
Jesteście depozytariuszem
dziedzictwa „Solidarności”
Obrady poprzedziła Msza św. w
intencji Ojczyzny i „Solidarności”
odprawiona w przeddzień obrad
w miejscowej katedrze p.w. św.
Mikołaja. Przewodniczył jej bp
senior Tadeusz Rakoczy. W spra-
wowaniu eucharystii wziął udział
także zwierzchnik diecezji cie-
szyńskiej Kościoła luterańskiego
w Polsce bp Paweł Anweiler. 

Duszpasterze z całej Polski,
wśród których był m.in. kapelan
wielkopolskiej „Solidarności” ks.
kanonik Tadeusz Magas, oraz
licznie zgromadzeni delegaci
modlili się przy relikwiach pat-
rona „Solidarności” bł. ks. Jerzego
Popiełuszki. 

W homilii były ordynariusz
bielsko-żywiecki wzywał związ-
kowców do mądrego  zagospoda-
rowywania wolności. Mówił, że
„Solidarność” powinna kierować
się  chrześcijańską odpowiedzial-
nością z ojczyznę: 

- Bycie depozytariuszem dzie-
dzictwa ruchu „Solidarności” zo-
bowiązuje do wytrwałego
dopominania się o prawa należne
ludziom pracy. Nie można zapo-
minać, że od ponad 1000 lat jes-
teśmy narodem chrześcijańskim.
Rodzi się wrażenie jakbyśmy po-
gubili się na drogach wolności i
nie wiedzieli, co myśleć, kogo wy-
brać, jakim wartościom służyć.
Wolność dla wielu stała się raczej
pokusą niż wyzwaniem” – po-
wiedział biskup i zaapelował, by
„Solidarność nie zapominała o
ludziach pracy. Słowo do delega-
tów skierował również zwierz-
chnik diecezji cieszyńskiej
kościoła luterańskiego.

Po zakończeniu mszy św. jej
uczestnicy uczcili relikwie serca
bł. ks. Jerzego Popiełuszki przy-
wiezione z kościoła św. Brygidy w
Gdańsku.

List do papieża
Pierwszym dokumentem przyję-
tym przez delegatów było prze-
słanie do papieża Franciszka.

Umiłowany Ojcze Święty!
Nasze serca przepełnione są

radością i wdzięcznością. XXVII
KZD odbywa się w roku szczegól-
nych darów Boga i Kościoła, które
otrzymaliśmy za Twoim pośred-
nictwem. Są nimi: kanonizacja
Jana Pawła II i oficjalne potwier-
dzenie, że Błogosławiony Ksiądz
Jerzy Popiełuszko jest patronem
naszego Związku. /…/ 

Drogowskazem dla naszych

działań jest kapłańska posługa
Błogosławionego Księdza Je-
rzego Popiełuszki zakończona
30 lat temu męczeńską śmiercią.
Już wtedy nazywany był Kapela-
nem „Solidarności”. Z tego po-
wodu zginął. Nie przestajemy się
modlić o wyniesienie go do god-
ności świętego Kościoła katolic-
kiego.

Tym bardziej czujemy się zo-
bowiązani do tego, aby w ślad za
naszym Patronem „wypowiadać
prawdę, gdy inni milczą. Wyra-
żać miłość i szacunek, gdy inni
sieją nienawiść. Zamilknąć, gdy
inni mówią. Modlić się, gdy inni
przeklinają. Pomóc, gdy inni nie
chcą tego czynić. Przebaczyć, gdy
inni nie potrafią. Cieszyć się ży-
ciem, gdy inni je lekceważą”.

Drogi Ojcze Święty!
Dziękujemy Ci za to, że upomi-

nasz się o godność każdego czło-
wieka, która kształtowana jest
przez pracę, za to, że krytykujesz
systemy społeczne stawiające
zysk ekonomiczny ponad dobro
ludzi.

Rozliczenie kadencji
Mijającą kadencję podsumował
przewodniczący KK Piotr Duda.
Przypomniał o złożeniu w Sejmie
w 2012 r. obywatelskiego pro-
jektu ustawy w sprawie minimal-
nego wynagrodzenia za pracę,
pod którym Związek zebrał
około 350 tys. podpisów. Doku-
ment do dzisiaj leży w „zamra-
żarce sejmowej”. Wniosek „S" o
przeprowadzenie referendum w
sprawie podwyższenia wieku
emerytalnego, pod którym pod-
pisało się 2,5 mln osób został od-
rzucony.

