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Tytuł nadawany jest od 2003 r.
osobom, które swoją postawą w
służbie, w pracy, w życiu osobis-
tym przyczyniły się do popula-
ryzacji ideałów „Solidarności”,
wspierały aktywnie działalność
struktur związkowych, przyczy-
niały się do ich rozwoju lub
położyły inne znaczące zasługi
dla Związku. Tytuł mogą otrzy-
mać również osoby nie będące
członkami Związku, które
wspierały czynnie - w kraju lub
zagranicą - jego działalność lub
były w związku z tym represjo-
nowane w PRL lub w okresie pó-
źniejszym. Najbliższy KZD
odbędzie się 22-23 listopada
2012 r. w Kielcach.

10 kwietnia minęła druga

rocznica katastrofy polskiego
samolotu wojskowego w Smo-
leńsku. Zginęło w niej 96 osób:
prezydent RP Lech Kaczyński z
małżonką, ostatni prezydent RP
na uchodźstwie Ryszard Kaczo-
rowski, wicemarszałkowie
Sejmu i Senatu, grupa parla-
mentarzystów, dowódcy
wszystkich rodzajów Sił Zbroj-
nych RP, pracownicy Kancelarii
Prezydenta, duchowni, przed-
stawiciele ministerstw, instytu-
cji państwowych, organizacji
kombatanckich i społecznych
oraz osoby stanowiące delegację
polską na uroczystości
związane z obchodami 70. rocz-
nicy zbrodni katyńskiej, a także
załoga samolotu.

Zgodnie z zapowiedziami „S”
przygotowała projekty ustaw
dotyczące pracy tymczasowej
oraz oskładkowania tzw. umów
śmieciowych. Zdaniem prze-
wodniczącego to kluczowe akty
prawne, których wejście w
życie korzystnie
wpłynęłoby zarówno na
sytuację pracowników, jak
i kondycję systemu ubez-
pieczeń społecznych.

„Ustawa dotycząca
pracy tymczasowej po-
zwoli wyeliminować takie
nadużycia, jak m.in. za-
stępowanie pracowników
stałych pracownikami
tymczasowymi.

Drugi przygotowany
przez nas akt prawny po-
zwoli rządowi wymiernie
poprawić sytuację finansową
systemu emerytalnego, przez
zwiększenie wpływów ze
składek od umów cywilnopraw-
nych. Zmieni również obecny
nieracjonalny i niesprawiedliwy
system zróżnicowania obciążeń

składką ubezpieczeniową, który
powinien być podporządko-
wany zasadzie: równa składka
od równego dochodu nieza-
leżnie od źródła jego pochodze-
nia” - przekonuje

przewodniczący.
Zdaniem przewod-

niczącego decyzja o pod-
wyższeniu wieku
emerytalnego do 67 roku
życia jest przedwczesna i
nieprzygotowana. Komisja
Europejska w Białej Księdze
dotyczącej bezpiecznych i
stabilnych emerytur prze-
strzega przed pochopnymi
krokami w tak delikatnej
materii, jak wiek emerytalny.

Tymczasem jak pisze P.
Duda: „Oprócz pracy do 67

roku życia Pański rząd nie
proponuje nic lub prawie nic, co
pomogłoby pracownikom w
wydłużaniu ich aktywności za-
wodowej. Zamiast tego mamy
przyzwolenie na „śmieciowe”
stosunki pracy czy drastyczne
różnice w opodatkowaniupracy”.

W kancelarii Prezesa Rady Mi-
nistrów odbyło się spotkanie
Prezydium Trójstronnej Komisji
ds. Społeczno-Gospodarczych z
udziałem premiera. Dokonano
wtedy prezentacji nowego pro-
jektu zmian w systemie emery-
talnym. Zakłada on wydłużenie
i zrównanie wieku emerytal-
nego dla mężczyzn i kobiet do
67 lat oraz wprowadzenie tzw.
emerytur częściowych.

Prezydium TK jest jedynie
ciałem pomocniczym i nie po-
dejmuje żadnych decyzji, dla-
tego zdaniem „S” prezentacja
powinna się odbyć na posiedze-
niu plenarnym TK z udziałem
ekspertów. Przedstawiona w

tak okrojonym gronie mocno
ogranicza możliwości poznania
nowych rozwiązań przez part-
nerów społecznych.

Związek domaga się przeka-
zania projektu do ponownej
konsultacji w myśl ustawy o ko-
misji trójstronnej. Dzięki temu
przez 30 dni byłaby możliwość
rzetelnej oceny proponowanych
zmian. Niestety rząd odrzucił
postulaty

”Solidarności” i nie będzie
dalszych konsultacji.

