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To był dopiero sparing
Skuteczność kampanii „Sprawdzam polityka” przerosła nasze oczekiwania, a sama strona
okazała się strzałem w dziesiątkę. Aż 7 z 13 kandydatów pokazanych na bilbordach
nie dostało się do europarlamentu. Co ciekawe najgorsze wyniki uzyskali ci,
na których profile ze strony wwwsprawdzampolityka.pl było najwięcej wejść.
Po zakończonej batalii przeciwko wydłużeniu wieku emerytalnego
w
2012
r.
zapowiedzieliśmy, że przyjdzie
czas wyborów, a więc czas rozliczeń, kiedy przypomnimy społeczeństwu kto podejmował tak
fatalne decyzje dla pracowników i społeczeństwa. Sądziliśmy, że będą to wybory do
sejmu i senatu w 2015 r. Ale
szybko okazało się, że spośród
560 parlamentarzystów aż 120
chce uciec do Brukseli już teraz.
Stworzyliśmy stronę, na której
parlamentarzystom ze wszystkich opcji rejestrujemy najważniejsze z naszego punktu
widzenia głosowania w sprawach pracowniczych, społecznych i obywatelskich. W prosty
sposób każdy może sobie
sprawdzić kto jak głosował.
Takiego sprawdzenia w ciągu
zaledwie trzech tygodni dokonano blisko 2 mln razy. Jeśli zestawić to z ponad 7 mln
oddanych głosów, to uświadomimy sobie, że ok. ¼ tych osób
mogła przy podejmowaniu decyzji kierować się informacją z
naszej strony. I zdają się to potwierdzać statystyki. Najgorsze
wyniki uzyskali ci, których profile były najczęściej odwiedzane. Bydgoska „jedynka” –
Jacek Rostowski, na którego profil weszło blisko 10 tys. użytkowników, zyskał niewiele
ponad 32 tys. głosów i nie dostał
mandatu. Cała zaś koalicja POPSL zanotowała ponad milion
głosów mniej w stosunku do poprzednich wyborów. Ile z tych
miliona głosów stracili w wyniku odwiedzenia naszej strony
i naszych akcji przeprowadzo-

nych w ostatnich 2 latach? To
pytanie do fachowców, ale na
pewno dużo.
Mam złą wiadomość dla polityków, którzy oszukują wyborców i głosują za ustawami
niezgodnymi z wolą społeczeństwa – ta kampania to dopiero
sparing. Prawdziwa walka do-

piero przed nami. W 2015 r. „Solidarność” przeprowadzi akcję w
Polsce na niespotykaną do tej
pory skalę. Strona sprawdzampolityka.pl będzie rozbudowywana i udoskonalona. Będą tam
dopisywane kolejne głosowania, powstanie też nowy system
klasyfikowania i wyszukiwania.

Przewodniczący przywrócony do pracy
Janusz Chojnacki - Przewodniczący w Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w
Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Koninie
wygrał w sądzie II instancji i
został przywrócony do pracy.
Sprawa miała swój początek
w kwietniu 2013 r., kiedy to J.
Chojnacki skorzystał z przysługujących mu godzin wolnych z
tytułu pełnienia funkcji związkowej i opuścił miejsce pracy,
mając na to pisemną zgodę bezpośredniego
przełożonego.
Mimo dopełnienia formalności
dyrektor placówki orzekł, że nastąpiło ciężkie naruszenie obowiązków służbowych i zwolnił J.
Chojnackiego dyscyplinarnie.
24 czerwca 2013 r., podczas
manifestacji przez konińskim

starostwem, związkowcy z całej
Wielkopolski domagali się przywrócenia przewodniczącego OZ
do pracy. We wrześniu 2013 r. w
Sądzie Pracy w Koninie odbyła
się pierwsza rozprawa o przywrócenie do pracy szefa „Solidarności” w PSS-E. Wyrok
przywracający J. Chojnackiego
do pracy został ogłoszony dopiero na czwartej rozprawie w
lutym 2014 r.
Dyrektor placówki złożył
apelację, która jednak nie została uwzględniona. W maju br.
sąd wyższej instancji podtrzymał wyrok wydany przez Sąd
Rejonowy, przywracający J.
Chojnackiego do pracy na poprzednio zajmowane stanowisko. Wyrok jest prawomocny.
hs

