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Niejednokrotnie podkreśla-
liśmy, jak ważne jest prowadze-
nie dialogu i do czego może
prowadzić jego brak. Mieliśmy
tego przykłady, gdy inne
związki w imię źle pojmowa-
nych interesów wchodziły w
spór zbiorowy z pracodawcą,
wytrącając sobie jednocześnie
z ręki broń ostateczną i naraża-
jąc się na krytykę swoich człon-
ków lub proponowały o połowę
niższy poziom nagród dla pra-
cowników tylko dlatego, że nie
one były pomysłodawcą takich
rozwiązań.

NSZZ „Solidarność” w PZU, a
od niedawna w Grupie PZU –
jako organizacja międzyzakła-
dowa – prowadzi swoją politykę,
która procentuje z korzyścią dla
swoich członków, dla wszystkich
pracowników. Nie będziemy tutaj
przypominać wszystkich osiąg-
nięć, ale niech będzie to przy-
czynkiem do kolejnej ważnej
informacji…

W dniu 29 czerwca br. infor-
mowaliśmy o naszym wniosku
złożonym na ręce Zarządu PZU,
aby na Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu podjęto decyzję o
zwiększeniu środków Zakłado-
wego Funduszu Świadczeń So-
cjalnych w 2017r. Od tego
momentu były prowadzone przez
Organizację Międzyzakładową
NSZZ „Solidarność” Grupy PZU
trudne negocjacje z pracodawcą,
które przyniosły oczekiwany
efekt w postaci dodatkowego
świadczenia dla każdego pracow-
nika (dotyczy osób, które złożyły
oświadczenie o dochodach na
jednego członka rodziny). Świad-
czenie zostanie wypłacone 6
grudnia, na Mikołajki. 

Jego wysokość w zależności
od złożonych oświadczeń wy-
niesie od 1200 do 2400 zł.

Jedynym warunkiem ze strony
pracodawcy jest zakończenie
otwartego sporu zbiorowego.
Sporu, o którym pisaliśmy na
wstępie, a do którego „Solidar-
ność” nie przystąpiła z przyczyn
też wielokrotnie wyjaśnianych.
Nie widzimy bowiem sensu w
stawianiu „pustych” argumen-
tów, które zamieniają się z bie-
giem czasu w obietnice bez
pokrycia. Jako związek zawo-
dowy z bogatym doświadcze-
niem wolimy wybrać drogę
trudniejszą, ale przynoszącą wy-
mierne efekty. Pamiętamy wszak
o tym, że działamy nie dla zaspo-
kojenia własnych ambicji, a dla
poprawy warunków pracy w na-
szej firmie, dla swoich członków,
w końcu dla pracowników. 

W tej chwili piłeczka jest po
stronie tych organizacji, które
pochopnie podjęły złe, w naszej
ocenie, decyzje. Od ich ruchu za-
leży czy 6 grudnia będzie weso-
łym dniem czy pozostanie po
nim kac moralny…
Przewodnicząca Komisji 
Międzyzakładowej
NSZZ „Solidarność” 
Grupy PZU
Joanna Ratajczak
Za: solidarnosc.org.pl/pzu

    
 

   
   

  
   

    
   

  
   

   
 

  
  

    
   

   
   

   
    

  
   

  
    
  

     
   

   
   

   
     

   
   

   
    
   

     
    

  
     

     
   

     
   
    
  

    
  

    
     
  

  
    

 
   

      
   

  
     

   
    

    
     

    
    

    
  

    

Obrady odbywały się na terenie 
Międzynarodowych Targów 
Poznańskich. Gośćmi WZD byli 
Okręgowy Inspektor Pracy Sta- 
nisława Ziółkowska, rzecznik 
prasowy OIP Jacek Strzyżewski, 
oraz ks. kan. Tadeusz Magas.

