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Pomysłodawcą powrotu Lenina
na stoczniową bramę był prezydentGdańskaPawełAdamowicz,
który ubzdurał sobie, że przywrócenie wyglądu wejścia do
zakładuz1980r.masłużyćcelom
edukacyjnym.
Spór między związkowcami, a
miastem trwał od kilku miesięcy.
Ich zdaniem przywracanie w nazwie stoczni imienia zbrodniarza
komunistycznego to dla zakładu
hańba. Troje pomorskich posłów
PiS złożyło do prokuratury zawiadomienie opopełnieniuprzestępstwa polegającego na
propagowaniuidei komunistycznych. Prokuratura umorzyła jednak sprawę, uznając argumenty
samorządu, iż brama jest swoistym świadkiem historii.
Napiszostałobrzuconyjajkami
ifarbą,anastępnieprzez„nieznanych sprawców” przykryty banerem z logo „Solidarności”. Na
reakcję miasta nie trzeba było
długo czekać. 29 maja pojawili się
miejscypracownicyzpoleceniem
usunięcia logo związku. Ale na
przeszkodzie stanęła... 84-letnia
Aleksandra Olszewska, od 30 lat
sprzedająca pamiątki w kiosku
przy historycznej bramie. Nie
tylkopogoniłarobotników,alezagroziła, że nie pozwoli ruszyć „S”
Adamowiczowi, nawet gdyby
przyszedł z policją.
W przeddzień 32 rocznicy powstania „Solidarności” członkowie KK, stoczniowcy, mieszkańcy
Gdańska zebrali się przy bramie
nr 2 i usunęli Lenina. Nad bramą
widniejenapis:StoczniaGdańska
im. Solidarności. - Teraz możemy
tu składać kwiaty - skomentował
Piotr Duda - W innym wypadku
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- Idzie dzień świąteczny dla Związku. Trzeba posprzątać, tak jak przed każdym świętem tymi słowami Piotr Duda zaprosił 28 sierpnia br. członków Komisji Krajowej do udziału
w zdejmowaniu Lenina z historycznej bramy nr 2 Stoczni Gdańskiej.

niemoglibyśmy tego zrobić. Sami
widzicie, że to nieprawda, że
Lenin żyje wiecznie. Nareszcie
trafił w odpowiednie miejsce, na
śmietnik historii.
Odpiłowywanie liter oraz Orderu Sztandaru Pracy za pomocą
tarczy elektrycznej trwało ok. pół
godziny. Część osób przyglądających się temu skandowała: Solidarność, a jeden z
działaczy stoczniowej „S” grał na
gitarze strajkowe piosenki. Po zakończeniucałejakcjizwiązkowcy
odśpiewali hymn narodowy.
- Nie będę zdziwiony, jeśli zostaniemy pociągnięci do odpowiedzialności. Jak widać, rząd jest
silnytam,gdzieniepotrzeba,tam
gdzie są afery, to się tym nie zajmuje – stwierdził Duda.
I tym razem na reakcję władzy
nie trzeba było długo czekać. Już
3 września policja wraz z ekipą i

25 sierpnia klaksony i ryk silników motocyklowych obudziły
senny Poznań. Parada motocyklowazorganizowanaprzezwielkopolską „S” już po raz 5
rozpoczęła obchody 32. rocznicy
powstania „Solidarności”.
Jest co świętować i z czego się
cieszyć, chociaż my, Polacy,
mamy tendencję do celebrowania raczej tych smutnych rocznic
niż tych radosnych Trzeba zapomnieć o różnicach poglądów i
wreszcie zacząć cieszyć się z tego
co nam się udało. A Solidarność i
to, czego dokonała, jest jedną z
takich rzeczy - mówił Jarosław
Lange, szef wielkopolskiej „S”.
A świętowała wielkopolska
„Solidarność”hucznienapikniku
rodzinnym zorganizowanym na
boisku Młodzieżowego Domu
Kultury nr 1 przy Drodze Dębiń-
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Święto „Solidarności”

nakazem prokuratorskim zjawiła
się w siedzibie Komisji Krajowej
żądając, pod groźbą przeprowadzenia rewizji, wydania liter „im.
Lenina” pochodzących z bramy
nr2StoczniGdańskiej. Zmagazynowane w historycznej Sali BHP
litery zostały przekazane przez
sekretarza KK „S”.
- Uzbrojona ekipa dochodzeniowa policji zdjęła nawet odciski
palcówzprzekazywanychliter,poświęcającnatoniemałoczasu–ironizujeEwaZydorek,sekretarzKK.
- My się Leninem brzydzimy,
więc niech sobie prezydent Adamowicz go zabiera i powiesi na
budynku Urzędu Miasta - komentuje Piotr Duda, przewodniczący „S”. I zapowiada, że jeśli
zwrócone litery znów znajdą się
na historycznej bramie, drugi raz
„Solidarność” już ich nie odda. Potniemy je na kawałki i sprze-

