwieńczeniem warsztatów
będzie udział w uroczystej pre-
mierze stworzonego filmu w Eu-
ropejskim Centrum Solidarności
w Gdańsku w grudniu 2016 r. 
Zajęcia będą odbywały się  raz w
tygodniu w cyklu trzech mie-
sięcy.

Wcześniejsze realizacje spotkały
się z dużym uznaniem środowisk
(lokalnych, oświatowych, mło-
dzieży), ale również filmowych - w
2015 roku etiuda zrealizowana w
ramach I edycji warsztatów „Opo-
wiem Twoją historię” została uho-
norowana nagrodą główną  w

konkursie „Młodzi dla historii” na
7. Festiwalu Filmów Dokumental-
nych "Niepokorni, Niezłomni, Wy-
klęci”.  

Teraz kolej na Ciebie!
Zapisy potrwają do 1 paździer-

nika. O przyjęciu decyduje roz-
mowa kwalifikacyjna.

Zgłoszenia prosimy przesyłać
pod adres: fundacja@sztukapoz-
nania.org.pl

Partnerami projektu są: Za-
rząd Regionu Wielkopolska
NSZZ „Solidarność”, Europejskie
Centrum Solidarności, Instytut
Pamięci Narodowej Oddział w
Poznaniu.

Projekt jest dofinansowywany
ze środków Urzędu Miasta Poz-
nania oraz Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego. 
(Więcej informacji o warszta-
tach, filmy uczestników, ma-
king off
www.sztukapoznania.org.pl )

Konspiracja i podziemie
w Wielkopolsce 

Marzysz o tym by zrobić własny film? 
Nauczyć się tej sztuki od podstaw? 

Nakładem poznańskiego Oddziału IPN ukazało się ukazało się drugie i uzupełnione wyda-

nie książki „Konspiracja antykomunistyczna i podziemie zbrojne w Wielkopolsce w latach

1945–1956” pod red. Agnieszki Łuczak i Aleksandry Pietrowicz

Płaca minimalna w transporcie 
Popieramy niemieckie prawo
dotyczące płacy minimalnej.
Żądamy, aby odnosiło się ono
również do polskich przedsię-
biorców działających w Nie-
mczech w sektorze transportu
– bez względu na to, czy wyko-
nują operację ponadgraniczną,
w tranzycie czy kabotażową –
to główne tezy wspólnego listu
polskich i niemieckich central
związkowych kierowanych do
Violetty Bulc, komisarza europej-
skiego ds. transportu. List zosta-
nie podpisany podczas
wrześniowego polsko-niemiec-
kiego forum związkowego, które
odbędzie się w Gdańsku.

Od samego początku polskie
związki zawodowe wspierały
swych niemieckich kolegów w
ich walce o płacę minimalną w

Niemczech w celu ochrony przed
dumpingiem społecznym – czy-
tamy w projekcie listu. I dalej -
można to osiągnąć tylko jeśli te
same standardy płacy i zatrud-
nienia stosują się do wszystkich
przedsiębiorstw i pracujących w
niemieckim sektorze transportu,
niezależnie od tego czy pochodzą
z Polski czy Niemiec. 

W dalszej części związkowcy
wyrażają zadowolenie z niemiec-
kiej ustawy ws. płacy minimalnej,
która ustalą ją na kwotę 8,5 Euro,
zwracając uwagę, że jest ona
zgodna z dyrektywą 96/71/EC ws.
pracowników delegowanych.

Polscy i niemieccy związ-
kowcy zwracają też uwagę na ist-
niejącą w branży transportu
ponadgranicznego wyniszczającą
konkurencję. Warunki pracy

wielu polskich, ale też niemiec-
kich zatrudnionych są horren-
dalne. Pracownicy są zmuszani
do nocowania w swoich pojaz-
dach tygodniami zanim mogą
wrócić do swoich domów.

Dlatego wzywają komisarz
Bulc, aby zezwoliła na konsek-
wentne stosowanie ustawy o
płacy minimalnej w Niemczech
również w sektorze transportu i
do pracowników delegowanych
w Niemczech.

Polsko-Niemieckie forum
związkowe odbędzie się w Sali
Akwen Zarządu Regionu Gdań-
skiego NSZZ „Solidarność” w
dniach 23-24 września. Wezmą w
nim udział liderzy najważniej-
szych central związkowych Pol-
ski i Niemiec. 
ml, solidarnosc.org.pl

Rada Miasta Poznania w
ubiegły wtorek (6 września)
podjęła uchwałę o zmianie
nazwy części ul. Marcelińskiej
w Poznaniu na ul. Jarosława
Ziętary, dziennikarza, który
został uprowadzony i zamor-
dowany. Do dziś sprawcy tej
zbrodni nie zostali osądzeni i
ukarani. W uzasadnieniu
uchwały poznańscy radni pod-
kreślali, że Ziętara „jest uważany
za jednego z prekursorów pol-
skiego dziennikarstwa śled-
czego i jedną z
najtragiczniejszych ofiar okresu
transformacji ustrojowej Pol-
ski”. Propozycję zmiany nazwy
części ul. Marcelińskiej przed-
stawił Komitet Społeczny im. Ja-
rosława Ziętary. 

