IV ✽ SOLIDARNOŚĆ PODBESKIDZIA

Bez wartości nie ma Solidarności

W ROCZNICĘ STRAJKU
Po raz trzeci podbeskidzka „Solidarność” zorganizowała konferencję z cyklu
„Bez wartości nie ma Solidarności”. Odbyła się 31 stycznia w gmachu Instytutu Teologicznego im. św. Jana Kantego w Bielsku-Białej.
Konferencje pod hasłem „Bez wartości nie ma Solidarności” organizowane są w kolejne rocznice zwycięskiego strajku generalnego w województwie bielskim w
1981 roku. To regionalny sposób upamiętnienia i uczczenia tamtych wydarzeń. - Chcemy przypominać nasze chrześcijańskie korzenie, chcemy wracać do takich wartości jak
prawda, sprawiedliwość, godność, solidarność, które były
naszym fundamentem w tamtym czasie. Są one wciąż bardzo potrzebne naszej ojczyźnie - powiedział na początku
spotkania przewodniczący Zarządu Regionu Podbeskidzie
NSZZ „Solidarność” Marcin Tyrna.
W tym roku tematem przewodnim wykładów, które zaprezentowali ks. profesor Henryk Skorowski z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz profesor Barbara Fedyszak-Radziejowska z Polskiej Akademii Nauk były słowa „Godzien jest robotnik zapłaty swojej...”. Obaj znamienici prelegenci skupili się na humanistycznym oraz społecznym wymiarze pracy, która ma być
realizacją powołania człowieka i pomagać mu zaspoka-

jać materialne i duchowe potrzeby. - Praca w społecznym nauczaniu Kościoła traktowana jest jako powołanie człowieka. Nie
ma rozwoju świata w którym żyjemy, nie ma
kształtowania siebie bez pracy. Dziś jednak
praca ta przezywa kryzys, którego jednym z
elementów jest problem wynagradzania. Nie
może być tak, że praca, która jest elementem
tworzenia rzeczywistości i samego siebie,
nie jest należycie opłacania. Tam, gdzie nie ma godziwej
płacy, mamy do czynienia z wyzyskiem pracownika przez
nieuczciwego pracodawcę - mówił podczas konferencji
ks. prof. Henryk Skorowski. Także profesor Barbara Fedyszak-Radziejowska przekonywała, że w ludzkiej pracy trzeba widzieć coś więcej, niż tylko koszty, które musi
ponosić „biedny” pracodawca. - Nie możemy prymityzować pojęcia pracy, bo jest ona źródłem naszej godności,
naszej samooceny, wiąże nas z innymi ludźmi, daje nam
poczucie bezpieczeństwa, bez którego tak ciężko jest założyć rodzinę. Praca jest też aktywnością, która wyprowadza nas do innych ludzi, prowadzi także w sferę praw pracowniczych i obywatelskich - przekonywała profesor Barbara Fedyszak-Radziejowska.
Tradycyjnie słowo do uczestników spotkania skierowali biskupi Tadeusz Rakoczy i Paweł Anweiler. - Cieszę
się, że podbeskidzka „Solidarność”, która miała swój znaczący wkład w odzyskanie wolności naszej Ojczyzny, teraz
stara się, aby ta wolność była budowana na sprawiedliwości, miłości i solidarności - podkreślił biskup Tadeusz
Rakoczy dziękując organizatorom konferencji za wskazywanie na niezbędną obecność wartości w życiu społecz-

nym i politycznym. Z kolei przedstawiciele podbeskidzkiej „Solidarności” przekazali biskupowi Tadeuszowi Rakoczemu swoje podziękowania „za wieloletnią współpracę, za wszystkie spotkania, ojcowskie wsparcie i z serca
udzielane rady” wyrażając jednocześnie nadzieję na dalsze lata owocnej i twórczej współpracy.