skiej. Były gry i konkursy dla
dzieci i dorosłych, pokazy policyjnych psów służbowych, pokazy
ratownictwa
przedmedycznego,wkoszywozu
strażackiego można było unieść
się na wysokość kilkudziesięciu
metrów nad ziemie i podziwiać
panoramę miasta. To tylko nie-

które atrakcje pikniku. Dzięki
hojności sponsorów uczestnicy
konkursów zostali obdarowani
licznymi nagrodami.
Piknikowi towarzyszył turniej
piłkarski,wktórymuczestniczyło
15drużyn.WygraładrużynaBHU
S.A.,którywfinalepokonałekipę
Bajołek Team 1:0. Trzece miejsce

damy na złom, a pieniądze przekażemynafundacjęstypendialną
ZR Gdańskiego „S” - dodaje.
Na pomysł prezydenta Gdańska przywrócenia napisu duży
wpływ miała opinia wojewódzkiego konserwatora zabytków
Mariana Kwapińskiego. Decyzje
podejmowane przez gdańskiego
konserwatora tak głęboko zbulwersowały trójmiejskie środowisko miłośników zabytków, że
powołano pierwszą w Trójmieście Gdańską Obywatelską Straż
Ochrony Zabytków, której członkowie zobowiązali się „mieć oko”
na zagrożone obiekty. W lipcu
Wojewoda Pomorski odwołał z
funkcji Mariana Kwapińskiego.
Byłemu konserwatorowi zabytków postawiono 21 zarzutów dotyczących rozbiórki chronionych
prawem zabytków architektury
na terenie Gdańska. Oprac. bn

zajął zespół Exide Technologis
(Centra), który pokonał KosmoCity 2:0. Najlepszym strzelcem
turnieju został Filip Nowak (KosmoCity - 7 bramek), najlepszym
bramkarzem Szymona Hajzlera
(BajołekTeam),najlepszympiłkarzem turnieju Dariusz Czubiński
(BHU).
Obchody rocznicowe zakończyła Msza św. Odprawiona 31
sierpnia w kościele oo. Dominikanów i złożenie kwiatów przy
pomniku Poznańskiego czerwca
1956 r.
Uroczystości z okazji Dnia Solidarności i Wolności odbyły się
także w innych naszego Regionu.
Członkowie Związku brali udział
w mszach św. w intencji „Solidarności”, atakże wlicznych spotkaniach towarzyskich.
bn, www.lechita.net

W maju 2012 r. Sejm przyjął
ustawę o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń
Społecznych.
Zakłada ona stopniowe podwyższanie do 67 lat wieku
uprawniającego do emerytury i
jego zrównanie dla kobiet (urodzonych po dniu 30 września
1973 r.) oraz mężczyzn (urodzonych 30 września 1953 r.).
Zdaniem
„Solidarności”
zmiany te są niezgodne z obowiązującą Konstytucją oraz przyjętymi w Polsce standardami
Międzynarodowej Organizacji
Pracy. Komisja Krajowa zaskarżyła nowelizację ustawy do
Trybunału Konstytucyjnego.
Piotr Duda, przewodniczący
„S”: - Ustawa wydłużająca wiek
emerytalny do 67 lat była przyjmowana jak dekret o stanie wojennym. Wszystko w trybie
nadzwyczajnym i wbrew opinii
85 proc. polskiego społeczeństwa, na którą tak lubią powoływać się politycy, ale tylko
wtedy, kiedy jest to dla nich wygodne.
Dokument zawiera trzy zarzuty do ustawy o emeryturach i
rentach z funduszu ubezpieczeń
społecznych. Zdaniem ekspertów „S” niezgodne z Konstytucją
jest zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn oraz
zróżnicowanie warunków nabycia prawa do tzw. emerytur częś-

