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Ostat ni dzień ob cho dów 60 rocz -
ni cy Czar ne go Po znań skie go
Czwart ku roz po czął się wcze snym
ran kiem 28 czerw ca 2016 r. przed
bra mą Fa bry ki Po jaz dów Szy no -
wych Za kła dów Ce giel skie go
(d. Fa bry ka Lo ko mo tyw i Wa go -
nów W -3 Za kła dów Prze my słu
Me ta lo we go im. Sta li na). Punk tu -
al nie o godz. 6.30 za wy ły sy re ny
alar mo we. 

Sy re ny w Ce giel skim
Do kład nie o tej go dzi nie przed po -
nad pół wie kiem ro bot ni cy Ce giel -
skie go da li sy gnał do roz po czę cia
straj ku, do któ re go przy łą czy li się
pra cow ni cy in nych za kła dów pra cy
oraz miesz kań cy sto li cy Wiel ko -
pol ski.

– Dzień 28 czerw ca 1956 r. po -
zor nie po dob ny do in nych, jed nak
dla pra cow ni ków Ce giel skie go oraz
in nych za kła dów Po zna nia i Wiel -
ko pol ski był je dy ny i nie po wta rzal -
ny. Nie po wta rzal ny tak że dla te go,
że nie mo że się po wtó rzyć. Przez
dłu gie la ta trwał pro ces zbio ro wej
nie pa mię ci. My jed nak nie za po -
mi na my. Pa mię ta li śmy wów czas,
pa mię ta my i dziś – mó wił An drzej
Ja siń ski, prze wod ni czą cy „So li dar -
no ści” w FPS. 

Pod nio sła uro czy stość w woj -
sko wej i har cer skiej opra wie,
z udzia łem wi ce pre mie ra prof. Pio -
tra Gliń skie go, od by ła się rów nież
w in nym szcze gól nym miej scu dla
wy da rzeń sprzed 60 lat – na ul. Ko -
cha now skie go, przy po mni ku Po -
le głych w Po wsta niu Po znań skim
28 – 30 czerw ca 1956 r.

Wspo mi na jąc tam ten czas, ppłk
Wło dzi mierz Mar ci niak, pre zes
Związ ku Kom ba tan tów i Uczest ni -
ków Po wsta nia Po znań skie go
Czerw ca 1956 r., peł nym emo cji gło -
sem mó wił, że ul. Ko cha now skie go
spły nę ła wów czas krwią, jak pod czas
naj krwaw szych dzia łań wo jen nych. 

Na stęp nie ze bra ni prze szli
przed po ło żo ny nie opo dal gmach
Ko men dy Wo je wódz kiej Po li cji.
W tym miej scu przed 60 la ty mie -

ścił się Wo je wódz ki Urząd Bez pie -
czeń stwa Pu blicz ne go – sym bol
znie wo le nia i po wszech ne go ter ro -
ru. Z okien urzę du pa dły pierw sze
strza ły, któ re sta ły się po cząt kiem
walk ulicz nych na te re nie mia sta.

Wi ce pre mier Piotr Gliń ski i wo -
je wo da Zbi gniew Hof f mann od sło -
ni li pa miąt ko wą ta bli cę. Wi dać
na niej prze strze lo ną ro bot ni czą
kurt kę i sło wa z prze mó wie nia me -
ce na sa Hej mow skie go „I te strza ły
nie by ły już da ne w po wie trze, ale
do lu dzi”.

Zwień cze niem tej czę ści uro czy -
sto ści by ła re kon struk cja wy da -
rzeń, któ re ro ze gra ły się w tym
miej scu w 1956 r.

O chleb i god ność 
W go dzi nach po po łu dnio wych
od by ły się uro czy sto ści przy Bra -
mie Głów nej H. Ce giel ski -Po znań
S.A. Wziął w nich udział prze wod -
ni czą cy Ko mi sji Kra jo wej NSZZ
„S” Piotr Du da.

