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Losy pilskiej „Solidarności” są
odzwierciedleniem ogólno-
polskiej działalności pod-
ziemnej „Solidarności”. 

Po wprowadzeniu stanu wo-
jennego internowano 48 pil-
skich działaczy „Solidarności”,
którzy byli przetrzymywani we
Wronkach, Gębarzewie i Kwi-
dzynie. Pozostali na wolności
działacze próbowali kontynuo-
wać działalność podziemną. Na
przełomie 1981 i 1982 roku po-
wstał Regionalny Komitet Straj-
kowy NSZZ „Solidarność” Piła.
RKS utrzymywał kontakty z za-
kładami pracy w Wałczu, Jastro-
wiu, Trzciance i Chodzieży. W
grudniu 1982 r. RKS przekształ-
cił się w Regionalną Komisję
Wykonawczą NSZZ „Solidar-

ność” Region Piła. Struktura ta
wydawała pisma: „Lech” (1982-
1986) i „Robotnicy” (1983-1987).
W Polamie aktywnie działała

TKZ NSZZ „Solidarność” wyda-
jąca „Robotnicy 83 – Informa-
tor” (1983) i „Protest” (1987).

W 1983 roku w Pile powstała
zaprzysiężona grupa Solidarno-
ści Walczącej zorganizowana
przez J. Gruszkowskiego. Wyda-
wała ona dwa pisma: „Funda-
mentalista. Niezależne Pismo
Społeczne” (1983) i „Informator.
Wolni i Solidarni” (1984-1986).
W 1986 r. centrala SW we Wroc-
ławiu, podejrzewając przejęcie
przez SB kontroli operacyjnej
nad pilskim oddziałem, zerwała
z nim kontakty. Wtedy aktywi-
ści SW podjęli działalność w
RKW NSZZ „Solidarność”. 

Książka prezentuje przede
wszystkim podziemie tworzone
przez działaczy pilskich od

chwili wprowadzenia stanu wo-
jennego oraz ich sylwetki. Bio-
gramy zawarte w niniejszej
monografii powstały w latach
2013-2015 w ramach projektu
pt. „Zapomniani Niepokorni”,
finansowanego przez Zarząd
Regionu Wielkopolska NSZZ
„Solidarność”. 

Encyklopedia Pilskiej Soli-
darności została wydana przez
wrocławskie wydawnictwo .
„Lena” w cyklu „Biblioteka Soli-
darności Walczącej”

Zamówienia można składać
pod nr. 603 96 46 39 lub 
e-mail: info@wydawnictwo-
lena.pl. Dystrybcja w Pile: 
tel. 534 462 913 
Cena detaliczna: 25,00 zł

Leszczyńska Fabryka Pomp Sp.
z o.o. w Lesznie oraz Stadnina
Koni Pępowo Sp. z o.o. 
w Gogolewie to dwie firmy z Re-
gionu Wielkopolska wyróż-
nione Certyfikatem Pracodawca
Przyjazny Pracownikom. 

Komisja Certyfikacyjna doko-
nała oceny wniosków nadesła-
nych na konkurs „Pracodawca
Przyjazny Pracownikom”, m.in.
biorąc pod uwagę przestrzega-
nie prawa pracy, zawieranie
układów zbiorowych pracy, za-
trudnianie pracowników na
czas nieokreślony, uzwiązko-
wienie, funkcjonowanie rady
pracowników oraz przeciwdzia-
łanie mobbingowi.

Laureatami tegorocznego
Konkursu zostało 27 firm spoś-
ród 36 zgłoszonych. Kandyda-
tów zgłaszają podstawowe

jednostki organizacyjne „Soli-
darności”. Wyróżnione firmy
szanują prawa pracowników
oraz prowadzą u siebie dialog
społeczny. Certyfikatem można
się posługiwać przez okres
trzech lat.

Była to już 10. edycja Kon-
kursu organizowanego pod pat-
ronatem Prezydenta Rzeczy-
pospolitej.

