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Gośćmi WZD byli: Krzysztof
Duda i Jacek Strzyżewski z
Okręgowej Inspekcji Pracy, Rafał
Kościański z Instytutu Pamięci
Narodowej, dr Katarzyna Lis z
Uniwersytetu Ekonomicznego,
Jacek Kulik ze Związku Praco-
dawcó1)Janusz Pałubicki - b.
przewodniczący ZR oraz  ks.
kan. Tadeusz Magas – kapelan
wielkopolskiej „S”.

Omawiając wydarzenia mi-
nionego roku Jarosław Lange,
przewodniczący wielkopolskiej
„S” poinformował, że w tym
czasie powstało w regionie 18
nowych organizacji zakłado-
wych, co plasuje nas w czołówce
regionów. Jednym z wartych
podkreślenia przejawów aktyw-
ności jest powstanie i bardzo
dynamiczna działalność Sekcji
Młodych, która mimo, niedłu-
giego okresu działania, przepro-
wadziła już kilka spektaku-
larnych akcji promujących
Związek.  

W ostatnim czasie zintensyfi-
kowała się współpraca z europej-
skimi centralami związkowymi
oraz udział w międzynarodo-
wych konferencjach, szkoleniach
i akcjach protestacyjnych.   

Ważnym elementem funk-
cjonowania regionalnej „S” jest
również rozwój liczebny
Związku oraz profesjonalizacja
działania. W tym celu znacznie
poszerzono ofertę szkoleń pro-
ponowanych działaczom orga-
nizacji zakładowych.   Będzie
również powołany zespół eks-
pertów z dziedziny ekonomii,
który oprócz działającego od
wielu lat silnego zaplecza praw-
nego stanie się istotnym wspar-
ciem dla organizacji zakła-
dowych. 

J. Lange przypomniał rów-
nież działania Zarządu Regionu
podejmowane w sprawach po-
szczególnych zakładów pracy i
grup zawodowych oraz udział
wielkopolskich związkowców w
akcjach ogólnopolskich doty-
czących problemów ludzi pracy.   

Istotną część programu obrad
zajęła dyskusja na temat zbliża-
jących się wyborów parlamen-
tarnych.

Przez 8 lat rządów PO-PSL
doświadczaliśmy nieprzyjaz-
nego klimatu dla pracowników i
związków zawodowych – mówił
J. Lange. -   Musimy zrobić
wszystko, aby odsunąć tę ekipę

od władzy. Dzisiaj mamy taką
możliwość. Pierwszym krokiem
w tym kierunku były wybory
prezydenckie. Musimy szukać
takich rozwiązań, które popra-
wią sytuację ludzi pracy. 

Przewodniczący regionalnej
„S” zaapelował o zaangażowa-
nie wszystkich członków
Związku w kampanię wyborczą
i popieranie kandydatów „S”
startujących z lity PiS. 

Piotr Olbryś zwrócił uwagę,
że w Związku są również lu-
dzie, którzy popierają inne
ugrupowania lub nie angażują
się w wybory. Dlatego „S” nie
popiera żadnej konkretnej par-
tii „z nazwy”, ale apeluje do
głosowania na konkretnych
członków Związku, którzy
swoją dotychczasową działal-
nością gwarantują, że będą w
parlamencie opowiadać się za

sprawami ważnymi dla ludzi
pracy.  

Poparcie delegatów otrzymali
kandydujący z PiS-u: Lidia Du-
dziak, Jan Mosiński, Zbigniew
Dolata i Marcin Stróżyński. 

Ponadto w przyjętych stano-
wiskach delegaci wyrazili
„sprzeciw wobec pominięcia
NSZZ Solidarność w rozmo-
wach dotyczących wzrostu wy-
nagrodzeń pracowników

ochrony zdrowia  oraz nie-
uwzględnienia w tych podwyż-
kach innych pracowników niż
pielęgniarki i położne. Decyzja
ministra zdrowia jest sprzeczna
z Konstytucją RP.”

Udzielili poparcia również
działaniom „Regionalnej Sekcji
Pracowników Instytucji Kultury,
podejmowanym na rzecz po-
prawy tragicznej sytuacji mate-
rialnej pracowników instytucji
kultury…” 

Do Komisji Krajowej został
skierowany apel o poszerzenie
grupy eksperckiej do opiniowa-
nia dokumentów prawnych
związanych z działalnością spo-
łecznej inspekcji pracy oraz bhp.

