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W 31. rocznicê podpisania Porozumieñ Sierpniowych i
powstania naszego Zwi¹zku - wydarzeñ, które przyczyni³y
siê do odzyskania wolnoœci, ale by³y te¿ walk¹ o godnoœæ
ludzi pracy - Komisja Krajowa NSZZ „Solidarnoœæ” apeluje
do wszystkich cz³onków i sympatyków Zwi¹zku o korzysta-
nie z wywalczonych z takim trudem praw obywatelskich po-
przez udzia³ w zbli¿aj¹cych siê wyborach parlamentarnych. 

Udzia³ w nich jest nie tylko naszym prawem, ale nade
wszystko - obowi¹zkiem. Tylko w ten sposób mo¿emy
w³aœciwie zagospodarowaæ nasz¹ wolnoœæ.

Apelujemy o wybór osób, które swoj¹ dotychcza-
sow¹ postaw¹ gwarantuj¹ uczciw¹ s³u¿bê publiczn¹ i
deklaruj¹ dzia³anie na rzecz realizacji praw pracowni-
czych, bezpiecznej i godziwie wynagradzanej pracy,
sta³ego zatrudnienia, rzeczywistego dialogu spo³ecz-
nego. Wybierzmy ugrupowania i ludzi, którzy chc¹
budowaæ Polskê solidarn¹, opart¹ na chrzeœcijañskiej
tradycji, prawdziwie równych szans, Polskê dla wszyst-
kich, a nie tylko dla wybranych. 

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarnoœæ”

Apel Komisji Krajowej

W sierpniu przewodnicz¹cy Komisji Krajowej NSZZ
„Solidarnoœæ” Piotr Duda skierowa³ do szefa podbeskidz-
kiej „Solidarnoœci” Marcina Tyrny osobisty list w zwi¹z-
ku ze zbli¿aj¹cymi siê wyborami parlamentarnymi. Oto
treœæ tego pisma.

Zbli¿aj¹ce siê jesienne wybory parlamentarne odpowiedz¹
na kilka wa¿nych pytañ, dotycz¹cych przysz³oœci Polski. Jed-
nym z nich jest pytanie o znaczenie dialogu spo³ecznego, sto-
pieñ ochrony i poszanowania praw pracowniczych, przysz³oœæ
i rolê zwi¹zków zawodowych. Nie jest tajemnic¹, ¿e zdecydo-
wane i bezwzglêdne zwyciêstwo opcji skrajnie liberalnej po-
stawi œwiat pracy i zwi¹zki zawodowe w niezwykle skompli-
kowanej sytuacji. Bardzo wa¿ne jest wiêc, by zwi¹zek mia³ w
przysz³ym parlamencie osoby, na które bêdzie móg³ liczyæ. Przy-
jació³ „Solidarnoœci”, ludzi identyfikuj¹cych siê ze zwi¹zkiem, a
równoczeœnie œwietnie merytorycznie przygotowanych fachow-
ców o wyj¹tkowych cechach osobistych i du¿ych umiejêtnoœciach
dialogu, zdolnych choæby w czêœci zneutralizowaæ myœlenie i
tendencje liberalne. Zwi¹zkowców, dla których walka o obronê
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praw pracowniczych i inne wartoœci statutu NSZZ „Solidarnoœæ”
bêd¹ jednym z g³ównych celów pracy w Sejmie czy Senacie.
Dlatego cieszê siê niezmiernie z tego, ¿e po raz kolejny decyzjê
o kandydowaniu podj¹³ Stanis³aw Szwed. To od wielu lat odda-
ny sojusznik naszego zwi¹zku, który wielokrotnie i z pozytyw-
nym efektem anga¿owa³ siê w sprawy wa¿ne dla „Solidarnoœci”
i jej cz³onków. Nie mam w¹tpliwoœci, ¿e tak bêdzie i w tej ka-
dencji.

Z tego powodu zwracam siê do Pana Przewodnicz¹cego i
wszystkich struktur Regionu Podbeskidzie o wsparcie Stanis³a-
wa Szweda w prowadzonej przez niego kampanii. Apelujê o
pomoc organizacyjn¹ i osobow¹. Dziêki Pana i wszystkich cz³on-
ków podbeskidzkiej „Solidarnoœci” przychylnoœci jest szansa na
ponowny wybór do parlamentu „naszego cz³owieka”. Bardzo o
to proszê.

Zwi¹zkowcy wybrali Wroc³aw na miejsce
swego protestu, bo w³aœnie tam odbywa³o siê spo-
tkanie ministrów finansów z ca³ej Europy. To by³a
okazja, by zamanifestowaæ swe niezadowolenie.
- Nasi przedstawiciele uczestniczyli wczeœniej w in-
nych euromanifestacjach, organizowanych poza
granicami Polski, miêdzy innymi w Pradze, Buda-
peszcie, Brukseli, wiêc nie mog³o nas zabrakn¹æ
na demonstracji, która odbywa siê w naszym kra-
ju. Pojechaliœmy tam, by przypomnieæ rz¹dz¹cym,
¿e nie mo¿na kosztami kryzysu obarczaæ jedynie
pracowników. Teraz wszyscy, na czele z rz¹dem i
pracodawcami, wszystkie ciêcia i obostrzenia t³u-
macz¹ kryzysem. To ma usprawiedliwiaæ ich nie-
udolnoœæ i drakoñskie oszczêdnoœci. Na to nie mo¿e
byæ naszego przyzwolenia. Trzeba walczyæ z kry-
zysem, ale nie kosztem ludzi - mówi Marcin Tyrna,
szef podbeskidzkiej „Solidarnoœci”.

