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Nasze chlubne dziedzictwo...

Strajk generalny podbeskidzkiej „Solidarnoœci”, trwaj¹cy od 27 stycznia do 6 lutego 1981 roku, by³ najwiêkszym
politycznym protestem po Sierpniu 1980, wydarzeniem bezprecedensowym w naszym kraju. Ten zwyciêski strajk na
trwa³e wpisa³ siê w historiê NSZZ „Solidarnoœæ” i sta³ siê znacz¹cym wk³adem Podbeskidzia w walkê o wolnoœæ i niepodleg³oœæ Polski. By³ i pozosta³ dla nas wszystkich powodem do dumy.
Pamiêtaj¹c o tym chlubnym dziedzictwie serdecznie zapraszamy do udzia³u w uroczystoœciach, zorganizowanych w
30. rocznicê podpisania porozumienia, koñcz¹cego podbeskidzki strajk generalny:
- sobota, 5 lutego 2011 roku, 16.00 - Bielskie Centrum Kultury
Uroczyste spotkanie dawnych i obecnych dzia³aczy podbeskidzkiej „Solidarnoœci”; w programie m.in. wrêczenie tytu³ów „Zas³u¿ony dla podbeskidzkiej Solidarnoœci”, wyk³ad prof. Jana ¯aryna i koncert Jana Pietrzaka;
- niedziela, 6 lutego 2011 roku, 12.00 - koœció³ pw. Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa w Bielsku-Bia³ej; msza œw. w
XXX rocznicê zakoñczenia strajku generalnego na Podbeskidziu koncelebrowana pod przewodnictwem ordynariusza Diecezji Bielsko-¯ywieckiej biskupa Tadeusza Rakoczego.
Przewodnicz¹cy Komitetu Honorowego
Obchodów XXX Rocznicy
Strajku Generalnego na Podbeskidziu
PATRYCJUSZ KOSMOWSKI

Przewodnicz¹cy
Zarz¹du Regionu Podbeskidzie
NSZZ „Solidarnoœæ”
MARCIN TYRNA

Komitet honorowy obchodów

W trakcie przygotowañ do organizacji uroczystoœci z
okazji trzydziestej rocznicy podbeskidzkiego strajku generalnego z inicjatywy przewodnicz¹cego Zarz¹du Regionu,
Marcina Tyrny, powsta³ komitet honorowy tych obchodów.
ZnaleŸli siê w nim zwi¹zkowi sygnatariusze historycznego
porozumienia z 6 lutego 1981 roku: Patrycjusz Kosmowski,

W trakcie ostatniego posiedzenia Komisji Krajowej,
które odby³o siê 25 i 26 stycznia w Katowicach, przez
aklamacjê przyjêty zosta³ list do Ojca Œwiêtego Benedykta XVI, zawieraj¹cy podziêkowanie za dekret beatyfikacyjny Jana Paw³a II. Oto pe³na treœæ tego dokumentu.
Z wielk¹ radoœci¹ przyjêliœmy decyzjê, og³aszaj¹c¹ dekret beatyfikacyjny S³ugi Bo¿ego Jana Paw³a II.
Wielki poprzednik Waszej Œwi¹tobliwoœci wielokrotnie wypowiada³ siê na temat roli i zadañ zwi¹zków zawodowych, w tym NSZZ „Solidarnoœæ”. Jan Pawe³ II interesowa³ siê, do koñca swoich dni, tym wszystkim, co towarzyszy³o naszemu Zwi¹zkowi, pocz¹wszy od momentu powstania „Solidarnoœci”, poprzez okres dramatycznych wydarzeñ stanu wojennego i wspólnych, pielgrzymkowych
spotkañ.
S³uga Bo¿y Jan Pawe³ II interesowa³ siê „Solidarnoœci¹”, nie tylko jako papie¿ wywodz¹cy siê z Polski, ale
przede wszystkim, Jego uznanie dla niezale¿nego samorz¹dnego zwi¹zku zawodowego „Solidarnoœæ” wynika³o
z tego, ¿e na pierwszym miejscu stawialiœmy cz³owieka
upodmiatawiaj¹c go w chrzeœcijañskim wymiarze. Ten
przejaw nowej kultury ducha pozwala³ nam stworzyæ dziejowe praxis, prowadz¹ce do pokonania systemu totalitarnego bez przemocy.
Umi³owany Ojcze Œwiêty,
Decyzja Waszej Œwi¹tobliwoœci, wynosz¹ca na o³tarze S³ugê Bo¿ego Jana Paw³a II, staje siê dla cz³onków
NSZZ „Solidarnoœæ” wyzwaniem do g³êbokiej refleksji
nad tym wszystkim, co pozostawi³ dla nas Jan Pawe³ II.
Wyznaczenie daty 1 maja na beatyfikacjê powoduje,
¿e kierujemy nasze myœli w stronê encykliki Laborem exercens, która pierwotnie mia³a ukazaæ siê w maju 1981 r.
Niestety, zamach na papie¿a Jana Paw³a II, dokonany 30
lat temu od³o¿y³ w czasie opublikowanie tej encykliki. Dzisiaj, w obliczu tak wa¿nego dla katolików i chrzeœcijan
wydarzenia, pragnê zapewniæ Wasz¹ Œwi¹tobliwoœæ, ¿e
wskazówki p³yn¹ce z tej encykliki bêd¹ drogowskazem
dla naszej codziennej dzia³alnoœci.
Na koniec proszê, w imieniu cz³onków NSZZ „Solidarnoœæ”, o Twoje Apostolskie b³ogos³awieñstwo, byœmy
umieli budowaæ wspólnotê ducha, opart¹ na fundamencie
wiary chrzeœcijañskiej, godnej swej ponaddwutysiêcznej
tradycji.
Z synowskim oddaniem w imieniu Komisji Krajowej
NSZZ „Solidarnoœæ”
PIOTR DUDA
Przewodnicz¹cy KK

