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Upamiętniono ofiary 
stanu wojennego 
Złożeniem wieńców, kwiatów i zapaleniem zniczy pod pomnikiem bł. ks. Jerzego 
Popiełuszki, tablicą Wojciecha Cieślewicza, głazami Piotra Majchrzaka,  
o. Honoriusza tablicą Ofiar Stanu Wojennego w krużgankach oo. Dominikanów, 
pomnikiem Ofiar Czerwca 1956 r. oraz Mszą św. w kościele oo. Dominikanów 
wielkopolska „Solidarność” uczciła pamięć Ofiar stanu wojennego wprowadzonego 
w Polsce 13 grudnia 1981 r. 
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- Mimo upływu 39 lat od tamtego bolesnego 
zdarzenia nie wiemy tak naprawdę, ile jest 
ofiar stanu wojennego. Szacuje się było ich 
od siedemdziesięciu do stu. Tysiące było 
internowanych i aresztowanych. Jeszcze 
inni zostali wyrzuceni z pracy, uczelni, a 
wielu również z kraju. To są już przeogrom-
ne liczby osób, więc jeżeli dzisiaj mówimy 
o wolności i cieszymy się tą wolnością, to 

trzeba mieć świadomość tego, że kiedyś lu-
dzie musieli za to oddać życie - powiedział  
Jarosław Lange, przewodniczący wielko-
polskiej Solidarności.

Obchody - z powodu covidowych obo-
strzeń miały ograniczony charakter. Wraz 
z z Jarosławem Lange kwiaty przy pomniku 
Poznańskiego Czerwca 1956 r. złożyli przed-
stawiciele działaczy opozycji, a także m.in. 

marszałek województwa Marek Woźniak, 
wicewojewoda Maciej Bieniek i zastępca 
prezydenta Poznania Mariusz Wiśniewski, 
dyrektor poznańskiego oddziału IPN Rafał 
Reczek, dyrektor Wielkopolskiego Muzeum 
Niepodległości. 

Poczet sztandarowy wystawili członkowie 
Prezydium Zarządu Region Wielkopolska 
NSZZ „Solidarność”.

W  rocznicę wprowadzenia 
w  Polsce stanu wojennego za-
chęcamy do obejrzenia etiudy 
filmowej o bohaterze podziem-
nej „Solidarności” Krzysztofie 
Cnotalskim.

To opowieść o  drukowaniu 
i  kolportowaniu podziemnych, 
nielegalnych materiałów w  trud-
nym okresie stanu wojennego 
w  Polsce. Opowieść o  ucieczce 
działaczy podziemia przed śle-
dzącymi ich funkcjonariuszami 
SB i  zrealizowaniu przez nich 
własnej gry operacyjnej wymie-
rzonej w  komunistyczne orga-
ny bezpieczeństwa. „Opowieść 
o  Cnocie” prezentuje wybrane 
epizody z  działalności podziem-

nej Krzysztofa Cnotalskiego oraz 
pokazuje jego niezwykłe cechy 
charakteru.

Etiudę filmową stworzono 
w  ramach projektu edukacyjnego 
dla młodzieży „Opowiem Twoją 
historię”, realizowanego przez: 
Fundację Sztuki i Edukacji Filmo-
wej Sztuka Poznania, Oddziałowe 
Biuro Edukacji Narodowej IPN Od-
dział w Poznaniu, Zarząd Regionu 
NSZZ „Solidarność” Wielkopolska 
i Stowarzyszenie Scena Kultury.

Stowarzyszenie Scena Kultury, 
Instytut Pamięci Narodowej 
w Poznaniu, Region Wielkopolska 
NSZZ „Solidarność”,  
https://youtu.be/5dQVsQZb5Ic

Świąteczne rabaty dla 
posiadaczy Elektronicznej 
Legitymacji Członkowskiej 

Na nadchodzące święta Bożego 
Narodzenia przez NSZZ „Soli-
darność” oraz PZU została przy-
gotowana specjalna mikołajowo 
- świąteczną ofertę dla posiada-
czy Elektronicznej Legitymacji 
Członkowskiej.