Pełna lista laureatów: solidar-
nosc.org.pl

Mimo chłodu i padającego
deszczu 21 grudnia przyszli na
pl. Kolegiacki, aby powiedzieć
prezydentowi i radnym debatu-
jącym tego dnia nad budżetem
miasta, że nie ma zgody na pro-
ponowany wzrost płac w 2018 r.
Zabierający głos przedstawiciele
różnych instytucji informowali
o dramatycznej sytuacji finan-
sowej zatrudnionych w nich
pracowników.  

Związki zawodowe od trzech
lat prowadzą negocjacje z wła-
dzami miasta. Jednym z efektów
rozmów było zobowiązanie pre-
zydenta Jacka Jaśkowiaka do
podniesienia płac o 700 zł do
końca kadencji władz samorzą-
dowych czyli do 2018 r. Jak jed-
nak wynika z przedstawionej
propozycji umowa zostanie
zrealizowana zaledwie w małej
części, bowiem w 2016 r. pod-
wyżka wyniosła 100 zł, w 2017 r.
200 zł, a w roku 2018 ma to być
100 zł.

Pracownicy i reprezentujący
ich przedstawiciele związków
zawodowych czują się oszukani,
czego wyraz dali zarówno pod-
czas pikiety przed urzędem
miasta jak i 18 grudnia kiedy to
kilkuset z nich 18 grudnia zapeł-
niło korytarze poznańskiego ra-
tusza, aby przekazać
prezydentowi pismo zawiera-
jące ich postulaty.  

Czujemy się również oszu-
kani i zawiedzeni poziomem
wzajemnej relacji bowiem nie

dotrzymał Pan Prezydent da-
nego nam słowa - napisali w pe-
tycji skierowanej do prezydenta.

Związkowcy podkreślają, że

jest to zaprzeczenie niepisanej,
ale wypowiedzianej przez Pana
Prezydenta i zapamiętanej przez
wszystkich szefów związków

zawodowych w grudniu 2016
roku, ustnej umowy, że wzrost
wynagrodzenia do końca bieżą-
cej kadencji samorządowej po-
winien osiągnąć poziom średnio
700 zł dla każdego pracownika 

Pismo złożono wówczas na
ręce sekretarza miasta Stani-
sława Tamma, gdyż mimo
wcześniejszego powiadomienia
o zamiarze spotkania J. Jaśko-
wiak nie przyjął protestujących
osobiście.

Prezydent nie wykonał ża-
dnego ruchu Nie doczekaliśmy
się odpowiedzi na nasze pismo,
stąd nasza dzisiejsza wizyta –
mówił przewodniczący wielko-
polskiej „S” Jarosław Lange. 

Wreszcie prezydent J. Jaśko-
wiak wyzwany wielokrotnie
okrzykami „Prezydencie zapra-
szamy” wyszedł do protestują-
cych. - Zdaję sobie sprawę, że
kwestie dotyczące wynagrodzeń
budzą zawsze wiele emocji.  Po-
stulaty pracowników samorzą-
dowych zawsze traktuję z
najwyższą uwagą – powiedział
m.in. do zebranych, według któ-
rych takie słowa słyszeli już nie-
jednokrotnie, jednak teraz
żądają nie słów lecz realizacji
zawartych porozumień.

Protest zakończył się przej-
ściem szefów związków zawo-
dowych na salę obrad, gdzie
trwała sesja rady miasta i wrę-
czyli radnym teczki, zawierające
paski z wypłatami pracowników
budżetówki.

Poznańska budżetówka 
walczy o podwyżki
„Żądamy wyższych płac”, „Nie odpuścimy”, „Prezydent do roboty, za 1500 zł”, 
„Prezydencie oszukałeś” – skandowali pracownicy instytucji budżetowych podległych
miastu, którzy po raz kolejny w tym miesiącu zjawili się przed poznańskim ratuszem, 
aby domagać się podwyżek płac. 

