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Krajobraz
po wyborach

KGHM
bez Polskiej Miedzi
W poniedziałek 8 grudnia zarząd KGHM Polska Miedź oficjalnie ma ogłosić nowe logo i nazwę spółki. Zniknąć z niej mają
słowa „Polska Miedź”.

Cieszy duża aktywność członków „Solidarności”, którzy zaangażowali się w tegoroczne
wybory samorządowe, zarówno kandydując do władz lokalnych czy też biorąc udział
w prowadzeniu kampanii wyborczej. To dobry prognostyk na przyszłość
– mówi Jarosław Lange, przewodniczący wielkopolskiej „S”.
Członkowie Solidarności chcą
aktywnie uczestniczyć w życiu
społeczności lokalnych, mieć
wpływ na
rozstrzygnięcia
spraw na poziomie jednostek
samorządu
terytorialnego.
Dlatego tak wielu z nich czynnie uczestniczyło w tegorocznych wyborach samorządowych. W Regionie Wielkopolska do władz lokalnych kandydowało ok. 100 związkowców.
W wyborach wygrało wielu
kandydatów będących członkami „S” i rekomendowanych
przez związek. Znacznie większa liczba członków Związku
zaangażowała się na etapie
kampanii wyborczej oraz podczas samych zasiadając w komisjach wyborczych.
- Czy ten kapitał obywatelskiej aktywności nie zostanie
zmarnowany, nie zniechęci
do niej na przyszłość to, co
się działo podczas liczenia
głosów?
Wielka szkoda, że to, co się
działo w trakcie głosowania i
późniejszego liczenia głosów,
podważyło wiarygodność wyników tych wyborów. Nie chcę powiedzieć, że zostały one
sfałszowane. Było jednak wyjątkowo dużo incydentów, które
obecnie muszą zostać rozstrzygnięte przez sądy.

Uważam, że wszystko „rozbija
się” o tę nieszczęsną książeczkę
zawierającą listy kandydatów
poszczególnych komitetów wyborczych. Została ona skonstruowana w sposób mogący
wprowadzać wyborcę w błąd.
Tym bardziej, że równie nieczytelna była informacja Państwowej Komisji Wyborczej o
sposobie głosowania emitowana w mediach.
Zupełnie skandaliczne było liczenie głosów. Ciągłe problemy

z systemem informatycznym,
bezwład organizacyjny PKW i
związany z tym trwający prawie tydzień szum medialny
skutkuje tym, że wielu ludzi,
którzy poszli głosować, poddają w wątpliwość rzetelność
wyborów.
Przerażająca liczba głosów
nieważnych pokazuje, jak bardzo zepsute zostały te wybory.
To co się stało źle świadczy o
stabilności i wiarygodności instytucji państwa.
- Można odnieść wrażenie, że
coraz większe upartyjnienie
wyborów lokalnych podważa
ideę samorządności. Ludzie
nie związani z żadną partią
są marginalizowani.
Nie zgadzam się z taką opinią.
W dużych miastach z pewnością są to wybory bardziej
upartyjnione, np. w Poznaniu.
Ale oprócz komitetów partyjnych były komitety powoływane
przez
wyborców
poszczególnych
powiatów,
miast czy gmin, a także tworzonych „pod szyldem” konkretnych kandydatów.
Oprócz dużych miast są te
mniejsze ośrodki. Na przykład
w gminie Kórnik, w której
mieszkam, nie ma mowy o
upartyjnieniu wyborów. Mieszkańcy związani z sytuacjami

lokalną, zainteresowani problemami lokalnymi wybierali
kandydatów znanych w środowisku.
Tegoroczne wybory pokazały,
jak nieprzewidywalne mogą
być ich rozstrzygnięcia. W
wielu przypadkach wydawało
się, że niewiele można zmienić i
po raz kolejny wygrają pewniacy. Okazało się, że jednak
można przewrócić dotychczasowy porządek. Być może te
wybory pokażą tym, którzy w
nich nie uczestniczą, że można
mieć realny wpływ na to, kto
sprawuje władzę w naszym
mieści, gminie.
- Niektóre środowiska i partie polityczne są przekonane
o sfałszowaniu wyborów. PiS
organizuje 13 grudnia w Warszawie wielką manifestację.
To jest niedobra decyzja. Nie powinno się łączyć tragicznej rocznicy
wprowadzenia stanu
wojennego z protestami wyborczymi. W Regionie Wielkopolska
na pewno nie zaangażujemy się
w tę akcję PiS. Ludzie, którzy na
różne sposoby byli szykanowani
w stanie wojennym, walczyli o
demokrację. To teraz, gdy ona
jest – nawet jeżeli koślawa – to
trzeba posługiwać się narzędziami demokratycznymi, aby
zmieniać rzeczywistość. b

