
Jarosław Lange przewodniczący
wielkopolskiej „Solidarności
został powołany przez Prezy-
denta Andrzeja Dudę do Rady
Dialogu Społecznego. Pierw-
szym przewodniczącym RDS
został Piotr Duda szef „Solidar-
ności”. Przewodniczący będą się
co roku zmieniali - na przemian
będą to reprezentanci związ-
ków, pracodawców i rządu. Spo-
łecznym doradcą Prezydenta
będzie Agnieszka Lenartowicz-
Łysik. 

- Liczę na rolę Rady Dialogu
Społecznego w budowie lepszej
Polski - powiedział Prezydent
Andrzej Duda, który w czwartek
22 października powołał człon-
ków nowego forum współpracy
przedstawicieli pracowników,
pracodawców i rządu. 

Prezydent przypomniał, że
podczas jego rozmów z miesz-
kańcami Polski bardzo często
pojawiał się problem braku dia-
logu. Podkreślił, że ogromnie
liczy na rolę RDS w budowie

lepszej Polski, w zapewnieniu
krajowi zrównoważonego roz-
woju. - By było poczucie solida-
ryzmu społecznego, żeby ono
było w obywatelach odbudowy-
wane - zaznaczył. - Fundamen-
talne znaczenie dla realizacji
tych zadań ma dialog. Dialog ro-
zumiany jako dążenie do poro-
zumienia w sprawach ważnych
- powiedział prezydent.

Dziękował za „ważny i zna-
czący” gest wobec prezydenta i
konstytucji - wprowadzenie do
Rady Dialogu Społecznego
przedstawiciela głowy państwa.

Zadaniem Rady jest prowa-
dzenie dialogu społecznego w
celu zapewnienia warunków
właściwego rozwoju społeczno-
gospodarczego oraz zwiększe-
nia konkurencyjności polskiej
gospodarki i spójności społecz-
nej. Rada ma także w sposób
praktyczny realizować zasadę
partycypacji i solidarności spo-
łecznej.
prezydent.pl, bn

Jak wynika z nieoficjalnych
jeszcze informacji 25 paździer-
nika 2015 r. nastał kres 8-let-
nich rządów PO i PSL. To dobra
wiadomość dla naszego kraju i
dla „Solidarności”. 

Przez wiele ostatnich lat mó-
wiliśmy, że były to rządy bar-
dzo niekorzystne z punktu
widzenia dbałości o ważne
sprawy pracownicze i spo-
łeczne. 

Prawo i Sprawiedliwość naj-
prawdopodobniej będzie rzą-
dziło samodzielnie. To jest
dobry prognostyk na przyszłość
i zapowiedź  realizacji tych ele-
mentów kampanii wyborczej,
które były zbieżne z postula-
tami Związku, takich, jak m.in.
umowy śmieciowe, emerytury,
płaca minimalna.

Liczymy na daleko idącą
współpracę z Prawem i Spra-

wiedliwością w sprawach pra-
cowniczych i społecznych na
forum nowo powołanej Rady
Dialogu Społecznego.

Warto szczególnie podkre-
ślić, że Prawo i Sprawiedliwość
uzyskało zdecydowane popar-
cie ludzi  młodych i wykształ-
conych. 

Oznacza to istotne przesu-
nięcie elektoratu i zaprzecze-
nie tezie głoszonej przez PO, że

młodzi, wykształceni, z dużych
miast to żelazny elektorat tej
partii. 

Na uwagę zasługuje również
duża zmiana na lokalnej sce-
nie politycznej. Zwycięstwo
Prawa i Sprawiedliwości w
Wielkopolsce, która dotychczas
była bastionem PO, świadczy o
tym, jak bardzo ludzie mieli
dosyć rządów tego stylu rzą-
dzenia.