– Ja ka mu sia ła być de ter mi na cja
tych lu dzi, sko ro nie ba cząc na re -
pre sje wy szli na uli ce, nie bio rąc
pod uwa gę, że ko mu ni stycz na wła -
dza mo że do nich strze lać. Zgi nę ło
kil ka dzie siąt osób, kil ka set by ło
ran nych. Był to pierw szy krok

na dro dze do wol no ści. Po tem był
czer wiec ur su ski i płoc ki i te wro ta
do wol no ści otwie ra ły się co raz sze -
rzej, aż w 1980 r. po wsta ła,, So li dar -
ność” – mó wił P. Du da.

Przy po mniał, że ro bot ni cy Po -
zna nia wo ła li: chce my chle ba, je ste -
śmy głod ni, chce my żyć w wol nym
kra ju, chce my god nie pra co wać, ale
tak że wo ła li o Bo ga i re li gię w szko -
łach. Dzi siaj mu si my zro bić ra chu -
nek su mie nia, czy te po stu la ty
zo sta ły zre ali zo wa ne.

Pod czas uro czy sto ści przed Ce -
giel skim kom ba tan ci Czerw ca 56
oraz oso by przy czy nia ją ce się
do sze rze nia pa mię ci o tych wy da -
rze niach otrzy ma li od zna cze nia
pań stwo we z rąk An drze ja De ry,
Se kre ta rza Sta nu w Kan ce la rii Pre -
zy den ta Rze czy po spo li tej Pol skiej.

Z Po znań ski mi 
Krzy ża mi w tle
Głów ne ob cho dy roz po czę ły się
Mszą św. w ko ście le oo. Do mi ni ka -
nów. Li tur gii prze wod ni czył abp
Sta ni sław Gą dec ki, Me tro po li ta
Po znań ski, a ho mi lię wy gło sił Pry -
mas Pol ski, abp Woj ciech Po lak.

W tym mo dli tew nym spo tka niu
uczest ni czy li m.in. pre zy den ci Rze -
czy po spo li tej Pol skiej i Re pu bli ki

Wę gier skiej An drzej Du da i Ja nos
Ader oraz b. pre zy dent Lech Wa łę -
sa, a tak że człon ko wie rzą du, par -
la men ta rzy ści, przed sta wi cie le
władz lo kal nych, or ga ni za cji i sto -
wa rzy szeń oraz – przede wszyst -
kim – kom ba tan ci Czerw ca 56.

– Cze go mo gą nas na uczyć wy -
da rze nia czerw co we? – py tał abp
S. Gą dec ki. Te go, że każ da ide olo -
gia tyl ko czę ścio wo praw dzi wa
pro wa dzi do ode bra nia wol no ści
i wy zy sku, a czło wiek po zba wio ny
Bo ga, wol no ści, pra wa i chle ba
w koń cu nie wy trzy ma.

Po Mszy św. uczest ni cy prze szli
pod po mnik Po znań skie go Czerw -
ca 1956 r., gdzie ze bra ło się kil ka ty -
się cy po zna nia ków. Nie ste ty część
z nich nie przy szła po to, aby uczcić
pa mięć bo ha te rów, ale wy ra zić
swój sprze ciw wo bec Pre zy den ta
An drze ja Du dy i PiS. Gwiz dy
i skan do wa nie nie usta ły na wet
pod czas wy ko ny wa nia hym nu na -
ro do we go. Do pie ro pro wa dzą cy
mu sie li we zwać do usza no wa nia
te go sym bo lu na ro do we go.

Prze ciw ni cy PiS sta ra li się za głu -
szać za rów no wy stą pie nie Pre zy -
den ta A. Du dy, jak i wi ce pre mie ra
P. Gliń skie go od czy tu ją ce go list
od pre mier Be aty Szy dło. At mos fe -

ra przy po mi na ła wiec po li tycz ny.
Spra wa uczcze nia pa mię ci tych,
któ rym po świę co ne by ło spo tka nie
przed Po znań ski mi Krzy ża mi ze -
szła na dal szy plan.

W swo im wy stą pie niu pre zy -
dent A. Du da pod kre ślił, że to wła -
śnie tu za czął się pierw szy
pod ko mu ni stycz ną wła dzą wiel ki
strajk ro bot ni ków. Lu dzie nie wy -
trzy ma li i gwał tow nie za re ago wa li
na po ni że nie, na od bie ra nie im
god no ści, na to, że wła dza, któ ra
mie ni ła się wła dzą lu do wą, spy cha -
ła ich w bie dę, spy cha ła ich w nę -
dzę, okła my wa ła ich i okra da ła.
I po wie dzie li zde cy do wa nie: nie! 

