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Dość lekceważenia
społeczeństwa
Związkowcy
domagają się:

a wycofania antypracowniczych zmian w Kodeksie
pracy
a przyjęcia ustawy wymuszającej szybszy wzrost
płacy minimalnej
a wycofania się z wprowadzonego
podwyższenia
wieku emerytalnego
a pełnego wykorzystania
środków finansowych przewidzianych na aktywne formy
przeciwdziałania bezrobociu,
a podniesienia progów dochodowych upoważniających
do
świadczeń
rodzinnych i socjalnych
a ograniczenia stosowania
„śmieciowych” umów o pracę,
a pakietu zmian poprawiających funkcjonowanie ochrony
zdrowia oraz dostępu do bezpłatnej edukacji
a pełnej realizacji pakietu
antykryzysowego z 2009 r.,
bo rząd nie podjął spraw korzystnych dla pracowników
a zmiany ustawy o referendach ogólnokrajowych - po
zebraniu 500 tys. podpisów
ma ono być obligatoryjne.

Pod takim hasłem
już za kilka dni rozpocznie się w Warszawie czterodniowa
ogólnopolska akcja
protestacyjna zorganizowana przez „Solidarność”, Forum
Związków Zawodowych i OPZZ.
Akcja protestacyjna rusza w
środę 11 września, będzie to
dzień branżowy. Pod sześcioma
ministerstwami:
Zdrowia,
Transportu, Gospodarki, Spraw
Wewnętrznych, Skarbu oraz
Pracy i Polityki Społecznej odbędą się pikiety, po czym nastąpi przemarsz pod Sejm i
„założenie” tam na kilka dni
miasteczka namiotowego. 12
września pod Sejmem przeprowadzone zostaną debaty z
udziałem ekspertów. 13 września od godz. 12.00 w miasteczku
przed Sejmem RP będą kontynuowane debaty eksperckie. Ok.
godz. 16.30 scena i mikrofon zostaną udostępnione organiza-

cjom społecznym, inicjatywom
obywatelskim, a także wszystkim organizacjom wspierającym
nasz protest.
Kulminacją Ogólnopolskich
Dni Protestu będzie manifesta-

cja 14 września.
Związkowcy zbiorą się w
kilku miejscach stolicy (Stadion
Narodowy, plac Defilad przy Pałacu Kultury i Nauki, Sejm RP) i
w marszu gwiaździstym przejdą

Pracodawcy
- nie utrudniajcie
Przewodniczący „S” Piotr Duda
skierował do pracodawców list
otwarty, w którym apeluje, aby
nie utrudniali swoim pracownikom udziału w protestach przeciwko polityce rządu.
- Bez względu na to, jak krytycznie oceniają Państwo nasze
postulaty, jak bardzo się z nimi
nie zgadzają, muszą Państwo
pamiętać, że mamy do nich
prawo i mamy prawo w ich sprawie protestować – pisze P. Duda.
Oprócz spraw pracowniczych
i społecznych związkowcy walczą także o postulaty dotyczące
m.in.: ustawy o zamówieniach
publicznych, funduszu pracy,
równego traktowania wszystkich pracodawców, wsparcia
przemysłu energochłonnego,
zmian w prawie o referendach
obywatelskich.
Szef Związku apeluje do pra-

codawców, aby nie utrudniali
swoim pracownikom wzięcia
udziału we wrześniowych protestach. – Z uwagi na szacunek do
demokracji, często przez Państwa
deklarowany, liczę, że wielu pracodawców stworzy wręcz możliwości, które to ułatwią, jak np.
możliwość odpracowania tych
dni w innym terminie. Wiem, że
w wielu zakładach pracy tak się
dzieje i bardzo za to dziękuję.
Warunkiem istnienia demokracji są wolności, a z nich najważniejsze – prawo obywateli
do organizowania się dla obrony
swoich praw, prawo do podejmowania kluczowych decyzji w
drodze referendum obywatelskiego oraz prawo do nieskrępowanego
manifestowania
swojego sprzeciwu w formie
publicznych zgromadzeń – podkreśla P. Duda.

Pielgrzymka
ludzi
pracy

do Ronda de Gaulle’a i dalej pod
Pałac Prezydencki i na plac
Zamkowy, gdzie o godz. 17.00
manifestację zakończą wystąpienia liderów trzech central
związkowych.