Podczas obrad odbyła się 
podniosła uroczystość. W 
dowód uznania „za krzewienie 
idei pracy organicznej” sztandar 
wielkopolskiej „Solidarności” 
został uhonorowany Medalem 
Hipolita Cegielskiego „Labor
Omnia Vincit”. „Jest to 
wyrazemuznania dla 
promowania etosu 
patriotyzmu i wartości prospo- 
łecznych w dziejach budowania 
naszej narodowej tożsamości i 
w Polsce współczesnej” – napi- 
sano w laudacji.

  Towarzystwo im. Hipolita Ce- 
gielskiego wyróżniło również 
Członków wielkopolskiej „Soli- 
darności” przyznając Statuetką 
Hipolita„zadbałośćoLudziPracy 
orazkształtowaniepostawpatrio- 
tycznych, narodowych i krzewie- 
nie idei pracy organicznej.”

  Dekoracji sztandaru oraz wrę- 
czenie statuetki dokonali dr Ma- 
rian Król prezydent Towarzystwa 
im. Hipolita Cegielskiego oraz 
członek Zarządu Dominik Górny.

  Prace Zarządu Regionu w mi- 
nionym roku podsumował prze- 
wodniczący Jarosław Lange.

  - Liczba osób zrzeszonych w 
wielkopolskiej „S” ustabilizowała 
się na poziomie 33 tys. Wielko- 
polska jest jednym z trzech re- 
gionów, w których liczba 
członków nie spada, ale ma ten- 
dencję wzrostową. To wymaga 
dużego wysiłku zarówno na po-
ziomie organizacji zakładowych 
jak i zarządu regionu. Jesteśmy 
zdecydowanymi liderami jeśli 
chodzi o liczbę członków pracu- 
jących. To bardzo ważne w kon- 
tekście skuteczności Związku 
mierzonej liczebnością organiza- 
cji – mówił J. Lange.

  Przewodniczący podkreślił 
dużąaktywnośćRegionalnejSek- 
cji Młodych. - To z naszego re- 
gionu pojawił się zaczyn 
tworzenia struktur młodzieżo- 
wych w regionach. Na tle innych 
regionów wielkopolska „S” pod 
tym względem „błyszczy”. U nas 
nie hamuje się młodych, wręcz 
odwrotniemówimy-obywamsię 
jak najwięcej i jak najdłużej 
chciało. Aby było komu przeka- 
zaćpałeczkęwsytuacjinaturalnej 
zmianypokoleniowejnieuchron- 
nie zachodzącej w Związku.

W ostatnim roku Wielkopol-
ska jako jeden z dwóch regionów
przystąpiła do pilotażowego
wdrażania Elektronicznej Legity-
macji Członkowskiej. Obecnie
program ten jest rozszerzony na
pozostałe regiony. Jesteśmy lide-
rem jeśli chodzi o liczbę wyda-
nych legitymacji. Celem tego
programu jest przede wszystkim
identyfikacja członków. W przy-
szłości jednak będzie poszerzony
o powiązania jej z „kartą profi-
tów” dla członków „Solidarno-
ści”, np. możliwością zakupów
określonych towarów czy usług
po promocyjnych cenach. 

Na rangę  i siłę Związku w
kontaktach z pracodawcami oraz
różnymi instytucjami, z którymi
„S” współpracuje, duży wpływ
ma  profesjonalizm działaczy.

-  Temu celowi podporządko-
wane są stojące na wysokim po-
ziomie szkolenia związkowe.
Zarząd Regionu kieruje do dzia-
łaczy szeroką ofertę edukacyjną,
z której korzysta coraz więcej
uczestników różnych branż,  za-
kładów pracy i instytucji. Oprócz
zdobycia niezbędnej wiedzy po-
trzebnej do profesjonalnego
funkcjonowania Związku spot-
kania te są okazją do integracji
środowiska, dają możliwość
wzajemnego poznania i wy-
miany doświadczeń. 

O wysokim profesjonalizmie
świadczy również silne zaplecze
prawne, jakim dysponuje wielko-
polska „S”, świadczące pomoc dla
organizacji zakładowych oraz in-
dywidualnych członków związku
– mówił przewodniczący.  

