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W ramach obchodów 30-lecia „Solidarnoœci” zwi¹z-
kowcy z podregionu Sucha Beskidzka zorganizowali 14
sierpnia górski rajd „Solidarnoœci” z met¹ na Groniu Jana
Paw³a II.

Praktycznie przez ca³y rok w ró¿nych czêœciach Pod-
beskidzia odbywa³y siê wzruszaj¹ce spotkania z zas³u-
¿onymi zwi¹zkowcami z wieloletnim sta¿em w „Solidar-
noœci”. 9 listopada takie spotkanie zorganizowa³a ¿ywiec-
ka „Solidarnoœæ” pracowników oœwiaty i wychowania.

G³ówne uroczystoœci XXX-lecia „Solidarnoœci” na
Podbeskidziu postanowiono zorganizowaæ 28 sierpnia na
szczycie Matyski ko³o ¯ywca. Kapryœna aura sprawi³a,
¿e w ostatniej chwili uroczystoœci trzeba by³o przenieœæ
do koœcio³a w pobliskich Radziechowach.

W radziechowskim koœciele mszê w intencji „Soli-
darnoœci” odprawi³ biskup Tadeusz Rakoczy. W trakcie
uroczystoœci poœwiêcone zosta³y sztandary „Solidarno-
œci” bielskiej oœwiaty i Miejskiego Zak³adu Komunika-
cyjnego w Bielsku-Bia³ej.

Ogólnopolskie uroczystoœci jubileuszowe zorganizo-
wane zosta³y 30 i 31 sierpnia w Gdyni i Gdañsku. Wœród
setek sztandarów z ca³ej Polski nie mog³o tam zabrakn¹æ
sztandaru podbeskidzkiej „Solidarnoœci”.

Ponad 300 uczniów ze szkó³ œrednich uczestniczy³o
w bielskiej konferencji „Solidarnoœæ - pierwszy wy³om
w berliñskim murze”, zorganizowanej 15 wrzeœnia przez
Zarz¹d Regionu we wspó³pracy z katowickim oddzia³em
IPN pod honorowym patronatem œl¹skiego kuratora
oœwiaty Stanis³awa Fabera.

Oœwiêcimska „Solidarnoœæ” zorganizowa³a z okazji trzy-
dziestej rocznicy podpisania Porozumieñ Sierpniowych oko-
licznoœciowe spotkanie zwi¹zkowych pokoleñ, po³¹czone z
wernisa¿em wystawy pami¹tek z minionych trzydziestu lat.

„Trzy dekady temu...” - taki tytu³ nosi³a wystawa, po-
œwiêcona dziejom podbeskidzkiej „Solidarnoœci” w la-
tach 1980-1981, otwarta 2 wrzeœnia w Ksi¹¿nicy Beskidz-
kiej. Równie¿ wernisa¿ tej wystawy by³ okazj¹ do spotka-
nia dawnych i obecnych dzia³aczy zwi¹zkowych.

W trakcie minionego roku zwi¹zkowcy z Podbeski-
dzia uczestniczyli w wielu manifestacjach, organizowa-
nych w ró¿nych czêœciach Polski. 29 wrzeœnia w ramach
Europejskiego Dnia Akcji w Warszawie odby³a siê pi-
kieta, w której uczestniczy³o oko³o siedmiu tysiêcy zwi¹z-
kowców, w tym 150 osób z Regionu Podbeskidzie.

7 paŸdziernika - w Œwiatowym Dniu Godnej Pracy -
„Solidarnoœæ” zorganizowa³a strajk w³oski i pikiety w
sieciach handlowych Carrefour, Biedronka i Real na te-
renie ca³ego kraju. Tak¿e na Podbeskidziu odby³y siê
zwi¹zkowe pikiety w hipermarketach.

26 paŸdziernika „Solidarnoœæ” zorganizowa³a pikietê
protestacyjn¹ przed Miejskim Zak³adem Komunikacyjnym
w Bielsku-Bia³ej. By³ to kolejny etap trwaj¹cego od daw-
na sporu zbiorowego, dotycz¹cego p³ac i organizacji pra-
cy w MZK. W koñcu porozumienie zosta³o osi¹gniête...

Ca³y 2010 rok wype³niony by³ zwi¹zkowymi szkole-
niami, organizowanymi zarówno w siedzibie Zarz¹du
Regionu, jak i w cyklach wyjazdowych. Na zdjêciu
uczestnicy szkolenia z zakresu ustawy o informowaniu
pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji.

Tych dwunastu zwi¹zkowców reprezentowa³o pod-
beskidzk¹ „Solidarnoœæ” w trakcie XXV Krajowego Zjaz-
du Delegatów, który odby³ siê 21 i 22 paŸdziernika we
Wroc³awiu.

W trakcie wroc³awskiego zjazdu „Solidarnoœci” dosz³o
do zmiany na stanowisku przewodnicz¹cego Komisji Kra-
jowej. W wyniku zwi¹zkowych wyborów Janusza Œniadka
zast¹pi³ na tym stanowisku Piotr Duda z Katowic.

31 sierpnia w centralnych uroczystoœciach w Gdañ-
sku uczestniczy³o ponad stu zwi¹zkowców, reprezentu-
j¹cych „Solidarnoœæ” z regionu Podbeskidzie.


