
Komisję Krajową reprezentował
Henryk Nakonieczny. Zastępca
przewodniczącego KK przypo-
mniał, że w czerwcu 58 lat temu
poznańscy robotnicy upomnieli
się o poszanowanie godności
pracy, bezpieczeństwo ekono-
miczne dla rodzin i szacunek
społeczny. To wezwanie stanowi
nadal aktualny wyznacznik
działań Związku. 

Szczególnym momentem
WZD było podziękowanie
Urszuli Montowskiej, Anto-
niemu Gawrochowi i Włodzi-
mierzowi Albinowi,
dotychczasowym członkom Za-
rządu Regionu, którzy postano-
wili zakończyć sprawowanie
funkcji związkowych. Działa-
czom „przechodzącym w stan
spoczynku” J. Lange wręczył pa-
miątkowe medale.

Rozliczenie kadencji
- Przyszło nam funkcjonować w
czasie, gdy rząd jest nieprzy-
jazny ludziom pracy i „S”.  Do-
świadczamy tego na co dzień –
mówił ustępujący przewodni-
czący ZR Jarosław Lange. To wy-
maga od nas wzmożonej
aktywności i organizowania
akcji  protestacyjnych. Wiele
działań podejmowanych przez
Związek przynosi efekty dopiero
po pewnym czasie. Najlepszym
przykładem są umowy śmie-
ciowe, które obecnie rząd Tuska
uznaje za rozwiązanie narusza-
jące godność ludzi pracy. 

W dalszej części wystąpienia
J. Lange omówił funkcjonowa-
nie działów Zarządu Regionu,
zwracając uwagę na ciągle
zwiększający się profesjonalizm
działania i systematyczne pozy-
skiwanie do Związku nowych

pracowników wielkopolskich
firm. 

Wybory
Jedynym kandydatem na prze-
wodniczącego ZR był Jarosław
Lange, który będzie szefował
wielkopolskiej „S” trzecią ka-
dencję. Zapowiedział, że priory-
tetem działań ZR w najbliższych
czterech latach będzie rozbu-
dowa zaplecza eksperckiego, in-
tensyfikacja szkoleń oraz
działanie na rzecz zwiększenia
aktywności członków Związku,
szczególnie osób oddelegowa-
nych do pełnienia funkcji. Dele-
gaci wybrali również członków
Zarządu Regionu, Regionalnej
Komisji Rewizyjnej oraz delega-
tów na KZD. W składzie ZR zna-
lazło się 10 nowych członków.

Nadzór nad wyborami z ra-
mienia Krajowej Komisji Wy-
borczej sprawowała Katarzyna
Mackiewicz.

Pierwsze posiedzenie no-
wych władz Regionu
2 lipca odbyło się pierwsze w
nowej kadencji posiedzenie Re-
gionalnej Komisji Rewizyjnej
oraz Zarządu Regionu Wielko-
polska NSZZ „Solidarność”.  

Przewodniczącym RKR zos-
tał Julian Marcyjaniak, jego za-
stępcą Agata
Kurc-Kwiatkowska, a sekreta-
rzem Ewa Roszyk. 

Nowo wybrani członkowie
ZR złożyli przysięgę na sztandar
Regionu Wielkopolska NSZZ
„Solidarność”:  „Przysięgam, że
będę sumiennie wypełniał po-

wierzoną mi funkcję Przewod-
niczącego/Członka Zarządu Re-
gionu Wielkopolska NSZZ
„Solidarność” dla dobra naszej
organizacji i Polski”.

Na wniosek przewodniczą-
cego ZR Jarosława Lange wy-
brano Prezydium w składzie:
wiceprzewodniczący: Ryszard
Górny (będzie pełnił również
funkcję skarbnika ZR), Karol Pa-
bisiak, Adam Dopierała, człon-
kowie: Zbigniew Adamczak,
Leszek Dąbrowski, Ryszard Do-
lata, Lidia Dudziak, Marcin
Gallo, Stefan Langner, Piotr
Olbryś, Przemysław Rzepecki,
Patryk Trząsalski, Marek Wiza.

W obradach ZR nastąpi wa-
kacyjna przerwa, następne po-
siedzenie odbędzie się 1
września. b
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W dniach 26-28 czerwca br. odbyło się Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska.

