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PROTEST PRZED LIDL-em
Ok. 700 osób pikietowało
9 września przed siedzibą
zarządu spółki Lidl Polska
w Tarnowie Podgórnym.
Solidarność domagając się
poprawy warunków pracy
w centrach dystrybucyjnych należących do tej sieci
handlowej oraz przywrócenia do pracy zwolnionych
działaczy związkowych.
Do końca września trwać
będzie internetowa kampania Solidarności i Uni
Global, światowej federacji
związków zawodowych
zrzeszających m.in. pracowników handlu, polegająca na wysyłaniu drogą
elektroniczną petycji
w sprawie sytuacji w polskich sklepach Lidl do
centrali sieci w Niemczech.
W akcji można wziąć udział za pośrednictwem specjalnej strony internetowej
http://www.labourstartcampaigns.net.

Półmaraton Philipsa
W Pile
W niedzielę 7 września w Pile odbył się
Międzynarodowy
Półmaraton PHILIPSA,
w którym brali udział członkowie NSZZ
„Solidarność” z organizacji Oddziału Piła.
Po dobiegnięciu do mety członkowie NSZZ „S”
postanowili założyć przy Oddziale Piła Klub
Biegacza, z czego się bardzo cieszymy
i życzymy wielu sukcesów.
Na zdjęciu: Ryszard Kemnitz
I Paweł Politowski.

Ogród Zamkowy
im. Ofiar Katynia i Sybiru
Zarząd Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność”
poparł inicjatywę Stowarzyszenia Katyń, Związku
Sybiraków i grupy radnych Miasta Poznania
o nadanie parkowi u zbiegu al. Niepodległości i ul. Fredy
nazwy Ogród Zamkowy im. Ofiar Katynia
i Sybiru.
Odsłonięcie Pomnika Ofiar Katynia i Sybiru 17 września 1999 r., w 60 rocznicę napaści ZSRR na
Polskę - sprawiło, że miejsce to nabrało symbolicznego
znaczenia. Nadanie parkowi nazwy upamiętniającej
Golgotę Wschodu będzie konsekwencją procesu
utrwalania pamięci o naszej historii, z którą
nierozerwalnie związany jest los Ofiar sowieckiego
reżimu - napisano w stanowisku skierowanym do
Prezydenta i Rady Miasta Poznania.

Znaczki poczty podziemnej w siedzibie “Solidarności”
Ksiądz Jerzy naszym Patronem
Na wniosek NSZZ “Solidarność” złożony do Watykanu za
pośrednictwem Episkopatu Polski, Kongregacja Kultu Bożego
i Dyscypliny Sakramentów z upoważnienia Papieża Franciszeka
podjęła decyzję o ustanowieniu naszego kapelana, bł. ks. Jerzego
Popiełuszki patronem Niezależnego Samorządnego Związku
Zawodowego “Solidarność”.
Dekret został odczytany podczas rocznicowej mszy św. w Bazylice
św. Brygidy w Gdańsku przez Metropolitę Gdańskiego ks. Abp
Sławoja Leszka Głódzia.
Decyzję o złożeniu takiego wniosku podjął Krajowy Zjazd Delegatów
w październiku 2010 roku we Wrocławiu.

Do końca września w siedzibie wielkopolskiej
„S” można oglądać znaczki poczty podziemnej
z lat stanu wojennego. Filateliści i dawni
kolporterzy prezentują na niej kolekcję stempli,
kopert i wydawnictw drugiego obiegu z lat 80.
Otwarcie wystawy odbyło się 15 września 2014
r. Znaczki można oglądać od poniedziałku do
piątku w godz.
12.00-15.00 w siedzibie
Regionu Wielkopolska przy ul. Metalowej 7.
Na zdjęciu: O historii prezentowanych
znaczków opowiadał Henryk Brzozowski,
posiadacz jednej z największych kolekcji
wydawnictw filatelistycznych tamtego okresu.

