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- Rozumiemy, że trzeba rozmawiać o systemie emerytal-
nym, ale podnoszenie wieku emerytalnego nie powinno być 
kwestią kluczową - mówił Piotr Duda podczas spotkania z 
marszałek Sejmu. - Do tematu systemu emerytalnego chce-
my podejść kompleksowo. 
Chcemy mówić o demogra-
fi i, ale również o dyspropor-
cjach w płaceniu składek na 
ubezpieczenie emerytalne 
czy odmrożeniu środków z 
Funduszu Pracy na aktyw-
ne formy zwalczania bez-
robocia - dodał przewodni-
czący „Solidarności”. 

Ewa Kopacz przekony-
wała o konieczności prze-
prowadzenia reformy i ape-
lowała o rzeczową dyskusję. Przewodniczący „S” odpowie-
dział, że Związek chce rozmawiać i ma argumenty, a referen-
dum jest elementem debaty. - Takie masowe poparcie poka-
zuje, jak duży opór społeczny budzą rządowe plany. W naszą 
akcję zaangażowały się również inne związki i stowarzysze-
nia. Listy otrzymywaliśmy również od osób prywatnych. Lu-
dzie chcą uczestniczyć w dyskusji na ten temat. Referendum 
da im tę możliwość - uważa Piotr Duda. 

Przeliczone i spakowane podpisy przyjechały do Sejmu 
specjalnie wynajętym autobusem. Kartony z podpisami tra-
fi ły do biura podawczego Sejmu. Symboliczną jedną paczkę 
przewodniczący przekazał marszałek Sejmu. 

„Solidarność” planuje 
teraz wysłać listy do po-
słów z apelem o przegło-
sowanie uchwały w spra-
wie referendum, a także 
odwiedzać wszystkie biu-
ra poselskie. Związek zor-
ganizuje też dużą mani-
festację przed Sejmem w 
momencie, gdy na Wiej-
skiej decydować się będą 
losy referendum. Oprócz 
tego na stronie www.refe-

rendumemerytalne.pl pojawi się specjalna zakładka, na któ-
rej będą na bieżąco monitorowane zachowania posłów w 
sprawie referendum, a później także innych ważnych spra-
wach społecznych. 

Jednocześnie będą się odbywały konsultacje przesłane-
go do Związku projektu ustawy, która zakłada wydłużenie 
wieku emerytalnego. Związek ma 30 dni na wydanie opi-
nii w tej sprawie.

1.400.000 Polaków chce referendum 

Delegacja NSZZ „Solidarność” wraz z przewodniczącym Piotrem Dudą przekazała 16 lu-
tego marszałek Sejmu Ewie Kopacz ponad 1,4 miliona podpisów pod wnioskiem o prze-
prowadzenie referendum na temat wieku emerytalnego. Na przekazanych listach były tak-
że podpisy ponad 36 tysięcy mieszkańców Podbeskidzia! 

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” dziękuje wszyst-
kim, którzy podpisali wniosek o przeprowadzenie referendum 
w sprawie utrzymania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn 
/.../. Szerokie poparcie dla naszej inicjatywy powinno uświado-
mić rządzącym, jak bardzo ważna jest to sprawa dla całego spo-
łeczeństwa oraz, że tak kluczowych zmian nie wolno wprowa-
dzać bez przyzwolenia społecznego.

Wierzymy, że parlamentarzyści nie zlekceważą woli Pola-
ków i po złożeniu przez nas wniosku zadecydują o przeprowa-
dzeniu referendum w sprawie utrzymania wieku emerytalnego 
kobiet i mężczyzn.

W ramach obchodów XXXI rocznicy zakoń-
czenia podbeskidzkiego strajku generalnego 
Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” zorgani-
zował 6 lutego w gmachu bielskiego Instytu-
tu Teologicznego konferencję, zatytułowaną 
„Bez wartości nie ma »Solidarności«”. Wśród 
ponad dwustu uczestników tego spotkania 
byli biskupi Tadeusz Rakoczy i Paweł Anwe-
iler oraz wiceprzewodniczący Komisji Krajo-
wej NSZZ „Solidarność” Tadeusz Majchrowicz, 
a wykłady zaprezentowali dyrektor Instytutu 
ks. prof. Tadeusz Borutka (patrz str. IV) oraz 
dr Tomasz Wójcik z Wrocławia. Na zakończe-
nie konferencji jej uczestnicy przyjęli przesła-
nie, którego pełną treść publikujemy poniżej:

POWROT POWROT 
DO WARTOSCIDO WARTOSCI

W niedzielę, 11 marca o 17.00, w bielskiej kate-
drze pw. św. Mikołaja odprawiona zostanie trady-
cyjna, comiesięczna msza św. w intencji Ojczyzny 
i „Solidarności”. W tym miesiącu w jej trakcie w 
sposób szczególny będziemy się modlić za śp. Sta-
nisława Olejaka, przewodniczącego „Solidarności” 
w bielskim Bispolu, w osiemnastą rocznicę jego tra-
gicznej śmierci. Staszek zmarł 9 marca 1994 roku 
na skutek obrażeń, odniesionych w wypadku samo-
chodowym podczas podróży służbowej. 

Za śp. Stanisława Olejaka

Spotkanie w Książnicy

Wanda Stróżyk, szefowa „Solidarności” Fiata Auto Po-
land, została uhonorowana tytułem „Związkowca Roku 
2011”. Uroczystość wręczenia oko-
licznościowego dyplomu odbyła się 
6 lutego 2012 roku, podczas bielskiej 
konferencji „Bez wartości nie ma So-
lidarności”.