Swój udział w manifestacji - oprócz związkowców z NSZZ „Solidarność”, OPZZ i Forum - zapowiadają liczne organizacje oraz osoby indywidualne, które chcą wyrazić swój sprzeciw wobec polityki rządu Donalda Tuska.
Zapisy i informacje: Dział Organizacyjny tel. 61 853 08 60 i 606-298-133 lub Patryk Trząsalski tel. 662-014-352. Szczegółowy program: www.solidarnosc.poznan.pl

Zapraszamy każdego,
kto popiera nasze postulaty
W związku z ogólnopolską akcją
protestacyjną ogłoszoną przez
NSZZ „Solidarność”, OPZZ i
Forum Prezes PiS Jarosław Kaczyński rozesłał do członków
swojej partii sms-a, w którym
zabrania im uczestniczenia w
manifestacji 14 września i używania w jej trakcie symboli i
znaków PiS (tekst sms-a obok).
- Na wrześniowe dni protestu
organizowane przez związki zawodowe do żadnej z partii politycznych nie były wysyłane
zaproszenia. A więc teza o zaproszeniu SLD czy tym bardziej
Ruchu Palikota (którego zresztą
„Solidarność” nie traktuje jako
poważnego partnera), i to w sytuacji, gdy PiS również takiego
zaproszenia nie otrzymał, jest
nieprawdziwa – odpowiada w
specjalnym oświadczeniu prze-

wodniczący „Solidarności” Piotr
Duda.
- Wspólnie z pozostałymi
centralami związkowymi przyjęliśmy formułę otwartą, zapraszając do udziału każdego, kto
popiera nasze postulaty. Zgłosiło się do nas wiele środowisk,
organizacji społecznych, inicjatyw obywatelskich, także i partii politycznych. Dlatego od 11
do 13 września, a w sposób
szczególny w piątek na scenie
przed Sejmem RP, przewidzieliśmy dla każdej z tych grup
możliwość zaprezentowania
swojej obecności i swoich postulatów. Sobota 14 września to
dzień społeczny i dlatego,
zgodnie z decyzją międzyzwiązkowego sztabu protestacyjnego, na scenie głównej na
placu Zamkowym przewi-

dziane są wyłącznie wystąpienia związkowo-społeczne. W
tym dniu nie przewidujemy
wystąpień polityków.
Zwracam uwagę rzecznikowi
PiS, że nie może znać naszych
ustaleń, gdyż nie jest członkiem
międzyzwiązkowego sztabu
protestacyjnego. Tym bardziej
jestem zdziwiony jego wypowiedziami. Co więcej, nie znam celu
publikowania tego typu treści,
ale jednego jestem pewien, że
nie pozwolimy żadnym politykom, aby zepsuli nasze dni protestu, tym bardziej że liczymy
przede wszystkim na siebie.
Jednocześnie zwracam się z
wnioskiem do kierownictwa
Klubu Parlamentarnego PiS, aby
w trakcie ogólnopolskich dni
protestu w Warszawie w dniach
11-14 września klub PiS złożył

do laski marszałkowskiej swój
projekt zmian w ustawie o referendum ogólnokrajowym. Będzie to najlepszy sposób
politycznego wsparcia naszej
obywatelskiej akcji.
Jeszcze raz ponawiam apel do
wszystkich, także do członków i
sympatyków PiS, którym bliski
jest postulat zmiany obecnej
władzy - władzy, która jest antyspołeczna, antypracownicza i
antyobywatelska: Chodźcie z
nami – czas na zmiany. 14 września to nasza wielka szansa – czytamy w oświadczeniu P. Dudy.

Wezwanie tegorocznej XXXI
Pielgrzymki Ludzi Pracy do
Częstochowy to „Solidarność
wierna Bogu w Trójcy Jedynemu, Kościołowi i Ojczyźnie”.
Pielgrzymi, którzy dotrą na
Jasną Górę w sobotę 14 września, będą mogli uczestniczyć we
Mszy św. na Szczycie (godz.
19.00), Apelu Jasnogórskim
(godz. 21.00) oraz Drodze Krzyżowej (godz. 21.45).

UWAGA!

Część związkowców uczestniczących w warszawskiej manifestacji przyjedzie do Częstochowy
dopiero w niedzielę 15 września.
O godz. 10.40 pielgrzymów powita przewodniczący „S” Piotr
Duda, o godz. 11.00 zostanie odprawiona uroczysta Msza św. pod
przewodnictwem duszpasterza
ludzi pracy, ks. abp. Sławoja
Leszka Głódzia, który również
wygłosi homilię.

