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Na niebie pierwsza gwiazdka,
A przy stole rodzina zasiada do wspólnej wieczerzy...
Jakże wyjątkowy i świąteczny to czas...
Życzę, by był to czas,
w którym wszystko dookoła przepełnione jest
radością i miłością.
Tą miłością, która - dostrzegając innych
- pozwala zapomnieć o sobie,
która pragnie więcej dawać niż brać.
Tą miłością, która trzyma w objęciach
każdego człowieka...
I tą radością, która rozprasza smutek,
która emanuje szczęściem
w każdej chwili naszego życia.
Jarosław Lange
Przewodniczący Zarządu Regionu Wielkopolska
NSZZ „Solidarność”
Boże Narodzenie 2013

Wolność - najcenniejszy
spadek po powstańcach
95 lat temu Wielkopolanie sięgnęli po broń, aby wywalczyć
niepodległość. I spełniły się marzenia kilku pokoleń naszych
przodków o wolnej i niepodległej Ojczyźnie. Marzenia okupione krwią i cierpieniem.
Marzenia silniejsze niż lata
prześladowań, wynaradawiania
i rugowania z ojczystej ziemi. Po
przeszło 120 latach pruskiego
uciemiężenia Wielkopolska
mogła powrócić w granice Rzeczypospolitej.
W rocznicę zwycięskiego
Powstania Wielkopolskiego
dajmy wspólnie świadectwo
bohaterskich czynów naszych
przodków. Niech pamięć ich
dzieła nie zatrze się, a wysiłek i

poświęcenie, z jakim walczyli
na zawsze zajmą godne miejsce
na kartach polskiej historii.
Spotkajmy się 27 grudnia
2013 r., wspólnie przeżywając
tę dumną rocznicę, której obchody honorowym patronatem
objął prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski, uznając ją za niezwykle
ważną dla wszystkich Polaków.
Wolność to najcenniejszy spadek po powstańcach wielkopolskich, za który godzi nam
się podziękować.
Cześć ich pamięci!
Marek Woźniak
Marszałek Województwa
Wielkopolskiego

Zwolnienia pod choinkę
Zwolnienia dyscyplinarne działaczy związkowych to oryginalny, ale niestety nierzadko stosowany sposób
pracodawców na prezenty pod choinkę. Tuż przed świętami Bożego Narodzenia dyscyplinarki otrzymali
m.in. Mariola Bielak przewodnicząca „Solidarności” w DINO Polska SA oraz Justyna Charpowicz,
przewodnicząca KZ „S” w LIDL-u i jej zastępca Artur Szuszkiewicz.
„Solidarność” w sieci sklepów
DINO powstała we wrześniu
2013 r., a już miesiąc później
przewodniczącej wręczono wypowiedzenie umowy o pracę w
trybie zwykłym. Uzasadniene:
„utrata zaufania pracodawcy”
spowodowana „anarchizowaniem relacji społecznych” i
„wzniecaniem
niepokojów
wśród pracowników”. Powodem
było to, że przewodnicząca
nowo powstałej organizacji
związkowej zaczęła domagać się
od pracodawcy przestrzegania
prawa pracy oraz zabezpieczenia uprawnień socjalnych załogi. Zwolnienie odbyło się bez
konsultacji z Komisją Zakładową.
Podobnie było w drugim
przypadku, kiedy 13 grudnia
pracodawca wręczał Marioli
Bielak zwolnienie dyscyplinarne tym razem uzasadniając
to naruszeniem przepisów przeciwpożarowych polegające na
paleniu papierosów w miejscu
niedozwolonym. Inni pracownicy „złapani” w podobnej sytuacji zostali ukarani naganą.
Powstanie „Solidarności” od
początku było nie na rękę pracodawcy, który próbował podważać legalność jej istnienia.
Związek zburzył święty spokój
kierownictwa DINO. Zanim powstał, prezes mógł rządzić w firmie bez liczenia się z pracownikami. „Solidarność” dopomaga się usunięcia licznych nieprawidłowości, takich jak
zmiany systemu rozliczania kart
płatniczych, utworzenia funduszu socjalnego, poprawy warunków pracy (m.in. przyjmowania
towaru z centrali bez możliwo-