Encyklopedia pilskiej Solidarności

Przyjazny pracodawca

W Belgii 96 proc. pracowni-
ków obejmują układy zbio-
rowe, w Polsce zaledwie 10
proc. Znikoma liczba branżo-
wych układów zbiorowych
skutkuje niskimi wynagrodze-
niami nie tylko jeśli chodzi o
płacę minimalną, lecz przede
wszystkim średnimi zarob-
kami, to jeden z głównych
wniosków polsko-belgijskiej
konferencji dot. wynagrodzeń
i układów zbiorowych.

W dniu 14 grudnia 2017 r. od-
była się w Brukseli konferencja
podsumowująca dwumie-
sięczny projekt OPZZ, NSZZ
„Solidarność” oraz belgijskiej
konfederacji związków zawodo-
wych ACV-CSC dotyczący wy-
nagrodzeń, negocjacji
zbiorowych oraz walki z dum-
pingiem społecznym. Projekt –
w całości finansowany przez

rząd belgijski – miał na celu po-
równanie metod ustalania wy-
nagrodzeń, zbiorowego prawa
pracy oraz przeciwdziałania
dumpingowi społecznemu.

Uczestnicy projektu zapo-
znali się z systemami wynagra-
dzania oraz porównali systemy
zbiorowego prawa pracy w Bel-
gii i Polsce. Zostały wybrane naj-
ważniejsze dokumenty
regulujące wspomniane zagad-
nienia, które ukażą się pod ko-
niec roku w języku polskim i
francuskim wraz z innymi ma-
teriałami związanymi z projek-
tem. Ze strony polskiej są to akty
prawne: Ustawa o płacy mini-
malnej, Radzie Dialogu Społecz-
nego oraz jeden z układów
zbiorowych pracy.

W ramach projektu, delegacja

Moc układów zbiorowych

Wszelkiej pomyślności 
i zmian tylko na lepsze. 
Wielu pięknych, szczęśliwych chwil,
uśmiechu oraz sił i wytrwałości 
w dążeniu do wytyczonych 
przez siebie celów. 
Nowy Rok niech przyniesie 
spełnienie nadziei i oczekiwań, 
zaś życie prywatne 
i zawodowe przysporzy 
radości oraz satysfakcji. 
Niech się Wam darzy!

Życzy 
Redakcja 

ciąg dalszy na str. 2
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Wielkopolska „Solidarność”,
podobnie jak w latach po-
przednich, włączyła się w
akcję „Dary dla Wilnian” orga-
nizowaną przez poznański od-
dział Towarzystwa Miło-
śników Wilna i Ziemi Wileń-
skiej z udziałem Caritas Archi-
diecezji Poznańskiej. Po
trwającej 4 dni zbiórce grupa
członków i przyjaciół Towa-
rzystwa wraz z przedstawicie-
lami Caritasu zawiozła dary na
Wileńszczyznę autokarem
prowadzonym przez świętego
Mikołaja. 

Oto relacja organizatora 
wyjazdu.
W dniach 4 - 7 grudnia udaliśmy
się na Litwę. Przekazaliśmy dary
serca, które trafiły do szkół z
polskim językiem wykładowym
w Wilnie oraz w rejonie wileń-
skim. Do oddziałów przedszkol-
nych, podstawowych i średnich
- do szkół: Jana Pawła II w Wil-
nie, w Duksztach Pijarskich,
Rzeszy Wielkiej, Podbrodziu,
Mejszagole i Kolonii Wileńskiej.
Byliśmy wszędzie mile oczeki-
wanymi gośćmi. A Święty Miko-
łaj z pomocnikami robił furorę.
By się odwdzięczyć  nauczyciele
i uczniowie przygotowali wspa-
niałe programy z recytacją, tań-
cem i śpiewem. To zawsze
bardzo wzruszające chwile.

