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Pierwsza taka monografia

● (05.07.) Zwi¹zkowcy wstrzymali na dwie godziny
ruch poci¹gów Przewozów Regionalnych. Nie blokowali torów, wiêc poci¹gi innych przewoŸników mog³y przejechaæ. Zatrzymano kilkadziesi¹t poci¹gów w
ca³ym kraju, wiêkszoœæ na Œl¹sku. - Rozumiemy, ¿e
wstrzymanie ruchu poci¹ga za sob¹ koszty i liczymy
siê z nie do koñca dobrym odbiorem spo³ecznym. Ale
zarabiamy naprawdê niewiele jak na tak odpowiedzialn¹ pracê i od trzech lat nie by³o ¿adnego wzrostu
naszych wynagrodzeñ - t³umaczy Jerzy Grodzki, przewodnicz¹cy „Solidarnoœci” w Podlaskim Zak³adzie
Przewozów Regionalnych. Zwi¹zki kolejarzy domagaj¹ siê podwy¿ki p³ac, chc¹ te¿ otrzymaæ konkretne
propozycje poprawy sytuacji finansowej spó³ki oraz
polepszenia oferty przewozowej.
● (06.07.) Parlament Europejski odrzuci³ rezolucjê postuluj¹c¹, aby do 2020 roku kraje Unii Europejskiej
zmniejszy³y emisjê nie o 20 procent - jak zak³ada³ pakiet klimatyczny - ale o 30 procent. Polska jest przeciwna przyspieszaniu redukcji emisji CO2. W takiej
sytuacji jest prawdopodobne, ¿e Unia Europejska nie
bêdzie optowa³a na konferencji w Durbanie za podpisaniem nowej umowy w sprawie emisji CO2. - To bardzo dobra wiadomoœæ - komentuje decyzjê Parlamentu Europejskiego Kazimierz Grajcarek, przewodnicz¹cy Sekretariatu Górnictwa NSZZ„S”. - Jest to ma³y
kroczek w kierunku za³o¿eñ naszej kampanii, jestem
wiêc dobrej myœli. Grajcarek uwa¿a odrzucenie rezolucji za powa¿ny sukces: - To byæ mo¿e otwiera drogê
do renegocjacji pakietu klimatycznego.
● (08.07.) We wszystkich zak³adach kolejowej spó³ki Przewozy Regionalne ruszy³o referendum strajkowe. Kolejarze odpowiadaj¹ na pytanie, czy s¹ gotowi przyst¹piæ do strajku generalnego w walce o podwy¿ki p³ac. Do 18 lipca wyniki g³osowania maj¹ trafiæ do komitetu protestacyjno-strajkowego w Warszawie. - Strajk generalny to ostatecznoœæ, ale musimy byæ na to przygotowani. Dlatego wykonujemy kolejne kroki przewidziane przez ustawê o rozwi¹zywaniu sporów zbiorowych. Liczymy, ¿e mimo wielu ró¿nic uda siê nam dojœæ do porozumienia i unikn¹æ strajku generalnego - mówi Henryk Grymel, szef kolejarskiej „Solidarnoœci”.
Zwi¹zki zawodowe dzia³aj¹ce w spó³ce domagaj¹ siê
ok. 280 z³ brutto podwy¿ki. Tymczasem zarz¹d firmy
zaproponowa³ wzrost wynagrodzeñ o 130 z³ od paŸdziernika.
● (11.07.) Komisja Trójstronna nie porozumia³a siê
w sprawie przysz³orocznej wysokoœci p³acy minimalnej. - Rz¹d nie przewiduje ¿adnego pola do negocjacji ani w tej sprawie, ani w sprawie wzrostu p³ac w
sferze bud¿etowej - mówi Henryk Nakonieczny, cz³onek prezydium Komisji Krajowej NSZZ „S”. Strona
rz¹dowa zaproponowa³a wzrost p³acy minimalnej w
przysz³ym roku do 1500 z³ oraz kontynuacjê zamro¿enia wynagrodzeñ w pañstwowej sferze bud¿etowej.
Zwi¹zkowcy oczekiwali przedstawienia przez rz¹d mechanizmu wzrostu minimalnego wynagrodzenia do
poziomu 50 procent œredniej p³acy.
● (19.07.) W referendum strajkowym w Zak³adach
Spó³ki Przewozy Regionalne wziê³o udzia³ 70 procent
pracowników zatrudnionych w spó³ce - za strajkiem
opowiedzia³o siê ponad 98 procent g³osuj¹cych. - Wynik upowa¿nia nas do podjêcia kolejnych dzia³añ w
walce o s³uszne przecie¿ sprawy - mówi Stanis³aw Kokot, rzecznik prasowy Sekcji Krajowej Kolejarzy
NSZZ „Solidarnoœæ”. - Nie chodzi nam tylko o podwy¿kê, ale o miejsca pracy.
● (25.07.) W Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego odby³o siê spotkanie kierownictwa resortu z
przedstawicielami Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarnoœæ” i Krajowej Rady Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego ZNP poœwiêcone negocjacjom projektu ponadzak³adowego uk³adu zbiorowego pracy dla pracowników uczelni publicznych, przygotowanego przez
Krajow¹ Sekcjê Nauki NSZZ „Solidarnoœæ” w porozumieniu z ZNP.
Uczestnicy ustalili, ¿e do 9 wrzeœnia Ministerstwo
ustosunkuje siê pisemnie do zawartoœci merytorycznej projektu, przedstawiaj¹c jednoczeœnie wstêpny
podzia³ zagadnieñ ze wzglêdu na przewidywany stopieñ trudnoœci w dalszych negocjacjach. Pierwsze rozmowy odbêd¹ siê 11-17 wrzeœnia. Zwi¹zkowców zaCiąg dalszy na str. III

