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Głos „Solidarności” w sprawie wystawy
„Wdzięczni za Niepodległość”

W czerwcu obchodzimy w Poz-
naniu piętnastą rocznicę po-
wstania Instytutu Pamięci
Narodowej – Komisji Ścigania
Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu. 

IPN to nie tylko miejsce, w
którym znajdują się i są udo-
stępniane dokumenty komu-
nistycznych organów
bezpieczeństwa, tzw. „teczki”.
W Instytucie działają cztery
piony: archiwalny, eduka-
cyjny, śledczy i lustracyjny.
IPN na terenie całego kraju
posiada 11 oddziałów we
wszystkich miastach, w któ-
rych siedziby mają sądy ape-
lacyjne. Dzięki temu możliwe
jest prowadzenie ogólnopol-
skich projektów badawczych
z historii najnowszej, do któ-
rych zapraszani są wybitni
specjaliści badający kon-
kretne zagadnienia. 

To właśnie efektem piętna-
stoletnich działań historyków
IPN jest przywrócenie pa-
mięci o żołnierzach wyklę-
tych, zbadanie i
uświadomienie olbrzymiej
skali oporu społeczeństwa
polskiego wobec budowanego
po zakończeniu II wojny świa-
towej komunistycznego sys-
temu władzy. Kiedy
rozpoczynaliśmy prace nad
monumentalnym „Atlasem
polskiego podziemia niepo-
dległościowego w latach
1944-1956”, tylko kilku histo-
ryków znało historię tragicz-
nych losów sanitariuszki
Brygad Łupaszki - Danuty Sie-
dzikówny „Inki”. Dzisiaj ko-
szulki z jej wizerunkiem nosi
młodzież, a jej historia jest
często przywoływana w me-
diach. 

Ważną kontynuacją tych
działań jest portal interne-
towy i album „Śladami
zbrodni” pod redakcją dr. To-
masza Łabuszewskiego oraz
projekt prowadzony przez dr.
hab. Krzysztofa Szwagrzyka
„Poszukiwania miejsc po-
chówku ofiar terroru komu-
nistycznego lat 1944-1956”,
których celem jest zapewnie-
nie ofiarom godnego po-
chówku. 

Przeprowadzono prace po-
szukiwawcze na warszawskim
cmentarzu powązkowskim -
słynnej „Kwaterze Ł” oraz w
innych miejscach w całej Pol-
sce. Dzięki temu zidentyfiko-
wano dotychczas szczątki 40
osób, w tym również wspom-
nianej Danuty Siedzikówny
„Inki”. Nadal szukamy szcząt-
ków rotmistrza Witolda Pilec-

kiego, podpułkownika Łuka-
sza Cieplińskiego i 50 000 in-
nych pochowanych w
bezimiennych dołach, straco-
nych na mocy wyroków sądo-
wych, zamordowanych i
zmarłych w siedzibach Urzę-
dów Bezpieczeństwa i Infor-
macji Wojskowej, więzieniach
i obozach, zabitych w walce
lub w trakcie działań pacyfi-
kacyjnych.

Podobnie intensywnie pro-
wadzone są przez historyków
IPN badania nad historią opo-
zycji demokratycznej i NSZZ
„Solidarność” w latach 1976-
1990. Wydajemy kolejne tomy
„Encyklopedii Solidarności”
zawierające tysiące biogra-
mów i haseł oraz publikacji
książkowych i popularnych
na ten temat. Podczas poz-
nańskich obchodów zapre-
zentowana zostanie
najnowsza książka, będąca
owocem wieloletnich badań
dr. Przemysława Zwiernika pt.
„Prasa podziemna opozycji
politycznej w Poznaniu”. 

Zapraszamy wszystkich
chętnych na otwarcie 11
czerwca o godz. 18.00 Cen-
trum Edukacyjnego IPN
„Przystanek Historia” w Bib-
liotece Raczyńskich, w któ-
rym odtąd będziemy
prowadzić zajęcia eduka-
cyjne: warsztaty i wykłady dla
wszystkich zainteresowanych
historią najnowszą, zwłaszcza
naszego regionu.

