
W marcu ubiegłego roku, pod-
czas spotkania prezydenta
UEFA Michaela Platiniego z
przewodniczącym „Solidar-
ności” Piotrem Dudą w szwaj-
carskim Nyon przedstawiciele
Związku zwracali uwagę na an-
typracownicze praktyki niektó-
rych sponsorów EURO 2012.
Pojawiła się wówczas dwu-
stronna deklaracja, że turniej

rozgrywany w Polsce i na Ukrai-
nie będzie okazją do promocji
„Solidarności” i jej dokonań.
Szef Związku zaprosił wtedy
prezydenta UEFA, by podczas
jednej z najbliższych wizyt w
Polsce był gościem Związku i
odwiedził m.in. historyczną salę
BHP w Gdańsku. Zaproszenie
zostało przyjęte.

Spotkanie takie pod hasłem:

„Dzień Solidarności na EURO
2012” odbędzie się w Gdańsku
22 czerwca przed meczem ćwie-
rćfinałowym.

Prezydent UEFA Michael Pla-
tini wraz z delegacją, w skład któ-
rej wchodzą m.in. Martin Kallen
(dyrektor organizacyjny UEFA)
oraz Zbigniew Boniek, złożą wi-
zytę w Komisji Krajowej. Po ofi-
cjalnym zdjęciu pod pomnikiem

Trzech Krzyży delegacja przej-
dzie przez otwartą historyczną
Bramę nr 2 Stoczni Gdańskiej do
Sali BHP, gdzie zwiedzi wystawę
„Drogi do wolności” i zapozna się
z historią „S”.

Wieczorem Piotr Duda wraz
z reprezentacją Związku będzie
gościł u Michaela Platiniego na
gdańskiej Baltic Arenie podczas
meczu ćwierćfinałowego.
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Obchody 56. rocznicy Powstania
Poznańskiego Czerwca 1956 r.
będą trwały od 17 do 30 czerwca.

Rozpocznie je tradycyjnie
Msza św. w intencji Ofiar
Czerwca’56, pracowników H.
Cegielski S.A., ZNTK S.A., MPK
Poznań Sp. z o.o. – odprawiona
w niedzielę 17 czerwca o godz.
9.30 w kościele p.w. Zmartwych-
wstania Pańskiego przy ul.
Dąbrówki 4.

Tegosamegodniapopołudniu
odbędzie się koncert słowno-
muzyczny uczniów Poznańskiej
Ogólnokształcącej Szkoły Mu-
zycznej II stopnia im. Mie-
czysława Karłowicza (aula szkoły
przy ul. Solnej 12, godz. 16.00).

W kolejną niedzielę 24
czerwca o godz. 8.00 Msza św. w
intencji Ofiar Czerwca ’56 i pra-
cowników Szpitala im. Fr. Raszei
zostanie odprawiona w kaplicy
szpitalnej. Po liturgii złożenie
kwiatów pod tablicą pa-
miątkową (ul. Mickiewicza 2).

O godz. 9.30 nastąpi składa-
nie kwiatów pod tablicą Romka
Strzałkowskiego przy ul. R.
Strzałkowskiego (narożnik ul.
Dąbrowskiego), a o godz. 9.50 –
pod tablicą Petera Mansfelda (ul.
Petera Mansfelda).

(C.d. informacji o obchodach
– 27, 28 i 30 czerwca

– w następnym numerze)

Pracownicy domów pomocy
społecznej w Śremie i w Par-
skiem domagają się podwyżek
płac. W środę 30 maja ponad 80
z nich przeszło sprzed śrem-
skiego budynku DPS pod sie-
dzibę starostwa. Przed
budynkiem, gdzie obradowała
rada powiatu, odbyła się pikieta
„Solidarności”.

Do zebranych wyszedł sta-
rosta śremski Piotr Ruta, któ-
remu przewodniczący
wielkopolskiej „S” Jarosław
Lange wręczył petycję z apelem
o przeznaczenie środków finan-
sowych na podwyżki wynagro-
dzeń pracowników DPS.

„Ostatnią podwyżkę płac
otrzymali oni 4 lata temu, co

oznacza, że - z powodu m.in. in-
flacji – ich realne wynagrodzenia
ulegają ciągłemu obniżaniu. Pod-
kreślam, że w tym czasie NSZZ
„Solidarność”kilkakrotnieskładał
wnioski w sprawie poprawy sy-
tuacji materialnej pracowników
DPS.Zubolewaniemstwierdzam,
że żaden z nich nie został przez
starostwo uwzględniony.

