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Wygrał kandydat,
który jako jedyny zabiegał
o poparcie „Solidarności”

MARTA SANKIEWICZ, ŹRÓDŁO: WWW.POZNAN.IPN.GOV.PL

Tu rodziła się Solidarność

Wybory prezydenckie wygrał kandydat wspierany i popierany przez Niezależny
Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”. Prezydent przyjazny pracownikom, dzięki
któremu udało się naszemu Związkowi wprowadzić wiele dobrych rozwiązań dla polskich
pracowników i polskich rodzin.

M. ŻEGLIŃSKI/TYGODNIK SOLIDARNOŚĆ

Prezydent Andrzej Duda, z którym „Solidarność” - największa,
najsilniejsza i najlepiej zorganizowana grupa społeczna w Polsce podpisała kolejną umowę
programową - jest gwarantem, że
tych dobrych rozwiązań będzie
więcej, a te które mamy, zostaną
zachowane.
Dziękuję wszystkim członkom i sympatykom naszego
Związku, którzy oddali swój
głos na prezydenta Andrzeja
Dudę. To jedyny kandydat, który zabiegał o nasze poparcie
i swoją działalnością udowodnił,
że jest człowiekiem wiarygodnym. Mam nadzieję, że wszystkie siły i ugrupowania polityczne
w Polsce wyciągną z tego wnioski
na przyszłość.
W imieniu NSZZ „Solidarność” gratuluję Prezydentowi
ponownego wyboru i życzę
dalszej owocnej współpracy dla
dobra polskich rodzin i pracowników. Piotr Duda

Andrzej Duda jest strażnikiem dialogu
społecznego
„Solidarność” nigdy nie popierała żadnej partii politycznej.
Natomiast tradycją stało się
popieranie przez Związek konkretnych osób kandydujących
na urząd prezydenta. Popieraliśmy Mariana Krzaklewskiego
w 2000 r., Lecha Kaczyńskiego
w 2005, Andrzeja Dudę w 2015
r. i obecnie. Nasze poparcie nie
bierze się znikąd, zawsze związane było z bliskimi relacjami
tych osób z „Solidarnością”.
Warto przypomnieć, że 5 lat
temu przed pierwszą turą wyborów prezydenckich „Solidarność”
podpisała z Andrzejem Dudą porozumienie programowe zawierające wiele elementów ważnych
dla pracowników. Kandydat na
prezydenta zobowiązał się m.in.
do przywrócenia wieku emerytalnego - 60 lat dla kobiet i 65 lat dla
mężczyzn. Był to jeden z najważniejszych postulatów „Solidarności” i ten postulat – odrzucony

przez rząd PO-PSL mimo zebrania 2 mln podpisów - wkrótce po
objęciu urzędu został przez prezydenta spełniony.
Podjęte zostały wówczas inne
ważne inicjatywy dotyczące m.in.
zmniejszenia liczby umów śmieciowych, podwyższenia minimalnego wynagrodzenia, podwyższenia płacy godzinowej, likwidacji
syndromu pierwszej dniówki.
Zobowiązania propracownicze zostały przez Andrzeja Dudę
w przeważającej części załatwione. I to jest dla „Solidarności”
bardzo ważne, gdyż pozwala
realizować zadania wynikające
ze Statutu.
Również w tegorocznej kampanii podpisaliśmy porozumienie z kandydatem a jednocześnie
prezydentem Andrzejem Dudą.
Tym razem jednym z głównych
punktów są emerytury stażowe
(dla kobiet po przepracowaniu
35 lat i dla mężczyzn 45 lat).

Trzeba podkreślić, że współpraca z „Solidarnością” przez
całą 5-letnią kadencję była bardzo dobra. Prezydent był strażnikiem dialogu społecznego.
W posiedzeniach Rady Dialogu
Społecznego zawsze aktywnie
uczestniczyła przedstawicielka
prezydenta, wielokrotnie spotkania Rady odbywały się w Pałacu
Prezydenckim.
Efektem uznania dla takiej postawy Andrzeja Dudy było przyznanie prezydentowi tytułu Człowieka Tygodnika Solidarność
za 2019 r.
Prezydent bardzo angażuje
się w promocję „Solidarności”
sprawując patronat nad konkursem Pracodawca Przyjazny
Pracownikom. Nagroda została
wprawdzie ustanowiona za prezydentury Bronisława Komorowskiego, ale duże znaczenie
i prestiż został jej nadany dopiero przez Andrzeja Dudę.

