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Ukazał się drugi numer rocznika

„Zeszyty Historyczne
Solidarności
Wielkopolskiej”
Czasopismo wypełnia lukę w poznaniu przeszłości Związku w Wielkopolsce.
Numer drugi otwiera się na wszystkie
regiony NSZZ „Solidarność” funkcjonujące
w Wielkopolsce.
Redakcja ma nadzieję, że każdego roku krąg
współpracowników czasopisma będzie się powiększał.
13 grudnia 2021 r. minęła 40 rocznica wprowadzenia stanu wojennego - okresu, podczas
którego Związek początkowo zawieszono,
a końcu zdelegalizowano. Wielu jego członków przeszło przez ośrodki internowania,
areszty i więzienia. Z tego powodu numer drugi „Zeszytów” wypełniają w większości teksty
dotyczące stanu wojennego.
Otwiera go dział Artykuły, w którym znalazł
się materiał ukazujący drogę do wprowadzenia
dekretów stanu wojennego; jest relacja o podpisaniu i odwołaniu deklaracji lojalności przez
ówczesnego przewodniczącego Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” Zdzisława
Rozwalaka; znajdziemy tam też artykuł poświęcony twórczości poetyckiej powstałej w tych
trudnych czasach.
W najbardziej obszernym dziale „Wspomnienia – relacje – archiwa” wydarzenia stanu
wojennego i „okolic” pokazano poprzez wspomnienia i relacje zarówno tych, którzy zostali
poddani represjom (Andrzej Judek, Edward
Kluczyński, Zbigniew Wołocznik, Julian Zydorek), tych którzy próbowali na różne sposoby
zachować się przyzwoicie (Andrzej Adamczak, Maria Małecka-Zujewicz, a także tych
którzy przypominają pomoc, jakiej Polakom
udzielali w różnej formie mieszkańcy Francji,
Norwegii i Szwecji.
Przypominamy proces powstawania podziemnych władz „Solidarności” w Poznaniu.

Prezentujemy materiał o znaczkach poczty
podziemnej oraz kalendarzach wydawanych
przez różne struktury konspiracyjne w latach 80. w Wielkopolsce. Kolorowe znaczki
i kalendarze nie tylko były ciekawymi i efektownymi przedmiotami, ale także stanowiły
znakomitą „ cegiełkę” na pomoc finansową
dla solidarnościowego podziemia. Ich kopie znalazły się na dołączonym nośniku cyfrowym, na którym umieszczono również
elektroniczne wersje pierwszego i drugiego
numeru czasopisma.

W „Zeszytach” można znaleźć również zestawienie 120 pozycji bibliograficznych dotyczących
przede wszystkim stanu wojennego. Jedną z najważniejszych części zarówno pierwszego jak
i drugiego numeru rocznika jest dział poświęcony ludziom, którzy tworzyli „Solidarność”.
Są tu publikowane materiały dotyczące konkretnych osób tworzących poszczególne ogniwa Związku przede wszystkim w latach 19801981. Teksty zostały opracowane na podstawie
wspomnień, relacji, ówczesnej prasy, dokumentów i ankiet wypełnianych przez osoby
posiadające wiedzę o tamtym okresie. Chcemy
w ten sposób oddać hołd wielu, dotychczas
bezimiennym członkom Związku z tamtych
lat. W związku 40 rocznicą wprowadzenia
stanu wojennego rozpoczęliśmy druk listy
osób internowanych w latach 1981-1982 z terenu Wielkopolski. W bieżącym numerze jest
to wykaz 186 internowanych z ówczesnego
województwa poznańskiego. W następnych
edycjach „Zeszytów” pojawią się listy internowanych z innych regionów.
Zamieszczone w „Zeszytach” materiały
w żaden sposób nie wyczerpują omawianych
problemów. Liczymy na to, że w kolejnych
rocznikach będziemy mogli przypominać
następne komisje i ich członków oraz publikować nowe wartościowe teksty dotyczące
historii „Solidarności” i walki mieszkańców
Wielkopolski z opresyjnym systemem komunistycznym.
Wydawcą „Zeszytów Historycznych Solidarności Wielkopolskiej” jest Zarząd Regionu
Wielkopolska NSZZ „Solidarność” a numer
powstał we współpracy z poznańskim oddziałem IPN. Partnerem publikacji jest Enea.