– Ca ła Pol ska by ła za po znań -
ski mi ro bot ni ka mi – mó wił da lej
Pre zy dent. – Wiel ka po znań ska
lek cja sta ła się pod wa li ną pod ko -
lej ne pro te sty, aż po po wsta nie,, So -
li dar no ści” i od zy ska nie wol no ści
po 1989 r. Trze ba bro nić i chro nić
za wszel ką ce nę god no ści na szych
oby wa te li tak że po to, aby Po la cy,
Wę grzy, aby na si oby wa te le ży li
w su we ren nym, wol nym, bez piecz -
nym kra ju i że by mo gli żyć god nie.
O to, żą da jąc chle ba i wol no ści wal -
czy li bo ha te ro wie Po znań skie go
Czerw ca 1956 r. Rze czy po spo li ta
Pol ska im za to dzię ku je. Cześć

i Chwa ła Bo ha te rom! – za koń czył
swo je prze mó wie nie pre zy dent
Du da.

Pre zy dent Wę gier János Áder
w swo im wy stą pie niu po wie dział,
że: – W czerw cu 1956 r. zde ma sko -
wa no nie ludz ką na tu rę dyk ta tu ry
ko mu ni stycz nej; ro bot ni cy ru szy li
w wal kę nie tyl ko o swo je pra wa;
chcie li od zy skać ca łe swo je skra -
dzio ne ży cie, do ma ga li się chle ba
i wol no ści.

Hołd bo ha te rom
Jed nym z za bie ra ją cych głos był
prze wod ni czą cy wiel ko pol skiej
„So li dar no ści” Ja ro sław Lan ge.
Wy ra ził prze ko na nie, że spo ty ka -
my się każ de go ro ku przy tym Po -
mni ku nie tyl ko po to, aby
wspo mi nać hi sto rię tam tych wy da -
rzeń i od dać hołd ich bo ha te rom,
ale przede wszyst kim po, to aby
tam ten he ro izm zmie niał na sze
wnę trza, na sze ser ca i umy sły.

– W tym mar szu do wol no ści, to
nie eli ty, ale ro bot ni cy wy szli na uli -
ce, aby upo mnieć się o pra wo
i god ność. Jed nak wol ność nie jest
gwa ran tem god no ści czło wie ka.
O god ność trze ba dbać, cią gle o nią
za bie gać – mó wił J. Lan ge. 

Na za koń cze nie od niósł się
do at mos fe ry pa nu ją cej na pl. Mic -
kie wi cza: – Nie ma wąt pli wo ści,
a dzi siej sza uro czy stość jesz cze bar -
dziej to pod kre śla, że ży je my
w wol nym i de mo kra tycz nym kra -
ju. Cho dzi tyl ko o to, aby śmy po -
tra fi li tę wol ność za go spo da ro wać,
a de mo kra cję wy peł nić tym, co
wy ni ka z roz sąd ku i mą dro ści.

Pod czas ce re mo nii głos za bra li
rów nieżL. Wa łę sa, pre zy dent Po zna -
nia Ja cek Jaś ko wiak oraz Alek san dra
Ba na siak – pre zes Sto wa rzy sze nia
Po znań ski Czer wiec 56, któ ra od -
czy ta ła wspo mnie nie o po le głych
w Czerw cu 56.

Część ofi cjal ną uświet nił wy stęp
wę gier skie go chó ru św.  Efra ima,
po któ rym na stą pi ło zło że nie wień -
ców i kwia tów przy Po znań skich
Krzy żach.

Ob cho dy 60 rocz ni cy Czerw ca 1956 zor ga ni zo wa li
w Pi le Sto wa rzy sze nie EFFATA, Wiel ko pol skie Mu -
zeum Nie pod le gło ści w Po zna niu oraz te re no wy od -
dział wiel ko pol skiej „So li dar no ści”. Uro czy sto ści
ob ję li ho no ro wym pa tro na tem ob ję li po seł Mar cin
Po rzu cek i sta ro sta pil ski Eli giusz Ko ma row ski. 

