
Pismo NSZZ "Solidarnoœæ" Regionu Podbeskidzie

4 LUTEGO 2010 ✽ Numer  1  (369)

Najbli¿sze spotkania
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● ● ● ● ● 14 lutego, 17.00 - msza œw. w intencji Ojczy-
zny, katedra pw. œw. Miko³aja

● ● ● ● ● 22 lutego, 9.00 - zebranie Zarz¹du Regionu
Podbeskidzie, siedziba ZR

● ● ● ● ● 1 marca, 11.00 - comiesiêczne spotkanie przed-
stawicieli KZ (tzw. RKO), siedziba ZR

Podbeskidzki strajk i zawarte porozumienie by³y wiel-
kim sukcesem „Solidarnoœci”, wspólnym sukcesem wielu
tysiêcy uczestników tamtego strajku. By³ to nie tylko bo-
jowy chrzest m³odej podbeskidzkiej „Solidarnoœci”, ale te¿
dla ka¿dego uczestnika
tamtego protestu egza-
min z odwagi, odpowie-
dzialnoœci i solidarnoœci.
Zdawali go zwi¹zkowcy
zarówno w strajkowej
centrali, któr¹ by³a Be-
welana, jak i w wyziêbio-
nych zak³adach pracy,
których za³ogi stanowi³y
trzon i si³ê tamtego pro-
testu. Ten trudny egza-
min zdali te¿ mieszkañ-
cy Podbeskidzia, nie
uczestnicz¹cy bezpoœred-
nio w tym proteœcie, ale
cierpliwie znosz¹cy straj-
kowe uci¹¿liwoœci, z nie-
pokojem oczekuj¹cy na
najbli¿szych.

Okazj¹ do podziêko-
wañ dla bohaterów tam-
tego protestu, dla wszyst-
kich jego uczestników,
by³o rocznicowe spotka-
nie, zorganizowane 24
stycznia w Bielskim Centrum Kultury. Wziêli w nim udzia³
uczestnicy tamtych wydarzeñ, dzia³acze zwi¹zkowi z lat
1980-81, osoby represjonowane w latach stanu wojenne-
go, a tak¿e liczne grono goœci. Byli wœród nich duchowni,
parlamentarzyœci, przedstawiciele w³adz samorz¹dowych,
Instytutu Pamiêci Narodowej. Honorowym goœciem by³a
minister Bo¿ena Borys-Szopa, reprezentuj¹ca prezydenta
Lecha Kaczyñskiego.

- Przed dwudziestu dziewiêciu laty rozpoczêliœmy tu, na
podbeskidzkiej ziemi coœ wielkiego, wczeœniej niewyobra-

¿alnego - rozpoczêliœmy walkê o now¹ rzeczywistoœæ, o now¹
Polskê. Jesteœmy dumni, ¿e dane nam by³o uczestniczyæ w
tamtych wydarzeniach - mówi³ na pocz¹tku rocznicowego
spotkania Marcin Tyrna, przewodnicz¹cy podbeskidzkiej

„Solidarnoœci”, a 29 lat
temu szef komitetu straj-
kowego w Befamie. Pod-
kreœli³, ¿e to spotkanie jest
okazj¹ nie tylko do wspo-
mnieñ o przesz³oœci, do
podziêkowañ dla bohate-
rów „Solidarnoœci”, ale
te¿ do refleksji nad
obecn¹ rzeczywistoœci¹.
- Czêsto zadajemy sobie
pytanie, czy tak mia³a wy-
gl¹daæ ta wymarzona, wy-
œniona Rzeczpospolita.
Dziêkujemy Bogu za tê
drogê i cenimy sobie to,
co osi¹gnêliœmy, ale jest
jednak gorycz, jakiœ cierñ
w sercu. Bol¹ takie zjawi-
ska, jak gigantyczne roz-
warstwienie spo³eczne,
postêpuj¹ca bieda, bezro-
bocie. Nie umiemy sobie
z tym poradziæ, choæ nasz
kraj rozwija siê piêknie.
Musimy o te sprawy siê

upominaæ, g³oœno wo³aæ o poszanowanie dla ludzi, o spo-
³eczn¹ sprawiedliwoœæ - podkreœli³ Marcin Tyrna.