Prezydent powołał
Radę Dialogu 
Społecznego
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Nieoficjalne wyniki wyborów komentuje 

przewodniczący wielkopolskiej „Solidarności” JAROSŁAW LANGE

Piotr Duda odwiedził leszczyńskich
związkowców

W RDS będzie zasiadać 59 osób. Nowa Rada, w odróżnie-
niu od Komisji Trójstronnej, ma być ciałem niezależnym, w
którym każda ze stron ma równe prawa. W Radzie po
ośmiu członków będą miały „Solidarność”, OPZZ i Forum
Związków Zawodowych, a po sześciu cztery organizacje
pracodawców - Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy RP,
Business Centre Club i Związek Rzemiosła Polskiego. Pre-
zydent oraz prezesi NBP i GUS będą mieli swoich  przed-
stawicieli z głosem doradczym.

W sztabie PiS: oczekiwanie na wyniki…                                           i  radość po ich ogłoszeniu

Przewodniczący „Solidarności”
Piotr Duda w środę 21 paździer-
nika odwiedził oddział leszczyń-
ski wielkopolskiej „Solidarności”.
Wraz z szefem Oddziału Karolem
Pabisiakiem,  szefami regionów:
Wielkopolska Płd. - Janem Mo-
sińskim i Wielkopolska - Jarosła-
wem Lange oraz Sylwią
Maćkowiak ze Stowarzyszenia
„Nasz Dom” spotkał się z dzien-
nikarzami na konferencji praso-
wej, a po południu ze
związkowcami w rawickim
Domu Kultury. Przewodniczący
Związku zachęcał również do
głosowania na kandydata PiS
Jana Mosińskiego.

Zarówno z przedstawicielami
mediów, jak i mieszkańcami Ra-
wicza rozmawiał o sprawach

ważnych nie tylko dla związku
zawodowego, ale także o znacze-
niu dialogu społecznego dla  cy-
wilizowania warunków życia w
naszym kraju.  

Podkreślił, że jednym z ele-
mentów tego systemu jest part-
nerskie współdziałanie

związków zawodowych, praco-
dawców i rządu. Takim właśnie
filarem będzie Rada Dialogu
Społecznego, której członków 22
października nominuje Prezy-
dent RP Andrzej Duda. Rada za-
stąpi Komisję Trójstronną, którą
związki zawodowe – „Solidar-

ność”, OPZZ i FZZ - opuściły dwa
lata temu, w proteście przeciwko
rządowi Donalda Tuska. Prace
nad ustawą o Radzie Dialogu za-
inicjował NSZZ „Solidarność”,
ale co ważne – w przygotowanie
projektu ustawy bardzo zaanga-
żował się minister pracy  Włady-
sław Kosiniak-Kamysz.

P. Duda wyjaśnił, że w Radzie
liczącej 59 osób rząd nie tylko nie
będzie miał, jak w Komisji Trój-
stronnej uprzywilejowanej pozy-
cji, ale nawet jego przedstawiciel
nie ma przewodniczyć żadnej z 9
komisji. W Radzie po ośmiu
członków będą miały "Solidar-
ność", OPZZ i Forum Związków
Zawodowych, a po sześciu cztery

ciąg dalszy na str.2

Z ostatniej chwili:

WYGRANA PiS.

DOBRA ZMIANA



Dla nas – mówi Krystyna Limi-
nowicz z Towarzystwa Miłośni-
ków Wilna i Ziemi Wileńskiej
Oddział w Poznaniu – wszystko
zaczęło się już w 2012 r., kiedy to
rozpoczęliśmy przygotowania do
kolejnej wystawy z cyklu „Kresy
w fotografii Wielkopolan” zaty-
tułowanej „Obrazy z życia i po-
dróży”, poświęconej Józefowi
Ignacemu Kraszewskiemu. Na-
trafiliśmy wówczas na mniej
znaną jego powieść, zatytuło-
waną „Lubonie”, która opowiada
o początkach naszej państwowo-
ści, czasach Mieszka I i Chrztu
Polski, a także na informację, że
rzecz dzieje się między innymi –
jak sugeruje autor – w Poznaniu
na Ostrowie Tumskim, Pradze,
Gnieźnie, ale i na Krasnej Górze
przemianowanej z czasem na
Górczyn. W tej dzielnicy, jak wia-
domo, swoją siedzibę ma wielko-
polska „Solidarność”.

