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Rocznica polskiego Sierpnia

Mija 29 lat od historycznego zwyciêstwa polskich robotni- ¯yjemy w wolnym, suwerennym kraju, jednak wiele jest jeszków, ca³ego spo³eczeñstwa naszej Ojczyzny. Porozumienia cze do zmienienia. Ta rocznica - i ka¿da nastêpna - niech
Sierpniowe, podpisane 31 sierpnia 1980 roku w Gdañsku, otwo- bêdzie okazj¹ do refleksji nad drog¹, któr¹ przebyliœmy i nad
rzy³y drogê do dzia³alnoœci Niezale¿nego Samorz¹dnego Zwi¹z- b³êdami, jakie pope³niliœmy. Bo, chc¹c byæ uczciwym, trzeba
ku Zawodowego „Solidarnoœæ”, wielkiego ruchu spo³ecznego, i to przyznaæ. Jak to siê sta³o, ¿e robotnicy, prawdziwi bohaktóry szybko skupi³ w swych szeterowie sierpniowego zrywu, zoregach 10 milionów Polaków.
stali najdotkliwiej dotkniêci skutSierpniowe strajki by³y odpowiekami reform? Rzesze bezrobotdzi¹ spo³eczeñstwa polskiego na
nych, opustosza³e hale fabryczne,
deptanie godnoœci pracowników,
gigantyczny kr¹g ubóstwa - to
na nieposzanowanie demokracji,
gorzkie owoce naszej wolnoœci.
na knebel cenzury d³awi¹cy ka¿d¹
Czy tak musia³o byæ? Czy w coniezale¿n¹ myœl i s³owo. By³y dradziennym dzia³aniu kolejnych
matycznym wo³aniem o wolnoœæ
rz¹dów, ale te¿ i naszym - zwi¹zdla ka¿dego cz³owieka i Ojczyzny.
kowym, nie zabrak³o tej podstaChoæ 29 lat temu nikt o tym
wowej, najwa¿niejszej solidarnonie œni³, to dziœ wiemy, ¿e sierœci - z najs³abszymi, najbardziej
pieñ 1980 roku by³ pocz¹tkiem
pokrzywdzonymi przez skutki
koñca totalitarnego systemu koprzemian gospodarczych? Niech
munistycznego, który po ostatniej
te pytania towarzysz¹ nam zawojnie zosta³ si³¹ narzucony krawsze, gdy wspominamy tamten
jom œrodkowej i wschodniej Euwspania³y zryw...
ropy. To w Polsce zacz¹³ siê kruZ powodów, o których wsposzyæ dziel¹cy Europê Berliñski
To robotnicy byli g³ównymi bohaterami Sierp- mnia³em powy¿ej, uwa¿am, ¿e
Mur. Dlatego rocznica sierpnio- nia. To jest ich œwiêto...
dzieñ 31 sierpnia winien byæ
czczony nie tylko jako Dzieñ
wych strajków winna byæ zawsze
Wolnoœci i Solidarnoœci, ale winien byæ w Polsce obcho- teraz i w przysz³oœci - powodem do naszej dumy.
Istnieje wci¹¿ wiele codziennych niedostatków, jest wie- dzony jako œwiêto ludzi pracy - bo to oni na nie zapracowali
le b³êdów w odbudowywaniu i zagospodarowywaniu naszej i oni za nie zap³acili najwiêksz¹ cenê...
wolnoœci. Rzeczywistoœæ wci¹¿ ró¿ni siê od naszych marzeñ.
MARCIN TYRNA

Zwi¹zkowcy nie chc¹ fikcji

Przewodnicz¹cy Zarz¹dów Regionów Œl¹sko-D¹browskiego, Czêstochowskiego i Podbeskidzia NSZZ „Solidarnoœæ” podjêli 7 lipca 2009 roku wspóln¹ decyzjê o zawieszeniu uczestnictwa NSZZ „Solidarnoœæ” w pracach Wojewódzkiej Komisji
Dialogu Spo³ecznego.
Decyzja ta zosta³a podjêta po g³êbokiej analizie sposobu
funkcjonowania WKDS oraz ocenie wymiernych efektów prac
komisji zgodnie z ide¹ dialogu spo³ecznego. - „Solidarnoœæ”
regionów Œl¹sko-D¹browskiego, Podbeskidzie i Czêstochowa
nie godzi siê na postêpuj¹ce od wielu miesiêcy upolitycznianie
prac Wojewódzkiej Komisji Dialogu Spo³ecznego. Nasze szczególne oburzenie budzi nepotyzm towarzysz¹cy obsadzaniu stanowisk, miêdzy innymi w Wojewódzkiej Radzie Zatrudnienia i
Radzie Spo³ecznej Narodowego Funduszu Zdrowia. Nie zgadzamy siê te¿ na lekcewa¿enie dialogu spo³ecznego w Œl¹skim
Urzêdzie Wojewódzkim, gdzie za przyzwoleniem w³adz województwa szykanowany jest przewodnicz¹cy „Solidarnoœci” zaznaczyli zwi¹zkowcy.

