IV ✽ SOLIDARNOŚĆ PODBESKIDZIA

Po krajowych obradach „Solidarności”

Nowe czasy, nowy szef

ZJAZDOWE MIGAWKI DUDA PO SNIADKU
Ten zjazdowy stolik zajmowali reprezentanci podbeskidzkiej „Solidarności” na czele z Marcinem Tyrną (na
zdjęciu pierwszy z prawej).

Pracami Prezydium Krajowego Zjazdu Delegatów kierował - tradycyjnie już - bielski poseł Stanisław Szwed
(pierwszy z prawej).

Tradycyjnie jednym z najaktywniejszych dyskutantów
podczas wrocławskich obrad był Edward Kubas, szef
„Solidarności” z bielskiej Apeny.

Ustępujący przewodniczący Komisji Krajowej, Janusz
Śniadek, składa sprawozdanie z prac krajowych władz
„Solidarności” w minionej kadencji.

Decyzją związkowców, uczestniczących w obradach XXV Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” we Wrocławiu, w kadencji 2010-2014 działalnością NSZZ „Solidarność” kierować będzie
nowy przewodniczący - Piotr Duda, dotychczasowy szef śląsko-dąbrowskiej „Solidarności”.
W trakcie wyborów Duda otrzymał 166 głosów. Z kolei na
jego kontrkandydata, dotychczasowego przewodniczącego KK
NSZZ „Solidarność” Janusza Śniadka głosowało 139 delegatów.
Piotr Duda podziękował za poparcie i zaufanie, którym obdarzyli go delegaci. Zapewnił również, że słowa dotrzyma i to, co zapowiadał przed wyborami, będzie realizowane. Nowy przewodniczący Komisji Krajowej podziękował Januszowi Śniadkowi za
dotychczasową pracę, za styl prowadzenia kampanii wyborczej i
zaprosił go do współpracy.
Piotr Duda ma 48 lat. Do „Solidarności” należy od 1980
roku, kiedy zaczął pracę tokarza w Hucie Gliwice. W latach
1981-83 jako komandos służył w elitarnej VI Pomorskiej Dywizji Powietrzno-Desantowej, w tym w siłach ONZ w Syrii. Po
skończeniu służby wojskowej wrócił do pracy w hucie. W 1992
roku został wybrany na przewodniczącego Komisji Zakładowej. Trzy lata później wszedł w skład Prezydium Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, a w 1997 roku został skarbnikiem
ZR. W 2002 roku w wyborach na przewodniczącego śląsko-dąbrowskiej „Solidarności” zdecydowanie pokonał urzędującego

Delegaci z Podbeskidzia podczas dyskusji nad jednym
z wielu zjazdowych dokumentów.

W zjazdowej Komisji Mandatowo-Wyborczej zasiadał
między innymi Krzysztof Schmeichel, na co dzień kierujący „Solidarnością” w żywieckiej „Śrubenie”.

szefa Zarządu Regionu, Wacława Marszewskiego. Swój wyborczy sukces powtórzył podczas WZD w latach 2006 i 2010. Od
ośmiu lat jest członkiem Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.
W swoim wystąpieniu wyborczym Piotr Duda zapowiadał poprawę skuteczności „Solidarności”, większą aktywizację
związkowców, a także zmiany wewnątrz związku. Jego zdaniem
obrady Komisji Krajowej powinny odbywać się w Warszawie
lub w miejscach, w których jest jakiś lokalny problem. Nowy
przewodniczący zapowiedział wprowadzenie funkcji wiceprzewodniczących do spraw struktur branżowych i terytorialnych i
wprowadzenie kadencyjności władz. Piotr Duda zapowiedział
też odejście od organizowania częstych, lecz mało skutecznych
akcji w Warszawie na rzecz większych protestów oraz wprowadzenie większej niezależności regionów w zakresie rozwoju związku, Według szefa „Solidarności” zmianie musi ulec też
polityka informacyjna związku. Jak powiedział, Komisja Krajowa musi przestać się żalić, a zacząć chwalić.
Piotr Duda odniósł się też do relacji związku z polityką. - Nikt
- ani politycy, ani dziennikarze - nie mogą nam mówić, jak mamy
uprawiać politykę. Pytanie nie jest „czy”, ale jak „Solidarność”
ma być w polityce. To o nas politycy mają zabiegać - stwierdził
Duda. Podkreślił, że „Solidarności” najbliżej do programu Prawa
i Sprawiedliwości. - Ale nie do partii, tylko jej programu - zaznaczył. Duda dodał, że członkowie „Solidarności” powinni angażować się w działalność różnych partii, komitetów wyborczych i samorządów terytorialnych.

www.10milionow.pl

Wybory przewodniczącego Komisji Krajowej - z kartami do głosowania stoją (na zdjęciu z lewej) Andrzej Biegun z żywieckiego Browaru i Mirosław Brzuśnian z bielskiej spółki Enion.