Strona zostanie też powiązana z
innymi tego typu stronami. To
będzie sprawne, spójne narzędzie społecznej kontroli nad politykami wszystkich opcji. My –
w przeciwieństwie do premiera
– dotrzymujemy słowa.
Piotr Duda,
przewodniczący „Solidarności”

Płaca minimalna
powinna wynosić
1797 zł
Szefowie trzech największych central związkowych
- „Solidarność”, OPZZ i Forum Związków Zawodowych - przedstawili ministrowi pracy propozycje
wzrostu wynagrodzeń oraz rent i emerytur
na rok 2015.
Zdaniem związkowców wzrost
minimalnego wynagrodzenia za
pracę powinien wynosić nie
mniej niż 7 proc., wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej nie mniej niż 5,6 proc.,
wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej nie
mniej niż 9 proc., a wskaźnik
emerytur i rent powinien wynosić nie mniej niż średnioroczny
wskaźnik cen towarów i usług w
2014 r. zwiększony o 50 proc.
realnego wzrostu wynagrodzenia za pracę w 2014 r.
Obliczeń dokonano na podstawie prognoz wskaźników
makroekonomicznych, ale również danych NBP oraz instytucji
europejskich.
- Ponieważ wzrost gospodarczy będzie wyższy niż planowano, PKB ma wynieść powyżej
3 proc., płaca minimalna powinna wzrosnąć do około 1797
zł - mówi Henryk Nakonieczny,
członek prezydium KK. - Gdyby
rząd zgodził się na propozycję,
płaca minimalna wzrosłaby do
45 proc. wynagrodzenia w gospodarce narodowej.
Zgodnie z założeniami projektu przygotowanego i złożonego przez NSZZ „Solidarność”
w 2011 r. w Sejmie minimalne
wynagrodzenie za pracę wzrosłoby do wysokości 50% przeciętnego wynagrodzenia w
gospodarce narodowej w tempie

zgodnym z tempem wzrostu
gospodarczego. Jeśli wzrost gospodarczy byłby niższy lub miał
wartość ujemną, minimalne
wynagrodzenie byłoby ustalane
według dotychczas przyjętych
zasad. Związek zebrał około 350
tysięcy podpisów obywateli popierających to rozwiązanie.
Pierwsze czytanie projektu odbyło się w Sejmie 15 lutego 2012
r. Potem dokument został skierowany do komisji i słuch po
nim zaginął.
W Polsce wysokość płacy minimalnej definiuje ustawa z
2002 r., według której wysokości minimalnego wynagrodzenia negocjuje Trójstronna
Komisja do Spraw SpołecznoGospodarczych. Jeśli nie dojdzie
do porozumienia, wówczas decyzję o podwyżce podejmie
rząd. Tak się odbywało w poprzednich latach. W zeszłym
roku związki zawodowe zawiesiły swój udział w pracach Komisji z powodu podejmowania
przez rząd decyzji dotyczących
polityki socjalnej oraz rynku
pracy bez jakichkolwiek uzgodnień.
- Doświadczenia poprzednich lat nie napawają optymizmem - komentuje Nakonieczny.
- Ale musimy próbować. Nasze
wyliczenia oparliśmy na twardych danych. Są realne i racjonalne. kk

Negocjacje
w Bridgestonie
28 maja br. zespół negocjacyjny
Organizacji Zakładowej „S” w
Bridgestone Poznań spotkał się
z przedstawicielami pracodawcy, aby przedstawić propozycje zmian w regulaminach, a
także zapoznać się z propozycjami pracodawcy.
Spotkanie miało charakter
organizacyjno-informacyjny.
Rozmowy będą przebiegać w
kilku etapach, na pierwszy
ogień pójdzie Regulamin Pracy,
a następnie Regulamin Wynagradzania oraz Regulamin ZFŚS.
Trzeba podkreślić, że wiele
zmian zaproponowanych do tej
pory przez pracodawcę ma charakter kosmetyczny lub wynikający ze zmian organizacyjnych w
firmie.
Rozmowy będą kontynuo-

