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Już blisko 1800 znajomych ma facebookowy profil NSZZ 

„Solidarność”. 
   Nasz związek aktywnie działa na Facebooku od roku. - To 

nowy, ale coraz ważniejszy sposób komunikowania się z naszy-

mi członkami i sympatykom – zachwala ten portal społeczno-

ściowy Marta Pióro z Działu Informacji Komisji Krajowej.             

-  Łatwo i szybko można tam dodać nie tylko informacje, ale 

także filmy i galerie zdjęcia. Na naszym profilu umieszczamy też 

zapowiedzi ważnych związkowych wydarzeń, sondy i linki do 

ciekawych stron. 

   Ale nie tylko na tym polega unikalność Facebooka. Serwis 

daje możliwości interakcji z czytelnikami – pod każdą informacją  

można prowadzić dyskusje z czytelnikami, wymieniać się linka-

mi, popularne jest też re-

komendowanie ciekawych 

stron innym znajomym. 

Duże możliwości daje też 

reklama na Facebooku. 

   – Cenimy fanów naszej strony, chcemy o nich dbać. Dlatego 

już wkrótce zaczniemy organizować konkursy dla sympatyków 

„Solidarności”. Do wygrania będą atrakcyjne związkowe gadże-

ty. Warto więc być regularnym gościem na naszej facebookowej 

stronie – podkreśla Marta Pióro. 

   Zrozumiało to już blisko 1800 osób, które są sympatykami 

profilu naszego związku. Liczba ta stale rośnie. Zapraszamy: 

www.facebook.com/solidarnosc! 

W sobotę, 17 września we Wrocławiu wielka manifestacja 

związkowców z całej Europy. Termin demonstracji nie jest 

przypadkowy – zbiega się z terminem spotkania na szczycie 

europejskich ministrów finansów.  
   Pod hasłami „TAK dla europejskiej solidarności, TAK dla 

miejsc pracy i praw pracowniczych, NIE dla polityki cięć” de-

monstrować będą związkowcy z Polski i kilkudziesięciu krajów 

Europy. Organizatorem protestu jest Europejska Konfederacja 

Związków Zawodowych. 

    – Potrzebujemy natychmiastowych rozwiązań dla polityki za-

trudnienia, dla ochrony praw pracowniczych i związkowych. 

Niestety, do tej pory w ramach rozwiązań problemów zapropo-

nowano nam tylko szereg cięć socjalnych,  których związkowcy 

nie mogą zaakceptować – mówi Bernadette Segol, sekretarz 

generalna EKZZ.  

   EKZZ opowiada się za silnym, solidarnościowym paktem, po-

piera plany redukcji zadłużenia, wprowadzenie euroobligacji, 

opodatkowanie transakcji bankowych. - Do tej pory spotykamy 

się jedynie z półśrodkami, połowicznymi rozwiązaniami, ucieka-

niem od odpowiedzialności przed podejmowaniem decyzji. Bra-

kuje nam konkretów rozwiązań na miarę zaistniałej sytuacji i 

skutecznych środków zaradczych – dodaje Segol. Manifestacja 

ma również inne powody. Europejskie związki zawodowe w 

wielu krajach obserwują falę ataków na związki zawodowe, pra-

wa pracownicze i europejski model socjalny. 

   Decyzja o dacie i miejscu akcji zapadła podczas ostatniego 

kongresu EKZZ, który w maju odbył się w Atenach. O wyborze 

Wrocławia zdecydował m.in. fakt przejęcia przez Polskę unijnej 

prezydencji.  

   W proteście może wziąć udział nawet 10 tys. członków NSZZ 

„Solidarność”. W przeciwieństwie do manifestacji 30 czerwca, 

za przygotowanie której odpowiadały w dużej mierze poszcze-

gólne regiony „Solidarności”, tym razem ciężar przygotowań i 

uczestnictwa spadł na struktury branżowe NSZZ „S”. Współor-

ganizatorem manifestacji jest również OPZZ.  

  

Plan manifestacji we Wrocławiu (17 września 2011) 

10.00 – 12.45 zbiórka uczestników manifestacji na Stadionie 

Olimpijskim we Wrocławiu,  

13.00 – wymarsz manifestantów, przemarsz ulicami Wrocła-

wia na Rynek, 

15.30 – wystąpienie przywódców central związkowych na 

Rynku,  

16.00 – 16.30 zakończenie manifestacji.  

 Szczegółowe informacje organizacyjne nt. manifestacji, 

mapy, wzory przepustek na autobusy itp. dostępne są 

na stronie internetowej www.solidarnosc.org.pl 

http://www.facebook.com/solidarnosc


 

    

              Serwis Informacyjny nr 36(243) 8 września 2011  

    

Z udziałem przedstawicieli „Solidarności” powstał zespół 

ekspertów, którego celem jest analiza społeczno gospodar-

czych skutków wdrożenia unijnego pakietu klimatyczno-

energetycznego. W skład zespołu, oprócz przedstawicieli 

związku, weszli polscy naukowcy specjalizujący się m.in. w  

kwestiach zmian klimatu, ekologii oraz eksperci z zakresu 

gospodarki i finansów. 

