Co w najnowszym TS nr 16 z 19 kwietnia
To nie jest taka Polska, jakiej przed laty chcieliśmy

– mówi Irena Siła-Nowicka, która w styczniu skończyła 100 lat
i wciąż żywo interesuje się sprawami Polski. Reportaż o mec.
Siła-Nowickim, współtwórcy postulatów sierpniowych, jednym
z wielkich obrońców prześladownaych za poglądy polityczne
w okresie PRL-u.
Mittalu, Mittalu, zostaw trochę szmalu

Taki napis pojawił się na jednym z transparentów trzymanych przez
pracowników ArcelorMittal Poland podczas pikiety 4 kwietnia

w Dąbrowie Górniczej. Organizacje
związkowe pracowników grupy wspólnie
domagają się utrzymania i rozwoju zakładów
hutniczych w Europie oraz opracowania
planu zakładającego tworzenie nowych
miejsc pracy w sektorze stalowym.
St ałe felietony zamieszc zają:

Tłoczenie Jamałem

Tym razem polecamy szczególnie felieton Jana
Pietrzaka o premierze, który nic nie wie: Tusk nie
lubi informacji psujących dobre samopoczucie, bo
potem słabiej mu się harata gałę na Orliku. Jeżeli
natychmiast po katastrofie smoleńskiej oddał całe
śledztwo w rosyjskie ręce, żeby mieć spokój, to tym bardziej nie
musi się przejmować jakimś Jamałem. Chcą Ruscy kłaść rurę –
niech kładą, niech tłoczą!

Ryszard Bugaj

Bernard Margueritte

Marek Jan
Chodakiewicz

Mieczysław Gil

Porad prawnych udzielają eksperci związkowi. W tym wydaniu TS następujące tematy:
mobbing, liczba członków związku a uprawnienia organizacji związkowej
zaprenumeruj i czytaj

więcej informacji na: www.tygodniksolidarnosc.com
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Co w najnowszym TS nr 16 z 19 kwietnia
Zwycięstwo, to było tylko złudzenie!

– Myślę, że Solidarność odrodzi się w dawnym
kształcie albo powstanie coś nowego, co będzie
ruchem uczciwych, kochających własny kraj Polaków,
którzy będą dbali zarówno o Polskę, jak i o swych
współobywateli – mówi Barbara Niemiec, w latach
1991–92 wiceprzewodnicząca „S”, w rozmowie na
łamach TS.

O pieniądzu gotówkowym i bezgotówkowym

Prof. Grażyna Ancyparowicz pisze, że współczesny pieniądz jest zapisem
księgowym: należnością albo zobowiązaniem. Uosabia prawa majątkowe.
Pośredniczy w wymianie. Nie ma wprawdzie żadnej samoistnej wartości,
ale ma siłę nabywczą. To wystarczy. Traktuje się go tak, jakby wartość tę
posiadał.

Trzy warunki

Chcesz być liderem? Musisz spełnić trzy warunki.
Czy tylko trzy? Nie. Niemniej, to podstawa, na której
zbudujesz wszystko. Niepowtarzalne rady – jak być
odpornym na przeciwności – dają nam dwaj znani
psycholodzy na łamach Tygodnika.

Układ zamknięty

Elżbieta Morawiec pisze, że film pod tym tytułem,
który właśnie wszedł na ekrany kin, jest jak snop
światła w ciemnym, dusznym pokoju. Snop światła
przynoszącego niepewną nadzieję wolności. Wielka
sztuka ma to do siebie, że od wieków taką nadzieję,
nawet wbrew nadziei, podtrzymuje i rozpala w człowieku.
Dwie opinie o „Układzie zamkniętym” Ryszarda
Bugajskiego do przeczytania na łamach Tygodnika.

Ponadto w każdym numerze oprócz tematyki związkowej i społecznej: gospodarka, historia,
kultura, sport, krzyżówka i wiele więcej...
zaprenumeruj i czytaj

więcej informacji na: www.tygodniksolidarnosc.com
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