Pojechaliśmy do Zułowa, by
wziąć udział w oficjalnych uro-
czystościach z okazji 150. rocz-
nicy urodzin przyszłego męża
stanu, współtwórcy Niepodleg-
łej Polski, Marszałka Józefa Pił-
sudskiego. Spotkaliśmy wielu
naszych Rodaków z Polski, Bia-
łorusi i Litwy, m. in. przedstawi-
cieli Związku Polaków na Litwie,
którzy byli głównymi organiza-
torami tej podniosłej uroczysto-

ści towarzyszył nam poczet
sztandarowy Światowego
Związku Żołnierzy AK Środowi-
sko „Ostra Brama”. Potem uda-
liśmy się do Powiewiórki, do
kościoła pw. św. Kazimierza, by
w Roku Marszałka Józefa Piłsud-
skiego, zobaczyć, gdzie został
ochrzczony. Nawiedziliśmy
także Cmentarz na Rossie, a przy
Jego Mauzoleum złożyliśmy
kwiaty i zapaliliśmy znicze.

Byliśmy na Cmentarzu Woj-
skowym na Antokolu, na pol-
skiej kwaterze, gdzie
pochowano legionistów i żoł-
nierzy Wojska Polskiego, którzy
polegli lub zmarli z ran w latach
1919-1920, a krzyże na ich gro-
bach przepasaliśmy, zgodnie z
wieloletnią tradycją, biało-czer-
wonymi wstęgami.

Złożyliśmy krótką wizytę w
Mejszagole w „pałacyku”-Mu-
zeum ks. prałata Józefa Obremb-
skiego, niekwestionowanego

autorytetu moralnego i żywej le-
gendy miejscowych Polaków,
który zmarł w 2011 r. w wieku
105 lat. Za swoją działalność ks. J.
Obrembski – nazywany Patriar-
chą Wileńszczyzny został uho-
norowany  najwyższymi
polskimi odznaczeniami pań-
stwowymi m.in. Krzyżem Ko-
mandorskim z Gwiazdą Orderu
Zasługi RP, Krzyżem Wielkim
Orderu Zasługi RP.

W intencji wszystkich Dar-
czyńców, Sympatyków i Człon-
ków Towarzystwa została
odprawiona Msza św. konceleb-
rowana w Ostrej Bramie oraz w
Kaplicy klasztoru Sióstr Miło-
sierdzia – miejscu, gdzie po-
wstał obraz „Jezu, ufam Tobie”. 

Naszych przyjaciół, którzy
przyczynili się do tej akcji za-
praszamy na Opłatek Wileński 4
stycznia o godz. 16.30 do sali
pod Zegarem w C. K. ZAMEK w
Poznaniu. 

Główne uroczystości rozpoczęła
Msza św. w kościele oo. Domini-
kanów, który w okresie stanu
wojennego był schronieniem
dla prześladowanych działaczy
opozycji i ich rodzin. Liturgii
przewodniczył oraz homilię wy-
głosił reprezentujący metropo-
litę poznańskiego ks. kanonik
Leonard Poloch.

Po Mszy św. złożono kwiaty
przed tablicą znajdującą się w
krużgankach klasztoru, na któ-
rej widnieją nazwiska poległych
w czasie stanu wojennego w
Poznaniu: Wojciecha Cieślewi-
cza, Piotra Majchrzaka, o. Ho-
noriusza, Jana Ziółkowskiego i
Jerzego Karwackiego. Następnie
zebrani, w asyście licznych po-
cztów sztandarowych, przeszli
pod pomnik Poznańskiego
Czerwca 1956 r.

Jarosław Lange, przywołując
nazwiska osób, które straciły
życie w wyniku wprowadzenia
stanu wojennego oraz przypo-
minając tysiące więzionych,
prześladowanych i szykanowa-
nych stwierdził, że to jest ofiara
i cena za to, żebyśmy dzisiaj
mogli żyć w wolnej Polsce.

