
Po raz drugi, 21 stycznia br.,
odbył się w Poznaniu Między-
narodowy Turniej Piłki Halowej
,,Razem przeciwko rasizmowi”.
Ponownie ,,Solidarność” patro-
nowała wydarzeniu.

W drugiej edycji, o puchar
turnieju walczyło 13 drużyn
składających się ze studentów
zagranicznych uczących się na
wszystkich wyższych uczel-
niach Poznania. Byli reprezen-
tanci z 12 krajów m.in. z
Kazachstanu, Portugalii, Nie-
miec, Syrii, Egiptu i Turcji, kra-
jów Ameryki Łacińskiej.
Zwycięzcami Turnieju zostali
studenccy gracze z Portugalii.
Drugie miejsce zajęła drużyna
Nigerii, trzecie Niemiec, a
czwarte Hiszpanii.

Impreza miała nie tylko wy-
miar sportowy, ale też integra-
cyjny i kulturalny. Startujący w
niej zagraniczni studenci przy-
gotowali stoiska tematyczne
prezentujące kulturę krajów, z
których pochodzą. Można było
zobaczyć sztukę arabskiej kali-
grafii, spróbować orientalnej
kawy i tureckiego deseru
aszure. Obiad dla wszystkich

zawodników przygotowali stu-
denci z Turcji. W przerwach im-
prezy można było obejrzeć
pokaz brazylijskiej sztuki walki
capoeira i pokaz tureckiego
tańca kolbasti.

- Sam nie spotkałem się w
Polsce z przejawami rasizmu, ale
wiem, że to zjawisko istnieje –
mówi Muammer Durmus, za-
wodnik z Turcji. – Myślę, że nie-
chęć do innych nacji, koloru
skóry, innej kultury wynika
przede wszystkim z uprzedze-
nia do czegoś, czego się nie zna
i w związku z tym ulega się ste-
reotypom, zwykle negatywnym.
Dlatego oprócz zabawy, chcemy
tu poznaniakom pokazać naszą
kulturę, tak jak my poznajemy
waszą studiując w Polsce. Poza
tym dobrze się tu bawimy i inte-
grujemy.

Patronatem honorowym
Turniej objął prezydent Pozna-
nia, a Ewa Bąk, dyrektor wy-
działu sportu Urzędu Miasta
oficjalnie otworzyła imprezę,
przekazując uczestnikom piłkę
z autografem Michela Plati-
niego.
A. Dolska
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W specjalnym liście przewodniczący wielko-
polskiej „S” Jarosław Lange podziękował
wszystkim, którzy zaangażowali się w zbie-
ranie podpisów pod wnioskiem o przepro-
wadzenie referendum w sprawie
podwyższenia i zrównania wieku emerytal-
nego kobiet i mężczyzn oraz tym, którzy ten
wniosek poparli.

„Dzięki determinacji wszystkich struktur
Związku oraz członków i sympatyków
NSZZ Solidarność udało się w krótkim cza-
sie zebrać ustawowo wymaganą liczbę pod-
pisów. Akcja jednak się nie skończyła.
Apelujemy o dalszą mobilizację. Solidar-
ności zależy na jak największej liczbie pod-
pisów, bo tylko w ten sposób możemy
zmusić rząd do uszanowania woli milionów
Polaków.

Szerokie poparcie dla naszej inicjatywy
świadczy tym, jak ważny dla całego
społeczeństwa jest problem zabezpieczeń
emerytalnych. Rząd nie może tak kluczo-
wych decyzji podejmować arbitralnie bez
konsultacji społecznych.”