drugiej strony w rządowym
„Programie na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013”
znajdujemy analizy, z których
wynika, że wraz z wydłużaniem
się trwania życia spada liczba lat
życia w zdrowiu zarówno dla
całej populacji, jak i dla osób w
wieku 65+.
Zdaniem ekspertów „Solidarności” niezgodne z Konstytucją
jest również zrównanie i
wydłużenie wieku emerytalnego
kobiet i mężczyzn. – W 2010 r.
Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że odmienne warunki nabywania praw emerytalnych kobiet
i mężczyzn są zgodne z ustawą
zasadniczą. Zdaniem Trybunału
niższy w porównaniu z mężczyznami wiek emerytalny kobiet
znajdował uzasadnienie w odmiennej sytuacji społecznej kobiet oraz w obiektywnych
różnicach natury biologicznej –
mówi dr hab. Marcin Zieleniecki
z Zespołu Prawnego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. „W
ostatnich dwóch latach nie zaszły w Polsce zmiany, które spowodowałyby zatarcie różnic
społecznych pomiędzy kobietami i mężczyznami i uzasadniałyby ujednolicenie wieku
emerytalnego
kobiet
i
mężczyzn” – czytamy we
wniosku skierowanym do Trybunału Konstytucyjnego.

ciowych w zależności od płci.
Związek skarży się również na
nieprzestrzeganie przyjętej w
Polsce konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy w sprawie
minimalnych
norm
zabezpieczenia społecznego.
Przyjęta przez Polskę w 2003
r. Konwencja MOP nr 102 zaleca,
aby wiek uprawniający do emerytury nie przekraczał 65 lat.
Konwencja wprawdzie dopuszcza ustalenie wyższego wieku,
ale uzależnia to od zdolności do
pracy osób starszych w danym
kraju. Ten warunek w Polsce nie
został spełniony, o czym
świadczą np. sprzeczne informacje zawarte w rządowych
opracowaniach. Rząd w oficjalnych dokumentach uzasadniając potrzebę podwyższenia
wieku emerytalnego, powołuje
się na statystyki wskazujące na
wydłużające się życie Polaków. Z

NSZZ „Solidarność” wykazuje
również brak konsekwencji ustawodawcy i niezgodność z Konstytucją zróżnicowania dla
kobiet i mężczyzn warunków nabycia prawa do emerytur częściowych. – Wprowadzając równy
wiek emerytalny kobiet i
mężczyzn, ustawodawca uznał,
że powody, które uzasadniały
różnicowanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn przestały
być aktualne, a tym samym, że
sytuacja pracownicza kobiet i
mężczyzn jest taka sama. W tej
sytuacji nie ma logicznego uzasadnienia
wprowadzenie
różnych warunków nabycia
prawa do emerytur częściowych
w zależności od płci – tłumaczy
Zieleniecki.
Związkowcy mają nadzieję, że
Trybunał Konstytucyjny szybko
zajmie się skargą „Solidarności”.
k

WYSOKA oglądalność
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W niewielkiej gminie Kramsk, we wsi Wysokie, 31 sierpnia rozgrywa się
niezwykły mecz.

Wśród zawodników jest Andrzej,
który stracił nogę w wypadku
przy pracy, Marek, którego potrącił pijany kolega na drodze,
Waldek, który miał wypadek na
maszynierolniczej,Marcin,który
rozbił się na motocyklu, Daniel
chory na stwardnienie rozsiane i
paru innych, których łączy jedno.
Zamiłowanie do koszykówki.
Na boisku walczą jak lwy. Nie
po to trenują godzinami, żeby
ktoś się nad nimi litował. Słychać
okrzyki, kozłowanie piłki, szczęk
zderzających się wózków i od
czasudoczasukomendęsędziego
„stop”, kiedy trzeba pomóc podnieść się zawodnikowi po wywrotce.
Kto choć jeden raz widział w
akcji koszykarzy na wózkach, zastanawiasię,czywypadamówićo
nich „niepełnosprawni”, bo na
boisku naprawdę „wymiatają”.
Szybkość, precyzja, skuteczne
bloki, celne rzuty – oto ich atuty.
Koszykówka na wózkach to
tylko jedna z wielu dyscyplin
sportowych, które uprawiają niepełnosprawni zawodnicy. Na
otwartej niedawno Paraolimpiadziewalczy101polskichsportowców. Z Pekinu nasza 91-osobowa
kadra przywiozła 30 medali, w
Atenach na 104 biało-czerwonych sportowców aż 54 wywalczyło paraolimpijskie krążki. W
Londynie jest szansa na równie
imponujące wyniki!
Brytyjskie media podziękowałysprawnymolimpijczykomza
„rozgrzewkę”, dając tym samym
do zrozumienia, że teraz dopiero
zaczyna się prawdziwy sport i
zmagania niezwykłych bohaterów.
Gdy kolega powiedział mi, że
otwarcieParaolimpiadyoglądałw
irańskiej telewizji myślałam, że
żartował. Niestety, nasza publiczna telewizja z misją (!) zignorowała Paraolimpiadę…
Prawdopodobnie są to najbardziej spektakularne Igrzyska Paraolimpijskie
w
historii,
przygotowaneprofesjonalniepod
każdym względem przez kraj, w
którym sportowcy sprawni i niepełnosprawni traktowani są jed-