ści sprawdzenia dostawy, wykupu przez pracowników towarów
przeterminowanych,
niezabepieczenia narzędzi i
środków do wykonywania czynności służbowych).
Sprawa zwolnienia Marioli
Bielak była rozpatrywana przez
prezydium Zarządu Regionu
Wielkopolska. Przewodniczący
wielkopolskiej „S” wystosował
do Prezesa Szymona Piducha
pismo z żądaniem pilnego spotkania celem omówienia zaistniałej sytuacji. Doszło do niego
19 grudnia, jednak na spotkanie
z wiceprzewodniczącym wielkopolskiej „S” Ryszardem Górnym oraz przewodniczącą „S w
DINO Mariolą Bielak i jej zastępczynią Magdaleną Wieczerzak
przyszedł
jedynie
kierownik personalny spółki
Przemysław Łaszcz, zatem
miało ono charakter ogólnej
rozmowy, a nie merytorycznej

dyskusji o zgłaszanych problemach.
Poprawy warunków pracy
domaga się również „Solidarność” w LIDL-u. I w tej firmie mimo deklarowanej przez zarząd woli porozumienia - doszło do wyrzucenia z pracy
przewodniczącej zakładowej „S”
Justyny Chrapowicz i jej zastępcy Artura Szuszkiewicza (na
zdjęciu).
We wrześniu odbyła się pikieta przed jednym ze sklepów
LIDL-a w Poznaniu.
- Z każdym rokiem nasze warunki pracy są gorsze. Rosną
obroty, jest coraz więcej towarów, a pracowników coraz
mniej. Firma co chwilę podnosi
normy wydajności. Notorycznie
jesteśmy zmuszeni pracować po
godzinach. Coraz więcej pracowników uskarża się na różnego rodzaju dolegliwości oraz
brak możliwości planowania

życia rodzinnego i prywatnego mówił wówczas Artur Szuszkiewicz.
Od tej pory nic się nie zmieniło. Kierownictwo LIDL-a nie
chce przestrzegać polskiego
prawa. Cały czas próbuje ignorować istnienie Związku.
- Mamy wiele problemów w
pracy, które w normalnie funkcjonującym przedsiębiorstwie
załatwia się na drodze rozmów
- mówi przewodnicząca związków zawodowych Solidarność
w Lidlu, Justyna Chrapowicz. Odmawiają utworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych, pracownicy mają
liczne nadgodziny, które trudno
odebrać, pracują po 10 i 12 godzin, w centrum dystrybucji
zwiększono normy załadowania
palety z 160 kartonów na godzinę do 230, a pracują tam
głównie kobiety.
- Osobom pracującym w
chłodni po 8 godzin dziennie
pracodawca nie zapewnia nawet
kubka ciepłej herbaty. Jeszcze do
niedawna pracownicy centrów
dystrybucyjnych LIDL w niedziele mieli wolne, dzisiaj każe
im się w tym dniu przychodzić
do pracy, nie dając w zamian żadnych dodatkowych pieniędzy mówił Alfred Bujara, szef Sekcji
Krajowej Pracowników Handlu
podczas akcji protestacyjnej polegającej na płaceniu za zakupy
groszówkami i blokowaniu w
ten sposób kas dwóch katowickich marketów Lidla.
W tym kontekście slogan reklamowy sklepów tej sieci
handlowej domaga się pilnego
dopełnienia: „LIDL jest tani...,
ale kosztem pracowników”. b