Staraniem Instytutu Pamięci Narodowej zostało opracowane i wydane niezwykłe dzieło:
siedmiotomowa monografia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Soli−
darność”. Jest ona efektem kilkuletniej pracy grona ponad sześćdziesięciu autorów połą−
czonych wspólnym zadaniem − stworzenia możliwie pełnego obrazu dziejów „Solidarno−
ści” i towarzyszącego jej ruchu społecznego w latach 1980−1989.
W pocz¹tkach 2008 roku Biuro Edukacji Publicznej
IPN rozpoczê³o realizacjê szeroko zakrojonego projektu
badawczego, którego celem by³o opisanie dziejów NSZZ
„Solidarnoœæ” zarówno w wymiarze ogólnopolskim, jak i
regionalnym. Jego podstawowym, choæ niejedynym rezultatem jest wydana w³aœnie siedmiotomowa monografia. We
wstêpie do tego wydawnictwa czytamy: W ci¹gu ostatniego dwudziestolecia nikt nie podwa¿a³ dziejowej roli „Solidarnoœci” w procesie wyswobodzenia Polski i ca³ej Europy Œrodkowo-Wschodniej spod komunistycznej dyktatury. Za t¹ ogóln¹
konstatacj¹ nie posz³y jednak
wnikliwe badania nad histori¹
wielkiego ruchu spo³ecznego /
.../. Za zdumiewaj¹cy nale¿y
uznaæ fakt, i¿ niepodleg³a Polska nie zdoby³a siê na powo³anie specjalistycznej instytucji
naukowej, zajmuj¹cej siê analiz¹ fenomenu „Solidarnoœci”
nie tylko z punktu widzenia historiografii, lecz tak¿e socjologii, politologii, nauk ekonomicznych, psychologii, filozofii
itd. Funkcji tych, przynajmniej
na razie, nie spe³nia Europejskie Centrum Solidarnoœci,
przed którym postawiono zadania o przede wszystkim edukacyjnym charakterze. Równie¿ Instytut Pamiêci Narodowej nie jest instytucj¹ tego typu, zadania IPN s¹ znacznie
szersze, aczkolwiek badania nad „Solidarnoœci¹” niew¹tpliwie siê w nich mieszcz¹.
Pomys³odawc¹ i inicjatorem tego opracowania by³ prezes IPN, œp. Janusz Kurtyka. Koordynatorami projektu i
redaktorami publikacji zostali Grzegorz Waligóra i £ukasz
Kamiñski, obecny prezes Instytutu.
Trzy tomy monografii (wed³ug numeracji s¹ to tomy
pierwszy, drugi i siódmy) zawieraj¹ zarówno ogólny opis
dziejów „Solidarnoœci” w latach 1980-1989, prezentacjê
organizacji wywodz¹cych siê bezpoœrednio z NSZZ „Solidarnoœæ”, teksty poœwiêcone strukturom niezale¿nej na-