Uroczystość ogłoszenia nowej
nazwy zaplanowana jest na poniedziałkowy wieczór w legnickim hotelu „Qubus”.
Tymczasem starej nazwy nie
ma już na rusztowaniu przy
wjeździe do Huty Miedzi Legnica.
Zarząd miedziowego potentata zmianę nazwy tłumaczy
globalnym charakterem przedsiębiorstwa. Z taką argumentacją nie zgadzają się związkowcy
z „Solidarności”.
- Globalny charakter działalności KGHM Polska Miedź
nie stoi w sprzeczności z dotychczasową nazwą firmy –
pisze w liście do prezesa Herberta Wirtha przewodniczący
Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Huty Miedzi Legnica Mieczysław Krzywy.
Dalej wymienia nazwy wielkich światowych koncernów,
takich jak np. British Petroleum, Indian Oil, Royal Dutch
Shell, czy Deutsche Bank.

- To wspaniały pomysł na
promocję krajów, z których pochodzą te przedsiębiorstwa.
Firmy te dobrze sobie radzą na
rynku globalnym, a ich zarządy
nie wykreśliły z nazw określeń
wskazujących kraj ich pochodzenia – przekonuje Krzywy.
Stanowisko związkowców z
legnickiej huty popierają również Zarząd Regionu Zagłębie
Miedziowe NSZZ „Solidarność”, a także przedstawiciele
załogi w radzie nadzorczej
KGHM Polska Miedź, w tym
Leszek Hajdacki, czyli przedstawiciel lewicowego Związku
Zawodowego Pracowników
Przemysłu Miedziowego.
Hajdacki oraz reprezentujący w radzie nadzorczej „Solidarność” Józef Czyczerski i
Bogusław Szarek napisali w tej
sprawie list nie tylko do prezesa Wirtha, ale również do
premier Ewy Kopacz.
www.solidarnosc.org.pl/legnica

Dobre efekty długich
negocjacji

Inspekcja Pracy ma 95 lat
19 listopada 2014 r. w reprezentacyjnej sali Kolegium Rungego
Uniwersytetu Przyrodniczego w
Poznaniu odbyły się obchody
95-lecia inspekcji pracy w Polsce. Uroczystość była okazją
przedstawienia historii Państwowej Inspekcji Pracy. Przedstawiciele organów kontroli i
nadzoru oraz partnerzy społeczni zostali uhonorowani pamiątkowymi medalami.
Podsumowano również działalność prewencyjną Okręgowego Inspektoratu Pracy w
Poznaniu w 2014 r. oraz wręczono nagrody laureatom konkursów
„Pracodawcaorganizator pracy bezpiecznej”
oraz „Najaktywniejszy społeczny inspektor pracy”.
W tej drugiej kategorii nagrodzeni zostali: Sylwester Miszczak, zakładowy społeczny

Mirosław Sikora (z prawej) i Sylwester Miszczak w towarzystwie Stanisławy Ziółkowskiej, Okręgowego Inspektora Pracy w Poznaniu.

inspektor pracy Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin
oraz Mirosław Sikora, wydziałowy społeczny inspektor pracy
Seaking Poland LTD Sp. z o.o. z
Czarnkowa.
Zarząd Regionu Wielkopolska
NSZZ „Solidarność” otrzymał
pamiątkowy medal „95-lecia
Państwowej Inspekcji Pracy”.
***
Państwowa Inspekcja Pracy
została powołana dekretem Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego 3 stycznia 1919 r.
Pierwszym Głównym Inspektorem Pracy był Franciszek Sokal,
a jego następca Marian Klott
piastował to stanowisko od 1920
r. aż do wybuchu II wojny światowej. W czasie okupacji inspekcja pracy została włączona
do niemieckiego urzędu pracy
(Arbeitsamt).