W sobotę 13 czerwca zapra-
szamy na zajęcia na „Przy-
stanku Historia” dla
najmłodszych w ramach „FA-
MILIJNEJ SOBOTY” gdzie bę-
dzie można zagrać w turnieju
gier  planszowych wydanych
przez  IPN. Szczególnie warta
polecenia jest gra „Polak
Mały” dla dzieci od 4 do 8 lat,
która uczy polskich symboli
narodowych i tekstu hymnu.
W sobotę będzie można także
zwiedzić starym tramwajem
„bimbą” historyczne miejsca
związane z Poznańskim
Czerwcem 1956 r. w ramach
wycieczki pt. „Tramwajem
przez historię najnowszą”. 

Na wszystkie wydarzenia 
jubileuszowe wstęp wolny. 

Zapraszamy.
dr Agnieszka Łuczak, 

Naczelnik Oddziałowego
Biura Edukacji Publicznej,

IPN w Poznaniu

Szczegółowy program na
stronie www.ipn.gov.pl oraz
www.solidarnosc.poznan.pl

Urząd Miasta Poznania nie wy-
raził zgody na  zorganizowanie
31 maja br. na pl. Mickiewicza
wystawy „Wdzięczni za Niepo-
dległość”. Jej integralną częścią
miała być figura Chrystusa
Króla, będąca fragmentem Po-
mnika Wdzięczności, który sta-
nął w Poznaniu w 1932 r. jako
wotum wdzięczności narodu
polskiego  za odzyskanie niepo-
dległości w 1918 roku. W całości
zbudowany ze składek społecz-
nych istniał on zaledwie 7 lat.
We wrześniu  1939 roku zburzyli
go Niemcy, a figurę Chrystusa
przetopili na pociski. Szczątki
dwóch błogosławiących palców
Jezusa, ocalone przez polskich
robotników, są do dziś przecho-
wywane w poznańskim Mu-
zeum Archidiecezjalnym.

Przed 3 laty zawiązał się Spo-
łeczny Komitet Odbudowy Po-
mnika Wdzięczności, który
dąży do, tego by w stulecie od-
zyskania niepodległości - w

2018 r. pomnik zaistniał w kraj-
obrazie Poznania.

W związku z niewyrażeniem
zgody władz miasta Poznania
na otwarcie wystawy Zarząd Re-
gionu Wielkopolska NSZZ „Soli-
darność” przyjął stanowisko, w
którym wyraził zaniepokojenie
działaniami Prezydenta Miasta
Poznania dotyczącymi odmowy
udzielenia zgody na czasową
wystawę na Placu Mickiewicza
„Wdzięczni za Niepodległość”,
której integralną częścią miała
być figura Pana Jezusa.

„Trzeba pamiętać, że Pomnik
Wdzięczności dla mieszkańców
Poznania i Wielkopolan ma
znaczenie historyczne i symbo-
liczne.  Jest wyrazem dążeń nie-
podległościowych i
wolnościowych mieszkańców
naszego regionu i podobnie jak
Powstanie Wielkopolskie i Po-
wstanie Poznańskiego Czerwca
1956 r. wpisuje się w historię na-
szego miasta i regionu.

Dla NSZZ „Solidarność”,
również przez doświadczenie
stanu wojennego,  owa ciągłość
wydarzeń niepodległościowych
doświadczana przez kolejne po-
kolenia ma szczególne znacze-
nie.

Dlatego uważamy, że obo-
wiązkiem władz Miasta Pozna-

nia jest wspieranie, a nie utrud-
nianie, inicjatywy obywatelskiej
realizowanej przez Społeczny
Komitet Odbudowy Pomnika
Wdzięczności mającej na celu
otwarcie wystawy oraz - w ko-
lejnym etapie - odbudowę Po-
mnika.