J. Lange zwrócił uwagę na
znaczenie kontaktów ze związ-
kami zawodowymi innych kra-
jów UE. 

- Wielkopolska „S” od wielu
lat współpracuje z regionalnymi
centralami związkowymi Hisz-
panii, Niemiec, Włoch i Francji,
uczestnicząc w realizacji progra-
mów europejskich, organizując
wspólne akcje związkowe.
Udział w tych przedsięwzięciach
daje nam możliwość poznania
problemów  ludzi pracy w in-
nych krajach, postrzegania pol-
skiej sytuacji przez pryzmat
europejskich doświadczeń, i
wspólnego kreowania rzeczy-
wistości na poziomie UE. 

Jednym z efektów tej współ-
pracy jest możliwość bezpłatnych
studiów wielkopolskich związ-
kowców na Akademii der Arbeit
we Framkfurcie nad Menem.

W swoim wystąpieniu J.
Lange przypomniał, że było to
ostatnie zebranie delegatów
przed przyszłorocznymi wybo-
rami, które rozpoczynają się na
poziomie zakładowym już w lis-
topadzie br. W czerwcu 2018 r.
odbędą się wybory na szczeblu
regionalnym. 

- Będzie to czas na podejmo-
wanie poważnych decyzji, od
tego bowiem kogo związkowcy
wybiorą na swoich liderów w
dużej mierze zależeć będzie ja-
kość i skuteczność działania
Związku na najbliższe cztery lata.

O tym jaka jest wiedza o
związkach zawodowych wśród
młodego pokolenia  delegaci
mogli się przekonać podczas

wystąpienia Patryka Trząsal-
skiego, który zaprezentował wy-
niki badań przeprowadzonych
wśród studentów pierwszego i
drugiego roku studiów magister-
skich na kierunkach: polityka
społeczna, finanse, zarządzanie,
prawo. Wyniki pokazują nie
tylko ogromny brak informacji o
tym, czym jest i czym zajmuje się
związek zawodowy, ale też nie-
chęć do zrzeszania się w formal-
nych strukturach. Problem ten
dotyczy nie tylko związków za-
wodowych, ale aktywności spo-
łecznej w ogóle. 

Zdaniem wielu delegatów jest
to początek dyskusji o promocji
„Solidarności”, która powinna
odbyć się wewnątrz Związku.

Podczas WZD przyjęte zostały
dwa stanowiska. W pierwszym z
nich delegaci domagają się „no-
welizacji Ustawy o minimalnym
wynagrodzeniu w służbie zdro-
wia tak, by pracownicy nieme-
dyczni byli potraktowani tak
samo  jak pracownicy medyczni,
to jest dla których zapisy Ustawy
określą minimalny poziom wy-
nagrodzenia. Obecne rozwiąza-
nie jest sprzeczne z zasadą
równego traktowania pracowni-
ków, deprecjonuje bowiem  pra-
cowników niemedycznych,
szargając jednocześnie  ich god-
ność. Co gorsze,  prowadzi po raz
kolejny (po znanym i krytykowa-
nym przez NSZZ „Solidarność”
rozporządzeniu Ministra Zębali)
do skłócenia poszczególnych
grup pracowniczych w placów-
kach służby zdrowia.”

Drugie stanowisko odnosi się
do  ochrony majątku rolników
przed egzekucją komorniczą. 

„Dostrzegając problemy
związane z ochroną majątku
rolnika indywidualnego przed
egzekucją wykonywaną przez
komornika, wnosimy do Mi-
nistra Sprawiedliwości o prze-
prowadzenie korekty
rozporządzenia w sposób
umożliwiający zaciąganie kre-
dytów w bankach. Postępowa-
nia egzekucyjne prowadzone
przez komorników sądowych
często w minionym okresie ra-
żąco naruszały przepisy prawa
stając się przyczyna tragedii rol-
ników prowadzących gospodar-
stwa rolne – napisano w
przyjętym dokumencie.