W kontekście wyborów prezydenckich w 2020 r. wygranych
przez Andrzeja Dudę należy
zwrócić uwagę na niewielką różnicę głosów między kandydatami.
Oznacza to, że przed politykami, także przed przyszłym prezydentem, jest ogromne zadanie,
aby zrobić wszystko dla zmniejszenia antagonizmów, aby ludzie
mieli świadomość, iż mimo odmiennych sympatii politycznych
czy osobistych można się różnić
mądrze.
Trzeba o to dbać we wszystkich miejscach, również w „Solidarności”. W Związku też są ludzie, którzy głosowali na różnych
kandydatów. Mieli do tego pełne
prawo. „Solidarność” od samego
początku walczyła, aby każdy bez
przeszkód mógł wyrażać swoje
poglądy i mieć możliwość dokonywania wolnych wyborów.
Jarosław Lange

1 lipca wystawa „Tu rodziła
się Solidarność” pokazana
została równocześnie w 17
miejscowościach rozsianych
po całej Polsce.
W Poznaniu stanęła na placu
Adama Mickiewicza. Podczas
inauguracji wystawy obecni
byli: dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu dr hab. Rafał Reczek,
Jarosław Lange – przewodniczący Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność”,
Barbara Napieralska – w „Solidarności” od 1980 r., redaktor
pism podziemnych, po wprowadzeniu stanu wojennego
internowana i aresztowana;
Janusz Pałubicki – członek
Komitetu Założycielskiego na
Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, internowany w stanie
wojennym,
przewodniczący
Fundacji Wielkopolskie Archiwum „Solidarności”; Lech Dymarski – w opozycji od lat. 70.,
współpracownik KOR, współzałożyciel „Solidarności” w Poznaniu, internowany; Wojciech
Wieczorek – działacz „Solidarności” na UAM, autor zdjęć ilustrujących wydarzenia tamtych
czasów, które zostały wykorzystane na wystawie oraz Janusz
Chmielina – współorganizator
„Solidarności” w zakładach
POMET, internowany w stanie
wojennym.
Podczas miesięcy wakacyjnych odbędą się kolejne odsłony tej unikatowej wystawy.
21 lipca wystawa stanie w Nowej Soli, a 14 sierpnia zaprezentowana zostanie w Koninie.
Ekspozycje mają na celu ukazanie ogólnopolskich masowych strajków z lipca, sierpnia
i września 1980 r. Wystawa
składa się z części ogólnopolskiej, części regionalnych oraz
lokalnych ukazujących powstawanie „Solidarności” w niemal
każdym zakątku naszego kraju.
Prezentacja cyklu wystaw będzie skoordynowana, tworząc
w całej Polsce „Biało-czerwony szlak: Tu rodziła się Solidarność”. Trasy wszystkich

