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Z ba dań prze pro wa dzo nych
przez AR Ry nek i Opi nia Eu ro -
mo ni tor In ter na tio nal i Eu ro stat
wy ni ka, że za wpro wa dze niem
ta kie go roz wią za nia opo wia da
się 52% Po la ków. 

– Han del trze ba ogra ni czyć
za rów no ze wzglę dów spo łecz -
nych, jak i go spo dar czych – mó -
wi ła w „Wy wia dzie Te le sko pu”
Ewa Cheł mi niak, prze wod ni -
czą ca „S” w H&M Lo gi styk
w Gąd kach. – Opo wia da ją się
za tym sa mi pra co daw cy, wi dząc
po trze bę ogra ni cze nia han dlu
w nie dzie le. W Ko mi te cie Ini -
cja ty wy Usta wo daw czej Usta wy
o ogra ni cze niu han dlu w nie -
dzie le jest wie lu przed sta wi cie li
pra co daw ców. Ich pro po zy cje są
nie kie dy bar dziej ry go ry stycz ne
niż „S”. Li sta człon ków Ko mi te -
tu znaj du je się na stro nie
www.wol na nie dzie la.pl

Dru gim uczest ni kiem au dy -
cji emi to wa nej na an te nie te le -
wi zji re gio nal nej był Ja cek
Sil ski, pre zes WZP Le wia tan.
Ku za sko cze niu pro wa dzą ce go
pro gram i E. Cheł mi niak po parł
on ini cja ty wę „S” i przed ka me -
ra mi zło żył swój pi sał na kar cie
zbie ra nia pod pi sów. Za strzegł,

że zro bił to ja ko oso ba pry wat -
na, a nie w imie niu Le wia ta na. 

– Zda ję so bie spra wę, że to
ogra ni cze nie zmniej szy do cho dy
przed się bior ców, ale na pew no
nie o 1/7. Na le ży przy po mnieć,
co się dzia ło, gdy kon sul to wa li -
śmy 13 dni wol nych od han dlu
w świę ta pań stwo we i ko ściel ne.
Wy da wa ło się, że bę dzie ka ta -

stro fa, tym cza sem nic się nie sta -
ło. Je że li lu dzie nie zro bią za ku -
pów w nie dzie le, uczy nią to je
w in ne dni ty go dnia – mó wił J.
Sil ski. 

– Pro blem z han dlem w nie -
dzie le i świę ta po ja wił się w mo -
men cie wcho dze nia na pol ski
ry nek za gra nicz nych sie ci han -
dlo wych – przy po mi na Al fred

Bu ja ra, prze wod ni czą cy Kra jo -
we go Se kre ta ria tu Han dlu NSZZ
„S”. – My śmy już 25 lat te mu
wska zy wa li, że to jest zły kie ru -
nek, że to się ob ró ci na nie ko -
rzyść pra cow ni ków. Han dlo wa
So li dar ność od wie lu lat or ga ni -
zu je róż ne go ro dza ju kam pa nie
skie ro wa ne za rów no do pra co -
daw ców, jak i do klien tów, np.
„Nie ro bię za ku pów w nie dzie lę”.
Uda ło się nam przed la ty, dzię ki
tym kam pa niom i straj ko wi wło -
skie mu w Bo że Cia ło, wpro wa -
dzić 12 dni świą tecz nych
wol nych od pra cy w han dlu,
w tej chwi li jest ich 13.

Zgod nie z pro po no wa nym
pro jek tem, za kaz han dlu w nie -
dzie le miał by do ty czyć wszyst -
kich skle pów, bez wzglę du
na ich wiel kość. Prze wi dzia no
jed nak moż li wość sprze da ży
m.in. na sta cjach pa liw, w kio -
skach, pie kar niach, szpi ta lach
czy na dwor cach, oraz w wy bra -
ne nie dzie le ro ku, np. Nie dzie lę
Pal mo wą czy w week end
przed Bo żym Na ro dze niem. 

,,Od zy skaj my nie dzie lę dla
ro dzin”, gło si „So li dar ność”
i prze ko nu je, że moż na ten dzień
spę dzać w ro dzin nym gro nie,
z da la od ga le rii han dlo wych.