Od stycznia 2014 r. pracownicy
samorządowi (administracji i
obsługi) w szkołach i placówkach oświatowych otrzymają
średnio 3% podwyżki. Zostało
to zagwarantowane w budżecie Poznania na 2015 r. Przewidziano w nim również środki
na dodatkowe 40 etatów nauczycieli wspomagających, pracujących
w
klasach
integracyjnych.
Podczas wielomiesięcznych
negocjacji ustalono także
zmiany w regulaminie wynagradzania nauczycieli - wartość dodatków od przyszłego
roku zostanie zapisana w formie procentowej, a nie jak do

tej pory kwotowej. Będzie to
skutkowało tym, że wraz ze
wzrostem wynagrodzenia nauczycieli określonego w rozporządzeniu MEN, będą wzrastać
dodatki dla nauczycieli, takie
jak dodatek motywacyjny, wychowawczy opiekuna stażu itd.
Poinformowano o tym podczas wspólnej konferencji prasowej (27 listopada br.) z
udziałem wiceprezydenta Poznania Dariusza Jaworskiego,
dyr. Wydziału Oświaty Przemysława Foligowskiego, Izabeli
Lorenz i Krzysztofa Wojciechowskiego z oświatowej „Solidarności”
oraz
Marii
Kościelniak z ZNP.
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Nie bądź pandą,
masz prawo żądać pomocy!

33 rocznica wprowadzenia
stanu wojennego

Panda to uroczy niedźwiadek, któremu grozi wyginięcie. „Panda” to też w żargonie
policyjnym pobita kobieta, najczęściej na skutek domowej przemocy. Pandom-ofiarom
niestety nie grozi wyginięcie, bo przemoc wobec kobiet nadal jest poważnym problemem
w Polsce i na całym świecie.

Zarząd Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność”, Urząd Miasta
Poznania oraz Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu
zapraszają do udziału w obchodach
33 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego.

Żeby doświadczać przemocy nie
trzeba być bitą i kaleczoną.
Przemoc może mieć różne
formy: seksualną, ekonomiczną,
psychiczną. Ukrytą formą przemocy jest także dyskryminacja
np. w pracy ze względu na
płeć.Kobieta to człowiek
W 1999 r. Organizacja Narodów
Zjednoczonych uznała oficjalnie 25 listopada Dniem
Eliminacji
Przemocy
Wobec Kobiet. Ten dzień
rozpoczyna Międzynarodową Kampanię 16 Dni
Działań Przeciwko Przemocy ze względu na płeć.
Zainicjował ją w 1991 r.
Women's Global Leadership Institute przy Uniwersytecie Rutgers. Od
tamtego czasu kampania
odbywa się pomiędzy 25
listopada (Międzynarodowym Dniem Przeciw
Przemocy Wobec Kobiet)
a 10 grudnia (Międzynarodowym Dniem Praw
Człowieka). Wybór tych
dat to symboliczne podkreślenie
faktu, że prawa kobiet są prawami człowieka. Natomiast
dzień 25 listopada został wybrany dla upamiętnienia morderstwa sióstr Mirabal (Patria,
Minerva i Maria Teresa) w tym
dniu w 1960 r. w czasach dyktatury Rafaela Trujillo w Republice Dominikany.

Przemoc bez bicia
Przemoc wobec kobiet i przemoc w rodzinie przybierać
może różne formy. Nie dotyczy
też konkretnej grupy społecznej.

Dotyka osoby w każdym wieku
o różnym statusie majątkowym.
Jednak osoby doznające przemocy bardzo często czują się
osamotnione i bezradne.
Brakuje ogólnodostępnej fachowej pomocy prawnej, psychologicznej i socjalnej dla ofiar
przemocy. Niska skuteczność
ścigania i karania sprawców

przemocy domowej i przemocy
seksualnej powoduje, że ofiary
przemocy domowej i seksualnej
są pozostawione same sobie.
Przemoc wobec kobiet oraz
przemoc domowa są powszechnymi zjawiskami zarówno w
Polsce, jak i w całej Europie.
Według badań prof. Beaty
Gruszczyńskiej z Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości każdego
roku przemocy fizycznej lub seksualnej doświadcza od 700 tysięcy do miliona Polek, a co
dziesiąta kobieta w Polsce doświadczyła przestępstwa zgwał-

cenia lub usiłowania gwałtu.
Każdego roku w Polsce zostaje
zgwałconych 30 tysięcy kobiet.