Pracownicy DPS służą swoją
pomocą i wiedzą ludziom po-
trzebującym fachowej opieki i
wsparcia w zmaganiach z
ciężarami dnia codziennego,
nierzadko wynikającymi z ich
trudnej sytuacji materialnej.
Tymczasem osoby, które tej po-
mocy udzielają często są w rów-
nie trudnej sytuacji materialnej.

Dalsze utrzymywanie dotych-
czasowego poziomu ich wyna-
grodzeń jest niedopuszczalne.

Pracownicy DPS, pełniąc nie-
zwykle ważną społecznie funk-
cję, mają prawo do godnych
wynagrodzeń zabezpie-
czających przed degradacją
społeczną i zawodową” - czy-
tamy w petycji.

Według Starosty sposobem
na wygospodarowanie pienię-
dzy na podwyżki mogłoby być
np. połączenie obu DPS-ów.

Rozmowy związkowców z
przedstawicielami władz samo-
rządowych, które odbyły się 4
czerwca, nie przyniosły żad-
nego przełomu. Swoje stano-
wiska strony zawarły w
protokole rozbieżności.
Związkowcy będą zabiegać o
spotkanie z radnymi, aby prze-
konać ich do uchwalenia
budżetu zapewniającego wy-
starczające środki na funkcjono-
wanie DPS-ów.
b

56. rocznica
Czerwca ’56

Stowarzyszenie Kibiców Lecha
Poznań „Wiara Lecha”, Region
Wielkopolska NSZZ „Solidar-
ność”, Wielkopolskie Muzeum
Walk Niepodległościowych i
Młodzieżowy Dom Kultury nr 1
zapraszają na Turniej pamięci
Poznańskiego Czerwca 1956 r.,
który odbędzie się 30 czerwca
2012 r. w godz. 13.00-21.00 na
boisku „Orlik” przy ul. Droga Dę-
bińska 21.

Zespoły będą występowały w
składach sześcioosobowych

(5+bramkarz). System rozgrywek
zostanie dostosowany do liczby
zespołów. Każdy z nich zagra mi-
nimum 4 mecze. Zdobywcy
trzech pierwszych miejsc otrzy-
mająpucharyinagrodyrzeczowe.

Liczba drużyn ograniczona.
Decyduje kolejność zgłoszeń.
Koszt udziału wynosi 200 zł.
Pieniądze zostaną przezna-
czone na akcje patriotyczne ki-
biców Lecha Poznań.
Zgłoszenia do 25 czerwca
2012 r.: ligakiboli@gmail.com

Turniej
pamięci

Czy będą podwyżki w DPS?

„Solidarność” na Euro 2012

„Żądamy podwyżek, by godnie żyć”, „Władzo nie lekceważ wyborców” - pod takimi hasłami protestowali pracownicy DPS przed
starostwem powiatowym w Śremie
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Akademia Pracy we Frankfur-
cie nad Menem (Akademie
der Arbeit) zaprasza na
roczne bezpłatne studia, któ-
rych celem jest wykształce-
nie kompetencji w zakresie:
prawa pracy, polityki społecz-
nej, ekonomii i gospodarki,
organizacji i zarządzania oraz
technik negocjacji. W każdy
temat wplecione są elementy
etyki. Oferta skierowana jest
do młodych członków i sym-
patyków „Solidarności”.
� Rozpoczęcie studiów: paź-
dziernik 2012 r. � Wymaga-
nia: znajomość j.

niemieckiego � Strona nie-
miecka gwarantuje: inter-
nat, stypendium,
ubezpieczenie zdrowotne,
pokrycie kosztów podróży
w obie strony.
Zgłoszenia do 30 czerwca
2012 r. w Sekretariacie Za-
rządu Regionu Wielkopolska
NSZZ „Solidarność”, ul. Me-
talowa 7, tel. 61 853- 08-60
w. 31, e-mail: sekretariat@
solidarnosc.poznan.pl

Studia we Frankfurcie

Polskie władze promując nasz kraj w trakcie wielkiej imprezy piłkarskiej zapomniały o „Solidarności”.
Tymczasem, gdyby nie odzyskana dzięki „S” wolność - impreza EURO 2012 nie odbyłaby się
w Polsce, ani też na Ukrainie, która do dzisiaj byłaby częścią Związku Radzieckiego!