Poprzedziła je Msza św. odprawiona w kościele p.w. Zmartwychwstania Pańskiego przez 

ks. kanonika Tadeusza Magasa, który powiedział, że działacze „Solidarności” muszą być

przede wszystkim ludźmi sumienia, odpowiedzialnymi za ludzi pracy i ład w domu ojczystym.

Fundacja Sztuki i Edukacji Filmowej „Sztuka Pozna-
nia” wraz z Instytutem Pamięci Narodowej
Oddział w Poznaniu zapraszają
kreatywną młodzież
w wieku po-
nadgimnazjal-
nym do
uczestnictwa
w interaktyw-
nych warszta-
t a c h
filmowych pt.
„ O p o w i e m
Twoją histo-
rię”. Warsz-
taty odbywać
się będą w
sierpniowe i
wrześniowe
piątki w sie-
dzibie IPN
przy ul. Rolnej
45a w Pozna-
niu.

Podczas warsztatów konstruować będziemy, za pomocą technik
multimedialnych, niezwykłą opowieść, której bazą będą życiorysy
wybitnych opozycjonistów z podziemia solidarnościowego. Sensa-
cyjne opowieści konspiratorów, kontakt z historykiem specjalizują-
cym się w badaniach nad tajnymi aktami MSW oraz możliwość
zrobienia pierwszego filmu pod okiem profesjonalistów – szansa na
taką przygodę może się już nie powtórzyć.

Warsztaty są bezpłatne, liczba miejsc ograniczona, decyduje ko-
lejność zgłoszeń.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 30 lipca br. na adres mej-
lowy: daniel.rubis@ipn.gov.pl.

Pytania prosimy kierować do FSiEF „Sztuka Poznania” na adres
majlowy: fundacja@sztukapoznania.org.pl

W Warszawie 13–14 czerwca od-
była się konferencja naukowa
„Związki zawodowe – stan
obecny i perspektywy na przy-
szłość”. Jeden z uczestników tej
konferencji dr Artur Rycak (sę-
dzia) w swojej prezentacji na
temat ochrony trwałości sto-
sunku pracy działaczy związko-
wych w prawie procesowym
zaprezentował pogląd, iż na
podstawie art. 755 kpc możliwe
jest nakazanie zatrudniania
związkowca do czasu uzyskania

wyroku, o ile pracownik upraw-
dopodobni roszczenie. Spory
sądowe o przywrócenie do
pracy są w Polsce długotrwałe,
nawet kilkuletnie. Wydaje się, że
do tej pory komentowany prze-
pis nie był stosowany jako pod-
stawa roszczenia o nakazanie
zatrudniania w sytuacji bez-
prawnego wypowiedzenia czy
rozwiązania bez wypowiedze-
nia umowy z działaczem związ-
kowym. Wobec poglądu
wyrażonego przez dra Artura

Rycaka można rozważyć stoso-
wanie art. 755 kpc w sposób
wyżej wskazany w praktyce
związkowej. 

Zgodnie z art. 755 § 1 kpc je-
żeli przedmiotem zabezpiecze-
nia nie jest roszczenie
pieniężne, sąd udziela zabezpie-
czenia w taki sposób, jaki sto-
sownie do okoliczności uzna za
odpowiedni, nie wyłączając
sposobów przewidzianych dla
zabezpieczenia roszczeń pie-
niężnych. W szczególności sąd

może: 1) unormować prawa i
obowiązki stron lub uczestni-
ków postępowania na czas
trwania postępowania; 2) usta-
nowić zakaz zbywania przed-
miotów lub praw objętych
postępowaniem; 3) zawiesić po-
stępowanie egzekucyjne lub
inne postępowanie zmierzające
do wykonania orzeczenia; 4)
uregulować sposób roztoczenia
pieczy nad małoletnimi dziećmi

Wakacje z IPN: „Opowiem
Twoją historię”

- Żyjemy w świecie rządzonym
przez politykę i musimy w niej
uczestniczyć – stwierdził Maciej
Wiśniewski w trakcie dyskusji,
podczas której delegaci na
Walne Zebranie Delegatów Re-
gionu Wielkopolska zastana-
wiali się, czy „S” powinna
wystawić swoich kandydatów w
zbliżających się wyborach sa-
morządowych i parlamentar-
nych.