wane po przeanalizowaniu
przez strony przedstawionych
propozycji.
www.solidarnosc.bspz.pl
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Pokrzywdzeni przez władze peerelowskie będą mogli uzyskać bezpłatną pomoc
prawną. W czwartek 22 maja 2014 r. IPN i Naczelna Rada Adwokacka
poinformowały o wspólnej akcji „Masz prawo”.
Jej celem jest udzielenie pomocy
prawnej osobom represjonowanym w czasach komunistycznej
dyktatury.
„My musimy ich szukać, my
musimy im pomóc” – powiedział podczas konferencji prasowej
mecenas
Maciej
Bednarkiewicz.
- Celem wspólnej akcji „Masz
prawo” Instytutu Pamięci Narodowej i Naczelnej Rady Adwokackiej jest uświadomienie
represjonowanym przez władze
komunistyczne, jakie przysługują im prawa i udzielenie konkretnej pomocy – podkreślił
prezes IPN dr Łukasz Kamiński.
Ta konkretna pomoc to cotygodniowe dyżury prokuratorów
IPN i porady adwokatów w
całym kraju. Mecenas Andrzej
Zwara, prezes Naczelnej Rady
Adwokackiej, powiedział, że lata
osiemdziesiąte XX wieku
ukształtowały kręgosłup moralny polskiej adwokatury. - Dziś
obecne pokolenie będzie starało
się pomóc represjonowanym w
uzyskaniu należnych świadczeń

„pro bono", bezpłatnie.
- Osoby represjonowane
będą miały wsparcie z dwóch
stron, również ze strony prokuratorów IPN – obiecał Dariusz
Gabrel, dyrektor Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu IPN.
Zapowiedział efektywną współpracę prokuratorów i adwokatów.
- Wspólna akcja jest dowodem, że w społeczeństwie narasta
niezadowolenie
ze
sposobu, w jaki traktowane są
osoby represjonowane – powiedział w gorącym wystąpieniu
mecenas Maciej Bednarkiewcz,
znany obrońca w procesach politycznych w latach 80. – m.in.
pełnomocnik matki Grzegorza
Przemyka Barbary Sadowskiej –
sam wtedy aresztowany. Przytoczył bulwersujące przykłady niskich odszkodowań, jakie mogą
uzyskać rodziny poległych górników z Wujka i ofiar Grudnia
'70. – Ci ludzie, wielce zasłużeni
i skromni, często nie znają
prawa, nie wiedzą, jakie prawa

„solidarność” moczy kije

W dniach 23-25 maja nad
pięknym jeziorem w Lubaszu bawiła się grupa członków i sympatyków NSZZ „Solidarność” w
Centrze – Exide (fot. 1). W niedzielę odbył się jubileuszowy
XXV konkurs wędkarski o Puchar Przewodniczącego. Zwycięzcą został p. Jacek Bartkowiak.
W tym samym czasie na łowisku Cegielnia Iwno odbyły się
zawody wędkarskie o Puchar
Przewodniczącego NSZZ „Solidarność“ w Volkswagen Poznań
(fot. 2). Uczestniczyły w nich 3osobowe drużyny. Pierwsze
miejsce zajęła drużyna w składzie: Lesław Piaseczny, Przemysław
Laube,
Tomasz
Roguszczak, tuż za nimi uplasowali się Mirosław Morawiec,
Andrzej Bilski i Julian Szymański, a miejsce trzecie wywalczyli
Przemysław Siódmiak, Ryszard
Warguła i Piotr Pernala.

im przysługują. My musimy ich
szukać, my musimy im pomóc –
zaapelował Bednarkiewicz.
Prezes IPN Łukasz Kamiński
szacuje, że takiej pomocy może
potrzebować kilka tysięcy osób.
Organizowana w ramach obchodów 25. rocznicy upadku
komunizmu w Polsce akcja
„Masz prawo” jest m.in. wynikiem kilkuletniej współpracy
prezesa Instytutu Pamięci Narodowej z ogólnopolskimi organizacjami opozycji antykomunistycznej z lat 70. i 80. XX w.
Ogólnopolskim koordynatorem akcji „Masz Prawo” jest Bogusław Czerwiński, prokurator
Głównej Komisji Ścigania
Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu pl. Krasińskich 2/4/6,
00-207 Warszawa, tel. 22 530 86
56.
W Poznaniu bezpłatną
pomoc prawną można uzyskać
w każdy wtorek w godz. 12.0016.00 w Oddziałowej Komisji
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ul. Rolna
45a, tel. 61 835 69 06.