W innym dokumencie dele-
gaci apelują do rządu o godne
traktowanie emerytów i ren-
cistów, ochronę ich praw oraz
zapewnienie godziwych
świadczeń socjalnych i zdro-
wotnych oraz kwotową, a nie
procentową rewaloryzację eme-
rytur i rent. 

Po zakończeniu obrad dele-
gaci złożyli kwiaty przed tablicą
poświęconą pamięci Poznań-
skiego Czerwca 1956 r. przy bra-
mie Głównej HCP.

Związek musi być skuteczny, 
a więc profesjonalny
Podczas obrad Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolska, które odbyło się 25 września br. delegaci organizacji zakładowych 

podsumowali rok pracy wielkopolskiej „Solidarności” i dyskutowali o kierunkach działań w najbliższym czasie. 

Pracownicy instytucji kultu-
ralnych nie organizują demon-
stracji przed Sejmem, nie
pikietują przed urzędem woje-
wódzkim. Nie potraficie się
zorganizować? Nie czujecie
się silni?
- To prawda, że duże i silne grupy
zawodowe jak górnicy, czy pie-
lęgniarki potrafią się zebrać, spa-
raliżować miasto i zadziałać. My,
ludzie kultury tego nie potrafimy.
Możemy strajkować, ale wtedy
ucierpiałby widz, a nie o to nam
chodzi, by swoje sprawy załat-
wiać kosztem ludzi, dla których
nasze instytucje zostały powo-
łane. 

Stąd pomysł na bieg? 
- Biegam od 15 lat i stwierdziliśmy
z Wiesią Urbaniak z mojej ko-
misji ,,S” w Teatrze Wielkim, że to
dobry pomysł na zwrócenie opi-
nii publicznej, a co za tym idzie
urzędników na sytuację pracow-
ników kultury. Zatrudnieni w
teatrach i muzeach posiadają w
większości kompetencje wyma-

gające dobrego przygotowania
zawodowego, lat nauki, talentu,
a mają warunki płacowe uwła-
czające ludzkiej godności. Od
2008 r. nie było u nas żadnych
podwyżek. Po 20 latach pracy
moja pensja to nieco ponad 2 tys.
zł i tak ma większość. W muzeach
jest jeszcze gorzej. To prawda po-
wszechna, że oszczędności za-
czyna się od cięć budżetów na
kulturę. Mamy pensje z XIX
wieku. 
Dziennie przebiegał Pan śred-
nio 37 km, zatrzymywał się
Pan w domach i ośrodkach
kultury. Jak pana przyjmo-
wano? 
- Bardzo gościnnie, ale też po-
wściągliwie. Dobiegałem wieczo-
rem zmęczony, więc rozmowy
prowadziłem kolejnego dnia
przed startem w dalszą drogę. W
małych miejscowościach ośrodki
kulturalne są całkowicie uzależ-
nione od wójta, burmistrza itd.
Tam się boją mówić jak jest źle w
obawie przed utratą pracy lub
odcięciem finansowania. Zwykle

pokazuje się efekty projektów,
inicjatyw, ale nikt nie zwraca
uwagi i nie dyskutuje o tym, ile
zarabiają ludzie, którzy pracują
przy tych projektach. W naszym
kraju opłaca się być celebrytą,
,,artystą”, który zaświeci gołym
tyłkiem i wszyscy o tym mówią.
Artystą, który coś potrafi, który
młode lata i dzieciństwo spędził
na nauce sztuki, którą uprawia,
nie opłaca się być. 

Ale przecież artyści Teatru
Wielkiego w Poznaniu często
wyjeżdżali na zagraniczne wy-
stępy i tam zarabiali porządne
pieniądze…
- Teraz nie jesteśmy zapraszani.
Bardziej konkurencyjni są Biało-
rusini, Ukraińcy. Nasza dieta
podczas zagranicznego tournee
to 40 euro dziennie. Artyści zza
wschodniej granicy wystąpią za
niższą stawkę. Wszystkim rzą-
dzi ekonomia, nawet sztuką.

