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Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” serdecznie dzię-
kuje wszystkim członkom i sympatykom Związku za aktyw-
ny udział we wrześniowych Dniach Protestu. Podczas naj-
większej manifestacji ostatnich lat pokazaliśmy odwagę, de-
terminację, siłę. Mimo ogromnej mobilizacji związkowców 
z trzech reprezentatywnych central, rząd nie zmienił swojego 
stosunku do obywateli. Tym samym nasze hasło „Dość lek-
ceważenia społeczeństwa” jest nadal aktualne.

Solidarność nie uchyla się od rozmów, ale - co wielokrot-
nie podkreślaliśmy - nie zgadzamy się na dotychczasową ich 
formę. Ze strony rządu nie padły żadne propozycje dotyczące 
zarówno zmiany formuły dialogu, jak i postulatów stanowią-
cych podstawę wrześniowych protestów. Wyraźnie widać, że 
obecny antypracowniczy, antyspołeczny, antyzwiązkowy rząd 
nie zmieni swojego sposobu działania. Jedyną szansą na re-
alizację naszych postulatów jest zmiana układu politycznego. 

ZBIERAMY PODPISY ! 
Chcemy samorozwiązania Sejmu

Pierwsza część obrad poświęcona była ocenie rocznej 
działalności podbeskidzkiej „Solidarności”. Marcin Tyrna, 
przewodniczący podbeskidzkiej „Solidarności”, w swym 
sprawozdaniu podkreślił znaczenie codziennej, ścisłej współ-
pracy z zakładowymi organizacjami „Solidarności” i pomoc 
im w zakresie negocjacji związkowych oraz pomocy orga-
nizacyjnej i prawnej. Inne najważniejsze zadania, na bieżąco 
realizowane przez „Solidarność” na Podbeskidziu, to walka 
z bezrobociem, obrona miejsc pracy, organizowanie szkoleń 
związkowych i konferencji o tematyce pracowniczej, promo-
cja związku, a także bieżące, zdecydowane reagowanie na sy-
tuację w regionie i kraju - organizowanie manifestacji, wie-
ców sprzeciwu i pikiet związkowych oraz publicznych wy-
słuchań obywatelskich oraz aktywne uczestnictwo w ogól-
nopolskich akcjach związku. 

Sprawozdania, złożone przez przewodniczącego Zarządu 
Regionu i szefa Regionalnej Komisji Rewizyjnej, przyjęte zo-
stały przez związkowców bez głosu sprzeciwu. Obrady były 
też czasem dyskusji na temat obecnej sytuacji w Polsce. - Je-
steśmy w bardzo trudnym czasie, w stanie wojny z obecnym 
układem, czego dowodem jest fakt, że związkowymi pracami 
kieruje sztab. Jestem wam wdzięczny za to, że potrafi cie się 
znaleźć w tej sytuacji, potrafi cie zintegrować, zmobilizować 
ludzi. W imieniu Piotra Dudy i swoim własnym dziękuję wam 
za masowy udział w Ogólnopolskich Dniach Protestu. Takie 
wasze bardzo aktywne uczestnictwo w działaniach związku 
nie jest nowością. Przyzwyczailiśmy się do tego, że na Pod-
beskidzie zawsze można liczyć! - mówił do delegatów gość 
zjazdu Henryk Nakonieczny, członek prezydium Komisji Kra-
jowej NSZZ „Solidarność”, przypominając, że we wrześnio-
wej ogólnopolskiej manifestacji w Warszawie uczestniczyło 
blisko 2,5 tysiąca związkowców z Podbeskidzia. 

W dalszej części swego wystąpienia Nakonieczny mówił 
o sytuacji w kraju. - Z tym rządem nie ma możliwości prowa-
dzenia rzeczywistego dialogu. Komisja Trójstronna jest fa-
sadą - nie ma żadnych uzgodnień, a jeśli jakieś nawet da się 
wypracować, to są one łamane przez rząd /.../. Premier za-
chowuje się jak boży pomazaniec, który nawet nie próbuje 
rozmawiać ze społeczeństwem. Tymczasem jesteśmy przeko-
nani, że w sprawach najważniejszych dla ludzi musi być dia-
log: uzgodnienia i zgoda społeczna. 

Podobną diagnozę przedstawił szef podbeskidzkiej „Solidar-
ności”. - Tak trudnej sytuacji nie mieliśmy od lat i - niestety - nie-
wiele wskazuje, że będzie lepiej. Społeczeństwo - często przez nie-
świadomość lub na skutek manipulacji - oddało pełnię władzy 
tej formacji liberałów i teraz mamy tego skutki. Sytuacja będzie 
się tylko pogarszać, chyba że przełamiemy ten impas. Trzeba za-
cząć przygotowania do ogólnopolskiego strajku, bo do tej wła-
dzy nie docierają żadne argumenty i racje. Trzeba też myśleć o 
przyszłych sojuszach i sprzymierzeńcach, bo doskonale widzimy, 
że tak dalej być nie może. Bzdurą jest mówienie o apolityczno-
ści związku. Nieobecni nie mają racji. Niech z Podbeskidzia pój-
dzie sygnał, że trzeba inaczej. My wiemy, że można inaczej, bo od 
lat bardzo ściśle współpracujemy z naszym posłem Stanisławem 
Szwedem. To przynosi konkretne efekty - mówił Marcin Tyrna. 

