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● (05.03.2012) Zwiększenie nakładów na oświatę i objęcie 
przedszkoli dotacją oświatową to niektóre z postulatów oświa-
towej „Solidarności” w sprawie poprawy sytuacji w edukacji. 
Związkowcy chcą je przedstawić podczas spotkania z minister 
edukacji narodowej, Krystyną Szumilas. W wysłanym dzisiaj 
liście otwartym, Rada Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowa-
nia NSZZ „S” zaprasza szefową MEN na spotkanie w Centrum 
Dialogu Społecznego. Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania 
negatywnie ocenia wprowadzoną w 2008 roku reformę oświa-
ty. Dlatego związkowcy proponują m.in. opracowanie standar-
dów oświatowych, wzmocnienie kompetencji organów sprawu-
jących nadzór pedagogiczny, wprowadzenie zmian w podstawie 
programowej oraz naprawą systemu szkolnictwa zawodowego. 
 - Wprowadzone w 2008 roku zmiany spowodowały masową likwi-
dację szkół i placówek oświatowych. Praktyka pokazuje, że jedy-
nym czynnikiem decydującym o likwidacji szkół przez samorządy 
jest czynnik ekonomiczny, pomimo że placówka cieszy się zainte-
resowaniem rodziców i uczniów - uważa Ryszard Proksa, prze-
wodniczący Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „S”. 
● (09.03.2012) „Solidarność” zaprosiła organizacje partnerów 
społecznych zasiadające w Komisji Trójstronnej do podjęcia ne-
gocjacji nad wdrożeniem w Polsce Europejskiego porozumienia 
ramowego ws. włączających rynków pracy. Ich celem powinno 
być doprowadzenie do wspólnych uzgodnień w kwestiach istot-
nych dla przyszłości polskiego rynku pracy. Związek oczekuje 
podniesienia w przyszłych rozmowach m.in. takich kwestii jak: 
zmiana zasad zarządzania Funduszem Pracy, tworzenie fundu-
szy szkoleniowych, rozwój kształcenia ustawicznego oraz stwo-
rzenie mechanizmów wsparcia dla osób napotykających na pro-
blemy w integracji na rynku pracy, w tym dla pracowników 55+.
● (12.03.2012) Ponad dwustu pracowników sfery budżetowej 
pikietowało przed gmachem Ministerstwa Finansów w Warsza-
wie. Uczestnicy protestu za pomocą suszarek do włosów i pal-
ników roztopili ogromną bryłę lodu, która miała symbolizować 
zamrożone płace budżetówki. Powodem protestu zorganizowa-
nego przez  Międzybranżowy Komitet Protestacyjny Pracowni-
ków Sfery Budżetowej jest trwające od 4 lat zamrożenie walo-
ryzacji płac pracowników budżetówki o wskaźnik infl acji. Jak 
wskazują związkowcy, zbiorczy wskaźnik infl acji od tego cza-
su wzrósł o przeszło 15 proc. i o tyle realnie spadła wartość na-
bywcza ich pensji.  - Chcemy jeszcze raz podkreślić i uświado-
mić opinii publicznej, że my nie domagamy się podwyżek, a je-
dynie chcemy odzyskać poziom wynagrodzeń, który mieliśmy 4 
lata temu. Dzisiaj zarobki większości z nas są równe lub niewie-
le wyższe od płacy minimalnej - zaznaczyła Edyta Odyjas, wice-
przewodnicząca Solidarności pracowników sądów, współorga-
nizatorka akcji protestacyjnej.
W happeningu przed Ministerstwem Finansów wzięli udział m.in. 
związkowcy z sądów, urzędów skarbowych, ZUS-u, sanepidów, 
a także strażacy, pracownicy przedsiębiorstw gospodarki wod-
nej oraz cywilni pracownicy policji zrzeszeni w NSZZ „Solidar-
ność” i w innych centralach związkowych. 
● (15.03.2012) - Projekt radykalny, przedwczesny i obliczony 
przede wszystkim na pokrycie rosnącego defi cytu fi nansów publicz-
nych - tak można podsumować opinię NSZZ „Solidarność” na te-
mat rządowych planów podwyższenia wieku emerytalnego do 67 
lat. - Niestety, tak jak przypuszczaliśmy ustawa jest przedmiotem 
targów politycznych między koalicjantami a nie debaty społecznej. 
Czekamy na to, co przedstawi premier na forum Komisji Trójstron-
nej, ale przygotowujemy również własne scenariusze - mówi Piotr 
Duda, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. 
W przesłanej do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej opi-
nii prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” wskazuje, 
iż w Polsce nie zostały spełnione warunki pozwalające na  pod-
wyższenie ustawowego wieku emerytalnego. Dlatego Związek 
wzywa rząd do rozpoczęcia prac nad założeniami do Narodo-
wej Strategii Demografi cznej, zmian w systemie opłacania skła-
dek na ubezpieczenie społeczne, uszczelnienia systemu ubezpie-
czeń rolniczych, ograniczenia patologii w „samozatrudnieniu” i 
stosowaniu „umów śmieciowych”, stabilizacji zatrudnienia lu-
dzi młodych, zwiększenia efektywności systemu opieki zdro-
wotnej i profi laktyki. 
● (16.03.2012) Około 2 tys. pracowników sądów zrzeszonych 
w NSZZ „Solidarność” oraz innych centralach związkowych 
protestowało na ulicach Warszawy. Związkowcy domagają się 
podwyżek płac oraz wycofania rządowych planów reorganiza-
cji sądownictwa. Jeżeli ich postulaty nie zostaną spełnione, w 
sądach rozpocznie się spór zbiorowy.
Akcja protestacyjna rozpoczęła się przed Sejmem. 
● (20.03.2012) Zmian ustawowych nadających status przewoź-
nika narodowego kolejowych przewozów pasażerskich, pakie-
tu gwarancji pracowniczych oraz oddłużenia Przewozów Re-
gionalnych domagają się członkowie Komisji Krajowej NSZZ 
„Solidarność”, obradującej w Kielcach. Związkowcy w przyję-
tej uchwale wyrazili niepokój z powodu nierozwiązanych i na-
rastających problemów spółki.
Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” wezwała także Rząd RP 
do wstrzymania projektowanych zmian wydłużających ustawo-
wy wiek uprawniający do przejścia na emeryturę i powrotu do 
stołu negocjacyjnego. 
● (21.03.2012) Najbliższy Krajowy Zjazd Delegatów od-
będzie się w nowoczesnym Centrum Kongresowym Targów 