Biegł Pan od 2 do 10 września.
Jak został pan powitany w

Warszawie? Zrealizował pan
swój plan?
- W Poznaniu podczas startu
zgromadziła się grupa ok. 70
osób reprezentująca poznańskie
środowisko. Liczyłem na większy
odzew, ale niektórzy tłumaczyli
to trwającą dla nas jeszcze prze-
rwą wakacyjną. Na mecie w
Warszawie czekało na mnie 15
osób – z Poznania, Warszawy i
Krakowa. Najpierw miałem spot-
kać się z minister kultury, potem
z prezydentem Dudą, a na końcu
z ministrem finansów. Dla każdej
z tych instytucji miałem wydru-
kowaną petycję przygotowaną w
Zarządzie Regionu ,,Solidarno-
ści”. Pani minister Omilanowska
już w lipcu była informowana o
naszej inicjatywie i terminie wrę-
czenia petycji. Po przybyciu na
miejsce zastaliśmy zamknięte
drzwi. Odesłano nas do biura po-
dawczego. Pani minister tego
dnia nie przyszła do pracy. Nie
było też żadnego z wicemini-
strów. W końcu wyszedł do nas
dyrektor departamentu finan-

sów i na jego ręce złożyliśmy pro-
test. Nie udało się także spotkać z
prezydentem Dudą. Udało się po-
rozmawiać z przedstawicielem
kancelarii prezydenta. Najbar-
dziej rzeczową rozmowę odby-
liśmy w ministerstwie finansów.
Spotkała się z nami rzecznik pra-
sowy Wiesława Dróżdż, która po-
informowała, że wynagrodzenia
pracowników kultury zostaną w
tym roku odmrożone. 

W Warszawie zastał pan za-
mknięte drzwi ministerstwa,
które najbardziej powinno być
zainteresowane spotkaniem z

panem jako przedstawicielem
pracowników kultury. Po-
rażka? 
- Wcale tak nie uważam. O moim
biegu informowały media, więc
cel zwrócenia uwagi na głodowe
pensje i sytuację ludzi kultury
został osiągnięty. Pani minister
po raz kolejny pokazała, że inte-
resuje ją tylko film i czerwony
dywan na festiwalach. Ostatnio
zostaliśmy zaproszeni przez
marszałka do rozmów na temat
podwyżki płac. Jestem pewny, że
miał na to wpływ też nasz pro-
test. 
Rozmawiała Anna Dolska 

Zamknięte drzwi minister kultury 
Rozmowa z Romualdem Piechockim, chórzystą Teatru Wielkiego w Poznaniu, członkiem ,,S”, 

który pobiegł z Poznania do Warszawy z protestem ,,SOS dla kultury”. 



27 września obchodzi-
liśmy Dzień Polskiego
Państwa Podziemnego.
Decyzją Sejmu RP z
września 1998 r. ustano-
wiono ten dzień świę-
tem państwwym.

Drugiego takiego pań-
stwa nie było w całej Eu-
ropie. 27 września 1939
roku w oblężonej przez
Niemców Warszawie
gen. Michał Tokarzew-
ski-Karaszewicz wraz z
grupą oficerów utworzył
Służbę Zwycięstwu Polski – konspiracyjną organi-
zację wojskową, mającą kontynuować walkę prze-
ciwko okupantowi niemieckiemu i radzieckiemu. 4
grudnia 1939 roku gen. Władysław Sikorski powo-
łał Związek Walki Zbrojnej z siedzibą w Paryżu jako
organizację wojskową o charakterze apolitycznym
i ogólnonarodowym. 14 lutego 1942 roku gen. W.

Sikorski przekształcił
ZWZ w Armię Krajową
(AK). 

Jednym z głównych
zadań dowództwa
stało się przyspiesze-
nie akcji scalenia
wszystkich grup woj-
skowych w jedną orga-
nizację podległą
rządowi RP na uchodź-
stwie. Najważniejszym
celem AK było prowa-
dzenie walki z Nie-
mcami (zgodnie z

możliwościami i dostępnymi środkami) oraz przy-
gotowywanie kadr, a następnie sformowanie jed-
nostek wojskowych w celu jawnego wystąpienia
przeciw okupantowi w najbardziej sprzyjającym
momencie wojny. Tajne struktury podporządko-
wane rządowi emigracyjnemu nazywano po woj-
nie Polskim Państwem Podziemnym. 

Dzień Polskiego Państwa
Podziemnego
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Pomagają i potrzebują pomocy 
Zbliża się zima, to czas, kiedy
najwięcej bezdomnych szuka
schronienia w przytuliskach i
noclegowniach. Jednym z takich
miejsc w Poznaniu jest schroni-
sko św. Brata Alberta przy ul.
Widłakowej. 

