
Platforma wypowiada wojnę związkom 
zawodowym
Nie zastraszycie nas!
Im bliżej 11 września i demonstracji Solidarności, OPZZ i Forum 
Związków Zawodowych, tym atak na związki ze strony Platformy 
i prorządowych mediów jest silniejszy. Próba odebrania etatów dla 
liderów dużych organizacji związkowych i pomieszczeń do prowadzenia 
działalności to otwarte wypowiedzenie wojny związkom zawodowym.
Kiedy wywoływany jest w mediach temat rzekomo wysokich 
kosztów funkcjonowania związków, niemal zawsze sięga się po 
przykład KGHM. Okazuje się, że w przypadku miedziowego potentata 
koszty funkcjonowania organizacji reprezentujących pracowników 
to zaledwie 0,04 proc. przychodów ze sprzedaży. A w dodatku 
zarząd firmy pozytywnie ocenia rolę związków zawodowych. Firmy 
finansują działalność związkową w zakładach pracy w państwach 
UE. Propozycja Platformy stawia Polskę w gronie dzikich krajów.

Nie o taką Polskę walczyli
Walka o poszanowanie praw pracowniczych, związkowych 
i obywatelskich jest nadal wielkim zadaniem i zobowiązaniem 
– zaznaczyła Komisja Krajowa NSZZ Solidarność 
w stanowisku, w którym złożyła hołd wszystkim, którzy 
od 1980 roku walczyli o prawdę, wolność i niezależność. 
Władze związku przyjęły harmonogram akcji protestacyjnych 
we wrześniu w Warszawie. 

Nie cieszy mnie sukces Gowina  
– pisze w felietonie prof. Ryszard Bugaj

Wśród wyborców Platformy jest z pewnością 
taka grupa, która na serio identyfikuje się 
z programem ultraliberalnym. To na ogół ludzie 
majętni, korzystający z wielkich przywilejów 
(podatki, składki ubezpieczeniowe), przekonani, 
że są solą tej ziemi, że to oni ponoszą największe 

ciężary, dają pracę itd. Chcą płacić jeszcze mniejsze podatki, 
zlikwidować socjal, usunąć z zakładów związki zawodowe. Na 
ich reprezentanta kreuje się Gowin.

Co w najnowszym TS nr 36 z 6 września

Porad prawnych udzielają eksperci związkowi. W tym wydaniu TS następujące tematy:  
środki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, wysokość emerytury z ZUS.
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Ponadto w każdym numerze oprócz tematyki związkowej i społecznej: gospodarka, historia, 
kultura, sport, krzyżówka i wiele więcej...

Co w najnowszym TS nr 36 z 6 września

Znikające polskie firmy
W lipcu upadło w Polsce 
prawie 100 przedsiębiorstw. 
To był najgorszy miesiąc 
od dekady. Od początku 
roku upadłość ogłosi ło 
blisko 600 firm, najwięcej 
w budownictwie. Pracę straciło 
3,5 tysiąca pracowników.

Bliskiego Wschodu nie można otoczyć drutem 
kolczastym
– Donald Tusk ocenił, że konflikt w Syrii nas nie dotyczy. To błędna 
wypowiedź. Rozlanie się konfliktu na region ważny dla gospodarki 
światowej pośrednio nas dotknie. Jesteśmy w NATO, w związku 
z tym będziemy zmuszeni do zajęcia jakiegoś stanowiska – mówi 
w wywiadzie dla „TS” Witold Waszczykowski, były wiceszef Biura 
Bezpieczeństwa Narodowego za prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

Państwo nie radzi sobie  
z przemocą w rodzinie
Gdy trzy lata temu nowelizowano ustawę o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie, jej autorzy zapewniali, że ofiary 
przemocy będą bezpieczniejsze, sprawcy mniej bezkarni 
a pomoc dotrze do rodziny szybciej i będzie bardziej 
wszechstronna. Z raportu NIK wynika, że jest całkowicie 
odwrotnie.

Bohaterowie  
na kontrakcie
Podczas wojny obronnej 
z Niemcami i Sowietami 
j e s ien ią  1939  r ok u 
w Wojsku Polskim służyli Gruzini, Azerowie, górale kaukascy i Ukraińcy. I zapisali 
w tych walkach chlubną kartę.
W okresie międzywojennym w Wojsku Polskim służyła grupa prawie 150 
przedstawicieli narodów kaukaskich, tj. Gruzinów, Azerów i górali kaukaskich oraz 
Ukraińców. Byli oficerami kontraktowymi we wszystkich rodzajach sił zbrojnych. 
Ukoronowaniem ich służby wojskowej był udział w wojnie obronnej 1939 r. 


