
NSZZ „Solidarność” Regionu Podbeskidzie

W OBRONIE WARTOŒCI
„Niespotykany dotąd poziom agresji oraz 

wulgaryzacja języka uczestników manifesta-
cji budzą nasz głęboki sprzeciw (…). Z naj-
większym oburzeniem przyjmujemy ataki na 
wartości chrześcijańskie, agresję wobec ludzi 
wierzących, w tym osób duchownych”.

Te słowa znalazły się w stanowisku Prezy-
dium Zarządu Regionu podbeskidzkiej „Solidar-
ności”, przyjętym blisko miesiąc temu. Niestety, 
problem jest wciąż aktualny i dlatego poniżej 
publikujemy obszerne fragmenty tego ważne-
go dokumentu:

„Z wielkim niepokojem obserwujemy wy-
darzenia, które od kilku dni mają miejsce na 
naszych ulicach. Niespotykany dotąd poziom 
agresji oraz wulgaryzacja języka uczestników 
manifestacji budzą nasz głęboki sprzeciw. „So-
lidarność” zawsze opowiadała się za pokojo-
wymi metodami protestów oraz za dialogiem, 
który może doprowadzić do rozwiązania także 
obecnych napięć.

Z największym oburzeniem przyjmujemy 
ataki na wartości chrześcijańskie, agresję wo-
bec ludzi wierzących, w tym osób duchownych, 
a także profanowanie naszych świątyń i zakłó-
canie nabożeństw. Na to nie może być żadne-
go przyzwolenia.

„Solidarność” ma w swym statucie i progra-
mie wpisaną wierność wartościom chrześcijań-
skim i społecznej nauce Kościoła. Pamiętamy 
też, jak wielką pomocą i wsparciem dla pod-
ziemnej „Solidarności” był Kościół i Jego pa-
sterze. Znamienne, że dziś musimy strzec tych 
naszych kościołów, które w złych czasach stanu 
wojennego dawały schronienie ludziom i ide-
ałom „Solidarności”.

Apelujemy do uczestników demonstracji, by 
nie dawali się wykorzystywać do rozgrywek 
politycznych, do ataków na wartości i symbole 
najcenniejsze dla Polaków.”

POTRZEBNA JEST NASZA SOLIDARNOŒÆ…

POMOC DLA GRZEGORZA

Strażacka „Solidarność”, wspierana m.in. 
przez Region Podbeskidzie NSZZ „Solidar-
ność”, prowadzi zbiórkę pieniędzy na pomoc 
dla 36-letniego Grzegorza Pająka, strażaka 
z bielskiej komendy Państwowej Straży Po-
żarnej. Na skutek wybuchu gazu, który miał 
miejsce 16 października w Kobiernicach koło 
Bielska-Białej, zginęła jego Mama, a on sam 
i pozostali członkowie rodziny trafili do szpi-
tala. Pod gruzami stracili cały dorobek życia. 
Grzegorz do dzisiaj jest w szpitalu – czeka go 
długie leczenie i rehabilitacja.

Akcję zbiórki pieniędzy na pomoc Grze-
gorzowi w leczeniu i odbudowie domu za-
inicjowała jego macierzysta komisja NSZZ 
„Solidarność”. – Grzegorz od blisko dziesię-
ciu lat pracował w naszej jednostce. Ofiarnie 
niósł pomoc innym, teraz sam jej potrzebuje. 
Staramy się dotrzeć do wszystkich ludzi dobrej 
woli z apelem o pomoc dla niego i jego rodziny. 

W tej ogromnej tragedii, jaka ich dotknęła, bar-
dzo potrzebują naszej solidarności – tłumaczy 
Roman Marekwica, szef „Solidarności w Ko-
mendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożar-
nej w Bielsku-Białej, a równocześnie inicjator 
zbiórki pieniędzy dla Grzegorza i jego rodzi-
ny. Akcję te wsparły organizacyjnie Krajowa 
Sekcja Pożarnictwa i Krajowa Sekcja Służby 
Więziennej NSZZ „Solidarność” oraz Fundacja 
„Solidarni”.

Konto do wpłat to: Fundacja Solidarni 
06 1940 1076 3111 2893 0005 0000 koniecznie 
z dopiskiem „Pomoc dla Grzegorza”.

Podbeskidzka „Solidarność” już podjęła 
decyzję o przekazaniu na to konto kwoty 20 
tys. zł. – To wyraz naszej solidarności w nie-
szczęściu. Apeluję do wszystkich organizacji 
związkowych i osób prywatnych o wsparcie tej 
inicjatywy – mówi szef podbeskidzkiej „Soli-
darności” Marek Bogusz.