Postanowiliśmy więc wpisać
się w obchody 1050-lecia
Chrztu Polski, „krążąc” wokół
tej powieści. Naszą ideą zainte-
resowaliśmy między innymi
Krzysztofa Kluppa, kustosza
Muzeum-Pracowni Józefa Igna-
cego Kraszewskiego i wspólnie
rozpoczęliśmy akcję, którą za-
kończymy w 2016 r.

Poznańskie czytanie tej po-
wieści zaczęliśmy w 2014 r. pod-
czas „Majówki z Luboniami” u
Ojców Oblatów na Górczynie.
Potem odbył się Maraton (dwu-
dniowy) czytania „Luboni” w Pa-
rafii Świętego Krzyża również na
Górczynie w lutym 2015 r., a na-
stępnie podczas Parafiady z Ro-
dziną w maju tego samego roku.

Wydarzeniu towarzyszyła
promocja nowej edycji powieści,

wydanej z inicjatywy Prezesa na-
szego Towarzystwa, Ryszarda Li-
minowicza, z dużym wsparciem
posła RP Tadeusza Dziuby i życz-
liwości Tadeusza Zyska, właści-
ciela Wydawnictwa Zysk i S-ka.

Akcja służąca popularyzacji
powieści cieszy się też wspar-
ciem mediów poznańskich,
między innymi w Radiu Emaus
była na ten temat audycja. 

Podczas 22. Kaziuka w Poz-
naniu w marcu 2015 r. konty-
nuowany był maraton,
czytaliśmy wówczas we Wspól-
nocie Polskiej.

Fragmenty utworu czytano w
Muzeum-Pracowni J.I. Kraszew-
skiego z okazji spotkania auto-
rskiego z Krzysztofem
Masłoniem, podczas prelekcji
prof. Hanny Koćki-Krenz „Lu-
bonie, powieść z X wieku J.I.
Kraszewskiego – literatura a ar-
cheologia”, podczas spotkania z
okazji Nocy Muzeów, a także w
Genius Loci na Ostrowie Tum-
skim w trakcie projektu
„Dobrawa Matką Chrzestną Pol-
ski”, podczas X Światowego

Zlotu Młodzieży Polonijnej Orle
Gniazdo Wągrowiec 2015, pod-
czas Parafiady w Sławnie, z
uczestnikami wypoczynku nad
polskim morzem w Jarosławcu,
z grupami z Katowic, Rudy Ślą-
skiej, Mysłowic, Serocka oraz z
naszymi młodymi rodakami z
Rzeszy Wielkiej na Wileńsz-
czyźnie, którzy tam przebywali
na zaproszenie Towarzystwa.

Powieścią Kraszewskiego za-
interesowaliśmy także naszych
Rodaków z Wilna i Wileńsz-
czyzny oraz Lwowa. Wiemy, że
czytanie „Luboni” odbywa się
podczas różnych spotkań ro-
dzinno-towarzyskich. 

Wszystkie osoby czytające
utwór otrzymują certyfikat
opatrzony okolicznościową pie-
częcią, a ich nazwiska są zapisy-
wane w księdze pamiątkowej,
którą pragniemy zdeponować w
Muzeum Archidiecezjalnym w
Poznaniu, a duplikat przekazać
do Muzeum Kraszewskiego.

Zachęcamy do włączenia się
w naszą akcję, która trwać bę-
dzie do 2016 r. Anna Dolska

czytamy „lubonie”
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Przewodnicząca przywrócona do pracy
12 października br. Sąd Apela-
cyjny w Poznaniu przywrócił do
pracy dr Grażynę Milewską, prze-
wodniczącej „Solidarności” w
Poznańskim Ośrodku Specjalis-
tycznych Usług Medycznych
(POSUM). W  ten sposób pod-
trzymał wyrok wydany w I in-
stancji, nakazujący przywrócenie
dr Grażyny  Milewskiej do pracy
na dotychczasowych warunkach.
Wyrok jest prawomocny.