wystaw regionalnych zbiegną
się 28 sierpnia na wernisażu
w Warszawie. Teksty ekspozycji
są prezentowane w języku polskim i angielskim. W tym wielkim zwycięstwie, jaką była, jaką
jest polska „Solidarność” mają
udział miliony – najczęściej –
anonimowych osób. Tą wystawą chcemy złożyć im hołd.
Powstanie
„Solidarności”
było jednym z najważniejszych wydarzeń końca XX w.
na świecie. W sierpniu 1980 r.
na skraju komunistycznego
imperium sowieckiego narodził się wielki, pokojowy ruch,
do którego przystąpił niemal
co trzeci Polak! „Solidarność”
to 10 milionów formalnych
członków – był to największy
związek zawodowy na świecie.
„Solidarność” była owocem
marzeń, cierpień i działań Polaków od Żołnierzy Wyklętych,
przez konspirację młodzieżową
1949-56, po uczestników „polskich miesięcy”: Czerwiec ’56,
Millenium ’66, Marzec ’68,
Grudzień ’70, Czerwiec ’76.
Nieocenione znaczenie przy
powstaniu „Solidarności” z jej
pokojowym charakterem miała
również działalność Kościoła
pod przywództwem prymasa
Stefana Wyszyńskiego, co zaowocowało także pontyfikatem
Jana Pawła II i jego pierwszą
pielgrzymką do Polski w 1979 r.
Polska „Solidarność” była
w 1980 r. iskrą, która dała początek upadkowi sowieckiego
imperium oraz uzależnionych
komunistycznych państw na
czterech kontynentach. Przebudowie uległ świat ukształtowany przez „zimną wojnę” po
1945 r. Efektem było wyzwolenie się wielu państw spod
zależności i okupacji Związku
Sowieckiego od Litwy, Łotwy
i Estonii po Gruzję. Dzięki przełomowi
zapoczątkowanemu
przez „Solidarność” stało się
także możliwe zjednoczenie
Niemiec. Polska „Solidarność”
to triumf pokojowej siły ducha
nad materialistycznym komunistycznym imperium zła.
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Człowiek powinien mieć pasję
Na szafce stoi czarno-biały portret Johna F. Kennedy’ego, nieopodal statuetka prezydenta. Na półce z anglojęzycznymi książkami
poświęconymi JFK wzrok przyciąga miniatura Lincolna Continental SS-100-X, w którym zginął Kennedy podczas zamachu
w Dallas. Przez chwilę mam wrażenie, że jestem w domu amerykańskiego patrioty gdzieś w Stanach, a nie w mieszkaniu Henryka
Brzozowskiego na poznańskim Łazarzu.
On sam znany jest w środowisku
solidarnościowym z liczącej kilka
tysięcy egzemplarzy bogatej kolekcji znaczków poczty podziemnej, które jako filatelista zaczął
zbierać kolportując prasę i książki
w stanie wojennym. Od tego czasu miał już kilka wystaw o zasięgu
regionalnym i ogólnopolskim,
a także w Brukseli. Jego największą ,,zbieraczą miłością” są jednak
pamiątki po tragicznie zmarłym
prezydencie USA.

Dlaczego John F. Kennedy?

- Kiedy w 22 listopada 1963 r.
prezydent zginął w zamachu,
miałem 14 lat. Chodziłem wtedy
do szkoły średniej – wspomina
Henryk Brzozowski. – Pochodziłem z patriotycznego domu,
co oznaczało, że komunizm nam
nie odpowiadał. Cały czas słuchało się u nas radia Wolna Europa, znałem prawdę o Katyniu,
choć nie było jej w podręcznikach. Ameryka była dla nas symbolem wolności i demokracji.
Imponował mi młody i odważny
prezydent USA, był symbolem
tej wolności i życia, za którym
tęskniliśmy. I nadszedł dzień
zamachu, który pamiętam jak
dziś. Śmierć Kennedy’ego mocno
mną wstrząsnęła. To był piątek,
w poniedziałek poszedłem do
konsulatu amerykańskiego przy
ul. Chopina w Poznaniu wpisać
się do księgi pamiątkowej. Czułem taką potrzebę. Od tego czasu
zacząłem odwiedzać konsulat
co 2-3 tygodnie. Przeglądałem
tam amerykańską prasę, która
w latach 1963-64 dużo miejsca
poświęcała JFK. Stwierdziłem, że

warto byłoby mieć jakąś pamiątkę po prezydencie.
Tak się zaczęło. Najpierw nastoletni Henryk zaczął zbierać
polskie dzienniki, w których pisano o Kennedym, a potem jako
stały gość konsulatu dostawał
w prezencie archiwalne wydanie amerykańskiej prasy, z której
skrzętnie wycinał wszystkie artykuły poświęcone prezydentowi.
Wypożyczał też książki z konsularnej biblioteki. Teraz sam jest
posiadaczem 3 półek anglojęzycznych książek o JFK i dwóch półek
polskich wydawnictw – wszystkich, jakie ukazały się na naszym
rynku.
- Pamiętam jak w 1967 r.
w ,,Trybunie” ukazał się artykuł
na temat śledztwa w sprawie
zamachu na Kennedy’ego. Dowiedziałem się o tym dzień po
publikacji – wspomina Henryk.
– Pobiegłem do drukarni Kasprzaka i zdobyłem egzemplarz
ze zwrotów. Mam też cenny egzemplarz ,,Life”, który ukazał się
zaraz po zamachu, w całości poświęcony temu tematowi. Dostałem go w konsulacie.
Jak wspomina kolekcjoner,
w latach PRL poza prasą trudno
było zdobyć pamiątki i przedmioty kolekcjonerskie dotyczące
amerykańskiego prezydenta, co
było związane przede wszystkim
z zamknięciem bloku socjalistycznego na Zachód. Nie było
swobody podróżowania i kontaktów z zagranicą.
Częste wizyty młodego Henryka w konsulacie amerykańskim
zainteresowały ówczesny urząd
bezpieczeństwa.

