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Z inicjatywy podbeskidzkiej „Solidarnoœci” 15 wrzeœnia
odby³a siê w auli Zespo³u Szkó³ Samochodowych i Ogólno-
kszta³c¹cych w Bielsku-Bia³ej konferencja „Solidarnoœæ -
pierwszy wy³om w berliñskim murze”, zorganizowana we
wspó³pracy z katowickim oddzia³em Instytutu Pamiêci Na-
rodowej pod honorowym patronatem œl¹skiego kuratora
oœwiaty Stanis³awa Fabera. W spotkaniu wziê³o udzia³ po-
nad trzysta osób. Byli to przedstawiciele dyrekcji, nauczy-
ciele oraz uczniowie z szeœædziesiêciu szkó³ ponadgimna-
zjalnych z Bielska-Bia³ej oraz powiatów bielskiego, cieszyñ-
skiego, pszczyñskiego i ¿ywieckiego.

Na pocz¹tku konferencji zebrani mogli obejrzeæ pro-
gram artystyczny „Pieœni wolnoœci”, przygotowany spe-
cjalnie na ten dzieñ przez uczniów bielskiego Zespo³u Szkó³
Ekonomicznych pod kierunkiem nauczycielek Marii Jêdry-
ki i Bernadety Stanisz. Nastêpnie pracownicy bielskiego
Punktu Konsultacyjnego Oddzia³u IPN w Katowicach
przedstawili referaty, poœwiêcone genezie powstania oraz
pierwszym miesi¹com dzia³alnoœci zwi¹zku „Solidarnoœæ”
na Podbeskidziu. G³ównym punktem konferencji by³o spo-
tkanie ze œwiadkami historii - wspó³twórcami podbeskidz-
kiej i œl¹sko-d¹browskiej „Solidarnoœci”. Swymi wspo-
mnieniami z lat 1980-1981 podzielili siê z zebranymi Gra-
¿yna Staniszewska, Henryk Juszczyk, Alojzy Pietrzyk, Sta-
nis³aw Szwed i Marcin Tyrna. - To bardzo cenna inicjaty-
wa, pomagaj¹ca m³odym ludziom poznaæ nieodleg³¹ histo-
riê dziêki przekazowi jej wspó³twórców - stwierdzi³ kura-
tor Stanis³aw Faber, dziêkuj¹c w³adzom podbeskidzkiej
„Solidarnoœci” za zorganizowanie tej konferencji.

Nie mo¿na nie przypominaæ powojennych dziejów odzy-
skiwania wolnoœci. To jest dziedzictwo, do którego stale trze-
ba wracaæ, aby wolnoœæ nie przeradza³a siê w samowolê,
ale mia³a kszta³t wspólnej odpowiedzialnoœci za losy Polski
i ka¿dego jej obywatela.

Jan Pawe³ II, 11 listopada 2003 roku.

Szanowni Pañstwo!
(...) Jesteœmy przekonani, ¿e niezwykle cenn¹ jest ka¿da

inicjatywa przybli¿ania i promowania historii „Solidarno-
œci” jako elementu wielowiekowej tradycji walki Polaków
o wolnoœæ. Trzeba pokazywaæ jej fenomen - masowego ru-
chu spo³ecznego, zwi¹zku zawodowego i si³y politycznej.
Mówi¹c o dziejach „Solidarnoœci”, popularyzuj¹c wiedzê o
tamtych czasach promowaæ mo¿emy etos „Solidarnoœci”
oraz wartoœci, które s¹ u podstaw tego zwi¹zku.

Bardzo chcielibyœmy, aby m³odzi ludzie mogli pozna-
waæ najnowsze dzieje swej Ojczyzny, w tym zw³aszcza hi-
storiê NSZZ „Solidarnoœæ” nie tylko z kart podrêczników,
ale te¿ poprzez bezpoœrednie spotkania z uczestnikami soli-
darnoœciowego zrywu z lat osiemdziesi¹tych XX wieku, ze
œwiadkami tamtych wydarzeñ. Tacy ludzie ¿yj¹ wœród nas i
s¹ gotowi do uczestnictwa w spotkaniach w szko³ach - na
lekcjach historii, wiedzy o spo³eczeñstwie czy w trakcie in-
nych spotkañ.