Uważamy również, że otwar-
cie wystawy czasowej na Placu
Mickiewicza w czerwcu br. nie
tylko nie będzie przeszkadzało,
ale wręcz będzie elementem
ubogacającym uroczystości
związane z Powstaniem Poz-
nańskiego Czerwca 1956 r.  po-
nieważ w pełniejszy sposób
uzewnętrzniony zostanie nurt
niepodległościowy oraz kon-
tekst historyczny dawnych czy-
nów naszych bliskich” –
napisano w stanowisku. 

Członkowie ZR wyrazili na-
dzieję, że prezydent Poznania
pozytywnie rozpatrzy wniosek
dotyczący otwarcia tej wystawy
zapowiadany przez Komitet.

Związkowcy z OPZZ wystąpili
do Trybunału Konstytucyjnego
o zbadanie zgodności z konsty-
tucją i konwencją nr 87 Między-
narodowej Organizacji Pracy
(MOP) przepisów ustawy o
związkach zawodowych. We
wniosku przekazanym Trybu-
nałowi wskazali na sprzeczność
przepisów ustawy z art. 12 i 59
konstytucji, które gwarantują
wolność zrzeszania się w związ-
kach zawodowych, nie wspomi-
nając o ograniczeniach ze
względu na rodzaj zatrudnienia.
Przypomnijmy, że zapisana w
ustawie o związkach zawodo-
wych definicja pracownika jest
zawężona do zapisu zawartego
w przepisach Kodeksu pracy.
Przez to polskie prawo pozwala
zakładać i wstępować do związ-
ków zawodowych jedynie pra-
cownikom zatrudnionym na
etatach.

Wyrok skomentował Piotr
Duda, przewodniczący KK
NSZZ „Solidarność”: - Trybunał
potwierdził to, co już wcześniej
„Solidarność” udowodniła
przed Międzynarodową Organi-
zacją Pracy. Już w 2012 roku po
naszej skardze MOP stwierdziła,
że Polska łamie prawo między-
narodowe w zakresie prawa do

zrzeszania się w związki zawo-
dowe. W następstwie naszej
skargi MOP nakazał Polsce
zmianę prawa w tym zakresie,
ale do tej pory nic się w tej dzie-
dzinie nie wydarzyło. To kolejny
przykład ignorowania partne-
rów społecznych przez koalicję
PO-PSL. Mam nadzieję, że po
wyroku Trybunału polski rząd
do końca swojej kadencji nie-
zwłocznie skieruje do Sejmu od-
powiednią nowelizację.

Wynikających z kodeksu
pracy praw przysługujących
pracownikom,  pozbawione są
osoby, które mają działalność
gospodarczą i pracują na rzecz

jednego pracodawcy. Sędzia
Marek Zubik, sprawozdawca
składu orzekającego powiedział
w uzasadnieniu, że "skoro kon-
stytucja wyraźnie oznaczyła
wolność tworzenia związków
zawodowych, to ustawodawca
nie ma prawa zawężać i okre-
ślać, kto się może w nich zrze-
szać". Trybunał orzekł więc, że
przywilej  zrzeszania się w
związki zawodowe nie powi-
nien należeć tylko do ludzi za-
trudnionych na podstawie
umowy o pracę.

- Wyrok Trybunału Konsty-
tucyjnego otwiera osobom na
umowach śmieciowych i na sa-

mozatrudnieniu drogę do zrze-
szania się i występowania o
zwiększenie poczucia bezpie-
czeństwa w pracy w relacjach z
pracodawcą – komentuje Jaro-
sław Lange, przewodniczący
wielkopolskiej ,,Solidarności”. –
Szczególnie dotyczy to osób na
samozatrudnieniu, które, mimo
że realnie występują w roli pra-
cownika, to nie mają żadnych
praw pracowniczych i żadnej
ochrony wynikającej ze sto-
sunku pracy.  

Według danych Państwowej
Inspekcji Pracy 20 proc. umów
zawieranych w naszym kraju za-
wiera postanowienia nielegalne. 