uki i oœwiaty oraz kulturze niezale¿nej lat osiemdziesi¹tych, a tak¿e artyku³y prezentuj¹ce niezale¿ne organizacje
wspó³tworz¹ce wraz z „Solidarnoœci¹” polsk¹ rzeczywistoœæ tamtych lat.
W czterech pozosta³ych tomach przedstawiono historiê wszystkich 38 (wed³ug stanu na I Krajowy Zjazd Delegatów) regionów NSZZ „Solidarnoœæ”. Teksty powstawa³y w oparciu o przyjête wczeœniej za³o¿enia. Obejmowa³y
one zarówno bazê Ÿród³ow¹ zak³adano wykorzystanie ró¿norodnych Ÿróde³: od dokumentów zwi¹zkowych, przez partyjne, po akta aparatu represji, a
tak¿e relacje i prasê - jak i proponowany uk³ad tekstu. Zdecydowano siê na uk³ad chronologiczno-problemowy, którego
osi¹ s¹ dzieje NSZZ „Solidarnoœæ”, aczkolwiek przedstawione w szerszym kontekœcie dzia³añ opozycyjnych w latach
1980-1989. Wszystkie artyku³y
zosta³y podzielone na cztery
podrozdzia³y, które obejmuj¹
genezê i okres formowania siê
„Solidarnoœci”, czas legalnego
dzia³ania zwi¹zku, dzieje stanu
wojennego i tzw. normalizacji,
wreszcie rozpoczêty jesieni¹ 1986 r. proces odbudowy
struktur.
Historia regionu Podbeskidzie zosta³a opublikowana
w szóstym tomie, w którym opisane zosta³y dzieje regionów „Solidarnoœci” z po³udniowej czêœci kraju, miêdzy
innymi regionów œl¹sko-d¹browskiego, dolnoœl¹skiego i
Ma³opolski. To najbardziej obszerna, jak dot¹d, monografia podbeskidzkiej „Solidarnoœci”, opracowana przez Dariusza Wêgrzyna i Artura Kasprzykowskiego. Praca ta zostanie zaprezentowana przez jej autorów podczas comiesiêcznego „Spotkania z histori¹”, które odbêdzie siê w
poniedzia³ek, 29 sierpnia, o 17.00 w gmachu Ksi¹¿nicy
Beskidzkiej w Bielsku-Bia³ej. Bêdzie tam mo¿na równie¿
nabyæ wspomniany tom monografii.

Ustanowiony rok temu przez Sejm RP Krzyż Wolności i Solidarności ma być formą
uhonorowania działaczy opozycji demokratycznej w Polsce, w tym działaczy podziem−
nych struktur „Solidarności” oraz osób internowanych, więzionych lub pozbawionych
pracy w czasie stanu wojennego. Odznaczenie to może być przyznawane także po−
śmiertnie.
Zgodnie z ustaw¹ wnioski o nadanie Krzy¿a
Wolnoœci i Solidarnoœci przygotowuje i przedstawia Prezydentowi RP Instytut Pamiêci Narodowej. Pracownicy IPN w oparciu o zasoby archiwalne przygotowuj¹ listy osób,
które zostan¹, po udzieleniu osobistej
zgody, zg³oszone do tego odznaczenia.
Z inicjatyw¹ zg³oszenia osoby lub
listy osób do uhonorowania Krzy¿em
Wolnoœci i Solidarnoœci mog¹ wystêpowaæ do IPN organy samorz¹dowe,
organizacje spo³eczne i zawodowe, w
tym zw³aszcza stowarzyszenia skupiaj¹ce osoby represjonowane w stanie wojennym oraz regionalne i zak³adowe
struktury NSZZ „Solidarnoœæ”.
W Bielsku-Bia³ej wstêpna lista osób, które maj¹ byæ zg³oszone do odznaczenia Krzy¿em Wolnoœci i Solidarnoœci, jest opracowywana na podstawie zasobów archiwalnych i dotychczasowych publikacji - w miejscowym punkcie IPN.

Zarz¹d Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarnoœæ” podj¹³ decyzjê, ¿e tak¿e opracuje i zg³osi listê kandydatów do tego
odznaczenia. Zak³adowe organizacje
zwi¹zkowe mog¹ do 19 wrzeœnia br.
zg³aszaæ w siedzibie ZR nazwiska
osób spe³niaj¹cych wymienione w
ustawie warunki, które nale¿y,
zdaniem wnioskodawców, uhonorowaæ Krzy¿em Wolnoœci i Solidarnoœci. Zg³oszenia winny zawieraæ nie tylko dane osoby zg³aszanej z jej aktualnym adresem, ale
tak¿e uzasadnienie wniosku wraz o ile jest taka mo¿liwoœæ - z udokumentowaniem dzia³alnoœci, o której jest
mowa w art. 15a. ust. 1 i 2 Ustawy o orderach i odznaczeniach.
Szczegó³owe informacje wraz z wzorem
wniosku znaleŸæ mo¿na na internetowej stronie Zarz¹du Regionu: www.solidarnosc.org.pl/bbial .

