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Z pewnością nie mamy zbyt wiele czasu,
a może wewnętrznej siły, by w wirze codziennych
spraw, wielu emocji, radości, smutków oraz nadziei,
dostrzec sens każdej chwili naszej egzystencji.
Święta Wielkanocne pozwalają odkryć to,
jak ważne są drobiazgi - jak ważny jest uśmiech,
radość, dobre słowo. Jak ważny jest drugi człowiek.
Patrząc z tej perspektywy, nie bez znaczenia jest to,
co myślimy, mówimy lub czynimy.
Każda bowiem nasza aktywność nieustannie, ciągle na
nowo, tworzy jakość naszego życia.
Życzę, by tegoroczne Święta były przepełnione taką porcją miłości oraz duchowej mądrości,
która daje pewność, że każdy drobiazg ma również ogromną wartość dla wieczności, że jest
rzeczywiście ponadczasowy.
Życzę zdrowych, radosnych Świąt Wielkanocnych.

6 i 7 maja Trybunał Konstytucyjny zajmie się skargą „Solidarności”
w sprawie ustawy o emeryturach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych, która wyrównała i podwyższyła wiek emerytalny
kobiet i mężczyzn do 67 roku życia.
Związek od początku sprzeciwiał się reformowaniu systemu
emerytalnego i domagał się poddania planowanych zmian pod
głosowanie w referendum. Sejm odrzucił ten wniosek i w maju 2012 r.
zadecydował o podwyższeniu wieku emerytalnego.
W sierpniu 2013 r. Komisja Krajowa zdecydowała o skierowaniu skargi do
Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wydłużenia wieku emerytalnego.
Zdaniem „S” zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn oraz
zróżnicowanie warunków nabycia prawa do tzw. emerytur częściowych
w zależności od płci jest niezgodne z Konstytucją RP. „Solidarność” skarży
również nieprzestrzeganie przyjętej w Polsce w 2013 r. konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy nr
102 w sprawie minimalnych norm zabezpieczenia społecznego. Konwencja zaleca, aby wiek uprawniający
do emerytury nie przekraczał 65 lat. Dopuszcza się ustalenie wyższego wieku, ale powinno to być
uzależnione od zdolności do pracy osób starszych w danym kraju. Związek zwraca uwagę, że ten warunek
w Polsce nie został spełniony.
Zgodnie z danymi GUS i Eurostat tylko niewielka część społeczeństwa zachowuje po 65 roku życia
zdolność do pracy zawodowej. Choć wydłuża się średnia długość życia, skraca się tzw. długość życia
w zdrowiu. Oznacza to, że w polskich realiach wiek 67 lat nie jest wiekiem rozpoczynania nowego życia na
emeryturze, ale jest wiekiem chorowania i umierania.
Witamy w “Solidarności dwie nowe Organizacje Zakładowe,
które powstały w Domu Dziecka nr 3 w Poznaniu oraz
w H. Esser Transport Company Poland Sp. z o.o. w Pile.
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Związkowa Europa w Brukseli
4 kwietnia do stolicy Unii Europejskiej zjechało ok. 50 tys.
związkowców z całej Europy. Była wśród nich blisko 100-osobowa
grupa z „S”. Region Wielkopolska reprezentowała Agnieszka
Mińkowska (na zdjeciu). Manifestacja miała na celu zwrócenie uwagi
przed wyborami
do Europarlamentu, że należy
wybierać tych
kandydatów, którzy przeciwstawią się obecnej
polityce Unii
Europejskiej polegającej na
c i ę c i a c h
i oszczędnościach, szczgólnie
w zakresie inwestycji w rozwój
gospodarki. To zdaniem związkowców niszczy rynek pracy i zwiększa
bezrobocie, głównie wśród ludzi młodych. Coraz większym
problemem w UE są też umowy śmieciowe i rozwarstwienie
społeczne.

Jeżeli chcesz wspomóc
Amelkę, Marysię,
Emilkę lub Oleńkę
zajrzyj na
www.solidarnosc.poznan.pl
Nie trzeba nic wpłacać!
Wystarczy tylko w zeznaniu podatkowym wskazać konto na
które ma trafić 1%Twojego
podatku. Jeżeli tego nie zrobisz
o Twoich pieniądzach będą
decydować inni.

W „Solidarności” była od początku.
Pracowała wówczas w Komisji
Zakładowej Wielkopolskiego
Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego
w Poznaniu.
Po wprowadzeniu stanu wojennego
działała w opozycji niepodległościowej, a po jego zakończeniu
angażowała się w odbudowę struktur
zakładowych. Pełniła znaczące
funkcje w strukturach Związku na
poziomie zakładu pracy, w Zarządzie
Regionu i w Komisji Krajowej.
Uczestniczyła w kampaniach wyborczych do Sejmu i Senatu oraz
wyborów do samorządu. Była radcą
prawnym.
Została odznaczona Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa
Wielkopolskiego.
Odeszła przedwcześnie. Na zawsze
pozostanie w serdecznej pamięci
tych wszystkich, którzy spotkali ją na
swojej drodze.

Odeszła Renata Przybylska