Najprawdopodobniej jeszcze w tym ty-
godniu wszystkie zebrane podpisy zostaną
przekazane Marszałek Sejmu. b

Z Solidarnością
przeciw rasizmowi

Marsz Zwycięstwa

O gazie mówi się i pisze w Polsce
przeważni, gdy drożeje, gdy go
brakuje albo może zabraknąć.
Takiemu kontekstowi sprzyja
każda zmiana taryfy zatwier-
dzana przez Urząd Regulacji
Energetyki oraz nadejście mroź-
nej zimy. Spadek słupka rtęci w
termometrach sprzyja ponadto
odnowieniu dyskusji o bezpie-
czeństwie energetycznym kraju
i uzależnieniu od dostaw z Rosji.
Mniejszą uwagę, jeżeli w ogóle,
poświęcają media wydarze-
niom, które wiążą się ze zmia-
nami obecnego stanu w zakresie
zapewnienia dostaw odbiorcom
i złamania poradzieckiego mo-
nopolu.

Miesiąc temu Mikołaj Budza-
nowski – Minister Skarbu Pań-
stwa dokonał we wsi Wykroty
koło Zgorzelca otwarcia nowo-
czesnego gazociągu Jeleniów –
Dziwiszów, stanowiącego istotny
element programu rozbudowy
systemu przesyłowego gazu
ziemnego na Dolnym Śląsku. In-
westycja zrealizowana przez
Operatora Gazociągów Prze-
syłowych GAZ-SYSTEM S.A.
umożliwia importu gazu z kie-
runku zachodniego i stwarza
możliwość wprowadzenia realnej

konkurencji na polskim rynku
gazu oraz dywersyfikację dostaw.

Budowę 65-kilometrowego
gazociągu poprzedziła rozbu-
dowa przepustowości tzw. pun-
ktu pomiarowego w Lasowie na
granicy polsko-niemieckiej. To
przejście transgraniczne daje
perspektywy zakupu gazu ziem-
nego na konkurencyjnym rynku
europejskim po cenie niższej niż
oferowana przez rosyjski Gaz-
prom. Zmodernizowany system
przesyłowy na Dolnym Śląsku
umożliwi import błękitnego su-
rowca do Polski z kierunku za-
chodniego w ilości ok. 1,5 mld
m3 rocznie. Wpłynie to na
zwiększenie niezależności pol-

skiego systemu gazowego od
dostaw ze Wschodu. Dostęp do
przejścia w Lasowie ma każdy
uczestnik rynku, a GAZ-SYS-
TEM przydzielił, w otwartej pro-
cedurze, przepustowość m.in.
dla PKN Orlen i Zakładów Che-
micznych Police.

Uruchomienie nowego gazo-
ciągu miało charakter symbo-
liczny. Minister Budzanowski
porównał zakończoną inwesty-
cję - w kontekście uzyskiwania
przez Polskę niezależności
energetycznej od Rosji - do bu-
dowanego terminala gazu skro-
plonego w Świnoujściu tzw.
gazoportu. Powiedział, że roz-
poczęła się realna integracja z

zachodnim rynkiem gazu, a gra-
nica energetyczna Europy prze-
sunęła się na wschód.

Przedsięwzięcie wpisuje się
w postępującą liberalizację
rynku gazu i wdrażanie modnej
idei wolności wyboru gospodar-
czego. Do Polski płynie relatyw-
nie tani gaz z Niemiec,
niezależnie od tego gdzie go wy-
dobyto, na przykład w Rosji, Al-
gierii czy Katarze.

W celu zwiększenia importu
niezbędne są dalsze inwestycje.
GAZ- SYSTEM planuje zarówno
rozbudowę przejścia w Lasowie,
jak i budowę kolejnych gazo-
ciągów. Docelowo powstanie
swoisty korytarz na linii Niemcy
– kraje nadbałtyckie.

Stały rozwój systemu polskich
gazociągów przesyłowych, inte-
gracja z systemami zagranicz-
nymi oraz budowa gazoportu w
Świnoujściu są niezbędne, gdyż
w efekcie końcowym pozwolą na
korzystanie z gazu przez rosnącą
rzeszę klientów i na dokonywa-
nie tańszych zakupów na rynku
europejskim. Jest to istotne, gdyż
rola gazu jako surowca energe-
tycznego, a co się z tym wiąże -
popyt, wciąż wzrasta.
Paweł Selan

Gaz nie tylko ze Wschodu
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Referendum emerytalne
Zebraliśmy w kraju 1,2 mln,

a w naszym Regionie
ponad 66 tys. podpisów

Powstanie Wielkopolskie wy-
buchło od 27 grudnia 1918 r., a
zakończyło się zwycięsko 19
lutego1919r.Wartoonimprzy-
pominać przy każdej okazji.
Uczcijmy więc rocznicę zwy-
cięstwa. Wywieśmy tego dnia
flagi będące repliką sztandaru
powstańczego z 1918 roku,
przedstawiającychbiałegoorła
na czerwonym tle.