IV Podbeskidzki Konkurs Historyczny rozstrzygnięty

LICEALIŚCI
O „SOLIDARNOŚCI”
Kto z przedstawicieli władz podpisał porozumienie w Stoczni Gdańskiej w sierpniu
1980 roku? W którym mieście i kiedy milicja zastrzeliła trzech demonstrantów, protestujących przeciwko rygorom stanu wojennego? W jakim zakładzie pracy mieściła się siedziba komitetu strajkowego podczas strajku generalnego podbeskidzkiej „Solidarności” w styczniu 1981 roku? Na ile lat więzienia został skazany na
początku stanu wojennego Patrycjusz Kosmowski?
Odpowiedzi na te i ponad 40 innych pytań, dotyczących
wydarzeń z lat 1976-1989 musieli znać uczestnicy finału IV
Podbeskidzkiego Konkursu Historycznego „Solidarni”, który odbył się we wtorek, 11 lutego w gościnnych murach bielskiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej.
Konkurs ten organizowany jest corocznie przez katowicki oddział Instytutu Pamięci Narodowej i Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” dla upamiętnienia podbeskidzkiego
strajku generalnego, zakończonego 6 lutego 1981 roku. Patronat nad tym przedsięwzięciem objął Śląski Kurator Oświaty.
W finałowych zmaganiach wzięło udział 46 uczniów z 19
szkół ponadgimnazjalnych Bielska-Białej, Cieszyna, Czechowic-Dziedzic, Kóz i Żywca. - Jestem wam wszystkim wdzięczny za to, że postanowiliście, mimo mnóstwa innych obowiąz-

Uroczyste podsumowanie konkursu otwiera szef podbeskidzkiej „Solidarności”, Marcin Tyrna.

Uczniowie mieli tylko jedną godzinę, by uporać się z odpowiedziami
na blisko 50 pytań.

ków, przygotować się i wziąć udział w tym konkursie. My odchodzimy, więc chcemy wam przekazać to wspaniałe dziedzictwo, jakim była i jest „Solidarność” - mówił do uczestników konkursu szef podbeskidzkiej „Solidarności”, Marcin Tyrna. Słowa podziękowania dla uczestników konkursu
przesłał też dyrektor katowickiego oddziału IPN, dr Andrzej
Drogoń. „Dziękuję wam za udział w tym konkursie oraz za
zainteresowanie historią Polski. Myślę, że to zarażenie się
duchem solidaryzmu społecznego pozostanie dla wszystkich
uczestników wskazaniem wyborów dróg, które będą towarzyszyły ich przyszłemu życiu” - napisał dr Andrzej Drogoń w
piśmie, odczytanym przed ogłoszeniem wyników konkursu.
Największą wiedzą dotyczącą „Solidarności” i czasów końca PRL-u wykazał się Łukasz Łopata, maturzysta z Liceum

Zwycięzcy IV Podbeskidzkiego Konkursu Historycznego - od lewej stoją: Magdalena Strzelec, Łukasz Łopata, Weronika Czul i Andrzej Pończa.

Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w
Kozach, przygotowany przez historyka z tej szkoły, Miłosza
Zelka. Uczeń ten w bielskim konkursie uczestniczył już po raz
trzeci - dwa lata temu zdobył piątą lokatę, a w ubiegłym roku
był drugi. W tym roku drugą nagrodę zdobyły dwie uczennice, Weronika Czul z Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu oraz Magdalena Strzelec z cieszyńskiego I Liceum Ogólnokształcącego im. Antoniego Osuchowskiego.
Na trzecim miejscu uplasował się Andrzej Pończa, reprezentujący Zespół Szkół im. Władysława Szybińskiego w Cieszynie. W nieoficjalnej klasyfikacji drużynowej najwyżej uplasowała się trzyosobowa reprezentacja z wymienionego już cieszyńskiego Osucha, przygotowana przez Klaudię Wybraniec
i Dawida Czakona.

Pamiątkowe zdjęcie zwycięzców konkursu, jego organizatorów i gości uroczystego zakończenia.

