
II  ✽  SOLIDARNOŚĆ PODBESKIDZIA

Co pewien czas w środkach masowego przekazu pojawia-
ją się informacje o bezpłatnych poradach prawnych, ofero-
wanych przez różnego rodzaju instytucje, stowarzyszenia czy 
nawet partie polityczne. Dział prawny podbeskidzkiej „So-
lidarności” stosuje tę praktykę od dawna - praktycznie „od 
zawsze” udziela bezpłatnych porad prawnych, sporządza pi-
sma, a nawet podejmuje się reprezentacji w sądach. Warunek 
jest tylko jeden - to oferta, skierowana wyłącznie do człon-
ków „Solidarności”. Inaczej nie może być…

Dział prawny jest z pewnością najbardziej obleganym 
biurem podbeskidzkiej „Solidarności”. Nic dziwnego - moż-
na tu zdobyć wyczerpujące porady i informacje, dostać wzór 
pisma do sądu, a nawet ustanowić swego pełnomocnika. Nie 
dotyczy to wyłącznie spraw pracowniczych, toczących się w 
sądach pracy. - Ludzie przychodzą z najróżniejszymi proble-
mami, często bardzo osobistymi. Staramy się nikomu nie od-
mawiać pomocy, bo dla wielu takich osób jesteśmy jedyną 
pomocą i wsparciem - mówi przewodniczący podbeskidzkie 

„Solidarności” Marek Bogusz. Podkreśla, że zapotrzebowa-
nie na takie porady jest coraz większe i dlatego właśnie dział 
prawny jest coraz bardziej rozbudowywany i wzmacniany, 
zarówno merytorycznie jak i osobowo. 

Warunek zdobycia bezpłatnej, wyczerpującej porady jest 
praktycznie jeden - szukająca wsparcia osoba musi być człon-
kiem związku. Inaczej nie może być, gdyż wszystkie biura i 
agendy „Solidarności” utrzymywane są wyłącznie ze składek 
związkowych, a więc opłacane bezpośrednio przez związkow-
ców. - Wierutnym kłamstwem jest mówienie o tym, że związki 
zawodowe są obciążeniem dla państwa. To partie polityczne 
mają wielomilionowe subwencje z budżetu państwa, my nie. 
Ani jednej złotówki nie dostajemy od państwa, z podatków 
obywateli. Wszystko, czym dysponujemy, pochodzi ze składek 
członkowskich i dlatego każdą złotówkę wielokrotnie obraca-
my zanim ją wydamy. Z tego też powodu jesteśmy obowiąza-
ni świadczyć wszelkie usługi, wszelkie wsparcie właśnie na-
szym członkom - tłumaczy Marek Bogusz. 

Dla związkowców porady za darmo…

DZIAŁ PRAWNY CZEKA

W styczniu zainaugurowały działalność wojewódzkie 
rady dialogu społecznego. Wśród członków śląskiej Rady jest 
m.in. przewodniczący podbeskidzkiej „Solidarności”, Marek 
Bogusz, a w składzie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecz-
nego jest Krzysztof Chudzik, koordynator suskiego oddzia-
łu „Solidarności” regionu Podbeskidzie. - Mamy nadzieję, że 
rady w nowej formule będą płaszczyzną autentycznego dialo-
gu i wypracowywania wspólnych stanowisk w sprawach naj-
ważniejszych dla naszych regionów. To może być niezwykle 
pomocne przy defi niowaniu, a następnie rozwiązywaniu naj-
ważniejszych spraw gospodarczych, a zwłaszcza rodzących 
się konfl iktów i sporów - podkreśla Marek Bogusz. 

Głównym zadaniem Wojewódzkiej Rady Dialogu Spo-
łecznego jest prowadzenie dialogu w celu zapewnienia wa-
runków rozwoju społeczno-gospodarczego oraz zwiększenia 
konkurencyjności gospodarki i spójności społecznej w wo-
jewództwie śląskim.

Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego są tworzone na 
bazie przyjętej w ubiegłym roku ustawy o Radzie Dialogu Spo-

łecznego i innych instytucjach dialogu społecznego. WRDS za-
stąpiły funkcjonujące niegdyś Wojewódzkie Komisje Dialogu 
Społecznego. Rady są powoływane przez marszałków woje-
wództw. W ich skład wchodzą również wojewodowie, przedsta-
wiciele reprezentatywnych związków zawodowych oraz orga-
nizacji zrzeszających pracodawców. Kadencja przewodniczą-
cego Rady trwa jeden rok. Funkcję tę zgodnie z ustawą pełnią 
naprzemiennie przedstawiciele związków zawodowych i pra-
codawców. Prezydium WRDS tworzą przedstawiciele wszyst-
kich organizacji zasiadających w Radzie.