Obudź się Polsko

Komisja Krajowa NSZZ ,,Solidarność” na ostatnim posiedzeniu (28 sierpnia br.) zaapelowała o udział Solidarności w ogólnopolskiej manifestacji pod hasłem "Obudź się Polsko", która odbędzie się 29 września br. w Warszawie.
Dla „Solidarności” będzie to kolejny etap walki o godność ludzi pracy. Zamanifestujemy naszą
dezaprobatę dla działań rządu w sprawach podstawowych: wydłużenia wieku przechodzenia na
emeryturę oraz umów śmieciowych.
Nasz udział w tej manifestacji będzie też wyrazem solidarności środowisk opozycyjnych w Polsce niezadowolonych z działań obecnie rządzącej ekipy.
Będziemy chcieli również wyrazić nasz sprzeciw wobec nierównego traktowaniu mediów w Polsce.
Zapraszam do udziału w tym proteście. Dla członków Solidarności wyjazd jest finansowany z
krajowego i regionalnego funduszu strajkowego.
Zgłoszenia do 21 IX 2012 r. w Dziale Organizacyjnym tel. 61-853-08-60 w. 18, 19
lub kom. 606-298-127 albo 606-29-81-33 oraz w oddziałach terenowych
ZR w Lesznie: 65 520 21 98 i Pile: 67 212 48 59.

nakowo. Igrzyska rozgrywają się
przytrybunachwypełnionychpo
brzegi!
W internecie trwa ostra krytykatelewizjipublicznej,któranie
realizuje swojej misji. Ministerstwo Sportu umywa ręce i ustami
Sławomira
Krasuckiego,
głównegospecjalistyBiuraDyrektora Generalnego, odpowiada: Ministerstwo Sportu i Turystyki
nie ma możliwości wglądu w
plany programowe poszczególnych nadawców telewizyjnych.
Ministerstwo równo traktuje
sprawnych i niepełnosprawnych
sportowców, jednak decyzje o
transmisjach (lub o braku transmisji)podejmująnadawcytelewizyjni,
kierując
się
tzw.
oglądalnością.Byćmożeinformacje o transmisjach Igrzysk Paraolimpijskich w Londynie posiada
Polski Komitet Paraolimpijski.
Wywołany Komitet Paraolimpijski, a konkretnie jeden z 19
członków zarządu, Robert Szaj w
ostrych słowach gani politykę telewizjipublicznej.Jednak-„przyganiał kocioł garnkowi” – na
stronie internetowej Polskiego
Komitetu Paraolimpijskiego w
trzecim dniu Igrzysk pod hasłem
Londyn 2012 wyświetla się …
pusta strona… *.
No, trudno się dziwić – w obli-

czu nieprzereklamowanej szansy
na wiele medali, nie ma czasu na
pierdoły, trzeba prasować garnitury do wpięcia orderów…
Atymczasemwewspomnianej
wsi Wysokie kończy się fantastycznymeczkoszykarzynawózkach.WspieraichgminaKramski
od kilku miesięcy bezpłatnie
użycza salę gimnastyczną na regularne treningi. Na trybunach
siedzą władze gminy, radni i
mieszkańcygminywrazzeswymi
rodzinami.Głośnodopingują.Lokalna konińska telewizja robi obszerny materiał z tego
pokazowego meczu. Nie pierwszy!, bo od początku istnienia
drużyny wspiera ją i promuje
sport niepełnosprawnych, podobnie jak inne lokalne media.
Może gdyby zbadać „oglądalność” w Wysokiem, to telewizja
publiczna zainteresowałaby się
jednak tematem?
ZJ-M
* Ta informacja jest ciągle aktualna! Igrzyska Paraolimpijskie
trwają od 29 sierpnia, a nadal
ostatnią o nich wiadomością na
tej stronie są „Nominacje Paraolimpijskie Londyn 2012” (z 24
sierpnia) – to stan na 5 września.
Igrzyskakończąsięza4dni,apolscyzawodnicydotychczaszdobyli
już 20 medali. (red.)
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Kampania w internecie
i w kinach

