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Spotkania w lutym

● ● ● ● ● 4 lutego (poniedziałek) 11.00 - zebranie prze-
wodniczących KZ (tzw. RKO) - siedziba ZR;

● ● ● ● ● 4 lutego (poniedziałek) 16.30 - spotkanie z oka-
zji Dnia Solidarności Podbeskidzia (BCK);

● ● ● ● ● 10 lutego (niedziela) 17.00 - msza św. w intencji
Ojczyzny i Solidarności - katedra św. Mikołaja;

● ● ● ● ● 25 lutego (poniedziałek) 9.00 - posiedzenie Za-
rządu Regionu Podbeskidzie - siedziba ZR.

Zgodnie z harmonogramem, przygotowanym przez
Regionalną Radę Edukacji Związkowej, rozpoczął się
nowy cykl szkoleń związkowych dla członków NSZZ
„Solidarność” z zakładowych organizacji związkowych,
zrzeszonych w naszym regionie. Inauguracyjnym szko-
leniem były zajęcia, poświęcone kodeksowi pracy (mię-
dzy innymi takie zagadnienia, jak umowy o pracę, pra-
wa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy, układy
zbiorowe, regulaminy, urlopy). W tym szkoleniu uczest-
niczyło 36 osób. Można sobie tylko życzyć, by następ-
ne spotkania szkoleniowe miały podobną frekwencję.
W pierwszym półroczu planowane są jeszcze następu-
jące szkolenia:
- rozwój związku i pozyskiwanie nowych członków (ma-
rzec),
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (marzec),
- negocjacje i spory zbiorowe (maj).

Jest też możliwość zorganizowania szkoleń poświęco-
nych innym zagadnieniom, jeśli będzie na nie zapotrzebo-
wanie, zgłaszane przez zakładowe organizacje związkowe.

Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”
stoi na stanowisku, że tylko przeszkolony działacz związ-
kowy, posiadający odpowiednią wiedzę i umiejętności,
może skutecznie reprezentować swoich członków i być
równorzędnym partnerem w rozmowach z pracodawcą.
Dlatego zachęcamy zakładowe organizacje do zaintere-
sowania się naszą ofertą szkoleniową. O naszych planach
edukacyjnych można przeczytać też na internetowej stro-
nie Zarządu Regionu.

JAN POLAK

Wyrażamy stanowczy protest przeciwko szykanom
dyrekcji Fiat Auto Poland wobec NSZZ „Solidarność”,
polegającym na:
1) utrudnianiu prowadzenia sporu zbiorowego,
2) odmowie podpisania protokołu rozbieżności i jakich-
kolwiek protokołów z rozmów,
3) wystąpieniu o eksmisję NSZZ „Solidarność” z dotych-
czasowej siedziby w Tychach,
4) utrudnianiu wchodzenia na teren FAP członkom Za-
rządu Międzyzakładowej Organizacji Związkowej  NSZZ
„Solidarność”,
5) działaniach dyskryminacyjnych polegających na na-
kłanianiu członków związku do wypisywania się z „So-
lidarności”.

Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”
O sytuacji w spółkach Fiata Auto Poland piszemy

na str. IV

Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” z
wielkim niepokojem obserwuje rozwój sytuacji w służbie
zdrowia. Nie maleje niekontrolowana lawina żądań płaco-
wych, podnoszonych zwłaszcza przez najsilniejsze grupy
zawodowe, nie wahające się dla własnego interesu sięgać
po szantaż lub nawet narażać zdrowie czy życie pacjentów.
To wymuszanie podwyżek płac przynosi efekt w postaci
zwiększania dysproporcji płacowych w służbie zdrowia oraz
narastania zadłużenia szpitali.

„Solidarność” ochrony zdrowia skupia w swoich szere-
gach zarówno lekarzy i pielęgniarki, jak i przedstawicieli
innych zawodów, którzy są wciąż spychani na margines,
niedoceniani i źle opłacani. Uważamy, że pracownikom
ochrony zdrowia należą się znaczące podwyżki wynagro-
dzeń, ale muszą one objąć wszystkie grupy zawodowe, tak-
że te najsłabsze i pomijane przy dotychczasowych regula-
cjach płacowych.

Zarówno w sprawie płac, jak i kwestii dalszego funk-
cjonowania służby zdrowia niezbędne są rozwiązania sys-
temowe, od lat postulowane przez NSZZ „Solidarność”.
Tymczasem obecny rząd pozoruje jedynie rozwiązanie kon-
fliktów, zrzucając całą odpowiedzialność za wynagrodze-
nia na dyrekcje placówek medycznych. Równocześnie ko-
alicja rządowa poprzez posłów kieruje do sejmu projekty
ustaw zdrowotnych, próbując uniknąć niezbędnych konsul-

tacji z partnerami społecznymi. To kolejny przykład ucieczki
od odpowiedzialności.

Tymczasem projekty te, niezwykle ważne społecznie,
niosą wiele niebezpieczeństw. Ich wprowadzenie grozi wpro-
wadzeniem w Polsce podziału na pacjentów dwóch katego-
rii - tych, leczonych w zgodzie z europejskimi osiągnięcia-
mi medycyny, oraz tych, którym zapewni się standardy z
ubiegłego wieku. Poza tym przedstawione przez rząd pro-
jekty otwierają możliwość gigantycznych nadużyć przy pry-
watyzacji służby zdrowia. To furtka dla uwłaszczenia się na
publicznym majątku. Ten złodziejski proceder, znany z lat
wcześniejszych, ma być teraz powielony przy prywatyzacji
szpitali i klinik. Na to nie może być zgody.

