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NSZZ
XIV RAJD GÓRSKI
Rajd górski jest jedną z najlepszych tradycji
NSZZ Solidarność w ANWILU S.A.
9 września 2012r. stwierdziliśmy, że nie ma
na co czekać, trzeba spakować plecaki i
wyruszać z pełnego chaosu miasta w
Beskidy, krainę zieleni i źródeł czystej, jak
łza wody, zobaczyć jak naprawdę wygląda
kolor zielony.
Nacieszyć się pięknymi krajobrazami i
klimatem wieczornego ogniska tlącego się
do późnych godzin wieczornych. Tego nie
da się porównać z niczym, a już na pewno
żaden urlop w ciepłych krajach nie da nam
tylu wspomnień i emocji, co nasze Beskidy.
Poza wieczorami pod chmurką i kiełbasą z
ogniska czekały na nas górskie szlaki, a
jeden z nich wiódł szlakiem ks. Karola
Wojtyły. Wyznaczony szlak upamiętnia
ostatnią przed wyborem na papieża, górską
wędrówkę Księdza Kardynała Karola
Wojtyły, który szedł tędy 9 września 1978r.
Wędrówka po wspaniałym i pustym lesie,
pogoda wspaniała. Na zboczach widać było
wiatrołomy powstałe w wyniku działania
wiatrów z południa. Tuż przed szczytem
Policy oglądaliśmy pomnik upamiętniający
katastrofę lotniczą z 1969r.
Będąc w Beskidach nie można pominąć
wędrówki na Babią Górę, jeden z
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najbardziej reprezentatywnych szczytów
gór polskich, ale też uważany za jeden z
najbardziej kapryśnych i nieprzewidywalnych. Pogoda nam sprzyjała, świeciło
piękne słońce i zachęcało do wędrówek.

Na Babiej Górze (1725m n.p.m.)

Dla mniej wytrzymałych były przygotowane trasy mniej wyczerpujące.
Ostatni dzień rajdu przeznaczyliśmy na
zwiedzanie Kalwarii Zebrzydowskiej i
Inwałdu. Niestety tego dnia zaczął padać
deszcz, ale nie przeszkodził nam w
realizacji planu.
Kalwaria
Zebrzydowska
to
małe
miasteczko położone między Beskidem
Makowskim a Pogórzem Wielickim.
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pamiątek z rodzinnego domu Jana Pawła.
Nie obyło się również bez konsumpcji
słynnych kremówek !
Tak dobiegła końca nasza wspaniała
wyprawa w Beskidy.

A jednak praca do śmierci

Kościół, klasztor i Park Pielgrzymkowy,
który składa się z Dróżek Pana Jezusa,
Dróżek Matki Boskiej i obiektów towarzyszących, stanowią wspaniałą całość. Jej
elementem jest też kompozycja przestrzenna i krajobrazowa. Walory krajobrazowe,
kulturowe, artystyczne i kultowe sprawiły,
że w dniu 1 grudnia 1999 roku całość
została wpisana na listę Światowego
Dziedzictwa Kultury i Natury UNESCO
jako jedyna Kalwaria na świecie.

Natomiast w Parku Miniatur podziwialiśmy najważniejsze zabytki z całego świata.
Wśród nich m.in.: Akropol, Koloseum,
Krzywą Wieżę z Pizy, Bazylikę św. Piotra,
Statuę Wolności, Mur Chiński, Wieżę
Eiffla, Łuk Triumfalny, Biały Dom.
Większość miniatur zostało zbudowanych
w skali 1:25, co pozwala na porównanie
wielkości
poszczególnych
obiektów.
Wyjątkiem jest rzymska Bazylika św.
Piotra (skala1:15) oraz Kompleks wenecki
(skala 1:10 )
Będąc tak blisko nie odmówiliśmy sobie
przyjemności odwiedzenia Wadowic, gdzie
zobaczyliśmy bazylikę i zastępczą wystawę