- Boimy się tej zimy – przy-
znaje Elżbieta Mądry, prezes
poznańskiego Oddziału Towa-
rzystwa św. Brata Alberta, kieru-
jąca schroniskiem. – Jeszcze nie
byliśmy w tak złej sytuacji fi-
nansowej, brakuje nam pienię-
dzy na bieżącą działalność, na
żywność i opał. 

Ten rok nie rozpoczął dobrze
dla schroniska. W ostatnich
dniach lutego straż pożarna wy-
dała nakaz ,,wyłączenia z użyt-
kowania” budynku, który od 30
lat przyjmuje i opiekuje się bez-
domnymi. Strażacy przeprowa-
dzający kontrolę stwierdzili, że
droga ewakuacyjna od górnych
sal - w których mieszka część
podopiecznych - jest o 100 proc.
dłuższa niż przewidują to prze-
pisy. Z użytkowania wyłączono
dwie sale (pisaliśmy o sprawie w
marcu)

- To jest około 15 metrów –
wylicza Bogusław Łabędzki,
opiekun ze schroniska. – Dla nas
i naszych bezdomnych to 15
metrów dachu nad głową, cie-
płego jedzenia, ofiarowanego
serca -  to odległość życia, a dla

strażaków to 15 metrów zagro-
żenia życia.

Po nagłośnieniu problemu,
do schroniska zgłosił się Irene-
usz Kroll, rzeczoznawca z Poz-
nania, który za darmo
przygotował całą potrzebną do-
kumentację. 

- Jesteśmy wdzięczni panu
Krollowi – mówi Elżbieta Mądry.
– Są jeszcze ludzie wrażliwi na
los innych. 

Dokumentacja to jednak do-
piero początek. Potrzeba pienię-
dzy na inwestycję i projekt, a
tych Stowarzyszenie nie ma. 

- Tu tkwi nasz największy
problem – przyznają kierujący
schroniskiem. – Miasto wycho-
dzi z założenia, że skoro
sprawa przebudowy nie jest
dokończona, to należy wstrzy-
mywać pieniądze na bieżącą
działalność noclegowni.
Wobec takiego stanu rzeczy na
koncie mamy zaledwie kilka
złotych, a na utrzymaniu scho-
rowanych, starszych ludzi, któ-
rzy nie mają dokąd pójść. Nie
jesteśmy placówką, w której
przewijają się setki osób. Sta-
ramy się stworzyć naszym
podopiecznym namiastkę
prawdziwego domu. Sami tu
gotują, sprzątają, sami upra-
wiają warzywa. Rozumiemy, że
przepisy muszą być egzekwo-
wane, ale w tym wszystkim
trzeba też widzieć człowieka.
Nam narzucono restrykcyjne
normy na poziomie hotelu, a
czy ludzi wyrzuca się z domu,
jeśli są w nim uchybienia? Nie
mamy pomocy od miasta i in-
nych publicznych instytucji. Je-
dyne na co możemy liczyć w
naszej sytuacji, by przetrwać
zimę i dać bezdomnym schro-
nienie, to bezinteresowna
pomoc osób, którym nie jest
obojętny los drugiego czło-
wieka. I tylko na nich już teraz
liczymy.  
Anna Dolska 

Zbieramy podpisy pod europejską 
inicjatywą Obywatelską
Zbieramy podpisy pod Europej-
ską Inicjatywą Obywatelską
przeciwko Transatlantyckiemu
Porozumieniu w sprawie
Handlu i Inwestycji (TTIP), które
godzą w podstawowe prawa
obywatelskie i zagrażają pub-
licznym usługom, w tym eduka-
cji publicznej!

Krajowa Sekcja Oświaty i
Wychowania NSZZ „Solidar-
ność” sprzeciwia się propozycji
włączenia usług edukacyjnych

w zakres umów handlowych
TTIP oraz CETA, negocjowa-
nych na poziomie Unii Europej-
skiej.

Istnieje uzasadniona obawa,
że zastosowanie zasad rynko-
wych w stosunku do edukacji
doprowadzi do zintensyfikowa-
nia procesu komercjalizacji i
prywatyzacji oświaty w Polsce.
Umowy handlowe nie powinny
ograniczać władz państwowych
w zakresie zapewnienia bez-

płatnej, wysoko jakościowej
edukacji.