Wszelkie dotychczas przedstawione pomysły ekipy rzą-
dzącej grożą katastrofalnym pogorszeniem się poziomu
świadczeń medycznych oraz niosą zagrożenie dla zdrowia i
życia pacjentów. NSZZ „Solidarność” będzie bacznie ob-
serwował rozwój sytuacji w służbie zdrowia, zwracając
szczególną uwagę na sytuację swoich członków, a nade
wszystko troszcząc się o prawa pacjentów, którym system
opieki zdrowotnej ma służyć.

/Stanowisko Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ
„Solidarność” z 21 stycznia 2008 roku/

O protestach pracowników służby zdrowia piszemy na
str. IV

Mija kolejna rocznica zwycięskiego, podbeskidz-
kiego strajku generalnego ze stycznia i lutego 1981
roku. Tamte wydarzenia są powodem naszej dumy. Nie
bez przyczyny dzień 6 lutego -
datę podpisania porozumienia
kończącego nasz strajk - ustano-
wiliśmy Dniem Podbeskidzkiej
Solidarności. Ta rocznica jest też
okazją zarówno do wspomnień,
jak i refleksji.

Dni naszego solidarnego prote-
stu z zimy 1981 roku są głęboko
wpisane w pamięć wszystkich jego
uczestników, nas wszystkich. Było
to bowiem nie tylko jedno z naj-
ważniejszych wydarzeń w historii
naszego regionu, ale też naszego
pokolenia. Był to nie tylko bojo-
wy chrzest młodej podbeskidzkiej
„Solidarności”, ale też dla każde-
go z nas egzamin z odwagi, odpo-
wiedzialności i solidarności.

Zdaliśmy go zarówno w strajko-
wej centrali, którą była „Bewelana”,
jak i w wyziębionych zakładach pra-
cy, których załogi stanowiły trzon i
siłę tego protestu. Ten trudny egza-
min zdali też mieszkańcy Podbeski-
dzia, nieuczestniczący bezpośred-
nio w tym proteście, ale cierpliwie
znoszący strajkowe uciążliwości, z niepokojem czekający
na najbliższych. Wszystkim tym osobom - anonimowym
najczęściej bohaterom podbeskidzkiego strajku - należą się
słowa uznania i podziękowania.

Nasz zimowy protest z 1981 roku był cegiełką w fun-
damencie niepodległej Rzeczypospolitej. Tak było, choć
wówczas nikt z nas nie wiedział, kiedy ta niepodległość
przyjdzie. Trzeba było jeszcze wiele lat działania, wal-
ki, cierpień. Bo pamiętamy, że kilka miesięcy po naszym
zwycięstwie przyszedł czas bezpardonowego odwetu ze
strony władz komunistycznych. Aresztowania i drakoń-
skie wyroki, wydawane w stanie wojennym na niepo-
kornych działaczy podbeskidzkiej „Solidarności”, były

ewidentną zemstą rządzących za tamten strajk. Ceną za
tamten strajk były także represje i cierpienie naszych
najbliższych - żon, dzieci, matek, a często również wy-

gnanie i poznawanie gorzkiego
smaku emigracyjnego chleba.

Dziś żyjemy w wolnym kraju,
w Polsce, która jest Polską. Nie
spodziewaliśmy się jednak, że ta
wolność będzie tak trudna i gorz-
ka. Wielu mówi: „Nie o taką Pol-
skę walczyło nasze pokolenie!”. Te
słowa są dla nas ciągłym wyzwa-
niem, są inspiracją do działania -
wbrew powszechnej apatii, wbrew
zniechęceniu i zmęczeniu.

W 1981 roku „Solidarność” sta-
nowiła ogromną siłę, zdolną zmie-
niać rzeczywistość. Silna, związko-
wa reprezentacja pracowników po-
trzebna jest także w dzisiejszych cza-
sach. Kiepskie płace, złe prawo pra-
cy, szykanowanie pracowników -
zmiana tej sytuacji jest wyzwaniem
dla „Solidarności”. Tego jednak
może dokonać silny związek. Czę-
sto w zakładach przekonujemy się o
tym, że słabi, rozdrobnieni, nie po-
trafimy osiągać wyznaczonych ce-
lów. A przecież przed dwudziestu
siedmiu laty zwyciężyliśmy, bo by-

liśmy razem - solidarni, skupieni we wspólnym działaniu.
To też jest nauką, płynącą z tamtego zwycięskiego protestu.

MARCIN TYRNA

XXVII rocznica strajku

W tym roku główne uroczystości, związane z rocznicą
podbeskidzkiego strajku, odbędą się w poniedziałek, 4 lu-
tego o 16.30, w sali Bielskiego Centrum Kultury przy ul.
Słowackiego 27. Odbędzie się tam spotkanie dawnych i
obecnych działaczy podbeskidzkiej „Solidarności”, uczest-
ników tamtych wydarzeń. W trakcie tej uroczystości po
raz trzeci wręczone zostaną dyplomy „Zasłużony dla pod-
beskidzkiej Solidarności”. W części artystycznej spotka-
nia wystąpi między innymi zespół Gang Marcela.


