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„s” żąda
dymisji ministra zdrowia

59. rocznica
Czerwca ’56
Trwają obchody 59. rocznicy
Powstania Poznańskiego Czerwca 1956 r.
a W piątek 26 czerwca 2015 r. delegacje organizacji kombatanckich, „Solidarności” oraz przedstawiciele władz lokalnych złożą kwiaty przy tablicy pamiątkowej ZNTK (ul.
Robocza - godz. 8.00), tablicy poświęconej poległym studentom Politechniki Poznańskiej (pl. Marii Curie-Skłodowskiej – godz. 8.45), tablicy przy starej zajezdni MPK (ul.
Gajowa – godz. 9.30). O godz. 14.15 odbędą się uroczystości przy Bramie Głównej H. Cegielski - Poznań S.A. (ul. 28
Czerwca 1956 r. 223/229).

NSZZ „Solidarność” żąda od premier Ewy Kopacz dymisji ministra zdrowia Mariana Zembali,
który - 17 czerwca, dwa dni po odebraniu ministerialnej nominacji - odnosząc się do strajku pielęgniarek
w Wyszkowie stwierdził: - Jeżeli ktokolwiek z pracowników w Śląskim Centrum Chorób Serca, czyli w moim
szpitalu podjąłby strajk, na drugi dzień będzie przeze mnie, dyrektora, zwolniony.

a Główne uroczystości rocznicowe trwać będą się w niedzielę 28 czerwca 2015 r. O godz. 6.00 zostaną złożone
kwiaty pod tablicą pamiątkową przy bramie Fabryki Pojazdów Szynowych (dawna W3) H. Cegielski (ul. 28 Czerwca
1956).

fot. telewizjarepublika.pl

mbali jest potwierdzeniem tego,
że rządzący nie mają zamiaru
prowadził dialogu społecznego
ze związkami zawodowymi na
europejskim poziomie - skomentował sprawę przewodniczący „S” Piotr Duda. To
pokazuje, że zmiany w rządzie
były tylko fasadowe. Jeżeli PO
mówi, że chce być bliżej społeczeństwa, że chce zmienić
twarz na bardziej ludzką, to minister właśnie pokazał, na czym

to ma polegać. To jest pierwsza
taka ostra reakcja „Solidarności”, ale my musimy bronić tego,
o co walczyliśmy 35 lat temu.
P. Duda przypomniał, że w
styczniu na Śląsku strzelano do
górników za przyzwoleniem
tego rządu, że od stycznia
związki zawodowe czekają na
spotkanie z premier Kopacz w
sprawie złożonych postulatów.
PO mieni się partią europejską,
a zachowuje się, jakby była par-

wyznał też, że doświadczanie
przyjaźni zrodziło potrzebę wyrażenia wdzięczności, a także
uzmysławiania i kreowania pojęcia „przyjaciel”. Od tego już
tylko krok do znalezienia w internecie informacji, iż 9 czerwca
to Dzień Przyjaciela. Stąd ideał
tej właśnie imprezy.
I chociaż 9 czerwca od rana
padał deszcz, to po południu
słońce nieśmiało spoglądało zza

chmur na zgromadzoną przed
muszlą koncertową sporą grupę
osób. Tam na pewno nie wiało
chłodem.
Przybyłych serdecznie witali i
zachęcali do wspólnego śpiewania, zabawy, ale także dzielenia
się swoimi refleksjami, opowieściami o przyjaciołach - Ryszard
Liminowicz i Jacek Hałasik. Zespół „Wielkopolanie” porywał
pełnymi temperamentu tań-

będzie strajk
w przewozach regionalnych

tią zaściankową – dodał przewodniczący „S”.
Reakcję „Solidarności” poparł Krzysztof Bukiel, przewodniczący
Ogólnopolskiego
Związku Zawodowego Lekarzy:
„Solidarność” miała rację.
Minister nie powinien zapowiadać, że będzie łamał prawo
tylko dlatego, że jest dyrektorem czy wywodzi się z partii
rządzącej.
b