To rocznicowe spotkanie by³o okazj¹ do uhonorowa-
nia osób, które w przesz³oœci da³y œwiadectwo wiernoœci
idea³om NSZZ „Solidarnoœæ”, które wspomaga³y zwi¹zek
w trudnych czasach lub te¿ nie szczêdzi³y si³ w codzien-
nej, zwi¹zkowej pracy (osoby te przedstawiamy na str. III).
Uroczystoœæ w Bielskim Centrum Kultury zakoñczy³ kon-
cert Przemys³awa Gintrowskiego.

O strajku w 1981 roku czytaj te¿ na str. II.

XXIX rocznica strajku na Podbeskidziu

Zarz¹d Regionu NSZZ Solidarnoœæ Podbeskidzie pod-
czas posiedzienia 18 stycznia postanowi³ przyznaæ tytu³
„Zwi¹zkowca Podbeskidzia Roku 2009” Dariuszowi Dud-
kowi, przewodnicz¹cemu Komisji Zak³adowej NSZZ „So-
lidarnoœæ” Kopalni Wêgla Kamiennego Silesia w Czecho-
wicach-Dziedzicach.

W ten sposób w³adze podbeskidzkiej „Solidarnoœci” w
symboliczny sposób uhonorowa³y go za tward¹ i nieugiêt¹
walkê w celu ratowania kopalni Silesia w procesach prywa-
tyzacyjnych, za determinacjê w tworzeniu spó³ki pracowni-
czej, bêd¹cej odpowiedzi¹ na decyzjê w³aœciciela o likwi-
dacji kopalni oraz za ratowanie miejsc pracy, za walkê o
godnoœæ i podmiotowoœæ pracownika.

Decyzja ta jest jednoczeœnie wyrazem uznania Zarz¹-
du Regionu Podbeskidzie dla ca³ej organizacji zwi¹zko-

Tytu³ dla Dariusza Dudka

Miêdzyzak³adowa Organizacja Zwi¹zkowa NSZZ „So-
lidarnoœæ” Fiat Auto Poland SA rozpoczê³a akcjê protesta-
cyjn¹. W pi¹tek, 22 stycznia, odby³a siê pierwsza pikieta na
parkingu przed zak³adem FAP w Tychach. Potem zorgani-
zowane zosta³y jeszcze dwie podobne pikiety. Oprócz tego
w zak³adzie odbywaj¹ siê masówki i spotkania z pracowni-
kami. Przyczyn¹ protestu jest to, ¿e jak dot¹d dyrekcja FAP
nie zaczê³a prowadziæ ze zwi¹zkowcami rzeczowych roz-
mów, dotycz¹cych podwy¿ki p³ac dla pracowników.

Ubieg³y rok by³ dla polskich zak³adów Fiata rekordo-
wy. W Tychach wyprodukowano ponad 600 tysiêcy samo-
chodów. Praca odbywa³a siê na trzy zmiany, przez wiêk-
szoœæ sobót (by³o ich 39), a nawet osiem niedziel. Jedno-
czeœnie w ca³ym ubieg³ym roku nie by³o podwy¿ki p³acy
zasadniczej. Dyrekcja wyp³aci³a jedynie jednorazowe pre-
mie finansowe.

„Solidarnoœæ” FAP rozpoczê³a walkê o podwy¿ki p³ac.
Oto fragmenty oœwiadczenia w tej sprawie: Domagamy siê
wzrostu p³ac w wysokoœci 650 z³otych dla ka¿dego pracow-
nika. Kwota 200 z³otych nale¿y nam siê za przepracowane
soboty - jest to by³y dodatek do godzin nadliczbowych, który
mia³ wejœæ do wynagrodzenia w drugiej po³owie 2008 roku.
Natomiast 450 z³otych to wielkoœæ zaproponowanej przez nas,
dobrze zapracowanej podwy¿ki za dwa lata naszej pracy. Od
listopada jesteœmy w sporze zbiorowym z pracodawc¹.
Przedstawiona w ubieg³ym tygodniu przez dyrekcjê propo-
zycja podwy¿ki œrednio o 100 z³otych nie jest nawet zbli¿o-
na do oczekiwañ za³ogi. Jest te¿ nieadekwatna do aktualnej
sytuacji ekonomicznej zak³adu. W zwi¹zku z tym domaga-
my siê konkretnych propozycji p³acowych i powa¿nego po-
traktowania pracowników FAP.