Dyskusję zainicjował Jaro-
sław Lange mówiąc, że obecna
władza nie zachowuje już nawet
pozorów współpracy z partne-
rami społecznymi. Dialog spo-
łeczny musi zostać zbudowany
od początku. Jedną z propozycji
jest wystawienie kandydatów
„S” w wyborach do senatu,
który pełni funkcję kontrolną
wobec sejmu i ma możliwość
wpływania na kształt stanowio-
nego prawa.

Większość z delegatów za-
bierających głos w dyskusji uwa-
żała, że jeżeli „S” nie chce tylko
protestować i zbierać podpisy,
które i tak rządzący wyrzucają
do kosza, to musi uczestniczyć
w życiu politycznym. Pytanie,
czy powinna zawierać porozu-
mienia z ugrupowaniami poli-
tycznymi, które umieszczą
kandydatów Związku na swoich

listach wyborczych, czy starto-
wać samodzielnie? Zwolen-
niczką pierwszego rozwiązania
była Lidia Dudziak. Natomiast
według Ewy Zydorek zawieranie
porozumień z partiami nie ma
sensu w sytuacji, gdy Związek
nie jest w stanie wyegzekwować
ich realizacji. Lepszym rozwią-
zaniem jest wystawienie kandy-
datów do senatu. Gdyby udało
się wprowadzić odpowiednią
liczbę senatorów – a w przy-
padku jednomandatowych
okręgów wyborczych jest to
możliwe – „S” mogłaby w wielu
sprawach stać się przysłowio-
wym języczkiem u wagi.

- Dla świata pracy nie było do
tej pory bardziej antypracowni-
czego i antyzwiązkowego rządu
niż koalicja PO-PSL. Nie ma in-
nego rozwiązania, jak tylko wy-
sadzenie tego rządu w
powietrze. Przez najbliższe pół-
tora roku nie będzie dla
Związku ważniejszego zadania -
podsumował dyskusję Jarosław
Lange.

W przyjętym apelu delegaci
zwrócili się do członków
Związku w Regionie Wielkopol-
ska o kandydowanie w tego-
rocznych wyborach
samorządowych do rad gmin i
powiatów. b

Musimy być tam, gdzie
stanowione jest prawo

Nakazanie zatrudniania związkowca do czasu 
uzyskania wyroku

Wybrano nowe władze 
wielkopolskiej „S”

ciąg dalszy na str.2
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Ruszył kolejny etap kampanii organizowania pracowników w niemieckiej

sieci handlowej LIDL. Kampania ma na celu ustanowienie dialogu z praco-

dawcą, uznanie organizacji zakładowej, poprawę warunków pracy oraz

przywrócenie do pracy zwolnionych działaczy związkowych. NSZZ „Solidar-

ność” z pomocą UNI Global Union i stroną internetową LabourStart uru-

chomiła kampanię o charakterze międzynarodowym.

Kliknij i pomóż 
pracownikom LIDL-a

Polonia 1912 niepokonana

Pomoc pracownikom LIDL-a
zajmie tylko chwilę. Klikając
http://www.labourstart.org/go/l
idl, a następnie wpisując imię,
adres e-mail można wysłać wia-
domość, która przetłumaczona
na język polski brzmi następu-
jąco: „Działania LIDL Polska po-
dejmowane przeciwko
działaczom związkowym naru-
szają podstawowe standardy
MOP oraz praktycznie wszystkie
wytyczne OECD odnośnie do
współpracy ze związkami  za-
wodowymi. Dodatkowo, w
grudniu 2013 r. LIDL Polska nie-
legalnie zwolnił dwóch liderów
związkowych, mimo że stano-
wiło to naruszenie obowiązują-
cego prawa. Oświadczam, że
postanawiam zbojkotować
Wasze sklepy i nie dokonywać w
nich zakupów, a także poproszę
swoich przyjaciół, żeby zrobili to
samo dopóki wszyscy nielegal-
nie zwolnieni pracownicy nie
zostaną przywróceni do pracy.” 

Od początku powstania orga-
nizacji zakładowej NSZZ „Soli-
darność” w styczniu 2013 r. LIDL
Polska stosował taktykę anty-
związkową. Zarząd LIDL-a ani
razu nie spotkał się osobiście
ani nie porozmawiał z przedsta-
wicielami Związku mimo trwa-
jącego poważnego pogorszenia
się warunków pracy. Polegało
ono głównie na zwiększaniu ob-
ciążenia pracą z jednoczesnym
zmniejszaniem liczby pracow-
ników oraz na stałym podwyż-
szaniu norm efektywności.

