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Bêdziemy w Gdañsku i Katowicach

Prezydium Zarz¹du Regionu Podbeskidzie po zapoznaniu siê z sytuacj¹ w zwi¹zku oraz planowanymi akcjami
„Solidarnoœci” w dniu 4 czerwca 2009 roku podejmuje nastêpuj¹ce decyzje:
o wys³aniu delegacji Regionu Podbeskidzie i pocztów
sztandarowych na planowane uroczystoœci na placu Solidarnoœci w Gdañsku - zgodnie z zaproszeniem Komisji Krajowej NSZZ „Solidarnoœæ” z 14 maja 2009 roku.

Po spacyfikowaniu przez policjê protestu stoczniowców,
przedstawiciele podbeskidzkich komisji zak³adowych, zebrani 4 maja na swym comiesiêcznym spotkaniu, przyjêli
nastêpuj¹ce stanowisko:
Z wielkim oburzeniem przyjêliœmy wiadomoœæ o brutalnej akcji policji wobec protestuj¹cych stoczniowców na ulicach Warszawy 29 kwietnia bie¿¹cego roku. Atak si³ porz¹dkowych nosi³ znamiona prowokacji i przypomina³ be-

o aktywnym w³¹czeniu siê Regionu Podbeskidzie do
manifestacji, organizowanej przez Region Œl¹sko-D¹browski 4 czerwca 2009 roku o godz. 15.00 w Katowicach pod
has³em: „Protest przeciw nieudolnoœci rz¹du w walce z kryzysem, rosn¹cemu bezrobociu i likwidacji kolejnych zak³adów pracy”. Osob¹ odpowiedzialn¹ za sprawy organizacji akcji jest Sekretarz Zarz¹du Regionu Podbeskidzie
Jan Polak.

stialskie akcje ZOMO z czasów stanu wojennego. Wielu
demonstrantów odnios³o obra¿enia, w tym ciê¿kie poparzenia u¿ytymi przez policjê œrodkami chemicznymi.
Wzywamy Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarnoœæ” do zwo³ania nadzwyczajnego posiedzenia Komisji Krajowej celem podjêcia zdecydowanych dzia³añ w obronie pobitych cz³onków zwi¹zku oraz doprowadzenia do ukarania winnych tej brutalnej akcji.

Zwi¹zkowa umowa miêdzy metalowcami

Na zaproszenie podbeskidzkiej „Solidarno−
ści” przez sześć dni gościła w Bielsku−Bia−
łej dziewięcioosobowa grupa związkowców
z francuskiej centrali CFDT regionu Fran−
che−Comté. Współpraca Podbeskidzia z tymi
związkami trwa już prawie 20 lat.
Francuscy zwi¹zkowcy mieli okazjê zwiedziæ kilka podbeskidzkich firm, poznaj¹c na miejscu specyfikê pracy polskich
kolegów z zak³adowych struktur „Solidarnoœci”. Uczestniczyli te¿ w codziennych konferencjach, dotycz¹cych miêdzy innymi prawa pracy, zak³adowych funduszy œwiadczeñ pracowniczych, ustawy o zwi¹zkach zawodowych, spo³ecznej inspekcji
pracy oraz minimalnej p³acy, minimum socjalnego i minimum
egzystencji. By³ te¿ czas na zwiedzanie Bielska-Bia³ej i okolic, a tak¿e Oœwiêcimia i Krakowa.

Denis Cerveau (na zdjêciu z lewej) i Edward Kubas
tu¿ po podpisaniu porozumienia o wspó³pracy miêdzy metalowcami z CFDT i „Solidarnoœci”.

Pami¹tkowe zdjêcie francuskich i polskich zwi¹zkowców przed siedzib¹ podbeskidzkiej „Solidarnoœci”.
Jednym z efektów wizyty jest porozumienie, podpisane przez przedstawicieli sekcji metalowców z obu regionów. - Nale¿ymy do jednej Unii Europejskiej, wiêc chcemy
siê lepiej poznaæ. Chcemy poznaæ polskie rozwi¹zania prawne, polskie problemy i sukcesy. Przyda siê to w przysz³oœci,
gdy coraz wiêcej przepisów prawnych bêdzie ujednolicanych
w ca³ej Europie. Dziœ, w czasach globalizacji, razem mo¿emy podejmowaæ ró¿ne dzia³ania, w tym te¿ solidarnoœciowe akcje - mówi Denis Cerveau, szef Zwi¹zku Metalowców CFDT regionu Franche-Comté, który podpisa³ polskofrancuskie porozumienie. Tak¿e Edward Kubas, przewodnicz¹cy „Solidarnoœci” w bielskiej Apenie i równoczeœnie
przewodnicz¹cy Regionalnej Sekcji Metalowców, uwa¿a,
¿e trzeba poznawaæ prawo pracy i dzia³alnoœæ zwi¹zków
zawodowych w innych krajach, a najlepsze pomys³y próbowaæ wcielaæ w ¿ycie w Polsce. - Pozazdroœciæ mo¿emy
Francuzom na przyk³ad zasady, ¿e ka¿dy pracownik ma
odpis sk³adki cz³onkowskiej, choæby nawet nie nale¿a³ do
¿adnych zwi¹zków. W zamian obejmuj¹ go dobrodziejstwa
zak³adowych uk³adów zbiorowych, negocjowanych przez
zwi¹zkowców. W takiej sytuacji zwi¹zki mog¹ pozwoliæ sobie na wynajêcie specjalistów czy op³acenie ekspertyz - mówi
Edward Kubas.