Podbeskidzka „Solidarnoœæ” chce poznaæ rzeczywiste skutki
wprowadzenia w ¿ycie nowej ustawy o emeryturach pomostowych.
„S³aboœci¹ polskiej demokracji jest brak analizy skutków podejmowanych ustaw i decyzji. Ustawa pomostowa wymaga wnikliwej spo³ecznej kontroli i analizy” - podkreœlaj¹ zwi¹zkowcy w
uchwale podjêtej 24 sierpnia.
Nowa ustawa pomostowa, przyjêta mimo sprzeciwu „Solidarnoœci”, mimo pikiet i demonstracji oraz prezydenckiego weta,
wesz³a w ¿ycie 1 stycznia tego roku. Tak naprawdê nikt nie zaj¹³
siê zbadaniem skutków, jakie przynios³a... - To te¿ nasza s³aboœæ.
Protestujemy, demonstrujemy, a potem zapada cisza. Chcemy, by
na polecenie Komisji Krajowej komisje zak³adowe w ca³ym kraju
sporz¹dzi³y raporty ze szczegó³owym wyliczeniem skutków wejœcia w ¿ycie tej ustawy. Na Podbeskidziu zwi¹zkowcy ju¿ zaczynaj¹ wype³niaæ stosowne ankiety - mówi Marcin Tyrna.

● 7 wrzeœnia (poniedzia³ek), 11.00 - comiesiêczne spotkanie przewodnicz¹cych KZ (tzw.
RKO) - siedziba ZR.
● 13 wrzeœnia (niedziela), 17.00 - msza w
intencji Ojczyzny i „Solidarnoœci” - katedra
pw. œw. Miko³aja.
● 28 wrzeœnia (poniedzia³ek), 9.00 - posiedzenie Zarz¹du Regionu Podbeskidzie - siedziba ZR.

Podbeskidzki
Sierpieñ 1980

8 sierpnia 1980 - kilkugodzinny socjalny strajk w bielskim
Lenko; wœród za³ogi Wojewódzkiego Przedsiêbiorstwa Komunikacji w Bielsku-Bia³ej pocz¹tek zbierania podpisów pod socjalnymi postulatami za³ogi.
11 sierpnia 1980 - trzygodzinny strajk ekonomiczny na oddziale kó³ zêbatych bielskiej Befamy.
13 sierpnia 1980 - w Bielsku-Bia³ej Roman Walczak, kierowca Wojewódzkiego Przedsiêbiorstwa Komunikacji, przekazuje dyrekcji listê postulatów z podpisami ponad 150 pracowników zak³adu.
24 sierpnia 1980 - masówka w bielskiej Apenie, której uczestnicy wspieraj¹ postulaty strajkuj¹cych zak³adów Wybrze¿a.
27 sierpnia 1980 - pocz¹tek strajku w Wojewódzkim Przedsiêbiorstwie Komunikacji w Bielsku-Bia³ej, ¿aden autobus nie
wyje¿d¿a na miasto.

Przyk³adem fikcyjnego dialogu jest te¿ unikanie przez wojewodê œl¹skiego - pe³ni¹cego równoczeœnie funkcjê przewodnicz¹cego Wojewódzkiej Komisji Dialogu Spo³ecznego - rozwi¹zywania problemów np. szpitala w Blachowni i bielskiej
Befamy.
Wojewódzka Komisja Dialogu Spo³ecznego powinna s³u¿yæ rozwi¹zywaniu powa¿nych problemów spo³ecznych regionu. Jednak od d³u¿szego czasu wykorzystywana jest przez polityków koalicji rz¹dz¹cej do realizowania w³asnych celów. Podobnie instrumentalnie dialog spo³eczny traktowany jest na
poziomie Komisji Trójstronnej. Jednym z bardziej jaskrawych
przyk³adów arogancji wobec strony spo³ecznej jest zlekcewa¿enie przez rz¹d pakietu antykryzysowego i zaakceptowanie
wy³¹cznie wybranych jego zapisów - podkreœli³ przewodnicz¹cy podbeskidzkiej „Solidarnoœci” Marcin Tyrna w specjalnym
oœwiadczeniu.
Udzia³ „Solidarnoœci” w spotkaniach WKDS zwi¹zkowcy
uzale¿niaj¹ od przywrócenia rzetelnego funkcjonowania Komisji.

