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Polityka wasza - bieda nasza !

Ponad tysiąc związkowców z „Solidarności” Regionu Podbeskidzie przyjechało 30 czerw−
ca do Warszawy, by wziąć udział w gigantycznej manifestacji, zorganizowanej pod ha−
słem „Polityka wasza − bieda nasza!”. Tego dnia przez ulice stolicy przeszło ponad 50
tysięcy związkowców.
Przypomnijmy, ¿e g³ównymi ¿¹daniami „Solidarnoœci” jest podniesienie p³acy minimalnej, czasowe obni¿enie akcyzy na paliwa, przekazanie wiêkszych œrodków na Fundusz Pracy oraz poszerzenie zakresu i wielkoœci pomocy spo³ecznej, a tak¿e prowadzenie aktywnej polityki prorodzinnej, w tym zapewnienie stabilnych warunków zatrudniania ludzi m³odych. Te postulaty towarzyszy³y zwi¹zkowcom w trakcie poprzedniej
serii manifestacji, zorganizowanych 25 maja miêdzy
innymi w Bielsku-Bia³ej i Katowicach. Z tymi samymi ¿¹daniami zwi¹zkowcy manifestowali te¿ w Warszawie.
Na pocz¹tku manifestacji na placu Józefa Pi³sudskiego przewodnicz¹cy Komisji Krajowej Piotr Duda w swym
wyst¹pieniu podkreœli³, ¿e choæ ¿yjemy w wolnym i de-

ny w koszulkê z napisem „Nie jestem chuliganem, jestem zwi¹zkowcem” (na zdjêciu). - Chcemy rozmawiaæ,
chcemy prawdziwego dialogu z w³adz¹. Wywalczyliœmy
tu demokracjê, teraz mamy prawo okazywaæ niezadowolenie. Zobaczcie co siê dzieje we Francji - tam w³adza te¿
nie chce rozmawiaæ ze stron¹ spo³eczn¹. Zwracam siê do
m³odych ludzi - kochani, obudŸcie siê. Jesteœmy tu te¿ w
waszym imieniu. P³aca minimalna, œmieciowe umowy o
pracê - to wszystko nie pozwala na rozpoczêcie normalnej pracy zawodowej. Nie siedŸcie w domu. Narzekacie,
a dzisiaj was tu nie ma z nami. Rz¹dz¹cym w³aœnie o to
chodzi - zakoñczy³ przewodnicz¹cy KK Piotr Duda.
Potem manifestanci wolno ruszyli ulicami Warszawy w kierunku gmachów Sejmu i Urzêdu Rady Ministrów. Czêsto w trakcie tego przemarszu s³ychaæ by³o

Od marca 2011 roku Komisja Zak³adowa NSZZ „Solidarnoœæ”, dzia³aj¹ca w spó³ce EnerSys w Bielsku-Bia³ej, walczy³a o podwy¿ki p³ac dla wszystkich pracowników tej firmy. Fiaskiem zakoñczy³y siê pierwsze negocjacje, jak równie¿ póŸniejszy spór zbiorowy. W koñcu zdeterminowana

za³oga spó³ki rozpoczê³a bezterminowy strajk. Z powodu
braku jakiejkolwiek reakcji ze strony pracodawcy trzynaœcie osób zdecydowa³o siê na najbardziej drastyczn¹ formê
protestu - bezterminowy strajk g³odowy.
Z podziwem i uznaniem obserwowaliœmy wielk¹ determinacjê wszystkich strajkuj¹cych. Nie staliœmy bezczynnie: Zarz¹d
Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarnoœæ” od pocz¹tku wspiera³ strajkuj¹c¹ za³ogê EnerSysu. Dwukrotnie organizowaliœmy
przed bramami spó³ki solidarnoœciowe pikiety. Wielokrotnie wzywaliœmy zarz¹d tej firmy do rozpoczêcia konstruktywnych rozmów ze strajkuj¹cymi, a¿ wreszcie w³¹czyliœmy siê aktywnie do
negocjacji. W koñcu 29 czerwca dosz³o do podpisania porozumienia satysfakcjonuj¹cego protestuj¹c¹ za³ogê spó³ki Enersys.
Prezydium Zarz¹du Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarnoœæ” wyra¿a s³owa wielkiego uznania dla za³ogi spó³ki
EnerSys za jej upór, odwagê i determinacjê. Dzia³aj¹c wspólnie osi¹gnêliœcie sukces. Serdecznie dziêkujemy te¿ wszystkim, którzy solidarnie zaanga¿owali siê w tê sprawê i wsparli
walkê pracowników tej spó³ki o godne p³ace.
Kolejny raz potwierdzi³a siê teza, i¿ tylko dzia³aj¹c
wspólnie mo¿na odnieœæ zwyciêstwo.
/Stanowisko Prezydium Zarz¹du Regionu Podbeskidzie
NSZZ „Solidarnoœæ” z 29 czerwca 2011 roku w sprawie zakoñczenia konfliktu w spó³ce ENERSYS Bielsko-Bia³a/
O proteœcie w spó³ce EnerSys i podpisanym tam porozumieniu piszemy na str. II
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mokratycznym kraju, to jest to kraj niewolny od patologii spo³ecznych. Zwi¹zek zawodowy „Solidarnoœæ” ponownie musi iœæ pod pr¹d. - Odegraliœmy w Polsce i Europie wa¿n¹ rolê, a dzisiaj znowu musimy upominaæ siê o sprawy spo³eczne. Tu obok jest krzy¿, tutaj w 2003
roku Ojciec Œwiêty mówi³ do „Solidarnoœci”, ¿e rz¹dz¹cy siê zmieniaj¹, a
zwyk³ym ludziom zawsze trzeba pomagaæ i musz¹ to robiæ zwi¹zki zawodowe. W ostatnich dniach prze¿ywaliœmy
rocznice poznañskiego i radomskiego
czerwca, rocznice Ursusa i P³ocka.
Mówi³em tam pod pomnikami, ¿e w³adza nie wyci¹gnê³a ¿adnych wniosków
z tamtych wydarzeñ. Wtedy nie chcia³a rozmawiaæ z robotnikami i dzisiaj,
mimo ¿e to inna w³adza - te¿ nie chce
rozmawiaæ ze zwi¹zkami zawodowymi, prowadzi dialog sama ze sob¹.
Wtedy mówiono, ¿e protestuj¹cy to warcho³y i chuligani,
dzisiaj mówi siê podobnie. Kiedyœ by³a propaganda, dzisiaj jest marketing polityczny - mówi³ Piotr Duda, ubra-

