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Serdecznie zapraszamy do udzia³u w comiesiêcznej
Mszy za Ojczyznê, która odprawiona zostanie w nie-
dzielê, 13 marca, o 17.00 w katedrze pw. œw. Miko³aja
w Bielsku-Bia³ej. Po zakoñczeniu Eucharystii bêdzie
mo¿liwoœæ uczczenia sprowadzonych niedawno do Biel-
ska-Bia³ej relikwii Kapelana „Solidarnoœci”, b³ogos³a-
wionego ks. Jerzego Popie³uszki.

Do udzia³u w tym modlitewnym spotkaniu szcze-
gólnie zachêcamy cz³onków i sympatyków NSZZ „So-
lidarnoœæ”, a tak¿e zak³adowe poczty sztandarowe na-
szego zwi¹zku.

Oœwiatowa „Solidarnoœæ” alarmuje: w koñcz¹cej siê
kadencji resort edukacji wprowadzi³ i zamierza jeszcze
wprowadziæ wiele szkodliwych zmian w prawie oœwia-
towym i systemie edukacji. Skutkiem tych dzia³añ bê-
dzie zapaœæ systemu i jakoœci polskiej oœwiaty. Te zmia-
ny uderzaj¹ równie¿ w rodziców, przerzucaj¹c na nich
obci¹¿enia i wzrost kosztów kszta³cenia dzieci. Minister
edukacji, realizuj¹c swoje kolejne pomys³y, nie uwzglêd-
nia oczekiwañ rodziców i œrodowiska oœwiatowego.
- Edukacja jest dobrem ogólnonarodowym. Obrona
wspólnego dobra, wymaga wspólnych dzia³añ i dlatego
zwracamy siê do ca³ego spo³eczeñstwa o poparcie wnio-
sku Sekcji Krajowej Oœwiaty i Wychowania NSZZ „Soli-
darnoœæ”, zmierzaj¹cego do odwo³ania pani minister Ka-
tarzyny Hall - apeluje Jadwiga Utecht-Nolbrzak, szefo-
wa oœwiatowej „Solidarnoœci” na Podbeskidziu, która w
trakcie specjalnej konferencji prasowej, zorganizowanej
3 marca, przedstawi³a g³ówne ¿¹dania zwi¹zkowców.
Oœwiatowa „Solidarnoœæ” nie godzi siê na:
- likwidacjê placówek (w tym roku przewidziano likwi-
dacjê oko³o 500 placówek), co spowoduje zwiêkszenie
liczby uczniów w klasach, powstawanie szkó³ „molo-
chów”, powrót do dwuzmianowoœci, wyd³u¿enie drogi
ucznia do szkó³,
- obni¿anie jakoœci kszta³cenia i jakoœci wykszta³cenia
m³odego pokolenia Polaków, krytycznie ocenione przez
wiele autorytetów ze œwiata nauki i kultury,
- dalsze zwiêkszanie zadañ oœwiatowych dla samorz¹-
dów bez dodatkowych œrodków finansowych, co wymu-
sza na nich oszczêdzanie na edukacji,
- wprowadzanie szeœcioletniego ucznia do Ÿle przygoto-
wanych placówek,
- powo³ywanie nowych instytucji oœwiatowych (plano-
wane koszty to 700 milionów z³otych), w miejsce Kura-
toriów Oœwiaty, które nie  zapewni¹ w³aœciwego nadzo-
ru nad prac¹ szkó³ i placówek oœwiatowych, ³ami¹c przy
tym zapisy konstytucji RP,
- niszczenie systemu edukacji w imiê koniecznych
oszczêdnoœci przy jednoczesnym wzroœcie wydatków na
wdra¿anie kolejnych reform edukacji (w sumie oko³o trzy
miliardy z³otych).

Jadwiga Utecht-Nolbrzak podkreœla, ¿e spo³eczeñstwo
nie jest informowane o pe³nym zakresie reform przepro-
wadzanych przez resort edukacji. Opinia publiczna jest sys-
tematycznie wprowadzana w b³¹d poprzez medialne in-
formacje przekazuj¹ce nieprawdziwy obraz polskiej szko³y.