Dzień przyjaciela
„Jako młody chłopak wyjeżdżając z rodzinnego domu do
szkoły z internatem modliłem
się, abym spotkał na swojej drodze przyjaciela. Ukształtowany
przez książki i filmy taką potrzebę odczuwałem. Potem wojsko, pełne przygód życie, a ja
przyjaźni nie zaznawałem. Zamieszkałem w Poznaniu i tu
realizując różne kresowe przedsięwzięcia uzmysłowiłem sobie,
jak wiele osób wykonuje przyjacielskie gesty na rzecz społeczności naszych Rodaków na
Kresach, a także na naszym poznańskim podwórku – mówił Ryszard Liminowicz, prezes
Towarzystwa Miłośników Wilna
i Ziemi Wileńskiej w Poznaniu
otwierając imprezę w Parku
Wilsona. – Doświadczam
uczestniczenia w przyjacielskiej
przygodzie”.
Tak rozpoczęły się obchody
Dnia Przyjaciela w Poznaniu,
którego współorganizatorami
obok TMWiZW były Fundacja
Rozwoju Miasta Poznania i Poznańskie Media Informacyjne.
Pomysłodawca tej imprezy

a O godz. 14.30 w kościele oo. Dominikanów zotanie odprawiona Msza św. w intencji Ofiar Czerwca '56, po której
nastąpi przemarsz pod Pomnik Poznańskiego Czerwca
1956 r., gdzie o godz. 16.00 odbędzie się składanie kwiatów.

cami i przyśpiewkami ludowymi, Jerzy Garniewicz, solista
Kapeli Wileńskiej wzruszał i
bawił a to tęsknymi, a to dowcipnymi piosenkami kresowymi. Wspólnym śpiewankom
polskich, wielkopolskich i kresowych piosenek pomagały
rozdane przez organizatora
śpiewniki i akompaniament
akordeonisty Janusza Muraszki.
Ze sceny co chwila ktoś opowiadał o spotkaniu przyjaciela. A
podziękowaniom Ryszarda Liminowicza dla zgromadzonych
licznie, ale także dla nieobecnych przyjaciół nie było końca –
nie sposób wymienić wszystkich. Z dziennikarskiego obowiązku odnotujmy tylko, iż był
wśród nich Zarząd Regionu
Wielkopolska NSZZ „Solidarność”.
Warto upowszechniać piękną
ideę przyjaźni i wspólnego działania. I warto, by Dzień Przyjaciela na dobre zagościł w
Poznaniu. Już teraz zachęcamy:
przyjdźcie za rok i przyprowadźcie swoich przyjaciół.
AN

fot. wojciech obremski

Solidarność skierowała do premier Ewy Kopacz pismo, w którym podkreśla, że prawo do
organizowania się w związki
zawodowe, w tym prawo do
strajku to jedno z podstawowych praw obywatelskich zapisanych nie tylko w polskiej
konstytucji, ale też w prawie
unijnym i konwencjach Międzynarodowej
Organizacji
Pracy, które Polska ratyfikowała. Szkoda, że w roku 35-lecia
powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność musimy to
przypominać Pani rządowi i
ugrupowaniu, które chwali się
przynależnością do Europejskiej Partii Ludowej.
Zdaniem „S” wypowiedź ta
jest „świadomym podżeganiem
do łamania prawa i publicznym
zastraszaniem pracowników”.
Dyskwalifikuje ona M. Zembalę
nie tylko jako ministra, ale również jako dyrektora publicznej
placówki. Ktoś taki nie ma
prawa być konstytucyjnym ministrem demokratycznego państwa, będącego członkiem Unii
Europejskiej.
Wypowiedź ministra Ze-