Wiêcej o wroc³awskiej euromanifestacji pisze-
my na stronie IV. Tam zamieszczamy tak¿e foto-
reporta¿ z tej demonstracji.

Z inicjatywy Zarz¹du Regionu Podbeskidzie NSZZ „So-
lidarnoœæ” w czwartek, 22 wrzeœnia, w sali konferencyjnej
hali widowiskowo-sportowej pod Dêbowcem w Bielsku-Bia-
³ej odby³a siê konferencja pod has³em „Strategia NSZZ »So-
lidarnoœæ« w dobie kryzysu gospodarczego w kraju i na œwie-
cie”. G³ównymi prelegentami byli ekspert Komisji Krajo-
wej NSZZ „Solidarnoœæ”, socjolog dr Stephane Portet (na
zdjêciu poni¿ej), cz³onek Prezydium Komisji Krajowej NSZZ
„Solidarnoœæ” Henryk Nakonieczny, odpowiedzialny miêdzy
innymi za dialog i negocjacje w Komisji Trójstronnej, oraz
pose³ Stanis³aw Szwed. W konferencji uczestniczy³o blisko

sto osób,  zainteresowanych problematyk¹ aktualnych pro-
cesów spo³eczno-gospodarczych i sytuacj¹ ludzi pracy.  Na
zakoñczenie spotkania przyjête zosta³o stanowisko, podsu-
mowuj¹ce debatê i zawieraj¹ce pokonferencyjne wnioski. Oto
treœæ tego dokumentu.

My, uczestnicy konferencji  zatytu³owanej  „Strategia  NSZZ
»Solidarnoœæ«  w dobie kryzysu gospodarczego w kraju i na
œwiecie”, zorganizowanej 22 wrzeœnia 2011 roku przez  Zarz¹d
Regionu  Podbeskidzie  NSZZ „Solidarnoœæ”   przy wspó³udziale
ekspertów zwi¹zkowych dr. Stephane Portet,  Henryka Nako-
niecznego i Stanis³awa Szweda, uwa¿amy, ¿e:
1. W obecnej, trudnej sytuacji kryzysowej konieczne jest, by
krajowe w³adze NSZZ „Solidarnoœæ”, oprócz podejmowania
dzia³añ bie¿¹cych, zorganizowa³y ogólnozwi¹zkow¹ debatê
na temat obecnej sytuacji i pojawiaj¹cych siê zagro¿eñ, a na-
stêpnie opracowa³y now¹ strategiê zwi¹zku zawodowego „So-
lidarnoœæ”.
2. Ci¹gle aktualna i coraz bardziej nagl¹ca jest sprawa powo³a-
nia zwi¹zkowego oœrodka eksperckiego - Instytutu Spraw Spo-
³ecznych „Solidarnoœci”, który bêdzie siê zajmowa³ wypraco-
waniem bie¿¹cych analiz i ekspertyz dla potrzeb Zwi¹zku, po-
mocnych tak¿e Komisji Krajowej  NSZZ „Solidarnoœæ” do po-
dejmowania decyzji, najbardziej adekwatnych do aktualnej sy-
tuacji i pojawiaj¹cych siê zagro¿eñ.
3. Oczekujemy od struktur regionalnych i krajowych NSZZ
„Solidarnoœæ” organizacji dalszych  tematycznych  konferen-
cji, które tak¿e bêd¹ pomocne w wypracowaniu - w trybie pil-
nym - strategii „Solidarnoœci” w dobie kryzysu œwiatowego,
która pomo¿e przeciwdzia³aæ postêpuj¹cej patologii i degra-
dacji œrodowiska pracowniczego.
4. Oczekujemy tak¿e na zapowiadan¹ kontynuacjê eksperc-
kich analiz i opracowañ, które zosta³y zapocz¹tkowane rapor-
tem „Praca Polska 2010”. S¹ one niezbêdne nie tylko do dia-
gnozowania obecnej sytuacji, ale tak¿e do wypracowania naj-
wa¿niejszych kierunków dzia³añ „Solidarnoœci”.
5. ̄ yjemy w okresie totalnego za³amania przekazu medialnego i
informatycznego pañstwa, permanentnej blokady informacji
zwi¹zkowej i k³amliwej, liberalnej propagandy. Temu zjawisku
musimy przeciwdzia³aæ tworz¹c nowe kana³y przep³ywu rzetel-
nej informacji. Tak¿e w tej kwestii oczekujemy od kierownictwa
NSZZ „Solidarnoœæ” nowych koncepcji i propozycji.
6. Uczestnicy konferencji  stanowczo stwierdzaj¹, ¿e zwi¹zek
zawodowy  „Solidarnoœæ” nie wykorzystuje w sposób w³aœci-
wy  zdobyczy demokracji  wywalczonej  w sierpniu 1980 roku.
Czas odejœæ od k³amliwego sloganu o apolitycznoœci zwi¹zku.
Uwa¿amy, ¿e ci¹gle aktualne jest  has³o „Nic o nas bez  nas”.
Przed nami trudny czas ponoszenia kosztów kryzysu. Tylko
œwiadoma strategia, poparta solidarnym dzia³aniem mo¿e po-
wstrzymaæ dalsz¹ degradacjê sytuacji ludzi pracy w Polsce i
marginalizacjê roli zwi¹zków zawodowych w naszym kraju.

Kilkadziesiąt tysięcy związkowców z całej Europy demonstrowało w sobotę, 17 września,
we Wrocławiu pod hasłami „Tak dla europejskiej solidarności, tak dla miejsc pracy i praw
pracowniczych, nie dla polityki cięć”. W tej manifestacji, której organizatorem była Euro−
pejska Konfederacja Związków Zawodowych, nie zabrakło sporej reprezentacji podbe−
skidzkiej „Solidarności”.