Mogłyby żyć
W wyniku przemocy domowej
co roku ginie w Polsce około 150
kobiet. Oznacza to, że każdego
tygodnia giną w Polsce 3 kobiety,
które mogłyby żyć, gdyby otrzymały pomoc i
wsparcie ze strony
państwa. Dla porównania w Hiszpanii, gdzie od 10 lat
państwo postanowiło w sposób zdecydowany
karać
sprawców i aktywnie pomagać ofiarom, liczba kobiet
ginących z rąk
członków rodziny
zmniejszyła się o
24% i wynosi obecnie 54 ofiary rocznie.
W Polsce, w 2013
r. policja zidentyfikowała 87 tysięcy ofiar przemocy domowej oraz 61 tysięcy.
osób podejrzanych o stosowanie przemocy. Jednak jedynie
11.890 sprawców zostało skazanych za przemoc wobec bliskich
i była to najniższa w historii
liczba skazań. Sprawcy przemocy w 86% przypadków
otrzymują karę więzienia w zawieszeniu, a jedynie 4% skazanych
otrzymuje
nakaz
opuszczenia mieszkania zajmowanego razem z ofiarą przemocy.
AD

Agencje pracy tymczasowej
oszukują pracowników
Źle skonstruowane umowy i naliczanie czasu pracy to najczęstsze
nieprawidłowości
w
agencjach pracy tymczasowej.
Państwowa Inspekcja Pracy
przedstawiła raport z kontroli, w
którym wykazano tego typu
nieprawidłowości aż w 64 proc.
przypadków.
„Solidarność”
mówi o problemie od lat. W
2012 r. Piotr Duda, szef Związku
osobiście wręczył premierowi
Tuskowi projekty dwóch ustaw
przygotowane przez ekspertów
„Solidarności”. Jeden z nich dotyczył właśnie zatrudniania pracowników
tymczasowych.
Jednak politykom niespecjalnie
zależy, aby coś zmienić.
„Dziennik Gazeta Prawna”
informuje, że według PIP najczęstszą praktyką w agencjach
pracy tymczasowej są uchybienia w zakresie sporządzania na
piśmie uzgodnień między agencją a pracodawcą użytkownikiem, dotyczących warunków
pracy tymczasowej. W 27 proc.

przypadków podmioty nie ustaliły warunków pracy tymczasowej oraz zakresu obowiązków
pracowników tymczasowych,
natomiast uchybienia w tej
kwestii wykazano w 84 dokumentach (w 36 agencjach).
Wśród odnotowanych nieprawidłowości uwagę zwracają
przypadki nieuzgodnienia rodzaju prac, kwalifikacji koniecznych do wykonywania pracy
tymczasowej oraz długości
okresu świadczenia pracy przez
pracowników tymczasowych, a
także zamieszczania w umowie
zapisów ograniczających możliwość bezpośredniego zatrudnienia
pracownika
tymczasowego przez pracodawcę użytkownika.
Agencje stosują w umowach
zapis, w którym pracownik
godzi się na wypłatę wynagrodzenia dopiero po przepracowaniu określonej liczby godzin.
Częsta praktyka jest taka, że
pracownik następnie jest dele-

gowany do mniejszej ilości prac,
po czym zgodnie z umową nie
otrzymuje wynagrodzenia. Dotyczy to również pracowników
wyjeżdżających za granicę.
W co czwartej kontrolowanej
agencji stwierdzono nieprzestrzeganie przepisów dotyczących wypłaty wynagrodzenia za
pracę lub innych świadczeń.
- PIP potwierdza to, na co od
dawna zwracamy uwagę. O nieprawidłowościach, a nawet patologiach w funkcjonowaniu
agencji pracy tymczasowej mówimy od wielu lat - komentuje
Marek Lewandowski, rzecznik
prasowy przewodniczącego KK
NSZZ Solidarność. - Z tego powodu m.in. złożyliśmy premierowi w 2012 roku własny projekt
ustawy. Ale niestety nie ma woli
rozwiązania tego problemu.
Pracodawcy i agencje robią na
tym niezły biznes i jak widać
niespecjalnie politykom zależy,
aby coś zmieniać - dodaje Lewandowski. hd