Grupy pielgrzymkowe z Regionu Wielkopolska zapraszamy
do wspólnego wejścia na Wały. Zbiórka przy Herbaciarni
Claromontana w niedzielę o godz. 9.30.
Szczegółowy program: www.solidarnosc.org.pl
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Szkoła potrzebuje pieniędzy Nasze święto
i spokoju
Rozmowa z Izabelą Lorenz, szefową sekcji oświaty wielkopolskiej
,,Solidarności”
Dla nauczycieli rok szkolny
nie zaczął się optymistycznie.
Media podają informacje o
,,zabójczym niżu demograficznym”, który pozbawił pracy
ponad 7 tys. nauczycieli w
cały kraju, a w samej Wielkopolsce 700. Jednak podobna
fala zwolnień nastąpiła także
w ubiegłym roku. Czy masowym zwolnieniom w oświacie
jest winien wyłącznie niż demograficzny?
- Zmniejszająca się liczba dzieci
w szkołach to z pewnością problem, ale zwalnianie nauczycieli
to przede wszystkim efekt zmian
programowych. Nowa podstawa
programowa zmniejszyła liczbę
godzin niektórych przedmiotów.
Paradoksalnie wraz z mniejszą
liczbą uczniów powinny się poprawiać warunki nauczania,
klasy powinny być mniej liczne,
a tak nie jest. Ministerstwo nie
przekazuje wystarczających
środków, żeby utrzymać optymalną liczbę mniej licznych klas.
W efekcie bije się na alarm, że
brakuje uczniów, a w liceach
nadal klasy liczą po 30 uczniów
i więcej. Takie podejście prowadzi do tego, że nauczyciele tracą
pracę, a uczniowie na jakości
nauczania, bo w licznej klasie
nie można dziecku poświęcić
wystarczającej uwagi.

dzice nadal mogą wybierać i
opłacać zajęcia dodatkowe dla
swoich dzieci. W publicznych
placówkach firmy zewnętrzne
już nie mogą prowadzić zajęć, a
nauczyciele przedszkolni, choć
wykształceni kierunkowo, mają
wystarczające przygotowanie
do prowadzenia rytmiki, ale już
nie tak specjalistyczne, żeby prowadzić zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, gdzie trzeba mieć
zaliczone 5-letnie studia z rehabilitacji. A jeszcze były zajęcia z
judo, tańca, z pływania.

Może potrzeba nam porządnej
reformy oświaty?
- Właśnie o to chodzi, że w
oświacie reforma goni reformę,
a zamiast być lepiej, jest coraz
gorzej. Szkole potrzeba dofinansowania i spokoju. Rozpoczął się
nowy rok szkolny, także dla
przedszkoli. I mamy kolejną
zmianę, która podobno miała
być korzystna dla dzieci i rodziców. Ładne to brzmi: zajęcia za 1
zł. Prawda jest taka, że w niepublicznych przedszkolach ro-

Niż demograficzny to nie
tylko łączenie klas, ale też likwidacja szkół. Czy zawsze
uzasadniona?
- Niestety zdarza się, że wygrywa partykularny interes.
Takim przykładem może być
Gimnazjum nr 24 w Poznaniu.
To była dobrze funkcjonująca
szkoła, a została zlikwidowana,
chyba tylko dlatego, żeby mógł
ją przejąć inny organ. Podobnie
było ze szkołą przy ul. Sierakowskiej. Trzeba sobie zdawać

sprawę, że likwidacja szkoły to
nie tylko dramat nauczycieli, ale
też wszystkich, którzy są zatrudnieni w danej placówce. Obsługa administracyjna to też
pracownicy oświaty, którzy lądują na bruku.
Ministerstwo Edukacji Narodowej poinformowało, że
,,znalazło” 100 mln zł na
pomoc w przekwalifikowaniu
się dla zwalnianych nauczycieli. Czy to wystarczające
środki?
- Przede wszystkim jak w cywilizowanym kraju można nagle
,,znaleźć” 100 mln zł i to z Unii
Europejskiej, skoro każdy przeciętny obywatel wie, że otrzymanie środków unijnych wiąże się z
określonym programem finansowania? Dla mnie to wyłącznie
zagranie PR-owskie rządu. Dlaczego u nas nie, a w Niemczech
wiedzą, że tańsze jest utrzymanie ludzi w zawodzie, niż wyciąganie
z
bezrobocia,
a
wykształcenie nauczyciela to
ogromne środki. Nauczyciele
wciąż muszą się dokształcać i
podnosić kwalifikacje.
W jaki sposób związek ,,Solidarność” wspiera zwalnianych
pracownikom oświaty?
- Nasi członkowie mogą liczyć
na rodzaj związkowej polisy
ubezpieczeniowej. Prowadzimy
też giełdę pracy, kursy i szkolenia. Wspieramy nauczycieli, którzy się dokształcają. W tym
miesiącu, 12 września organizujemy też pikietę branżową w
Warszawie, żeby zaprotestować
przeciwko niekorzystnym zmianom w oświacie. Mocno chcemy
też zaakcentować swój udział w
ogólnopolskiej manifestacji 14
września, czyli kulminacyjnej
akcji dni protestu.
Rozmawiała Anna Dolska