W ostatnich dniach 2009 roku przez media przetoczy³a
siê burza prasowa mówi¹ca o tym, ¿e w³oski koncern zamie-
rza przenieœæ produkcjê Pandy z Tychów na Sycyliê. Tym-
czasem sytuacja polskich zak³adów jest stabilna, a produk-
cja idzie pe³n¹ par¹. Nie po raz pierwszy w czasie, gdy dy-
rekcja zak³adu liczy zyski za poprzedni rok, a NSZZ „Soli-
darnoœæ” domaga siê podwy¿ki, mowa jest o z³o¿onej sytu-
acji w koncernie. W tym roku straszakiem przeciw podwy¿-
kom ma byæ domniemane zagro¿enie produkcji w polskich
zak³adach Fiata. Zamiast myœleæ o rozwoju firmy i stabilno-
œci naszych miejsc pracy, zastanawiaæ siê mamy nad tym, w
jaki sposób je zachowaæ. Stanowczo siê temu sprzeciwiamy!

Jak dot¹d nie otrzymaliœmy od zarz¹du firmy danych
ekonomicznych za 2009 rok, ale zyski z pewnoœci¹ s¹ wyso-
kie. W dalszym ci¹gu liczymy na dobr¹ wspó³pracê z kie-
rownictwem zak³adu. Naszym celem jest konstruktywne pro-
wadzenie rozmów. Dobrze pojêty interes zarówno za³ogi,
jak i pracodawcy, jest ten sam. Istotne jest dla nas to, by w
Fiacie pracowa³o siê dobrze i na godziwych warunkach.
Bez satysfakcji za³ogi nie ma mowy o dobrze wykonywanej
pracy /.../. Je¿eli dyrekcja w dalszym ci¹gu unikaæ bêdzie
rzeczowych rozmów, zaostrzymy formy protestu.

WANDA STRÓ¯YK
przewodnicz¹ca MOZ

Protest „Solidarnoœci” Fiata

wej NSZZ „Solidar-
noœæ” w KWK Silesia
- czytamy w uchwale
ZR. Dodajmy, ¿e
tytu³ „Zwi¹zkowca
Podbeskidzia” zosta³ przyznany po raz pierwszy. Ceremo-
nia wrêczenia stosownego dyplomu odby³a siê 24 stycznia
podczas uroczystego spotkania podbeskidzkiej „Solidar-
noœci” w Bielskim Centrum Kultury. - Trzeba nam promo-
waæ takich ludzi, pokazywaæ ich jako wzór. Jestem przeko-
nany, ¿e gdyby nie Darek Dudek i jego koledzy, gdyby nie
ich walka, upór i samozaparcie, to dzisiaj nie by³oby ju¿
kopalni Silesia w Czechowicach-Dziedzicach. Bez takich
ludzi trudno te¿ wyobraziæ sobie przysz³oœæ naszego zwi¹zku
- podkreœli³ podczas uroczystoœci Marcin Tyrna.

Dyplom „Zas³u¿onego dla Solidarnoœci Podbeskidzia” otrzyma³
miêdzy innymi Wies³aw Pyzio (pierwszy z prawej), represjonowany
w stanie wojennym dzia³acz „Solidarnoœci” z Andrychowa.

Niemal dokładnie 29 lat temu, nad ranem 6 lutego 1981 roku w świetlicy Bewelany
podpisane zostało porozumienie, kończące dziesięciodniowy strajk generalny podbe−
skidzkiej „Solidarności”. Jego sygnatariuszami byli członkowie Międzyzakładowego
Komitetu Strajkowego, przedstawiciele komisji rządowej, a także Lech Wałęsa. Gwa−
rantami zawartego porozumienia byli przedstawiciele Episkopatu Polski z biskupem
Bronisławem Dąbrowskim na czele.

Wiec przed tyskim zak³adem Fiata. Przemawia Wan-
da Stró¿yk.