Po zakończeniu obrad prze-
wodniczący ZR Jarosław Lange
złożył kwiaty przy pomniku
Poznańskiego Czerwca 1956 r.

Dodatkowe 
świadczenie, ale…

16 września odbyła się demon-
stracja zorganizowana przez
NSZZ Solidarność przeciwko
zapowiedziom Komisji Euro-
pejskiej o naciskach na rząd
Beaty Szydło w sprawie obni-
żenia wieku emerytalnego. –
Jeśli będzie potrzeba, to poje-
dziemy protestować do Bru-
kseli. Nie poddamy się –
zapowiada Piotr Duda, prze-
wodniczący Komisji Krajowej
NSZZ Solidarność.

– Biurokraci z Komisji Euro-
pejskiej mają nam czelność
mówić, że w naszej kochanej oj-
czyźnie Polki są dyskrymino-
wane. To są kpiny – mówił Piotr
Duda, lider NSZZ „S” podczas
pikiety.

Były transparenty: „Wiek
emerytalny. Nasze prawo, nasz
wybór”, „Polska szanuje polskie

kobiety”. – Zróżnicowanie
wieku emerytalnego kobiet w
Polsce nie jest dyskryminacją, to
jest przywilej polskich kobiet,
które pracują na dwa etaty. To
nasze prawo, nasz wybór –
mówił przewodniczący NSZZ
„Solidarność”. Dodał, że przy-
wrócenie wieku emerytalnego
60/65 jest zgodne z konstytucją,
z prawem traktatowym i jest de-
cyzją Polek i Polaków. Pikieta nie
była zorganizowana przeciwko
idei Unii Europejskiej  Protest
skierowany był przeciwko biu-
rokratom w Unii Europejskiej,
którzy ją psują – zapewnił Duda.

W manifestacji pod siedzibą
KE w Warszawie wzięli także
udział związkowcy z Wielkopol-
ski m.in. HCP SKF Odlewni Że-
liwa w Śremie czy kolejarze z
Leszna.

Przeciwko ingerencji 
Komisji Europejskiej    

 
          

         

           

„Labor Omnia Vincit”
dla Solidarności
22 września br. odbyło się Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska

NSZZ „Solidarność”. Poprzedziła je Msza św. odprawiona pod przewodnictwem kapelana

wielkopolskiej „S” ks. kan. Tadeusza Magasa w kościele p.w. Matki Boskiej Bolesnej. 
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Z danych opublikowanych
przez Press wynika, że mniej
niż połowa Polaków wierzy w
rzetelność przekazywanych
przez media wiadomości poli-
tycznych. Badanie przeprowa-
dziła firma Danae.

Lepiej ma się wiarygodność
dotycząca tematów społecz-
nych, tu stopień zaufania sięga
70 proc. Zaledwie 35 proc. Pola-
ków przywiązuje dużą wagę do
informacji z zakresu gospodarki
i finansów, zaś co trzeci intere-
suje się newsami politycznymi.

Najpopularniejszym źródłem
informacji jest telewizja. Progra-
mów informacyjnych w ogóle
nie ogląda tylko ok. 2-3 proc. ro-
daków. W przypadku progra-
mów radiowych odsetek ten
wynosi ok. 15 proc., podobny
jest w przypadku prasy. Z ogól-
noinformacyjnych portali inter-
netowych korzysta blisko 80
proc.

Dla badaczy interesujące było

również, co sprawia, że infor-
macja uznawana jest przez od-
biorców za bardziej bądź mniej
wiarygodną. Okazuje się, że na
zwiększenie wiarygodności naj-
bardziej wpływa prezentowanie
opinii niezależnych ekspertów,
autorytetów w danej dziedzinie
(60 proc. odpowiedzi).