27 czerw ca w Mło dzie żo wym Do mu Kul tu ry
zo sta ła otwar ta wy sta wa pt. ,,Po znań ski Czer wiec
56” . Go ściem ho no ro wym by ła uczest nicz ka Po -
wsta nia Po znań skie go, trzy krot nie ran na w dniu
28 czerw ca 1956 r., Alek san dra Snad na Bog dan.
Na spo tka niu z  miesz kań ca mi Pi ły dzie li ła się
wspo mnie nia mi z te go tra gicz ne go dnia.

Pa ni Alek san dra zo sta ła uho no ro wa na sta tu -
et ką Przy ja ciel So li dar no ści. Wrę czy li ją przed -

sta wi cie le pil skie go od dzia łu ZR wiel ko pol ska
NSZZ „S” Ma rze na Woj cie chow ska, Krzysz tof
Na gór ski i Adam Do pie ra ła.

Spe cjal ne kom po zy cje dla
uczcze nia bo ha te rów Po znań -
skie go Czerw ca’56 przy go to -
wał po cho dzą cy ze Szwe cji
ze spól De Press z li de rem An -
drze jem Dziub kiem. 

Kon cert przy go to wa ny przez
Ra dio Mer ku ry od był się w sce -
ne rii nie czyn nej ha li W7 „Ce -
giel skie go”, skąd w 1956 r.
ro bot ni cy upo mnie li się o god -
ność i chleb. 

Au to rem tek stów dwóch kom -
po zy cji za pre zen to wa nych pod -
czas wie czo ru jest Wło dzi mierz

Mar ci niak, uczest nik Po znań skie -
go Czerw ca. Nie sa mo wi te wra -
że nie na słu cha czach zro bi ła
też bal la da do wier sza Ka zi -
mie ry Ił ła ko wi czów ny „Roz -
strze la no mo je ser ce”. 

W kon cer cie uczest ni czy li
tyl ko za pro sze ni go ście, a szko -
da, bo kon cert był wart te go, by
wy słu cha ła go jak naj szer sza
pu blicz ność, bo mi mo że kon -
cert był re la cjo no wa ny w te le -
wi zji pu blicz nej i ra diu, to
żad na trans mi sja nie od da
w peł ni at mos fe ry pio se nek

o Czerw cu, za śpie wa nych
w ha li, w któ rej czuć jesz cze za -
pach sma ru i me ta lu, a wśród
któ re go pra co wa li ci, któ rzy
o godz. 6.30, 28 czerw ca 1956
r. wy szli stąd na uli cę, by po -
wie dzieć „Dość!”. 

Pa mię ta li w Pi le Roc ko wo o wy pad kach 

Uro czy sto ści Po znań skie go Czerw ca 
O szczególnym znaczeniu tego wydarzenia dla mieszkańców miasta i regionu świadczy bogaty program obchodów

rocznicowych, które trwają już od początku czerwca. Znalazły się w nim msze św., wystawy, koncerty, pokazy filmów, spektakle, imprezy
sportowe i rekreacyjne, a także specjalne inicjatywy skierowane do uczniów poznańskich i wielkopolskich szkół.
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Pre zy dium   Kra jo wej Sek cji
Oświa ty i Wy cho wa nia NSZZ
„So li dar ność” wy ra ża nie po -
kój w związ ku z pla no wa ny mi
przez Mi ni ster stwo Oświa ty
zmia na mi. Za ło że nia, któ re
przed sta wi ła mi ni ster edu ka -
cji na ro do wej An na Za lew ska
na kon fe ren cji w To ru niu „bu -
dzą oba wę o utra tę miejsc
pra cy przez pra cow ni ków
oświa ty”.

,,So li dar ność” oświa to wa ocze -
ku je kon kret nych in for ma cji
na te mat pod sta wy pro gra mo wej
i wska za nia źró deł fi nan so wa nia

pro po no wa nych zmian. Pod czas
kon fe ren cji nie przed sta wio no
żad nych szcze gó łów, co „po głę bia
oba wy śro do wi ska o ja kość pol -
skiej edu ka cji”.

De kla ra cja re sor tu, we dług
któ rej li kwi da cja gim na zjów przez
wy ga sza nie nie spo wo du je utra ty
miejsc pra cy, w opi nii związ kow -
ców nie jest mia ro daj na. Zwią zek
ocze ku je gwa ran cji za trud nie nia
oraz re gu la cji wy na gro dzeń
w oświa cie.  