Wypalenie zawodowe powodem do zwolnienia lekarskiego
Pod koniec 2021 r. wypalenie
zawodowe zostało wpisane do
Międzynarodowej Kwalifikacji
Chorób (ICD-11). Oznacza to, że
choć WHO nie zakwalifikowała
go jako jednostki chorobowej,
a jako syndrom wpływający na
stan zdrowia pacjenta, to lekarze
będą mogli wystawiać zwolnienia lekarskie osobom, u których
zdiagnozują wypalenie pracą.
Pytanie, czy ZUS będzie honorować L4 wystawione na ICD-11?
Przyczyną wypalenia zawodowego może być nie tylko nadmierne przeciążenie i znużenie
pracą, ale też toksyczne relacje
pracownicze i mobbing. Może
się też łączyć z zespołem przewlekłego zmęczenia (ang. CFS)
oraz pracoholizmem. Paradoksalnie, mimo oficjalnego uznania
wypalenia, lekarze twierdzą, że

na pewno osoby dotknięte tym
syndromem nie będą się masowo
zgłaszać po pomoc do poradni.
Tak samo trudno jest je nakłonić
do terapeutycznej przerwy w pracy jak pracoholików.
Należy jednak podkreślić, że
nie każde zmęczenie pracą i złe
emocje związane z miejscem pracy kwalifikuje się jako wypalenie

zawodowe. Jak wspomniano nie
jest ono chorobą, a raczej zaburzeniem adaptacyjnym ze środowiskiem pracy, które jest głównym źródłem stresu. Nie można
go jednak bagatelizować, gdyż
może przekształcić się w chorobę, np. epizod depresyjny.
Problem wypalenia zawodowego nie pojawił się nagle, choć

niektórzy zwracają uwagę na jego
nasilenie w okresie pandemii, kiedy wiele osób przeszło na pracę
zdalną. Nie wszystkim odpowiada
taka forma pracy, w której często
nie potrafią narzucić sobie dyscypliny pracując w domu, nie oddzielają życia prywatnego od pracy,
co powoduje frustracje i poczucie
beznadziejności sytuacji, którą dodatkowo potęguje izolacja. Z drugiej
strony z powodu inflacji firmy mają
coraz większe koszty, co sprawia, że
zamiast zatrudniać np. więcej osób,
obciążają obecnych pracowników
dodatkowymi obowiązkami. Nadmiar pracy znacząco przyspiesza
wypalenie zawodowe. Pojawiają
się zaburzenia lękowe, zaburzenia
snu, hormonalne itd.
ciąg dalszy na str. 2

Polski Ład –
składki związkowe
Polski Ład wprowadził odliczenia od dochodu wydatków
z tytułu składek zapłaconych na
rzecz związków zawodowych.
Odliczeniu podlegać będą
zapłacone w roku podatkowym
składki członkowskie na rzecz
związku zawodowego, udokumentowane dowodem wpłaty do

kwoty 300 zł rocznie. Skorzystać
z odliczenia będzie można w rozliczeniu rocznym za rok 2022.
Możliwość skorzystania z ulgi
w praktyce oznacza, że wydatkując na składki rocznie 300 zł
w ciągu roku, w rozliczeniu rocznym uzyska się zwrot w wysokości 51 zł.

Ministerstwo powalczy z fikcją
zakazu niedzielnego handlu
Na łamach ,,SW” pisaliśmy
o lawinowym omijaniu zakazu handlu w niedzielę nie
tylko przez małe sklepy, ale
też przez duże sieci hipermarketów i sklepów budowlanych
przez podpisywanie przez nie
umów na usługi pocztowe.
Wywalczone przez ,,Solidarność” wolne niedziele handlowe stały się fikcją.
Ministerstwo
Finansów
postanowiło walczyć z tym
nadużyciem lub – zależnie od
interpretacji – źle sformułowanymi uregulowaniami. Od lutego wchodzą w życie zaostrzone
przepisy o ograniczeniu handlu
w niedziele. Jak czytamy na bankier.pl: przedsiębiorcy, którzy
będą chcieli otworzyć sklepy
w siódmy dzień tygodnia, będą
zobligowani do udowodnienia,
że przychody z działalności
objętej wyłączeniem z zakazu

