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● (22.08.2011) Rusza internetowy serwis HiperWyzysk.pl
(www.hiperwyzysk.pl) - specjalna platforma NSZZ „Solidar-
noœæ”, przez któr¹ pracownicy sieci handlowych i firm ochrony
mog¹ zg³aszaæ problemy w relacjach ze swoimi pracodawca-
mi. Zdaniem przedstawicieli Sekcji Krajowej Handlu NSZZ „S”
sytuacja pracowników handlu pogarsza siê z roku na rok. - Ni-
skie p³ace, umowy na czas okreœlony, powszechne korzystanie z
agencji pracy tymczasowej, obci¹¿anie pracowników ponad ich
mo¿liwoœci, mobbing - to tylko niektóre z problemów, o których
mówi¹ nam pracownicy - mówi Alfred Bujara, przewodnicz¹cy
Sekcji Krajowej Handlu. - Mimo ¿e handel ma rekordowe zyski,
pracownicy nie korzystaj¹ na tym. Paradoksalnie jest coraz go-
rzej. Pracodawcy oszczêdzaj¹, w sklepach pracowników jest co-
raz mniej, ale pracy jest ci¹gle tyle samo. Trac¹ na tym równie¿
klienci, którzy mog¹ czuæ siê Ÿle obs³ugiwani - stwierdzi³ Seba-
stian Barañski z Sekcji Krajowej Handlu. Uruchomiony interne-
towy serwis HiperWyzysk.pl (www.hiperwyzysk.pl) to miejsce,
gdzie umieszczane bêd¹ pochodz¹ce od pracowników informa-
cje na temat warunków dialogu pomiêdzy pracodawcami a pra-
cownikami w firmach handlowych i ochrony.
● (24.08.2011) Komisja Krajowa NSZZ „Solidarnoœæ” zakoñczy³a
obrady w Gdañsku. Podczas dwudniowego posiedzenia zwi¹z-
kowcy dyskutowali m.in. o nadchodz¹cych wyborach parlamen-
tarnych. Efektem debaty by³ przyjêty przy zaledwie 3 g³osach prze-
ciwnych apel w sprawie wyborów (publikujemy go na str. I). Zwi¹z-
kowcy zapoznali siê równie¿ ze stanem przygotowañ do euroma-
nifestacji we Wroc³awiu. Tematem obrad by³a równie¿ sytuacja w
bran¿ach. Szef kolejarskiej „Solidarnoœci” Henryk Grymel poin-
formowa³ o przebiegu strajku w Przewozach Regionalnych i za-
planowanych na œrodê, 24 sierpnia, kolejnych negocjacjach. Szef
handlowej „Solidarnoœci” Alfred Bujara przybli¿y³ cz³onkom KK
szczegó³y projektu hiperwyzysk.pl. Przewodnicz¹ca „Solidarno-
œci” s³u¿by zdrowia Maria Ochman omówi³a sytuacjê w s³u¿bie
zdrowia. Zwi¹zkowcy rozmawiali te¿ o organizowanym przez
zwi¹zek konkursie Pracodawca Przyjazny Pracownikom. Patro-
nat nad nim obj¹³ prezydent Bronis³aw Komorowski. Do konkur-
su zg³oszono ostatecznie 24 firmy.
● (25.08.2011) Zapowiadany na 26 i 27 sierpnia strajk w Prze-
wozach Regionalnych zosta³ odwo³any. 24 sierpnia póŸnym
wieczorem zwi¹zki zawodowe porozumia³y siê z zarz¹dem spó³-
ki. - Nie ma wygranych, nie ma przegranych. Wygrali pasa¿e-
rowie - komentuje Henryk Grymel, przewodnicz¹cy Sekcji
Krajowej Kolejarzy NSZZ „S”. Pracownicy spó³ki - oprócz
podwy¿ki w wysokoœci œrednio 120 z³, któr¹ dostali w sierpniu
br., dostan¹ jeszcze œrednio o 130 z³ wiêcej od lipca 2012 r. i o
30 z³ wiêcej od pocz¹tku 2013 r. Oprócz porozumienia w spra-
wie podwy¿ek zwi¹zkowcy i zarz¹d PR uzgodnili równie¿, ¿e