– Nie ma się co cza ro wać. 40
ty się cy na uczy cie li bę dzie mu -
sia ło gdzieś zna leźć za trud nie -

nie. Mo że część z nich po pro -
wa dzi pierw sze kla sy w li ce ach.
Część, oko ło 20 ty się cy, sta nie
przed dy le ma tem, co zro bić ze
swo im ży ciem. To wy ma ga ana -
li zy związ ków za wo do wych.
Trze ba wy li czyć, jak bę dą wy -
glą da ły zmia ny i ja kie dzia ła nia
na le ży pod jąć. Po trzeb ny jest
pro gram osło no wy – wy ja śnia
Woj ciech Ksią żek, prze wod ni -
czą cy Sek cji Oświa ty i Wy cho -
wa nia NSZZ „So li dar ność”
Re gio nu Gdań skie go, w la -
tach 1997–2001 wi ce mi ni ster
edu ka cji na ro do wej.

To już IX edy cja ogól no pol skiej
Ak cji Cer ty fi ka cyj nej „Pra co -
daw ca Przy ja zny Pra cow ni -
kom”. Po szu ki wa ne są fir my
prze strze ga ją ce pra wa pra cy
i re ali zu ją ce w prak ty ce idee
dia lo gu spo łecz ne go. Apli ka cje
w tym ro ku bę dą przyj mo wa ne
od 8 lip ca do 15 paź dzier ni ka.

Zgło sze nia mo że do ko nać za -
kła do wa or ga ni za cja NSZZ „So -
li dar ność”. Swo ją kan dy da tu rę,
przy po par ciu or ga ni za cji związ -
ko wej, mo że też zgło sić za rząd
przed się bior stwa. Wszyst kie
zgło sze nia roz pa try wa ne bę dą

przez Ko mi sję Cer ty fi ka cyj ną.
Ho no ro wy pa tro nat nad ak cją
ob jął Pre zy dent Rze czy po spo li tej
Pol skiej An drzej Du da, na to -
miast jak co ro ku or ga ni za to rem
jest NSZZ „So li dar ność”.

Do kon kur su mo gą być zgło -
szo ne fir my, któ rych co dzien ne
prak ty ki zbież ne są z war to ścia -
mi pro pa go wa ny mi przez NSZZ
„So li dar ność”. – Kry te ria mi, ja -
kie weź mie my pod uwa gę, jest
pre fe ro wa nie sta łe go za trud nie -
nia i prze strze ga nie bez pie czeń -
stwa i stan dar dów pra cy. Waż ne
też, by pra cow ni cy mie li nie skrę -

po wa ną moż li wość two rze nia
w za kła dzie związ ków za wo do -
wych – wy ja śnia Ewa Zy do rek,
se kre tarz Ko mi sji Kra jo wej
NSZZ „So li dar ność”.

74 proc. Po la ków miesz ka ją -
cych w Wiel kiej Bry ta nii wska -
zu je na ne ga tyw ne po sta wy
wo bec imi gran tów ja ko swo ją
głów ną oba wę po re fe ren dum
w spra wie Bre xi tu – wy ni ka
z son da żu IBRiS. 12 proc.
z nich oso bi ście do świad czy ło
nie przy jem no ści.

Z son da żu wy ni ka, że sze ro ko
ko men to wa ne przez me dia in cy -
den ty o an ty imi granc kim wy -
dźwię ku, m.in. do ty ka ją ce pol ską
spo łecz ność, zna czą co po bu dzi -
ły nie po kój Po la ków. Bli sko 74
proc. oba wia się dal szych ne ga -
tyw nych po staw wo bec mi gran -
tów – 35 punk tów pro cen to wych
wię cej niż w po przed nim ba da -
niu prze pro wa dzo nym na ty -
dzień przed re fe ren dum. 

12 proc. Po la ków za de kla ro -
wa ło, że oso bi ście do świad czy ło
nie przy jem no ści w pierw szych
dniach po re fe ren dum. Zde cy -
do wa na więk szość z nich – bli -
sko 90 proc. – pod kre śli ła
jed nak, że mia ły one wy łącz nie
cha rak ter słow ny, m.in. obelg,
za cze pek i ne ga tyw nych ko men -
ta rzy.