Dodatkowo znaczną większość
pracowników zatrudniano na
umowy na czas określony. 

W rezultacie we wrześniu
2013 r. Sekretariat Banków,
Handlu i Ubezpieczeń NSZZ
„Solidarność” przeprowadził pi-
kiety przed sklepami LIDL-a w
kilku polskich miastach. W na-
stępnym miesiącu protest nasilił
się, kasy zostały zablokowane
przez związkowców płacących
groszami. Sytuacja drastycznie
się pogorszyła w grudniu 2013 r.,
kiedy LIDL z naruszeniem
ustawy o związkach zawodo-
wych zwolnił z pracy zarówno

przewodniczącą organizacji za-
kładowej, jak i jej zastępcę. 

W lutym 2014 r. „Solidarność”
w całej Polsce nawoływała człon-
ków Związku do bojkotu zakupów
w LIDL-u, organizowano pikiety
oraz rozdawano ulotki w sklepach
i poza nimi. Pomimo protestów
sytuacja pracowników się nie po-
prawiła, nie przywrócono również
do pracy zwolnionych związkow-
ców. Zarząd LIDL-a konsekwent-
nie nie reaguje na akcje związkowe
i nie odpowiada na listy wysyłane
w tej sprawie. W związku z tym
protest będzie kontynuowany i
będzie przybierał nowe formy.

i kontaktów z dzieckiem; 5) na-
kazać wpisanie stosownego
ostrzeżenia w księdze wieczys-
tej lub we właściwym rejestrze.
Co do zasady w myśl art. 731 kpc
zabezpieczenie nie może zmie-
rzać do zaspokojenia roszcze-
nia, chyba że ustawa stanowi
inaczej. „Celem zarządzenia
tymczasowego, a wynika to z is-
toty instytucji zabezpieczenia,
nie może być zaspokojenie rosz-
czenia” – stwierdził SN w posta-
nowieniu z dnia 11 maja 1983 r.
(II CZ 51/83, LEX nr 8532). Tego
przepisu nie stosuje się jednak,
jeżeli zabezpieczenie jest ko-
nieczne dla odwrócenia grożą-
cej szkody lub innych
niekorzystnych dla uprawnio-
nego skutków (art. 755 § 2(1)
kpc). 

Katalog roszczeń niepienięż-
nych jest katalogiem otwartym,
na co wskazuje użycie słów „w
szczególności sąd może”. Sąd
może więc zastosować taki spo-
sób, jaki uzna za odpowiedni
stosownie do okoliczności
sprawy. Warto zwrócić uwagę,
jak stanowi art. 736 § 1 kpc, że
wniosek o udzielenie zabezpie-
czenia powinien odpowiadać
wymaganiom przepisanym dla
pisma procesowego, a nadto za-
wierać  wskazanie sposobu za-
bezpieczenia, a także
uprawdopodobnienie okolicz-
ności uzasadniających wniosek.
W postanowieniu Sądu Apela-
cyjnego z Poznania z dnia 6
maja 2013 r. (I ACz 766/13, LEX
nr 1313388) sąd ten wskazał, że
nowacyjne zabezpieczenie rosz-
czeń niepieniężnych co do swej
treści może nie różnić się od
merytorycznego rozstrzygnię-
cia sprawy, o ile uprawniony
uprawdopodobni, że bez ta-
kiego zabezpieczenia narażony

będzie na szkodę albo inne nie-
korzystne skutki. Konieczność
odwrócenia szkody lub innych
niekorzystnych dla uprawnio-
nego skutków jest szczególnym
przejawem interesu prawnego w
uzyskaniu zabezpieczenia.