Program obchodów:
a 26 grudnia 2013
godz. 16.00 - przyjazd Ignacego Jana Paderewskiego do
Poznania - Dworzec Letni
a 27 grudnia 2013
godz. 11.00 – uroczystości centralne przy pomniku Powstańców Wielkopolskich, przemarsz do kościoła farnego,
na trasie przemarszu składanie kwiatów przy tablicach pamiątkowych: Franciszka Ratajczaka, Stanisława Taczaka,
Ignacego J. Paderewskiego i pomniku 15 Pułku Ułanów
Poznańskich
godz. 12.45 – Msza św. w kościele farnym pod przewodnictwem abpa Stanisława Gądeckiego
godz. 14.30 – „Przysięgamy, że pamiętamy” – inscenizacja powstańcza na placu Wolności. Atmosferę grudniowych
dni 1918 r. przypomni oprawa placu, na którym obecni
będą rekonstruktorzy wcielający się m.in. w żołnierzy polskich i niemieckich. Zaaranżowany zostanie punkt poboru.
Wyjątkowym punktem programu obchodów będzie utworzenie biało-czerwonej szachownicy – jednego z symboli odzyskania niepodległości.
Chętni do udziału w tworzeniu szachownicy mogą się zgłosić od godz. 13.30 do punktu rejestracyjnego u wylotu ul.
Nowowiejskiego.
Wszyscy obecni na placu Wolności będą mogli dać wyraz
swojemu patriotyzmowi, powtarzając słowa przysięgi powstańczej: „My Wielkopolanie, przysięgamy pamiętać o
odwadze naszych przodków, kochać ojczyznę i chronić
wspólne dobro, służyć ziemi wielkopolskiej i budować jej
przyszłość. Pamiętamy i wytrwamy!”.
godz. 19.00 – Koncert Marszałkowski „Fantazja Polska”.
Aula Uniwersytecka.
Już od kilu lat rocznica Powstania Wielkopolskiego świętowana jest również w Warszawie. Uroczystości w stolicy
odbywają się 28 grudnia.
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Mocnym akcentem rozpoczęły
się w Regionie Wielkopolska obchody 32 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. 11 grudnia
w wypełnionej po brzegi sali
kina „Rialto” odbył się premierowy pokaz filmu „Pod opieką
operacyjną”,
poświęconego
Piotrowi Majchrzakowi, jednej z
Ofiar stanu wojennego w Poznaniu.
Twórcy filmu przez 3 lata towarzyszący rodzinie Piotra,
m.in. w trakcie procesów sądowych, podkreślają poczucie bezradności wobec machiny
wymiaru sprawiedliwości. - Jest
to uczucie wspólne dla wielu rodzin, które straciły bliskich i nie
mogą doczekać się wskazania i
ukarania winnych - mówi reżyser Anna Piasek-Bosacka.
Film pokazuje, jakie jest zdanie rodziny i jakie są fakty w tej
sprawie. Rodzina jest pewna, że
Piotr został śmiertelnie pobity
przez zomowców, chociaż nie
potwierdziło tego żadne śledztwo.
W pokazie uczestniczyli rodzice i bracia Piotra. Dziękowali
wszystkim, którzy wówczas w
tym tragicznym czasie byli przy
nich i dodawali sił, oraz tym,
którzy trwają przy nich dotychczas i wspierają w dociekaniu
prawdy i sprawiedliwości.
Piotr Majchrzak był uczniem
Technikum Ogrodniczego w
Poznaniu. 11 maja 1982 r. szedł
ulicą Fredry w centrum Poznania z wpiętym w ubranie opornikiem.
Zatrzymali
go
funkcjonariusze ZOMO. Został
dotkliwie pobity. Zmarł w szpitalu 18 maja 1982 r. na skutek
rozległych obrażeń czaszki, nie
odzyskawszy przytomności.

Miał 19 lat.
13 grudnia w kościele oo. Dominikanów - ostoi poznańskiej
opozycji w latach 80. - została
odprawiona Msza św., po której
złożono kwiaty przed tablicą
pamiątkową znajdującą się w
krużgankach klasztoru, zawierającą nazwiska: Wojciecha Cieślewicza, Piotra Majchrzaka, o.
Honoriusza Kowalczyka, Jerzego Karwackiego i Jana Ziółkowskiego – pięciu ofiar stanu
wojennego w Poznaniu.
Dalsze uroczystości odbywały się przed pomnikiem Poznańskiego Czerwca 1956 r. Było
ponuro i zimno, zebrani ogrzewali się przy koksownikach rozstawionych na placu przed
pomnikiem.
Jarosław Lange w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę, że w
ostatnich latach wzrosła liczba
osób uważających decyzję Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego o wprowadzeniu stanu
wojennego za uzasadnioną. W
tym kontekście przypomniał
nazwiska tych, którzy wówczas
w naszym Regionie zostali zabici przez funkcjonariuszy
ZOMO lub milicji.
W całej Polsce śmierć poniosło wówczas ponad 90 osób i
tylko w nielicznych przypadkach udało się ukarać winnych.
W samej Wielkopolsce internowano i uwięziono prawie pół tysiąca ludzi. Wolność w
wymiarze narodu i każdego z
nas trzeba budować na prawdzie - powiedział szef wielkopolskiej „Solidarności”.
Jesteśmy tutaj, aby pokazać,
że młodzi ludzie pamiętają o
tym, co wydarzyło się 13 grudnia
1981 r. Represje stanu wojen-

