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Zarz¹d Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarnoœæ” zor-
ganizowa³ konferencjê pt. „Praca polska 2010 i co dalej?”.
W spotkaniu uczestniczy³ dr Stephen Portet - ekspert Komi-
sji Krajowej NSZZ „Solidarnoœæ” do spraw ekonomicznych,
który jest wspó³redaktorem raportu „Praca polska 2010”. W
trakcie konferencji omawiano m.in. kwestie polskiego wzro-
stu gospodarczego i towarzysz¹cego mu rekordowego bez-
robocia, problemy umów o pracê na czas okreœlony, a tak¿e
niskiego przyrostu naturalnego. Na zakoñczenie spotkania
jego uczestnicy przyjêli wspólne stanowisko, które publi-
kujemy na str. III.

W ramach obchodów XXX rocznicy podpisania
Porozumień Sierpniowych i powstania NSZZ
„Solidarność” na Podbeskidziu przygotowano
wiele jubileuszowych uroczystości i imprez.
Część z nich już się odbyła, a na te, które wciąż
są przed nami, serdecznie zapraszamy.

RADZIECHOWY
● 28 sierpnia 2010: godz. 12.00 centralne uroczystoœci

jubileuszowe (patrz str. IV).

BIELSKO−BIAŁA
● 29 sierpnia 2010: godz. 16.00, estrada na terenie ATH

(B³onia) - koncert „Œpiewnik imienny”, dedykowany „Soli-
darnoœci” na jej jubileusz.

● 2 wrzeœnia 2010: godz. 17.00, Ksi¹¿nica Beskidzka -
otwarcie wystawy „Trzy dekady temu… Solidarnoœæ na
Podbeskidziu 1980-1981”.

Œwiêtuj¹c trzydziest¹ rocznicê powstania NSZZ „Soli-
darnoœæ” wspominamy najnowsz¹ historiê naszej Ojczyzny,
naszego regionu i miasta - historiê, w której „Solidarnoœæ”
zapisa³a siê z³otymi zg³oskami. W Bielsku-Bia³ej o tamtych
wydarzeniach przypominaj¹ mieszkañcom trzy pami¹tko-
we tablice, które znaleŸæ mo¿emy w ró¿nych punktach mia-
sta. Niedawno, z inicjatywy Zarz¹du Regionu Podbeskidzie
NSZZ „Solidarnoœæ” i Urzêdu Miejskiego w Bielsku-Bia³ej
wojewoda œl¹ski wpisa³ te tablice do wojewódzkiego reje-
stru upamiêtnieñ i miejsc pamiêci. Tym samym zosta³y one
objête formaln¹ ochron¹ prawn¹.

Tablica, upamiêtniaj¹ca strajk generalny na Podbe-
skidziu, znajduj¹ca siê na budynku dawnej œwietlicy ZPW
„Bewelana” przy ulicy genera³a Maczka 71, ods³oniêta 3
maja 1989 roku.

● 12 wrzeœnia 2010: godz. 17.00, katedra pw. œw. Mi-
ko³aja - Msza œw. w intencji Ojczyzny i „Solidarnoœci”.

OŚWIĘCIM
● 29 sierpnia 2010: godz. 16.30, koœció³ pw. œw. Mak-

symiliana Kolbego - Msza œw. w intencji  Ojczyzny i „Soli-
darnoœci”, godz. 18.15, Oœwiêcimskie Centrum Kultury -
uroczyste spotkanie jubileuszowe, po³¹czone z otwarciem
okolicznoœciowej wystawy.

ŻYWIEC
● 18 wrzeœnia 2010: godz. 9.00, Turniej pi³ki no¿nej i

Festyn Rodzinny.

SKOCZÓW
● 25 wrzeœnia 2010: godz. 15.00, Skoczowskie Cen-

trum Promocji „ART-adres” - uroczyste spotkanie jubile-
uszowe z zas³u¿onymi dzia³aczami NSZZ „Solidarnoœæ”, po-
³¹czone z otwarciem wystawy.

Nasze trzydziestolecie

Obchodzimy trzydziest¹ rocznicê historycznego zwy-
ciêstwa polskiego œwiata pracy. Na mocy Porozumieñ
Sierpniowych powsta³ Niezale¿ny Samorz¹dny Zwi¹zek
Zawodowy „Solidarnoœæ”, który szybko skupi³ w swych
szeregach 10 milionów Polaków. Sierpniowe straj-
ki i tak masowe wsparcie „Solidarnoœci” by³y od-
powiedzi¹ spo³eczeñstwa polskiego na deptanie
godnoœci pracowników. By³y te¿ dramatycz-
nym wo³aniem o wolnoœæ. Wolnoœæ dla
ka¿dego cz³owieka i dla Polski.