# poznajmysie
Kolejny post z serii #poznajmysię – dzisiaj na tapecie Karol Kamiński, przewodniczący Sekcji
Młodych Wielkopolska
Czy zastanawialiście się kiedyś,
kto właściwie tworzy Krajową
Sekcję Młodych? Kto np. zaprasza
Was na webinary, kto organizuje
Forum Młodych, kto pisze do Was
tutaj i kto działa na rzecz Młodych
w Waszym imieniu?

Trwa akcję
#poznajmysię !
Co tydzień prezentowana jest
sylwetka jednego z nas. Jesteście
ciekawi, co robimy w wolnym
czasie i życiu zawodowym? Zapraszamy do obserwacji. Warunek jest jeden - przyłącz się do
akcji! Wrzuć w komentarzu coś
o sobie, coś co Ciebie interesuje,
na czym Ci zależy ... zdjęcia mile
widziane!
Do zobaczenia!

dającego pączka, bo podobno jak
prezydent był w 1963 r. z wizytą
w Berlinie i chciał przemówić do
berlińczyków po niemiecku, źle
położył akcent i zamiast ,,jestem
berlińczykiem”, powiedział ,,jestem pączkiem” (faktycznie prezydent poprawnie wypowiedział
zdanie w języku niemieckim podczas przemówienia pod ratuszem,
jednak w latach 80. The New Jork
Times stworzył z tego anegdotę,
którą potem powtarzały inne media jak BBC i MSNBC – przyp.red.).

Marzenia

– Ostrzegano mnie, że tam
wszystkich inwigilują, nagrywają,
fotografują – opowiada. – Kiedy
dostałem się na studia, przyszedł
do nas jeden funkcjonariusz i zaczął wypytywać, czy mam jakieś
kontakty z ,,kk” (krajami kapitalistycznym – red.). Przyznałem się,
że chodzę do konsulatu. On na to,
że niedługo podejmę pracę, a takie kontakty są niemile widziane,
więc powinienem uważać.

Tropem rodziny

W 2007 r. Henryk Brzozowski
wyjechał z żoną do Irlandii, żeby
dotrzeć do korzeni rodziny Kennedych. Pradziadek prezydenta,
Patrick wypłynął w 1848 r. po lepsze życie do Ameryki. Brzozowskich trop doprowadził do gospodarstwa, w gminie Dunganstown,
w hrabstwie Wexford.
- Rodzina Kennedych nadal
prowadzi tam gospodarstwo, jest

też muzeum – opowiada Henryk.
– Wymyśliliśmy, że odwiedzimy jego rodzinne strony w 90.
rocznicę urodzin JFK. Na miejscu okazało się, że nie dojeżdża
tam żaden autobus, ani pociąg.
Musieliśmy wynająć taksówkę,
która wiozła nas przez lasy, pola
i pagórki. Otworzył nam mężczyzna ok. 40-letni i pyta skąd
jesteśmy. Kiedy odpowiedzieliśmy że z Polski, bardzo się zdziwił, bo żaden Polak tam jeszcze
nie zawitał. To był kuzyn dzieci
Johna F. Kennedy’ego. Zaprosił
nas do domu i ugościł. Pokazał
nam album rodzinny. Dla mnie
było to coś niesamowitego. Osobiście spotkałem się z krewnym
mojego ulubionego prezydenta!
Poznaliśmy też jego ciotkę, która
własnym samochodem zawiozła
nas kolejnego dnia do arboretum. Tak uczciliśmy urodziny
prezydenta.

