II ✽ SOLIDARNOŒÆ PODBESKIDZIA

Wójt na zagrodzie równy wojewodzie ?

W Urzędzie Gminy w Milówce powstała „Solidarność”. Na razie przynależność do tego
związku ujawniły cztery osoby. Dwie z nich już zostały zwolnione z pracy, a dwie prze−
niesione na inne, niższe stanowiska. Wójt gminy, Robert Piętka, utrzymuje, że nie jest
to żadna czystka, ale zwykła reorganizacja...
Miêdzyzak³adowa Organizacja Zwi¹zkowa NSZZ „Solidarnoœæ”, dzia³aj¹ca przy Urzêdzie Gminy w Milówce,
nie ma swojej siedziby ani adresu. Tajna jest te¿ wiêkszoœæ
jej cz³onków. - Mo¿e faktycznie to by³a reorganizacja, ale
nikt nie odwa¿y siê teraz sprawdziæ, czy przypadkiem tak¿e
jego stanowisko musi byæ „zreorganizowane” - mówi jeden z niejawnych zwi¹zkowców. Trudno siê mu dziwiæ...
Wszystko zaczê³o siê na pocz¹tku tego roku. W po³owie stycznia odby³o siê zebranie za³o¿ycielskie „Solidarnoœci”, zorganizowane konspiracyjnie w domu prywatnym. Jednak nie uda³o siê utrzymaæ tajemnicy.
Trudno bowiem uwierzyæ w przypadek, skoro nastêpnego dnia dwie kobiety, które uczestniczy³y w tym zebraniu, otrzyma³y wypowiedzenia. Powód? Reorganizacja Urzêdu Gminy i... „utrata zaufania do Pani osoby z dniem dzisiejszym” (sic!). Sprawy trafi³y do s¹du
pracy. Dwie inne osoby zosta³y przesuniête na inne stanowiska. Powód? Szukanie oszczêdnoœci. W ramach
tych samych „oszczêdnoœci” wkrótce zatrudniono kolejne dwie osoby.
Sprawa mo¿e by przysch³a, ale o sytuacji w Urzêdzie Gminy zaczê³o byæ coraz g³oœniej. W maju ukaza³
siê pierwszy numer bezp³atnego pisma „Wieœci z Milówki”, wydawanego przez Urz¹d Gminy. Na ok³adce
na dwóch zdjêciach widaæ kardyna³a Stanis³awa Dziwisza, na dwóch wójta Milówki. W œrodku, na eksponowanym miejscu „Komunikat wójta gminy Milówka”, w

ca³oœci poœwiêcony s¹dowej sprawie, wytoczonej przez
zwolnion¹ pracownicê. A w nim sporo nieœcis³oœci. Pracownica wnios³a o sprostowanie - do dziœ nie dosta³a
odpowiedzi. W innym miejscu redaktor naczelny tego
pisma publikuje obszerny artyku³ o konflikcie w Urzêdzie Gminy. Informacja o tej samej sprawie, równie¿
oparta wy³¹cznie na relacji wójta, ukazuje siê tak¿e w
jednym z dzienników. Zwi¹zkowców nikt nie pyta o ich
opinie czy zdanie. Szkoda, bo mo¿na by wówczas unikn¹æ wielu pomy³ek czy wrêcz przek³amañ, jak choæby
to, ze wójt o istnieniu „Solidarnoœci” w swoim urzêdzie
dowiedzia³ siê jedynie z nieczytelnego faksu z Zarz¹du
Regionu. Zwi¹zkowcy natomiast maj¹ potwierdzenie,
¿e niemal równoczeœnie ze wspomnianym faksem w
Urzêdzie Gminy z³o¿ony zosta³ orygina³ tego pisma...
We wspomnianym artykule redaktor naczelny „Wieœci z Milówki” pisze: „Dialog na linii wójt - NSZZ „Solidarnoœæ” praktycznie nie istnieje”. Paradoksalnie,
zwi¹zkowcy w pe³ni zgadzaj¹ siê z tym stwierdzeniem.
Wójt nie odpowiada na pisma zwi¹zku, wprowadza
zmiany do regulaminu pracy bez uzgodnienia ich ze
zwi¹zkiem. - Zwi¹zek zawodowy jest po to, by taki dialog miêdzy pracodawc¹ i pracownikami móg³ istnieæ.
Tymczasem faktycznie jest on fikcj¹. Chcemy mieæ prawo do opiniowania decyzji, istotnych dla pracowników.
Nikt nam ³aski nie robi, bo takie jest prawo ka¿dego
zwi¹zku zawodowego. Wierzymy, ¿e nasza dzia³alnoœæ