Program obchodów:
Poznań

a 11 grudnia 2014 r., czwartek
godz. 12.00 - nadanie imienia płk. Ryszarda
Kuklińskiego skwerowi znajdującemu się między ulicami Królowej Jadwigi, Karmelicką i Krakowską.
a 12 grudnia 2014 r., piątek
godz. 18.00 - pokaz filmu „Popiełuszko. Wolność jest w nas” w reż. Rafała Wieczyńskiego
w ramach Klubu Historycznego im. gen. Stefana „Grota” Roweckiego. Komentarz historyczny wygłosi dr Rafał Reczek, dyrektor
poznańskiego oddziału IPN.
a 13 grudnia 2014 r., sobota
godz. 12.00 - złożenie kwiatów przy tablicy
Wojciecha Cieślewicza, głazach Piotra Majchrzaka i o. Honoriusza oraz pomniku bł. ks.
Jerzego Popiełuszki.
godz. 16.00 - uroczystość nadania imienia
Piotra Majchrzaka zaułkowi łączącemu ulicę Tadeusza Kościuszki z ulicą Księcia Józefa, połączona z zapaleniem znicza w ramach akcji
społeczno-edukacyjnej IPN „Ofiarom stanu wojennego. Zapal Światło Wolności”.
godz. 17.00 - Msza św. w kościele oo. Dominikanów w intencji Ofiar stanu wojennego. Po

mszy składanie kwiatów przy tablicy poznańskich Ofiar Stanu Wojennego w krużgankach
klasztoru, przejście pod pomnik Poznańskiego
Czerwca 1956.
godz. 18.00 - główne uroczystości pod pomnikiem Poznańskiego Czerwca 1956, okolicznościowe przemówienia, składanie kwiatów. U
stóp pomnika członkowie NZS ułożą ze zniczy
napis „13.12 – Pamiętamy – NZS”.
a 14 grudnia 2014 r., niedziela
godz. 9.30–17.00 - III Turniej Piłkarski w hołdzie Ofiarom stanu wojennego - hala sportowa
Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr
2 przy ul. Żonkilowej 34.

Piła

a 13 grudnia 2014 r.
godz. 12.00 - składanie kwiatów i zapalenie
zniczy na rondzie „Solidarności” w Pile.
godz. 17.00 - w salkach parafialnych przy kościele
pw. Świętej Rodziny zostanie otwarta wystawa
prac Jacka Fedorowicza z okresu 1980-1987 udostępniona przez IPN w Katowicach.
godz. 18.00 - w tym samym kościele pw. Świętej Rodziny zostanie odprawiona Msza św.,
po której młodzież Liceum Salezjańskiego wystąpi z Wieczornicą Patriotyczną.

Audycja Historyczna Roku
Film dokumentalny „Pod opieką
operacyjną” Anny Piasek-Bosackiej, Mateusza Macura i Mariusza Lisieckiego, opowiadający o
tragicznej śmierci Piotra Majchrzaka – ofiary stanu wojennego, otrzymał Grand Prix
Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej w ogólnopolskim konkursie „Audycja Historyczna
Roku".
Film zrealizowany przez
spółkę V-film z Wrocławia opowiada o tragicznej śmierci Piotra
Majchrzaka - ofiary stanu wojennego - której okoliczności od

30 lat próbuje wyjaśnić jego rodzina. Państwo Majchrzakowie
żyli zwyczajnie aż do momentu,
kiedy został zabity ich syn (11
maja 1982 r.).
Od tego czasu ich życie zmienia się diametralnie. Z jednej
strony, z powodu podjęcia próby
wyjaśnienia sprawy zabójstwa
syna, są szykanowani przez komunistyczny system, z drugiej
zaś poznają niezwykłych opozycjonistów walczących z reżimem.
O historii Piotra Majchrzaka
pisze „Obserwator Wielkopol-
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ski", Radio Wolna Europa nadaje poświęcone mu audycje.
Historia Piotra Majchrzaka staje
się też jedną z inspiracji legendarnego spektaklu „Piołun”
Teatru Ósmego Dnia. 30 lat później ta historia toczy się dalej.
Począwszy od 1991 r. prowadzone są postępowania prokuratorskie i sądowe, które
wzbudzają równie wiele emocji.
Wręczenie nagród odbyło się
w środę 26 listopada 2014 r.
podczas uroczystej gali w Operze i Filharmonii Podlaskiej.
bialystok.ipn.gov.pl

