Laureaci w Zarz¹dzie Regionu

Pismo NSZZ Solidarnoœæ" Regionu Podbeskidzie
"
5 LIPCA 2012

✽

Numer 5 (391)

● Sprawozdanie z po³owy kadencji ● Gorzka diagnoza
rzeczywistoœci ● Szkolenia to podstawa ● Podbeskidzie
musi istnieæ! ● Lechu straci³ tytu³ ●

Koalicja rządząca konsekwentnie realizuje plan zawłaszczania wszystkich obszarów spo−
łecznych i gospodarczych. Polska staje się krajem, w którym bogata, wąska grupa uprzywi−
lejowanych marginalizuje głos i racje całej rzeszy obywateli. Ignorowane są reguły dialogu
społecznego, łamane są zasady wolności słowa i wypowiedzi. Czynione są próby ośmiesza−
nia postaw patriotycznych i poczucia tożsamości narodowej − taką gorzką diagnozę obecnej
sytuacji w Polsce znajdujemy w stanowisku, przyjętym przez podbeskidzkich działaczy związ−
kowych, którzy 22 czerwca uczestniczyli w Bielsku−Białej w obradach XI Walnego Zebrania
Delegatów podbeskidzkiej „Solidarności”.

Zebranie zosta³o zwo³ane w po³owie czteroletniej kadencji regionalnych w³adz podbeskidzkiej „Solidarnoœci”.
Uczestniczy³o w nim 107 delegatów, reprezentuj¹cych 16,5
tysi¹ca cz³onków zwi¹zku, skupionych w 172 organizacjach
zak³adowych z ca³ego Podbeskidzia - od Makowa Podhalañskiego i Rajczy po Oœwiêcim, Kêty, Czechowice-Dziedzice i Cieszyn.
W trakcie obrad delegaci jednog³oœnie zaakceptowali
sprawozdanie Zarz¹du Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarnoœæ” z dwuletniej dzia³alnoœci. - Jestem przewodnicz¹cym regionu ju¿ dwadzieœcia lat, ale czasem myœlê, ¿e tak
trudnego czasu jeszcze nie by³o. Niezwykle trudno jest zmieniaæ rzeczywistoœæ. W ogólnopolskich akcjach walczyliœmy
w obronie praw pracowniczych i o zachowanie wieku emerytalnego. Tu, na Podbeskidziu, broniliœmy szykanowanych
dzia³aczy zwi¹zkowych, toczyliœmy boje o godziwe p³ace, o
poszanowanie pracowników. Sukcesem jest, ¿e nie zmniejszy³a siê liczba zwi¹zkowców, zw³aszcza ¿e wielu pracodawców nie cofa siê przed antyzwi¹zkowymi dzia³aniami” mówi³ przewodnicz¹cy podbeskidzkiej „Solidarnoœci” Marcin Tyrna, podsumowuj¹c minione dwa lata. Podkreœli³, ¿e
zwi¹zki zawodowe, podobnie jak ca³e spo³eczeñstwo, s¹ permanentnie oszukiwane przez rz¹dz¹cych, co po raz kolejny

- Tak trudnego dla zwi¹zkowców czasu jeszcze nie
by³o - stwierdzi³ Marcin Tyrna przedstawiaj¹c sprawozdanie z dwuletniej dzia³alnoœci Zarz¹du Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarnoœæ”.