Żyjemy coraz dłużej i chorujemy coraz
częściej – czytamy w rządowym programie
na rzecz aktywności osób starszych.
Wydłużająca się średnia długość życia w
Polsce była jednym z głównych argumentów, którym posługiwali się autorzy
podwyższenia wieku emerytalnego. Jak
czytamy na rządowej stronie poświęconej
tzw. reformie emerytalnej więcej czasu
spędzamy, ucząc się i przebywając na
emeryturze, a mniej pracując.
Tymczasem kolejny rządowy dokument
potwierdza opinię NSZZ „Solidarność”, że
wydłużenie wieku emerytalnego było
przedwczesne i nieprzygotowane. Tym
razem jest to „Program na rzecz aktywności
osób starszych”, w którym autorzy stwierdzają, że wraz z wydłużaniem się trwania
życia spada liczba lat życia w zdrowiu
zarówno dla całej populacji, jak i dla osób
w wieku 65+.
Na nienajlepszy stan zdrowia Polaków,
który uniemożliwia wielu z nim dłuższą
aktywność zawodową wskazywał przewodniczący Piotr Duda, podczas wystąpienia
w Sejmie 30 marca br.
Przytoczył wówczas wyniki badań
przeprowadzonych w 2008 roku przez
Fundację Dublińską, które pokazują, że
starsi pracownicy w Polsce w większym
stopniu skarżą się na problemy zdrowotne,
niż wynosi średnia dla całej Unii.
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Natomiast tegoroczny raport Eurobarometr
wskazuje, że średni wiek do którego polscy
pracownicy oceniają swoją zdolność do
wykonywania pracy na obecnym stanowisku wynosi ok. 58 i pół roku.
- W Polsce nie zostały spełnione warunki
do podwyższenia ustawowego wieku
emerytalnego. Dopiero teraz rząd tworzy
raporty i programy, które powinny powstać
zanim
rozpoczęto
dyskusje
nad
wydłużeniem wieku emerytalnego – mówi
Henryk Nakonieczny, członek prezydium
Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.
Wydatki na prewencję i profilaktykę
zdrowotną w Polsce są 250 razy mniejsze
niż na przykład w Niemczech czy Francji.
Z kolei wydatki przedsiębiorców na
poprawę warunków i bezpieczeństwa pracy
w ostatniej dekadzie spadły do poziomu
jednego procenta ogólnych kosztów ich
działalności.
– Nie mamy żadnych gwarancji, że to się
zmieni. Zamiast osób aktywnych zawodowo, płacących składki, będziemy mieli
zwiększoną liczbę świadczeniobiorców
systemu rentowego, chorobowego i
socjalnego.
To już drugi rządowy dokument, w którym
autorzy podwyższenia wieku emerytalnego
sami obalają swoje koronne argumenty. W
opiniowanym przez prezydium Komisji
Krajowej NSZZ „Solidarność” Krajowym
Raporcie Społecznym czytamy m.in.
„Należy podkreślić, że w polskim systemie
emerytalnym wydłużenie średniej długości
życia uwzględnione jest już w formule
emerytalnej. Uzależnia ona wysokość
świadczenia
emerytalnego
wprost
proporcjonalnie od wysokości odprowadzanych przez ubezpieczonego składek
emerytalnych i odwrotnie proporcjonalnie
do średniego dalszego trwania życia.
Ubezpieczeni
są
więc
finansowo
motywowani do wydłużenia aktywności
zawodowej”.

