PIERWSZY RAZ BEZ SEMINARIUM

WOJEWÓDZKI KONKURS EDUKACYJNY

NIEZWYK£Y DZIEÑ PAMIÊCI

NARODZINY SOLIDARNOŒCI – SIERPIEÑ’80

Co roku 28 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy
i Chorób Zawodowych. W tym roku jednak pandemia przekreśliła wszelkie plany upamiętnienia tego dnia. Na Podbeskidziu po raz pierwszy
od ponad 20 lat nie było tradycyjnego seminarium bhp.
Warto przy tej okazji przypomnieć, jakie
były początki tego niezwykłego przedsięwzięcia. – Podbeskidzkie seminaria, poświęcone
sprawom bezpieczeństwa i higieny pracy, organizowane w ramach obchodów Dnia Pamięci
Ofiar Wypadków przy Pracy, swymi początkami sięgają 1992 roku, kiedy to jako pierwszy
region w Polsce zorganizowaliśmy takie sympozjum dla przedstawicieli zakładowych służb
bhp i społecznych inspektorów pracy. Wziął
w nim udział m.in. ówczesny przewodniczący
„Solidarności” Marian Krzaklewski. Co roku
w naszym seminarium uczestniczyło nawet do
dwustu osób. Tradycją było też coroczne wyłanianie i honorowanie najbardziej aktywnych
społecznych inspektorów pracy – relacjonuje
Edward Borak, pomysłodawca i pierwszy organizator podbeskidzkich seminariów bhp.
W tamtym czasie był on przewodniczącym
„Solidarności” w żywieckiej Spółdzielni Transportu Wiejskiego (zakładał tam „Solidarność”
w 1980 roku i wznawiał jej działalność w roku
1989), a równocześnie społecznym inspektorem pracy. Do Zarządu Regionu trafił w marcu
1990 roku. Miał wówczas 46 lat. – Zostałem
pracownikiem związkowego Biura Ochrony
Pracy, odpowiedzialnym za sprawy bhp, w tym
zwłaszcza szkolenia inspektorów pracy. Rok
później zorganizowałem pierwsze seminarium
z okazji dnia pamięci ofiar wypadków przy
pracy. Od początku partnerami w ich organizacji były takie instytucje, jak Centralny Instytut
Ochrony Pracy w Warszawie, Instytut Medycyny Pracy w Sosnowcu, a także służby Sanepidu i Państwowej Inspekcji Pracy – wspomina
Edward Borak.
Podkreśla, że od samego początku przyświecał mu jeden cel – najlepiej uczcimy pamięć
o ofiarach wypadków przy pracy i chorób zawodowych przeciwdziałając takim wypadkom
czy chorobom, eliminując wszelkie realnie lub
potencjalne zagrożenia. A to można osiągnąć
między innymi poprzez nieustanną edukację

Marszałek Województwa Śląskiego Jakub
Chełstowski, Śląski Kurator Oświaty Urszula
Bauer oraz Przewodniczący Zarządu Regionu
Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” Marek Bogusz
objęli patronatem Wojewódzki Konkurs Edukacyjny „Narodziny Solidarności – Sierpień ’80”.
Konkurs organizowany jest dla uczczenia
40. rocznicy powstania NSZZ „Solidarność”.
Ma służyć podkreśleniu znaczenia ruchu, który doprowadził do przełomu politycznego i historycznych zmian w Polsce. Konkurs, którego
organizatorem jest Regionalny Ośrodek Kultury
w Bielsku-Białej we współpracy m.in. z Miejskim Centrum Kultury w Żywcu, Śląskim Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach,
a także Instytutem Pamięci Narodowej, jest
skierowany do ósmoklasistów ze szkół podstawowych oraz wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowych z województwa śląskiego.

Edward Borak (z lewej) i Piotr Górny podczas ubiegłorocznego seminarium bhp.
osób, zajmujących się tymi sprawami. – Niestety, zagrożenia były, są i będą. Zmieniają się,
ale wciąż nam zagrażają. Na początku naszych
seminariów największym problemem było omijanie lub wręcz całkowite ignorowanie przepisów bhp w czasie transformacji ustrojowej
i upadku wielu zakładów. Ludzie bali się o swe
miejsca pracy i często godzili się na łamanie
tych przepisów. Dziś jest lepiej, choć wciąż są
pokusy niektórych pracodawców, by oszczędzać
na bezpieczeństwie pracy. Są też nowe zagrożenia, a wraz z nimi nowe normy i przepisy. Cały
czas musimy się tego uczyć, by być na bieżąco.
Dobrze więc, że nasze seminaria wciąż trwają,
że działa regionalny Klub Społecznych Inspektorów Pracy – kończy Edward Borak.
Organizacją seminariów zajmował się do
2005 roku. Po nim działalność tę przejął Jan
Polak, a od wielu już lat głównym organizatorem podbeskidzkich seminariów bhp i przewodniczącym wspomnianego Klubu SIP jest Piotr
Górny. Wypada tylko wyrazić nadzieję, że po
tegorocznej przerwie – wymuszonej sytuacją
epidemiczną – w przyszłym roku na powrót zaprosimy do udziału w podbeskidzkim seminarium, poświęconym sprawom bezpieczeństwa
i higieny pracy.
Więcej o podbeskidzkich seminariach bhp
oraz jego pierwszym organizatorze przeczytać
można na stronie internetowej podbeskidzkiej
„Solidarności”: www.solidarnosc.org.pl/bbial
(zakładka: Klub SIP).