PORTAL LUDZI
SOLIDARNYCH

Obaj pretendenci do funkcji szefa „Solidarności” na
chwilę przed ogłoszeniem wyników wyborów...

Dla szkół ponadgimnazjalnych

NASZ KONKURS

Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” w
roku szkolnym 2010/2011, z okazji XXX Rocznicy Podpisania Porozumień Sierpniowych organizuje I Podbeskidzki Konkurs Historyczny „Solidarni”, adresowany do
uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Bielska-Białej oraz powiatów bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego. Honorowy patronat nad tym przedsięwzięciem objęli śląski kurator oświaty oraz dyrektor katowickiego oddziału IPN. Celem konkursu jest zapoznanie młodzieży z
historią „Solidarności” oraz – szerzej - sytuacją społeczno-polityczną w Polsce i Europie w latach 1978-1990, a
także uświadomienie młodzieży znaczenia NSZZ „Solidarność” w przemianach społeczno-politycznych w Polsce
i na świecie. Ufamy, że poprzez takie inicjatywy można

wśród młodych ludzi wzbudzić poczucie dumy z dokonań
rodaków, często nawet rodziców czy dziadków, przywracać znaczenie nieco zapomnianego słowa „patriotyzm”, a
także pomagać w budowaniu odpowiedniej postawy moralnej i obywatelskiej.
Informacje na temat konkursu zostały przesłane do
wszystkich szkół z prośbą o przekazanie ich nauczycielom
historii oraz wiedzy o społeczeństwie. Regulamin konkursu
znaleźć też można na stronie internetowej podbeskidzkiej „Solidarności” (www.solidarnosc.org.pl/bbial) lub też otrzymać,
pisząc na adres: konkurssolidarnosc_bielsko2010@onet.eu.
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 listopada. Przeprowadzenie pierwszego, szkolnego etapu konkursu w formie testowej zaplanowano na 13 grudnia.

W Internecie zaczął niedawno funkcjonować nowy portal społecznościowy, reklamujący się jako miejsce spotkań ludzi solidarnych. Ma on integrować ludzi dawnej opozycji, służyć do publikacji wspomnień i refleksji oraz pomagać w wymianie poglądów
i informacji między dawnymi i współczesnymi działaczami „Solidarności”, w tym dzisiejszą młodzieżą.
W ulotce, reklamującej portal www.10milionow.pl, czytamy:
W roku 1981 było nas 10 milionów i dzięki temu, że byliśmy razem udało nam się wywalczyć dla Polski wolność. Chcemy dzisiaj wrócić pamięcią do tych wszystkich ludzi, którzy w komunistycznej Polsce, nie bali się iść pod prąd. Chcemy przypomnieć
te wszystkie osoby, organizacje i wydarzenia, które utrzymywały
wiarę, że Polska znowu może być wolna. Szczególnie zależy nam
na odkryciu i uratowaniu przed zapomnieniem zwłaszcza tych wspomnień, osób i wydarzeń, o których dziś nie wspomina się w mediach.
A które przecież były jak te pojedyncze krople drążące skałę - dopiero wszystkie razem skruszyły PRL.
Portal ma być miejscem, które być może znowu pozwoli nam poczuć się razem. Wierzymy, że pomoże odświeżyć stare relacje, odszukać
dawnych znajomych, wspominać te wydarzenia, które razem tworzyliśmy. Ma także pokazywać kolejnym pokoleniom skalę ruchu, który wyzwolił Polskę - a szczególnie tych zwyczajnych ludzi, którzy go tworzyli.
Zapraszamy do dołączenia do społeczności 10milionow.pl - dzielenia się wspomnieniami, komentarzami, wymieniania uwag i wiadomości. Poczujmy, że jesteśmy znów razem!
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