handlu wynoszą co najmniej
40 proc. wszystkich przychodów. Do wyjątków należą m.in.
placówki pocztowe, cukiernie,
punkty ze sprzedażą tytoniu
oraz kwiaciarnie.
Ministerstwo przygotowało
projekt rozporządzenia dotyczący ewidencji sprzedaży. Dokumentacja sprzedaży ma być
oddzielna dla każdej placówki
handlowej. „Wpisów w ewidencji dokonuje się w sposób
odzwierciedlający stan rzeczywisty, nie później niż do 20 dnia
każdego miesiąca za poprzedni
miesiąc” – napisano w dokumencie.
Tak wprowadzone uregulowanie będzie wymagać licznych
kontroli weryfikujących stan
faktyczny. Czy się okaże skutecznym sposobem na omijanie zakazu handlu w niedzielę?
Przekonamy się niebawem. a
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Dodatek osłonowy w 2022 r.
W 2022 roku będzie wypłacany dodatek osłonowy
w celu ochrony najwrażliwszych gospodarstw domowych przed skutkami wzrostu cen energii oraz
cen paliw stałych i płynnych zakupionych do ogrzewania domu.
Dodatek będzie przysługiwał gospodarstwom domowym, których dochody w przeliczeniu na osobę
nie będą przekraczały :
• 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym
• 1500 zł w gospodarstwie wieloosobowym
Dochody będą liczone w taki sposób, jak w przypadku świadczeń rodzinnych (na podstawie dochodów
z roku 2021). Co istotne w razie nieznacznego przekroczenia kryteriów dochodowych, zostanie zastosowana
zasada „złotówka za złotówkę”, czyli świadczenie będzie pomniejszone o kwotę przekroczenia kryterium
dochodowego. W przypadku gdy świadczenie będzie
wynosiło mniej niż 20 zł, dodatek nie będzie przysługiwał.
Roczne kwoty dodatku wynoszą:
1. 400 zł dla gospodarstwa jednoosobowego
2. 600 zł dla gospodarstwa 2-3 osobowego
3. 850 zł dla gospodarstwa 4-5 osobowego
4. 1150 zł dla gospodarstwa 6 osobowego +
Jeżeli głównym źródłem ogrzewania w gospodarstwie domowym jest paliwo stałe kwota dodatku będzie powiększona o 25%, w takim przypadku źródło

ogrzewania musi być wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków (ceeb.gov.pl).
Dodatek będzie wypłacany w dwóch równych ratach do 31 marca 2022 r. i do 2 grudnia 2022 r., chyba
że wniosek złożony zostanie po styczniu 2022 r., wtedy
wypłata będzie jednorazowa. Uwaga! Wnioski składane po 31 października 2022 r. nie będą rozpatrywane.

Styczeń miesiącem edukacji
pracowniczej
KSM aktywna w ETUC Youth

Gdzie się o niego ubiegać?

Wniosek w przyznanie dodatku osłonowego należy
złożyć w urzędzie gminy właściwej do miejsca zamieszkania wnioskodawcy.
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Jak składać wniosek?

Wnioski można składać w gminie w formie tradycyjnej
(dostępny będzie formularz wniosku) lub za pomocą
środków komunikacji elektronicznej (potrzebny profil zaufany lub kwalifikowany podpis elektroniczny).
Przyznanie dodatku nie wymaga decyzji, informację
o przyznanym dodatku można otrzymać na podany we
wniosku adres e-mail lub odebrać osobiście z urzędu.
Sprzedawcy energii oraz gazu zostali zobowiązani do
przekazania swoim klientom wraz z fakturami za swoje
usługi informacji o możliwości ubiegania się o dodatek.
Dodatek osłonowy nie będzie opodatkowany ani
brany pod uwagę przy egzekucjach. abg
(solidarnosc.org.pl)