Taka diagnoza obecnej sytuacji w kraju znalazła odzwier-
ciedlenie w jednym ze zjazdowych stanowisk. Czytamy w 
nim: Mamy do czynienia z ograniczaniem praw pracowni-
czych i związkowych, z ignorowaniem postulatów społecz-
nych, wspartych milionami podpisów obywateli, z jawną po-
gardą dla ludzi pracy, a do tego z całkowitym skompromito-
waniem instytucji dialogu społecznego, zastąpionej dyktatem 
koalicji rządzącej. Wyraźnie widać, że obecny rząd, prowa-
dzący konsekwentny demontaż państwa, nie zmieni swojego 
sposobu działania. Jedyną szansą na realizację naszych po-
stulatów jest zmiana układu politycznego. 

Związkowcy zobowiązali Zarząd Regionu do podjęcia 
działań, by znaleźć grupy wyborcze, stowarzyszenia czy partie 
polityczne, które będą gwarantować rzeczywistą współpracę 

XI Walne Zebranie Delegatów podbeskidzkiej „Solidarności”

CZAS SZUKAĆ SOJUSZNIKÓW
W piątek, 25 października, w Bielsku-Białej odbył się doroczny, sprawozdawczy zjazd „So-
lidarności” Regionu Podbeskidzie. Uczestniczyło w nim dokładnie stu związkowców, re-
prezentujących blisko dwudziestotysięczną rzeszę związkowców tego regionu. Zjazdowa 
ocena obecnej sytuacji w kraju nie jest optymistyczna.

ze związkami zawodowymi i realizację słusznych postulatów 
społecznych. W zjazdowych stanowiskach związkowcy przy-
pomnieli swe podstawowe żądania: rezygnacji z wydłużenia 
wieku emerytalnego, uchwalenia przez Sejm RP ustaw ogra-
niczających stosowanie tzw. umów śmieciowych, wycofania 
niekorzystnych dla pracowników zmian w Kodeksie Pracy, 

- Ostatnie miesiące wyraźnie pokazały, że mówienie o 
apolityczności związku jest bzdurą. Musimy szukać wia-
rygodnych sprzymierzeńców, myśleć o koalicjach i soju-
szach - mówił podczas zjazdu Marcin Tyrna, szef podbe-
skidzkiej „Solidarności”.

podwyższenia wysokości płacy minimalnej. W odrębnych 
stanowiskach zaprotestowali też przeciwko tragicznej sytu-
acji w ochronie zdrowia i oświacie, a także wezwali krajowe 
władze związku do rozpoczęcia przygotowań do strajku ge-
neralnego, by zmusić władze do wycofania przepisów o tak 
zwanym elastycznym czasie pracy. Teksty wszystkich zjaz-
dowych dokumentów publikujemy na stronie II. 

Jedyny dokument, który delegaci odrzucili minimalną 
większością głosów, był projekt „Solidarności” z PG Silesia 
w Czechowicach-Dziedzicach w sprawie szczególnego wspar-
cia dla najmniejszych komisji zakładowych naszego związ-
ku. - Ta pomoc jest naszym obowiązkiem i do tego zobowią-
zuje nas wszystkich nazwa naszego związku. Nie potrzeba do 
tego specjalnych uchwał - przekonywali delegaci zapewniając, 
że nie zapomną o problemach małych komisji „Solidarności”. 

Z głębokim smutkiem i żalem 
przyjęliśmy wiadomość, 

że 23 października 2013 roku 
po długiej i ciężkiej chorobie 

zmarł w wieku 61 lat nasz przyjaciel 

ś.p. 
JERZY GÓRNY 

wieloletni przewodniczący „Solidarności” 
przy Szpitalu Kolejowym w Wilkowicach,  
wiceprzewodniczący Regionalnej Sekcji 

Ochrony Zdrowia i członek Zarządu Regionu 
Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”. 

Zapamiętamy Go 
jako dobrego i pogodnego człowieka, 
życzliwego ludziom i zawsze wiernego 

„Solidarności”. 

Żonie, dzieciom, 
wszystkim bliskim, znajomym 

i współpracownikom ś.p. Jerzego 

składamy 
najserdeczniejsze wyrazy współczucia 

i solidarności w bólu. 

Przyjaciele 
z podbeskidzkiej „Solidarności”

Wzywamy Sejm Rzeczypospolitej do podjęcia uchwały o 
skróceniu obecnej kadencji. Chcemy, aby obywatele poczu-
li się gospodarzami we własnym kraju.

NSZZ „Solidarność” rozpoczął zbieranie podpisów pod oby-
watelskim wnioskiem o samorozwiązanie się Sejmu. Wzywamy 
do mobilizacji wszystkich, którym leży na sercu dobro naszej Oj-
czyzny. Musimy zebrać taką liczbę podpisów, która uświadomi 
rządzącym, że społeczeństwo nie akceptuje ich działań. 

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” 
★★★

Formularze, na których można składać podpisy poparcia dla oby-
watelskiego wniosku o samorozwiązanie Sejmu RP, są dostępne w 
siedzibie Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”, a 
także w wielu Komisjach Zakładowych „S”. Można je też pobrać 
ze strony internetowej podbeskidzkiej „Solidarności” (www.soli-
darnosc.org.pl/bbial) i po podpisaniu dostarczyć do siedziby ZR. 

Wiceprzewodniczącemu 
Zarządu Regionu Podbeskidzie 

NSZZ „Solidarność”

JAROSŁAWOWI BIEGUNOWI
wyrazy szczerego współczucia 

i słowa wsparcia w trudnych chwilach 
po śmierci

MAMY
przekazują

koleżanki i koledzy 
z podbeskidzkiej „Solidarności”