Przewodniczący Komisji Kra-
jowej Piotr Duda przypomina,
że premier zadeklarował pre-
zentację projektu na plenarnym
posiedzeniu TK 22 marca br.

18 maja Komisja Europejska
przyjęła strategię zwiększania
zatrudnienia w UE, w której
wskazuje m.in. na wagę płac mi-
nimalnych w zwalczaniu ubó-
stwa i nierówności społecznych
oraz pobudzaniu popytu.

- Opinia Komisji Europejskiej
na temat płacy minimalnej jest
bardzo istotna. Potwierdza ona,
że płaca minimalna odgrywa
znaczącą rolę w walce z ubós-
twem i wykluczeniem pracow-

ników. NSZZ „Solidarność”
mówi o tym od dawna. Stąd
nasza inicjatywa w sprawie pod-
wyższenia płacy minimalnej do
50 proc. średniego wynagrodze-
nia - komentuje dokument UE
przewodniczący "S".

15 lutego w Sejmie odbyło się
pierwsze czytanie obywatel-
skiego projektu ustawy, która
podwyższyłaby płacę mini-
malną w Polsce do 50% śred-
niego wynagrodzenia. Pod

wnioskiem w tej sprawie podpi-
sało się 350 tys. obywateli. Pro-
jekt po pierwszym czytaniu
trafił do komisji sejmowych.

Z danych GUS, wynika że od-
setek pracowników żyjących w
rodzinach, w których poziom
wydatków był niższy od mini-
mum egzystencji wyniósł w
2010 r. aż 12%.

O konieczności podwyższe-
nia płacy minimalnej mówią nie
tylko związki zawodowe. W tej

sprawie zwróciły się do rządu
również sejmowe komisje ds.
polityki społecznej i pracy. Me-
chanizm osiągnięcia poziomu
50% przeciętnego wynagrodze-
nia został wynegocjowany i
podpisany na forum Komisji
Trójstronnej przez stronę
rządową, pracodawców i
związki zawodowe w ramach
„Pakietu działań antykryzyso-
wych”. Niestety nigdy przez
rząd niezrealizowany.

Tytuł dla
Lecha Kaczyńskiego

Niedotrzymana deklaracja Tuska

„S” chce spotkania
z premierem Prezydium KK NSZZ „Solidarność”

przygotowało wniosek do Krajowego Zjazdu Delega-
tów o nadanie pośmiertnie Lechowi Kaczyńskiemu
tytułu Zasłużonydla Niezależnego Samorządnego
Związku Zawodowego „Solidarność”.

Piotr Duda chce przekazać D. Tuskowi projekty ustaw regulujących sytuację na rynku pracy
przygotowane przez NSZZ „Solidarność”. W liście przesłanym do premiera zaproponował
premierowi spotkanie w tej sprawie 8 maja br.

Podczas obrad plenarnych TK 22 marca przed Centrum Dialog
ponad 500 kobiet protestowało przeciwko pacy do 67 roku życia

Prezydent Lech Kaczyński podczas uroczystości wręczenia
odznaczeń państwowych kobietom „Solidarności”, marzec 2009 r.
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Zakładka z takim hasłem
znajduje się na stronie

Wielkopolskiej
„Solidarności”–

www.solidarnosc.poznan.pl.
Znajdziemy tam informacje

o dzieciach, dla których
możemy otworzyć

nasze serca.
Wszyscy możemy im pomóc.

Wystarczy przekazać na wybrane konto 1% podatku,
który i tak zabierze nam fiskus. Chociaż pojedynczo
będą to drobne kwoty, mogą bardzo pomóc odzyskać
zdrowie i radość życia dzieciom dotkniętym chorobą

już na początkuich wędrówki przez życie.

Dla ciebie to prawie nic,
a dla nich tak wiele

Uwaga!
W dniach

30 kwietnia– 4 maja 2012 r.
biura Zarządu Regionu Wielkopolska
NSZZ „Solidarność” będą nieczynne.

Płaca minimalna



Komisja Krajowa i Zarząd Re-
gionu Konińskiego zapraszają
na 13 pielgrzymkę „Solidar-
ności” do Lichenia. Tegoroczne
uroczystości odbywać się będą
pod hasłem „Maryja Matka w
naszym domu”.

Wspólną modlitwę rozpocz-
nie Droga Krzyżowa w sobotę
28 kwietnia o godz. 19.00.
Głównym wydarzeniem będzie

niedzielna suma odprawiona
przez kardynała Henryka Gul-
binowicza 29 kwietnia o godz.
12.00.

Tradycyjnie po uroczystości
zostaną złożone kwiaty pod
pomnikami Jana Pawła II, bł.
ks. Jerzego Popiełuszki i po-
wstania NSZZ „S” usytuowa-
nymi w pobliżu licheńskiej
bazyliki.