Duże znaczenie ma także
prezentowanie różnych źródeł
informacji i odwoływanie się do
badań naukowych – to zwiększa
wiarygodność informacji zda-
niem ponad połowy badanych. 

Najrzadziej do pozyskiwania
informacji wykorzystujemy
takie źródła jak blogi specjalis-
tyczne i media społeczno-
ściowe, ale nawet w tych
kategoriach odsetek korzystają-
cych – przynajmniej od czasu do
czasu – sięga już ok. 65 proc.
Ponad połowa seniorów dekla-
ruje, że nie korzysta z mediów
społecznościowych, ani nie
czyta blogów, ale z portali infor-

macyjnych nie korzysta już
tylko co czwarta osoba po 60.
roku życia.

Respondenci biorący udział
w badaniu w 80 proc. deklaro-
wali, że weryfikują informacje
na tematy polityczne, najczę-
ściej sprawdzając co na dany
temat piszą czy mówią inne
media, wyszukiwarka interne-
towa czy inni internauci np. na
Facebooku. Jest z to w sprzecz-
ności z innymi badaniami, które
pokazują, że Polacy nie weryfi-
kują fake newsów umieszcza-
nych na portalach
społecznościowych. 

Badanie natomiast pokazało
– i trudno się z nim nie zgodzić –
że informacje medialne są dla
Polaków częstym tematem roz-
mów w gronie rodziny i znajo-
mych. Dla ponad 40 proc.
konfrontacja własnych opinii z
informacjami i przekonaniami
innych jest jednym ze sposobów
weryfikacji informacji. AD 

15 września ruszyła rejestracja
szkół do V edycji ogólnopol-
skiego konkursu historycznego
– Olimpiada Solidarno-
ści. Dwie dekady historii (1970
– 1990). Dla laureatów I miejsca
przewidziane są indeksy na
czołowe uczelnie wyższe, nato-
miast laureaci wszystkich
trzech miejsc w nagrodę otrzy-
mają roczne stypendium nau-
kowe oraz bony na wybrane
przez siebie publikacje IPN
(książki, płyty DVD, gry plan-
szowe). Nauczyciele-opiekuno-
wie laureatów I miejsca
również zostaną uhonorowani
nagrodą pieniężną oraz publi-
kacjami książkowymi. Formu-
larz rejestracyjny do konkursu
dostępny jest na stronie
www.olimpiadasolidarnosci.pl.

Celem konkursu jest pogłę-
bienie wiedzy historycznej mło-
dzieży szkół ponadgimna-
zjalnych, obejmującej okres his-
torii Polski na tle historii Europy
i świata lat 1970-1990.

Historia tak, polityka nie, to
hasło, które od I edycji przy-
świeca realizacji Olimpiady –
mówi Danuta Kobzdej, prezes
Fundacji Centrum Solidarności,
organizatora konkursu. Na etap
szkolny komisja konkursowa
przygotuje zestaw pytań pod-
stawowych, na które odpowiedź
powinien znać każdy, kto koń-
czy szkołę średnią i wkracza w
dorosłe życie. Zachęcam nau-
czycieli do skorzystania z możli-

wości sprawdzenia wiedzy swo-
ich uczniów na temat wydarzeń,
ludzi i miejsc, które odegrały
ważną rolę w dochodzeniu Po-
laków do wolności. Temu właś-
nie służy etap szkolny
konkursu. Etap wojewódzki jest
już rywalizacją na wyższym po-
ziomie znajomości historii Pol-
ski. W jego organizacji pomagają
nam partnerzy organizacyjni-
jednostki samorządowe 16 wo-
jewództw Polski. 