Do zasadniczych kompetencji WRDS należy wyraża-
nie opinii i stanowisk w sprawach objętych zakresem zadań 
związków zawodowych lub organizacji pracodawców będą-
cych w kompetencji administracji rządowej i samorządowej 
z terenu województwa, rozpatrywanie spraw społecznych lub 
gospodarczych powodujących konfl ikty między pracodaw-
cami a pracownikami, opiniowanie projektów strategii roz-
woju województwa oraz inicjowanie procesu legislacyjnego 
we współdziałaniu z Radą Dialogu Społecznego.

NOWE ZASADY DIALOGU

W gościnnych murach Zespołu Szkół Ogólnokształcą-
cych im. Armii Krajowej w Bielsku-Białej odbył się fi nał VI 
Podbeskidzkiego Konkursu Historycznego „Solidarni”, zor-
ganizowanego przez Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ 
„Solidarność” i katowicki oddział Instytutu Pamięci Naro-
dowej. Wzięło w nim udział 44 uczniów z 19 szkół ponad-
gimnazjalnych Cieszyna, Wisły, Czechowic-Dziedzic, Żyw-
ca i Bielska-Białej. Z konkursowymi pytaniami najlepiej po-
radzili sobie reprezentanci cieszyńskich szkół. Pierwszą na-
grodę zdobyła Joanna Węglorz z I Liceum Ogólnokształcą-
cego im. Antoniego Osuchowskiego w Cieszynie. Na drugim 
miejscu  znalazł się Łukasz Kołder z cieszyńskiego Zespo-
łu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych, a trzecią nagrodę 
zdobyła Agnieszka Lupa ze wspomnianego już LO im. Osu-
chowskiego. Na czwartym miejscu, tuż za podium, uplaso-
wała się Magdalena Maciejko z Zespołu Szkół Mechanicz-
no-Elektrycznych w Żywcu. 

Dyplomy i nagrody dla zwycięzców oraz wszystkich 
uczestników konkursu i ich opiekunów wręczali dyrektor ka-
towickiego oddziału IPN dr Andrzej Sznajder oraz przewod-
niczący ZR Marek Bogusz. - Jesteśmy pełni uznania dla wa-
szej wiedzy i zapału. Gratulujemy zwycięzcom, a wam wszyst-

kim dziękujemy, że podjęliście trud przygotowania się do tego 
konkursu. Jestem przekonany, że poznając dzieje „Solidarno-
ści” uczycie się nie tylko najnowszej historii Polski, ale też 
historii waszych rodziców i dziadków  - mówił do uczestni-
ków konkursu Marek Bogusz.

Konkurs dla licealistów

CO ONI WIEDZĄ O SOLIDARNOŚCI…

Nasza koleżanka Ewa Żak, wiceprze-
wodnicząca „Solidarności” w Szpitalu Wo-
jewódzkim w Bielsku-Białej i członek Za-
rządu Regionu Podbeskidzie, została radną 
Sejmiku Województwa Śląskiego. Podczas 
wyborów samorządowych, które odbyły 
się w listopadzie 2014 roku, startującej z 
list Prawa i Sprawiedliwości Ewie zabra-
kło nieco głosów, by dostać się do Sejmi-
ku Województwa Śląskiego. Teraz jednak 
otrzymała mandat radnej. Stało się tak, bo z Sejmiku odszedł 
Jan Chrząszcz powołany na stanowisko wicewojewody ślą-
skiego. Też startował do Sejmiku z bielskiej listy PiS, a  Ewa 
Żak była tuż za nim pod względem liczby zdobytych głosów 
więc to jej przypadło teraz zwolnione miejsce w Sejmiku. 

Swe  ślubowanie Ewa Żak złożyła 1 lutego br. w gmachu 
Sejmu Śląskiego. Gratulujemy!

EWA ŻAK
W SEJMIKU

Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” pod 
koniec grudnia ubiegłego roku zarejestrował Regionalną Sek-
cję Młodych NSZZ „Solidarność” i jej regulamin. Do cza-
su wyboru władz pracami sekcji kieruje jej główny organi-
zator, Roman Kołder z „Solidarności” spółki Paged Meble 
w Jasienicy.  

