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Dokładnie od dwudziestu lat podbeskidzka „Soli-
darność” w ramach obchodów Światowego Dnia Pa-
mięci Ofi ar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodo-
wych organizuje seminaria, poświęcone kwestiom bez-
pieczeństwa i higieny pracy. Uczestniczą w nim zakła-
dowi i oddziałowi społeczni inspektorzy pracy oraz 
przedstawiciele służb bhp z przedsiębiorstw na tere-
nie Regionu Podbeskidzie, a jako prelegenci występu-
ją między innymi przedstawiciele Państwowej Inspek-
cji Pracy i Sanepidu.

W tym roku seminarium to odbędzie się w piątek, 27 
kwietnia, o 10.00 w siedzibie Zarządu Regionu Podbeski-
dzie NSZZ „Solidarność”. Hasło przewodnie tegoroczne-
go spotkania to: „Wypadki przy pracy i choroby zawodo-
we w świetle realizowanych przez Polskę strategii Unii 
Europejskiej na lata 2007 - 2012”. 

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

Za nami kolejny etap walki z absurdalnymi, nieludzkimi pomysłami obecnej koalicji rządzącej podniesienia 
wieku przejścia na emeryturę Polaków do 67 roku życia zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn. Były wiece prote-
stacyjne w wielu miastach Polski, w tym także w Bielsku-Białej, a potem centralna manifestacja związkowców 
w Warszawie. Szczegółowe fotorelacje zamieszczamy na stronach II i III.

W imieniu Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” oraz własnym serdecznie dziękuję wszystkim za udział w pro-
testach przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów oraz przed Sejmem w ostatnim tygodniu marca /.../. 

Dziękuję Wam za liczny udział w  manifestacji 30 marca, kiedy w Sejmie decydowały się dalsze losy referendum. 
Dziękuję w imieniu dwóch milionów obywateli, którzy podpisali się pod wnioskiem pod referendum. 30 marca nic 
się nie skończyło. Nie odpuścimy. Chcemy, aby w Polsce władza nie bała się społeczeństwa, ale wreszcie go słuchała.

PIOTR DUDA
przewodniczący KK NSZZ „Solidarność”

W czwartek, 12 kwietnia, odbyła się w Bielsku-Białej kon-
ferencja pod hasłem „Solidarni-społecznie odpowiedzialni”, 
będąca ofi cjalną inauguracją projektu o tej samej nazwie, re-
alizowanego przez podbeskidzką „Solidarność” przy pomo-
cy środków z Unii Europejskiej. - Celem tego przedsięwzię-
cia jest dostarczenie zarówno pracownikom jak i pracodaw-
com podstawowej wiedzy na temat społecznej odpowiedzialno-
ści biznesu, zwłaszcza w odniesieniu do lokalnego rynku pra-
cy i miejscowych uwarunkowań - mówi koordynatorka projek-
tu, Wioletta Gawron. 

Konferencję rozpoczął przewodniczący podbeskidzkiej 
„Solidarności”, Marcin Tyrna. - Relacje między pracodaw-
cami a pracownikami są często tragiczne. O społecznej od-
powiedzialności biznesu mówi się sporo, ale bardzo niewie-
le robi. Chcemy to zmieniać przez edukowanie ludzi, zarów-
no pracobiorców jak i pracodawców. Chcemy nie tyle bia-
dolić, że jest źle, ale pokazywać, jak może być lepiej. To dłu-
gofalowy program, ale niezwykle ważny i musimy go podjąć 
jak najszybciej - mówił Marcin Tyrna rozpoczynając biel-
skie spotkanie. 

W trakcie konferencji wykłady zaprezentowali między 
innymi profesor Jakub Stelina z Uniwersytetu Gdańskiego, 
dyrektor Izby Rzemieślniczej w Katowicach Michał Wójcik 
oraz Jadwiga Piechocka i Krzysztof Hus z Zarządu Regio-
nu Śląsko-Dąbrowskiej „Solidarności”. Spotkanie zakończył 
wykład specjalnego gościa bielskiej konferencji, profesor Ja-
dwigi Staniszkis. 

Podobne konferencje zostaną wkrótce zorganizowane tak-
że w Cieszynie i Żywcu. 