– Pra cow ni cy su per mar ke tów
po trze bu ją wol nych nie dziel. Kie -
dyś w ostat ni dzień ty go dnia skle -
py by ły nie czyn ne. To po zwa la ło
spę dzić ten dzień w ro dzin nym
gro nie. Te raz nie ma na to
szans – mó wi Piotr Adam czak
z Kra jo wej Sek cji Pra cow ni ków
Han dlu NSZZ „S”, prze wod ni czą -
cy „S” w sie ci „Bie dron ka. 

w Zakaz handlu w niedziele miałby objąć nie tylko 1,5 mln
pracowników tej branży, ale także kilkaset tysięcy
zleceniodawców.

w Po złożeniu wniosku odbędzie się w Sejmie pierwsze
czytanie, po którym ustawa trafi do komisji sejmowej,
gdzie ostatecznie zostanie wypracowany kształt ustawy.

w Ustawa zakłada liczne wyłączenia dopuszczające handel
w niedzielę np.: na stacjach benzynowych, w kioskach,
sklepach na dworcach autobusowych, kolejowych,
portach lotniczych, strefach wolnocłowych, piekarniach,
obiektach infrastruktury kryzysowej, szpitalach, szkołach.

w Projekt ustawy wraz z uzasadnieniem oraz kartę
do zbierania podpisów można pobrać ze strony
www.wolnaniedziela.pl

Wol ne nie dzie le w han dlu
Do końca sierpnia 2016 r. „Solidarność” zbiera podpisy pod inicjatywą
ustawodawczą ograniczenia pracy w niedziele.

Zda niem „So li dar no ści” moż li -
wość zrze sza nia się w związ kach
za wo do wych po win no  przy słu -
gi wać wszyst kim za trud nio nym
na umo wach cy wil no praw nych.
Po win ni też mieć oni peł nię
praw związ ko wych. Pra co daw cy
chcą te upraw nie nia ogra ni czyć,
uza leż nia jąc je od licz by osób
two rzą cych za kła do wą or ga ni -
za cję związ ko wą. 

O pro jek cie zmia ny usta wy
o związ kach za wo do wych roz -
ma wia li człon ko wie ze spo łu Ra -
dy Dia lo gu Spo łecz ne go ds.
pra cy i ubez pie czeń spo łecz -
nych.

Pra co daw cy chcą zmia ny po -
ję cia „pod mio tu za trud nia ją ce -
go” na „pra co daw cę”, a tym
sa mym wpro wa dze nia od ręb ne -
go od ko dek so we go po ję cia

„pra co daw cy” na po trze by usta -
wy o związ kach za wo do wych.

NSZZ „So li dar ność” ak cep -
tu je ta ką zmia nę. Wi dzi jed nak
ko niecz ność za gwa ran to wa nia
bez wa run ko we go pra wa ko ali -
cji wo lon ta riu szom, sta ży stom
i in nym oso bom świad czą cym
oso bi ście pra cę bez wy na gro -
dze nia.

Chce też, by wo lon ta riu sze
i sta ży ści by li ob ję ci ukła da mi
zbio ro wy mi. Pod trzy mu je sta -
no wi sko o po trze bie wy dłu że nia
ter mi nu na za wia do mie nie są du
o zmia nie sta tu tu or ga ni za cji
związ ko wej or ga ni za cji związ ko -
wej do 30 dni od da ty pod ję cia
sto sow nej uchwa ły.

„So li dar ność” nie go dzi się, by
upraw nie nia za kła do wej or ga ni -
za cji związ ko wej przy słu gi wa ły

wy łącz nie or ga ni za cji zrze sza ją -
cej co naj mniej 10 pra cow ni ków.
Ar gu men tu je, że sta no wi to za -
prze cze nie isto ty roz sze rza nia
pra wa ko ali cji na oso by wy ko nu -
ją ce pra cę za rob ko wą ze wzglę -
du na fakt, iż pol ski mo del ru chu
związ ko we go zbu do wa ny jest
na upraw nie niach za kła do wej
or ga ni za cji związ ko wej.

Sła wo mir Adam czyk w imie -
niu trzech cen tral związ ko wych
po wie dział, że nie ma zgo dy
na pro po zy cję, by licz ba 10 pra -
cow ni ków by ła de cy du ją cym
kry te rium – je śli cho dzi
o upraw nie nia   or ga ni za cji
związ ko wej. – Lu dziom wy ko -
nu ją cym pra cę eko no micz nie
za leż ną trze ba za pew nić wła ści -
wy po ziom ochro ny – po wie -
dział.