58 rocznica Czerwca ‘56

a 15 czerwca 2014 r.
godz. 9.30 - Msza św. w intencji Ofiar Czerwca ’56, pracowników Cegielskiego, ZNTK,
MPK - kościół p.w. Zmartwychwstania Pańskiego przy ul. Dąbrówki 4.
a 22 czerwca 2014 r.
godz. 7.00-9.00 - Ogólnopolskie zawody krótkofalarskie,
godz. 8.00 - Msza św. w intencji Ofiar Czerwca ’56 i pracowników szpitala im. F. Raszei kaplica szpitala przy ul. Mickiewicza 2,
godz. 9.30 - składanie kwiatów przy tablicy pamiątkowej Romka Strzałkowskiego,
godz. 10.00 - składanie kwiatów przy tablicy pamiątkowej Petera Mansfelda.

komitet obywatelski
na 25 rocznicę wolności

FoT. A. DolskA

Bezpłatna pomoc dla
represjonowanych w PRl

W Dyskusji wzięli udział Hanna Suchocka i Lech Trzeciakowski

- To jest pierwsze takie opracowanie, które przestawia to, co
wydarzyło się w Poznaniu i województwie wielkopolskim w
1989 i 1990 roku . Wolność przyszła niepostrzeżenie między 4
czerwca 1989 r. a grudniem 1990
r. – mówił prof. Lech Trzeciakowski oraz inni uczestnicy
spotkania promującego okolicznościowe wydanie ,,Kroniki
Miasta Poznania”, która ukazała
się pod tytułem ,,Wielka zmiana
1989-1991”.
W Sali Kominkowej CK
,,Zamek” zorganizowano dyskusję panelową z autorami
kwartalnika
poświeconego
pierwszym wolnym wyborom w
Polsce. Po stronie autorów
udział w niej wzięli: Krzysztof
Podemski, Nina Nowakowska,
Paulina Suszka oraz Piotr Frydryszek.

W dyskusji wzięli udział m.in.
Hanna Suchocka, Maciej Musiał, Marcin Libicki, Marek Zieliński oraz Jan Kołodziejski,
którego zdjęcia sprzed 25 lat
były ilustracją spotkania.
To specjalne wydanie Kroniki
podzielone zostało na 3 części.
Pierwszy zawiera artykuły podsumowujące proces zmian na
poznańskiej scenie politycznej,
gospodarce i mediach. Część
druga to rozmowy przeprowadzone z uczestnikami zmian demokratycznych, które zaszły w
Poznaniu 25 lat temu. Ostatnia,
trzecia część to przedruki artykułów z powstałej wówczas lokalnej pracy związanej z
Komitetem Obywatelskim jak
tygodnik ,,Obserwator” po wyjściu z podziemia czy nowy
dziennik ,,Dzisiaj”.
W Kronice wspomniany jest

także dodatek do Głosu Wielkopolskiego ,,Solidarność – Poznań”, którego kontynuatorem
jest nasz biuletyn ,,Solidarność
– Wielkopolska”.
O przebiegu kampanii prezydenckiej i prowadzeniu jej łamach ,,S-P” na stronach Kroniki
wspomina jej ówczesna redaktor naczelna Renia Dabertowa.
Podczas dyskusji wiele mówiono o tym, że zbyt mało wagi
przywiązuje się do dokumentowania tego jak bardzo ważnego
dla nas okresu. Nieco żartobliwie zaproponowano, by powołać
komitet
obywatelski
skupiający historyków i badaczy, którzy zajmą się gromadzenie materiałów i dokumentów
dotyczących kampanii wyborczych oraz wyborów w 1989 i
1990 r.
AD

Wybory w oddziale pilskim
W środę 4 czerwca 2014 r. odbyły się wybory przewodniczącego i rady Oddziału Pilskiego
Regionu Wielkopolska NSZZ
„Solidarność”.
Posiedzenie otworzył Antoni
Gawroch, przewodniczący Oddziału, a jednocześnie wiceprzewodniczący
Zarządu
Regionu Wielkopolska. Zebrani
złożyli serdeczne życzenia i podziękowania Antoniemu Gawrochowi za długoletnią pracę dla
Oddziału i Regionu Wielkopolska.
W wyniku wyborów jednogłośnie nowym przewodniczącym Oddziału został Adam
Dopierała. Wybrano także Radę
Oddziału w składzie: Czesław
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