Przeciw podniesieniu do 67 lat
wieku emerytalnego mężczyzn
jest obecnie 82% badanych, za
tym rozwiązaniem opowiada się
jedynie16%ankietowanych.Pod-
niesieniu do 67 lat wieku emery-
talnegokobietsprzeciwiasię88%
badanych, popiera je tylko co
dziewiąty respondent (11%).

Zasady nabywania upraw-
nień emerytalnych powinny za-
leżeć od charakteru
wykonywanej pracy.

80% badanych popiera zaost-
rzenie zasad nabywania upraw-
nień emerytalnych przez
funkcjonariuszy służb mundu-
rowych.

Badanie CBOS przeprowa-
dzonowdniach10-16maja2012r.

Takiej okazji nie można przega-
pić. W 30. rocznicę wielkich ma-
nifestacji ulicznych we
Wrocławiu wystąpi znakomity
zespół Scorpions. Największe
sukcesy tej heavy metalowej su-
pergrupy związane są z dekadą
lat 80. Wtedy to także w Polsce
znane były takie przeboje, jak:
Still Loving You, Bad Boys Runn-
ning Wild i Rock You Like a Hur-
ricane. Jednak ich największym
przebojem jest ballada Wind of
Change - utwór mówiący o
przemianach w krajach bloku
komunistycznego, do jakich do-
szło po 1989 r. Ponadto wystąpią
jeszcze BIG CYC, Maciej Maleń-
czuk & Psychodancing.

Koncert odbędzie się we
Wrocławiu na terenie zajezdni
przy ulicy Grabiszyńskiej - to
szczególne miejsce, bo tu w

sierpniu 1980 r. narodziła się
dolnośląska „Solidarność”.

Zapraszamy 31 sierpnia 2012
r. ludzi „Solidarności” z całej
Polski do Wrocławia! Specjalnie
dla członków Związku przygo-
towana została atrakcyjna
oferta. Bilety w promocyjnej
cenie 45 złotych można kupić w
siedzibie Regionu Dolny Śląsk
NSZZ „Solidarność”.

Szczegółowe informacje:
tel. 71 781-01-50

Zamówienia:
wroc@solidarnosc.org.pl.

Po złożeniu zamówienia i do-
konaniu wpłaty na konto BZ
WBK SA 2 O/Wrocław 30
1090 2402 0000 0006
1000 0366 z dopiskiem
„Scorpions” bilety wysłane
zostaną na adres zama-
wiającego.

22 pracowników zamierza zwol-
nić Seaking Poland Ltd. Sp. z o.o.
w Czarnkowie, firma produ-
kująca wyposażenie do statków
wycieczkowych. Większość
zwalnianych to pracownicy z
kilkunastoletnim stażem, śred-
nia wieku 46 lat. Znajdują się
wśród nich jedyni żywiciele ro-
dziny. Wszyscy są zatrudnieni
na czas nieokreślony. Zwolnie-
nia mają nastąpić z przyczyn
leżących po stronie pracownika,
czyli bez odpraw.

Marek Libront, przewod-
niczący zakładowej „Solidar-
ności”: - To co dzieje się u nas
ilustruje, jak będą funkcjonować
pracodawcy, gdy wejdzie w życie
przyjęta właśnie przez parla-
ment ustawa emerytalna. W fir-
mie pracuje ok. 240
pracowników, w tym 60 zatrud-
nionych na umowy czasowe. Jak
się dowiadujemy, ok. 20 z nich
ma wkrótce otrzymać umowy
na czas nieokreślony. Oznacza
to, że zajmą oni miejsce star-
szych pracowników. Można się

domyślać, że będą „mniej kosz-
towni” dla firmy niż ich doś-
wiadczeni koledzy.

Zakładowa „Solidarność” nie
zgadza się na zwolnienia. 31
maja związkowcy pikietowali w
obronie swoich kolegów przed
bramą zakładu. Wspomogli ich
członkowie „S” z innej czarn-
kowskiej firmy.

