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Końcem sierpnia ubiegłego roku weszły w życie 
zmiany w Kodeksie pracy oraz ustawie o związkach za-
wodowych, nowelizujące przepisy o czasie pracy. Klu-
czowymi elementami tej nowelizacji są: wprowadze-
nie przedłużonych okresów rozliczeniowych czasu pra-
cy (w każdym systemie czasu pracy nawet do 12 mie-
sięcy), instytucjonalizacja harmonogramów, ułatwie-
nia w stosowaniu przerywanego czasu pracy oraz ure-
gulowanie odpracowania zwolnień udzielanych pra-
cownikom w celu załatwienia spraw osobistych. 
Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” jed-
noznacznie negatywnie ocenił tę nowelizację, przypo-
minając, że została ona wprowadzona na siłę przez rzą-
dzącą koalicję PO PSL za aprobatą liberalnych grup pol-
skiego i zagranicznego biznesu - mimo licznych prote-

stów społecznych, organizowanych przez NSZZ „Soli-
darność”. W związkowej uchwale z listopada ubiegłego 
roku czytamy: „Efektem tych zmian w Kodeksie pracy jest 
otwarcie możliwości traktowania polskich pracowników 
jak niewolników”. W odpowiedzi na takie antypracowni-
cze posunięcia dział szkoleń Zarządu Regionu przepro-
wadził w grudniu cykl szkoleń stacjonarnych, w których 
uczestniczyło blisko 200 liderów związkowych z Regio-
nu Podbeskidzie. Opracowana też została broszura z in-
strukcją postępowania w przypadku prób wprowadzenia 
przez pracodawców rozliczania czasu pracy według no-
wych przepisów. W przypadku pojawienia się związanych 
z tymi zmianami problemów w zakładach pracy można 
zwracać się o pomoc do regionalnego Biura Konsultacyj-
no-Negocjacyjnego. 

Blisko dwustu związkowców z Regionu Podbeskidzie uczestniczyło w szkoleniach poświę-
conych elastycznemu czasowi pracy. W razie problemów z interpretacją znowelizowanych 
przepisów w tej sprawie pomocą służy regionalne Biuro Konsultacyjno-Negocjacyjne.

SZKOLENIA JUŻ ZA NAMI
„Elastyczny” czas pracy...

Mija 33. rocznica zwycięskiego strajku generalne-
go na Podbeskidziu. Mimo upływu czasu wciąż żywa 
jest pamięć o tamtym proteście, który nie tylko pozwo-
lił odsunąć od władzy skompromitowanych urzędni-
ków i aparatczyków, ale też zjednoczył podbeskidzką 
„Solidarność”. 

Od dwóch lat na pamiątkę tamtych wydarzeń orga-
nizowane są w Bielsku-Białej konferencje pod hasłem 
„Bez wartości nie ma Solidarności”. Trzecia konferen-
cja z tego cyklu, której organizatorami są Zarząd Regio-
nu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”, Instytut Teolo-

giczny im. św. Jana Kantego w Bielsku-Białej i Diece-
zjalny Instytut Akcji Katolickiej, odbędzie się już  w pią-
tek, 31 stycznia, o godz. 16.00 w gmachu Instytutu Teo-
logicznego przy ul. Żeromskiego 5-7 w Bielsku-Białej.

W trakcie konferencji, której towarzyszą słowa „Go-
dzien jest robotnik zapłaty swojej...”, wykłady zapre-
zentują ks. prof. Henryk Skorowski z Uniwersytetu Kar-
dynała Stefana Wyszyńskiego oraz prof. Barbara Fedy-
szak-Radziejowska z Polskiej Akademii Nauk. Słowo 
do uczestników spotkania skierują także biskupi Tade-
usz Rakoczy i Paweł Anweiler.

III konferencja z cyklu „Bez wartości nie ma Solidarności”

W ROCZNICĘ STRAJKU

W piątek, 17 stycznia, minęło 20 lat od dnia 
śmierci Jana Frączka, jednego z najbardziej zna-
nych i ofi arnych działaczy podbeskidzkiej „So-
lidarności”, a w niedzielę, 19 stycznia, była 59. 
rocznica jego urodzin. Właśnie w niedzielę w ko-
ściele pw. Jezusa Chrystusa Odkupiciela Człowie-
ka odprawiona została Msza św. w jego intencji. 

Najpierw na cmentarzu, a potem w świąty-
ni zgromadzili się krewni, przyjaciele i współ-
pracownicy Janka, były też związkowe poczty 
sztandarowe. - Polecamy Miłosiernemu Bogu 
Jana Frączka i tylu innych związkowców z „So-
lidarności”, którzy już od nas odeszli - mówił w 
trakcie Eucharystii proboszcz tej parafi i ks. dr 
Jerzy Fryczowski, modląc się także, by „idee 
Solidarności zmartwychwstały w sercach Pola-
ków”. W słowie do zebranych kapłan podkre-
ślił, że „Solidarność”, której działania oparte są 
na chrześcijańskich wartościach, jest obecnie je-
dyną siłą, która może odmienić oblicze Polski. 