potwierdza, ¿e „Solidarnoœæ” musi mieæ w³asnych przedstawicieli tam, gdzie tworzy siê prawo - w Parlamencie. - Na
Podbeskidziu testujemy to z powodzeniem ju¿ kolejn¹ kadencjê. Wiem, ¿e bez naszego pos³a, Staszka Szweda, by³oby nam jeszcze trudniej - doda³ Marcin Tyrna. Omawiaj¹c
dzia³alnoœæ w regionie podkreœli³, ¿e uda³o siê znacznie
wzmocniæ eksperckie zaplecze zwi¹zku oraz zwiêkszyæ liczbê szkoleñ i konferencji. - W tym jest nasza si³a, bo musimy
byæ jak najlepiej przygotowani merytorycznie do negocjacji
z pracodawc¹ - podkreœli³ Tyrna.
Podczas zjazdowych obrad zwi¹zkowcy przyjêli kilkanaœcie uchwa³ i stanowisk, dotycz¹cych sytuacji w kraju, regionie, a nawet poszczególnych firmach. W pierwszej przyjêtej
uchwale delegaci jednog³oœnie opowiedzieli siê za utrzymaniem Podbeskidzia na zwi¹zkowej mapie Polski. Dokument
ten przyjêto w zwi¹zku z pojawiaj¹cymi siê sygna³ami o kolejnej próbie dostosowania granic regionów do administracyjnej mapy Polski. W innym zjazdowym dokumencie delegaci zaapelowali do kierownictwa spó³ki Fiat Auto Poland o
zaprzestanie szykanowania i zastraszania zwi¹zkowców, w
tym przewodnicz¹cej „Solidarnoœci” w tej spó³ce, Wandy
Stró¿yk. Delegaci przyjêli te¿ stanowiska z diagnoz¹ sytuacji
w polskiej oœwiacie i s³u¿bie zdrowia, a tak¿e szereg innych
dokumentów - wszystkie publikujemy na stronach II-III.
W œrodkach masowego przekazu najwiêcej uwagi poœwiêcono zjazdowej uchwale, pozbawiaj¹cej pierwszego przewodnicz¹cego „Solidarnoœci” Lecha Wa³êsê tytu³u „Zas³u¿onego
dla »Solidarnoœci« Podbeskidzia”, przyznanego mu przez
zwi¹zkowców w 2005 roku. Dotychczas tytu³em tym delegaci wyró¿nili 75 osób, ale jeszcze nigdy nikomu go nie odebrali. Zwi¹zkowcy uznali teraz, ¿e Lech Wa³êsa sprzeniewierzy³ siê idea³om „Solidarnoœci”, a w swych publicznych wypowiedziach oœmiesza zwi¹zek i jego dzia³aczy. Czara goryczy siê przebra³a, gdy publicznie opowiedzia³ siê za u¿yciem
si³y wobec zwi¹zkowców, protestuj¹cych pod sejmem. - Niestety, Wa³êsa jawnie gardzi robolami. Woli towarzystwo biznesmenów i libera³ów. Zapomnia³, ¿e wszystko zawdziêcza
„Solidarnoœci” - mówili rozgoryczeni delegaci. By³y jednak
równie¿ g³osy sprzeciwiaj¹ce siê podjêciu tej uchwa³y. Ostatecznie za odebraniem Wa³êsie tytu³u zag³osowa³o 64 delegatów, 13 by³o przeciw, a 19 wstrzyma³o siê od g³osu.