„Wyczerpaliśmy wszelkie możliwe formy nacisku na decydentów, z wyjątkiem jednego – strajku!
Nie możemy dopuścić do utraty
naszych miejsc pracy!” - napisali
we wspólnym komunikacie
przedstawiciele kolejarskiej „Solidarności” i pozostałych związków
zawodowych działających w Przewozach Regionalnych. 29 czerwca
zostanie przeprowadzony strajk
protestacyjny.
Związkowcy zwracają uwagę,
że proces usamorządowienia kolejowych przewozów regionalnych okazał się fatalny w
skutkach. „Rząd jako autor
ustawy o Przewozach Regionalnych i marszałkowie województw nie udźwignęli ciężaru
odpowiedzialności za Przewozy
Regionalne.” Komitet Strajkowy
Ogólnokrajowych Związków Zawodowych działających w „Przewozy Regionalne” Sp. z o.o.
podkreśla, że zadania PR przejmowane są przez nowo tworzone
spółki marszałkowskie, a pracownicy przewozów regionalnych
tracą pracę. Pociągów jest coraz
mniej, a mimo to powstają kolejne
nowe spółki z kosztownymi zarządami i radami nadzorczymi.

- O naprawę systemu występowaliśmy wielokrotnie do najwyższych władz w kraju - mówi
Stanisław Kokot, sekretarz i
rzecznik prasowy Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność” - Apelowaliśmy do
premierów, do kolejnych ministrów infrastruktury, interweniowaliśmy
w
Sejmie,
organizowaliśmy marsze i
wiece, informowaliśmy media.
W końcu przeprowadziliśmy referendum strajkowe - tłumaczy
sekretarz - Zamiast obiecanej
naprawy systemu doprowadzono naszą spółkę na skraj
upadłości. Miarka się przebrała.
Komitet Strajkowy informuje,
że dnia 29 czerwca o godz. 0.01
zostanie przeprowadzony strajk
oraz wzywa całe środowisko kolejowe do podjęcia działań solidarnościowych. Jutro spotyka
się prezydium sekcji kolejarzy,
które podejmie dalsze decyzje.
Przewozy Regionalne spółka
z o.o. są największym w Polsce
przewoźnikiem kolejowym, realizującym przewozy pasażerskie
w ramach obowiązku służby
publicznej.
hd
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wyjątkowo obrzydliwa
akcja „wyborczej”
fot. a.DuDa/facebook

W „Gazecie Wyborczej” (16 VI
2015 r.) ukazał się artykuł Jakuba
Wątora pod znamiennym tytułem „Znikająca Dudapomoc.
Sprawdziliśmy gdzie prezydent
udziela porad prawnych”.
Już w tytule dwa kłamstwa.
Dudapomoc nie znika, bo jest
oferowana ciągle tylko w nowym
miejscu i nie przez prezydenta
Dudę, bo ten do 6 sierpnia jest
zaledwie prezydentem - elektem, bez żadnych uprawnień.
Piszę o tej obrzydliwej akcji
„Wyborczej”, ponieważ akcji Dudapomocy przyglądam się z
bliska od wielu tygodni, jako że
jej pomysłodawcą jest mój kolega
z Parlamentu Europejskiego,
poseł Janusz Wojciechowski.
Rzeczywiście akcja Dudapomocy została uruchomiona w prezydenckiej kampanii wyborczej,
ale została ona oparta na doświadczeniach pomocy prawnej, jaką
prowadzi od wielu lat biuro europosła Janusza Wojciechowskiego.
To do jego biura zgłaszają się
od lat setki ludzi pokrzywdzonych przez polskie sądy, prokuratury, administrację rządowa i
samorządową, zwykli ludzie, od
których plecami odwróciło się
polskie państwo, czasami tylko
po to aby usłyszeć dobre słowo,
żeby ktoś wysłuchał ich „historii”, bo na jakiekolwiek działania
prawne jest już za późno.
Poseł Wojciechowski nagłaśnia te problemy w TVP w programie Elżbiety Jaworowicz „Sprawa
dla reportera”, czy w programie
telewizji Polsat „Państwo w Państwie” i często te interwencje
kończą się sukcesem, choć
sprawy wydają się z gruntu beznadziejne.
Swoje doświadczenia w zakresie udzielania pomocy prawnej zwykłym ludziom poseł
Wojciechowski zaoferował kilka
miesięcy temu kandydatowi na
prezydenta Andrzejowi Dudzie,
z przekonaniem, że gdy ten zostanie wybrany na prezydenta, ta
pomoc uzyska stempel człowieka wybranego przez Naród.