Rabaty dotyczą sklepów:
• 30% rabatu na Gandalf.com.pl
• 15% rabatu na Many Mornings
• 12% rabatu na Chocolissimo
• 10% rabatu na klocki.edu.pl
• 47% rabatu na Calmean
• 20% rabatu na Sadowniczy.pl
• 25% rabatu na Trefl
• 25% rabatu na Elfi.pl

warunkiem skorzystania ze 
zniżek jest zarejestrowanie na ht-
tps://klubpzupomoc.pzu.pl/nszz-
solidarnosc

Świąteczny katalog z rabatami 
dla posiadaczy ELC znajduje się 

na stronie: https://klubpzupo-
moc.pzu.pl/nszz-solidarnosc/ka-
talog-swiateczny

Już ponad 200 tysięcy elek-
tronicznych legitymacji NSZZ 
„Solidarność” zostało wydruko-
wanych i wydanych przez Komi-
sję Krajową. Od ponad 2 lat posia-
dacze elektronicznej legitymacji 
mogą skorzystać z rabatów na sta-
cjach LOTOS, a  także z  10 proc. 
zniżki na ubezpieczenia w  PZU, 
w  ramach programu „Klub PZU 
Pomoc dla NSZZ Solidarność”. 
Dodatkową ofertę dla członków 
Klubu PZU Pomoc NSZZ „Soli-
darność” przygotował także Bank 
Pekao S.A.
pm, solidarnosc.org.pl
Więcej informacji o stałych 
rabatach oraz jak otrzymać ELC 
na stronie www.solidarnosc.org.pl  

„Opowieść o Cnocie”
czyli jak działacze opozycji demokratycznej utarli nosa polskiej bezpiece.

Tegoroczne Święta Bożego Narodzenia 
spędzimy w nieznanych nam dotąd warunkach.
Dlatego tak ważna jest miłość.
Miłość, która dostrzega innego człowieka,
która stroni od nienawiści i gniewu,
która niesie pomoc emanując radością,  
empatią i uśmiechem,
która nie zazdrości, nie szuka poklasku, 
nie unosi się pychą.
Wówczas, najpiękniej i najpełniej wyrażamy to,
co stanowi Sacrum tego czasu.
 
Życzę Państwu

zdrowych, radosnych Świąt oraz dobrego
i szczęśliwego Nowego 2021 Roku.
Jarosław Lange
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Od 20 lat na mapie ,,Szlachetnej 
Paczki” punktami zaznacza-
nych są tysiące potrzebujących 
rodzin i  samotnych osób. Co 
roku żaden z  tych punkcików 
nie pozostaje bez wsparcia. Na 
tym polega cud ,,Szlachetnej 
Paczki”. Przez dwie dekady 
- przed Bożym Narodzeniem 
- mądrą pomoc, bo będącą od-
powiedzią na konkretne potrze-
by, otrzymało ponad 160 tys. 
rodzin. Wartość tej pomocy to 
ponad 380 mln zł. W  tym roku 
z  paczkami do 14 tys. rodzin 
wyruszyło 8 tys. wolontariuszy. 
Zaangażowanych w  akcję było 
pół miliona! Kolejny grudniowy 
Weekend Cudów za nami. 

Weekend Cudów to wyjątko-
wy moment, podczas którego 
wolontariusze pukają do drzwi 
potrzebujących przekazując rze-
czy zakupione przez darczyńców. 
To szczególnie potrzebne w  tym 
roku, kiedy skutki pandemii 
w  pierwszej kolejności dotknęły 
tych, którzy już wcześniej mierzy-
li się z wieloma trudnościami.

Szlachetna Paczka łączy – 
często mimo odległości  
Misją Szlachetnej Paczki jest do-
cierać do niezawinionej biedy 
w całej Polsce, również do miejsc 
i  ludzi, do których z pomocą nie 
dotarł wcześniej nikt inny.  