Nie dla pracy aż do śmierci !

EMERYTALNE PROTESTY

BOŻENA ĆWIERTNIEWSKA, 
ur. 1 stycznia 1953 roku w Bielsku-
Białej, zm. 8 kwietnia 2012 roku w 
Bielsku-Białej. 

Ukończyła policealne Studium 
Zawodowe w Bielsku-Białej - spe-
cjalność ekonomika i organizacja 
przedsiębiorstw przemysłowych 
(1974). Jako ekonomistka pracowała 
w zakładach: Bielska Fabryka Szczo-

tek i Pędzli (1974-75), Eltech (1975), Metalplast (1975-76), 
GS Samopomoc Chłopska (1976-77), Welux (1977-81). W 
„Solidarności” była od początku, od września 1980 jako czło-
nek Komisji Zakładowej w ZPW Welux. Od czerwca do grud-
nia 1981 pracowała jako ekonomistka w Zarządzie Regionu 
Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”. Internowana w ZK Cie-
szyn 16 grudnia 1981 - 25 stycznia 1982. W latach 1982-89 
pracowała jako ekonomistka i księgowa w zakładach i spół-
dzielniach Bielska-Białej (m.in. Metalplast, RSP Gromada, 
Bialski Klub Sportowy „Stal”, PPUH Bokova). Od 1982 roku 

uczestniczyła w kolportażu regionalnej prasy niezależnej, bra-
ła udział w druku podziemnych miesięczników „Bez knebla” 
(1983) i „Antidotum (1984). Uczestniczyła w zebraniach kie-
rownictwa Regionalnej Komisji Wykonawczej „Trzeci Sze-
reg” NSZZ „Solidarność” Regionu Podbeskidzie. Została za-
trzymana przez SB najpierw od 9 do 11 sierpnia 1983 roku, a 
następnie 13 grudnia 1983 roku i jako podejrzana o „działal-
ność w ramach konspiracyjnych struktur Solidarności” prze-
bywała w areszcie w Cieszynie do 19 stycznia 1984. Postę-
powanie karne zostało warunkowo umorzone w maju 1984 
roku. Bożena Ćwiertniewska musiała jednak zapłacić 6 ty-
sięcy złotych nawiązki na cele społeczne.

Od czerwca 1989 roku  do sierpnia 1994 roku była głów-
ną księgową w Zarządzie Regionu Podbeskidzie NSZZ „So-
lidarność”. W latach 1994-1997 pracowała jako księgowa w 
spółce Eurobud B-B, a w 1998 roku w Mototechnice Jasie-
nica. Od 1998 była bez stałego zatrudnienia, utrzymując się 
z prac dorywczych, a następnie z renty.

W 2007 roku została uhonorowana tytułem „Zasłużona 
dla Solidarności Podbeskidzia”. 

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość,
że 8 kwietnia 2012 roku w wieku 59 lat zmarła nasza koleżanka,

ś.p. BOŻENA ĆWIERTNIEWSKA,
wieloletnia księgowa Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”,

uhonorowana tytułem „Zasłużona dla Solidarności Podbeskidzia”.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się w poniedziałek,  16 kwietnia 2012 roku na cmentarzu parafi alnym w Białej.
Wszystkim krewnym i przyjaciołom Zmarłej pragniemy przekazać  wyrazy naszego współczucia i solidarności w bólu

Koleżanki i koledzy z podbeskidzkiej „Solidarności”

SEMINARIUM BHP

SPOŁECZNIE SPOŁECZNIE 
ODPOWIEDZIALNIODPOWIEDZIALNI

Piotr Duda dziękuje...

NIE ODPUŚCIMY !NIE ODPUŚCIMY !

W trzydziestotysięcznym tłumie związkowców, którzy 30 marca manifestowali przed gmachem Sejmu, nie zabrakło licznej, bli-
sko tysiącosobowej reprezentacji „Solidarności” regionu Podbeskidzie. Na powyższym zdjęciu widać tylko niewielką ich część...

W bielskim spotkaniu, inaugurującym projekt „Solidarni - 
społecznie odpowiedzialni” wzięło udział blisko 80 osób.

Gościem specjalnym bielskiej konferencji była profesor 
Jadwiga Staniszkis (na zdjęciu pośrodku).