   -  30 czerwca w Warszawie premier Donald Tusk zapowie-

dział, że powstanie wspólny zespół rządowo-związkowy, który 

zajmie się pracami związanymi z możliwością weryfikacji i  rene-

gocjacji pakietu energetyczno-klimatycznego. Solidarność ze-

brała zespół ekspertów, który właśnie rozpoczyna prace - mówi 

Dominik Kolorz, szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności, a zara-

zem jeden z koordynatorów prac związkowego zespołu eksper-

tów. W pracach zespołu ze strony związku bierze też udział 

Jarosław Grzesik, szef górniczej „Solidarności”. 

   - Liczymy, że jeszcze w tym roku poznamy pierwsze wyniki 

prac naukowców z Instytutu Ekonomicznego Narodowego Ban-

ku Polskiego, którzy decyzją Rady Polityki Pieniężnej zajmują 

się analizą  kosztów społeczno-gospodarczych wdrożenia pa-

kietu klimatyczno-energetycznego - dodaje Kolorz.  

    - Ścigamy się z czasem. Wdrażanie niekorzystnego dla Pol-

ski pakietu ma się rozpo-

cząć  za kilkanaście miesię-

cy. Z analiz, które dotych-

czas przeprowadziliśmy, 

wynika, że skutki pakietu w 

obecnym kształcie będą 

katastrofalne dla polskiego 

społeczeństwa i polskiej 

gospodarki.  Oznaczają w 

2013 roku skokowy wzrostu 

cen prądu i ciepła, rzędu 20 

– 30 proc., czyli skokowy 

wzrostu kosztów utrzymania 

i  utratę kilkuset tysięcy miejsc pracy, głównie w tzw. branżach 

energochłonnych - mówi Dominik Kolorz. 

   W grudniu odbędzie się światowa konferencja klimatyczna w 

Durbanie. Przedstawiciele „S” mają nadzieję, że do tego czasu 

będą gotowe pierwsze opracowania wspólnego rządowo-

związkowego zespołu, a także analizy Instytutu Ekonomicznego 

NBP na temat skutków wdrożenia pakietu. Ich zdaniem treść 

tych opracowań powinna stanowić jeden z kluczowych elemen-

tów polskiego stanowiska w sprawie limitów emisji CO2. 

Każdego roku w przedostatnią niedzielę września na Jasną 

Górę pielgrzymują pracownicy. Dwudniowa pielgrzymka 

gromadzi kilkadziesiąt tysięcy członków NSZZ „S”.  

   W tym roku pielgrzymka rozpoczyna się w sobotę 17 września 

po południu. O godz. 21. odbędzie się Apel Jasnogórski i droga 

krzyżowa. W programie jest również nocne czuwanie. Głównym 

punktem uroczystości jest msza św. na szczycie, która rozpocz-

nie się o godz. 11. Przewodzić jej będzie i homilię wygłosi abp 

Sławoj Leszek Głódź. Wcześniej pielgrzymów przywita Piotr 

Duda, przewodniczący KK NSZZ „S”. 

   Pielgrzymki Ludzi Pracy na Jasną Górę zapoczątkował        

ks. Jerzy Popiełuszko, we wrześniu 1983 roku organizując piel-

grzymkę robotników Huty „Warszawa” na Jasną Górę. Za rok do 

Częstochowy pielgrzymowali już robotnicy z różnych części 

Polski. Idea Ks. Jerzego przerodziła się w coroczną ogólnopol-

ską Pielgrzymkę Ludzi Pracy na Jasną Górę w trzecią niedzielę 

września. 
 

 

 

Program Ogólnopolskiej Pielgrzymki Ludzi Pracy na 

Jasną Górę znajduje się na www.solidarnosc.org.pl. 
 

Piąty puchar "Solidarności" w 

Skokach Narciarskich na Igie-

licie odbędzie się pod koniec 

września w Zakopanem. Pa-

tronat nad imprezą objęli Iza-

bela i Adam Małyszowie. 
   Organizator Zarząd Regionu 

Małopolska stara się, aby 23 i 

24 września w Zakopanem mo-

gli pojawić się najlepsi polscy zawodnicy, ale nie tylko. - Wpraw-

dzie za wcześnie mówić o grupach zagranicznych, ale są pew-

ne plany zgrupowań ekip narodowych w Zakopanem przed fina-

łowymi zawodami Letniej Grand Prix. Jeśli zostaną potwierdzo-

ne to jest szansa, że kilku zawodników ze światowej czołówki 

pojawi się w Zakopanem - mówi Andrzej Bac, przewodniczący 

Sekcji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki NSZZ „Solidarność” i 

organizator zawodów.  

   Adam Małysz wspólnie z małżonką od początku patronują 

zawodom i wspierają ich organizację. To jedne z nielicznych 

zawodów "open", w których młodzi, często kilkunastoletni spor-

towcy mają szansę i okazję  startowania z doświadczonymi mi-

strzami. -  Konkurs cały czas się rozwija. Jego dalszy los, za-

sięg i charakter imprez towarzyszących zależy od pozyskiwa-

nych środków na organizację. Z każdym rokiem jest lepiej i wie-

rzę, że w przyszłości będą to duże międzynarodowe zawody - 

mówi Bac. 

   W tych samych dniach w Zakopanem odbędzie się również 

posiedzenie Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność". 