- Niezwykle bolesną refleksją
jest to, że osoby, które zabijały,
mordowały, więziły, interno-
wały, wyrzucały ludzi z pracy, z
uczelni nie były z obcych pań-
stw, to byli Polacy. Nasi rodacy –
mówił J. Lange.

Podkreślił: - Bez względu na
to, kim dzisiaj jesteśmy, jakie
pełnimy funkcje społeczne, bez
względu na poglądy polityczne
ponosimy ogromną odpowie-
dzialność za budowanie wolnej
Polski. I to budowanie musi być
oparte na prawdzie oraz na po-
szanowaniu drugiego czło-
wieka. To jest zadanie dla
każdego z nas.

Uroczystość zakończyło zło-
żenie kwiatów pod pomnikiem
Poznańskiego Czerwca 1956 r. 

Jarocin – spektakl Ulicznego
Teatru Ognia
W kościele p.w. św. Marcina zos-

tała odprawiona Msza św. w in-
tencji Ofiar stanu wojennego.
Słowo duszpasterskie skierował
do wiernych ksiądz prałat Da-
riusz Matusiak. Po Mszy św. zło-
żono kwiaty i zapalono znicze
pod pomnikiem „Solidarności”.

Zebrani na jarocińskim
rynku wysłuchali wystąpień
Sławomiry Jakrzewskiej, prze-
wodniczącej terenowego od-
działu Zarządu Regionu
Wielkopolska NSZZ „Solidar-
ność”, oraz burmistrza miasta
Adama Pawlickiego. Roczni-
cowe obchody zakończył bra-
wurowo wykonany spektakl
Ulicznego Teatru Ognia „An-
thony Street” prowadzonego
przez o. Cordiana Szwarca.

Piła – spotkanie z Andrzejem 
i Joanną Gwiazdami
Obchody rozpoczęto 13 grudnia
od złożenia wiązanek kwiatów i
zapalenia zniczy pod pamiąt-
kową tablicą na Rondzie Soli-
darności. 14 grudnia w asyście
pocztów sztandarowych kape-
lan pilskiej „Solidarności” ks. Ja-
rosław Wąsowicz odprawił
Mszę św. w intencji Ojczyzny i
Ofiar stanu wojennego. W trak-
cie liturgii została pobłogosła-
wiona figura  Patrona
„Solidarności” bł. ks. Jerzego Po-
piełuszki, która będzie miała
swoje stałe miejsce w siedzibie
Oddziału. Wieczorem w wypeł-
nionej po brzegi sali BWA od-

było się spotkanie z Joanną i An-
drzejem Gwiazdami, po spotka-
niu szanowni goście otworzyli
wystawę fotografii Marka Lapisa
pt. „Biało- czerwona”.

Leszno – przypomnienie 
sylwetek represjonowanych 
i ich oprawców
Delegacje władz miasta i re-
gionu oraz przedstawiciele or-
ganizacji zakładowych złożyli
wiązanki kwiatów i zapaliły zni-
cze pod pomnikiem Ludziom
Solidarności na Skwerze im.
Anny Walentynowicz przy Ron-
dzie Solidarności. Głos zabrał
Karol Pabisiak, który przypo-
mniał, że w stanie wojennym in-
ternowano 10.000 działaczy
„Solidarności” i opozycji anty-
komunistycznej, z czego w re-
gionie leszczyńskim 73 osoby. 

Następnie w siedzibie lesz-
czyńskiej „S” uczestnicy wysłu-
chali prelekcji prof. Waldemara
Handke pt. „Stan wojenny – dla-
czego?”

Instytut Pamięci Narodowej
przygotował dla wszystkich na-
klejki z hasłem „Zapal Znicz
Wolności 13 XII o godz. 19.30”
oraz okolicznościowe ulotki za-
wierające m.in. nazwiska osób
internowanych, których już nie
ma wśród nas, a także sylwetki
leszczyńskich komendantów i
naczelników SB i KWMO zwal-
czających „Solidarność” w sta-
nie wojennym.

