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Już po raz dwudziesty drugi podbeskidzka „Solidar-
ność”, w ramach obchodów Światowego Dnia Pamięci 
Ofi ar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych, orga-
nizuje seminarium, poświęcone kwestiom bezpieczeństwa 
i higieny pracy. Każdego roku uczestniczą w nim zakłado-
wi i oddziałowi społeczni inspektorzy pracy oraz przed-
stawiciele służb bhp z przedsiębiorstw położonych na te-
renie Regionu Podbeskidzie, a jako prelegenci występują 
między innymi przedstawiciele „Solidarności”, Państwo-
wej Inspekcji Pracy i Sanepidu.

W tym roku seminarium to odbędzie się w poniedzia-
łek, 29 kwietnia, o 12.00 w siedzibie Zarządu Regionu 
Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”. Hasło przewodnie te-
gorocznego spotkania to: „Liberalizacja prawa pracy - do-
brodziejstwo czy zagrożenie?”.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

SEMINARIUM 
BHP

Po raz pierwszy w historii „Solidarności” posiedzenie 
Komisji Krajowej - a więc najwyższej władzy wykonawczej 
tego związku zawodowego - zostało zorganizowane w Biel-
sku-Białej. Obrady odbyły się 19 i 20 marca w centrum kon-
ferencyjnym pod Dębowcem.

Dwudniowe posiedzenie rozpoczęło się od modlitwy i wy-
stąpienia biskupa bielsko-żywieckiego Tadeusza Rako-
czego. Przypomniał on słowa bł. Jana Pawła II, że w 
obronie ludzi pracy nie może zabraknąć „Solidarności”. 
Z kolei przewodniczący podbeskidzkiej „Solidarności” 
Marcin Tyrna podziękował krajowym władzom związku, 
że zdecydowały się zorganizować obrady KK na Podbe-
skidziu. - To dla nas dowód uznania za naszą codzienną, 
żmudną, ale skuteczną działalność. W „Solidarności” 
jest miejsce zarówno dla dużych regionów, jak i mniej-
szych, takich jak Podbeskidzie, które skutecznie realizują 
wszystkie zadania i obowiązki statutowe - mówił Marcin 
Tyrna witając blisko stu działaczy związkowych, przy-
byłych do Bielska-Białej z całego kraju.

Członkowie KK na początku obrad - odbywają-
cych się w dniu uroczystej inauguracji pontyfi katu pa-
pieża Franciszka wystosowali do Watykanu list gratu-
lacyjny. Wyrażając radość z wyboru nowego papieża 

związkowcy wyrazili nadzieję, że podczas obecnego ponty-
fi katu dojdzie do kanonizacji kapelana „Solidarności” bł. ks. 
Jerzego Popiełuszki, a także bł. Jana Pawła II.

Głównym tematem bielskich obrad Komisji Krajowej 
były przygotowania do akcji protestacyjnych związku. Wię-
cej - na str. II 

Po raz pierwszy w historii…

KRAJÓWKA W BIELSKU-BIAŁEJ

Mimo mroźnej pogody blisko tysiąc osób wzięło udział w manifestacji, zorganizowa-
nej przez podbeskidzką „Solidarność” we wtorek, 26 marca, na bielskim placu Bolesła-
wa Chrobrego. Była to odpowiedź związkowców na antypracownicze i antyspołeczne po-
sunięcia rządzącej koalicji PO-PSL, a równocześnie wyraz poparcia dla akcji strajkowej, 
przeprowadzonej tego samego dnia w regionie śląsko-dąbrowskim. Już wcześniej - z sa-
mego rana - podbeskidzcy związkowcy na czele z przewodniczącym ZR Marcinem Tyrną 
wzięli udział w blokadzie torów kolejowych na stacji PKP w Czechowicach-Dziedzicach.

PODBESKIDZKI PODBESKIDZKI 
WIEC SPRZECIWUWIEC SPRZECIWU

Wśród demonstrantów, zgromadzonych na placu 
Chrobrego, były zorganizowane grupy członków „Soli-
darności” między innymi z Cieszyna, Skoczowa, Żyw-
ca, Oświęcimia, Czechowic-Dziedzic i Bielska-Białej.
Przyszli też reprezentanci innych związków zawodowych, a 
także parlamentarzyści PiS oraz przedstawiciele bielskiego 
Klubu Gazety Polskiej.