Ks. prałat Zbigniew Powa-
da, kapelan podbeskidzkiej „So-
lidarności” i diecezjalny dusz-
pasterz świata pracy, obchodzi 
40-lecie święceń kapłańskich. 
Jubileuszowa uroczystość, któ-
rej przewodniczył biskup Ta-
deusz Rakoczy, odbyła się 10 
kwietnia w bielskiej katedrze 
św. Mikołaja - Ksiądz Jubilat 

jest jej proboszczem od blisko trzydziestu lat. 
Wśród delegacji, które składały ks. prałatowi Zbigniewo-

wi Powadzie gratulacje i życzenia, nie mogło zabraknąć re-
prezentacji podbeskidzkiej „Solidarności”.  - Dziękujemy Ci 
za Twoją stałą troskę o ludzi pracy, za Twoją przyjaźń, jaką 
darzysz związek zawodowy „Solidarność”. Byłeś z nami wte-
dy, gdy było nam ciężko, gdy dotykały nas szykany i repre-
sje. Równie cenimy to, że jesteś z nami teraz, gdy borykamy 
się z innymi, nie mniej trudnymi problemami. Zawsze cenili-
śmy sobie bliską obecność, życzliwość i radę naszych dusz-
pasterzy i za nią wciąż dziękujemy Bogu” - mówił przewod-
niczący podbeskidzkiej „Solidarności” Marcin Tyrna, skła-
dając wraz ze swym zastępcą, Jarosławem Biegunem, życze-
nia Księdzu Jubilatowi. 

★ ★ ★
Ks. prałat Zbigniew Powada, urodził się 23 lipca 1946 roku 

w Dębowcu k. Skoczowa. Wyświęcony został 30 marca 1972 
roku w katowickiej katedrze Chrystusa Króla. Jako wikary pra-
cował w parafi ach Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jastrzę-

biu-Zdroju, św. Antoniego w Rybniku i Wszystkich Świętych 
w Pszczynie. We wrześniu 1982 roku został skierowany - jako 
wikary - do pracy w parafi i św. Mikołaja w Bielsku-Białej. 
1 września 1983 r. został mianowany proboszczem tej parafi i. 

W 1984 roku został opiekunem Duszpasterstwa Ludzi Pra-
cy, będącego miejscem spotkań i współpracy działaczy zdele-
galizowanej „Solidarności”. Aktywnie uczestniczył w niesieniu 
pomocy represjonowanym. Obecnie pełni funkcje kapelana „So-
lidarności”, diecezjalnego duszpasterza ludzi pracy oraz kapela-
na bielskiego Klubu Inteligencji Katolickiej. Co miesiąc w biel-
skiej katedrze przewodniczy mszom św. w intencji Ojczyzny. 

W 2009 roku został uhonorowany Krzyżem Kawaler-
skim Orderu Odrodzenia Polski, nadanym mu przez prezy-
denta Lecha Kaczyńskiego.

40 lat kapłaństwa ks. Zbigniewa Powady
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Podbeskidzka „Solidarność” zorganizowała 23 marca w Bielsku-Białej - podobnie jak to 
było w wielu innych miejscach w kraju - wiec pod hasłem „Tak dla referendum, nie dla 
pracy aż do śmierci”. Wzięło w nim udział kilkuset mieszkańców miasta i regionu. Miało 
być wśród nich piętnastu parlamentarzystów z Podbeskidzia. Pojawiło się tylko trzech...