- Z punktu widzenia polskiej
gospodarki byłoby dobrze, aby
więcej pracowników wstępo-
wało do związków zawodo-
wych, ale na razie sytuacja nie
jest jasna - powiedział w Radiu
TOKFM  Filip Konopczyński z
Fundacji Kaleckiego, która pro-
muje rozwiązania zrównoważo-
nego rozwoju gospodarczego
Polski. - Na pewno konieczna
jest zmiana ustawodawstwa,
aby dać realną siłę pracowni-
kom wykonujących pracę na
umowach cywilno-prawnych -
podkreślił. 
AD

IPN - to już 15 lat...Związki dla pracujących
na ,,śmieciówkach”
Trybunał Konstytucyjny orzekł we wtorek 2 czerwca, że ograniczenie udziału w związkach zawodowych do

pracowników zatrudnionych na etacie jest niekonstytucyjne. Co wyrok oznacza dla pracowników pracujących

na tzw. ,,śmieciówkach'', których razem z osobami na samozatrudnieniu jest w naszym kraju ok. 3 miliony?
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W Panopie walczą o podwyżki

O prasie podziemnej 
w Poznaniu

3 czerwca pracownicy Panopa Lo-
gistik Polska pikietowali przed sie-
dzibą firmy w Swarzędzu. Panopa
jest głównym usługodawcą logis-
tycznym Volkswagena Poznań.

Pracownicy domagają się
wzrostu wynagrodzeń. Roz-
mowy z zakładową „Solidarno-
ścią”, trwające od ponad

miesiąca, nie przyniosły satys-
fakcjonujących rezultatów.

Podwyżki proponowane
przez pracodawcę znacząco od-
biegają od oczekiwań.

Pikieta miała na celu pokaza-
nie niezadowolenia z zarobków
w firmie. Pracownicy świad-
czący pracę w firmie Panopa

chcą pracować oraz godnie żyć.
Poświęcenie, jakie wkładają w
pracę kosztem życia rodzinnego
(praca w weekendy, system
zmianowy), w pełni uzasadnia
ich oczekiwania – mówi prze-
wodniczący Sławomir Koczo-
rowski, przewodniczący „S” w
Panopie.

„Zawołać każdego po imieniu…,
jak nakazywał w swoim wierszu
wielki poeta Zbigniew Herbert.
Przywrócić imię każdemu z pol-
skich żołnierzy walczących o
niepodległość Ojczyzny z wro-
gami wolności naszego kraju. To
zadanie, jakie stało i stoi przed
wszystkimi, którzy poważnie
myślą o swoim dziedzictwie, któ-
remu na imię Polska.

Ten nakaz obowiązuje nas w
odniesieniu do każdego – i tego,
który dowodził, kierował struk-
turami konspiracyjnymi czy od-
działami leśnymi, i tego, który w
konspiracyjnej strukturze czy w
tym oddziale partyzanckim peł-
nił trudną, czasem beznadziejną
służbę. To zobowiązanie odnosi
się do każdego regionu naszej Oj-
czyzny.”

To fragment wstępu do kolej-
nej książki historyka i archiwisty
dr. hab. Waldemara Handke pt.
„Wielkopolska Niezłomna. Żoł-
nierze WSGO „Warta” 1945-
1946”.

Autor zgromadził i opracował
blisko tysiąc biogramów osób
związanych z Wielkopolską Sa-
modzielną Grupą Ochotniczą
„Warta”, największą powojenną
antykomunistyczną organizacją
wojskową w Wielkopolsce. W
swojej pracy korzystał przede
wszystkim z zachowanych w ar-
chiwach akt komunistycznych
organów bezpieczeństwa. 

Publikacja Waldemara Han-

dke jest szczególnie cenna także
dlatego, że ciągle brakuje opraco-
wań dotyczących zarówno ruchu
oporu w Wielkopolsce podczas
okupacji hitlerowskiej, jak i
udziału Wielkopolan w ruchu
antykomunistycznym w okresie
powojennym.

W recenzji dr. Rafała Leśkie-
wicza czytamy, że książka jest nie
tylko cennym źródłem informa-
cji dla badaczy, ale ma szczególne
znaczenie dla bliskich osób anty-
komunistyczego podziemia. 

