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S¹ tacy, którzy mówi¹, ¿e trzeba iœæ naprzód, nie ogl¹-
daj¹c siê wstecz. Inni jednak twierdz¹, ¿e w przesz³ych
zdarzeniach mo¿na odnaleŸæ si³ê na dziœ, a refleksje nad
przebyt¹ drog¹ czyni¹ nas m¹drzejszymi. S¹ te¿ tacy, któ-
rzy po prostu lubi¹ wspominaæ dawne, dobre czasy. Dobre
choæby dlatego, ¿e wszyscy byliœmy wtedy m³odsi...

Za kilka dni pierwszy regionalny sztandar podbeskidz-
kiej „Solidarnoœci” bêdzie obchodzi³ swe urodziny. Wiele
osób pamiêta zapewne dzieñ jego poœwiêcenia, gdy¿ na
tamtej uroczystoœci, zorganizowanej na placu przy koœcie-
le-baraku ko³o bielskiego dworca autobusowego, by³o oko-
³o dziesiêciu tysiêcy zwi¹zkowców. A¿ trudno uwierzyæ,
¿e by³o to... 28 lat temu - 3 maja 1981 roku. Sztandar œwiê-
cili nie¿yj¹cy ju¿ dziekan z Bia³ej, ks. Józef Sanak, oraz
ówczesny proboszcz koœcio³a Najœwiêtszego Serca Pana
Jezusa, ks. Emil Mroczek.

- Przez te wszystkie lata poró¿niliœmy siê pogl¹dami,
podzieliliœmy, podjêliœmy ró¿ne decyzje polityczne. Dziœ
chcemy jednak przypomnieæ czas, gdy byliœmy razem,
solidarni. Ufam, ¿e wspólnie przebyta droga, wspólne
doœwiadczenia sprawiaj¹, ¿e wci¹¿ wiêcej nas ³¹czy ni¿
dzieli. Nie gloryfikujemy Okr¹g³ego Sto³u, ale te¿ pa-
miêtamy, ¿e dziêki wtedy zawartym porozumieniom „So-
lidarnoœæ” wysz³a z podziemia, a Polska zaczê³a wybi-
jaæ siê na niepodleg³oœæ - mówi³ podczas tego spotka-
nia przewodnicz¹cy podbeskidzkiej „Solidarnoœci”,
Marcin Tyrna.

Swymi wspomnieniami i wra¿eniami z obrad dzieli-
li siê Gra¿yna Staniszewska, Alojzy Pietrzyk i Henryk

PóŸniej sztandar dzieli³ losy „Solidarnoœci”
- w pierwszym dniu stanu wojennego zosta³ za-
brany przez esbeków, a potem przekazany do...
Muzeum Ruchu Robotniczego. Podbeskidzka
„Solidarnoœæ” odzyska³a go tu¿ po ponownej
legalizacji zwi¹zku, w kwietniu 1989 roku, a
wiêc dok³adnie 20 lat temu. Równie¿ 20 lat temu,
3 maja 1989 roku odby³a siê uroczystoœæ poœwiê-
cenia tablicy, upamiêtniaj¹cej podbeskidzki
strajk generalny z 1981 roku. Zosta³a ona ufun-
dowana przez podziemne struktury zwi¹zku i
wmurowana w œcianê historycznej œwietlicy za-
k³adów Bewelana. Uroczystoœæ poœwiêcenia tej
tablicy by³a pierwsz¹ od lat legaln¹ manifestacj¹
„Solidarnoœci” w Bielsku-Bia³ej. Tym razem
milicja nie bi³a, ale... kierowa³a ruchem.

Po ods³oniêciu tablicy w kierunku centrum
miasta przeszed³ kilkutysiêczny pochód. Na
jego czele szli zwi¹zkowi kandydaci do zbli-
¿aj¹cych siê wyborów parlamentarnych. To
ju¿ inna historia...

Urban. - Prawdê mówi¹c bardziej spodziewaliœmy siê
kolejnego wiêzienia ni¿ wywalczenia wolnoœci. Chcieli-
œmy do maksimum wykorzystaæ tê chwilê swobody, by
wzmocniæ ujawniaj¹ce siê w zak³adach pracy struktury
zwi¹zku - wspomina³a dzisiejsza europos³anka, Gra¿y-
na Staniszewska, która  w 1989 roku kierowa³a pracami
podbeskidzkiej „Solidarnoœci”, negocjowa³a w zespole
do spraw gospodarki i polityki spo³ecznej i by³a jedyn¹
kobiet¹ strony opozycyjnej przy plenarnych obradach
Okr¹g³ego Sto³u. - Uczestniczy³em nie tylko w oficjal-
nych obradach, ale i spotkaniach w Magdalence. Nikt
tam nie zawiera³ tajnych uk³adów, nie handlowa³ Polsk¹
- stwierdzi³ podczas bielskiego spotkania Alojzy Pie-

trzyk, przed dwudziestu laty przewodnicz¹cy œl¹sko-
d¹browskiej „Solidarnoœci”.

Trzeci uczestnik spotkania, Henryk Urban, w 1989
roku by³ dzia³aczem samorz¹du pracowniczego w biel-
skiej Fabryce Samochodów Ma³olitra¿owych i dlatego
w czasie okr¹g³osto³owych negocjacji zajmowa³ siê
sprawami samorz¹du i przekszta³ceñ przedsiêbiorstw.
- Hamulcem gospodarki by³a tak zwana nomenklatu-
ra, czyli obsadzanie kierowniczych stanowisk w zak³a-
dach wed³ug partyjnego klucza. W trakcie negocjacji
podnosi³em tê sprawê wielokrotnie - wspomina³ Hen-
ryk Urban.

W czasie dyskusji mo¿na by³o zauwa¿yæ, ¿e uczest-
nicy spotkania bardzo ró¿ni¹ siê ocen¹ tego, co wyda-
rzy³o siê po 1989 roku, ale nikt z obecnych nie kwestio-
nowa³ koniecznoœci podjêcia rozmów przy Okr¹g³ym
Stole. - Dziœ ³atwo ferowaæ kategoryczne s¹dy i wyroki,
ale wtedy nie by³o alternatywy. Kto móg³ przypuszczaæ,
¿e runie berliñski mur i ca³y system komunistyczny?
Zreszt¹, czy by do tego dosz³o bez polskiego Sierpnia, a
potem Okr¹g³ego Sto³u i czerwcowych wyborów? - pod-
sumowa³ spotkanie Marcin Tyrna. (ak)

„Wierzê, ¿e wci¹¿ wiêcej nas ³¹czy ni¿ dzieli...”

Sztandar, tablica i wybory...

Z inicjatywy Marcina Tyrny 3 kwietnia w siedzibie podbeskidzkiej „Solidarności” odbyło
się spotkanie dawnych i obecnych związkowców z uczestnikami negocjacji przy Okrą−
głym Stole, zorganizowane z okazji dwudziestej rocznicy podpisania okrągłostołowych
porozumień...

Bielska debata o Okr¹g³ym Stole - od lewej: Marcin
Tyrna, Alojzy Pietrzyk i Gra¿yna Staniszewska.

Wspomnieniami z 1989 roku z zebranymi dzieli³ siê
równie¿ Henryk Urban (pierwszy z prawej).
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