Przechodząc na grunt przepi-
sów związkowych, zabezpiecze-
nia na podstawie art. 755 kpc w
postaci nakazania zatrudnienia
do czasu uzyskania wyroku
można żądać w każdym przy-
padku bezprawnego zwolnienia
związkowca. Przypomnę, zgod-
nie z art. 32 ust. 1 i 2 ustawy o
związkach zawodowych, praco-
dawca bez zgody zarządu zakła-
dowej organizacji związkowej
nie może: 1) wypowiedzieć ani
rozwiązać stosunku pracy z
imiennie wskazanym uchwałą
zarządu jego członkiem lub z
innym pracownikiem będącym
członkiem danej zakładowej or-
ganizacji związkowej, upoważ-
nionym do reprezentowania tej
organizacji wobec pracodawcy
albo organu lub osoby dokonu-
jącej za pracodawcę czynności w
sprawach z zakresu prawa pracy;
2)  zmienić jednostronnie wa-
runków pracy lub płacy na nie-
korzyść pracownika, o którym
mowa w pkt 1 – z wyjątkiem gdy
dopuszczają to odrębne prze-
pisy. Ochrona działaczy związ-
kowych przysługuje przez okres
określony uchwałą zarządu, a
po jego upływie – dodatkowo
przez czas odpowiadający poło-
wie okresu określonego
uchwałą, nie dłużej jednak niż
rok po jego upływie.

Nie ulega wątpliwości, że po-
gląd dra Artura Rycaka jest z
punktu widzenia praktyki
związkowej nowy, a przez to
kontrowersyjny. Warto jednak
próbować uzyskać takie zabez-
pieczenie, uprawdopodobniając
roszczenie.

Działacz związkowy, z któ-
rym pracodawca rozwiązał
umowę o pracę z naruszeniem
art. 32 ustawy o związkach za-
wodowych, bez uzyskania
zgody zarządu zakładowej orga-
nizacji związkowej, ma niewąt-
pliwy interes w tym, aby
utrzymać zatrudnienie do za-
kończenia procesu. Jeżeli związ-
kowiec ma dodatkowo dzieci na
utrzymaniu, jest jedynym żywi-
cielem rodziny, to brak pracy w
sposób istotny naraża nie tylko
pracownika, ale także jego ro-
dzinę na brak środków do życia,
a więc ubóstwo. Ten właśnie ar-
gument, wzmocniony zestawie-
niem wydatków na utrzymanie
rodziny, w tym wyżywienie
dzieci, należy, jak sadzę, pod-
kreślać jako podstawowy w
uprawdopodobnieniu roszcze-
nia o wydanie nakazu. 

Ewentualne wydanie przez
sąd rozstrzygnięcia w postaci
nakazania zatrudniania związ-
kowca do czasu uzyskania wy-
roku będzie ważne i
przełomowe w praktyce związ-
kowej. Może też działać na in-
nych pracodawców
odstraszająco, ponieważ pozby-
cie się lidera związkowego
okaże się nieskuteczne. Kilku-
letnie procesy sądowe bezpraw-
nie zwolnionych związkowców
często utrudniają działalność
związkową a nawet prowadzą
do likwidacji zakładowych orga-
nizacji związkowych. Jest to
często jedyny i główny cel pra-
codawców. Sądowy nakaz za-
trudniania działacza
związkowego mógłby skutecz-
nie przeciwdziałać dyskrymina-
cji związkowej. 

Ewa Podgórska-Rakiel, 
specjalista Zespołu Prawnego
Komisji Krajowej NSZZ 
„Solidarność”

W dniach 4-6 lipca 2014 r.
odbył się XII Międzynarodowy
Turniej Koszykówki Gniezno
2014, w którym w kategorii U
17 wystąpili juniorzy leszczyń-
skiej Polonii 1912. W tegorocz-
nej edycji udział brało 37
drużyn z podziałem na dziew-
częta i chłopców. Turniej roz-
grywany był w dwóch
kategoriach wiekowych - uro-
dzonych w latach  1997/98 i
1999/2000. Podczas całej ko-
szykarskiej imprezy mogliśmy
zobaczyć w akcji drużyny z
Wielkiej Brytanii, Niemiec,
Ukrainy, Holandii, Łotwy,
Czech, Białorusi, Hiszpanii i
Rosji. 

Nasi koszykarze, którzy po
raz pierwszy  pojechali na tego
typu imprezę, w swojej grupie
odnieśli komplet zwycięstw, po-
konując: La Basket Warszawa
51:40, KS Niwa Oświęcim 43:39,
CD Magec Tías (Hiszpania)
53:43, VfL Grasdorf (Niemcy)
37:18, Bombardiera Szczecin II
42:18.

