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BYŁ POŚRÓD NAS
Zbigniew Romaszewski (1940-2014)

KRAJOWY ZJAZD 
POD DĘBOWCEM

Na kadencję 2014–2018

ZWIĄZKOWE ZWIĄZKOWE 
WYBORYWYBORY

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o nagłej, przedwczesnej śmierci Zbigniewa Romaszewskiego. 
Odszedł wspaniały, prawy człowiek, który całe życie poświęcił obronie prześladowanych i służbie Ojczyź-
nie. Był legendą polskiej opozycji demokratycznej i „Solidarności”. Przyjaźń i współpraca z Nim była dla 
nas prawdziwym zaszczytem. Rodzinie, przyjaciołom, współpracownikom oraz wszystkim bliskim Zmarłe-
go składamy najserdeczniejsze wyrazy współczucia i solidarności w bólu.

W imieniu podbeskidzkiej „Solidarności” przewodniczący ZR Marcin Tyrna

Wielokrotnie mieliśmy zaszczyt gościć Zbigniewa Roma-
szewskiego w naszym regionie. Był z nami między innymi w 
sierpniu 2010 roku, gdy w Radziechowach na Żywiecczyźnie 
święciliśmy nowy sztandar podbeskidzkiej „Solidarności”. 

Zbigniew Romaszewski, wraz z żoną Zofi ą, był pośród nas 
także w trzydziestą rocznicę wprowadzenia stanu wojenne-
go. Po uroczystej mszy w kościele Opatrzności Bożej w Bia-
łej dzielił się z nami swymi wspomnieniami i refl eksjami.

Do końca marca mają się zakończyć 
wybory na nową kadencję związkową w 
podstawowych jednostkach organiza-
cyjnych „Solidarności”. Czasu jest więc 
coraz mniej. 

Zjazdy sprawozdawczo-wyborcze zawsze mają bar-
dzo uroczysty przebieg i swą specyfi kę. Poza delegatami 
uczestniczy w nim mnóstwo - w odróżnieniu od „zwy-
kłych”, sprawozdawczych zjazdów - honorowych gości 
i dziennikarzy. Łącznie będzie to ponad pół tysiąca osób 
z wszystkich zakątków Polski i zagranicy. To na takich 
właśnie zjazdach nie tylko wybierane są władze „So-
lidarności” - członkowie Komisji Krajowej z jej prze-
wodniczącym oraz Krajowa Komisja Rewizyjna - ale 
też wyznaczane najważniejsze kierunki działań na czte-
roletnią kadencję. 

Krajowy Zjazd Delegatów odbędzie się 8 i 9 paź-
dziernika. Miejscem obrad będzie nowa hala widowisko-
wo-sportowa pod Dębowcem. Niedawno obiekt ten od-
wiedziła delegacja Komisji Krajowej „Solidarności” na 
czele z jej przewodniczącym. - Warunki techniczne, za-
proponowane przez podbeskidzką „Solidarność”, speł-
niają najwyższe kryteria i standardy, gwarantują też kom-
fort pracy delegatów - stwierdził Piotr Duda w trakcie 
wizyty w Bielsku-Białej. Podkreślił, że decyzja o zor-
ganizowaniu zjazdu w stolicy Podbeskidzia jest wyra-

zem uznania dla codziennej pracy „Solidarności” tego 
regionu. - Już najwyższy czas, by zrobić zjazd w regionie, 
który ma wielkie zasługi dla powstania „Solidarności” i 
dla jej prawidłowego funkcjonowania, który na co dzień 
jest bardzo aktywny. Podbeskidzie całą swą działalno-
ścią zasłużyło na to wyróżnienie, jakim jest organizacja 
zjazdu i do tego zjazdu wyborczego.

Zarząd Regionu Podbeskidzie już od kilku miesięcy 
czynił przygotowania, by przedstawić Komisji Krajowej 
jak najlepszą propozycję. - Jest to dla nas wielkie wyróż-
nienie, choć na pewno także wielkie wyzwanie. Czeka nas 
ogrom prac organizacyjnych, ale wierzę, że wszystkiemu 
podołamy i godnie przyjmiemy naszych gości. To będzie 
świetna okazja do szerokiej promocji naszego miasta i 
całego regionu - mówi Marcin Tyrna, przewodniczący 
podbeskidzkiej „Solidarności”.