28 sierpnia 1980 - pocz¹tek strajków w bielskich zak³adach
- PKS-ie, drugim oddziale Transbudu, Befamie, na pierwszych
wydzia³ach Fabryki Samochodów Ma³olitra¿owych oraz w PKS
i MPK w Oœwiêcimiu, a tak¿e w Fabryce Wtryskarek w Wadowicach. W wielu innych zak³adach odbywaj¹ siê spontaniczne
masówki za³óg, w trakcie których formu³owane s¹ postulaty pod
adresem dyrekcji oraz wyrazy solidarnoœci z Gdañskiem.
29 sierpnia 1980 - rozpoczyna siê solidarnoœciowy strajk w
bielskiej FSM, w MPK i PKS w ¯ywcu, w oddzia³ach towarowych PKS w Oœwiêcimiu i Kêtach, w ¿ywieckim Transbudzie, a
tak¿e w cieszyñskim oddziale PKS. Warunkowo zawiesza swój
strajk za³oga Befamy.
30 sierpnia 1980 - na Podbeskidziu koñcz¹ siê strajki oœwiêcimskiego oddzia³u towarowego PKS, ¿ywieckiego PKS, MPK i
Transbudu, wadowickiej Fabryki Wtryskarek. Trwaj¹ solidarnoœciowe strajki w oddziale towarowym PKS w Kêtach, w bielskiej
FSM, Transbudzie, PKS-ie i MPK oraz cieszyñskim PKS-ie.
31 sierpnia 1980 - koñcz¹ siê ostatnie strajki na Podbeskidziu.
11 wrzeœnia 1980 - w Bielsku-Bia³ej odbywa siê spotkanie
przedstawicieli trzydziestu zak³adów z Podbeskidzia; utworzony zostaje Miêdzyzak³adowy Komitet Za³o¿ycielski niezale¿nych
zwi¹zków zawodowych, na czele którego staje Patrycjusz Kosmowski, in¿ynier z bielskiego WPK.
O podbeskidzkim Sierpniu 1980 roku czytaj te¿ na str. II

Skutki zmiany przepisów o „pomostówkach” s¹ w wielu zak³adach dramatyczne. Józef Golonka, szef „Solidarnoœci” w Grupie
Kêty SA, szczegó³owo wyliczy³, kto w jego firmie na tym straci³.
- Przed wejœciem w ¿ycie nowych przepisów uprawnionych do przejœcia na wczeœniejsz¹ emeryturê by³o u nas prawie tysi¹c pracowników. Teraz, w œwietle nowej ustawy, takie prawo zachowa³o nie
wiêcej, jak dwadzieœcia osób! - wylicza. Jest on przekonany, ¿e osoby
pozbawione mo¿liwoœci przejœcia na wczeœniejsz¹ emeryturê, nie
bêd¹ w stanie dotrwaæ na swych stanowiskach pracy do wieku emerytalnego. - Dla pracodawcy liczy siê efektywnoœæ, a w tak trudnych
warunkach niewielu bêdzie w stanie utrzymaæ wymagane tempo
pracy. Bêdziemy œwiadkami wielu ludzkich dramatów - przestrzega
Józef Golonka. Wymienia on jeszcze jeden, uboczny skutek obowi¹zywania nowych przepisów: radykalne zmniejszenie siê funduszu socjalnego. - Do tej pory pracodawcê obowi¹zywa³ odpis na ten

fundusz w wysokoœci piêædziesiêciu procent w przypadku
osób wykonuj¹cych pracê w
szczególnych warunkach lub
szczególnym charakterze. Teraz, gdy pracownicy ci stracili swe uprawnienia, to pracodawca ma odpisywaæ ju¿
tylko trzydzieœci siedem i pó³
procent. Fundusz gwa³townie
siê zmniejszy - mówi szef „Solidarnoœci” z Grupy Kêty SA.
Podobnie bêdzie zapewne w wielu innych firmach.
Dlatego podbeskidzka „Solidarnoœæ” chce poznaæ faktyczn¹ skalê dotkliwoœci,
zwi¹zanych ze zmian¹ przepisów o emeryturach pomostowych.

- Skutki nowej ustawy o „pomostówkach” s¹ zatrwa¿aj¹ce mówi Józef Golonka, szef „Solidarnoœci” z Grupy Kêty SA.
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