W 2014 r. dr Grażyna Mi-
lewska została zwolniona pod
zarzutem niewykonania polece-
nia p.o. dyrektora POSUM-u dyr.
Piotra Nycza, który nakazał
wezwać karetkę pogotowia po
pacjenta … którego w przy-
chodni nie było. Zwolnienie na-
stąpiło ze złamaniem wszelkich
procedur prawnych.

„Przewinieniem” dr Milew-
skiej było także to, że stanęła w
obronie innej zwolnionej le-
karki, diabetolożki cieszącej się

znakomitą opinią pacjentów. P.
Nycz zwolnił również dwie z
trzech pielęgniarek diabetolo-
gicznych oraz rejestratorki. Cho-
rzy z dnia na dzień zostali
pozbawieni dostępu do swojego
lekarza. Decyzja ta spotkała się
z ostrą reakcją pacjentów (m.in.
Urszuli Sipińskiej), pracowni-
ków innych placówek służby
zdrowia oraz członków „Soli-
darności”, którzy w listopadzie
ubiegłego roku protestowali
przed Urzędem Miasta Pozna-
nia przeciwko decyzji dyr.

Nycza. Domagali się również
pilnego ogłoszenia konkursu na
dyrektora tej placówki. Jednak
przez blisko rok, mimo zmiany
ekipy rządzącej Poznaniem,  nic
się w tej sprawie nie zmieniło.

Obecnie, po prawomocnym
orzeczeniu Sądu potwierdzają-
cym, że P. Nycz kierujący
POSUM-em działał niezgodnie
z prawem, Zarząd Regionu po-
nownie zwrócił się do prezy-
denta J. Jaśkowiaka z wnioskiem
o zakończenie procederu tym-
czasowego zarządzania pla-
cówką. „Jesteśmy przekonani, że
przedstawione argumenty uza-
sadniają konieczność pilnego
przeprowadzenia konkursu na
stanowisko dyrektora POSUM-
u, dla naprawy funkcjonowania
placówki i zasad współpracy z
reprezentującym pracowników
związkiem zawodowym” – na-
pisano w piśmie do J. Jaśko-
wiaka.  b

Kiedy przeczytałam, że Komitet
Praw Dziecka przy ONZ wezwał
Polskę do likwidacji ,,okien
życia”, bo naruszają prawo
dziecka do własnej tożsamości,
zagotowało się we mnie. Zaczę-
łam się zastanawiać, co jest
ważniejsze: prawo do tożsamo-
ści czy prawo do życia? 

Zajmując się problemami
społecznymi, pisałam jak 6 lat
temu uruchamiano ,,okno
życia” przy ówczesnym Domu
Dziecka nr 1 przy ul. Swoboda w
Poznaniu. O tym, jak pani dy-
rektor placówki opowiadała o
całodobowej gotowości na przy-
jęcie maluszka, którego nie chce
lub nie może wychowywać bio-
logiczna rodzina. Pisałam też o
tym, że ,,okno życia” jest ratun-
kiem dla dziecka, które mogło
skończyć życie porzucone w
worku foliowym na śmietniku,
albo być zakopane w lesie. Jak
się okazuje, podobnie do mnie
zareagowała przytłaczająca
większość Polaków. W sondzie
przeprowadzonej na stronie
,,Głosu Szczecińskiego” aż 90
proc. czytelników opowiedziało
się przeciwko likwidacji ,,okien
życia”. W duchu sprzeciwu na
łamach prasy i w radiu siostry
zakonne i księża bronili instytu-
cji anonimowego podrzucania
dzieci do okien – najczęściej pro-
wadzonych przez Caritas – za
którymi czeka podgrzewane łó-
żeczko i kocyk. Pierwsze w Pol-
sce ,,okno życia” powstało w
Krakowie w 2006 r. Teraz mamy
ich w całym kraju 53. Pozosta-
wiono w nich dotychczas 77 nie-
mowląt. 