PROFIT CLUB
NASI PARTNERZY O SOBIE

Przez całą sobotę 31 sierpnia
trwały w Poznaniu obchody 33.
rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych. Od 2005 r.
to święto państwowe - Dzień
Solidarności i Wolności.
Tegoroczne obchody wielkopolska „Solidarność” organizowała wspólnie z Solidarnością
Walcząca, która świętowała 30lecie powstania.
Rozpoczęła je Msza św. odprawiona w kościele oo. Dominikanów, po której złożono
kwiaty pod tablicą poświęconą
Maciejowi
Frankiewiczowi,
zmarłemu w 2009 r. twórcy
wielkopolskiej Solidarności
Walczącej. Następnie uczestnicy
Mszy św. w asyście licznych pocztów sztandarowych przeszli
pod Pomnik Poznańskiego
Czerwca 1956 r.
- Wiele można by mówić o
sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej naszego kraju,
o sytuacji pracowniczej. Wiele o
ludziach, którzy za to, że chcą
zakładać „Solidarność” tracą
pracę. Ale dzisiaj mamy Dzień
Solidarności i Wolności, więc
powinna w naszych sercach gościć radość i mądrość.
Radość dlatego, że 33 lata
temu potrafiliśmy być razem,
obalić reżim komunistyczny i
doprowadzić do wolności indywidualnej i narodowej.
I w naszych sercach powinna
gościć mądrość. Ta mądrość,
która pozwala oddzielić sprawy
od człowieka, która nie pozwala
nienawidzić drugiego człowieka, która spogląda w przyszłość i pozwala budować
kompromis. Mądrość, która
oznacza dbałość o drugiego
człowieka – mówił przewodniczący wielkopolskiej „S” Jarosław Lange.
W swoim wystąpieniu nawiązał do słów papieża Jana Pawła
II, których prawda – jak powiedział – nigdy nie przeminie.
„Władza przechodzi z rąk do
rąk, a robotnicy, nauczyciele,
służba zdrowia i wszyscy inni
pracownicy, bez względu na to,
kto sprawuje władzę w kraju,
oczekują pomocy w obronie ich
słusznych praw. Tu nie może za-

braknąć „Solidarności”. I nie zabraknie – zakończył J. Lange.
Następnie przedstawiciele
„Solidarności” oraz lokalnych
władz rządowych, samorządowych, instytucji społecznych
oraz mieszkańcy miasta złożyli
kwiaty przy pomniku Poznańskiego Czerwca 1956 r.
Po zakończeniu uroczystości
z placu Mickiewicza, spod pomnika Wieszcza, wystartowała
VI Parada Motocyklowa. Na
ulice Poznania wyjechało kilkaset motocykli przyozdobionych
chustami z logo „Solidarności”.
Do późnego wieczora na boisku Młodzieżowego Domu Kultury przy Drodze Dębińskiej
osiemnaście drużyn walczyło w
Turnieju Piłkarskim rozgrywanym już po raz drugi z okazji
Dnia Solidarności i Wolności.
Wygrał zespół Pro-Met Koźmin
Wielkopolski, drugie miejsce
wywalczyła drużyna „Solidarności” z ITM Baza Poznańska, a
trzecie reprezentacja „Solidarności” z Centry Exide. Patronat
nad turniejem sprawował poznański IPN.
Do tradycji rocznicowych
weszły już spotkania członków
Związku oraz tych, którym „Solidarność” jest bliska. W tym
roku odbyło się ono na dziedzińcu CK Zamek. Była okazja
do rozmów i wspomnień. W
tym samym czasie fani zespołu
„Perfekt” mogli uczestniczyć w
koncercie w Sali Wielkiej
Zamku.
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1 września w poznańskim
klubie „Raszyn” rozegrany został 21. Szachowy Turniej Solidarności w grze błyskawicznej,
organizowany przez Dariusza
Lipińskiego i Zarząd Regionu
NSZZ „Solidarność”.
Uroczystości
rocznicowe
były organizowane również w
innych miastach Regionu Wielkopolska.
Członkowie leszczyńskiej
„Solidarności”, radni PiS i
przedstawiciele Klubu „Gazety
Polskiej” złożyli kwiaty pod Pomnikiem Konstytucji 3 Maja i
Niepodległości. W okolicznościowym wystąpieniu Karol Pabisiak,
przewodniczący
miejscowej „Solidarności”, powiedział m.in. – Rządzący, którzy nie odżegnują się od
solidarnościowych korzeni,
zmierzają do ograniczenia oddziaływania związków zawodowych, nie chcą dialogu ze
społeczeństwem. Obecna koalicja jest antyspołeczna i antyobywatelska. Po uroczystościach, w
siedzibie „Solidarności” odbyło
się spotkanie dwóch pokoleń
związkowców – tych z roku
1980 i działających obecnie.
Działacze pilskiej „Solidarności” złożyli kwiaty pod obeliskiem
przy
Rondzie
„Solidarności”.
Natomiast
związkowcy z oddziału śremskiego uczcili jubileusz „Solidarności” udziałem w uroczystej
Mszy św., a następnie spotkali się
na towarzyskim pikniku. b