Egzamin finałowy, koncert
zespołu muzycznego pełnią-
cego rolę ambasadora danej
edycji konkursu oraz uroczysta
gala odbywają się co roku w
innym mieście wojewódzkim.
Finał V edycji realizowany bę-
dzie w czerwcu 2018 roku w Ka-
towicach. Na mapie Polski
region śląski na czele z Hutą Ka-
towice i kopalniami, jak m.in.
„Wujek” i „Piast”, zapisał się w
żywej pamięci pokolenia
uczestniczącego w tamtych
trudnych wydarzeniach, zakoń-
czonych odzyskaniem niepo-
dległości. Olimpiada pielęgnuje
tę pamięć. Historia jest tą dzie-
dziną nauki, która kształtuje nas
jako naród, jest ważną częścią
naszego dziedzictwa kulturo-
wego - dodaje Danuta Kobzdej.

Przed finałem grupa 48 fina-
listów przyjeżdża do Gdańska na
3-dniową wizytę studyjną, pod-
czas której młodzież bierze
udział m.in. w warsztatach two-
rzenia krótkich form filmowych,

autoprezentacji oraz zwiedza
Gdańsk szlakiem historycznym.
Nabyte umiejętności wykorzys-
tają podczas egzaminu finało-
wego, do którego przystąpią już
jako drużyna wojewódzka.

Dzisiaj, mając za sobą do-
świadczenie czterech edycji
konkursu, wspólnie z prof. Je-
rzym Eislerem – przewodniczą-
cym Komitetu Merytorycznego
konkursu, możemy potwierdzić,
że finaliści wszystkich dotych-
czasowych edycji to przyszłe
elity naszego państwa, bez
względu na wyuczony zawód,
który rozpocznie ich drogę na
rynku pracy. Wszystkim nam
powinno zależeć, by o nich
mówić i w nich inwestować, o co
w imieniu Organizatora apeluję
- uzupełnia wypowiedź prezes
fundacji.

Rejestracja szkół potrwa do 15
listopada 2017 r. Etap szkolny
odbędzie się 23 listopada 2017
roku o godz. 10.00. Po więcej in-
formacji zapraszamy na stronę
www.olimpiadasolidarności.pl
oraz na profil na Facebooku:
https://www.facebook.com/oli
mpiadasolidarnosci/
Szczegółowych informacji
udzielają koordynatorzy
Olimpiady Solidarności 
z Fundacji Centrum Solidarności:
Patrycja Maria Marczuk,
Anna Krzemińska
+48 | 58 308 43 28, 
+48 | 58 308 43 28
a.krzeminska@fcs.org.pl

Konkurs historyczny
– graj o indeks lub stypendium 

Polacy nie wierzą politycznym
przekazom 

„Opowiem Twoją Historię”

Rusza tegoroczna edycja
warsztatów filmowych „Opo-
wiem Twoją Historię”, wszyst-
kich chętnych zapraszamy, do
poznania ciekawych historii
opozycjonistów oraz do zgłę-
bienia tajemnic sztuki filmo-
wej od podstaw pod okiem
doświadczonych filmowców.

Podczas warsztatów dowiesz
się:
a jak tworzyć ciekawą opo-
wieść, która przykuje widza do
fotela i będzie trzymała w napię-
ciu do ostatnich sekund filmu;
a jak krok po kroku pracować
nad archiwaliami oraz scenariu-
szem;
a jak zaplanować, ustawić i rea-
lizować zdjęcia na planie filmo-
wym;
a jak pracować nad obrazem i
dźwiękiem;

a poznasz techniki narracji, in-
scenizacji, montażu oraz post-
produkcji.

Ale najważniejsze jest to, że
sam wybierzesz bohatera reali-
zowanego filmu, a potem bę-

dziesz miał/a realny wpływ na
cały proces produkcji, ponieważ
efektem pracy na naszych
warsztatach będzie film krótko-
metrażowy, który swoją pre-
mierę będzie miał w
Europejskim Centrum Solidar-
ności w Gdańsku!

Zapisy do końca września. Ślij
swoje zgłoszenie na funda-
cja@sztukapoznania.org.pl lub
pisz prywatną wiadomość na FB.

Maksymalna liczba uczestni-
ków – 15 osób. O przyjęciu decy-
duje rozmowa kwalifikacyjna.