Tak powstała właśnie Dudapomoc, która w kampanii wyborczej była świadczona w
lokalu na ulicy Pięknej w Warszawie, wynajętym ze środków
finansowych sztabu Andrzeja
Dudy.
Świadczył ją osobiście europoseł Janusz Wojciechowski, pracownicy jego biura poselskiego,
ale także liczni wolontariusze, w
tym tak znani jak Pani Zofia Romaszewska, a ostatnio także
prawnicy - posłowie i senatorowie Prawa i Sprawiedliwości.
Wraz z zakończeniem kampanii wyborczej skończyła się dzierżawa lokalu przy ulicy Pięknej i
Dudapomoc została przeniesiona do siedziby Prawa i Sprawiedliwości
na
ulicę
Nowogrodzką w Warszawie. Interesanci są przyjmowani wręcz
w „ruchu ciągłym”.
Ponieważ akcja Dudapomocy
była od początku bardzo dobrze
odbierana przez opinię publiczną,
to już od pierwszego dnia jej uruchomienia dziennikarze sympatyzujący z prezydentem Komorowskim za wszelką cenę chcieli ją
zdyskredytować i ośmieszyć.
Stąd przez pierwszych kilka
dni w lokalu przy ulicy Pięknej
wręcz koczowali dziennikarze
telewizji informacyjnych z kamerami po to tylko aby „złapać’ jakiegoś niezadowolonego, który
byłby rozczarowany udzieloną
mu pomocą.
Nikogo takiego nie udało się
znaleźć, choć biuro przyjmowało
po kilkadziesiąt osób dziennie.
Zastawiono więc pułapkę 25
maja sądząc, że po wygranej An-

drzeja Dudy biuro będzie zamknięte - wszak kampania wyborcza się skończyła.
Ale biuro działało i 25 maja i będzie działało dalej, aż będzie
można je uruchomić już w Kancelarii Prezydenta po zaprzysiężeniu
Andrzeja Dudy dnia 6 sierpnia.
Do tej pory biuro przyjęło
ponad 2 tysiące różnych spraw, z
których aż wylewa się niesprawiedliwość i opresyjność polskiego państwa wobec zwykłych
ludzi, często w bardzo trudnej
sytuacji życiowej.
Pytany o skuteczność Dudapomocy europoseł Wojciechowski mówi tak „My pracujemy w
hospicjum sprawiedliwości, a
czasami nawet w prosektorium.
Sprawy, z którymi ludzie przychodzą, to są często sprawy zupełnie beznadziejne, sprawy
sprzed lat, prawomocnie zamknięte, ale niosące ze sobą poczucie niesprawiedliwości. Jest
jednak nadzieja, że posłuży to
zmianom w prawie. Niesprawiedliwość i krzywda nigdy nie
może być ostateczna”.
„Gazeta Wyborcza”, która
przyznała prezydentowi Komorowskiemu tytuł „Człowieka
roku” i nigdy go nawet nie zapytała, czy jego Kancelaria zatrudniająca setki urzędników
pomogła przez 5 lat choć jednemu człowiekowi pokrzywdzonemu przez państwo, próbuje w
ordynarnie obrzydliwy sposób
zdyskredytować przedsięwzięcie
świadczone od wielu tygodni
przez wolontariuszy.
Zbigniew Kuźmiuk, poseł PiS
(tygodniksolidarnosc.com)