Jak mó wi ła eks pert ka NSZZ
„So li dar ność” Bar ba ra Sur dy -
kow ska, moż na wpro wa dzić roz -
wią za nie, że oso by sta no wią ce
za lą żek ko mi sji za kła do wej ma -
ją od po wied ni po ziom wy na gro -
dze nia, pra cu ją  przez okre ślo ną
licz bę go dzin, są za trud nio ne
przez dłuż szy czas. Nie mo że być
jed nak tak, by fakt, iż da ne oso -
by pra cu ją na umo wy cy wil no -
praw ne od bie rał im moż li wość
two rze nia za kła do wej or ga ni za -
cji związ ko wej oraz ko rzy sta nia
z upraw nień związ ko wych.

– Two rzy to bo wiem cał ko wi -
tą ilu zo rycz ność roz sze rze nia
pra wa ko ali cji wy ma ga ne go
przez   pra wo   mię dzy na ro do -
we – pod kre śli ła.

An na Gra bow ska, 
„Ty go dnik So li dar ność”

Zwią zek też dla pra cu ją cych 
na umo wach śmie cio wych

Ewa Cheł mi niak i Ja cek Sil ski, pre zes Wiel ko pol skie go Związ ku
Pra co daw ców Le wia tan, któ ry pod pi su je się pod ogra ni cze niem
han dlu w nie dzie le

Pre zy dium KK po zy tyw nie oce -
ni ło de cy zję rzą du w spra wie
ob ni że nia wie ku eme ry tal ne go,
jed nak na dal bę dzie po dej mo -
wać dzia ła nia, aby w usta wie
zna lazł się za pis o wy ma ga nym
za miast wie ku (60 lat dla ko -
biet i 65 lat dla męż czyzn) okre -
sie skład ko wym bez wzglę du
na wiek: 35 lat dla ko biet i 40
lat dla męż czyzn.

„So li dar ność” przy po mi na,
że ob ni że nie wie ku eme ry tal ne -
go jest speł nie niem de kla ra cji
zło żo nej pod czas  Ogól no pol -
skich Dni Pro te stu w 2012 ro ku.
Wte dy Piotr Du da, li der Związ -
ku obie cał, że usta wa PO-PSL

o pod wyż sze niu wie ku eme ry -
tal ne go tra fi do ko sza.

Da ta wej ścia w ży cie no -
wych prze pi sów o ob ni że niu
wie ku eme ry tal ne go jest bar -
dzo od le gła. Pre zy dium KK
ocze ku je jej zmia ny. Jed no cze -
śnie pod kre śla, że nie re zy gnu -
je z dal szych sta rań o zmia ny
za pi sów tak, aby pra cow ni cy
le gi ty mu ją cy się okre sem
skład ko wym 35 lat dla ko biet
i 40 dla męż czyzn rów nież
mo gli przejść na eme ry tu rę.
„So li dar ność”   in for mu je, że
po dej mie w tej kwe stii dal sze
dzia ła nia wy ni ka ją ce z upraw -
nień związ ku za wo do we go. 

Roz ma wiaj my da lej 

Do zo ba cze nia
w Pol sce
Orędzie papieża Franciszka
do Polaków z okazji
Światowych Dni Młodzieży 

Zbliża się dzień rozpoczęcia 31. Światowych Dni Młodzieży,
który wzywa mnie na spotkanie młodych z całego świata,
zwołanych do Krakowa. Daje mi on także pomyślną okazję, by
spotkać ukochany naród polski. Wszystko odbywać się będzie
pod znakiem Miłosierdzia, w tym Roku Jubileuszowym oraz we
wdzięcznej i oddanej pamięci o św. Janie Pawle II, który był
architektem Światowych Dni Młodzieży i zarazem
przewodnikiem narodu polskiego w jego niedawnej dziejowej
drodze ku wolności.

Drodzy młodzi Polacy, wiem, że od dawna przygotowujecie
się, przede wszystkim przez modlitwę, na wielkie spotkanie
w Krakowie. Z serca wam dziękuję za wszystko co robicie oraz
za miłość, z jaką to czynicie; już teraz ściskam was
i błogosławię.

Drodzy młodzi ze wszystkich stron Europy, Afryki, Ameryki,
Azji i Oceanii! Błogosławię również wasze kraje, wasze
pragnienia i waszą drogę do Krakowa, aby były pielgrzymką
wiary i braterstwa. Niech Pan Jezus da wam łaskę
doświadczenia w was Jego własnych słów: „Błogosławieni
miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”.

Bardzo pragnę się z wami spotkać, aby dać światu nowy
znak harmonii, mozaikę różnych twarzy, tak wielu ras,
języków, ludów i kultur, wszystkich jednak zjednoczonych
w imię Jezusa, który jest Obliczem Miłosierdzia.