mo¿e przyczyniæ siê do lepszego funkcjonowania urzêdu, z po¿ytkiem dla pracowników i mieszkañców gminy.
My natomiast mamy ci¹g³e przepychanki z wójtem,
ci¹g³¹ wojnê podjazdow¹ - mówi Jaros³aw Zeman, przewodnicz¹cy gminnej „Solidarnoœci”. Dodaje, ¿e inni
pracownicy boj¹ siê z nim nawet rozmawiaæ, bo natychmiast mog¹ zostaæ pos¹dzeni o jakieœ konszachty z „buntownikiem”.
Sytuacja w Urzêdzie Gminy w Milówce nie jest normalna. Obie strony konfliktu zarzucaj¹ sobie nawzajem ró¿ne
niegodziwoœci. Sprawê chcia³ wyjaœniæ przewodnicz¹cy podbeskidzkiej „Solidarnoœci”, Marcin Tyrna. Wójt w swych
wypowiedziach deklarowa³ dobr¹ wolê i chêæ dialogu, wiêc
taka rozmowa mog³a wiele wyjaœniæ. Niestety...
Propozycja spotkania zosta³a przekazana do Milówki pod koniec lutego. W odpowiedzi wójt wyznaczy³
termin takiej rozmowy na 1 lipca! - £atwiej jest mi
umówiæ siê na rozmowê z wojewod¹ czy ministrem, ni¿
z wójtem Milówki. Nie wiem, czy jest tak zapracowany, czy te¿ próbuje pokazaæ, jak jest wa¿ny. Szkoda, bo
taka postawa nie s³u¿y ani wyjaœnieniu pewnych rozbie¿noœci, ani te¿ dialogowi miêdzy wójtem i jego pracownikami. Mo¿e do tej pory ten pan nie wie, ¿e sw¹
postaw¹ nie tylko szkodzi gminie, ale te¿ nara¿a siê na
zarzut ³amania kodeksu pracy i ustawy o zwi¹zkach
zawodowych - mówi Marcin Tyrna. Dodaje, ¿e sytuacja w Milówce jest ewenementem na Podbeskidziu.
W innych jednostkach samorz¹dowych, zarówno w
urzêdach gmin jak i urzêdach miejskich, „Solidarnoœæ”
funkcjonuje bez ¿adnych przeszkód i jest traktowana
przez w³adze jako naturalny partner do rozmów. Tak
dzieje siê choæby w s¹siedniej Rajczy...
JACEK CZERNECKI

Odszed³ Pawe³ Tomasik

Na początku maja na cmentarzu komunalnym w Bielsku−Białej Kamienicy uczest−
niczyliśmy w ostatnim pożegnaniu Pawła Tomasika, człowieka, który przez wiele
lat był związany z podbeskidzką „Solidarnością”.
W 1970 roku, jako dziewiêtnastolatek po technikum,
rozpocz¹³ pracê w Zak³adach Przemys³u We³nianego Welux. Równolegle podj¹³ studia na wydziale w³ókienniczym
w bielskiej filii Politechniki £ódzkiej. Jako in¿ynier w³ókiennik awansowa³ na mistrza. W 1980 roku by³ jednym
z organizatorów „Solidarnoœci” w Weluksie, a w styczniu nastêpnego roku zosta³ wybrany przewodnicz¹cym
zak³adowej komisji tego zwi¹zku. Jako reprezentant za³ogi Weluksu by³ w Bewelanie w czasie pamiêtnego straj-