Waldemar Handke jest współ-
twórcą i prezesem Instytutu im.
gen. Stefana Grota Roweckiego,
redaktorem naczelnym pisma
„Grot”, członkiem Światowego
Związku Żołnierzy Armii Krajo-
wej i Związku Więźniów Poli-
tycznych Okresu Stalinowskiego.
Jest autorem wielu książek i
opracowań z zakresu historii naj-
nowszej, w tym m.in. historii
leszczyńskiej „Solidarności”, z
którą jest związany od początku
istnienia Związku. 

Niedawno ukazała się książka
pt. „Prasa podziemna opozycji
politycznej w Poznaniu od
wprowadzenia stanu wojen-
nego do porozumień Okrąg-
łego Stołu 1981-1989”. To
Twoja praca doktorska, bar-
dzo obszerna. Dlaczego wy-
brałeś taki właśnie temat?
- Tematem tym zajmowałem się
już dawno, pierwsze materiały
zbierałem już w latach 90-tych.
Razem z kolegą zamierzaliśmy
opublikować bibliografię prasy
podziemnej w Poznaniu, ale
ostatecznie nie zrealizowaliśmy
tego. Później zdecydowałem się
napisać coś obszerniejszego, opi-
sać szerzej prasę podziemną,
która wychodziła w Poznaniu.
W stanie wojennym w ówczes-
nym województwie poznańskim
Poznań pozostał ośrodkiem do-
minującym do końca lat 80-tych
(poza tym prasa podziemna wy-
chodziła tylko w Gnieźnie i Śre-
mie). Wcześniej ukazywały się
tylko drobne wspomnienia o
działalności wydawniczej, arty-
kuły przyczynkarskie. Uważa-
łem, że ten problem zasługuje na
opracowanie całościowe, jak
najdokładniejsze, tym bardziej,
że w miarę upływu lat okazy-
wało się, iż nie wszystko można
będzie odtworzyć. Te trudności
dotyczą głownie początku stanu
wojennego. W okresie później-
szym sytuacja była bardziej
ustabilizowana.

Czy wynika to z głębszego za-
konspirowania w pierwszym
okresie, czy też z tego, że by-
wały to działania żywiołowe –
ukazywało się kilka numerów
w niewielu egzemplarzach
maszynopisu, a później ury-
wało się?
- Z jednej strony ten pierwszy
okres wymuszał większą konspi-
rację, ale też – wydaje się – było
w to zaangażowanych więcej
osób, które później nie konty-
nuowały działalności i jakby
znikały z pola widzenia.

Jakie przyjąłeś założenia swej
pracy? Omawiasz prasę wg ty-
tułów, okresów ukazywania
się, wydawców?

- Najpierw zaproponowałem po-
dział wg kryterium wydawców
prasy. Ponadto przebadałem, o
czym pisano na jej łamach –
przyjąłem tu podział chronolo-
giczno-problemowy, czyli jakie
tematy podejmowano w czasie
stanu wojennego, w okresie po
jego formalnym zniesieniu i
wreszcie pod koniec lar 80-tych.
Poza tym przedstawiłem naj-
ważniejsze problemy dotyczące
funkcjonowania niezależnego
obiegu wydawniczego,  czyli or-
ganizowanie zaplecza technicz-
nego, funkcjonowanie drukarni,
funkcjonowanie kolportażu.
Także podjąłem próbę opisania,
do jakich środowisk te czaso-
pisma docierały. I wreszcie omó-
wiłem – na ile to było możliwe
pod względem źródłowym –
jakie działania prowadziła
służba bezpieczeństwa wobec
niezależnego obiegu wydawni-
czego.