do po³owy wrzeœnia minister infrastruktury zwo³a „szczyt ko-
lejowy”, podczas którego omówione zostan¹ najistotniejsze
problemy polskiego kolejnictwa w sferze przewozów pasa¿er-
skich. Zarz¹d PR zrezygnowa³ tak¿e z planowanych zwolnieñ
w oddziale œl¹skim oraz wstrzymania dzier¿awy sk³adów dla
regionalnej spó³ki Koleje Œl¹skie.
● (30.08.2011) Przygotowana w komisji „Przyjazne pañstwo”
ustawa o redukcji obowi¹zków dla obywateli i przedsiêbior-
ców pogorszy bezpieczeñstwo pracy w przedsiêbiorstwach i
jest niezgodna z prawem UE. Apel w sprawie jej zmiany NSZZ
„S” skierowa³ do wszystkich klubów parlamentarnych. Zwi¹z-
kowców niepokoi przede wszystkim projektowana noweliza-
cja art. 213 kodeksu pracy, która polega na wyeliminowaniu
koniecznoœci pozytywnej weryfikacji przez rzeczoznawców do
spraw bezpieczeñstwa i higieny pracy budowy lub przebudo-
wy obiektu budowlanego, w którym planuje siê pomieszczenia
pracy. Opiniê zwi¹zku popieraj¹ równie¿: Centralny Instytut
Ochrony Pracy, Instytut Medycyny Pracy, Pañstwowa Inspek-
cja Pracy oraz pracodawcy z KPP Lewiatan.
● (01.09.2011) Sekcja Krajowa Oœwiaty i Wychowania NSZZ
„Solidarnoœæ” wypowiedzia³a siê w sprawie ogólnopolskiej in-
auguracji roku szkolnego w Sopocie.
W przyjêtym oœwiadczeniu zwi¹zkowcy wyrazili oburzenie bra-
kiem zaproszenia przewodnicz¹cego Sekcji Krajowej na ogól-
nopolsk¹ inauguracjê nowego roku szkolnego, która odby³a siê
w Sopocie 1 wrzeœnia br.  Obecnoœæ na tej uroczystoœci preze-
sa ZNP potwierdza, ¿e MEN prowadzi dialog tylko z tym zwi¹z-
kiem zawodowym.  Mamy nadziejê, ¿e wp³ywu na te terminy
nie mia³ kalendarz wyborczy kandydatki do Sejmu RP z okrêgu
gdañsko-sopockiego - minister Katarzyny Hall. Przypomina-
my, i¿ ustawa o systemie oœwiaty, nasza konstytucja oœwiato-
wa, wyraŸnie wskazuje na koniecznoœæ rozdzia³u szkó³ od poli-
tyki - czytamy w oœwiadczeniu.
● (1.09.2011) Zwi¹zki zawodowe dzia³aj¹ce w s¹downictwie
krytykuj¹ zapisy znowelizowanej ustawy o ustroju s¹dów po-
wszechnych. Twierdz¹, ¿e sejm i senat przyjê³y ustawê bez kon-
sultacji spo³ecznych. - Je¿eli prezydent Bronis³aw Komorowski
j¹ podpisze, wejdzie ona w ¿ycie w ci¹gu pó³ roku. Od wielu lat
nikt nie wprowadzi³ ¿adnych konstruktywnych zmian do syste-
mu s¹downictwa, a ta ustawa bêdzie tylko dalszym pog³êbia-
niem patologii - ocenia Waldemar Urbanowicz, przewodnicz¹-
cy Zwi¹zku Zawodowego Pracowników Wymiaru Sprawiedli-
woœci Rzeczypospolitej Polskiej. Najwiêcej obaw budzi reor-
ganizacja s¹dów i utworzenie tylko dwóch wydzia³ów: cywil-
nego oraz karnego, co oznacza, ¿e ten pierwszy orzeka³by w
sprawach rodzinnych i nieletnich. Zdaniem Edyty Odyjas, prze-
wodnicz¹cej Miêdzyzak³adowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ
„Solidarnoœæ” Pracowników S¹dów, ta zmiana doprowadzi do
likwidacji s¹dów rodzinnych i znacznie wyd³u¿y tego typu po-
stêpowania.