19 lutego 2012 r. Region
Wielkopolska NSZZ „Solidar-
ność” i Wiara Lecha zapra-
szają na Marsz Zwycięstwa,
który rozpocznie się na poz-
nańskim Starym Rynku o
godz. 17.00. Wielkopolanie są
to winni powstańcom. Musisz
tam być!

(Flagi można jeszcze
kupić w Dziale

Organizacyjnym ZR.)



Pomnik Wdzięczności
na setną rocznicę

Solidarność
zasłużona
dla LesznaW pierwszym tygodniu lutego

zawiązał się Komitet Odbudowy
Pomnika Wdzięczności, który
przed wojną stał na placu Mic-
kiewicza, w miejscu Poznań-
skich Krzyży. Na liście Komitetu
znalazło się ponad dwieście
osobistości poznańskiego
świata nauki, sztuki i polityki.

Pomysłodawcy chcieliby od-
budować pomnik na 95 rocznicę
odzyskania niepodległości, jed-
nak zważywszy na wielkość
przedsięwzięcia, bardziej realną
datą jest 2018 r., czyli stulecie
odzyskania niepodległości.

Pomnik Najświętszego Serca
Jezusowego nazywany Pomni-
kiem Wdzięczności odsłonięty
został w 1932 r. jako hołd pa-
mięci dla tych, którzy walczyli o
wolność Polski. Został znisz-
czony przez Niemców na po-
czątku wojny.

Jak ustalono na spotkaniu or-
ganizacyjnym, fundusze na bu-
dowę będą zbierane ze składek
członków, od poznaniaków, sa-
morządów, organizacji społecz-
nych. Jeszcze nie wiadomo jakie
będą koszty budowy. Aktywnie
w inicjatywę odbudowy Po-
mnika Wdzięczności zamierza
włączyć Zarząd Regionu wielko-
polskiej ,,Solidarności”.

- Od 1980 r. ,,Solidarność”
włącza się lub inicjuje przed-
sięwzięcia kultywujące idee pat-
riotyzmu i wolności – mówi
Jarosław Lange, przewod-
niczący ZR Wielkopolska NSZZ
,,S”. – Ostatnio przy udziale
Związku stanął pomnik ks. Po-
piełuszki, czy tablica upamięt-
niająca ofiary katastrofy
smoleńskiej. Już niedługo do or-
ganizacji na wszystkich szczeb-
lach struktury związkowej
roześlemy informację i bę-
dziemy prowadzić zbiórki na
budowę pomnika. Chcemy, by
gromadzenie potrzebnych fun-
duszy przybrało formułę akcji
ogólnospołecznej.

Jak twierdzi prof. Stanisław
Mikołajczak - pomysłodawca

odbudowy pomnika - monu-
ment nie będzie mógł stanąć w
historycznym miejscu (teraz
stoją tam Krzyże) i nie będzie też
miał formy łuku triumfalnego.
Prof. Mikołajczak zapropono-

wał kilka lokalizacji m.in. park
nad Wartą albo tereny na Mal-
cie, park przy ul. Królowej Jad-
wigi, czy Aleje
Marcinkowskiego. Rozważane
są także Łęgi Dębińskie oraz

plac przy kościele pw. św. Jana
Jerozolimskiego za Murami na
Komandorii. Na wtorek, 14 lu-
tego, zaplanowane jest spotka-
nie komitetu z prezydentem
Ryszardem Grobelnym, na któ-
rym sprawa lokalizacji będzie
jednym z najważniejszych za-
gadnień do przedyskutowania.