36 lat temu komuniści
wprowadzili 
stan wojenny

Dla naszych Rodaków
na Kresach

belgijskich związkowców w
dniach od  30 listopada   do 1
grudnia odwiedziła Warszawę,
gdzie spotkała się z przedstawi-
cielami Ministerstwa Rodziny
Pracy i Polityki Społecznej,
Rady Dialogu Społecznego oraz
Głównego Urzędu Statystycz-
nego.

Nie jest zaskoczeniem, że
Polska w porównaniu z Belgią
wypada bardzo słabo jeśli cho-
dzi o wynagrodzenia. W Belgii
układami zbiorowymi pracy ob-
jęty jest prawie każdy pracownik
(96 % zatrudnionych), w Polsce
zaledwie co dziesiąty (10 do 16
% osób zatrudnionych; dane
według informacji Europej-
skiego Instytutu Edukacyjnego
ETUI). Znikoma liczba branżo-
wych układów zbiorowych
skutkuje niskimi wynagrodze-
niami nie tylko jeśli chodzi o
płacę minimalną, lecz przede
wszystkim średnie zarobki. In-
teresującym rozwiązaniem w

ustalaniu wynagrodzenia w Bel-
gii jest zasada indeksacji – pra-
wie automatycznego wzrostu
wynagrodzenia powiązanego ze
wzrostem inflacji.

„To co nas szczególnie zain-
teresowało w negocjacjach pła-
cowych – powiedział Adam
Rogalewski, koordynator pro-
jektu ze strony OPZZ – to uza-
leżnienie wynagrodzenia w
Belgii od wzrostu wynagrodze-
nia w krajach sąsiednich, czyli
Holandii, Niemczech czy Fran-
cji. Według belgijskich związ-
ków, wynagrodzenie powinno
być konkurencyjne także po to,
żeby nie doprowadzić do od-
pływu wykwalifikowanej siły
roboczej z kraju. Gdyby zastoso-
wać tę regułę do Polski, to po-
równując nasze zarobki z
Niemcami czy Czechami, mog-
libyśmy skutecznie domagać się
podwyższenia wynagrodzeń dla
polskich pracowników”.

„Ciekawe podejście do mini-
malnego wynagrodzenia jest w
Belgii, gdzie dodatkowo nego-
cjuje się je wzwyż dla każdego z

sektorów gospodarczych. Jest to
zasługa sektorowego podejścia
do wynagrodzeń, którego nie
ma w Polsce. Polskie związki od
dawna postulują, aby pracow-
nicy byli godnie wynagradzani,
a osoby pracujące w tym samym
miejscu i wykonujące tę samą
pracę otrzymywały takie samo
wynagrodzenie” – powiedziała
Katarzyna Raca, koordynatorka
projektu ze strony NSZZ „Soli-
darność”.

W ramach projektu związ-
kowcy belgijscy szczególną
uwagę poświęcili sektorowi
transportu narażonemu na
przypadki dumpingu płaco-
wego, zwłaszcza jeśli chodzi o
polskich kierowców wykonują-
cych pracę poza terytorium Pol-
ski. Ich wynagrodzenie w
większości składa się z wypłaca-
nych diet oraz ryczałtów za do-
jazdy, które nie wliczają się do
podstawy odliczanej na ubez-
pieczenie społeczne, co skut-
kuje niższą emeryturą w
przyszłości.
kzd, tysol.pl

Moc układów zbiorowych
ciąg dalszy ze str. 1

W południe 13 grudnia przewodniczący wielkopolskiej „Solidarności” Jarosław Lange,
wicewojewoda wielkopolski Marzena Maląg oraz przedstawiciele organizacji 
kombatanckich złożyli kwiaty pod pomnikiem ks. Jerzego Popiełuszki oraz tablicami 
poświęconymi pamięci Wojciecha Cieślewicza, Piotra Majchrzaka i ojca Honoriusza.