Związek złożył projekty
dwóch ustaw przygotowane
przez ekspertów „S” dotyczące
zatrudniania pracowników tym-
czasowych oraz systemu ubez-
pieczeń społecznych. „S” złożyła
skargę do Trybunału Konstytu-
cyjnego, który niestety ją odrzu-
cił.

Przewodniczący KK powie-
dział, że polityka rządu Tuska na-
stawiona na  konfrontacje ze
związkami zawodowymi skutko-
wała opuszczeniem Komisji Trój-
stronnej przez „S”, OPZZ i FZZ i
wielką ogólnopolska manifesta-
cją w stolicy oraz strajkiem gene-
ralnym na Śląsku. 

P. Duda przypomniał akcje
społeczne przygotowane przez
Związek, np. „sprawdzam poli-
tyka”, „I tak wygramy”, „Syzyf”.

Podkreślił działania zakończone
sukcesem, m.in. . uznanie zasad-
ności skargi złożonej do Między-
narodowej Organizacji Pracy w
sprawie ograniczania prawa do
tworzenia i zrzeszania się w
związki zawodowe, uznanie
przez Trybunał  Konstytucyjny
zasadności skargi dotyczącej  nie-
zgodnego z Konstytucją RP wy-
dłużenia  czasu pracy osób
niepełnosprawnych

Ustępujący szef KK zwrócił
także uwagę na współprace mię-
dzynarodową Związku, udział w
akcjach europejskich i świato-
wych konfederacji związkowych. 

Ostatnia część sprawozdania
była poświęcona wewnętrznym
sprawom Związku.

Wybory
Delegaci Krajowego Zjazdu Dele-
gatów po raz drugi wybrali Piotra

Dudę na przewodniczącego KK
NSZZ „Solidarność”. „Za” głoso-
wało 257 delegatów spośród  300
głosujących. 

W 105 osobowej Komisji Kra-
jowej Region Wielkopolska ma
silną reprezentację:  Adama Do-
pierałę, Jarosława Lange, Piotra
Olbrysia, Karola Pabisiaka i Ewę
Zydorek. 

Wielkopolska „S” ma również
swojego reprezentanta w Krajo-
wej Komisji Rewizyjnej - jest nim
wiceprzewodniczący ZR Ryszard
Górny.

W przerwie obrad KZD odbyło
się pierwsze posiedzenie KK,
podczas którego dokonano wy-
bory Prezydium. Na wniosek P.
Dudy w skład tego gremium
weszli Bogdan Biś – pierwszy za-
stępca przewodniczącego Ko-
misji Krajowej NSZZ
„Solidarność”, Tadeusz Majchro-
wicz – zastępca przewodniczą-
cego, Bogdan Kubiak – zastępca
przewodniczącego, Jerzy Jaworski
– zastępca przewodniczącego,
skarbnik Komisji Krajowej, Ewa
Zydorek – sekretarz Komisji Kra-
jowej, Henryk Nakonieczny –
członek prezydium.

Uchwała programowa
Najważniejszym dokumentem
przyjętym przez KZD jest
Uchwała Programowa, składająca
się z dwóch części: „Praca – Płaca
– Dialog” oraz „Rozwój Związku
– Zorganizowani mają lepiej”.

Część pierwsza za najważniej-
sze zadania „S” uznaje ochronę
miejsc pracy i stałego zatrudnie-
nia, wzrost wynagrodzeń i po-
prawę bezpieczeństwa pracy, a
także działania na rzecz tworze-
nia nowych miejsc pracy.

W uchwale podkreślono zna-
czenie dialogu społecznego jako
podstawę zrównoważonego roz-
woju,  zwrócono uwagę na ko-
nieczność budowy społecznej
gospodarki rynkowej i rozwój
przemysłu w Polsce. Sprzyjać
temu powinno prawo do bez-
piecznej i godziwie wynagradza-
nej pracy, podnoszenie
kwalifikacji pracowników oraz
solidarność z bezrobotnymi. 

Jako ważne elementy progra-
mowe Związku dokument wy-
mienia  konieczność obrony
wolności, demokracji i praw czło-
wieka, promowanie postaw pat-
riotycznych, wprowadzenie
rozwiązań na rzecz rodzin,
ochronę zdrowia, promocję edu-
kacji, kultury i nauki.

Druga część Uchwały progra-
mowej dotyczący rozwoju
Związku, informacji i promocji,
szkoleń i programów unijnych,
podtrzymywania tradycji i etosu
NSZZ „Solidarność”.