Za lokalizacją na Łęgach Dę-
bińskich optuje senator Jan Filip
Libicki. ,,Dziś wypada dzięko-
wać nie tylko za odzyskaną wol-
ność. Także za pontyfikat tego,
który się do tej sytuacji walnie
przyczynił – papieża Jana Pawła
II” – napisał na swoim blogu.

Jak sugeruje prof. Mikołaj-
czak, niezależnie od tego, jaka
lokalizacja zostanie uzgodniona
z władzami miasta, wokół po-
mnika powinno być dużo prze-
strzeni, by mogły się tam
odbywać uroczystości patrio-
tyczne.
Anna Dolska

Mszą Świętą w intencji ofiar
stanu wojennego odprawioną w
bazylice na Świętej Górze w Go-
styniu przez Ks. Superiora Kon-
gregacji Ojców Filipinów Marka
Dudka z homilią wieloletniego
kapelana Solidarności Lesz-
czyńskiej ks. Leszka Woźnicy,
zakończyły się obchody XXX
rocznicy wprowadzenia stanu
wojennego 13 grudnia 1981 r. w
Oddziale Leszczyńskim.

Po Mszy św. w klasztornym
refektarzu Karol Pabisiak wrę-
czył Wspólnocie Świętogórskiej
stułę, która jest wyrazem po-
dziękowania księżom Filipinom
za ich duże zaangażowanie w
tworzeniu etosu Solidarności.

W kinie „Pod Kopułą” w Go-
styniu osoby internowane z po-
wiatu gostyńskiego otrzymały
pisemne podziękowania z rąk
Starosty Andrzeja Pospieszyń-
skiego a Przewodniczący Od-
działu przekazał im Medale
Solidarności Wielkopolskiej.

Darmowy seans filmu „80
milionów” poprzedziło wy-
stąpienie bohatera opowiedzia-
nej w nim historii senatora
Józefa Piniora, który promując

książkę o tym samym tytule,
opowiadał młodzieży zgroma-
dzonej w kinie o kulisach po-
wstania filmu.

Leszczyńskie obchody roz-
poczęły się 13 grudnia 2011 r.
nadaniem przez Radę Miasta
Leszna medalu „Zasłużony dla
miasta Leszna” Leszczyńskiej
Solidarności. Medal wręczono
na nadzwyczajnej Sesji Rady
Miasta. Osoby internowane
otrzymały podziękowanie za
wkład w budowanie demokra-
tycznej Ojczyzny.

Następnie odsłonięto pa-
miątkową tablicę na budynku
przy ul. B. Chrobrego w Lesznie,
gdzie w grudniu 1981 r. mieściła
się pierwsza siedziba Zarządu
Regionu NSZZ „Solidarność”
Regionu Leszno. W Archiwum
Państwowym w Lesznie otwarto
wystawę „Stan wojenny w wo-
jewództwie leszczyńskim”. Uro-
czystości rocznicowe
zakończono w auli II LO kon-
certem Chóru „Comenius”
PWSZ im. Jana Amosa Komeń-
skiego w Lesznie oraz uczniów
Szkoły Muzycznej.
Karol Pabisiak

„Bieg życia Justyny” to pierw-
sza na świecie biografia multi-
medalistki olimpijskiej Justyny
Kowalczyk. Książka dokumen-
tuje osiągnięcia polskiej królo-
wej nart, stwarza również
niepowtarzalną okazję
bliższego jej poznania. Na zdję-
ciach – w większości dotąd nie
znanych – widzimy dzieciństwo
i lata szkolne Justyny, trudy tre-
ningu i radość po wygranych
zawodach, a także wspaniałe
scenerie, w jakich odbywają się
biegi narciarskie. Fotografiom
towarzyszą teksty dwóch
dziennikarzy sportowych,
Adama Sosnowskiego i An-
drzeja Stanowskiego, którzy
opisują bieg życia mistrzyni od
najmłodszych lat w Kasinie
Wielkiej poprzez wszystkie naj-

