Informacja z zebrania Prezydium Zakładowej NSZZ "Solidarność" SGGW
w dniu 3 listopada 2015r.
Zebranie Prezydium otworzył Jacek Bujko, powitał przybyłych na zebranie Członków Związku.
Pan Przewodniczący podsumował obchody Jubileuszu 35-lecia powstania NSZZ „Solidarność” SGGW,
które odbyły się 27 października 2015 roku. Podziękował członkom Komitetu Organizacyjnego Obchodów
oraz wszystkim osobom zaangażowanym w organizację uroczystości za Ich pracę. Z satysfakcją zauważył,
że w uroczystości wzięła udział znaczna liczba zaproszonych Gości. Ze smutkiem stwierdził, że na
uroczystość przybyło zbyt mało członków Związku pomimo wysłanych do Wszystkich zaproszeń.
Szczególne podziękowania skierował do dr Anny Gołębiewskiej za zorganizowanie Wystawy towarzyszącej
obchodom Jubileuszu i do dra Tomka Zielenkiewicza za oprawę muzyczną Mszy Świętej.
Obecni na zebraniu członkowie Prezydium podzielili się refleksjami na temat przebiegu uroczystości,
w których wyrazili zadowolenie z organizacji i przebiegu Jubileuszu.
Małgorzata Herudzińska przypomniała, że zaplanowane jest wydanie okolicznościowego numeru Agricoli
poświęconego Jubileuszowi 35-lecia powstania NSZZ „Solidarność” w Szkole Głównej Gospodarstwa
Wiejskiego. Wydawnictwo sfinansowane będzie przez JM Rektora naszej Uczelni.
Przedstawiła propozycję treści numeru, który zawierałby:
* Wystąpienie JM Rektora prof. dr hab. Alojzego Szymańskiego wygłoszone w czasie uroczystości,
* Homilię księdza kn. Wojciecha Gnidzińskiego wygłoszoną w czasie Mszy Świętej,
*Wystąpienia Gości: dr Janusza Sobieszczańskiego ( KSN), Andrzeja Kropiwnickiego (Przewodniczącego
NSZZ „S” Regionu Mazowsze, dra Szczepan Marczyńskiego ( Przewodniczącego KZ w latach 1980 -1989).
* Listy gratulacyjne i życzenia przesłane do Komisji Zakładowej z okazji Jubileuszu,
Małgorzata Herudzińska zwróciła się z prośbą do Przewodniczącego Komisji Zakładowej o przygotowanie
słowa wstępnego otwierającego numer specjalny Agricoli. Wszystkich członków Prezydium poprosiła o
pomoc w przygotowaniu informacji na temat pracy Komisji Zakładowej w okresie pomiędzy 30-leciem
a 35-leciem NSZZ Solidarność” SGGW.
W dalszej części zebrania poruszone zostały następujące sprawy:
1. Przyjęcie nowych członków do NSZZ „ Solidarność” SGGW.
Deklarację członkowską złożył jedna osoba.
Członkowie Prezydium w głosowaniu jawnym przyjęli Ją w poczet członków Związku.
2. Sprawy organizacyjne
Ustalono, że uroczystość złożenia kwiatów pod tablicą upamiętniającą rocznicę powstania „Solidarności”
w SGGW oraz strajku przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego odbędzie się we wtorek 8 grudnia br.
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