A teraz zwracam się do was, drodzy synowie i córki narodu
polskiego! Czuję, że jest to wielki dar od Pana, aby stanąć
między wami, bo jesteście narodem, który w swoich dziejach
pokonał wiele doświadczeń, także bardzo ciężkich i poszedł
naprzód z mocą wiary, wspierany macierzyńską ręką Maryi
Dziewicy.

Jestem przekonany, że pielgrzymka do sanktuarium
w Częstochowie będzie dla mnie zanurzeniem w tej
wypróbowanej wierze i będzie to dla mnie bardzo dobre.
Dziękuję wam za modlitwy, którymi przygotowujecie moją
wizytę. Dziękuję biskupom i kapłanom, zakonnikom
i zakonnicom, wiernym świeckim, zwłaszcza rodzinom, którym
symbolicznie przynoszę posynodalną adhortację apostolską
„Amoris laetitia”. To rodziny pokazują, jakie jest moralne
i duchowe „zdrowie” narodu. Dlatego św. Janowi
Pawłowi II tak bardzo zależało na narzeczonych, młodych
małżeństwach i rodzinach. Idźcie dalej tą drogą!

Drodzy bracia i siostry, przesyłam wam to orędzie jako
dowód mojej życzliwości. Trwajmy zjednoczeni
na modlitwie. I do zobaczenia w Polsce!

Dro dzy Bra cia i Sio stry!
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– Star sze sa mot ne oso by la tem spę dza ją ca łe
dnie w czte rech ścia nach swo ich dusz nych miesz -
kań – mó wi Jo an na Miel cza rek, Dy rek tor Sto wa -
rzy sze nia „ma li bra cia Ubo gich”, któ re po ma ga
osa mot nio nym star szym oso bom. – One nie ma -
ją szans na sa mo dziel ny wa ka cyj ny wy jazd: przez
stan zdro wia, ogra ni czo ną mo bil ność, trud ną sy -
tu ację fi nan so wą. Co im po zo sta je? Za zwy czaj
okno i te le wi zor.

Stąd po mysł na jed no dnio we wy ciecz ki za mia -
sto dla pod opiecz nych Sto wa rzy sze nia. Trwa ko -
lej na edy cja wa ka cyj nej ak cji. – Tych kil ka go dzin
za mia stem to dla na szych pod opiecz nych wiel ka
rzecz – prze ko nu je Jo an na Ja wor ska, ko or dy na -
tor ka wo lon ta ria tu w Sto wa rzy sze niu. – Tam,
na ło nie przy ro dy, z da la od miej skie go ha ła su mo -
gą od po cząć od sa mot no ści i pro ble mów, spę dzić
czas wśród lu dzi. Oprócz zie le ni i świe że go po wie -
trza, ma ją wo lon ta riu szy, któ rzy słu żą ra mie niem,
po mo gą wsiąść do au to ka ru, przejść kil ka kro ków.

Po twier dza ją to sło wa 90-let niej pa ni Kry sty ny,
pod opiecz nej Sto wa rzy sze nia:

– Naj bar dziej mi się po do ba to, że się lu dzi star -
szych, nie peł no spraw nych wy cią ga z do mu, z sa -
mot no ści, z czte rech ścian, z te go pa trze nia w su fit,
jak to się mó wi po pu lar nie, że moż na wy je chać,
na brać sił, od po cząć. Ja tak bar dzo na to cze kam,
cho ciaż wiem, że to ma sę tru du kosz tu je…

Po móc mo że każ dy, wy star czą chę ci i do za em -
pa tii.

– Jed no ra zo wo na wy ciecz kę mo że my za -
brać 30 osób – mó wi Jo an na Miel cza -
rek – a pod opie ką ma my bli sko 300 sa mot nych
star szych osób w War sza wie, Po zna niu i Lu bli nie.
Chce my, aby każ da z nich mo gła choć raz wy je -
chać te go la ta na wy ciecz kę za mia sto. Dla te go
wspar cie dar czyń ców jest tak waż ne.

w Ak cję Sto wa rzy sze nia „ma li bra cia Ubo gich”
moż na wes przeć na stro nie 
http://www.ma li bra cia.org.pl/wa ka cje/

w Aby uzy skać szcze gó ło we in for ma cje pro si my
o kon takt z Jo an ną Miel cza rek: 
e -ma il: in fo@ma li bra cia.org.pl,
tel. 501 151 045

Dr Gra ży na Mi lew ska zgi nę ła
1 lip ca r. w Ta trach. By ła wspa nia -
łym le ka rzem, czło wie kiem głę bo -

kiej wia ry w Bo ga, ko cha ją cym lu -
dzi. Sta no wi ła przy kład nie złom -
nej uczci wo ści, do bro czło wie ka,
to był dla niej naj wyż szy cel. Wal -
czy ła z nie pra wo ścią, po ma ga ła
po krzyw dzo nym, czym czę sto na -
ra ża ła się pra co daw com.