Zwracam siê do Pañstwa - dyrektorów szkó³, nauczy-
cieli, uczniów - zainteresowanych takimi spotkaniami z
¿ywymi œwiadkami historii, z proœb¹ o kontakt z Zarz¹dem
Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarnoœæ” celem ustale-
nia szczegó³ów i terminów takich spotkañ.

Równoczeœnie pragnê poinformowaæ, ¿e Zarz¹d Regio-
nu Podbeskidzie przygotowuje konkurs dla uczniów szkó³
ponadgimnazjalnych, dotycz¹cy wiedzy o „Solidarnoœci” i
jej czasach.

£¹czê wyrazy szacunku
Przewodnicz¹cy ZR

MARCIN TYRNA

„Trzy dekady temu...” - taki tytu³ nosi³a wystawa, po-
œwiêcona dziejom podbeskidzkiej „Solidarnoœci” w latach
1980-1981, zaprezentowana w Ksi¹¿nicy Beskidzkiej w
Bielsku-Bia³ej. Zosta³a ona przygotowana we wspó³pracy z
Zarz¹dem Regionu NSZZ „Solidarnoœæ” i katowickim od-
dzia³em Instytutu Pamiêci Narodowej. Na wystawie zapre-
zentowano oryginalne zdjêcia, plakaty, ulotki, gazety i biu-

letyny, dokumentuj¹ce okres, nazwany póŸniej „Karnawa-
³em Solidarnoœci” - od sierpniowych dni 1980 roku po 13
grudnia roku nastêpnego. Uroczyste otwarcie tej wystawy,
które odby³o siê 2 wrzeœnia, by³o okazj¹ do spotkania daw-
nych i obecnych dzia³aczy podbeskidzkiej „Solidarnoœci”.

Podobn¹ wystawê zaprezentowano w Oœwiêcimskim Cen-
trum Kultury. Obejmowa³a ona szerszy okres - od chwili po-

wstania „Solidarnoœci” po czasy nam wspó³czesne. Wszyst-
kie dokumenty, prezentowane na tej wystawie, pochodzi³y ze
zbiorów oœwiêcimskiego nauczyciela, Wies³awa Czarnika. W
wernisa¿u tej wystawy uczestniczyli szefowie „Solidarnoœci”
z Podbeskidzia i Ma³opolski, Marcin Tyrna i Wojciech Grze-
szek. Tak¿e w Oœwiêcimiu po uroczystym otwarciu ekspozy-
cji odby³o siê jubileuszowe spotkanie zwi¹zkowych pokoleñ.

W Bielsku-Bia³ej i Oœwiêcimiu

Solidarnoœciowa wystawa, zaprezentowana w Oœwiêcim-
skim Centrum Kultury.

Na wystawie spotkali siê dawni dzia³acze „Solidarnoœci”
z bielskiego FSM-u - od lewej stoj¹: Henryk Urban, Zbi-
gniew Retecki, Eugeniusz Kulaszka, Edward Polak, Je-
rzy Borowski i Tadeusz Krywult.

Ekspozycja w Ksi¹¿nicy Beskidzkiej opowiadaj¹ca o
dziejach podbeskidzkiej „Solidarnoœci”.

List do nauczycieliUczniowie i œwiadkowie historii

- Chcemy zainteresowaæ podbeskidzkie szko³y histori¹
„Solidarnoœci”, jej fenomenem i etosem. Popularyzuj¹c
wiedzê o tamtych czasach mo¿emy promowaæ te¿ funda-
mentalne wartoœci, które le¿¹ u podstaw naszego zwi¹zku
- powiedzia³ Marcin Tyrna, przekazuj¹c wszystkim uczest-
nikom konferencji list z ofert¹ specjalnych spotkañ w szko-
³ach (patrz obok).

Marek £ukasik, historyk z bielskiego punktu IPN, przed-
stawi³ genezê powstania i pierwsze miesi¹ce dzia³alno-
œci NSZZ „Solidarnoœæ”.

Uczniowie z bielskiego Zespo³u Szkó³ Ekonomicznych
zaprezentowali zebranym specjalny program artystycz-
ny.

W konferencji uczestniczy³o ponad trzysta osób, g³ów-
nie nauczyciele i uczniowie z podbeskidzkich szkó³ œred-
nich.

Honorowy patronat nad bielsk¹ konferencj¹ o 30. rocz-
nicy powstania „Solidarnoœci” obj¹³ œl¹ski kurator oœwiaty
Stanis³aw Faber.