nego dotknęły również studentów. NZS zostało zdelegalizowane, a wielu naszych starszych
kolegów wyrzucono z uczelni mówił Mateusz Dworek, przemawiający w imieniu Niezależnego Zrzeszenia Studentów.
Przedstawiciele władz wojewódzkich i miejskich, urzędów i
instytucji samorządowych oraz
organizacji zakładowych „S”
złożyli kwiaty przy pomniku
Poznańskiego Czerwca 1956 r., a
studenci ułożyli ze zniczy napis
"13 grudnia - Pamiętamy".
Uroczystości rocznicowe zorganizowały też oddziały terenowe
wielkopolskiej
„Solidarności”. W Lesznie po
uroczystym posiedzeniu Rady
Oddziału złożono kwiaty przed
tablicą „Solidarności” i Głazie
1980. Wieczorem w Centrum
Kultury i Sztuki odbyła się projekcja filmu „Tak się nie godzi ...
Opowieść o Piotrze Bednarzu”
oraz manifestacja na Rondzie
Solidarności.
Śremska „Solidarność” zorganizowała obchody w Szkole
Podstawowej i Gimnazjum im.
Jana Pawła II w Dąbrowie.
Uczniowie mogli również obejrzeć wystawę „Wspomnienia
PRL-u" oraz porozmawiać z
działaczem podziemnej „S”
Grzegorzem Kaczmarkiem i zobaczyć film „Śmierć jak kromka
chleba”. Przed tablicą pamiątkową przy Alei „Solidarności”
złożono kwiaty i znicze.
W pilskim kościele p.w. Św.
Rodziny odprawiona została
Msza św. w intencji Ofiar stanu
wojennego. Jej uczestnicy złożyli kwiaty przy pamiątkowej
tablicy na Rondzie Solidarności.
b

Mniej handlu w Wigilię
Odpowiadając na apel „Solidarności sieci sklepów
Praktiker, Biedronka, Netto, Selgros, Obi, Lidl oraz Ikea
kończą pracę w Wigilię o godz.14.00.
Każdego roku coraz więcej pracodawców przychyla się
do wezwania „Solidarności”, za co serdecznie dziękujemy.

Po skardze „Solidarności”
Komisja Europejska zdecydowała o wszczęciu postępowania
wobec Polski w związku z uchybieniami dotyczącymi stosowania umów na czas określony. To
reakcja na skargę NSZZ „Solidarność” z ubiegłego roku.
W oficjalnym piśmie, które
dotarło do przewodniczącego
KK Piotra Dudy, Dyrekcja ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych
i Włączenia Społecznego zapewnia, że Komisja Europejska
przeanalizowała skargę „S” i
skontaktowała się w tej sprawie
z polskimi władzami. W przypadku czterech aspektów
skargi, konsultacje KE z rządem
nie doprowadziły do wyjaśnienia spornych kwestii. W
związku z tym, jak informuje
Muriel Guin, kierownik Działu
Prawa Pracy Dyrekcji ds. Zatrudnienia KE, „Komisja wszczęła
oficjalne postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom
państwa członkowskiego i przesłała władzom polskim oficjalne
wezwanie do usunięcia uchybienia”.
Skargę do Komisji Europejskiej w sprawie nieprawidłowego wdrożenia unijnego prawa
w Polsce Komisja Krajowa NSZZ
„Solidarność” wysłała we
wrześniu 2012 r. Dotyczyła ona
dyrektywy Rady 99/70/WE,
zgodnie z którą zobowiązano
państwa członkowskie Unii Europejskiej do wprowadzenia w
życie przepisów niezbędnych
m.in. do przeciwdziałania nadużyciom wynikającym ze stosowania następujących po sobie
umów o pracę na czas określony
oraz nawiązywania następują-