Delegaci przyjęli również kil-
kanaście innych uchwał dotyczą-
cych m.in.  zmian statutowych.
Przyjęto również uchwałę zmie-
niającą uchwałę finansową, o co
od dawna zabiegała wielkopolska
„S”  Wprowadzono nowe zasady
odprowadzania składki związko-
wej – od bieżącej kadencji będzie
ona wynosić 0,82 proc. wynagro-
dzenia, bez uwzględniania do-
datkowych przychodów, takich
jak wynagrodzenie za pracę w
nadgodzinach, odprawy, nagrody
(w tym nagrody jubileuszowe),
świadczenia z Zakładowego Fun-
duszu Świadczeń Socjalnych, za-
siłków pobieranych w ramach
pomocy społecznej i itp.

Goście Zjazdu 
Na obrady KZD przybyli m.in. za-
stępca sekretarza generalnego
Międzynarodowej Konfederacji
Związków Zawodowych Jaap
Wienen oraz sekretarz Generalna
Europejskiej Konfederacji Związ-
ków Zawodowych Bernadette
Segol. - EKZZ przygotowuje się
do rozmów z nowym Parlamen-
tem Europejskim i nową Komisją
Europejską. Nowi liderzy nie
mogą więcej nas przekonywać, że
polityka oszczędności przynosi
korzyści. Obecnie 25 mln Euro-
pejczyków nie ma pracy, a 124
mln ludzi żyje na skraju nędzy i
wykluczenia społecznego. W ob-
liczu polityki zaciskania pasa i
neoliberalizmu, stawiającego in-
teresy graczy rynkowych ponad
interes publiczny, EKZZ broni
pracowników i ich rodziny w całej
Europie. Liczymy na wasz ak-
tywny udział w tej walce – mó-
wiła B. Segol.

Podczas KZD wystąpili także
przewodniczący Europejskiego
Centrum Spraw Pracowniczych
(EZA) Bartho Pronk, wiceprze-
wodniczący norweskiej centrali
związkowej LO, przewodniczący
Gruzińskiej Konfederacji Związ-
ków Zawodowych Irakli Petriasz-
wili, przewodniczący
Ukraińskiego Zjednoczenia Soli-
darności Pracowniczej Oleksandr
Dżulyk, Główny Inspektor Pracy
Iwona Hickiewicz, przewodni-
czący OPZZ Jan Guz i Forum
Związków Zawodowych Tadeusz
Chwałka. b
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były mottem XXVII Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”, który obradował 8-9 października w Bielsku-Białej. 

Delegaci dokonali wyboru władz krajowych Związku oraz przyjęli uchwały wyznaczające kierunek działań na kadencję 2014-2018.

krajowy Zjazd Delegatów 
wybrał nowe władze Związku 

Delegaci wielkopolskiej „Solidarności”

Gratulacje przewodniczącemu KK Piotrowi Dudzie składa ks. kan.

Tadeusz Magas kapelan wielkopolskiej „S” 

Głosuje Jarosław Kiereta 
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Polacy są zbulwersowani wy-
darzeniami w Iraku i Syrii,
bestialskim mordowaniem
ludzi pod przykrywką religii.
Jaki jest stosunek Turków, w
tym tych mieszkających w
Polsce, do samozwańczego
Państwa Islamskiego?
- W Turcji 99% społeczeństwa
sprzeciwia się działalności Pań-
stwa Islamskiego. Osobiście nie
spotkałem Turka, który deklaro-
wałby swoje poparcie dla tej or-
ganizacji. Jeżeli chodzi o
działalność terrorystyczną – bo
tylko w taki sposób należy oce-
niać działania Państwa Islam-
skiego – Turcy traktują ją nie
tylko jako zagrożenie dla wize-
runku islamu, lecz również jako
element zagrażający bezpieczeń-
stwu ich obywateli - zamieszku-
jących obszary bezpośrednio
sąsiadujące z terenami opano-
wanymi przez ISIL.  Jeżeli chodzi o
obecność tureckich zwolenników
Państwa Islamskiego w Polsce, to
sądzę, iż odnalezienie takiej
osoby jest zwyczajnie niemożliwe. 