W ostatni piątek ruszyła kampania informacyjna „Nie dla wydłużonego wieku
emerytalnego”.
Według badań Homo Homini
przeprowadzonych dla „Dziennika Gazeta Prawna” aż 71% Polaków chciałoby, aby powrócił
stary system emerytalny.
Związek od początku sprzeciwiał się rządowym projektom.
W grudniu 2011 r. Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” zdecydowała o rozpoczęciu akcji
zbierania podpisów pod wnioskiem o referendum obywatelskie w sprawie zachowania
obowiązującego obecnie wieku
emerytalnego. Mimo zebrania
ponad 2 mln podpisów, w
kwietniu Sejm odrzucił wnio-

sek, a w maju została przyjęta
nowa ustawa emerytalna,
W sierpniu rządowy projekt
Krajowego Raportu Społecznego przygotowany przez Ministerstwo Pracy potwierdził,
że dotychczasowy system
emerytalny motywował finansowo do dłuższej aktywności
zawodowej.
Tym samym upadł jeden z
koronnych argumentów za
wydłużeniem wieku uprawniającego do emerytury.
Celem kampanii jest przypomnienie i utrwalenie w świadomości społecznej zagrożeń

30. pielgrzymka

płynących z wydłużonego
czasu pracy. Krótkie spoty
przypominające o sprzeciwie
Związku wobec pracy aż do
śmierci będą pokazywane
przez najbliższe 4 tygodnie w
247 salach kinowych należących do koncernu ITI (czyli
multikina) w 28 miastach.
Oprócz tego filmiki będą
prezentowane na typowo kobiecych stronach internetowych,
takich
jak
np.
glamour.pl, gala.pl. rodzice.pl.
oraz na stronach przeznaczonych dla mężczyzn, takich jak
futbol.pl. chip.pl. aktywni.pl.

Jasnogórska Matko, naucz nas kochać Kościół, który jest naszym domem
- takie motto w dniach 15-16 września towarzyszyć będzie 30. jubileuszowej
Pielgrzymce Ludzi Pracy na Jasną Górę.
Do członków i sympatyków
NSZZ „Solidarność”, do wszystkich Ludzi Pracy w Polsce apeluje przewodniczący Związku
Piotr Duda o uczestnictwo w
pielgrzymce:
- NSZZ „Solidarność” [...] swój
pogląd na sprawy pracownicze,
relacje z pracodawcami i państwem wywodzi wprost ze
Społecznej Nauki Kościoła mówi lider Związku P. Duda i
zaprasza do wspólnej modlitwy.
- „Solidarność”, patrząc na
świat z perspektywy Ewangelii
wskazuje, że dobra gospodarka
musi się opierać na wzajemnych uczciwie rozłożonych
obowiązkach pomiędzy pracownikami, pracodawcami i
państwem. Jeśli więc kryzys, to
dźwigany wspólnie. Jeśli dobra
koniunktura, to ze wspólnymi
pożytkami. Tymczasem z
każdym rokiem bardziej
zadłużone państwo staje się
coraz pazerniejsze, a pracodawcy osiągający rekordowe
zyski przenoszą główny ciężar
kryzysu na pracowników. Bezrobocie ciągle rośnie, coraz
bardziej elastyczny jest rynek

pracy z coraz powszechniej
stosowanymi umowami śmieciowymi, powiększa się strefa
ubóstwa i wykluczenia, coraz
wyższe podatki dławią polskie
rodziny.
Szczególnie
uwłaczające godności ludzi
pracy jest ubóstwo tych, którzy
mając pracę, zmuszeni są do
korzystania z opieki społecznej.

Program

Te wszystkie sprawy zaniesiemy przed tron Jasnogórskiej
Pani podczas tegorocznej 30.
Ogólnopolskiej Pielgrzymki
Ludzi Pracy. Będziemy modlić
się o opiekę i wsparcie naszego
Związku. Będziemy modlić się o
siłę, dzięki której zmienimy
nasz kraj, aby był przyjazny dla
polskich pracowników i polskich rodzin.

15 września (sobota)
19.00 - Msza Święta na Szczycie pod przewodnictwem ks.
abpa Wacława Depo Metropolity Częstochowskiego
21.00 - Apel Jasnogórski w Kaplicy Cudownego Obrazu pod
przewodnictwem ks. bpa Kazimierza Ryczana Krajowego
Duszpasterza Świata Pracy
16 września (niedziela)
10.40 - Wystąpienie przewodniczącego Komisji Krajowej
NSZZ „Solidarność” Piotra Dudy
11.00 - Uroczysta Suma koncelebrowana przez Duszpasterzy
Ludzi Pracy pod przewodnictwem ks. Henryka kardynała Gulbinowicza, homilię wygłosi ks. bp Antoni Dydycz.
Grupy pielgrzymkowe z naszego regionu zapraszamy do
wspólnego wejścia na Wały. Zbiórka przy Herbaciarni Claromontana w niedzielę o godz. 9.30.
Szczegółowy program: www.solidarosc.poznan.pl
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