Tak drastyczna redukcja zatrud-
nienia ma przynieść blisko 40
mln zł oszczędności. Do tej pory
zarząd przedstawiał plan na-
prawczy przewidujący roz-
wiązanie do końca roku umów
ze 110 pracownikami, głównie z
pionu administracji i z warszta-
tów. Obecnie w MPK pracuje 2,5
tys. osób.

- Na razie nie mamy wypra-
cowanego oficjalnego stano-
wiska w tej sprawie. Nie
podejmujemy radykalnych kro-
ków, bo nic nie jest
przesądzone – mówi Jacek Piet-
rzak, szef Solidarności MPK. –
Otrzymaliśmy wyniki audytu i
je analizujemy. Mamy na to
dwa tygodnie. Bardzo źle infor-
macja o tak dużej redukcji za-
trudnienia podziałała na
załogę. Ludzie zdają sobie
sprawę, że nie unikniemy zwol-
nień, ale oswoili się z faktem
zwolnienia kilkudziesięciu
osób, a nie kilkuset. Zresztą
przedstawialiśmy związkowe
postulaty i wskazywaliśmy ob-
szary, gdzie można szukać
oszczędności, by poprawić sy-
tuację finansową przedsiębior-
stwa. Niczego z naszych
propozycji nie uwzględniono w
dokumentach poaudytowych.

Pod koniec ubiegłego roku,
związkowcy skierowali do Rady
Miasta petycję. Wskazywali w
niej rozwiązania mogące przy-
nieść obniżenie kosztów funk-
cjonowania MPK, które od lat
działa pod kreską. Przedsta-
wiając własne rozwiązania,
związkowcy nie zgadzają się na
obniżenie wynagrodzeń wcześ-

niej zapowiedziane przez za-
rząd spółki. Poza tym chcą za-
chować bezpłatne przejazdy. Są
przeciwni także podziałowi
MPK na część autobusową i
tramwajową.

Sugerują m.in. likwidację nie-
rentownych linii, orkiestry dętej
działającej przy MPK, a także
oddanie kolejki Maltanka w
prywatne ręce. Wskazują, że
wydzielenie ze struktur MPK
Zarządu Transportu Miejskiego,
zamiast przynieść poprawę kon-
dycji finansowej przedsiębior-
stwa, generuje większe koszty.
Gdy zarząd transportu funkcjo-
nował w ramach MPK, jego
koszty wynosiły 7 mln zł rocz-
nie, po wydzieleniu wzrosły do
12 mln rocznie, a dodatkowo re-
mont siedziby ZTM pochłonął
14 mln zł.

Oprócz niepokojąco dużej
liczby osób sugerowanych do
zwolnienia, sporą kontrowersję
w projekcie dokumentu Refun-
ndy budzi wniosek, by serwis i
naprawę taboru zlecać Moder-
transowi. Jest to w sprzeczności
z planami zarządu miasta, który
od pewnego czasu, głośno mówi
o planach sprzedaży spółki
miejskiej jaką jest Modertrans.

Także zarząd MPK w ciągu
najbliższych dwóch tygodni ma
się odnieść do zaleceń przedsta-
wionych przez Refundę. Prezes,
podobnie jak związkowcy nie
zajmuje stanowiska w tej spra-
wie, podkreślając, że to dopiero
wstępne wyniki audytu, a ofi-
cjalny dokument ma zostać
przedstawiony w połowie maja.
Anna Dolska

„Bismarck by tego lepiej nie wy-
myślił”. Pod taką nazwą w
piątkowe popołudnie 20 marca
odbył się piknik historyczny. Był
jednym z elementów akcji
społecznej w obronie nauczania
historii w szkołach. Akcje zapo-
czątkowali działacze opozycji
demokratycznej z lat 80-tych,
absolwenci historii. W marcu
kilku z nich prowadziło strajk
głodowy w Krakowie, zapowie-
dziano głodówki w kilku innych
miastach. Od lat trwa „psucie”
naszego systemu oświaty, prze-
ciwko czemu wielokrotnie pro-
testowali nauczyciele. Ale
władza ich nie słucha, zresztą w
ogóle lekceważy głos
społeczeństwa, czego przykład
dała całkiem niedawno. W na-
rastającym szumie informacyj-
nym wokół różnych
kontrowersyjnych decyzji obec-
nego rządu sprawa nauczania i
wychowania naszej młodzieży
zdaje się być mało dostrzegana.