Ja ko prze wod ni czą ca „So li -
dar no ści” w Po znań skim Ośrod -
ku Spe cja li stycz nych Usług
Me dycz nych by ła trzy krot nie
wy rzu ca na z pra cy i trzy krot nie
przy wra ca na. Ta jej nie złom ność
sta no wi dla nas nie do ści gnio ny
wzór.

Trud no nam po go dzić się z Jej
odej ściem, ale na za wsze po zo -
sta nie w na szych ser cach i mo -
dli twie.

Han na Phi lips, 
prze wod ni czą ca 

Se kre ta ria tu Ochro ny Zdro -
wia Re gion Wiel ko pol ska

•••
Gra ży na by ła czło wie kiem nie -

złom nych za sad. Ko cha ła lu dzi
bez wzglę du na to, kim by li. Ca łe
swo je ży cie po świę ci ła ro dzi nie,
pra cy za wo do wej w Po znań skim
Ośrod ku Spe cja li stycz nych Usług
Me dycz nych i „So li dar no ści”, któ -
rej prze wod ni czą cą by ła przez
sześć ka den cji. 

Łą czy ła Ją bli ska przy jaźń
z Wan dą Pół taw ską, przy ja ciół ką
Pa pie ża św. Ja na Paw ła II. Ta zna -
jo mość by ła dla Gra ży ny szcze -
gól nym źró dłem od wa gi i si ły. 

By ła wspa nia łą oso bą, nie za -
stą pio nym le ka rzem i związ kow -
cem. Smu tek, któ ry wszy scy
dzi siaj czu je my, uczu cia ża lu
i pust ki prze mi ną, gdy przy wo -
ła my Gra ży nę w na szych wspo -
mnie niach. 

Ur szu la Mon tow ska

4 stycz nia 1944 r. Ar mia Czer -
wo na prze kro czy ła przed wo jen -
ną gra ni cę pol sko -ra dziec ką
na Wo ły niu. Był to sy gnał
do roz po czę cia przez Ar mię Kra -
jo wą Ak cji „Bu rza” – ope ra cji
woj sko wej i po li tycz nej, po zwa -
la ją cej ob jąć wła dzę na te re nie
Pol ski przez pra wo wi ty rząd
Rze czy po spo li tej.

Wal ka AK z Niem ca mi mia ła
być do wo dem na to, że Po la cy
nie zło ży li bro ni. So wie ci by li
jed nak bez względ ni: w cza sie
walk z Niem ca mi ko rzy sta li ze
wspar cia AK, na stęp nie jed nak
pol skie jed nost ki by ły roz bra ja -
ne, a żoł nie rze aresz to wa ni bądź
wcie la ni do jed no stek pod po -
rząd ko wa nych ko mu ni stom.
Pol ska spod oku pa cji nie miec -
kiej stop nio wo do sta wa ła się
pod oku pa cję so wiec ką. Je dy ną
na dzie ją na wspar cie pol skich
aspi ra cji nie pod le gło ścio wych
by ło wo ła nie o po moc do wol -
ne go, de mo kra tycz ne go świa ta.
Po pły nę ło ono z ser ca Pol ski,
z jej sto li cy – War sza wy, w któ -
rej 1 sierp nia 1944 r. wy bu chło
po wsta nie. Te go wo ła nia nikt
jed nak nie chciał słu chać…

1 sierp nia 2016 r. mi ną 72 la ta
odwy bu chu Po wsta nia War szaw -
skie go. W Pol sce te go dnia
ogodz.17 za trzy ma się ruch ulicz -
ny, za wy ją sy re ny. My śli po bie gną
ko lej ny raz ku 63 po wstań czym
dniom. Przy po mnij my świa tu
o zry wie wol no ści! 

Spe cjal nie na tę oka zję In sty tut
Pa mię ci Na ro do wej przy go to wał
trzy ar ty ku ły przy po mi na ją ce
o ak cji „Bu rza” oraz Po wsta niu
War szaw skim. Są to:

• fil co wa na klej ka przed sta -
wia ją ca sym bol Pol ski Wal czą -
cej, któ rą moż na na kle ić
na ra mię, czap kę, ple cak etc.