Parlamentarzyści nie dopisali...

BIELSKI WIEC SPRZECIWU 
- Chcieliśmy, by to było publiczne wysłuchanie argumen-

tów i racji wszystkich stron. Gdy przekazywaliśmy parlamen-
tarzystom pisma z zapytaniem o ich zdanie w sprawie refe-
rendum emerytalnego, w zaciszach swych gabinetów potrafi -
li się przymilać i głosić okrągłe frazesy. Nie mieli jednak od-
wagi, by stanąć na placu i jasno powiedzieć, jakie mają po-
glądy w tej sprawie - mówił podczas wiecu przewodniczący 
podbeskidzkiej „Solidarności”, Marcin Tyrna. 

Uważa, że takie publiczne wy-
słuchania powinny stać się normą, 
bo większość  parlamentarzystów 
szuka kontaktu ze społeczeństwem 
jedynie przed wyborami. - „Soli-
darność” powinna jak najczęściej 
korzystać z tego sposobu kontak-
towania się z parlamentarzysta-
mi. Każdy poseł czy senator twier-
dzi, że kieruje się dobrem ogółu, że 
postępuje uczciwie i godnie, niech 
więc ma odwagę stanąć przed ludź-
mi i bronić swych racji. Jeśli będzie 
tego unikał, to sam sobie wystawi 
świadectwo, a my przed wyborami przypomnimy mu jego uni-
ki - tłumaczy szef podbeskidzkiej „Solidarności”. 

Na zaproszenie bielskich związkowców przybyło jedynie 
trzech parlamentarzystów: senator Prawa i Sprawiedliwości z 
Suchej Beskidzkiej Andrzej Pająk, bielski poseł PiS Stanisław 
Szwed oraz reprezentujący Ruch Palikota Artur Górczyński. Par-
lamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości zapewnili zebranych, że 
w żaden sposób nie poprą zmian wieku emerytalnego. - Nie może 
być naszego przyzwolenia dla niewolniczej pracy aż do śmier-
ci - podkreślił podczas wiecu Stanisław Szwed. - Jestem zdecy-
dowanie przeciwny wydłużaniu wieku emerytalnego. Rząd niech 
lepiej zapewni pracę bezrobotnym i wygnanym poza granice Pol-
ski - dodał senator Andrzej Pająk. Także poseł Artur Górczyński 
z Ruchu Palikota stwierdził, że sama zmiana wieku emerytalne-
go nie jest żadną reformą. - Moje ugrupowanie mogłoby poprzeć 

tę zmianę, ale tylko wówczas, gdy rząd zagwarantuje wysokość 
obiecywanych emerytur - mówił przedstawiciel Ruchu Palikota. 

W trakcie wiecu przemawiali także związkowcy. - Te 
zmiany uderzą w ludzi „Solidarności”, ludzi niepokornych, 
którzy doprowadzili do zmian ustrojowych w Polsce, a te-
raz nie godzą się na złodziejskie prywatyzacje, na bogace-
nie się nielicznych, na szemrane fortuny. Zmiany emerytalne 
dotkną także młodych, dla których już dziś nie ma w Polsce 

pracy - podkreślił szef Sekretaria-
tu Metalowców Bogdan Szozda. 

- Fiat zatrudnia ponad pięć 
tysięcy osób, z których 20 pro-
cent to kobiety. Ciężko pracują 
i nie wyobrażam sobie, by mia-
ły czekać na emeryturę aż do 67 
roku życia. To nieludzkie - mówi-
ła w trakcie wiecu Wanda Stró-
żyk, przewodnicząca „Solidar-
ności” Fiata Auto Poland.

Na zakończenie wiecu jego 
uczestnicy przyjęli rezolucję, w 
której czytamy: Żądamy rezygna-

cji z pospiesznego wprowadzania nieprzemyślanych zmian w 
systemie emerytalnym, przeprowadzanych na zamówienie biz-
nesowych elit i w zgodzie z zachodnimi, liberalnymi trenda-
mi, całkowicie nieprzystającymi do polskiej rzeczywistości. 
Domagamy się zastąpienia dyktatu rządzących autentycznym 
dialogiem w najważniejszych dla Polski i Polaków sprawach. 
Podstawową kwestią jest Narodowa Strategia Demografi cz-
na, która może zapobiec katastrofi e demografi cznej w Polsce. 
Niezbędna jest też analiza rynku pracy, w tym kluczowe kwe-
stie bezrobocia wśród młodych ludzi i  masowej emigracji za-
robkowej młodych Polaków...”. 

- To nie koniec naszych działań. Czeka nas długi marsz, 
bo nie możemy ustąpić w sprawie wieku emerytalnego. To 
jest marsz ku wolności, sprawiedliwości i godności - pod-
kreśla Marcin Tyrna. 