Po mi mo ata ków na imi gran -
tów i obaw z tym zwią za nych,
zde cy do wa na więk szość an kie to -
wa nych na dal wią że swo ją przy -
szłość z Wiel ką Bry ta nią (79
proc.). Po wrót do Pol ski trak tu ją
w więk szo ści ja ko,, plan B”, gdy by
zmia ny zwią za ne z wyj ściem kra -
ju z UE by ły zbyt wiel kie. Ta ki sce -
na riusz roz wa ża 22 proc.
an kie to wa nych. Bez wa run ko wy

po wrót do Pol ski pla nu je 5,5 proc.
Dłu go ter mi no wy cha rak ter po -
by tu Po la ków w Wiel kiej Bry ta nii
pod kre śla fakt, że 47 proc. ba da -
nych jest skłon nych apli ko wać
o bry tyj ski pasz port, któ ry ochro -
nił by ich przed po ten cjal ny mi
zmia na mi po wyj ściu kra ju z UE.
Ta ką opcję wy klu cza 38 proc. an -
kie to wa nych.

Po la cy w znacz nej więk szo ści
czu ją się ak cep to wa ni (64 proc.
wo bec 10 proc. ma ją cych od -
mien ne zda nie), jed nak oba wia -
ją się, że ogól ny sen ty ment
do Po la ków uległ znacz ne mu po -
gor sze niu. 28,3 proc. ba da nych
twier dzi, że Po la cy nie są mi le
wi dzia ni w Wiel kiej Bry ta nii, 26
proc. uwa ża od wrot nie. 44 proc.
nie ma zda nia.

Te raz de cy zję mu si pod jąć rząd
i to on za twier dzi osta tecz ny
kształt usta wy, któ rą skie ru je
do Sej mu. Usta wa za kła da moż -
li wość bez wa run ko we go przej -
ścia na eme ry tu rę po osią gnię ciu
wie ku 60 lat przez ko bie ty i 65
przez męż czyzn, czy li tak jak to
by ło przed wpro wa dze niem
zmian w 2012 r. przez rząd Do -
nal da Tu ska. 

Jak wska zu je szef Ko mi te tu Sta -
łe go Hen ryk Ko wal czyk, bę dzie to
upraw nie nie, a nie obo wią -
zek. – Je śli ktoś bę dzie chciał da lej
pra co wać, bę dzie miał ta ką moż -
li wość – tłu ma czył Ko wal czyk.

– Je że li się to zi ści, mo że my po -
wie dzieć, że od nie śli śmy pierw szy
suk ces. Choć ma my pe wien nie do -
syt. Uwa ża my, że jed nak po win no
być rów no cze śnie wpro wa dzo ne
roz wią za nie upraw nia ją ce doodej -
ścia na eme ry tu rę bez wzglę du
na wiek po prze pra co wa niu dłuż -
szych okre sów skład ko wych – po -
wie dział dla Wia do mo ści naTVP1
Hen ryk Na ko niecz ny. 

– Pro te stu jąc w 2012 r. prze -
ciw ko wy dłu że niu wie ku eme -
ry tal ne go za po wia da li śmy, że
zro bi my wszyst ko, aby to fa tal -
ne dla pol skich pra cow ni ków
roz wią za nie cof nąć – przy po -

mniał Piotr Du da, szef NSZZ
„So li dar ność”, jed no cze śnie
prze wod ni czą cy Ra dy Dia lo gu
Spo łecz ne go. I do da je, że to bę -
dzie wiel ki suk ces Związ ku.

Od no sząc się do po stu la tu
wpro wa dze nia kry te rium skła do -
we go sta żu pra cy, któ re go rząd nie
uwzględ nił, Piotr Du da stwier -
dził – da lej bę dzie my do ma gać się
wpro wa dze nia sta żu, ale dzi siaj
trze ba jak naj szyb ciej ob ni żyć
wiek eme ry tal ny.