W siedzibie Zarz¹du Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarnoœæ” odby³o siê 18 czerwca uroczyste podsumowanie
VI Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego na Apel Poleg³ych po³¹czone z wrêczeniem nagród laureatom i ich opiekunom. Konkurs organizowany jest przez Stowarzyszenie
Dzieci Serc z pod¿ywieckich Radziechów.
Tradycj¹ sta³o siê ju¿, ¿e zwyciêski Apel Poleg³ych jest
odczytywany pod Jubileuszowym Krzy¿em na szczycie
Matyski podczas listopadowych Zaduszek Narodowych. W
tym roku konkursowy Apel Poleg³ych mia³ byæ poœwiêcony
bestialsko pomordowanym cz³onkom opozycji demokratycznej w Polsce i „Solidarnoœci” w latach 1968 - 1989. Na konkurs nap³ynê³o 120 prac z ca³ej Polski. Zwyciê¿y³ apel, opracowany przez Piotra Celocha, gimnazjalistê z Tomaszowa
Mazowieckiego. Dwoma równorzêdnymi drugimi nagrodami uhonorowano prace, nades³ane przez uczennice bielskiego
Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Adama Asnyka, Alicjê Œleziak i Karolinê Kozik oraz Adriannê Walusiak.
- Cieszê siê, ¿e „Solidarnoœæ” jest wspó³organizatorem
tego konkursu. Tu, na Podbeskidziu, wielk¹ wagê przywi¹zujemy do historii. Mamy œwiadomoœæ, ¿e wchodz¹c w struktury europejskie nie mo¿emy traciæ naszej to¿samoœci, naszych korzeni - powiedzia³ przed rozdaniem nagród szef
podbeskidzkiej „Solidarnoœci” Marcin Tyrna, gratuluj¹c
wszystkim laureatom i ich opiekunom.
W uroczystoœci podsumowania konkursu uczestniczyli
miêdzy innymi pose³ Stanis³aw Szwed, wójt gminy Radziechowy-Wieprz Grzegorz Figura, zastêpca przewodnicz¹cego Zarz¹du Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarnoœæ” Jaros³aw Biegun, bêd¹cy te¿ cz³onkiem komisji konkursowej,
oraz - jako g³ówny organizator - prezes Stowarzyszenia
Dzieci Serc Jadwiga Klimonda.

Tak jak to mia³o miejsce w zesz³ym roku, Zarz¹d Regionu
Podbeskidzie NSZZ „Solidarnoœæ” zorganizowa³ festyn zwi¹zkowy dla cz³onków zwi¹zku i ich rodzin. W tym roku impreza
odby³a siê 2 czerwca w ¿ywieckim Browarze. Pogoda dopisa³a, wiêc nic dziwnego, ¿e frekwencja by³a rekordowa: we wspólnej zabawie, trwaj¹cej do bardzo póŸnego wieczoru, uczestniczy³o ponad dwa tysi¹ce osób. Wiêkszoœæ uczestników festynu to cz³onkowie zwi¹zku ze swoimi pociechami z podregionu
¯ywiec, ale trzeba te¿ zaznaczyæ, ¿e po raz pierwszy by³y liczne delegacje z innych podregionów. W trakcie festynu wyst¹pi³ zespó³ regionalny Grojcowianie, a póŸniej do tañca przygrywa³ zespó³ muzyczny Raktal z Rajczy.
Zorganizowano liczne konkurencje konkursowe dla doros³ych, a tak¿e bezp³atne gry i zabawy dla dzieci. Jak zwykle, przy takich okazjach, najbardziej oblegane by³y dmuchane zje¿d¿alnie i zamek. Po raz pierwszy starsze dzieci
mia³y mo¿liwoœæ postrzelaæ z paintballa.
G³ównym sponsorem i organizatorem festynu by³ Zarz¹d Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarnoœæ”, a wspar³y
nas równie¿ takie firmy i instytucje jak: Bank Pocztowy,
Miêdzyzak³adowa Komisja Zwi¹zkowa NSZZ „Solidarnoœæ”
Grupa ¯ywiec S.A., Paged Meble, Ceva, Beskid Trans, Œrubena Unia, Delphi Poland S.A. oddzia³ w Jeleœni, ¯ywiec
Zdrój oraz Mini Bar „Kurczak i Kufelek”. Jednym ze sponsorów by³ tak¿e pose³ Stanis³aw Szwed.
Zarz¹d Regionu sk³ada podziêkowania wszystkim sponsorom, jak równie¿ firmie „Piwiarnia ¯ywiecka” Sp. z o.o.
za sprawn¹ obs³ugê gastronomiczn¹.
Fotorelacjê z festynu obejrzeæ mo¿na na stronie internetowej podbeskidzkiej „Solidarnoœci” (www.solidarnosc.org.pl/bbial)
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