Przewodnicz¹ca regionalnej „Solidarnoœci” Oœwiaty
i Wychowania przypomina, ¿e dziêki wspólnemu wysi³-
kowi rodziców i nauczycieli polscy uczniowie plasuj¹ siê
w œwiatowej czo³ówce w badaniach wiadomoœci i umie-
jêtnoœci, nie ma wiêc potrzeby, aby szkodliwymi dzia³a-
niami Ministerstwa Edukacji Narodowej, zniszczyæ ten
dorobek. - Edukacja to nie k³opotliwy wydatek z bud¿etu
pañstwa, to inwestycja w przysz³oœæ spo³eczeñstwa, w
rozwój gospodarczy kraju i dobrobyt ka¿dego obywate-
la. Pani minister wyraŸnie tego nie rozumie i dlatego roz-
poczêliœmy akcjê zbierania podpisów pod petycj¹ z ¿¹da-
niem jej odwo³ania. Podpisaæ j¹ mo¿e ka¿dy, nie tylko
nauczyciele i pracownicy oœwiaty - podkreœla Jadwiga
Utecht-Nolbrzak. Petycje wraz z innymi dokumentami
trafi³y ju¿ do wszystkich szkó³ Podbeskidzia. Jest tam
tak¿e specjalny list do pracowników oœwiaty, którego
treœæ publikujemy na stronie IV.

Odwo³aæ Pani¹ Minister !

Zarz¹d Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarnoœæ” z
wielkim niepokojem przyj¹³ informacjê o drastycznym
ograniczeniu œrodków Funduszu Pracy, przeznaczonych na
aktywne formy przeciwdzia³ania bezrobociu. W skali kra-
ju œrodki te - wynosz¹ce w 2010 roku blisko 7 mld z³ -
zosta³y zredukowane do poziomu 3,2 mld z³. Tylko w biel-
skim Powiatowym Urzêdzie Pracy fundusze na aktywiza-
cjê osób bezrobotnych zmniejsz¹ siê z blisko 19 mln z³ w
ubieg³ym roku do 6 mln z³ w roku bie¿¹cym. Podobnie
dzieje siê w innych powiatach - przyk³adowo w ¯ywcu
œrodki te z 17,5 mln z³ w 2010 roku skurcz¹ siê do pozio-
mu niespe³na 5,5 mln z³.

Nasz niepokój potêguje fakt, ¿e drastycznemu ograni-
czeniu œrodków na aktywizacjê osób bez pracy towarzyszy
sta³y wzrost liczby osób bezrobotnych. Nie widaæ te¿ ¿ad-
nych innych sposobów walki z bezrobociem - w tym przede

wszystkim inicjatyw, maj¹cych na celu powstawanie nowych
miejsc pracy. W zamian mamy jedynie manipulowanie opi-
ni¹ publiczn¹, podawanie fa³szywych informacji i ¿onglo-
wanie danymi statystycznymi.

Oszczêdzanie na Funduszu Pracy, a zw³aszcza tak rady-
kalne ograniczanie œrodków na aktywizacjê osób bezrobot-
nych grozi nie tylko wzrostem bezrobocia, ale te¿ poszerza-
niem sfery ubóstwa i wykluczeniem spo³ecznym coraz szer-
szych krêgów spo³eczeñstwa.

Domagamy siê natychmiastowych dzia³añ, które zaowo-
cuj¹ radykalnym powiêkszeniem œrodków Funduszu Pracy,
przeznaczonych na aktywne formy zwalczania bezrobocia.
/Stanowisko Zarz¹du Regionu Podbeskidzie NSZZ „Soli-
darnoœæ” z 28 lutego 2011 roku w sprawie drastycznego
ograniczenia œrodków na aktywne formy zwalczania bez-
robocia/

Uderzenie w bezrobotnych !

W obronie Miros³awa Kitowskiego zorganizowane zo-
sta³y dwie pikiety pod bramami Polifarbu. Druga z nich,
zorganizowana pod has³ami „Jeden za wszystkich, wszy-
scy za jednego”, „Dialog i wspó³praca to wydajna pra-
ca”, „Najwa¿niejsza to sprawa przywróciæ Miros³awa”,
odby³a siê 18 lutego i skupi³a oko³o 500 osób. Obok spo-
rej grupy pracowników spó³ki byli to przedstawiciele ko-
misji zak³adowych „Solidarnoœci” z
ca³ego Podbeskidzia, a tak¿e zwi¹z-
kowe reprezentacje z innych regio-
nów - m.in. œl¹sko-d¹browskiego,
piotrkowskiego, czêstochowskiego,
rzeszowskiego, przemyskiego, Œl¹ska
Opolskiego, Dolnego Œl¹ska i Podkar-
pacia. Rekordziœci pokonali 400 ki-
lometrów, by przyjechaæ do Cieszy-
na i tym samym wyraziæ sw¹ solidar-
noœæ ze zwolnionym koleg¹.