Pawe³ Tomasik (poœrodku, w jasnym swetrze) wœród
cz³onków podbeskidzkiego Zarz¹du Regionu - luty 1992
roku.

ku generalnego na Podbeskidziu w styczniu i
lutym 1981 roku.
Po wprowadzeniu stanu wojennego wspó³pracowa³ z podziemn¹ „Solidarnoœci¹” zbieraj¹c sk³adki, organizuj¹c pomoc dla represjonowanych, kolportuj¹c nielegalne gazetki i ulotki. Z powodu swej dzia³alnoœci mia³ rewizjê w swym mieszkaniu i
by³ kilkakrotnie zatrzymywany przez bezpiekê. Ta jego
podziemna, mrówcza praca w zak³adzie przynios³a efekty
- Welux by³ pierwszym w³ókienniczym zak³adem w Bielsku-Bia³ej, w którym ju¿ w paŸdzierniku 1988 roku odrodzi³a siê „Solidarnoœæ” - jawna, choæ wci¹¿ nielegalna.
Pawe³ Tomasik sta³ na jej czele. By³ te¿ jednym z organizatorów regionalnych struktur podbeskidzkiej „Solidarnoœci”. Od 1990 roku przez piêæ lat pe³ni³ funkcjê wiceprzewodnicz¹cego Zarz¹du Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarnoœæ”. Zajmowa³ siê sprawami organizacyjnymi i administracyjnymi, kierowa³ te¿ regionalnym biurem konsultacyjno-negocjacyjnym i organizowa³ szkolenia zwi¹zkowe. Praca ma³o efektowna, ale niezbêdna. Wci¹¿ te¿ kierowa³ zwi¹zkiem w swym zak³adzie. - To by³y bardzo ciê¿kie czasy dla bielskiego przemys³u w³ókienniczego. Pawe³
do koñca walczy³ o przetrwanie Weluksu, a gdy ju¿ by³o
wiadome, ¿e zak³ad ten upadnie, robi³ wszystko, by zapewniæ za³odze przyzwoite warunki zwolnienia. Wiem, ¿e bardzo prze¿y³ tê sytuacjê, bo dla zwi¹zkowca nie ma wiêkszego dramatu, jak upadek w³asnego zak³adu. Pawe³ by³ z
nim zwi¹zany od dziecka - wspomina Marcin Tyrna, szef
podbeskidzkiej „Solidarnoœci”.
W 1995 roku Pawe³ Tomasik wszed³ w sk³ad zespo³u, kieruj¹cego Wydawnictwem Prasa Beskidzka. Nadzorowa³ sprawy zwi¹zane z administrowaniem spó³k¹, by³
odpowiedzialny za kwestie socjalne i kadrowe.

Postêpuj¹ca choroba sprawi³a, ¿e pod koniec 2003 roku musia³ zrezygnowaæ z pracy zawodowej. Z czasem coraz rzadziej
wychodzi³ z domu. Ostatni raz pojawi³
siê publicznie w lutym 2006 roku, gdy
w Bielskim Centrum Kultury zosta³ uhonorowany dyplomem „Zas³u¿onego dla
Solidarnoœci Podbeskidzia”. Zmar³ 28
kwietnia 2011 roku w wieku niespe³na
szeœædziesiêciu lat.
W pogrzebie uczestniczy³o wielu przyjació³,
znajomych i wspó³pracowników Paw³a Tomasika. Ta
smutna uroczystoœæ by³a okazj¹ do spotkania siê wielu
dawnych dzia³aczy „Solidarnoœci”, zw³aszcza tych z
bielskich zak³adów w³ókienniczych, którzy dzia³ali razem z Tomasikiem. - By³ dobrym, zawsze pogodnym
cz³owiekiem, wiernym swym idea³om. Nie przeprasza³
za „Solidarnoœæ”, ale zawsze by³ i pozosta³ jej wierny.
¯egnaj, przyjacielu! - powiedzia³ Marcin Tyrna nad
trumn¹ zmar³ego.

Z Gra¿yn¹ Staniszewsk¹ podczas jednego z zebrañ
Regionalnej Komisji Organizacyjnej w 1989 roku.