Piknik zorganizowany przez
Fundację św. Benedykta przy
wsparciu m.in. wielkopolskiej

„Solidarności” Pracowników
Oświaty i Wychowania miał w
atrakcyjnej formie zwrócić
szerszą uwagę na ten problem.
Obok osób informujących o
szkodliwych zmianach pro-

gramu nauczania występowały
grupy rekonstrukcyjne młod-
zieży zainteresowanej historią,
zespoły muzyki dawnej i z
całkiem niedawnej historii. Były
atrakcje dla dzieci, a dorosłym

rozdawano ulotki z obszerną in-
formacją o zmianach i ich skut-
kach. Zbierano podpisy pod
petycją. Bo przecież „takie będą
Rzeczypospolite, jakie ich
młodzieży chowanie”. Tymcza-
sem po „światłej” reformie li-
ceum już nie będzie
ogólnokształcące; to co kiedyś
było siłą naszej oświaty – wy-
kształcenie średnie na wysokim
poziomie, pozwalające się odna-
leźć w wielu dziedzinach i roz-
wijające ogólną inteligencję –
przechodzi „nomen omen” do
historii. Ministra Hall i ministra
Szumilas z konsekwencją
„żelaznego kanclerza” wdrażają
reformę polegającą na zmniej-
szeniu liczby godzin języka pol-
skiego, „okrojeniu” kanonu
lektur oraz ograniczeniu za-
kresu i zakończeniu nauczania
historii po pierwszej klasie
szkoły ponadpodstawowej,
która zmierza wprost ku zmar-
ginalizowaniu świadomości na-
rodowej następnych pokoleń
Polaków. Bismarck by tego lepiej
nie wymyślił! Anna Niedziela

- Przyszliśmy po to, aby złożyć
im hołd i dać świadectwo naszej
pamięci. Pamięci, w której pozo-
staną na zawsze, choć być w niej
nie mieli -mówił Marek Woź-
niak, marszałek województwa
wielkopolskiego. - Choć prawda
była przez sowiecki reżim sta-
rannie zacierana, w Polsce nigdy
nie zapomniano o tych, których
katyńska ziemia przykryć miała
na wieki. /.../ Dopiero w wolnej
Polsce prawda o Katyniu prze-
mówiła pełnym głosem. Nie w
imię zemsty, lecz przestrogi. - To
ludzie ludziom zgotowali ten los!

Marszałek przywołał pamięć
Ofiar katastrofy smoleńskiej, w
której zginęło 96 osób, w tym
Prezydent RP Lech Kaczyński. -
Spotykając się w Dniu Pamięci
Ofiar Zbrodni Katyńskiej, kiero-
wać będziemy też zawsze nasze
myśli do tych, którzy dwa lata
temu chcieli osobiście pochylić
się nad mogiłami Ofiar. Choć tra-
giczna katastrofa samolotu prze-
rwała ich życie, pamięć o nich
pozostanie na zawsze.

Wśród ofiar stalinowskich
zbrodni było 1500 Wielkopolan,
a jedną z nich była porucznik Ja-
nina Lewandowska, córka przy-
wódcy Powstania Wielko-
polskiego generała Józefa Dow-
bora Muśnickiego.
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Pożegnanie z historią…

Wnioski
nie do przyjęcia

Pielgrzymka
do Lichenia

Zwolnienie 667 osób lub przeniesienie ich
do innych spółek miejskich zaleca wrocławska
Refunda, która zakończyła audyt w poznańskim MPK.

13 kwietnia minęła 72 rocznica zbrodni katyńskiej. Poznaniacy uczcili jej Ofiary Mszą św.
w kościele oo. Dominikanów oraz modlitwą przy Pomniku Ofiar Katynia i Sybiru.

Na pikniku zjawił się płk von Moltke, który przekazał zadowolenie
kanclerza Bismarcka z polityki polskich władz oświatowych
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W imieniu wielkopolskiej „Solidarności” kwiaty przy Pomniku Ofiar Katynia i Sybiru złożyli Jarosław
Lange i Patryk Trząsalski

� Zarząd Regionu Wielkopolska zaprasza na Mszę św. w in-
tencji ludzi pracy, która zostanie odprawiona o godz. 8.15 w
kościele p.w. Najświętszego Zbawiciela przy ul. Fredry.
Po Mszy św. nastąpi złożenie kwiatów pod Pomnikiem Poz-
nańskiego Czerwca '56.
� Tego dnia odbędzie się XX Ogólnopolska Pielgrzymka Ro-

botników oraz VI Pielgrzymka Duszpasterstwa Przedsiębior-
ców i Pracodawców „Talent” do św. Józefa w Kaliszu.
O godz. 12.00 w miejscowej Bazylice zostanie odprawiona
Msza św. pod przewodnictwem ks. bp. Stanisława Napie-
rały, po której nastąpi przemarsz pod pomnik bł. Jana
Pawła II, gdzie zostaną złożone kwiaty.

Świadectwo pamięci

1 maja