Bojownicy ISIS twierdzą, że re-
prezentują prawdziwy islam? 
- Paradoksalnie ich działania w
oczywisty sposób zaprzeczają
deklarowanej przez nich religii.
Islam jest religią pokoju, miłości
oraz całkowitego oddania się
Bogu. W Koranie wielokrotnie
natrafiamy na słowa potępia-
jące przemoc – zarówno w kon-

tekscie fizycznym jak i ducho-
wym. Fethullah Gulen – postać,
która inspirowała powstawanie
naszej fundacji, wspaniały
uczony, człowiek o wielkim sercu
i ogromnej popularności wśród
muzułmanów – powiedział kie-
dyś: „Prawdziwy muzułmanin w
żadnym wypadku nie może być
terrorystą, ani też żaden terro-
rysta nie może być muzułmani-
nem”. Z całą stanowczością
podpisuję się pod tymi słowami. 

Jako Instytut Dialogu Dunaj
działacie w kilku krajach Eu-
ropy i szerzycie ideę dialogu
międzyreligijnego i między-
kulturowego. Zdajecie sobie
sprawę, że to wszystko, co
dzieje się w Iraku i Syrii, niwe-
czy wasz wysiłek i źle wpływa
na postrzeganie islamu? 
- Przyznam, że informacje me-
dialne odnośnie wydarzeń w
Syrii oraz Iraku są w krajach eu-

ropejskich odczytywane w nieco
odmienny sposób. Faktycznie
może to rodzić obawy przez isla-
mem. Jednak dla kogoś, kto stara
się lepiej zrozumieć tę kwestię
oczywistym staje się, że nie tak
wygląda nasza religia, że to nie
jest sposób postępowania godny
prawdziwego muzułmanina.
Każdy nasz krok stara się udo-
wadniać, że islam nie ma niczego
wspólnego z przemocą, agresją
czy prześladowaniami, jakich
dopuszcza się ISIS. Wiem, że na
świecie jest wiele miejsc, w któ-
rych wyznawcy różnych religii
żyją w zgodzie, a niekiedy nawet
tworzą ze sobą głębokie relacje
społeczne. Fundacja Dunaj Insty-
tut Dialogu będzie nadal kroczyć
swą ścieżką, ponieważ mamy
niezliczoną ilość dowodów na to,
że niezależnie od wyznania, ko-
loru skóry czy pochodzenia et-
nicznego, ludzie potrafią
okazywać sobie miłość szacunek
oraz tolerancję. Właśnie taki
świat pragniemy budować. 

Na świecie jest 1,6 miliarda
muzułmanów, a bojowników
ISIS jest ok. 34 tysiące. Czy
istnieje ryzyko, że Państwo
Islamskie urośnie w siłę? Jak
wiadomo, ochotnicy werbo-
wani są w całej Europie, USA,
Kanadzie, a nawet w Turcji.
- Trudno mi ocenić, w jaki spo-
sób dochodzi do werbowania
tych osób. Uważam jednak, że w

szeregach tej organizacji zdecy-
dowaną większość stanowią lu-
dzie wywodzący się z marginesu
społecznego, którym ISIS często
oferuje spłatę zobowiązań bądź
utrzymanie rodziny w zamian
za udział w działalności terro-
rystycznej, jak również byli prze-
stępcy, osoby po wieloletnich
wyrokach, najemnicy, a także
osoby słabe psychicznie, dla któ-
rych udział  w działaniach Pań-
stwa Islamskiego okazuje się
sposobem na polepszenie samo-
oceny. Zasmuca mnie najbar-
dziej, że po przykrywką
przekonań religijnych ludzie ci
są manipulowani przez małą
garstkę osób, których  intencje
pozostają nie do końca jasne. 

Polska postrzegana jest w Eu-
ropie jako kraj ultrareligijny,
ale tu nikt z nikim nie walczy z
powodów religijnych, nie za-
bija. Tu najwyżej urządza się
demonstracje i walczy na
słowa. Czy bestialstwo ISIS to
kwestia kultury?
- W pewnym stopniu zgodzę się
ze stwierdzeniem, że Polska to
kraj głęboko osadzony w kultu-
rze chrześcijańskiej. Jednak jest
to także kraj demokratyczny, z
dobrze wykształconą infra-
strukturą i nieograniczonym do-
stępem do informacji. Żadnej z
tych cech nie posiadają ani Irak,
ani Syria. 
Rozmawiała Anna Dolska 

to nie jest prawdziwa twarz islamu Prawko i klub Biegacza
1 października 2014 r. Oddział
Pilski wielkopolskiej „S” zawarł
porozumienie z najemcą prowa-
dzącym w budynku Oddziału
Szkołę Jazdy.