Warsztaty - organizowane
głównie z myślą o studentach i
licealistach -  są finansowane
zewnętrznie, więc możecie
uczestniczyć w nich za free!

Organizatorzy: Fundacja
Sztuki i Edukacji Filmowej
SZTUKA POZNANIA i OBEN
IPN w Poznaniu.

Chrześcijańskie obchody 
Dnia Energetyka

Katalog osób „rozpracowywanych”

17 września 2017 r., z inicja-
tywy Katolickiego Stowarzy-
szenia Energetyków Nazaret
Oddział Terenowy Wielkopol-
ska, odbyła się uroczysta msza
święta. Przedtem pod obeli-
skiem upamiętniającym ener-
getyków, którzy zginęli
podczas II wojny światowej,
złożone zostały kwiaty.

Obelisk, zwany też Głazem
Energetyków, umiejscowiony
jest przy budynku Enea na ul.
Panny Marii 2. Faktycznie jest to
głaz narzutowy, na którym
umieszczone są dwie metalowe
tablice pamiątkowe. 

Pierwsza umieszczona zos-
tała przy odsłonięciu pomnika
15 września 1979 roku, napis na
niej brzmi „Pracownikom Ener-
getyki Poznańskiej, ofiarom II
wojny światowej, ku czci i w
dowód pamięci”. Druga została
dodana w jubileuszowym roku
2000, kiedy już otwarcie można
było odnosić się do Boga i na-
szego świętego patrona Maksy-
miliana Kolbe: „Ku chwale Boga
i utrwalaniu dziedzictwa, któ-

remu na imię Polska. Na progu
trzeciego tysiąclecia chrześci-
jaństwa, w jubileuszowym 2000
roku – Energetycy. Święty Ma-
ksymilianie oręduj za nami”.

Po złożeniu kwiatów uczest-
niczyliśmy w Mszy św. odpra-
wionej w bazylice św. Józefa na
wzgórzu św. Wojciecha.
Za: solidarnosc-enea.pl

Oddziałowe Biuro Lustracyjne
IPN w Poznaniu prosi o kon-
takt wszystkie osoby, które
mają wiedzę, iż organy bezpie-
czeństwa PRL gromadziły do-
kumentację o nich lub ich
najbliższych.

OBL w Poznaniu opracowuje
między innymi katalog osób
rozpracowywanych przez or-
gany bezpieczeństwa PRL.
Umieszczane są tam osoby,
które działały w latach 1944-
1989 na rzecz niepodległego
bytu Państwa Polskiego i w
obronie wolności oraz godności
ludzkiej, a także osoby represjo-
nowane przez komunistyczny

reżim, o których informacje za-
chowały się w zasobie IPN. Nie
podlegają publikacji natomiast
osoby, które były pracownikami,
funkcjonariuszami lub żołnie-
rzami organów bezpieczeństwa
państwa lub z tymi organami
współpracowały. Katalog jest
dostępny w Internecie pod ad-
resem: katalog.bip.ipn.gov.pl/.

Do publikacji wpisu ko-
nieczna jest jednak pisemna
zgoda danej osoby lub w przy-
padku jej śmierci od osoby naj-
bliższej zmarłego. Wysyłając
zapytania z prośbą o zgodę
chcemy w ten sposób uhonoro-
wać oraz upublicznić świa-

dectwa działalności niepodległo-
ściowej jak najszerszej grupy
ludzi. W związku z tym zwracamy
się z prośbą o zgłaszanie osób
kwalifikujących się do publikacji
w katalogu oraz wyrażanie zgody
na nadesłane przez nas pismo. 

Prosimy o kontakt:
Oddziałowe Biuro 
Lustracyjne IPN, 
ul. Rolna 45 A, 61-487 Poznań,
Marcin Jurek,  
tel. 835 69 62,
marcin.jurek@ipn.gov.pl 
Wawrzyniec Makuch, 
tel. 61 835 69 51, 
wawrzyniec.makuch@ipn.gov.pl