Walcz¹ o podwy¿ki
i przewodnicz¹cego

Henryk Juszczyk, Jaros³aw Kolmer, Kazimierz Szmigiel,
Marek Wojtas i Wies³aw Wróbel, a tak¿e jedyny ¿yj¹cy cz³onek grupy mediacyjnej Episkopatu Polski, biskup senior Janusz Zimniak. - To nieliczny, ale bardzo zacny zestaw ludzi.
Chcemy te osoby uhonorowaæ i przypomnieæ ca³emu Podbeskidziu ich zas³ugi - podkreœla Marcin Tyrna.

Stanowisko Komisji Krajowej

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarnoœæ” wyra¿a sprzeciw wobec tak zwanych oszczêdnoœciowych dzia³añ rz¹du, pog³êbiaj¹cych rozwarstwienie spo³eczne. Walka z kryzysem powinna polegaæ na inwestowaniu w cz³owieka, na
ochronie miejsc pracy i wzmocnieniu inwestycji zmierzaj¹cych do pe³nego wykorzystania funduszy europejskich
umo¿liwiaj¹cych rozwój infrastruktury (gospodarki). Za
pozorne uwa¿amy oszczêdnoœci wynikaj¹ce ze Ÿle przygotowanej restrukturyzacji i prywatyzacji us³ug publicznych. Skutkiem tego jest coraz wiêksza iloœæ zadañ, za którymi nie id¹ œrodki finansowe, przenoszonych na samorz¹dy.
Chaos i kryzys na kolei, coraz trudniejszy dostêp do us³ug
medycznych, ograniczanie dostêpnoœci do us³ug pocztowych, coraz wy¿sze koszty utrzymania spowodowane podwy¿kami VAT oraz wzrostem cen energii elektrycznej i ciep³a - to fakty rzutuj¹ce na codzienne ¿ycie milionów Polaków. Dzia³ania Rz¹du RP zmierzaj¹ce do zmniejszenia skut-

ków kryzysu gospodarczego okaza³y siê wysoce nieskuteczne. Zamiast m¹drych decyzji, które chroni³yby miejsca pracy, minimalizowa³y bezrobocie oraz os³ania³y strategiczne
dla gospodarki sektory przemys³owe jedynym ratunkiem
sta³o siê siêganie do kieszeni obywateli odk³adaj¹cych w
Otwartych Funduszach Emerytalnych.
W zwi¹zku z tym, stanowczo domagamy siê pilnego
podjêcia dzia³añ zmierzaj¹cych do:
- usprawnienia i poprawy dostêpnoœci obywateli do us³ug
publicznych,
- rzeczywistej ochrony najubo¿szych przed skutkami
wzrostu kosztów utrzymania,
- ochrony miejsc pracy tak¿e poprzez œwiadom¹ politykê przemys³ow¹ pañstwa,
- stabilizacji systemu ubezpieczeñ spo³ecznych i zdrowotnych.
(Stanowisko Komisji Krajowej NSZZ „Solidarnoœæ” z
26 stycznia 2011 roku w sprawie bie¿¹cej sytuacji w kraju)

Za³oga cieszyñskiego Polifarbu od wielu miesiêcy walczy o podwy¿ki wynagrodzeñ. ¯¹dania pracowników w tym
wzglêdzie s¹ bardzo skromne: chc¹ zaledwie po sto z³otych
podwy¿ki. Dotychczasowe negocjacje nie przynios³y ¿adnego efektu. Spór zbiorowy skoñczy³ siê spisaniem protoko³u rozbie¿noœci. Sytuacja uleg³a zaostrzeniu, gdy w grudniu pracodawca niemal z dnia na dzieñ zwolni³ przewodnicz¹cego zak³adowej „Solidarnoœci”, Miros³awa Kitowskiego...
O sytuacji w spó³ce PPG Polifarb Cieszyn czytaj na str. IV
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