Związek domaga się od rządu
RP podjęcia jasnego stanowiska
podczas rozmów negocjacyj-
nych, dotyczącego precyzyjnego
wykluczenia edukacji z zakresu
umów CETA i TTIP.

Głosowanie internetowe
tylko do 5 października
na stronie 
www.solidarnosc.poznan.pl

Projekt prezydencki w Sejmie
Prezydent RP Andrzej Duda zło-
żył w Sejmie projekt ustawy o
obniżeniu wieku emerytalnego. 

W maju tego roku Andrzej
Duda, jeszcze jako kandydat na
to stanowisko, podpisał umowę
programową z Komisją Krajową
NSZZ „Solidarność”, w której
zobowiązał się do działań na
rzecz obniżenia wieku emery-
talnego oraz korzystnych dla
pracowników zmian w prawie
pracy.

„W czasie kampanii podej-
mowałem zobowiązania wobec
wyborców i całego społeczeń-
stwa. Wielokrotnie, na każdym
moim spotkaniu, słyszałem o
potrzebie obniżenia wieku eme-
rytalnego podniesionego do 67
roku życia. Zawarłem umowę ze
społeczeństwem, że wiek eme-
rytalny zostanie obniżony, że
złożę w tej sprawie jako prezy-
dent RP inicjatywę ustawodaw-
czą. Dziś ten dzień, kiedy ustawę
składam.

/…/ Często zdarza mi się, że
na moich spotkaniach ze zwy-
kłymi Polakami ludzie mówią
do mnie: „Nie głosowaliśmy na
pana, ale chcemy, by się panu
udało, by pan spełnił swoje zo-
bowiązania”. Dziś jest krok w
tym kierunku - by się udało, by
Polska była lepsza. /…/ To był
wielki postulat i moje zobowią-
zanie będzie dziś zrealizowane”
- napisał Prezydent w specjal-
nym oświadczeniu.

Według obecnie obowiązują-
cego prawa od 2013 r. wiek eme-
rytalny wzrasta o trzy miesiące

każdego roku aż do 67 roku
życia i zostaje zrównany dla ko-
biet i mężczyzn.

Wkrótce po rozpoczęciu
urzędu prezydenta A. Duda
skierował do Senatu wniosek o
rozpisanie 25 października
ogólnokrajowego referendum.
Jedno z trzech pytań miało

brzmieć: „czy jest pan/pani za
obniżeniem wieku emerytal-
nego i powiązaniem uprawnień
emerytalnych ze stażem
pracy?” Senatorowie PO, którzy
stanowią dominującą więk-
szość w tej izbie parlamentu od-
rzucili jednak prezydencki
wniosek.

Komisja Krajowa „Solidarność”
złożyła do prokuratora general-
nego zawiadomienie o popeł-
nieniu przestępstwa przez
ministra zdrowia Mariana Ze-
mbalę. Zarzuca mu podpisanie
rozporządzenia, które jest wyni-
kiem porozumienia zawartego
tylko z jednym związkiem za-
wodowym, co łamie ustawę o
związkach zawodowych i jest
sprzeczne z konstytucyjną za-
sadą równości wobec prawa.

Sprawa stała się głośna na
początku sierpnia, gdy minister-
stwo zdrowia wysłało do kon-
sultacji Rozporządzenie w
sprawie ogólnych warunków
umów o udzielenie świadczeń
opieki zdrowotnej. Okazało się
wtedy, że zostało ono uzgod-
nione wyłącznie z jedną organi-
zacją związkową. 

Komisja Krajowa ostrzegała,
że jeśli rozporządzenie wejdzie
w życie, „Solidarność” skieruje
sprawę do prokuratury oraz, że
będzie w tej sprawie przygoto-
wany wniosek do Trybunału
Konstytucyjnego. - To sytuacja
bez precedensu, aby konstytu-
cyjny minister z premedytacją
łamał prawo – powiedział rzecz-
nik „Solidarności” Marek Le-
wandowski informując
dziennikarzy na konferencji
prasowej o skierowaniu zawia-
domienia do prokuratury. - Mi-
nister nie ma prawa wybierać
sobie, z kim prowadzi negocja-
cje, a z kim nie – stwierdziła z
kolei Maria Ochman, szefowa
Sekretariatu Ochrony Zdrowia
NSZZ „Solidarność”. - Minister
Marian Zembala zrobił to z
pełną premedytacją.