Korek i pączek

Zbiory Henryka Brzozowskiego
to kilkanaście tysięcy pamiątek
związanych z amerykańskim prezydentem od prasy przez znaczki
pocztowe, koperty, pocztówki,
książki, zdjęcia, medale okolicznościowe – po… korki do butelek.
- W Stanach Zjednoczonych
mają taki zwyczaj, że wydają
okolicznościowe koperty i karty,
mam ich ok. 700 sztuk, z samym
Kennedy’m 400 sztuk – pokazuje
kolekcjoner. – Szukam też pamiątek na różnych jarmarkach, targach staroci w Polsce i zagranicą.
Wiele z nich udało mi się zdobyć
jak po roku 2000 jeździliśmy po
Europie. Mam też kamerę z certyfikatem, dokładnie taką, jaką kręcono przejazd prezydenta, kiedy
dokonano zamachu. Znaczków
pocztowych z wizerunkiem Kennedy’ego mam ok. 1200. Zbieram
je od 1964 r. Z Berlina mam ga-

W 1965 r. Henryk Brzozowski
zamarzył o wyjeździe do Stanów
Zjednoczonych. Jest to niespełnione marzenie.
- Mam nawet plan tego wyjazdu – zwierza się pasjonat. – Zaczyna się od lądowania w Bostonie, jadę do rodzinnej posiadłości
Kennedych – Hyannis Port. Potem
wracam do Bostonu, gdzie jest biblioteka prezydencka, tam przeglądam wszystkie materiały dotyczące JFK. Mieszkam w hoteliku
w pobliżu – mam adres. Potem
lecimy – zabrałbym oczywiście
żonę – do Waszyngtonu, gdzie
zwiedzamy Biały Dom i odwiedzamy grób Kennedy’ego. Przy
okazji wypad do Nowego Jorku,
by poczuć magię miasta i stamtąd
do Dallas, żeby przejechać trasą
Kennedy’ego limuzyną podobną
do tej, którą jechał ostatni raz prezydent, potem powrót do domu.
Dziś wiem, że ta podróż już tylko
pozostanie marzeniem. Takie życie, ale pasję trzeba mieć, bo to
odskocznia od codzienności.
Anna Dolska

Posiedzenie sekcji pożarnictwa

O sytuacji Państwowej Straży
Pożarnej w okresie pandemii
koronawirusa, projekcie zmiany ustawy o PSP, ubezpieczeniu
Strażak 5.0, tarcza antykryzysowa
I bieżących problemach związanych z funkcjonowaniem tej
służby w województwie wielkopolskim dyskutowano na posiedzeniu Rady Regionalnej Sekcji
NSZZ „Solidarność” Pożarnictwa
Wielkopolski, które odbyło się
6 lipca 2020 r.
Na zaproszenie Przewodniczącego RS NSZZ „Solidarność” Pożarnictwa Wielkopolski Tomasza
Lewandowskiego w spotkaniu
wzięli udział: Przewodniczący
Zarządu Regionu Wielkopolska

Pismo Regionu Wielkopolska NSZZ Solidarność, 60-118 Poznań, ul. Metalowa 7, tel 61 853-08-60, fax 61-853-08-66
e-mail:barbara.napieralska@solidarnosc.poznan.pl, www.solidarnosc.poznan.pl
Redakcja SW: redaktor prowadzący: Barbara Napieralska

Jarosław Lange, Zastępca Przewodniczącego Patryk Trząsalski,
Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP
Bryg. Jarosław Zamelczyk, Przewodniczący KSP NSZZ „Solidarność” Bartłomiej Mickiewicz, KP
PSP w Wolsztynie Roman Rembielak oraz kol. Piotr Kowalski z
OZ NSZZ Solidarność w Żarach.
Z powodu pandemii spotkanie odbyło się w ograniczonej
do minimum liczbie członków
Związku, a organizatorzy dołożyli
wszelkich starań w zachowaniu
bezpieczeństwa. Dostępne były
płyny do odkażania rąk i sprzętu, a sala konferencyjna została
zdezynfekowana przed i po spotkaniu.