Jarosław Ziętara był młodym
dziennikarzem ,,Gazety Poz-
nańskiej”, której redakcja znaj-
dowała się w budynku, który
znajduje się dokładnie na od-

cinku ulicy, który będzie nosić
jego imię. 1 września 1992 r. wy-
szedł z domu i pracy i nigdy do
niej nie dotarł. Przez lata podej-
mowano i umarzano śledztwa w
sprawie jego zaginięcia, a póź-
niej zabójstwa. Jedyne, do czego
udało się doprowadzić to do
trwającego właśnie procesu o
podżeganie od zabójstwa, w
którym na ławie oskarżonych
zasiadł były senator i biznes-
men Aleksander Gawronik. 

Dowody zebrane w śledztwie

wskazują, że Jarosław Ziętara
wpadł na trop działalności
związanej z przestępczością
zorganizowaną. Przestępcy bio-
rący udział w tym procederze
postanowili uciszyć go na za-
wsze i nie dopuścić do publika-
cji obciążającego ich materiału
dziennikarskiego. Do dziś  nie
znaleziono ciała i miejsca jego
pochówku. W Bydgoszczy, ro-
dzinnym mieście Ziętary pozos-
tał tylko na miejskim cmentarzu
symboliczny nagrobek. AD

Ulica Jarosława Ziętary 

O bezpłatnych lekach dla seniorów 
Z portalu www.75plus.mz.
gov.pl uruchomionego przez
ministerstwo zdrowia można
się dowiedzieć o warunkach
programu zapewniającego se-
niorom bezpłatny dostęp do
niektórych leków.  Prawo do
bezpłatnych leków mają se-
niorzy, którzy ukończyli 75 lat,
a leki muszą znajdować się na
specjalnej liście. Ponadto leka-
rze lub pielęgniarki, wysta-
wiając receptę, powinni
wpisać na niej symbol „S”.

W pierwszym wykazie bez-
płatnych leków znalazły się
głownie środki mające zastoso-
wanie w chorobach osób star-
szych, m.in. w schorzeniach
urologicznych, reumatologicz-
nych i kardiologicznych. Łącznie
jest to 1129 preparatów (68 sub-
stancji czynnych). Pełna lista
jest dostępna na stronie:
http://75plus.mz.gov.pl/wp-
content/uploads/2016/08/za-
lacznik_d.pdf. Resort

zapowiada, że kolejne listy będą
poszerzane.

Ministerstwo zdrowia sza-
cuje, że dzięki programowi ra-
chunki seniorów za leki
refundowane w 2016 r. zmniej-
szą się o ponad 40 proc., a w ko-
lejnych latach – o ponad 60 proc.

Receptę może wystawić le-
karz, do którego pacjent jest za-
pisany w przychodni. W razie
jego nieobecności receptę wypi-
sze zastępujący go lekarz w tej
samej przychodni. Ta sama za-
sada dotyczy samodzielnej in-
dywidualnej praktyki lekarskiej.

Recepty mogą wystawiać też
niektóre pielęgniarki podstawo-
wej opieki zdrowotnej (POZ)
oraz lekarze, którzy zaprzestali
już wykonywania zawodu, ale
wciąż mają takie prawo i wysta-
wiają receptę sobie lub człon-
kom najbliższej rodziny.

Nie wystawią ich jednak leka-
rze POZ w ramach nocnej i
świątecznej opieki zdrowotnej

oraz lekarze bez specjalizacji,
którzy wspomagają działalność
przychodni. Recept tych nie wy-
piszą też lekarze POZ, na któ-
rych liście pacjent nie jest
zapisany oraz inni lekarze spe-
cjaliści, np. kardiolodzy i onko-
lodzy. 

Seniorzy powinni także pa-
miętać, że nie zawsze lek, który
znajduje się na wykazie, będą
mogli otrzymać bezpłatnie.
Uprawnienie to przysługuje im
pod warunkiem, że został on
przepisany we wskazaniu obję-
tym refundacją. Jeśli więc lek
jest refundowany w określo-
nych wskazaniach, wówczas pa-
cjent, który ma go stosować w
innym wskazaniu, będzie mu-
siał za niego zapłacić.

Środki na finansowanie pro-
jektu pochodzą z budżetu pań-
stwa. W pierwszym pełnym
roku obowiązywania ustawy zo-
stanie na niego przeznaczone
564,3 mln zł. AD

Tablica na kamienicy

przy ul. Kolejowej w

Poznaniu, w której

mieszkał dziennikarz.

Umieszczony na niej

napis głosi: „W tym

domu mieszkał Jaro-

sław Ziętara porwany

1 września 1992 r.

Zginął dlatego, że był

dziennikarzem.”
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