ważniejsze etapy jej kariery
sportowej – pierwszą wygraną
w Estonii, brązowy medal w
Turynie, mistrzostwa świata w
Libercu, po historyczne sukcesy
w kanadyjskim Vancouver. Dra-
mat i szczęście, wyczerpanie i
nagroda, bardzo często chodzą

w sporcie parami. W tym albu-
mie widzimy Justynę
przeżywającą wszystkie te
skrajne emocje. Rysuje nam się
pełny obraz sportsmenki, jej
wytrwałości, talentu, samoza-
parcia, zdecydowania, wyjątko-
wej pracowitości, odporności
na ból, mocnego charakteru.

To piękne albumowe wydaw-
nictwo kupimy w super cenie:
39 zł + 5% VAT (zamiast 72,45
zł). Tylko dla czytelników „Ty-
godnika Solidarność”!

***
Zamówienia można składać

telefonicznie: 12/2603290,
12/2545621 lub przez księgarnię
internetową: www.bialykryk.pl,
e-mail: handlowy@bialykruk.pl
– powołując się na „Tygodnik
Solidarność”.
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Archiwalne zdjęcie pomnika z materiałów Komitetu Odbudowy
Pomnika Wdzięczności

Pierwsza siedziba Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Lesznie
mieściła się przy ul. B. Chrobrego 21.

Pomnik przed wojną
� Pomysł budowy pomnika pojawił się w
1920 na Zjeździe Katolickim w Poznaniu.
W 1927 roku Komitet Budowy Pomnika zle-
cił wykonanie projektu Lucjanowi Mi-
chałowskiemu. Po długich sporach,
usytuowano pomnik w obrębie Dzielnicy Ce-
sarskiej, w rejonie obecnego Pomnika Poz-
nańskiego Czerwca 1956 (Plac
Mickiewicza). 23 stycznia 1930 roku uzys-
kano pozwolenie na budowę i przystąpiono
do prac budowlanych. Pomnik uroczyście
odsłonięto 31 października 1932. W uro-
czystościach wzięli udział liczni poznaniacy,
pod przewodnictwem kardynała Augusta
Hlonda.
� Pomnik miał formę łuku triumfalnego. Od
strony frontowej w środkowej wnęce znaj-
dowała się odlana z brązu, figura Chrys-
tusa, autorstwa Marcina Rożka. On również
wykonał dwa medaliony nad bocznymi
przęsłami. Medalion po lewej stronie
przedstawiał papieża Piusa XI, a po prawej
prymasa Polski Edmunda Dalbora. Stronę
północną ozdabiały płaskorzeźby autorstwa
Kazimiery Pajzderskiej. Po lewej stronie

znajdował się wizerunek rycerza w husar-
skiej zbroi, a po prawej żołnierza w polo-
wym mundurze i hełmie, trzymającego
karabin. W środkowej wnęce znajdowała
się alegoryczna płaskorzeźba przedsta-
wiająca trzy stany współczesnej Polski sku-
pione pod polskim godłem.
� Według Władysława Czarneckiego, mię-
dzywojennego architekta miejskiego, po-
mnik był źle ustawiony i przeskalowany
(m.in. łuk triumfalny nie posiadał żadnej
perspektywy urbanistycznej, co przeczyło
jego formie). Prezydent Poznania - Cyryl Ra-
tajski, proponował budowę kościoła-wotum,
zamiast łuku, jednak pomysł ten nie zyskał
uznania kurii arcybiskupiej i komitetu bu-
dowy pomnika.
� Pomnik zburzyli naziści niemieccy, po
wkroczeniu do Poznania w 1939. Wysadze-
nie obiektu było w ich oczach zemstą za
wcześniejsze zburzenie pomnika Bismar-
cka. Do wywożenia gruzu zmuszono pol-
skich pracowników. Szczątki palców Jezusa
są do dziś przechowywane w poznańskim
Muzeum Archidiecezjalnym.

Taniej z „Tygodnikiem Solidarność”

Książka o Justynie