NOWE SZATY REGIONU
Od niedawna zewnętrzną elewację budynku Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ
„Solidarność” zdobią nowe banery, przygotowane na zbliżający się jubileusz 40-lecia
„Solidarności”. Z powodu obecnej sytuacji
epidemicznej obchody naszego jubileuszu
zostały zredukowane niemal do zera – tym
lepiej więc, że pojawiają się choć takie symboliczne jubileuszowe akcenty.

Jeden z banerów (na zdjęciu) przedstawia
pracę, wyłonioną w podbeskidzkim konkursie
plastycznym dla młodzieży, którego tematem
była właśnie zbliżająca się 40. rocznica powstania NSZZ „Solidarność”. Autorką tej pracy jest
Amelia Jędrej z pierwszej klasy V Liceum Ogólnokształcącego w Bielsku-Białej. Na drugim banerze umieszczono oficjalne logo 40-lecia NSZZ
„Solidarność” autorstwa Wojciecha Korkucia.

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach:
prezentacja multimedialna i plakat.
Termin nadsyłania prac: 30 czerwca 2020 r.
Szczegółowe informacje (w tym także kartę zgłoszenia i klauzulę informacyjną) znaleźć
można w regulaminie na stronie internetowej
Regionalnego Ośrodka Kultury (www.rok.
bielsko.pl) oraz podbeskidzkiej „Solidarności”
(http://www.solidarnosc.org.pl/bbial/).
Serdecznie zachęcamy uczniów i nauczycieli
do zapoznania się z tą propozycją.

TRZY DEKADY TEMU
Dokładnie 30 lat temu, 27 maja 1990
roku, odbyły się wybory do odrodzonego samorządu terytorialnego. Warto przypomnieć
tę rocznicę, bo były to pierwsze od 1945
roku w pełni wolne wybory, nie podlegające
żadnym kontraktom czy manipulacjom. „Solidarność” nie tylko zaangażowała się w te
wybory poprzez Komitety Obywatelskie, ale
także wystawiła swoich najbardziej aktywnych działaczy na kandydatów. W znakomitej większości zdobyli oni mandaty radnych.

Przypomnijmy, że tylko w Bielsku-Białej ze
związków zawodowych do samorządu przeszli wówczas m.in. Jan Gajewski, Stanisław
Gdula, Henryk Juszczyk, Rudolf Tyrna czy
Stefan Zuber.

POD OPIEKĄ ŚW. FLORIANA I… SOLIDARNOŚCI

CIESZYÑSCY STRA¯ACY
Strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie założyli „Solidarność”. Ich organizacja została zarejestrowana
w Regionie Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” 4
maja – w dzień Patrona Strażaków, św. Floriana.
Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność”
przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie została zarejestrowana

SKONTAKTUJ SIÊ Z NAMI
Osoby zainteresowane przynależnością do
związku zawodowego lub mające problemy w
swoich zakładach pracy proszone są o kontakt
z Zarządem Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” lub terenowymi oddziałami naszego
związku. W związku z obecną sytuacją epidemiczną zachęcamy do korzystania z kontaktu
telefonicznego lub za pośrednictwem poczty
elektronicznej.
ZARZĄD REGIONU
PODBESKIDZIE
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
43-300 Bielsko-Biała, ul. Asnyka 19
Sekretariat
tel. 33 812 67 90
e-mail: bbial@solidarnosc.org.pl
Dział Rozwoju Związku
tel. 530 760 060
tel. 33 812 67 90
e-mail: drz.bbial@solidarnosc.org.pl
Dział Szkoleń
tel. 33 812 67 52
e-mail: skarb.bbial@solidarnosc.org.pl

w rejestrze Regionu Podbeskidzie pod numerem
723. Jest to obecnie najmłodsza zakładowa organizacja naszego związku na Podbeskidziu.
Przewodniczącym „Solidarności” cieszyńskich
strażaków jest Marek Szalbot.
Witamy na pokładzie i życzymy wielu związkowych sukcesów oraz satysfakcji z pracy na
rzecz strażaków powiatu cieszyńskiego!

Dział Prawny
tel. 33 812 67 53
e-mail: prawnicy.bbial@solidarnosc.org.pl

SIEDZIBY ODDZIAŁÓW
Cieszyn, ul. Głęboka 58
Przewodniczący – Michał Marek
tel. 609 436 566,
e-mail: michal.bbial@solidarnosc.org.pl
Oświęcim, ul. Śniadeckiego 21
Koordynator – Joanna Czerwik
tel. 33 842 57 67,
e-mail: j.czerwik.bbial@solidarnosc.org.pl
Skoczów, ul. Bielska 18
Przewodniczący – Czesław Chrapek
tel. 696 600 333,
e-mail: czeslawchrapek@gmail.com
Sucha Beskidzka, ul. Semika 1
Koordynator – Beata Mażul
tel. 668 973 092,
e-mail: b.mazul.bbial@solidarnosc.org.pl
Żywiec, Al. Piłsudskiego 56
Przewodniczący – Andrzej Madyda
tel. 603 769 965,
e-mail: sekr.bbial@solidarnosc.org.pl
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