Na mocy tego porozumienia
od 1 października członkowie
Związku i ich rodziny mogą ko-
rzystać ze zniżki za kurs
prawa jazdy oraz badania le-
karskie kwalifikujące do
kursu. Szkoła Jazdy posiada
w naszym budynku profesjo-
nalną salę dydaktyczno-
szkoleniową, a szkolenia z
udzielania pierwszej pomocy
prowadzi nasz kolega Adam
Leszczewicz, ratownik me-
dyczny z pilskiego szpitala.

Tego samego dnia od-
było się pierwsze organiza-
cyjne spotkanie Klubu
Biegacza przy Oddziale Piła

NSZZ „Solidarność”. Wyzna-
czono cele i zadania do realiza-
cji. Do Oddziału spływają
informacje z organizacji o
związkowcach, którzy chcą re-
prezentować „Solidarność” w
różnych imprezach masowych.
ad

lESZno  BaSkEt 

cuP 2014
Juniorzy zespołu Polonia 1912
Leszno zajęli III miejsce w
Ogólnopolskim Turnieju  Ju-
niorek i Juniorów „LESZNO
BASKET CUP 2014”, który
odbył się we wrześniu br. w
Lesznie.

W zawodach wzięło udział
ok. 200 młodych koszykarzy i
koszykarek z Warszawy, Szcze-
cina, Wrocławia, Poznania, Pa-
bianic, Polkowic, Aleksandrowa

Łódzkiego, Zabrza, Kościana i
Leszna.

Nagrody i puchary ufundo-
wała Leszczyńska Fabryka
Pomp Sp. z o.o. w Lesznie
oraz wielkopolska. „Solidar-
ność”.

Przypomnijmy, że Juniorzy
Polonii 1912 Leszno od lat grają
z logo „Solidarność Wielkopol-
ska” na koszulkach.
bg

o proteście i wyborach 
Akcja protestacyjna pracowni-
ków Poczty Polskiej oraz udział
członków Związku w wyborach
samorządowych, to główne te-
maty posiedzenia Zarządu Re-
gionu Wielkopolska, który
obradował 6 października 2014 r.

Dlaczego pocztowcy 
chcą protestować
Powody ogłoszenia ogólnopol-
skiej akcji protestacyjnej przed-
stawił Witold Paluszak, członek
Prezydium Organizacji Między-
zakładowej NSZZ „Solidarność”
Pracowników Poczty Polskiej. W
połowie lipca br. zarząd firmy
wypowiedział obowiązujący od
2011 r. Zakładowy Układ Zbio-
rowy Pracy. Od 2015 r. praco-
dawca chce wprowadzić nowy
regulamin wynagradzania, z
którego miałaby zostać wyłą-
czona kadra menedżerska.

Od momentu podpisania
obecnie obowiązującego ZUZP
firma zaoszczędziła na pracow-
nikach (w wyniku ustępstw
związków zawodowych)  ok.
250 mln zł rocznie. Mimo to za-
rząd po trzech turach zwolnień
grupowych i likwidacji znacznej
części placówek pocztowych
wprowadził jednostronnie, bez
akceptacji związków, kolejne
trzy tury programu dobrowol-
nych odejść. Rocznie z pocztą
rozstawało się ok. 4000 pracow-
ników, w wyniku czego ze 102
tys. etatów w 2010 r. dziś pozos-
tało ok.78 tys. Oszczędności z
tego tytułu wyniosły ok. 150
mln zł rocznie.

W tym samym czasie zatrud-
nienie w administracji  war-
szawskiej centrali wzrosło o
ponad 70%. Wynagrodzenia
prezesów (6) minister admini-
stracji i cyfryzacji ustalił na 60-
90 tys. zł miesięcznie, a
ewentualne odprawy na 2 mln
złotych dla każdego. Poza tym w
spółkach stworzonych na orga-
nizmie Poczty i za jej pieniądze
zatrudnienie znalazło 17 kolej-
nych prezesów oraz 47 człon-
ków rad nadzorczych. Ponadto
30 dyrektorów central oraz ok.
500 menadżerów różnych
szczebli .

Dla porównania – podstawa
wynagrodzenia listonosza wy-
nosi  1800 zł brutto pod warun-
kiem, że jest zatrudniony na
pełnym etacie. Zdaniem za-
rządu jest to wynagrodzenie
wygórowane i należy je urynko-
wić.