Podbeskidzka „Solidarność” uho-
norowała Wandę Stróżyk tym tytułem 
w uznaniu za jej nieustanną, zwieńczo-
ną sukcesami walkę w obronie intere-
sów pracowniczych. 

W uzasadnieniu decyzji Zarządu 
Regionu Podbeskidzie czytamy: Wan-
da Stróżyk w 2011 roku z determinacją 
i oddaniem walczyła na rzecz upodmio-
towienia pracowników w spółkach FAP, 
o każde miejsce pracy. o godziwe warunki pracy i o god-
ne płace. W walce tej wykorzystywała wszelkie możliwe 

środki, jak organizacja pikiet, prowadzenie sporu zbioro-
wego czy podnoszenie problemów załogi na posiedzeniach 

Wojewódzkiej Komisji Dialogu Spo-
łecznego oraz na forum Europejskiej 
Rady Zakładowej. Przez swój upór i 
skuteczną działalność narażona była 
na propagandowe i personalne ataki 
ze strony pracodawcy oraz części in-
nych związków zawodowych. Swą po-
stawą i codzienną aktywnością Wanda 
Stróżyk udowadnia, że można skutecz-
nie działać i osiągać sukcesy w związ-
kowej pracy. 

- Wanda jest przykładem, jak po-
dejmować związkowe wyzwania i sku-
tecznie je realizować - podkreślił Mar-
cin Tyrna, przekazując Wandzie Stró-

żyk okolicznościowy dyplom i - tradycyjnie - statuetkę 
beskidzkiego górala. 

Tytuł dla Wandy Stróżyk

Zgromadzeni na konferencji pt. „Bez wartości nie ma 
»Solidarności«”, zorganizowanej przez Zarząd Regionu 
Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”, po wysłuchaniu eku-
menicznego słowa biskupów Tadeusza Rakoczego i Pawła 
Anweilera oraz prelekcji ks. prof. Tadeusza Borutki i dr. To-
masza Wójcika wyrażamy przekonanie, że idee i wartości, 
które legły u podstaw NSZZ „Solidarność” nadal powinny 
przyświecać w naszej codziennej działalności. Nasz zwią-
zek zawodowy, opierając się na społecznej nauce Kościo-
ła, zawsze opowiadał się za prawdą, sprawiedliwością, so-
lidarnością, wolnością i demokracją. Zawsze podkreślali-
śmy nadrzędną wartość godności każdego człowieka, war-
tość rodziny. Ta formacyjna konferencja przypomniała nam 
o konieczności ciągłego budowania duchowej, międzyludz-
kiej wspólnoty członków naszego związku. Pamiętając o 
historii oraz dziedzictwie NSZZ „Solidarność”, mając na 
uwadze zmianę pokoleniową, następującą także w naszym 
związku, stwierdzamy, że:
- w trudnych czasach kryzysu ekonomicznego i marazmu 

moralnego tylko społeczeństwo silnie usadowione w wie-
rze i tradycji naszych Ojców, działające zgodnie z dewi-
zą „Bóg Honor Ojczyzna”, władne jest pokonać wszyst-
kie przeciwności;

- NSZZ „Solidarność” ciągle na nowo winien poznawać 
społeczną naukę Kościoła i kierować się jej zasadami za-
równo w codziennej działalności jak i podczas opraco-
wywania nowych programów i strategii;

- ciesząc się wolnością i uczestnictwem w wielkiej rodzinie 
europejskiej nie możemy zapominać o napomnieniu papie-
ża Jana Pawła II, że wolność została nam dana i zadana;

- wciąż musimy pamiętać o naszej wierze, o ideałach i 
wartościach, które legły u podstaw naszego związku; 
na tych wartościach musimy budować naszą rzeczywi-
stość - zwłaszcza dziś, gdy są one wyśmiewane i zagro-
żone przez działania środowisk neoliberalnych, przez 
współczesne trendy i „mody”; 

- działania „Solidarności” powinny być ukierunkowane 
na sprawy ochrony godności ludzkiej, na kwestie obrony 
i umacniania rodziny, na budowanie międzyludzkiej soli-
darności. 

Dziś, trzy dekady po pamiętnym Sierpniu 1980 roku, nie 
zapominając o naszych codziennych zadaniach musimy wró-
cić do wartości, które wówczas nam przyświecały, musimy 
wpisać je do naszych programów działania, adekwatnych do 
rzeczywistości XXI wieku. To musi wyróżniać nasz związek 
zawodowy, który nie jest jedynie ubezpieczalnią praw pra-
cowniczych. Nasze przesłanie kierujemy do władz krajowych 
i regionalnych NSZZ „Solidarność” z apelem o organizację 
podobnych konferencji i spotkań, mających wszystkim przy-
pomnieć, że bez wartości nie ma „Solidarności”!

PROCESY POLITYCZNE
W ramach „Bielskich spotkań z historią” w poniedziałek, 27 lutego o 17.00, w Książni-

cy Beskidzkiej w Bielsku-Białej odbędzie się spotkanie, zatytułowane „Procesy polityczne w 
okresie stanu wojennego na Podbeskidziu”. - Akurat mija trzydzieści lat od momentu skaza-
nia szefa podbeskidzkiej „Solidarności”, Patrycjusza Kosmowskiego, na sześć lat więzienia. 
Spotkanie będzie okazją do przypomnienia tego i innych haniebnych wyroków, jakie w tamtym 
czasie ferowali usłużni sędziowie na Podbeskidziu - mówi Artur Kasprzykowski z katowickie-
go oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. 