Krzyże Wolności i Solidarności dla działaczy opozycji
Blisko trzydziestu twórców i
działaczy wielkopolskiej „Solidarności” odebrało 9
czerwca z rąk prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Łukasza
Kamińskiego
i
wojewody wielkopolskiego
Piotra Florka Krzyże Wolności i Solidarności za wybitne
zasługi w działalności na
rzecz przemian demokratycznych w Polsce.

pamięć o ,,solidarności”
jest męska

Gratulując odznaczonym i
dziękując za umiejętność
podjęcia właściwych decyzji
w trudnych czasach totalitarnej dyktatury Prezes IPN
podkreślił, że w ramiona
Krzyża wpisana jest symbolika wartości związanych z
walką o wolną Polskę.
- To „Wolność i Solidarność”,
ale można też dodać inne:
Prawda i Godność - Nadzieja

i Jedność - Dobro Wspólne.
Jednak największą wartością są ludzie, którzy odbierają to odznaczenie. Każdy z
Państwa jest świadkiem wartości, których obrona kosztowała życie wielu ludzi,
wymagała cierpienia i wyrzeczeń, a których tak bardzo
potrzebujemy na co dzień –
mówił prezes IPN.
a Krzyż Wolności i Solidarności ustanowiony w 2010
roku jest polskim odznaczeniem państwowym nadawanym - na wniosek Prezesa
Instytutu Pamięci Narodowej
- przez Prezydenta RP działaczom opozycji wobec dyktatury komunistycznej w
PRL.

Lech Wałęsa, Tadeusz Mazowiecki, Bogdan Borusewicz, Władysław
Frasyniuk, Andrzej Gwiazda…- przede wszystkim ich nazwiska kojarzą się
z ,,Solidarnością” i walką o demokratyczną Polskę. A to przecież kobiety
przygotowywały strategię polityczną, były autorkami wielu ważnych
dokumentów, na równi z mężczyznami narażały się na represje.

Zdjęcie archiwalne. Anna Walentynowicz podczas strajku w Stoczni Gdańskiej

- Dlaczego ja mam się tłumaczyć, że głównie mówi się o zasługach mężczyzn, a nie kobiet
w ruchu ,,Solidarność”? To wy,
przyszli dziennikarze i politolodzy powinniście odpowiedzieć na to pytanie – mówiła
Barbara Labuda podczas debaty ,,Tracenie i odzyskiwanie
Solidarności przez kobiety”,
która odbyła się na Wydziale
Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w ramach Ogólnopolskiej
Konferencji
Naukowej „Solidarność zobowiązuje? Ruch związkowy i
transformacja z perspektywy
kobiet”. Oprócz Barbary Labudy w debacie wzięły udział
Danuta Kuroń i Małgorzata Tarasiewicz.
Celem konferencji była dyskusja na temat wkładu kobiet
działających w „Solidarności” w
funkcjonowanie ruchu społecznego, a także podjęcie refleksji
nad nieznaczną reprezentacją
liderek i działaczek w życiu politycznym po 1989 roku.
Po 1980 r. w Związku kobiety
stanowiły 47 proc. członków,
więc był to stan pełnej równowagi. W obradach planarnych
Okrągłego Stołu uczestniczyły
jednak tylko dwie: Grażyna Staniszewska po stronie solidarnościowej i Anna Przecławska po
stronie rządowej.
- Kobiety nie były dyskryminowane w działalności ruchu i
związku, ale w gruncie rzeczy
ukierunkowane były na wsparcie, a nie przywództwo, co w
konsekwencji doprowadziło do
tego, że funkcje kierownicze
zdominowane zostały przez
mężczyzn – mówiła Małgorzata
Tarasiewicz.
Taka postawa wynika przede
wszystkim z roli kobiety, jaka
jest zakorzeniona w naszym
społeczeństwie. Kobieta nie powinna być dominująca, powinna być w cieniu mężczyzny,