W  tym wyjątkowym roku 
pandemicznym ,,Szlachetna 
Paczka” dotarła do blisko 100 
miejsc, w  których wcześniej jej 
jeszcze nie było. Granicę skraj-
nego ubóstwa wyliczoną przez 
IPiSS stanowił w ubiegłym roku 
dochód w  wysokości 614 zł na 
osobę miesięcznie w  przypadku 
jednoosobowego gospodarstwa 
domowego i 1658 zł miesięcznie 
w  przypadku czteroosobowej 
rodziny z  dwójką dzieci poniżej 
czternastego roku życia. Ludzi 
dysponujących takim lub mniej-
szym budżetem było w Polsce 1,6 
mln. Na życie w nędzy narażone 
są bardziej niż przeciętnie osoby 
mieszkające na wsi, o niskim po-
ziomie wykształcenia, z orzecze-
niem o  niepełnosprawności. Co 

szósta rodzina, która otrzymuje 
pomoc ,,Szlachetnej Paczki”, żyje 
bez dostępu do łazienki. 6% nie 
ma bieżącej wody. Średni dochód 
na osobę w  rodzinach objętych 
wsparciem to – po odliczeniu 
stałych kosztów utrzymania – 12 
zł na dzień. „Średni” oznacza, że 
w wielu rodzinach kwota ta jest 
znacznie niższa.

Ich historie
Pani Ola ma: 72 lata, długą listę 
chorób, na które cierpi, ciepły 
uśmiech, zasiłek stały w  wyso-
kości 649 zł miesięcznie. Nie ma: 
emerytury, zbyt wielu dobrych 
wspomnień z małżeństwa, balsa-
mu do ciała. O tym ostatnim skry-
cie marzy. Taka fanaberia. 

Pan Władysław ma 70 lat i ni-
gdy w całym życiu nie miał wła-
snego łóżka. Spał na sienniku. 
W  tym roku, dzięki ,,Szlachetnej 
Paczce” wreszcie ma swoje miej-
sce do spania. 

Dzieci, którym pomagają wo-
lontariusze nie marzą o  najnow-
szym zestawie LEGO, chociaż 

skaczą z  radości, kiedy i  takie 
prezenty znajdują w  paczkach. 
Kiedyś 10-letni Krzyś napisał, że 
chciałby na Gwiazdkę węgiel na 
zimę, żeby mamie i  rodzeństwu 
było ciepło w święta. 

Ktoś inny prosi o buty, bo przez 
ich brak może wyjść z domu, ko-
lejny o kołdrę, a nawet krzesło, bo 
tylko jedno jest w  domu. Dziew-
czynka chciałaby dostać na świę-
ta szczotkę do włosów. 

To marzenia ludzi, którzy nie 
z własnej winy, a na skutek złego 
losu znaleźli się w  trudnej sytu-
acji życiowej. Wolontariusze do-
cierają do prawdziwej biedy – tej 
niezawinionej, ukrytej, a  nie tej, 
która krzyczy, domaga się i  żąda 
pomocy. Pomoc otrzymują po-
trzebujący, którzy mimo słabości 
walczą o  zmianę swojej sytuacji, 
nie czekają na jałmużnę. Również 
ci, którzy nie poradzą sobie sami – 
seniorzy i niepełnosprawni. Pacz-
ka ma być dla nich umocnieniem 
w  ich zmaganiach, przywróce-
niem nadziei i wiary w bezintere-
sowną dobroć ludzi. AD

Ministerstwo zdrowia prowadzi 
kampanię zachęcającą ozdro-
wieńców do oddawania osocza, 
które – ze względu na zawartość 
przeciwciał - jest wykorzystywane 
do leczenia chorych na COVID-19. 
Do akcji włączyło się także wiele 
firm, zachęcających swoich pra-
cowników, którzy przeszli korona-
wirusa, do oddawania osocza. 