W tym roku na Podbeskidziu nie by³o wielkich uroczy-
stoœci, zwi¹zanych z 31. rocznic¹ podpisania Porozumieñ
Sierpniowych. Nie oznacza to jednak, ¿e zapomnieliœmy o
kolejnych urodzinach „Solidarnoœci”.

W ramach rocznicowych obchodów suski podregion
„Solidarnoœci” zorganizowa³ - wspólnie ze zwi¹zkowcami
z Nadleœnictwa w Suchej Beskidzkiej - regionalny rajd gór-
ski na Groñ Jana Paw³a II. Odby³ siê on w sobotê, 10 wrze-
œnia. W samo po³udnie w kaplicy na szczycie zosta³a odpra-
wiona msza œwiêta, w trakcie której zwi¹zkowcy dziêkowa-
li za minione 31 lat i prosili Stwórcê o dalsz¹ opiekê. - W
trakcie posilania siê wyborn¹ straw¹ by³ czas na pogawêd-
ki o charakterze nie tylko zwi¹zkowym. Pogoda i humory
dopisywa³y, wiêc wzmocnieni duchowo i fizycznie wyszli-
œmy na szlaki, aby wróciæ do domów - relacjonuje Krzysztof
Chudzik, skarbnik ZR i g³ówny organizator tego rajdu.

Tak¿e w ramach obchodów 31. rocznicy podpisania Po-
rozumieñ Sierpniowych w Ksi¹¿nicy Beskidzkiej odby³a siê

prezentacja siedmiotomowej monografii NSZZ „Solidarnoœæ”,
opracowanej przez zespó³ ponad szeœædziesiêciu historyków
z Instytutu Pamiêci Narodowej. W spotkaniu uczestniczyli
autorzy jednego z rozdzia³ów tej monografii, poœwiêconego
podbeskidzkiej „Solidarnoœci”, Dariusz Wêgrzyn i Artur Ka-
sprzykowski. - Jest to najobszerniejsze, jak dot¹d, opraco-
wanie historii „Solidarnoœci” w tym regionie. Wystarczy po-
wiedzieæ, ¿e indeks osobowy naszej pracy liczy ponad szeœæ-
set nazwisk - mówi³ w trakcie spotkania Dariusz Wêgrzyn.

Okazj¹ do szczególnej modlitwy za „Solidarnoœæ” by³a
comiesiêczna msza œw. za Ojczyznê, odprawiona przez dusz-
pasterza ludzi pracy ks. pra³ata Zbigniewa Powadê w nie-
dzielê, 11 wrzeœnia, w katedrze œw. Miko³aja w Bielsku-
Bia³ej. W Eucharystii uczestniczyli przedstawiciele Zarz¹-
du Regionu Podbeskidzie oraz delegacje poszczególnych
komisji zak³adowych naszego zwi¹zku, a tak¿e poczty sztan-
darowe „Solidarnoœci” Regionu Podbeskidzie, Fiata Auto
Poland, PSS „Spo³em” i MZK Bielsko-Bia³a.

Zwi¹zkowcy nie zapomnieli zabraæ na górski szlak
tak¿e regionalnego sztadaru „Solidarnoœci”.

- Dwadzieœcia jeden postulatów z sierpnia osiemdzie-
si¹tego roku zyska prawdziw¹ wartoœæ dopiero wówczas, gdy
bêdzie w pe³ni realizowane - mówi³ przewodnicz¹cy „Soli-
darnoœci” Piotr Duda podczas centralnych obchodów 31.
rocznicy podpisania Porozumieñ Sierpniowych w Gdañsku.
W uroczystoœciach wziêli udzia³ sygnatariusze porozumieñ,
w³adze „Solidarnoœci”, cz³onkowie zwi¹zku, poczty sztan-
darowe, parlamentarzyœci i samorz¹dowcy, mieszkañcy Trój-
miasta. Na czêœci obchodów obecny by³ by³y prezydent i
historyczny przywódca „Solidarnoœci” Lech Wa³êsa. 