Jako dowód Maria Ochman
pokazała kopię listu Zarządu
Krajowego Ogólnopolskiego
Związku Zawodowego Pielęg-
niarek i Położnych do premier
Ewy Kopacz, w którym m.in.
czytamy: „Zwracamy uwagę,
że nasza organizacja od po-
czątku rozpoczęcia rozmów, tj.
od 23 czerwca 2015 r., na  pro-
śbę Ministerstwa Zdrowia za-
chowywała w tajemnicy
przebieg prowadzonych nego-
cjacji”.

„Solidarność” nie jest prze-
ciwko podwyżkom dla pielęg-
niarek i położnych, ale muszą je
otrzymać wszyscy pracownicy
służby zdrowia, którzy są tak
samo ważni i bez których pla-
cówki zdrowia nie mogą istnieć
– dodała M. Ochman.
ml

„Wielkopolski Kurier Wnet” ga-
zeta niecodzienna i niezależna
zaprasza na spotkanie dysku-
syjne pt. „Oblicza manipulacji.
Media”, które odbędzie się  30
września 2015 r. o godz. 18.30 w
Wyższej Szkole Handlu i Usług,
ul. Zwierzyniecka 13 w Pozna-
niu.

Czy zastanawiałeś się cza-
sem, dlaczego ludzie myślą i po-
stępują tak jakby ktoś nimi
sterował, jakby ktoś im coś kazał
, a oni potulnie to wykonują .
Przyjdź i zastanów się z nami,
czym jest współczesna manipu-
lacja w prasie, radiu, telewizji i

internecie, jakimi metodami po-
sługują się dziś właściciele i sze-
fowie mediów, by wpływać na
umysły i zachowania swoich
pracowników i odbiorców, a
skoro nie ma w Polsce cenzury,
to kto trzyma w rękach te no-
życzki, które „wycinają” tematy i
osoby z przestrzeni publicznej? 

Zapraszam serdecznie do
rozmowy. 

Gośćmi spotkania będą: 
a red. Agata Ławniczak - dzien-
nikarka, autorka kilkudziesięciu
filmów dokumentalnych i re-
portaży telewizyjnych, zwią-

zana obecnie z Wyższą Szkołą
Kultury Społecznej i Medialnej
w Toruniu, zajmująca się analizą
manipulacji w telewizji i przeka-
zach audiowizualnych,
a red. Sławomir Kmiecik –
dziennikarz, autor m.in. dwóch
tomów „Przemysłu pogardy” o
sposobach niszczenia w me-
diach wizerunku prezydenta
Lecha Kaczyńskiego i książki
„Lech Kaczyński. Bitwa o pa-
mięć”.

Spotkanie poprowadzi - Jo-
lanta Hajdasz, red. nacz. „Wiel-
kopolskiego Kuriera Wnet”. Pozew przeciwko ministrowi zdrowia 

O manipulacji w mediach

Naszą ideą jest bezinteresowna

pomoc potrzebującym – mówi

Elżbieta Mądry. – Ale teraz sami

potrzebujemy jej bardziej niż kie-

dykolwiek. 

Jarosław Lange, przewodniczący wielkopolskiej „S”: -
Cieszę się, że zapowiedź prezydenta z kampanii wyborczej
znalazła konkretny wyraz w postaci projektu ustawy. „Soli-
darność” podpisała z Andrzejem Dudą porozumienie, któ-
rego jednym z głównych elementów było obniżenie wieku
emerytalnego. Szkoda, że ekipa rządząca od razu orzekła,
iż obecnie zajęcie się tym projektem jest niemożliwe.  
To prawda, że – jak twierdzi strona rządowa - wydłuża się
długość życia. Trzeba jednak dodać, że wydłużenie życia
nie oznacza wydłużenia życia w zdrowiu. Wielu ludzi nie bę-
dzie w stanie pracować dłużej. Podwyższenie wieku emery-
talnego, jako remedium na zasypanie dziury w kasie
państwa, jest błędem. Trzeba likwidować przyczyny tego
zjawiska, a nie  walczyć ze skutkami. Jeżeli nie zostanie
zatrzymana dotychczasowa tendencja emigracyjna wśród
młodych ludzi,  to za kilka lat trzeba będzie podwyższać
wiek emerytalny np. do 70 lat. 
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