Poza szlachetnym działaniem 
ratującym życie chorych, dodat-
kową zachętą i  korzyścią dla do-
natorów jest możliwość obniżenia 
podatku. Ulga dla krwiodawców 
– oddać można także krew, nie 
tylko osocze - wynika z  przepi-
sów ustawy o  PIT. Ustawodawca 
przewidział dla oddających moż-
liwość skorzystania z  atrakcyjnej 
ulgi podatkowej. Nieodpłatne 
przekazanie krwi traktowane 
jest jako darowizna - krwiodaw-
ca może odliczyć wartość daro-
wizny, nie więcej jednak 6 proc. 
dochodu. Co istotne, darowizna 
musi być dokonana przez hono-
rowego dawcę, czyli osobę, która 
oddała bezpłatnie krew i  została 
zarejestrowana w  jednostce orga-

nizacyjnej publicznej służby krwi. 
W  przypadku darowizn na cele 
krwiodawstwa konieczne jest po-
siadanie zaświadczenia jednostki 
organizacyjnej realizującej zada-
nia w  zakresie pobierania krwi 
o ilości bezpłatnie oddanej przez 
krwiodawcę krwi lub jej składni-
ków. Aby obliczyć wysokość ulgi, 
trzeba pomnożyć ilość faktycz-
nie oddanej honorowo krwi (lub 
osocza) przez przyjęty dla tej ulgi 
przelicznik, w postaci obowiązu-
jącego ekwiwalentu pieniężnego 
za 1 litr pobranej krwi. Obecnie 
wynosi on 130 zł.

Ulga na krew stanowi daro-
wiznę, przy składaniu zeznania 
rocznego wystąpi zatem potrzeba 
złożenia załącznika PIT/O w któ-
rym trzeba wskazać informacje 
dotyczące tej darowizny. Wła-
ściwe rubryki do rozliczenia ulgi 
znajdują się również w  formula-
rzach PIT-37, PIT-36 oraz PIT-28. 

Z  informacji Krwiodawcy.org 
wynika, że mężczyzna w  ciągu 
roku może oddać maksymalnie 
2,7 litra, a  kobieta 1,8 litra krwi 
pełnej. Osocza można oddać wię-

cej, bo aż 25 litrów. Maksymalnie 
mężczyzna może zatem odliczyć 
3601 zł a kobieta 3484 zł.

Honorowemu dawcy krwi przy-
sługuje posiłek regeneracyjny po 
oddaniu krwi lub jej składników 
o  wartości kalorycznej 4.500 kcal. 
Jest to osiem czekolad, jeden wafe-
lek i jeden sok. Ma on też prawo do 
zwolnienia z pracy w dniu, w któ-
rym oddaje krew, i na czas okreso-
wego badania lekarskiego dawców 
krwi na zasadach określonych 
w  odrębnych przepisach. Przysłu-
guje mu także zwrot utraconego 
zarobku na zasadach wynikających 
z przepisów prawa pracy. 

Dawcy, który oddał honoro-
wo co najmniej pięć litrów krwi 
(kobieta), sześć litrów krwi (męż-
czyzna) lub odpowiadającej tej 
objętości ilości innych składni-
ków krwi przysługuje tytuł „Za-
służony Honorowy Dawca Krwi”. 
Jednym z  przywilejów, jaki mogą 
mieć zasłużeni krwiodawcy jest 
możliwość poruszania się bez-
płatnie lub z  określoną ulgą (50 
proc. czy 75 proc.) komunikacją 
miejską. AD

Weekend Cudów 
,,Szlachetnej Paczki”

Pomóżmy Pawłowi

Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy 

Nasz przyjaciel Paweł na tego-
rocznym urlopie letnim wybrał 
się ze swoją narzeczoną, moto-
cyklem do swojego brata miesz-
kającego w Niemczech.