W krajowym zjeździe będzie uczestniczyć około 320 
delegatów z całego kraju, około 150 zaproszonych go-
ści i obserwatorów, w tym większość z zagranicy, oraz 
blisko stu dziennikarzy. Szacuje się, że obradom przy-
glądać się będzie ponad pół tysiąca osób. 

Dwadzieścia lat temu, 9 marca 1994 roku, 
na skutek obrażeń, odniesionych w wypad-
ku samochodowym, zmarł Stanisław Olejak, 
wieloletni przewodniczący Bielskiej Fabryki 
Wyrobów Śrubowych Bispol. 

To był służbowy wyjazd delegacji „Solidarności” z 
bielskiego Bispolu do zakładu z tej samej branży w Łań-
cucie. Związkowcy szukali szans na przetrwanie swej 
fi rmy, borykającej się z coraz większymi trudnościami. 
Nie dojechali na miejsce - ich służbowa nysa rozbiła się 
pod Bochnią. To było 24 stycznia. - Staszek był w naj-
cięższym stanie, miał liczne złamania i obrażenia we-
wnętrzne. Najpierw trafi ł do szpitala w Bochni, a potem 
do specjalistycznej kliniki w Sosnowcu. Czuł się coraz 
lepiej i wszyscy wierzyliśmy, że wyjdzie z tego - wspo-
mina Jan Polak, wówczas zastępca Stanisława Olejaka, 
także uczestnik tamtego tragicznego wypadku. 

Stanisław Olejak przewodniczył „Solidarności” w Bi-
spolu od 1981 roku. Był bardzo aktywnym związkow-
cem, a przy tym prawym, zawsze pogodnym i uczynnym 
człowiekiem. Miał zaledwie 52 lata…

Z inicjatywy „Solidarności” fi rmy Finnveden Bulten 
(czyli dawnego Bispolu) w niedzielę, 9 marca, o 17.00 w 
bielskiej katedrze pw. św. Mikołaja zostanie odprawiona 
msza św.  w intencji ś.p. Stanisława Olejaka. 

PAMIĘCI
STASZKA 
OLEJAKA

W dwudziestą rocznicę śmierci

Jest już pewne: najbliższy, XXVII Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” 
odbędzie się w Bielsku-Białej! Będzie to wydarzenie bez precedensu, tym bardziej, 
że na tym zjeździe zostaną wybrane władze „Solidarności” na nową, czteroletnią 
kadencję. To nie tylko szczególny dowód uznania dla działalności podbeskidzkiej 
„Solidarności”, ale też okazja do promocji Bielska-Białej i całego regionu.

W trakcie zebrań wyborczych w podstawowych jed-
nostkach organizacyjnych „Solidarności” wybierane są 
władze tych jednostek, a także delegaci na regionalne 
Walne Zebranie Delegatów oraz na walne zebrania re-
gionalnych sekcji branżowych. 

Spośród 161 komisji zakładowych, działających na 
terenie regionu Podbeskidzie do tej pory wybory przepro-
wadziło jedynie 35, czyli nieco ponad 20 procent. - Jest 
coraz mniej czasu, a zebrania wyborcze trzeba porząd-
nie przygotować, by potem sprawnie je przeprowadzić, 
zgodnie z przepisami naszej ordynacji - mówi Jan Polak, 
sekretarz Zarządu Regionu, a równocześnie przewodni-
czący Regionalnej Komisji Wyborczej. Wraz z nim w 
skład RKW wchodzą: Jarosław Biegun, Marek Bogusz, 
Czesław Chrapek, Krzysztof Chudzik, Andrzej Mady-
da, Sławomir Trojanowski i Anna Bieniek-Ozga. Jan Po-
lak przypomina, że o zamiarze przeprowadzenia wybo-
rów trzeba koniecznie powiadomić pisemnie Regionalną 
Komisję Wyborczą najpóźniej dwa tygodnie przed datą 
zebrania. Jest to niezbędne, gdyż zgodnie z przepisami 
przedstawiciel RKW musi uczestniczyć w wyborach.

Po wyborach w podstawowych jednostkach organi-
zacyjnych związku przyjdzie czas na wybory regional-
ne. Już wiadomo, że sprawozdawczo-wyborcze Walne 
Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Pod-
beskidzie odbędzie się w piątek, 13 czerwca.


