
 

DNI  PROTESTU  I  GNIEWU 

 
Manifestacja całego Zwi ązku 

   Dwie koleżanki obroniły honor naszej organizacji międzyzakładowej 
uczestnicząc w wielkiej manifestacji w Warszawie 14 września (w 
referendum wolę uczestniczenia w takiej manifestacji złożyło 61 naszych 
członków). 
Nie opisujemy całego protestu, jest on obszernie relacjonowany na 
stronach związkowych (linki z naszej strony), a nasz skromny BIULETYN 
GŁOGOWSKI ma przede wszystkim opisywać wydarzenia lokalne. 
W imieniu Zarz ądu Regionu Zagł ębie Miedziowe NSZZ 
"Solidarno ść" serdecznie dzi ękuj ę udział w manifestacjach w 
dniach 11 - 14 wrze śnia br. w Warszawie.  
Dziękuj ę za solidarne wsparcie postulatów Zwi ązku i wszelk ą 
pomoc w dniach protestu. 
Po raz kolejny udowodnili śmy, i ż solidarna troska o pracowników 
jest i zawsze b ędzie naszym obowi ązkiem. 
Prosz ę o przekazanie niniejszych podzi ękowań wszystkim 
uczestnikom manifestacji z Organizacji.  

 Ze związkowym pozdrowieniem   
Bogdan Orłowski  
Przewodnicz ący  

Zarządu Regionu  
Zagłębie Miedziowe NSZZ "Solidarno ść" 

 

Manifestacja Sekcji Krajowej O światy  
   Ponad 5 tys. związkowców z oświatowej „S” wzięło udział w 
demonstracji pod gmachem MEN 12 września w ramach Ogólnopolskich 
Dni Protestu. Nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni wyrazili swoje 
niezadowolenie z polityki edukacyjnej Rządu PO-PSL. Domagali się 
m.in.  większych nakładów finansowych na oświatę, wstrzymania prac 
nad zmianami w Karcie Nauczyciela, naprawienia reformy programowej, 
zaprzestania likwidacji szkół i zwolnień nauczycieli, przywrócenia prawa 
nauczycieli do wcześniejszych emerytur.. (więcej zdjęć, relacja filmowa 
oraz postulaty na stronie Sekcji Krajowej Oświaty NSZZ „Solidarność”). 
Na stronie Sekcji (www.solidarnosc.org.pl/oswiata/ ) można też 
przeczytać naszą oficjalną opinię na temat rządowego projektu ustawy o 
zmianie ustawy o systemie oświaty. Niżej jeden cytat.. 
Proponowany do dodania przepis art. 7 ust. e przewi duje istotne 
rozszerzenie grupy osób nieb ędących nauczycielami, które mog ą 
być zatrudnione na zasadach okre ślonych w kodeksie pracy, w tym 
wypadku celem wsparcia nauczycieli prowadz ących obowi ązkowe 
zajęcia edukacyjne lub opiek ę świetlicow ą w szkole podstawowej. 
To nie są jeszcze zmiany w Karcie Nauczyciela, których nasze 
środowisko obawia się najbardziej, ale warto przeczytać i śledzić stronę 
Sekcji, jak też Komisji Krajowej czy Regionu „Zagłębie Miedziowe” na 
bieżąco.. 
 

TROCHĘ GORZKO 
   Naprawdę trudno mi ocenić sytuację po ostatnich 
protestach. Były one zorganizowane wspaniale i, co 
ważniejsze, spokojne. Nareszcie żadnego palenia 
opon, rzucania kamieniami czy walenia pałką w posła! 
Zjednoczenie ruchu związkowego w Polsce – wielka 
zasługa Pana Premiera – też napawa wielkim 
optymizmem. Dlaczego w takim razie gorzko? Przede 
wszystkim z powodu przyczyn tego wielkiego protestu 
pracowników polskich. Premier całkowicie zlekceważył 
wszystkie związki obiecując specjalne spotkanie 
Komisji Trójstronnej poświęcone projektowi zmian z 
kodeksie pracy, po czym Sejm te zmiany uchwalił 
przed  zapowiadanym spotkaniem. Trudno się dziwić 
nieukrywanej złości Przewodniczącego Dudy , ale.. No 
właśnie, tu dochodzimy do drugiego powodu gorzkiego 
smaku związkowego sukcesu. Nie tylko dla mnie jest 
jasne, że Premier świadomie i celowo wkurzył związki. 
Uznał, że w obecnej sytuacji, gdy stracił sporo 
własnego elektoratu, może go odzyskać radykalizując 
związki i przeciwstawiając im się. Pewnie Pan Premier 
liczył, że telewizja pokaże zakrwawione twarze 
policjantów, których związkowe hordy obrzuciły 
kamieniami. Wtedy przedsiębiorcy i młodzi 
wykształceni ludzie z wielkich miast nielubiący 
związkowców przestraszyliby się i powiedzieli: rany, 
faktycznie tylko Tusk może nas obronić przed tym 
motłochem i PiS-em. I tu Premier się zawiódł, być 
może zmieni teraz plany.. 
 

 
Myślę, że mój Związek dał się za bardzo wpuścić w te maliny. Bardzo ostre słowa 
Przewodniczącego „premier to tchórz i kłamca” kosztowały nas momentalnie utratę 
jednego koła. Szkoda. Czy Przewodniczący Piotr Duda (i cały Związek) zdaje sobie 
sprawę, iż jak dotąd postępuje zgodnie ze scenariuszem napisanym dla niego przez 
Tuska? Że zrobiliśmy wielki protest dlatego, że właśnie Donald Tusk  tego chciał? 
Oj, gorzko, gorzko.. „To co mamy robić?” odparł smutno kolega, któremu wyłuszczyłem 
powyższą hipotezę. No właśnie, co? Niestety, nie wiem. Z pewnością protestować nadal 
przeciw radykalnemu pogorszeniu sytuacji pracowników, zwłaszcza w małych firmach, 
gdzie i tak była fatalna. Jednak nie wchodzić w cudze kalosze. Unikać próżnych a 
mocnych słów. Nie mówić o obalaniu Rządu. Robić swoje. Tak, cały czas konsekwentnie 
robić swoje. Zacisnąć zęby i czekać na wybory. 

Ludwik Lehman 
PS Jestem przeciwko petycji o skrócenie kadencji Sejmu i z pewnością jej nie podpiszę. 
Pamiętam dwa smutne przypadki jaskrawego zaangażowania „Solidarności” w politykę. Po 
naszym oświatowym strajku wskutek wniosku „Solidarności” Sejm został rozwiązany, a po 
przyspieszonych wyborach doszła do władzy partia, której u władzy najbardziej nie 
chcieliśmy! Po naszym zaangażowaniu w AWS społeczne poparcie dla „Solidarności” 
spadło do ok. 10%, gdy w latach dziewięćdziesiątych oscylowało w pobliżu 50%. Może 
warto o tym pamiętać? 
Piotr Duda został wybrany na Przewodniczącego Związku, bo zapowiadał jego 
odpolitycznienie. Kończy kadencję z jeszcze większym upolitycznieniem niż zastał.. Czy 
będziemy tracić kolejne koła? 
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