- Jest w tej firmie wiele proble-
mów, o których mo¿na i trzeba roz-
mawiaæ. Jedna jest sprawa, która dla
nas nie podlega dyskusji - to przywró-
cenie do pracy szefa „Solidarnoœci”
- mówi³ przed bram¹ Polifarbu Mar-
cin Tyrna. S³owa poparcia dla Miro-
s³awa Kitowskiego i walcz¹cej w jego
obronie za³ogi Polifarbu przekazali te¿ miêdzy innymi
pose³ Stanis³aw Szwed oraz cz³onek Prezydium Komisji
Krajowej NSZZ „Solidarnoœæ” Henryk Nakonieczny, re-
prezentuj¹cy przewodnicz¹cego KK Piotra Dudê. - Je-
steœmy tu, bo do tego zobowi¹zuje nas solidarnoœæ z na-
szym koleg¹. Powiem wiêcej: bêdziemy tu wracaæ, a¿ nie
zostanie on przywrócony do pracy. Nie mo¿e byæ tak, ¿e
pracodawcy bêd¹ bezkarnie omijaæ czy wrêcz ³amaæ pra-
wa zwi¹zkowe i pracownicze - powiedzia³ Nakonieczny
do ludzi, zebranych przed bramami cieszyñskiej spó³ki.

Na zakoñczenie godzinnej pikiety jej uczestnicy przy-
jêli petycjê, któr¹ przekazano zarz¹dowi Polifarbu. Czy-
tamy w tym dokumencie: Protestujemy przeciwko zwol-
nieniu z pracy przewodnicz¹cego Komisji Zak³adowej
NSZZ „Solidarnoœæ” Polifarbu, Miros³awa Kitowskiego,

bêd¹cego tak¿e cz³onkiem Rady Pracowników i cz³onkiem
Europejskiej Rady Zak³adowej. Sprzeciwiamy siê te¿ pró-
bom zastraszania i szykanowania przez kierownictwo
spó³ki innych pracowników tego zak³adu. Domagamy siê
od zarz¹du spó³ki PPG Polifarb Cieszyn przywrócenia
do pracy Miros³awa Kitowskiego, przestrzegania praw
zwi¹zkowych i pracowniczych oraz powrotu na drogê dia-

logu z pracownikami i reprezentuj¹cymi ich interesy
zwi¹zkami zawodowymi.

Na pocz¹tku marca delegaci, reprezentuj¹cy ca³¹ „So-
lidarnoœæ” Polifarbu, przyjêli stanowisko, w którym po raz
kolejny w sposób jednoznaczny udzielili poparcia Miro-
s³awowi Kitowskiemu i wykluczyli mo¿liwoœæ dokonania
zmiany na stanowisku szefa zak³adowej „Solidarnoœci”.

W pi¹tek, 4 marca, w siedzibie spó³ki odby³o siê kolej-
ne spotkanie przedstawicieli zarz¹du z reprezentacj¹ pod-
beskidzkiej „Solidarnoœci”. W³aœnie wówczas pad³a za-
powiedŸ wycofania zwolnienia Kitowskiego. Oznaczaæ to
bêdzie sukces trzymiesiêcznej akcji w obronie szefa „So-
lidarnoœci” Polifarbu. - Jestem przekonany, ¿e bêdzie to
te¿ sukces Polifarbu. Ta nerwówka na pewno nie s³u¿y ni-
komu, tak¿e tej spó³ce - podkreœla Marcin Tyrna.

Miros³aw Kitowski wraca do pracy ?

Blisko trzy miesiące nerwów, dwie pikiety protestacyjne, szereg rozmów z zarządem spółki i
wreszcie porozumienie wydaje się bliskie: Mirosław Kitowski, zwolniony w grudniu ubiegłego
roku przewodniczący „Solidarności” w cieszyńskiej spółce PPG Polifarb, najprawdopodob−
niej wkrótce wróci do pracy. Na początku marca przedstawiciele zarządu spółki zapowiedzieli
wycofanie wręczonego w grudniu wypowiedzenia pracy. − Oznaczać to będzie powrót na
drogę dialogu − mówi Marcin Tyrna, szef podbeskidzkiej „Solidarności”.

W pikiecie w obronie Miros³awa Kitowskiego, która odby³a siê 18 lutego,
uczestniczy³o pó³ tysi¹ca osób. Niektórzy pokonali d³ug¹ drogê, by wyraziæ
sw¹ solidarnoœæ ze zwolnionym koleg¹.
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W bielskiej katedrze