Akcja Krajowej Sekcji Młodych
NSZZ „Solidarność” w ramach
ETUC Youth

Poziom edukacji w zakresie praw
pracowniczych rzutuje na naszą
codzienność nie tylko w sferze
zawodowej, ale też prywatnej.
Zachowanie odpowiedniego balansu pomiędzy tymi dwiema
sferami jest kluczowe dla naszego zdrowia i ogólnego zadowolenia z życia. Właśnie dlatego

Krajowa Sekcja Młodych NSZZ
„Solidarność” postanowiła poprowadzić kampanię edukacyjną
dotyczącą spraw pracowniczych
oraz mitów i faktów dotyczących
związków zawodowych. Akcja
jest realizowana w ramach szerszego projektu młodzieżowego
komitetu ETUC Youth (Europejskiej Konfederacji Związków
Zawodowych), którego KSM jest
częścią.

ETUC posiada Komitet Młodzieży złożony z młodych przedstawicieli wszystkich organizacji
stowarzyszonych ETUC, w tym
NSZZ „Solidarność”. Krajowa
Sekcja Młodych NSZZ „Solidarność” jest częścią Komitetu i brała aktywny udział w tworzeniu
i realizacji tej ogólnoeuropejskiej
kampanii edukacyjnej.
Materiał powstał dzięki Komitetowi Młodych Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych
Film edukacyjny przygotowany w ramach kampanii można
obejrzeć na: solidarnosc.org.pl/
aktualnosci/wiadomosci/branze/
item/21031-styczen-miesiacem-edukacji-pracowniczej-akcja-krajowej-sekcji-mlodych-nszzsolidarnosc-w-ramach-etuc-youth
Krajowa Sekcja Młodych NSZZ
„Solidarność”

Wypalenie zawodowe powodem
do zwolnienia lekarskiego
ciąg dalszy ze str. 1
Wypalenie zawodowe nie jest
jednak zjawiskiem nowym. Nasila się od lat 60. ubiegłego wieku.
W naszym kraju uwidocznił się
w czasie wprowadzenia gospodarki wolnorynkowej, w której
sukces zaczęto liczyć liczbą przepracowanych godzin na dobę.
Obecnie Polacy są drugim – po
Chinach – najbardziej zapracowanym narodem na świecie.
Jak zatem odróżnić wypalenie
zawodowe od pracoholizmu? Jak
wskazują lekarze, w przypadku
wypalenia mamy tu do czynienia
z konkretnym schematem: przy
natłoku obowiązków pojawia się

z czasem bezsilność i brak rzeczowej oceny sytuacji. Takiej osobie
zaczyna mu się wydawać, że jest
niezastąpiona i bez jego ekstremalnego zaangażowania firma
upadnie. Takie osoby nie chodzą
na urlopy, nie chcą nawet słyszeć
o L4, mimo że bardzo potrzebują
odpoczynku. Praca wydaje się być
jedynym sensem życia, jednocześnie przyjmując destrukcyjny
charakter.
Czasem potrzeba aż półrocznego zwolnienia lekarskiego, by
pacjent zrozumiał, że dotknęło
go wypalenie zawodowe i by wyeliminować wewnętrzny przymusu pracy bez wytchnienia.
Już teraz w krajach rozwiniętych
w Azji (np. Singapur) oraz w Sta-

nach Zjednoczonych obserwuje
się zjawisko ,,Wielkiej Rezygnacji”
(tzw. Great Resignation) – porzucenia pracy lub przejścia z etatu
na prace zlecone lub dorywcze.
W USA, we wrześniu 2021 r.
z tego powodu z pracy zrezygnowało rekordowe 4,4 miliona osób.
W Polsce na pewno ten trend
nie będzie aż tak silny, ale zwolenników rezygnacji z etatu na
rzecz pracy na własny rachunek
jest coraz więcej. W przeciwdziałaniu wypaleniu bardzo ważne
złapanie balansu między pracą
a życiem prywatnym, co dla wielu
osób może być trudne do zrealizowania. Pamiętajmy jednak, że
każdemu potrzebny jest czas na
regenerację. AD