• trwa ła i od por na na wa run -
ki at mos fe rycz ne na klej ka na sa -
mo chód

• bia ło -czer wo na opa ska od -
bla sko wa

Jak zdo być te ar ty ku ły? To pro -
ste: w dniach 25 lip ca – 3 sierp nia
w wy bra nych mia stach na ha sło
„Bu rza. Bi twa o Pol skę” każ dy
otrzy ma dar mo wy pa kiet ar ty ku -
łów po wstań czych – na klej kę fil -
co wą, na klej kę nasa mo chód oraz
opa skę. Li sta miej sco wo ści oraz
ad re sy punk tów od bio ru na stro -
nie www.pa miec.pl/bu rza.

Po znań:
• Cen trum Edu ka cyj ne IPN

„Przy sta nek Hi sto ria” w Bi blio -
te ce Ra czyń skich,  plac Wol no -
ści 19. W ak cji bio rą udział tak że

fi lie Bi blio te ki Ra czyń skich
w Po zna niu.

• Cen trum In for ma cji Miej -
skiej – ul. Ra taj cza ka 44, ul. Sta -
ry Ry nek 59/60, ul. Dwor co wa 2,
hol Dwor ca PKP, ul. Bu kow -
ska 285, lot ni sko Ła wi ca. 

• Wiel ko pol skie Mu zeum Nie -
pod le gło ści – Mu zeum Po wsta nia
Wiel ko pol skie go1918–1919 (Od -
wach), ul. Sta ry Ry nek3, Mu zeum
Ar mii Po znań, ale ja Ar mii Po -
znań – Park Cy ta de la, Mu zeum
Uzbro je nia, ale ja Ar mii Po znań
Park Cy ta de la, Mu zeum Mar ty ro -
lo gii Wiel ko po lan – Fort VII, ale ja
Pol ska, Mu zeum Po wsta nia 
Po znań skie go – Czer wiec 1956, 
ul. św. Mar cin 80/82 (Za mek). 

Region Wielkopolska NSZZ Solidarność zaprasza na Jubileuszowy 5. Turniej Piłkarski z okazji Dnia
Solidarności i Wolności, który odbędzie się w sobotę 27 sierpnia br. w godz. 13.00-20.00 na boisku
Młodzieżowego Ośrodka Sportowego przy ul. Gdańskiej 1 w Poznaniu. Organizatorem rozgrywek
jest projekt Kibice Razem-Lech Poznań.

Zapisy pod adresem mailowym:
liga@wiaralecha.pl potrwają do dnia 22 sierpnia br. 
Liczba miejsc jest ograniczona
(maksymalnie 24 ekipy). 

Koszt udziału w turnieju (netto):
• 200 PLN (płatne maksymalnie do 10 sierpnia)
• 250 PLN (płatne maksymalnie do 22 sierpnia)

Zespoły będą występowały w składach: 6-osobowych
(5 zawodników zpola + bramkarz). Każda drużynama
zagwarantowany udział (w zależności od liczby
zgłoszonych drużyn i ustalonego systemu rozgrywek)
w minimum 3 (1x12 min.) lub 4 (1x10 min.) meczach.

Więcej informacji o turnieju: www.solidarnosc.poznan.pl, www.lechpoznan.kibice-razem.pl 
oraz na profilach: fb: www.facebook.com/solidarnosc.poznan, 
www.facebook.com/LechPoznanKibiceRazem, www.facebook.com/wlliga.
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To już piąty turniej 

Ak cja Bu rza – Bi twa o Pol skę
72. rocz ni ca wy bu chu Po wsta nia War szaw skie go 

www.po znan.ipn.gov.pl/pl7/
ak tu al no sci/35865,72-rocz ni ca -wy bu chu -Po wsta nia -War szaw skie go -Ak cja -Bu rza -Bi twa -o -Pol ske.

Gra ży na Mi lew ska 

Dzień wa ka cji 
dla se nio ra

W maju pani Zofia skończyła 85 lat. Nie ma rodziny. Porusza się o kulach.
Sama nie wyjdzie z domu. Zostało jej tylko wspomnienie wakacji sprzed
lat. I okno… To w nim spędza większość dnia: – Patrzę na ludzi, na tę zieleń
piękną, a mój żywot zamyka się w czterech ścianach – mówi. – Tęsknię
za zieloną trawą, szumem drzew i mleczami na łące.