★★★
Postać Jana Frączka, jego życie i działalność 

przypominamy na stronie IV w artykule „Od-
szedł w biegu”. 

Rocznica śmierci Jana Frączka

Od 1 listopada trwają w „Solidarności” wybory na nową 
kadencję związkową. Do końca marca mają się one odbyć w 
podstawowych jednostkach organizacyjnych związku. Potem 
nadejdzie czas na wybory regionalne…

W trakcie zebrań wyborczych w podstawowych jednostkach 
organizacyjnych „Solidarności” wybierane są władze tych jed-
nostek, a także delegaci na regionalne Walne Zebranie Delega-
tów i Walne Zebranie Regionalnych Sekcji Branżowych. Spo-
śród 161 komisji zakładowych, działających na terenie Regio-
nu Podbeskidzie, do tej pory wybory przeprowadziło jedynie 
niespełna dwadzieścia. - Wybory praktycznie dopiero się zaczy-
nają. Jest jeszcze trochę czasu, aby je porządnie przygotować, a 
następnie sprawnie przeprowadzić - mówi Jan Polak, sekretarz 
Zarządu Regionu, a równocześnie przewodniczący Regional-
nej Komisji Wyborczej. Wraz z nim w skład RKW wchodzą: 
Jarosław Biegun, Marek Bogusz, Czesław Chrapek, Krzysztof 
Chudzik, Andrzej Badyda, Sławomir Trojanowski i Anna Bie-
niek-Ozga. Jan Polak przypomina, że o zamiarze przeprowadze-
nia wyborów trzeba koniecznie powiadomić pisemnie Regio-
nalną Komisję Wyborczą, najpóźniej dwa tygodnie przed datą 
zebrania. Jest to niezbędne, gdyż zgodnie z przepisami przed-
stawiciel RKW musi uczestniczyć w wyborach.

Po wyborach w podstawowych jednostkach organizacyj-
nych związku przyjdzie czas na wybory regionalne. Już wia-
domo, że sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Delega-
tów NSZZ „Solidarność” Regionu Podbeskidzie odbędzie się 
w piątek, 13 czerwca. 

ZWIĄZKOWE
WYBORY

W siedzibie Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ „So-
lidarność” zorganizowana została prezentacja - pierwsza w 
Bielsku-Białej - najnowszej książki  Dariusza Węgrzyna z 
katowickiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej pt. „Od 
pierwszego strajku do »Trzeciego Szeregu«. NSZZ »Solidar-
ność« Region Podbeskidzie (1980-1983). Opis konfl iktu po-
litycznego”. Uczestniczący w promocji przewodniczący Za-
rządu Regionu Podbeskidzie Marcin Tyrna zaznaczył na po-
czątku spotkania, że niewiele regionów ma swą historię spi-
saną w tak obszernej publikacji. - Możemy dyskutować o nie-
których faktach, możemy dążyć do uzupełnień, ale niezwykle 
ważne jest to, że mamy tak solidną podstawę do dalszych ba-
dań czy uzupełnień - podkreślił Tyrna. 

OD PIERWSZEGO
STRAJKU...

660 stron, 1100 nazwisk, 300 zdjęć

W spotkaniu uczestniczyli przede wszystkim dawni dzia-
łacze podbeskidzkiej „Solidarności” - nazwiska wielu z nich 
zostały przypomniane na kartach tak okazałej, liczącej bli-
sko 700 stron książki. Sam indeks nazwisk liczy 1100 pozy-
cji! - Ta publikacja jest hołdem dla tych wszystkich, którzy 
tworzyli „Solidarność” na Podbeskidziu, a potem kontynu-
owali działalność w jej konspiracyjnych strukturach i byli za 
to represjonowani - zaznaczył prowadzący spotkanie Artur 
Kasprzykowski z IPN.

Autor książki, Dariusz Węgrzyn, podkreślił, że publikacja 
ta nie aspiruje do miana monografi i NSZZ „Solidarność” Re-
gion Podbeskidzie. Opisał w niej wydarzenia burzliwe, zwłasz-
cza zmagania o prawa pracownicze, ale również działania miej-
scowej „Solidarności”, wyrastającej na lidera lokalnej społecz-
ności, w walce o poprawę sytuacji w województwie. Dopro-
wadziło to na przełomie stycznia i lutego 1981 r. do najwięk-
szego strajku NSZZ „Solidarność” o charakterze politycznym, 
a efektem odniesionego zwycięstwa był szereg zmian we wła-
dzach administracyjnych i partyjnych województwa. - Ponadto 
w książce tej po raz pierwszy udało się zebrać dane o wszyst-
kich internowanych i skazanych podczas stanu wojennego w 
województwie bielskim - podkreślił Dariusz Węgrzyn. 

Trzeba dodać, że na kartach tej książki opublikowanych 
zostało ponad 300 zdjęć i dokumentów - w znakomitej więk-
szości ukazujących się drukiem po raz pierwszy. Powtórna 
prezentacja tej książki - także z udziałem autora - odbyła się 
w Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej w ramach comie-
sięcznych „Bielskich spotkań z historią najnowszą”, współ-
organizowanych przez katowicki IPN.

Na kadencję 2014 - 2018
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