- Nie godzimy się na umowy śmieciowe, które nie dają 
żadnej gwarancji pracy. Nie chcemy, aby płaca minimalna 
w Polsce była arbitralnie ustalana na głodowym poziomie. 
Przede wszystkim nie zgadzamy się na kolejne zmiany w ko-
deksie pracy, wprowadzające tak zwany elastyczny czas pra-
cy i roczny okres jej rozliczania - mówił podczas wiecu szef 

podbeskidzkiej „Solidarności”, Marcin Tyrna. Przypomniał, 
że w ciągu ostatniego roku „Solidarność” w tym miejscu już 
trzykrotnie demonstrowała swe niezadowolenie z bieżącej 
polityki rządu Donalda Tuska. - Wszystko wskazuje, że to nie 
koniec naszych protestów, bo ta władza jest niereformowal-
na, głucha na związkowe postulaty, a dialog społeczny jest 
zwykłą fi kcją! - mówił Marcin Tyrna. Zapowiedział, że jeśli 
będzie taka konieczność to „Solidarność” - w obronie przed 
antyspołeczną i antypracowniczą polityką władz - sięgnie 
po swój najgroźniejszy oręż: ogólnopolski strajk generalny.
Na zakończenie manifestacji jej uczestnicy przyjęli rezolu-
cję - jej pełny tekst publikujemy na stronie III wraz z fotore-
portażem z bielskiego wiecu.

W środę, 10 kwietnia, Zarząd Regionu Podbeskidzie 
NSZZ „Solidarność” zorganizował wyjazd na uroczyste ob-
chody, upamiętniające trzecią rocznicę tragicznej śmierci Pre-
zydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz członków ofi cjalnej 
delegacji naszego Państwa, którzy zginęli pod Smoleńskiem 
w drodze na obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Głów-
ne uroczystości odbyły się przed Pałacem Prezydenckim w 
Warszawie. Mszę św. w intencji ofi ar odprawił ks. biskup Jó-
zef Zawitkowski w bazylice archikatedralnej p.w. Męczeń-
stwa św. Jana Chrzciciela.

Pamięć o ofi arach tej tragedii jest naszym obowiązkiem. 
Prezydent RP śp. Lech Kaczyński był jednym z nas - czło-
wiekiem „Solidarności”. W latach 80. i na początku 90. był 
aktywnym działaczem „Solidarności”, w której pełnił różne 
ważne funkcje, włącznie ze stanowiskiem zastępcy przewod-
niczącego Komisji Krajowej. Był Prezydentem wszystkich 
Polaków, a co najważniejsze był Prezydentem, który wiedział 
jak ważne jest to, by Polska była silna i suwerenna, i moc-
no o to zabiegał. W rocznicę tej strasznej, narodowej tragedii 
modliliśmy się za tragicznie zmarłych uczestników delega-
cji i za ich rodziny.  W imieniu Zarządu Regionu Podbeski-
dzie NSZZ „Solidarność” dziękuję wszystkim uczestnikom 
naszej delegacji za udział w tym podniosłym wydarzeniu.

Wiceprzewodniczący ZRP NSZZ „Solidarność”
JAROSŁAW BIEGUN 

Uroczyste obchody w Warszawie

W TRZECIĄ 
ROCZNICĘ 

W sobotę, 18 maja, na boisku Orlik w parku Słowackiego 
w Bielsku-Białej odbędzie się kolejny Turniej Piłkarski „So-
lidarności”, zorganizowany przez Zarząd Regionu Podbeski-
dzie NSZZ „Solidarność”. Zgłoszenia z zakładowych orga-
nizacji związkowych do udziału w tych rozgrywkach przyj-
muje Marek Bogusz z regionalnego Działu Rozwoju Związ-
ku (tel. 605 881 028). Trzeba jednak się pospieszyć - zapisy 
trwają tylko do wtorku, 30 kwietnia br. 

TURNIEJ 
PIŁKARSKI