Do Sekcji Młodych mogą należeć członkowie „Solidar-
ności” w wieku do 35 lat. W pierwszym zebraniu organiza-
cyjnym wzięło udział dwunastu związkowców z różnych ko-
misji zakładowych. - Zachęcam wszystkich młodych człon-
ków naszego związku do zaangażowania się w prace tej sek-
cji. Razem możemy zmienić wizerunek „Solidarności” i zro-
bić wiele fajnych rzeczy, służących ludziom młodym - mówi 
Roman Kołder. Podkreśla, że poprzez sekcję młodzi związ-
kowcy mogą nie tylko wyjść do swych rówieśników w zakła-
dach pracy, ale także efektywnie działać na rzecz młodych. 
- Chcemy pokazać młodą twarz „Solidarności”. Chcemy po-
dejmować inicjatywy służące ludziom młodym, a równocze-
śnie być głosem naszych rówieśników we władzach „Solidar-
ności” wszystkich szczebli. Chcemy reklamować nasz zwią-
zek i uczynić go jak najbardziej atrakcyjnym dla naszych ró-
wieśników, naszych środowisk - podkreśla Roman Kołder. 

MŁODZI
ZWIĄZKOWCY

Podnoszenie kwalifi kacji i umiejęt-
ności negocjacyjnych oraz poszerzanie 
znajomości przepisów związkowych - to 
jedno z podstawowych zadań dla działa-
czy związkowych wszystkich szczebli, 
począwszy od organizacji zakładowych 
na władzach krajowych skończywszy. 
Związkowcy dysponujący odpowiednią 
wiedzą i umiejętnościami mogą z powo-

dzeniem wykonywać swe statutowe obowiązki odpowiednio 
kierując pracami związku, a przy tym będąc równorzędnym 
partnerem dla pracodawców. 

Mając powyższe na uwadze Dział Szkoleń ZR przygoto-
wał nową ofertę edukacyjną na pierwsze półrocze bieżącego 
roku i zachęca do uczestnictwa w poszczególnych szkoleniach. 
Już za nami jest trzecia, fi nałowa część szkolenia „Negocjator 
doskonały”, która odbyła się na początku lutego. Wkrótce jed-
nak ten cykl zostanie powtórzony - pierwsza część szkolenia 
„Negocjator doskonały” odbędzie się w dniach 14 i 15 marca br. 

Z kolei 12 i 13 kwietnia odbędzie się szkolenie dotyczące 
rozwoju związku. Prowadzić je będzie Janusz Zabiega z Ko-
misji Krajowej NSZZ „S”. Natomiast 9 i 10 maja planowane 
jest szkolenie ogólnozwiązkowe, prowadzone przez naszych 
trenerów związkowych Andrzeja Madydę i Michała Marka. 
Ostatnim przed wakacjami szkoleniem będą czerwcowe za-
jęcia pt. „Analiza sprawozdania fi nansowego - wyzwanie dla 
menedżera”. Dokładny termin wkrótce zostanie podany na in-
ternetowej stronie Zarządu Regionu (zakładka „Dział Szko-
leń”). Znajdziemy tam też szczegółowy harmonogram pla-
nowanych szkoleń. - Pragnę przypomnieć, że przyjmujemy 
też informacje o zainteresowaniu związkowców innymi tema-
tami zajęć. Będziemy je organizować w miarę potrzeb i na-
szych możliwości, także w podregionach - mówi wiceprze-
wodniczący Zarządu Regionu Stanisław Sołtysik, odpowie-
dzialny za związkowe szkolenia. Przypomina on, że warun-
kiem udziału w każdym szkoleniu jest wcześniejsze pisem-
ne zgłoszenie chęci uczestnictwa.

SZKOLENIA 
ZWIĄZKOWE 

W środę, 10 lutego 2016 roku, w wieku 61 lat po długiej walce z chorobą zmarł w Biel-
sku-Białej śp. Mieczysław Machowiak, jeden z najważniejszych, a przy tym najmniej zna-
nych działaczy podziemnej „Solidarności” na Podbeskidziu. 

Pochodził z Czańca koło Kęt. Jego brat, Wiesław Bakalarski, był jednym z najdłużej ukry-
wających się działaczy związkowych na Podbeskidziu. Mietek działalność podziemną za-
czynał od kolportażu solidarnościowych wydawnictw. W 1984 roku został drukarzem biule-
tynu „Solidarność Podbeskidzia”. Temu niewdzięcznemu, ale niezbędnemu dla funkcjono-
wania podziemia zajęciu, poświęcił się bez reszty aż do 1989 roku. Z czasem, obok „Soli-
darności Podbeskidzia”, zaczął też drukować „Tygodnik Mazowsze” i podziemne broszury. 
Był ostatnim więźniem politycznym na Podbeskidziu - zatrzymany 6 lipca 1986 roku z czę-

ścią nakładu świeżo wydrukowanej „Solidarności Podbeskidzia” wyszedł z aresztu dzięki amnestii 10 września tego 
samego roku. Od razu powrócił do drukowania…

Po 1989 roku został pracownikiem bielskiej drukarni Dimograf. 
Nigdy nie szukał rozgłosu i splendorów. Był człowiekiem skromnym, cichym, życzliwym ludziom…  

Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie...

Zmarł Mietek Machowiak