Nie mniej niż same zwolnie-
nia bulwersujące są ich powody.
Pracodawca zarzuca zwalnia-
nym m.in. brak należytej
dbałości i staranności w wyko-
nywaniu pracy, brak wszech-
stronnych umiejętności
samodzielnego wykonywania
zadań na różnych stanowis-
kach, małą efektywność i krea-
tywność.

- To jakby ktoś napluł tym lu-
dziom w twarz, przekreślił
wszystkie lata pracy w firmie.
Tymczasem właśnie oni two-
rzyli zakład od podstaw, oni
uczyli swoich młodszych kole-
gów tajników pracy, przyczynili
się do tego, że firma jest ceniona

na rynkach światowych. To
dobrzy pracownicy, za swoją
pracę byli wyróżniani, wybie-
rani „pracownikiem miesiąca”,
niektórzy z nich zostali uhono-
rowani umieszczeniem na-
zwiska na tablicy wiszącej przy
wejściu do zakładu. Teraz chce
się ich wyrzucić na bruk - mó-
wili pikietujący związkowcy.

Pracodawca podaje wpraw-
dzie jeszcze jedną przyczynę
zwolnień: spadek zamówień i
konieczność ograniczenia pro-
dukcji. Nie uznaje jednak, że jest
to powód, dla którego ewen-
tualne zwolnienia miałyby na-
stępować z przyczyn zakładu
pracy, co wiązałoby się z okreś-
lonymi świadczeniami na rzecz
pracowników.

Podczas spotkania z załogą 5
czerwca br. kierownictwo spółki
potwierdziło zwolnienie 22 pra-
cowników i przyjęcie 20 no-
wych. Zapowiedziano także, że
od 1 września o 20% zostanie
skrócony czas pracy w firmie.
b

W parku przy zamku cesarskim,
przy pomniku Ofiar Katynia i
Sybiru została otwarta 4
czerwca wystawa plenerowa pt.
„Bezimienne fotografie”. Przy-
gotowana przez poznański od-
dział Instytutu Pamięci
Narodowej prezentuje kilka-
dziesiąt zdjęć z jego zasobów.
Zostały przekazane do IPN bez
opisów czy informacji o ich po-
chodzeniu.

Sądząc po ubiorach fotografo-
wanychosóbpochodzązpóźnych
lat czterdziestych. Na jednych
widać młodych mężczyzn w

mundurach i z bronią, grupy par-
tyzantów. Inne są przejmująco
zwyczajne – jakieś wesela, tańce
na łące, klasy szkolne, dzieci ba-
wiące się na drodze...

Kogo przedstawiają? Jakie
były dalsze losy zatrzymanych
w kadrze ludzi: bawiących się,
kochających, walczących o wol-
ność swego kraju?

A jakie były dzieje tych foto-
grafii? Prawdopodobnie zostały
zarekwirowane w czasie zatrzy-
mań, rewizji lub służyły do
działań operacyjnych Urzędu
Bezpieczeństwa. Czy kiedyś uda

się rozpoznać uwiecznione na
nich osoby?

IPN liczy na pomoc zwie-
dzających wystawę. Może ktoś
rozpozna zapamiętane miejsca,
wydarzenia, swoich krewnych,
znajomych swoich rodziców,
dziadków... Może nada imiona
bezimiennym. Wtedy fotografie
i ich bohaterowie zyskają drugie
życie. AN

Wystawa prezentowana
będzie do 28 czerwca br.

– wejście do parku
od Alei Niepodległości

lub ul. Fredry.

Uważna obserwacja rzeczywis-
tości pozwala dostrzec liczne
efekty globalnych problemów.
Jednym z widocznych, szczegól-
nie ostatnio, jest pułapka wyni-
kająca ze stosowania prawa
zamówień publicznych.

Pierwsza ustawa o zamówie-
niach publicznych została
uchwalona przez Sejm RP w
czerwcu 1994 roku, w początko-
wym okresie transformacji. Za-
stąpiła ją ustawa z dnia 29
stycznia 2004 r. - prawo zamó-
wień publicznych, która, kilka-
krotnie nowelizowana,
obowiązuje do dziś. W
założeniu przepisy te miały za-
pobiegać korupcji i doprowa-
dzić do transparentności
wszelkich procesów zakupo-
wych dokonywanych w sferze
publicznej. Przez to szerokim
pojęcie należy rozumieć zama-
wianie zarówno towarów, jak i
usług, np. budowlanych.