Sytuacja wymaga radykal-
nego działania. Dlatego „S” or-
ganizuje ogólnopolską
manifestację 18 października
2014 r. przed Ministerstwem
Administracji i Cyfryzacji w
Warszawie. 

Związkowcy startują 
do samorządów
Wiele miejsca poświęcono wy-
borom samorządowym. Go-
ściem związkowców był
Tadeusz Dziuba, poseł PiS, kan-
dydat na prezydenta miasta
Poznania. 

Do władz samorządowych
różnych szczebli startować będzie
wielu członków wielkopolskiej
„Solidarności”. Rozmawiano o
sposobach promocji kandydatów
startujących pod szyldem „S”.
Ustalono m.in., że sylwetki kan-
dydatów oraz informacje o tym,
czym będą zajmować się kiedy
zostaną wybrani, znajdą się  w
specjalnym wydaniu informatora
Zarządu Regionu, który zostanie
skierowany do organizacji zakła-
dowych.  

Przed KZD
Podczas posiedzenia Zarządu
omówiono również przygoto-
wania do Krajowego Zjazdu De-
legatów NSZZ „Solidarność”, w
dniach 8-9 października w Biel-
sku-Białej. Podczas KZD wy-
brani zostaną członkowie
Komisji Krajowej oraz Krajowej
Komisji Rewizyjnej na kadencję
2014-2018. Wielkopolską „S” re-
prezentuje 16 delegatów. 

Szczególnym momentem było
wręczenie ks. Jarosławowi Wą-
sowiczowi statuetki „Przyjaciel
Solidarności”, przyznanej przez
pilską „S” jako wyraz wdzięcz-
ności za wieloletnią współpracę
ze Związkiem.

Spotkanie, które odbyło się
dwa tygodnie przed Krajowym
Zjazdem Delegatów, było okazją
do przedstawienia aktualnych
problemów znajdujących się w
polu zainteresowania Związku
na poziomie krajowym i regio-
nalnym.  

T. Majchorowicz powiedział,
że kończąca się właśnie kaden-
cja władz Związku była jedną z
najtrudniejszych, gdyż oprócz
zwyczajnej pracy na rzecz pra-
cowników Związek musiał się
zmagać z krucjatą antyzwiąz-
kową, która odbywała się za
przyzwoleniem ekipy sprawują-
cej władzę. Pozorowanie, a wła-
ściwe odrzucenie dialogu
społecznego jako cywilizowanej
formy współpracy partnerów
społecznych, zwolnienia dyscy-
plinarne działaczy związko-
wych, arogancja
funkcjonariuszy państwowych
– to atmosfera w jakiej Związek
musiał funkcjonować.

Jednym z priorytetowych
zadań „Solidarności” było zbu-

dowanie silnego zaplecza mery-
torycznego. Dzięki temu sku-
tecznie zaskarżone do
Trybunału Konstytucyjnego,
MOP czy EKZZ zostały niektóre
akty prawne przyjmowane
przez parlament, m.in. niektóre
zapisy dotyczące podwyższenia
wieku emerytalnego, prawa o
zgromadzeniach, prawa do
zrzeszania się osób pracujących
w formie samozatrudnienia.

W swoim wystąpieniu Jaro-
sław Lange podkreślał, jak
ważna jest solidarność w „Soli-
darności”. Ma to szczególne
znaczenie w kontekście zagro-

żeń płynących ze strony tych
pracodawców, którzy niechętnie
patrzą na zrzeszanie się pracow-
ników w kierowanych przez
nich firmach, utrudniają dzia-
łalność związkową, wyrzucają z
pracy działaczy związkowych.

Poruszano również kwestię
kandydowania członków
Związku w wyborach samorzą-
dowych.

Na zakończenie wszyscy zos-
tali zaproszeni na grilla. Roz-
mowy - nie tylko na tematy
związkowe - trwały jeszcze
długo po zakończeniu części
oficjalnej. bn

Działo się w Pile

Rozmowa z Yasinem Ozbekiem, Turkiem, prezesem Fundacji Dunaj Instytut Kultury 

W piątek, 26 września liderzy organizacji zakładowych „S” z oddziału pilskiego

spotkali się z wiceprzewodniczącym Komisji Krajowej Tadeuszem Majchrowi-

czem oraz przewodniczącym Zarządu Regionu Wielkopolska Jarosławem

Lange i wiceprzewodniczącym Ryszardem Górnym.

Gościem Zarządu Regionu był

Tadeusz Dziuba (z lewej) 