ODESZLI OD NAS
Jerzy Pomin
Urodził się 6 maja 1943 roku w Poznaniu. W 1966 r.
ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1977 r.
rozpoczął pracę jako adwokat w Zespole Adwokackim Nr 5 w Poznaniu. W latach 1979 – 1986 był
współorganizatorem zbiórek książek, pism i czasopism dla Polaków na Litwie. W latach 1980-1989
organizował wyjazdy wakacyjne dla dzieci członków KIK-u.
Od 1980 r. był doradcą prawnym wielkopolskiego Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność”. We
wrześniu 1980 r. był współautorem pierwszych
postulatów zmian w sferze ogólno-społecznej
i prawnej, jakie środowisko adwokackie zgłosiło po
strajkach sierpniowych.
Po wprowadzeniu stanu wojennego jako doradca prawny współpracował z podziemiem solidarnościowym. Razem z adwokatem Janem Turskim
był pierwszym adwokatem, który odwiedził internowanych w Gębarzewie. Później wielokrotnie
jeździł do internowanych m. in. w Gębarzewie
i przebywających czasowo w szpitalu w Gnieźnie.
W latach 1982 – 1988 występował jako obrońca
w wielu procesach politycznych przed sądami powszechnymi, wojskowymi i kolegiami ds. wykroczeń, pełnomocnik internowanych. Inwigilowany
przez Służbę Bezpieczeństwa od 1983 do 1989 r.

Prof. Andrzej
Nowakowski

W 1989 r. był członkiem Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Poznaniu, doradcą prawnym kandydatów z listy „Solidarności” w wyborach parlamentarnych.
Sejm RP powierzył mu funkcję członka Trybunału w kadencji 1997-2001.
W 2015 roku został odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności przez Prezydenta Andrzeja
Dudę.
Jerzy Pomin zmarł 29 grudnia 2021 r. n.
Miał 78 lat.

Pół roku temu przeżył dramatyczny wypadek
samochodowy, po którym walczył o powrót do
zdrowia. Zmarł 30 grudnia 2021 r. w wieku 73 lat.
Andrzej Nowakowski był członkiem „Solidarności” od września 1980 r., założycielem NSZZ „Solidarność Służy Zdrowia w Poznaniu. W okresie od
13.12.1981 r. do 04.06.1989 r. prowadził działalność
opozycyjną w strukturach podziemnego NSZZ „Solidarność. Od. 1.12.1981 r. do czerwca 1989 roku był
przewodniczącym zdelegalizowanej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Państwowego Szpitala
Klinicznego nr 4 w Poznaniu (przewodniczącym
Komisji Zakładowej był do stycznia 1999 r.).
Był koordynatorem, a także sam udzielał pomocy medycznej setkom osób związanych z „Solidarnością”, osobom ukrywającym się przed Służbą
Bezpieczeństwa, rodzinom internowanych i aresztowanych, i wielu potrzebującym.
W okresie od 1982 do 1989 był koordynatorem
medycznym darów przekazywanych do Polski z
Francji i innych krajów zachodniej Europy do Poznania. Działał w ramach pomocy charytatywnej,
prowadzonej przez ks. dyrektora Stanisława Kałka
w Domu Księży Emerytów w Poznaniu. Skala tej
pomocy była bardzo duża, tak że magazynowano
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dary zarówno w Domu Księży Emerytów, jak i w parafiach poznańskich. Sprzęt medyczny i inne dary o
charakterze medycznym były przekazywane bezpośrednio do różnych ośrodków medycznych.
Wśród darów były również przekazywane
materiały i urządzenia dla podziemnych struktur
NSZZ „Solidarność”.
W 1982 roku został zwolniony z Akademii Medycznej w Poznaniu i przywrócony do pracy w 1983
roku, po odwołaniu złożonym w Radzie Głównej
Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
W stanie wojennym, jako nauczyciel akademicki był szczególnie inwigilowany przez Służbę
Bezpieczeństwa, szykanowany, odsuwany od zajęć dydaktycznych ze studentami, zatrzymywany
przez milicję.
Został odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności.