wspierać go, a nie z nim rywalizować. To dlatego, kiedy Anna
Walentynowicz miała pokierować strajkiem, odpowiedziała:
,,Jestem kobietą, nikt za mną
nie pójdzie”.
A przecież to nie Lecz Wałęsa przeskakując przez płot
uratował strajk w stoczni gdańskiej w sierpniu 1980 r. Trzy kobiety: Alina Pienkowska, Anna
Walentynowicz i studentka,
działaczka Ruchu Młodej Polski”, Ewa Ossowska zatrzymały
strajkujących, którzy już trzeciego dnia, w sobotę 16 sierpnia,
po obietnicy wysokich podwyżek zaczęli opuszczać teren
stoczni.
Tak tę sytuację opisuje
Shana Penn w znakomitej
książce ,,Sekret Solidarności”:
Pobiegły do bramy, wspięły się
na beczki i błagały wychodzących, żeby pozostali. „Jeżeli nas
porzucicie, będziemy zgubieni!”. Robotnicy zatrzymali
się. „Nie sprzedawajcie kolegów za tysiąc pięćset złotych –
przekonywały.– Musimy kontynuować strajk na znak solidarności z innymi strajkującymi zakładami”.
- Jakoś nie przychodziło nam
do głowy awansowanie w
Związku, do nas przede wszystkim należała praca organiczna
– mówiła podczas debaty Danuta Kuroń. – To pewnie też jest
powodem, że później było i jest
nas tak mało w polityce.
Małgorzata
Tarasiewicz
zwróciła uwagę na jeszcze inny
aspekt tego zjawiska: - Kobiety
charakteryzowała praca zespołowa, one najlepiej funkcjonały w takim układzie bez
liderów.
- Kobiety z natury lubią
przywództwo zbiorowe, działanie w grupie, wspólne dyskusje. Ten model działał też w
podziemiu, nikt nikogo nie wybierał – dodała Barbara La-

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

buda. – Pewnie dlatego w kolejnych latach minimalizowały
swoją rolę, a od działalności
politycznej kupony odcinali
mężczyźni.
Najlepiej sytuację kobiet we
wczesnej ,,Solidarności” oddaje fragment książki Shany
Penn: Przyjazna dla kobiet atmosfera w Stoczni Gdańskiej
brała się częściowo stąd, że
garstka organizatorów sierpniowego strajku oraz założycieli MKS-u – zarówno kobiet,
jak i mężczyzn – działała
razem już od ponad dwóch lat,
a łączące ich więzi koleżeńskie,
przyjacielskie, rodzinne, małżeńskie i narzeczeńskie przyczyniły się do sukcesu strajku.
Wprawdzie ta spójność, która
przesądziła o ostatecznym
zwycięstwie, rozpadła się
gwałtownie po zalegalizowaniu „Solidarności”, ale podczas
trwania strajku sprawiła, że kobietom powierzano najważniejsze zadania i doceniano ich
zaangażowanie w protest społeczny prowadzony w imię solidarności.
„W stoczni wszyscy jesteśmy równi” – brzmiało pojemne
i
nośne
hasło
strajkujących.” To hasło trwało
dopóki w Polsce nie rozpoczęła
się ostra walka polityczna o
władzę. Rola kobiet została
zmarginalizowana. Kobiety
same ustąpiły mężczyznom,
przyjmując częściej rolę wspierającą lub dały się zdominować
agresywniejszym w polityce
mężczyznom. Trzeba jednak
podkreślić, że nie jest o tylko
cecha charakterystyczna dla
polskiej polityki, ale także społeczeństw z długą tradycją demokracji. Kobiety zwyczajnie
mniej się rozpychają i nie krzyczą tak głośno. Dlatego ,,Solidarność”
choć
rodzaju
żeńskiego ma męską twarz.
Anna Dolska