Rząd za po wia da, że no we
roz wią za nia bę dą obo wią zy wać
od stycz nia 2017 r. 

ml

55 pro cent Po la ków uwa ża, że
przy ję cie przez Pol skę wa lu ty
eu ro bę dzie czymś złym. Z ba da -
nia prze pro wa dzo ne go na po -
cząt ku czerw ca przez TNS Pol ska
wy ni ka, że prze ciw ne go zda nia
jest 12 pro cent an kie to wa nych,
a 23 pro cent są dzi, że za mia -
na pol skiej wa lu ty na eu ro nie
bę dzie ani do bra ani zła.

W czerw cu TNS Pol ska prze -
pro wa dził cy klicz ny son daż,
w któ rym za py tał Po la ków o opi -
nie na te mat wej ścia na sze go kra -
ju do stre fy eu ro. Więk szość
re spon den tów (66 proc.) uwa ża,
że wej ście Pol ski do stre fy eu ro
wpły nie nie ko rzyst nie na sy tu -
ację ich go spo darstw do mo wych.
Prze ciw ne go zda nia jest 12 proc.
ba da nych, któ rzy spo dzie wa ją się
po zy tyw nych zmian. Na to -
miast 9 proc. ba da nych uwa ża, że
przy ję cie wa lu ty eu ro nie bę dzie

mia ło wpły wu na sy tu ację ich go -
spo dar stwa do mo we go.

Po nad po ło wa (51 proc.) jest
też prze ko na na, że przy stą pie nie
do stre fy eu ro bę dzie mia ło nie -
ko rzyst ny wpływ na pol ską go -
spo dar kę. Co pią ty an kie to wa ny
(21 proc.) de kla ru je, że je go zda -
niem wpływ ten bę dzie ko rzyst -
ny, a 8 proc. re spon den tów są dzi,
że przy ję cie wa lu ty eu ro nie bę -
dzie mia ło wpły wu na pol ską go -
spo dar kę.

48 proc. ba da nych jest też prze -
ko na nych, że przy stą pie nie
do stre fy eu ro bę dzie mia ło nie ko -

rzyst ny wpływ na ich toż sa mość
na ro do wą. Co pią ty re spon dent
(22 proc.) jest zda nia, że przy ję cie
wa lu ty eu ro nie bę dzie mia ło
wpły wu na po czu cie toż sa mo ści
na ro do wej, a 13 proc. spo łe czeń -
stwa de kla ru je, że ich zda niem
wpływ ten bę dzie ko rzyst ny.

An kie to wa ni by li też py ta ni,
kie dy ich zda niem Pol ska po win -
na przy jąć eu ro. Pra wie po ło wa
an kie to wa nych jest w ogó le prze -
ciw na wpro wa dze niu wa lu ty eu ro.
Zwo len ni ków wpro wa dze nia eu ro
jest o 10 punk tów pro cen to wych
mniej – 37 proc. TNS zwra ca uwa -
gę, że w po rów na niu z wy ni ka mi
z po przed nie go po mia ru spadł
udział zwo len ni ków przy ję cia eu -
ro o 8 punk tów proc., przy jed no -
cze snym wzro ście o 5 pkt proc.
od set ka ba da nych prze ko na nych,
że eu ro ni gdy nie po win no być
przy ję te.

Po la cy oba wia ją się 
nie chę ci An gli ków

Wo lą zło te go 

Pro jekt z re ko men da cją 
ko mi te tu 

„So li dar ność” za nie po ko jo na
zmia na mi w oświa cie

Ru sza ko lej na edy cja 
„Pra co daw ca Przy ja zny Pra cow ni kom”

Komitet Stały Rady Ministrów zarekomendował pozytywnie prezydencki
projekt obniżenia wieku emerytalnego. Jeśli rząd ją przyjmie, ustawa
może wejść w życie od stycznia 2017 r. – Jeśli to się ziści, to odniesiemy
pierwszy sukces – skomentował Henryk Nakonieczny, członek Prezydium kk
NsZZ „solidarność” i członek Rady Dialogu społecznego.

Zachęcamy do przesyłania na adres
m.kuzma@solidarnosc.gda.pl 

zdjęć z państwa wakacyjnych wędrówek. 
Wśród tych, którzy nadeślą fotografie rond, ulic, pomników,

tablic, pamiątek z NSZZ „Solidarność” w nazwie –
rozlosujemy nagrody książkowe.

Wakacje z „Solidarnością”
Konkurs: 