Nawet Marek Michalak,
rzecznik Praw Dziecka, nie zga-
dza się z żądaniem Komitetu
Praw Dziecka przy ONZ, jednak
sam stwierdza, że w tym zakre-
sie potrzebna jest większa edu-
kacja. Komitet w swojej
argumentacji, poza zarzutem o
naruszaniu prawa do tożsamo-
ści, wskazuje alternatywne roz-
wiązanie anonimowych
porodów, które pozwala dziecku
poznać dane biologicznej matki
po ukończeniu 16 roku życia. W

praktyce jest to stosowane w
Niemczech. Matka rodzi w szpi-
talu, jej dane zostają utajnione.
Dziecko po ukończeniu 16 lat
ma prawo do wglądu do doku-
mentów. Może, ale nie musi sko-
rzystać z tego prawa. 

Czy to jest dobre rozwiąza-
nie? Oczywiście, ale niestety nie
w naszym społeczeństwie, a
przynajmniej na etapie, na
jakim jesteśmy. Jak napisałam,
przez wiele lat byłam orędow-
niczką ,,okien życia”, bo miałam
świadomość, że przy naszym
nastawieniu do ciężarnych ko-
biet, które nie chcą lub nie mogą
wychowywać własnych dzieci,
to jest kwestia uratowanego
życia. Dlatego tak mnie obu-
rzyło wezwanie ONZ. Ale warto
przyjrzeć się rozwiązaniu nie-
mieckiemu i wprowadzić je
ewolucyjnie, bez zastępowania
nim ,,okien życia”. Oba rozwią-
zania mogą funkcjonować jed-
nocześnie kilka, kilkanaście lat,
bo nie ma między nimi sprzecz-
ności.

Dzieci podrzucane do ,,okien
życia” rodzone są zwykle w
domu, w nieodpowiednich wa-
runkach, może nierzadko z na-
rażeniem życia ich i matki.
Wcześniej, ta matka zwykle
ukrywa ciążę, co zapewne wiele
ją kosztuje. A wszystko dlatego,
że mamy takie, a nie inne nasta-
wienie do tych kobiet. U nas
matka, która oddaje dziecko do
adopcji – nie będziemy rozwa-
żać przyczyn – jest wyrodną

matką, trzeba ją napiętnować i
wykluczyć, a ona musi z tym
żyć. Dlatego nierzadko, mając
alternatywę oddać czy pozbyć
się w inny sposób, wybiera nie-
stety ten gorszy, żeby nie stracić
akceptacji rodziny i otoczenia.
Dlatego podziemie aborcyjne
trzyma się dobrze, a kobiety,
które nie mają pieniędzy na
aborcję, usuwają ciążę środ-
kami, które nierzadko zagra-
żają ich życiu. Gdy już nie widzą
wyjścia z sytuacji, w skrajnych
przypadkach mordują własne
dzieci. 

Ale to w dużej mierze wina
społeczeństwa. Tacy jesteśmy.
Rozwiązanie niemieckie jest lep-
sze od ,,okna życia”, jednak jako
społeczeństwo nie jesteśmy na
nie gotowi. Potrzeba zmiany
mentalności i edukacji, aby cię-
żarna kobieta nie obawiała się
chodzić w ciąży, potem iść do
szpitala, w dobrych warunkach
urodzić dziecko, a następnie
zrzec się go i dać szansę na
szczęśliwe życie w innej rodzi-
nie, bez wytykania jej, że jest
złym człowiekiem i wyrodną
matką. 