W ostatnim dniu zmierzyli się
o pierwsze miejsce w swojej ka-
tegorii wiekowej z Bombardie-
rem Szczecin I,  odnosząc
zwycięstwo 46:41. Juniorzy wy-
stąpili w następującym składzie:
Adrian Bogucki, Adam Krajew-
ski, Przemysław Woźny, Damian
Jastrzębski, Marek Wilmański,

Karol Owczarczyk, Kornel Pabi-
siak, Dawid Markowiak, Szymon
Gorynia, Bartosz Kin, Adam
Skonieczny. Zespół jest treno-
wany przez Łukasza Samóla.

Młodzi koszykarze Polonii
1912 od ponad roku występują w
strojach z logo „Solidarności”.
BG

Jak podaje ,,Gazeta Prawna” Mi-
nisterstwo Finansów, wpadło na
genialny pomysł powiększenia
wpływów państwa z podatków i
zaproponowało, aby wszyscy
amatorzy grillowania, którzy
chcą smażyć kiełbaski na świe-
żym powietrzu zapłacili dodat-
kowy podatek - akcyzę za
brykiet węglowy do grilla.

Minister Finansów bardzo
pokrętnie tłumaczy powody na-
łożenia nowego podatku. Jego
zdaniem używając brykiet węg-
lowy do grilla możemy się...
ogrzać. A to jest wystarczający
podwód, aby nałożyć na
wspomniany produkt stosowną
akcyzę. Ustawa o podatku akcy-
zowym stanowi bowiem, że
„węgiel i wyroby węglowe pod-
legają akcyzie, gdy są przezna-
czone na cele opałowe”. Z tej
interpretacji wynika więc, że
gdy robimy grilla, to nie po to,
aby coś zjeść, ale przede wszyst-
kim po to, aby się ogrzać. Tak
przynajmniej twierdzi Minister-
stwo Finansów, tłumacząc swój
najnowszy pomysł rozszerzenia

akcyzą kolejnego produktu. Pro-
blem tkwi w definicji „celu opa-
łowego”. Od 2 stycznia 2012 r.
bowiem, zgodnie z ustawą o po-
datku akcyzowym, węgiel i wy-
mienione w ustawie wyroby
węglowe podlegają akcyzie, gdy
są przeznaczone na cele opa-
łowe. To przede wszystkim za-
skoczenie dla firm
sprzedających brykiet węglowy.
Może być jednak także niemi-
łym zaskoczeniem dla kupują-
cych, bo cena tego produktu
może pójść w górę.

Z wcześniejszych interpreta-
cji wynikało, że od brykietu nie
ma akcyzy. Dyrektor Izby Skar-
bowej w Warszawie stwierdził w
niej, że zużycie brykietu węglo-
wego podczas grillowania nie
jest celem opałowym i tym
samym nie podlega on akcyzie.

Wiele wskazuje na to, że klienci
przerzucą się teraz na węgiel
drzewny. Jeśli jest przeznaczony
do spalania w urządzeniach gril-
lowych, to w przeciwieństwie do
brykietu grillowego nie stanowi
wyrobu akcyzowego.

Przy okazji interpretacji bry-
kietowej nasuwa się inny, rów-
nie kuriozalny przykład
radosnej twórczości polskiego
fiskusa. Pewien producent
lodów wodnych widocznie nie
cieszył się sympatią urzędników
z Izby Skarbowej we Wrocławiu,
którzy szukali, szukali i w końcu
uznali, że skoro produkowane
przez niego lody zrobione są z
wody, to należy je traktować
jako napój i naliczyli mu od
nowa podatek VAT, każąc zapła-
cić różnicę w wysokości po-
datku na kilka lat wstecz. Gwoli
wyjaśnienia, VAT na lody wy-
nosi 5 proc., a na napoje bezal-
koholowe aż 23 proc. Okazało
się, że wyliczona kwota wystar-
czyła, by pogrążyć finansowo
wytwórcę. I tak, jak ministrowi
Szczurkowi należy życzyć mi-
łego ogrzewania się przy grillu,
zwłaszcza w upalny dzień, tak
urzędnikom z Izby Skarbowej
we Wrocławiu wypicia szklanki
zamrożonej wody dla ostudze-
nia wybuchów kreatywności.
AD

Nakazanie zatrudniania związkowca 
do czasu uzyskania wyroku

ciąg dalszy ze str.1

Śmiać się i płakać