Polski świat pracy na Jasnej Górze

W
dniu
16.09.2012
odbyła
się
jubileuszowa XXX Pielgrzymka Ludzi
Pracy. Polski pracownik i polska praca
umiera – mówił podczas jubileuszowej
Pielgrzymki Ludzi Pracy, przewodniczący
„Solidarności” Piotr Duda.
Kulminacyjnym punktem obchodów była
Msza św koncelebrowana pod przewodnictwem kardynała Henryka Gulbinowicza. Mszę poprzedził koncert orkiestry i
chóru Filharmonii Wrocławskiej.
Wystąpienie szefa "Solidarności" zdominowały problemy świata pracy. Zaliczył do
nich m.in. wynagrodzenia na poziomie
niewystarczającym na godne życie, brak
stabilnego zatrudnienia czy umowy śmieciowe. - Polski pracownik i polska praca –
umiera! Umiera, bo rządzący w naszym
kraju z pracownika chcą zrobić bezduszny
automat do produkcji dóbr, z których
korzystać mają tylko nieliczni.
Zdaniem przewodniczącego nie ma nic
gorszego dla pracownika jak brak
możliwości utrzymania siebie i swoich
najbliższych, pomimo ciężkiej pracy. Szef
„S” przypomniał słowa bł. ks Jerzego
Popiełuszki: „Człowiek nie jest w stanie
dobrze pracować, gdy nie widzi sensu
pracy, gdy sens ten przestaje być dla niego
przejrzysty, gdy zostaje mu niejako
przysłonięty”. Sens pracy zakłóca również
praca na czarno, praca tymczasowa czy
praca na śmieciowej umowie. Coraz
częściej pracownik traktowany jest jak
przedmiot i pozbawiony wielu praw
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pracowniczych, m.in. stabilizacji w zatrudnieniu, prawa do urlopu wypoczynkowego
czy bezpieczeństwa socjalnego.
- Przecież pracując musimy zarobić na
utrzymanie rodziny, na swoją emeryturę, na
wypoczynek po ciężkiej pracy, na leczenie i
osobisty rozwój. Pracując na „śmieciówkach”, pracownik jest pozbawiony tych
wszystkich praw – stwierdził Duda.
Zdaniem przewodniczącego winę za złą
sytuację pracowników ponoszą pracodawcy, którzy dążą do maksymalizacji
zysków a także rząd, który nic nie robi, aby
zapobiegać patologiom na rynku pracy.
- Mało tych upokorzeń. To przecież
premier i koalicja rządząca postanowiła
odebrać resztkę nadziei Polakom na
spokojną starość po wieloletniej ciężkiej
pracy. Każe nam pracować aż do śmierci!
Przewodniczący zapewnił, że mimo antypracowniczej polityki rządu, Związek nie
składa broni. Duda przypomniał ostatnie
inicjatywy NSZZ „Solidarność”: skargę do
Trybunału Konstytucyjnego z powodu
wydłużenia wieku emerytalnego czy
kampanię informacyjną przypominającą o
skutkach tej zmiany.
Kończąc wystąpienie Piotr Duda zaapelował o liczny udział w zaplanowanym na
29 września marszu „Obudź się Polsko”.
Zapewnił również, że Związek nie zostawi
pracowników z ich problemami. - Z tego
świętego wzgórza zapewniam w imieniu
swoim, ale także Komisji Krajowej, że
„Solidarność” Was nie zostawiła i nie
zostawi samych z Waszymi problemami
pracowniczymi, ale wy także musicie nam
w tym trudnym dziele pomóc – powiedział.
Od 30 lat trzecia niedziele września to dla
NSZZ "Solidarność" dzień skupienia i
modlitwy na Jasnej Górze. Tradycję
zapoczątkował bł. ks. Jerzy Popiełuszko,
który w 1982 r. przybył do Częstochowy z
grupą robotników z Huty Warszawa. W ten
sposób narodziła się coroczna Pielgrzymka
Ludzi Pracy.

Manifestacja w Warszawie
Ogólnopolski Marsz „Obudź się Polsko!”
Protest „Obudź się Polsko!”, który odbędzie się 29 września w Warszawie, gdzie
oprócz nas pojawi się wiele organizacji
społecznych i politycznych odbywa się pod
hasłami: wolności dla mediów i zgromadzeń, podwyższenia płacy minimalnej,
wycofania się z ustawy wydłużającej wiek
emerytalny, ograniczenia patologii rynku
pracy (w tym stosowania
umów
śmieciowych) oraz na rzecz stabilnego
zatrudnienia.
Zapisy na manifestację u przewodniczącego
związku.
Wiadomości – Pilne!!!
W związku z opublikowaniem listu
anonimu na jednej ze stron ZZIiT, Zarząd
naszej firmy postanowił ukarać wszystkie
centrale związkowe w ANWILU S.A. i
zablokował strony związkowe w lokalnym
intranecie do odwołania. W związku z tym
na razie nie mamy możliwości publikowania wiadomości i umieszczania zdjęć
z różnych imprez na naszych stronach
intranetowych.
Humor
Na lekcji religii ksiądz mówi do dzieci:
- Proszę, narysujcie aniołka.
Wszyscy rysują aniołki z dwoma
skrzydełkami, a tylko Jasiu z trzema.
- Jasiu, a czy ty widziałeś kiedyś aniołka z
trzema skrzydełkami - pyta ksiądz.
- A ksiądz widział z dwoma?
***

Wchodzi mężczyzna do kawiarenki i pyta:
- Czy są wolne komputery?
- Nie, mamy same szybkie.
***
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