Nie mogę znieść pełnych nie-
nawiści wpisów w Internecie
nawołujących do likwidacji ,,le-
wackiej” organizacji jaką jest
ONZ, która chce likwidacji
,,okien życia”. Ludzie, zamiast
,,hejtować” popracujcie nad
swoimi poglądami, by matki ra-
tując życie dzieciom, których
nie mogą wychowywać, nie mu-
siały ich rodzić pokątnie, a
potem podrzucać jako dowód
hańby do ,,okien życia”. Przecież
podobno życie ludzkie jest war-
tością nadrzędną. Jeśli w na-
szym kraju są dążenia do
jeszcze restrykcyjniejszego po-
dejścia do aborcji, z którym się
osobiście nie zgadzam, to natu-
ralną konsekwencją powinien
być szacunek dla ciężarnej ko-
biety i jej dramatycznej decyzji
(wierzę, że  nie ma kobiety, dla
której nie jest to najtrudniejsza
decyzja w życiu) o przekazaniu
własnego dziecka innej rodzinie. 
Anna Dolska  

Francuski związek zawodowy CGT domaga się,
by 35-godzinny tydzień pracy we Francji został
skrócony dodatkowo o 3 godziny - do 32 go-
dzin.

Według związkowców taka zmiana spowo-
duje wzrost produktywności oraz umożliwi
stworzenie nowych miejsc pracy.  - Redukcja ty-

godnia pracy to wynik postępu technologicz-
nego, cyfrowego lub mechanicznego, który osta-
tecznie przyczyni się do zniknięcia wielu
stanowisk pracy – argumentuje CGT.

Obecnie we Francji obowiązuje 35-godzinny ty-
dzień pracy. 
hd

Jestem za, a nawet przeciw 

Francuzi chcą 32-godzinnego 
tygodnia pracy 
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organizacje pracodawców - Kon-
federacja Lewiatan, Pracodawcy
RP, Business Centre Club i Zwią-
zek Rzemiosła Polskiego. Swoich
przedstawicieli z głosem dorad-
czym będą mieli Prezydent, pre-
zesi NBP i GUS.

Przewodniczący „S” przypo-
mniał również o inicjatywach le-
gislacyjnych zgłaszanych przez
Związek oraz o wygranych skar-
gach wnoszonych przez „S” do
Trybunału Konstytucyjnego, m.
in. w sprawie wydłużenia czasu
pracy dla niepełnosprawnych,
rozliczaniu czasu pracy, płacy
minimalnej. 

Podczas obu spotkań wiele

miejsca poświęcono planom bu-
dowy kopalni odkrywkowej
węgla brunatnego  w trójkącie
pomiędzy Poniecem, Krobią a
Miejską Górką. Powstanie tej ko-
palni w sercu rolniczego regionu
będzie zagrożeniem dla środo-
wiska naturalnego, zdrowia
mieszkańców, a także spowoduje
likwidację tysięcy miejsc pracy w
rolnictwie i przetwórstwie rolno-
spożywczym. 

O szkodliwości tej inwestycji
przekonywała związkowców
Sylwia Maćkowiak ze stowarzy-
szenia „Nasz Dom”, również
kandydatka PiS do Sejmu. Za-
równo S. Maćkowiak, jak i J. Mo-
siński zadeklarowali, że
niezależnie od wyników wybo-

rów razem będą walczyć o  nie-
dopuszczenie do budowy ko-
palni w tym rejonie.  

P. Duda, J. Mosiński, J. Lange i
K. Pabisiak wzięli także udział w
uroczystości upamiętniającej
ofiarę 20 leszczynian, którzy 76
lat temu zostali rozstrzelani
przez Niemców. „Wiedzieli, że
idą na śmierć. Ginęli z imieniem
Polski na ustach" – mówił prezy-
dent Leszna Łukasz Borowiak.
Uczniowie III Liceum Ogólno-
kształcącego przygotowali insce-
nizację historyczną, podczas
której potomkowie poległych
odczytali listy relacjonujące
tamtą tragedię. Uczestnicy uro-
czystości złożyli kwiaty przed
Tablicą Rozstrzelanych. b

Piotr Duda odwiedził 
leszczyńskich związkowców

Poznańskie ,,okno życia” działa

od 2009 r. Od tego czasu po-

zostawiono w nim 6 dzieci.

Ostatnie w maju tego roku. 
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