W swoim wyst¹pieniu pod Pomnikiem Poleg³ych Stocz-
niowców Piotr Duda odda³ honor uczestnikom wydarzeñ
sprzed 31 lat: - Ci, którzy postanowili zorganizowaæ strajk
w Stoczni Gdañskiej i ci, którzy te strajki prowadzili, s¹ wspa-
nia³ymi bohaterami. Nie zawahali siê i dziêki swej determi-
nacji doprowadzili do podpisania porozumienia.

Przewodnicz¹cy „Solidarnoœci” zaznaczy³, ¿e wci¹¿
¿yjemy w kraju, w którym miliony Polaków ¿yje w ubó-
stwie i bezrobociu. - Tamte postulaty jasno wskazywa³y, w
jakim kierunku ma iœæ Polska. Jednym z g³ównych postula-
tów by³ postulat wolnych zwi¹zków zawodowych, niezale¿-
nych od partii i pracodawców. Po  latach skar¿ymy siê do
miêdzynarodowych organizacji na to, ¿e biernie przygl¹da
siê temu jak wyrzuca siê ludzi za to, ¿e zak³ada siê wolne
zwi¹zki zawodowe. Gdañskie postulaty - dziedzictwo naro-
dowe, bêd¹ce na liœcie UNESCO - zyskaj¹ prawdziw¹ war-
toœæ dopiero wtedy, kiedy bêd¹ w pe³ni realizowane - pod-
kreœli³ Piotr Duda. 

Obchody rozpoczê³y siê msz¹ w koœciele œw. Brygidy.
W homilii metropolita gdañski S³awoj Leszek G³ódŸ powie-
dzia³, ¿e wspólnota ludzka, która przez lata zbiera³a siê pod
sztandarami „Solidarnoœci”, przetrwa³a. - Niektórzy, którzy
przed laty tworzyli tê wspólnotê, wybrali inn¹ drogê, ktoœ z
nich przeprasza³ za „Solidarnoœæ”, ktoœ przekonywa³, ¿e
„Solidarnoœæ” to ju¿ zapisana karta, ktoœ inny mówi³, ¿e to
zwi¹zek kombatantów. Inni mówili, ¿e nadchodzi zmierzch
czasów zwi¹zków zawodowych, a jeszcze inni, ¿e zwi¹zkow-
cy stanowi¹ hamulec gospodarki i nie pojmuj¹ zasad i filo-
zofii wolnego rynku, bez ich poœrednictwa mo¿na u³o¿yæ re-
lacjê pomiêdzy pracodawc¹ a pracownikami. Wy, ludzie
„Solidarnoœci” naszego czasu, mówicie co innego. Mówi-
cie o waszych zadaniach i obowi¹zkach, których nie umniej-
szy³o to, ¿e wasze dzia³anie ma miejsce w wolnej Polsce -
mówi³ arcybiskup. 

Obchody zakoñczy³o otwarcie wystawy upamiêtniaj¹-
cej 30. rocznicê I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „So-
lidarnoœæ”. Obecny na otwarciu ekspozycji prezes Instytu-
tu Pamiêci Narodowej £ukasz Kamiñski powiedzia³, ¿e
tamten Zjazd by³ „parlamentem wolnej Polski w zniewo-
lonym kraju”. Na trzydziestu panelach wystawy zaprezen-
towano pochodz¹ce ze zbiorów Archiwum Komisji Krajo-
wej NSZZ „Solidarnoœæ” oraz archiwum IPN w Warsza-
wie dokumenty, plakaty i ilustracje, zdjêcia autorstwa fo-
tografów dokumentuj¹cych dzieje NSZZ „Solidarnoœæ”
oraz rysunki zaczerpniête z komiksu „Solidarnoœæ - pierw-
sze 500 dni”. (sis)

Uroczysta msza œwiêta w intencji „Solidarnoœci” i Oj-
czyzny w bielskiej katedrze œw. Miko³aja.

Dariusz Wêgrzyn z katowickiego oddzia³u IPN pre-
zentuje siedmiotomow¹ monografiê „Solidarnoœci”.

Celem tegorocznego rajdu podbeskidzkiej „Solidar-
noœci” by³ Groñ Jana Paw³a II.