donoœny okrzyk „Idzie, idzie Podbeskidzie!”. Nad t³umem dobrze widoczne by³y transparenty i flagi z nazw¹
naszego regionu, nazwami naszych miast - m.in. Bielska-Bia³ej, ¯ywca, Skoczowa czy te¿
nazwami tutejszych firm - miêdzy innymi Apeny, Indukty, Browaru
¯ywiec, Fiata Auto Poland, Finnvedenu, kopalni Silesia z CzechowicDziedzic czy oœwiêcimskiej spó³ki
Synthos. By³y te¿ transparenty „Solidarnoœci” z podbeskidzkiej oœwiaty i
s³u¿by zdrowia, a nawet Babiogórskiego Parku Narodowego.
- Dziêkujê wszystkim za podjêcie
trudu uczestnictwa w tej manifestacji.
Dobrze, ¿e tak licznie stawiliœmy siê na
ulicach Warszawy, bo walczymy o
sprawy niezwykle istotne dla nas
wszystkich - powiedzia³ po zakoñczeniu manifestacji Marcin Tyrna, przewodnicz¹cy podbeskidzkiej „Solidarnoœci”.
Fotoreporta¿ z manifestacji i tekst petycji, przekazanej premierowi, publikujemy na str. IV.

Ze smutkiem przyjêliœmy wiadomoœæ, ¿e 25 czerwca zmar³
w wieku 63 lat Wac³aw Weso³y, wierny przyjaciel „Solidarnoœci”, zw³aszcza w najtrudniejszych latach jej istnienia. By³ in¿ynierem rolnictwa, mieszka³ w podskoczowskich Kiczycach.
- Pozostawa³ w cieniu, ale zawsze by³ pomocny „Solidarnoœci” od momentu jej powstania. To by³ jeden z bezimiennych,
lecz najbardziej zaanga¿owanych naszych przyjació³, zw³aszcza
w okresie stanu wojennego i póŸniej. Miêdzy innymi dziêki niemu mo¿liwe by³o zbieranie sk³adek czy kolporta¿ prasy niezale¿nej na terenie Skoczowa i okolic. Bezinteresownie pomaga³ internowanym i wiêzionym w stanie wojennym, przekazywa³ te¿
pomoc ¿ywnoœciow¹ z plonów w³asnego gospodarstwa rolnego
- wspomina Stanis³aw Zarzycki, jeden z czo³owych dzia³aczy
podziemnej „Solidarnoœci” na ziemi skoczowskiej.
Dodaje, ¿e Wac³aw Weso³y zawsze by³ cz³owiekiem wielkiej wiary, zawsze by³ gotów nieœæ pomoc ka¿dej krzywdzonej
osobie. Anga¿owa³ siê te¿ w organizacjê Dni Kultury Chrzeœcijañskiej w Skoczowie i Ochabach, w koœciele pw. œw. Marcina w Ochabach w okresie wielkanocnym wspó³tworzy³ dekoracjê Grobu Pañskiego o wymowie patriotycznej, zawsze bezinteresownie, z w³asnych kwiatów i materia³ów. - Kolportowa³
prasê, zbiera³ sk³adki, pomaga³, jak móg³. To dziêki dziesi¹tkom takich osób, jak Wac³aw, „Solidarnoœæ” przetrwa³a najtrudniejszy czas. Przy tym wszystkim zawsze by³ bardzo skromny. Nigdy nie obnosi³ siê ze sw¹ dzia³alnoœci¹ - podkreœla Tadeusz Mendrek, wspó³twórca jawnych i podziemnych struktur
skoczowskiej „Solidarnoœci”.
W ubieg³ym roku, z okazji trzydziestolecia „Solidarnoœci”
w³adze Podregionu Skoczów i Zarz¹du Regionu Podbeskidzie
uhonorowa³y Wac³awa Weso³ego dyplomem i medalem „Semper Fidelis”. Zawsze wierny...
W ostatnim po¿egnaniu œp. Wac³awa Weso³ego w koœciele
w Ochabach uczestniczyli przedstawiciele podbeskidzkiej
„Solidarnoœci”, wspó³pracownicy zmar³ego z czasów podziemnej dzia³alnoœci.
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