● 1 czerwca (poniedzia³ek) godz. 11.00 - zebranie przewodnicz¹cych KZ (tzw. RKO) - siedziba Zarz¹du Regionu;
● 14 czerwca (niedziela), godz. 17.00 - msza
œw. w intencji Ojczyzny i „Solidarnoœci” - katedra pw. Œwiêtego Miko³aja;
● 22 czerwca (poniedzia³ek) godz. 9.00 - posiedzenie Zarz¹du Regionu Podbeskidzie - siedziba ZR.

4 czerwca, nasze œwiêto

Powstanie NSZZ „Solidarność”, a później
niezłomna walka tysięcy ludzi przyczyniły
się dwadzieścia lat temu do odzyskania nie−
podległości. Te wydarzenia zainicjowały
koniec porządku jałtańskiego, upadek ko−
munizmu, a niedługo potem − rozpad Związ−
ku Radzieckiego i koniec zimnej wojny.
Komisja Krajowa NSZZ „Solidarnoœæ”, w przededniu
trzydziestej rocznicy pierwszej pielgrzymki do Polski Ojca
Œwiêtego Jana Paw³a II i dwudziestej rocznicy czêœciowo
wolnych wyborów w Polsce, chce o tym przypomnieæ
wszystkim tym, którzy dziœ decyduj¹ o przysz³oœci zjednoczonej Europy, a tak¿e naszym przyjacio³om zrzeszonym w
Europejskiej Konfederacji Zwi¹zków Zawodowych i Miêdzynarodowej Konfederacji Zwi¹zków Zawodowych. My,
ludzie „Solidarnoœci”, polscy pracownicy, jesteœmy to winni ofiarom stanu wojennego, rozbitym wskutek przeœladowañ rodzinom, tysi¹com politycznych emigrantów, bohaterskim kap³anom. Jesteœmy to winni naszemu wielkiemu
papie¿owi Janowi Paw³owi II, bez którego nie by³oby dziœ
zjednoczonej Europy. Dla nas równie wa¿nym skutkiem tamtych wydarzeñ by³o odzyskanie prawa do wolnoœci zrzeszania siê. Dwadzieœcia lat temu „Solidarnoœæ” zaanga¿owa³a
siê w wprowadzanie w naszym kraju przemian politycznogospodarczych, których pierwszym akcentem by³y czêœciowo wolne wybory do Parlamentu RP.
Organizuj¹c obchody tych wydarzeñ nie mo¿na jednak
zmieniaæ historii i uciekaæ od obecnej rzeczywistoœci. Wydarzenia maj¹ce miejsce wiosn¹ 1989 r. by³y przecie¿ trudnym, nie wolnym od b³êdów, kompromisem miêdzy ówczesn¹ opozycj¹ i komunistyczn¹ w³adz¹. Kompromis ten
zaowocowa³ wolnoœci¹ i nadziej¹ na lepsze i sprawiedliwe
jutro, na ¿ycie w wolnym i dostatnim gospodarczo kraju,
ale te¿ uw³aszczeniem nomenklatury, brakiem rzeczywistej
dekomunizacji, rozkradaniem i wyprzeda¿¹ maj¹tku narodowego, bezrobociem.
Jesteœmy w Unii Europejskiej bez granic, czujemy siê
bezpieczniejsi w NATO, mamy wolne media, nieskrêpowany dostêp do Internetu i telefonii komórkowej. Ale nie mo¿emy zapominaæ o tym, ¿e w roku dwudziestej rocznicy
odzyskania niepodleg³oœci nadal za próby zak³adania organizacji zwi¹zkowej pracownicy s¹ wyrzucani z pracy, tysi¹ce bezrobotnych pozostaje czêsto bez œrodków do ¿ycia,
natomiast w wolnych mediach rzadko jest miejsce na debatê o sprawach spo³ecznych, a dialog najczêœciej jest pozorowany. Konieczna jest pamiêæ o wielkich wydarzeniach z najnowszej historii, ale niezbêdna jest te¿ refleksja, jak dziœ
wygl¹da godnoœæ cz³owieka pracy, ile pozosta³o solidarnoœci miêdzy nami - w Polsce i w Europie. Jest to szczególnie
istotne w czasie globalnego kryzysu, który powoduje powiêkszanie siê ubóstwa, wzrost bezrobocia i wykluczenia
spo³ecznego, upadek wielu firm.
Dlatego te¿ Komisja Krajowa zaprasza wszystkich cz³onków NSZZ „Solidarnoœæ”, ludzi pracy na mszê œwiêt¹ w dniu
4 czerwca br. pod pomnikiem Poleg³ych Stoczniowców na
placu Solidarnoœci w Gdañsku. Komisja Krajowa zwraca siê
ze szczególnym zaproszeniem do ludzi m³odych, którzy s¹
gwarantem pamiêci i kontynuacji chlubnych idei naszego
Zwi¹zku. Chcemy, aby by³ to dzieñ wdziêcznoœci za odzyskan¹ wolnoœæ i refleksji nad tym, jak nam wszystkim uda³o
siê tê wolnoœæ zagospodarowaæ. Niech bêdzie to dzieñ solidarnoœci wszystkich Polaków.
KOMISJA KRAJOWA NSZZ „SOLIDARNOŒÆ”

(Stanowisko Komisji Krajowej NSZZ „Solidarnoœæ” z 19
maja 2009 roku w dwudziest¹ rocznicê odzyskania suwerennoœci)
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