Masz swoją własną ocenę naj-
bardziej znaczących pism czy
to od strony zawartości mery-
torycznej, czy też częstotliwo-
ści ukazywania się? Które
oceniasz najwyżej?
- Częstotliwość ukazywania się
trudno określić. Generalnie te
czasopisma ukazywały się nie-
regularnie, tutaj miesięcznik nie
zawsze był miesięcznikiem. Na-
tomiast jeżeli chodzi o wartość
merytoryczna, trzeba powie-
dzieć, ze załamach tych czaso-
pism podejmowano wszystkie
tematy. Oczywiście różne
sprawy dominowały w różnych
okresach. W pierwszy okresie

stanu wojennego to przede
wszystkim wiadomości bieżące,
o internowanych, o różnych for-
mach oporu, o represjach, aresz-
towaniach.  Następne lata to
częściej analizy sytuacji gospo-
darczej, politycznej, dyskusje
programowe. 
Trudno tu pokusić się o jakiś
ranking tych czasopism. Wyda-
wały je różne środowiska, a ich
zawartość też była dostosowana
do różnych potrzeb. Ilościowo –
najwięcej wydawała „Solidar-
ność”. Inny charakter miały
pisma studenckie, inny uczniow-
skie. W niektórych czasopis-
mach ukazywały się – pod
pseudonimami – artykuły nau-
kowców, historyków, ekonomis-
tów, politologów. Trzeba też
zauważyć pisma środowisk lite-
rackich, czy szerzej kultural-
nych.

Sporo lat minęło, pamięć jest
zawodna, a ludzie wykruszają
się w sposób naturalny. W
jakim stopniu utrudniało to
zbieranie materiałów?
- Jest pewna liczba czasopism, do
których redaktorów nie udało
mi się dotrzeć i nie wiadomo, czy
w ogóle się uda. Kto wydawał:
„Komunikat”, którego ukazały
się co najmniej 4 numery na po-
czątku stanu wojennego, „Wia-
domości Komentarze”
wychodzące w formie maszyno-
pisu w 1982 r.,  czy też pismo
„Kotwica”? Ale, o dziwo, także w
przypadku „Solidarnośći-Poz-
nań”, która ukazywała się cały
czas, kłopoty sprawiało ustale-
nie wszystkich redaktorów czy
też numeracji. A już pół-żartem
dodam, że bardzo trudno było
mi zrezygnować z dużej ilości
ilustracji.

Miejmy nadzieję, że po tej
publikacji odezwą się osoby
związane z poznańskimi cza-
sopismami konspiracyjnymi,
do których nie dotarłeś. 
Zachęcam wszystkich zaintere-
sowanych do udziału w spotka-
niu z Autorem i jego książką 11
czerwca o godz. 18.00 w Biblio-
tece Raczyńskich.
Rozmawiała AN

PROFIT CLUB  

NASI PARTNERZY O SOBIE

Rozmowa z dr. PRZEMYSŁAWEM ZWIERNIKIEM – historykiem, 

pracownikiem Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Poznaniu

59. rocznica Czerwca ’56   
Obchody 59. rocznicy Powstania Poznańskiego Czerwca 1956 r. 

będą trwały od 14 do 28 czerwca.

a Rozpocznie je tradycyjnie Msza św. w intencji Ofiar Czerwca’56, pracowników H. Ce-
gielski S.A., ZNTK S.A., MPK Poznań Sp. z o.o. –  odprawiona w niedzielę 14 czerwca o
godz. 9.30 w kościele p.w. Zmartwychwstania Pańskiego przy ul. Dąbrówki 4.
a W kolejną niedzielę 21 czerwca o godz. 8.00 Msza św. w intencji Ofiar Czerwca ’56 i
pracowników Szpitala im. Fr. Raszei zostanie odprawiona w kaplicy szpitalnej. Po liturgii
złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkową (ul. Mickiewicza 2).
a O godz. 9.30 nastąpi składanie kwiatów pod tablicą Romka Strzałkowskiego przy ul.
R. Strzałkowskiego (narożnik ul. Dąbrowskiego), a o godz. 10.00 – pod tablicą Petera
Mansfelda (ul. Petera Mansfelda).
(C.d. informacji o obchodach  w następnym numerze oraz na stronie www.soliarnosc.poz-
nan.pl)