Mogłoby się wydawać, że to 
wymarzone wakacje. Paweł wraz 
ze swoim bratem wybrali się na 
przejażdżkę swoimi motocyklami, 
z której póki co wrócił tylko jeden 
z nich. Niestety na łuku drogi coś 
poszło nie tak i  Paweł uległ cięż-
kiemu wypadkowi. Został prze-
transportowany helikopterem do 
szpitala gdzie niemalże od razu 
przeszedł ponad 10-cio godzinną 
operację. W kolejnych dniach sze-
reg następnych skomplikowanych 
operacji. Paweł miał między inny-
mi pęknięte żebra, wielomiejsco-

we złamanie miednicy, uraz barku 
który wymagał rekonstrukcji, kle-
jone obojczyki, wstawione sztucz-
ne łopatki oraz sześć kolejnych 
operacji spowodowanych zakaże-
niem krwi. Największy problem 
jest z prawą ręką, w której prawie 
nie ma czucia. Mimo ubezpiecze-
nia i  ciągłego pobytu w  niemiec-
kim szpitalu już zaczynają napły-
wać rachunki między innymi za 
transport między szpitalami lub za 
sprzęt potrzebny do leczenia i re-
habilitacji a to dopiero początek.

Bardzo prosimy o  wsparcie, 
pomoc  finansową dla Naszego 
kolegi. Musimy zrobić wszystko co 
możliwe, aby Paweł funkcjonował 
w życiu jak przed wypadkiem i po-
wrócił do pracy.

Bądźmy w tych trudnych  
czasach SOLIDARNI -  

pomóżmy Pawłowi dokonując 
wpłat na konto:

17 1090 1346 0000 0001 3266 
0396

z dopiskiem  
„POMOC DLA PAWŁA”

Z góry dziękujemy za wsparcie
Komisja Zakładowa NSSZ 
„Solidarność” w Solris 
Bus&Coach Sp.z o.o.

Podsumowano wojewódzki 
etap ogólnopolskiego konkur-
su „Najaktywniejszy Społeczny 
Inspektor Pracy”. W zorgani-
zowanym w siedzibie Okrę-
gowego Inspektoratu Pracy w 
Poznaniu posiedzeniu komisji 
oprócz przedstawicieli Okrę-
gowego Inspektoratu Pracy w 
Poznaniu z Przewodniczącym 
Okręgowej Komisji Konkurso-
wej Tomaszem Gajdzińskim, 
zastępcą OIP w Poznaniu, wzię-
li także udział przedstawiciele 
zarządów wojewódzkich: Fo-
rum Związków Zawodowych, 

Ogólnopolskiego Porozumienia 
Związków Zawodowych oraz 
NSZZ „Solidarność”.

Biorąc pod uwagę kryteria oceny 
określone w regulaminie konkursu, 
komisja postanowiła przyznać I 
miejsce Zbigniewowi Kubickiemu, 
Zakładowemu Społecznemu In-
spektorowi Pracy w Solaris Bus & 
Coach S.A. Miejsce II zajął Wiesław 
Kwiatkowski, Zakładowy Społecz-
ny Inspektor Pracy PAK Kopalnia 
Węgla Brunatnego Konin S.A. nato-
miast III miejsce Paweł Marciniak, 
Zakładowy Społeczny Inspektor 
Pracy Bridgestone Poznań Sp. z o.o. 

W uznaniu osiągnięć pozostałych 
zgłoszonych do konkursu kandy-
datów, Okręgowa Komisja Konkur-
sowa postanowiła przyznać także 
10 wyróżnień Społecznym Inspek-
torom Pracy z: Volkswagen Poznań 
Sp. z o.o.,  Bridgestone Poznań Sp. 
z o.o.,  z Wielkopolskiego Oddzia-
łu Wojewódzkiego Narodowego 
Funduszu Zdrowia oraz z H&M 
Logistics z Gądek. Uroczyste wrę-
czenie laureatom etapu krajowego 
nagród i wyróżnień nie odbyło się 
ze względu na obostrzenia związa-
ne z pandemią.
OIP w Poznaniu.