Niech czas jubileuszu Niezale¿nego Samo-
rz¹dnego Zwi¹zku Zawodowego „Solidar-
noœæ” bêdzie dla nas wszystkich czasem dumy
i czasem zadumy, kiedy to - patrz¹c w przy-
sz³oœæ, pamiêtaj¹c o naszych zadaniach i do-
strzegaj¹c wyzwania dnia codziennego - nie
zapominamy o naszych korzeniach, o idea³ach,
które stworzy³y „Solidarnoœæ”. W ten odœwiêtny
czas oddajemy te¿ nale¿ny ho³d wszystkim, którzy
byli i pozostali wierni sierpniowym idea³om. Modlitw¹ ota-
czamy tych, którzy ju¿ od nas odeszli po wieczn¹ nagrodê.

Choæ 30 lat temu nikt o tym nie œni³, to dziœ wiemy, ¿e
Sierpieñ 1980 roku by³ pocz¹tkiem koñca totalitarnego sys-
temu komunistycznego, który po ostatniej wojnie zosta³
si³¹ narzucony krajom œrodkowej i wschodniej Europy.
Dlatego rocznica sierpniowych strajków winna byæ zawsze,
teraz i w przysz³oœci, powodem do naszej dumy. Ka¿dy z
nas, ludzi „Solidarnoœci” winien byæ wdziêczny Opatrz-
noœci i w³aœnie dumny, ¿e by³o nam dane uczestniczyæ w

procesie przemian, ¿e stanêliœmy i wytrwaliœmy po w³a-
œciwej stronie, po stronie „Solidarnoœci”.

Równoczeœnie ta rocznica sk³ania nas do zadumy, co
zrobiliœmy z nasz¹ wolnoœci¹. Wiemy, ¿e pope³niliœmy b³ê-

dy w odbudowywaniu i zagospodarowywaniu na-
szej wolnoœci. Zbyt wiele jest codziennych nie-
dostatków. Bolesn¹ zadr¹ w sercach nas, ludzi

„Solidarnoœci”, jest refleksja, gdzie zatracone
zosta³y szczytne idee sprawiedliwoœci spo-
³ecznej. Niestety, nie uda³o nam siê wypra-
cowaæ sprawiedliwych zasad podzia³u wy-
tworzonych dóbr. W efekcie, w kraju, który
jest ojczyzn¹ „Solidarnoœci”, mamy najwiêk-
sze w Europie rozwarstwienie dochodów.
Gorzk¹ lektur¹ na czas œwiêtowania trzydzie-
stolecia Sierpnia 1980 roku jest raport „Pra-
ca Polska 2010”, przygotowany przez krajo-

we w³adze naszego zwi¹zku. Dowodzi on tego,
o czym wczeœniej nikt g³oœno nie chcia³ mówiæ: naj-

wiêksz¹ cenê w czasie transformacji ustrojowej ponieœli
w³aœnie ludzie pracy, a wiêc ci, którzy tworzyli si³ê „Soli-
darnoœci” i doprowadzili do przemian. Z kolei gorzkim pre-
zentem na ten jubileusz jest rz¹dowa decyzja o podniesie-
niu stawek podatku VAT, której skutki najboleœniej odczuj¹
najubo¿sze krêgi spo³eczeñstwa.

Wiele naszych sierpniowych marzeñ wci¹¿ czeka na
realizacjê...

MARCIN TYRNA
Przewodnicz¹cy Zarz¹du Regionu Podbeskidzie NSZZ „S”

Tablica, upamiêtniaj¹ca solidarnoœciowy strajk za³o-
gi WPK, znajduj¹ca siê na budynku dyrekcji MZK przy
ul. D³ugiej 50, ods³oniêta 31 sierpnia 1981roku.

Tablica, upamiêtniaj¹ca ludzi Solidarnoœci, wiêzio-
nych, internowanych, przeœladowanych i walcz¹cych o
woln¹ Polskê w latach 1981-1989, znajduj¹ca siê na ze-
wnêtrznej elewacji koœcio³a pw. Opatrznoœci Bo¿ej, od-
s³oniêta 13 grudnia 2006 roku.

W Skoczowie jednym z punktów jubileuszowych uro-
czystoœci by³ rodzinny piknik, zorganizowany 14 sierp-
nia na Rynku.

„Solidarnoœæ” Podregionu Sucha Beskidzka zorgani-
zowa³a 14 sierpnia zwi¹zkowy rajd na Groñ Jana Paw³a II.