REGION W CZASIE PANDEMII
W związku z trwającym wciąż zagroże-

niem epidemicznym wszystkie biura Zarządu 
Regionu Podbeskidzie oraz terenowych Od-
działów naszego związku aż do odwołania 
funkcjonują w zaostrzonym reżimie sanitar-
nym.

– Oczywiście, jesteśmy do dyspozycji związ-
kowców telefonicznie i mailowo. W sytuacjach 
nadzwyczajnych, wymagających osobistego 
spotkania prosimy umawiać wizyty telefonicz-
nie. Podczas spotkań obowiązujące są maseczki 
lub przyłbice, a przy wejściu do budynku Zarzą-
du Regionu czy biur oddziałowych wymagana 
jest dezynfekcja rąk. Apelujemy też, by osoby, 
które muszą nas odwiedzić, przychodziły poje-
dynczo. To niezbędne dla naszego wspólnego 
bezpieczeństwa – tłumaczy przewodniczący 
podbeskidzkiej „Solidarności” Marek Bogusz. 
W obecnej sytuacji Dział Prawny aż do od-

wołania pracuje wyłącznie w trybie zdalnym 
(szczegółowe informacje ws. kontaktu z praw-
nikami znaleźć można na stronie internetowej 
Zarządu Regionu).

Również w związku z obecną sytuacją epide-
miczną odwołane zostały wszystkie związkowe 
zebrania i szkolenia.

SKOCZÓW – TU RODZI£A SIÊ 
„SOLIDARNOŒÆ”

Na przełomie października i listopada na 
skoczowskim Rynku prezentowana była ple-
nerowa wystawa „Tu rodziła się Solidarność”. 
Ekspozycja została przygotowana przez Insty-
tut Pamięci Narodowej z okazji 40. rocznicy 
powstania NSZZ „Solidarność”. Wcześniej 
wystawa była prezentowana m.in. na placu 
Bolesława Chrobrego w Bielsku-Białej oraz 
– jako część większej całości – w Warszawie.

W skromnej – z oczywistych względów – 
uroczystości otwarcia ekspozycji, która odby-
ła się 27 października, wzięli udział burmistrz 
Skoczowa Mirosław Sitko, przewodniczący 

podbeskidzkiej „Solidarności” Marek Bo-
gusz oraz szef skoczowskiego Oddziału „S” 
Czesław Chrapek. – Planowaliśmy zorgani-
zować w Skoczowie dużo większe uroczysto-
ści, praktycznie tu miały się odbyć główne 
obchody 40-lecia „Solidarności” w naszym 
regionie. Miała być sesja popularno-naukowa, 
konkurs dla młodzieży, a także odsłonięcie 
obelisku, upamiętniającego nasz jubileusz. 
Niestety, wszystko uległo przesunięciu. 
Wierzę, że do tego tematu powrócimy na po-
czątku przyszłego roku – powiedział Marek 
Bogusz po otwarciu skoczowskiej wystawy.

 „SOLIDARNOŒÆ” APELUJE O PODWY¯KI…

DLA SALOWYCH, SANITARIUSZY 
I SANEPIDU

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „So-
lidarność” stanowczo protestuje przeciwko 
nieuwzględnieniu w decyzji Ministra Zdrowia 
podwyżek dla części pracowników zatrudnio-
nych przy pacjentach z COVID-19: przede 
wszystkim salowych, sanitariuszek i sanitariu-
szy oraz innych osób, które będąc zatrudnione 
w tzw. działalności podstawowej wykonują 
najgorzej płatną pracę przy pacjentach. Bez 
nich „jednoimienne” oddziały szpitalne nie są 
w stanie normalnie funkcjonować.

Prezydium KK w swoim stanowisku podkre-
śla, że w decyzji Ministra Zdrowia zapomniano 
również o pracownikach Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej, bez których trudno sobie wyobrazić 

skuteczną walkę z pandemią, a którzy od pół 
roku wykonują ogromną pracę na rzecz spo-
łeczeństwa.

W ocenie Prezydium KK to kolejny przykład 
dzielenia pracowników na lepszych i gorszych. 
To również dowód na kompletny brak wiedzy, 
w jakich realiach funkcjonują oddziały szpital-
ne zajmujące się pacjentami chorymi na CO-
VID-19, gdzie każdy jest tak samo narażony 
i podlega tym samym uciążliwościom.

„To skandal, że wartościuje się zdrowie 
i bezpieczeństwo w zależności od wykonywa-
nego zawodu, a nie faktycznie wykonywanej 
pracy” – czytamy w stanowisku Prezydium 
Komisji Krajowej z 3 listopada br.
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