Ulga podatkowa za oddane osocze 

Odszedł Remigiusz Kubiak 
23 listopada 2020 r. zmarł nasz 
Kolega, ś.p. Remigiusz Kubiak. 
Do NSZZ „Solidarność” należał 
od października 1980 r.

Był człowiekiem ofiarnym, 
empatycznym i niezwykle życz-
liwym, niestrudzonym obrońcą 
zbiorowych i  indywidualnych 
praw pracowniczych. Był zawsze 
człowiekiem dialogu. Jako Prze-
wodniczący Związku brał udział 
w negocjacjach restrukturyzacyj-
nych w  zakładzie pracy, uczest-
niczył w przemianach zachodzą-
cych w  zakładzie pracy, bronił 
praw pracowniczych wszystkich 
zatrudnionych pracowników 
w  swoim zakładzie pracy, dbał 
o uprawnienia pracownicze oraz 
o powiększenie ich zakresu.

Przez wiele lat był człon-
kiem zarządu Międzyzakłado-
wej Komisji Węzła PKP Leszno 
z  ramienia Koła przy Oddziale 
Automatyki i  Telekomunikacji 
PKP Leszno. Od 1998 r. w nowo 
powstałym Zakładzie Infra-
struktury Kolejowej w  Lesznie 
został przewodniczącym Komisji 
Zakładowej NSZZ „Solidarność”. 

W  wyniku restrukturyzacji 
w  PKP Zakład Infrastruktury 
Kolejowej w Lesznie połączył się 
z  zakładem w  Ostrowie Wlkp. 
i od tego czasu do roku 2018 ś.p. 
Remigiusz Kubiak pełnił funk-
cję zastępcy przewodniczącego 
Organizacji Zakładowej NSZZ 
„Solidarność” i  przewodniczą-
cego Organizacji Wydziałowej 
w Lesznie. W czasie swej działal-
ności był także: członkiem rady 
Okręgowej Sekcji Kolejarzy w Po-
znaniu, członkiem rady Sekcji 
Zawodowej Infrastruktury Kole-
jowej PKP PLK S.A, delegatem na 
Walne Zebrania Regionu Lesz-
czyńskiego NSZZ „Solidarność”.

Wiedział, że trzeba w  kraju, 
w swoim mieście Rawiczu i w za-
kładzie coś zmieniać. Nie chciał 
by zwykli ludzie byli traktowani 
niegodnie. Rzucił się w wir pracy 
organicznej, budując Związek 
w  PKP w  Lesznie i  Powiecie Ra-
wickim. ał czynny udział w mani-
festacjach ogólnokrajowych, w pi-
kietach i  protestach branżowych 
organizowanych przez Związek 
w  obronie prawa pracy, służby 

zdrowia, oświaty, sanepidu, rol-
nictwa i w obronie pracowników 
PKP (m.in. manifestacja w Ostro-
wie Wlkp. „Wagon” S.A.), anga-
żował się i  zawsze wspierał inne 
branże. Zaangażowany w  życie 
Związku, gotowy pomagać i słu-
żyć innym. Uczestniczył i udzielał 
się w  pracach dotyczących uro-
czystości patriotycznych i związ-
kowych. Chorąży, zawsze pełnił 
honorową asystę sztandaru NSZZ 
„Solidarność”.

Kochał Związek, dla Niego 
pracował, nigdy o Nim nie zapo-
mniał. Z wielkim bólem i żalem 
żegnamy naszego Kolegę, bę-
dzie nam Go bardzo brakowało. 
Wieczny odpoczynek racz Mu 
dać Panie. bg

Fakty o biedzie
 A ponad 900 tys. dzieci doświadczyło ubóstwa - 300 tys. żyje 

w skrajnym ubóstwie.
 A ponad 1,5 mln Polaków borykało się ze skrajnym ubóstwem 

w 2019 r.
 A do 3,7 mln (10% populacji) do końca br. wzrośnie liczba osób 

żyjących w skrajnym ubóstwie w wyniku wzrostu bezrobocia i spad-
ku PKB spowodowanych pandemią koronawirusa.