Trudno ocenić w jakim stop-
niu cele te zostały zrealizowane.
Jest za to pewne, że obecnie
prawo zamówieniowe dostarcza
pracy wielu specjalistom zatrud-
nianym w urzędach i firmach
państwowych lub samorządo-
wych, a ponadto, że obawy
przed sankcjami uczyniły z kry-
terium najniższej ceny prawie
wyłączny miernik działania.

Relatywnie dobra obecna
kondycja polskiej gospodarki
wynika m.in. z realizacji inwe-
stycji współfinansowanych ze
środków unijnych. Największe z
nich prowadzone są przez

urzędy administracji państwo-
wej i samorządowej oraz przez
strategiczne spółki państwowe
lub kontrolowane przez Skarb
Państwa. Przykładów jest wiele,
od stadionów i autostrad, głoś-
nych w związku z turniejem fi-
nałowym mistrzostw Europy w
piłce nożnej, do sztandarowych
inwestycji strategicznych, takich
jak terminal gazu skroplonego w
Świnoujściu, zwany potocznie
gazo portem.

Okazuje się, że na skutek kry-
zysu wiele firm wystartowało w
przetargach, nie mając do nich
odpowiedniego przygotowania,
traktując je jako drogę ucieczki
przed załamaniem się przycho-
dów, których w innych miejs-
cach próżno szukać. Taka
sytuacja, gdy wykonawca nie
dysponuje ludźmi, sprzętem i
gotówką, jest z założenia bardzo
niebezpieczna.

Aby wygrać przetarg i za-
wrzeć umowę np. na budowę
drogi, należy zaoferować naj-
lepszą cenę, tak aby zdystanso-
wać konkurentów. A ta najlepsza
to oczywiście najniższa. Można
śmiało stwierdzić, że w pogoni
za najtańszą ofertą, źle pojętym
synonimem uczciwości, sfera
publiczna zupełnie zapomniała
o kryterium jakości. Stąd po-
wszechne usterki, które trzeba
usuwać jak nie przed odbiorem,
to wkrótce po nim.

To jednak nie wszystko. W
większości przypadków firma,
która chce za wszelką chce wy-
grać i zaniża w tym celu cenę, z

góry zakłada ukryte oszczęd-
ności. Najczęściej uzyskuje je
przez zastosowanie byle jakich
materiałów i niepłacenie pod-
wykonawcom. Ci ostatni ma-
sowo bankrutują, wysyłając przy
tym pracowników na bezrobocie
i wpędzając w kłopoty swoich
dostawców, przekazując im swo-
istą upadłościową pałeczkę.

Lista problemów na tym się
nie kończy. Nie zawsze bowiem
udaje się inwestorowi utrzymać
na powierzchni kosztem in-
nych. Często dochodzi do mo-
mentu, w którym środki się
skończyły, a inwestycja nie zos-
tała zrealizowana. Podwyko-
nawcy i pracownicy nie chcą
pracować za darmo, a terminy
płyną nieubłaganie. Zama-
wiający zaczynają mieć kłopoty,
w tym ze skonsumowaniem
środków unijnych. Poza tym kto
ma dokończyć niezbudowaną
autostradę, most czy rurociąg?

Państwo lub samorząd za-
czyna nierzadko ratować wyko-
nawcę przed bankructwem. Nie
zawsze odbywa się to zgodnie z
prawem. Przykładowo dokonuje
się nieprzewidzianych umową
przedpłat lub odstępuje od nali-
czania należnych kar umow-
nych - byle ukończyć obiekt, a
potem się zobaczy. Po drodze
może się zdarzyć nawet obiet-
nica ministra, że wierzyciele
będą zaspokojeni. Proceder
żałosny, ale stanowi obecnie wi-
doczny element życia
społeczno-gospodarczego.
Paweł Selan
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Zwolnienia w Seakingu

Bezimienne fotografie

Do Wrocławia
na Skorpiony

Polacy
niechętni
nowej
ustawie

Mimo wielu zalet polskiej gospodarki AD 2012 nie można udawać,
że ominęły ją skutki ogólnoświatowego kryzysu ekonomicznego
lub że dotyczą tylko w niewielkim stopniu.

Związkowcy spółki Seaking w Czarnkowie protestowali przed zakładem w obronie swoich kolegów.
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Zamówienia w kryzysie