cych po sobie stosunków pracy
na czas określony.
- Liczymy, że Komisja Europejska skłoni rząd do właściwego dostosowania krajowych
przepisów do prawa unijnego.
Prawa pracowników nie mogą
być elementem przetargu „coś
za coś” - mówił wówczas przewodniczący KK Piotr Duda.
W postępowaniu Komisji Europejskiej uwzględnione zostały
następujące aspekty skargi
NSZZ „Solidarność”:
1. różnica między długością
okresu wypowiedzenia umów
zawieranych na czas określony
a długością okresu wypowiedzenia umów na czas nieokreślony, w przypadku umów
obejmujących podobny okres
oznacza mniej korzystne traktowanie pracowników zatrudnionych na czas określony bez
obiektywnego uzasadnienia;
2. prawodawstwo polskie niesłusznie wyklucza przyuczanie
do zawodu oraz umowy lub stosunki pracy zawarte w ramach
szczególnego publicznego lub
wspieranego przez władze publiczne programu szkolenia, integracji lub przekwalifikowania
zawodowego z zakresu ochrony
przed zawieraniem nadmiernej
liczby następujących po sobie
umów na czas określony;
3. okres, który musi upłynąć
między dwiema umowami na
czas określony, aby nie były one
uważane za „następujące po
sobie” jest zbyt krótki;
4. pojęcie „zadań realizowanych cyklicznie”, w ramach którego
dozwolone
jest
nieograniczone zawieranie na-

stępujących po sobie umów na
czas określony, nie jest wystarczająco określone prawem, aby
można było zapobiegać zawieraniu nadmiernej liczby takich
umów.
- To pierwsza skarga, którą
Solidarność zdecydowała się
złożyć do Komisji Europejskiej,
a nasze argumenty dotyczące
braku odpowiedniego zapobiegania nadużyciom w stosowaniu umów na czas określony
zostały przyjęte - komentuje Katarzyna Zimmer-Drabczyk, kierownik Biura Eksperckiego KK.
Sławomir Adamczyk, kierownik Działu Branżowo-Konsultacyjnego KK zaznacza, że
dyrektywa unijna wykonuje porozumienie europejskich partnerów społecznych, którego
celem było przeciwdziałanie
praktykom dyskryminacyjnym i
ograniczenie nadużyć przy stosowaniu tej formy umowy o
pracę. Została ona jednak wdrożona w naszym kraju tak niechlujnie, że wywołała skutek
wręcz odwrotny - mówi Adamczyk. - Apele „Solidarności” o
zmianę tego stanu rzeczy za pomocą procedur krajowych pozostawały bez echa. Doszło więc
do kompromitującej dla naszego
rządu sytuacji, że w obronie
praw polskich pracowników
występuje Komisja Europejska dodaje.
Polska jest niechlubnym liderem, jeśli chodzi o umowy o
pracę na czas określony- aż 27%
pracowników zatrudnionych
jest w ten sposób. To niemal
dwa razy więcej niż średnia
unijna, która wynosi 14,2%. sis

Turniej na rocznicę

FOT. ROBERT MIKOŁAJCZAK

Trzeba walczyć o prawdę

Zwycięzcą II Turnieju Piłkarskiego rozegranego 14 grudnia
br. w rocznicę wprowadzenia
stanu wojennego został zespół
ITM Baza Poznańska. W meczu
finałowym pokonał zeszłorocznego zdobywcę pierwszego
miejsca Ratmedyk „Solidarność”
Piła. Brązowe medale trafiły do
zawodników
VW-Odlewnia
Poznań, którzy w małym finale

wysoko pokonali Apatora Powogaz 5:0. W turnieju uczestniczyło 9 drużyn.
Puchary, medale i nagrody
najlepszym drużynom i zawodnikom wręczał przewodniczący
wielkopolskiej „Solidarności” Jarosław Lange.
Najlepsze trzy drużyny otrzymały talony na sprzęt sportowy
do wykorzystania w TIFO: ITM
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Baza Poznańska - 500 zł, Ratmedyk „Solidarność” Piła - 300 zł, a
VW-Odlewnia Poznań - 200 zł.
Najlepszym strzelcem turnieju był zdobywca dziewięciu
bramek Rafał Kubiak (VOX Team
Czarnków), najlepszym bramkarzem Mateusz Kaczmarek (Ratmedyk „Solidarność” Piła), a
najlepszym piłkarzem Michał
Wyrwa (4Fun Team).

