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Inspektorzy Grupy ¯ywiec

W oœrodku „Zagroñ” w Szczyrku odby³ siê, zorgani-
zowany przez „Solidarnoœæ”, piêciodniowy kurs dla spo-
³ecznych inspektorów pracy. Uczestniczy³o w nim 35 osób
z ca³ej Polski, reprezentuj¹cych wiêkszoœæ oddzia³ów spó³-
ki „¯ywiec Sprzeda¿ i Dystrybucja”, wchodz¹cej w sk³ad
Grupy ¯ywiec SA. Wszyscy wykazali siê bardzo du¿ym
zaanga¿owaniem oraz wysokim poziomem wiedzy z za-
kresu przepisów prawa pracy i bhp, co zosta³o potwier-
dzone zdanym egzaminem oraz stosownym certyfikatem.

Szkolenie by³o prowadzone przez specjalistê ds. bhp
i szefa „Solidarnoœci” w spó³ce Bulten w Bielsku-Bia³ej
Piotra Górnego, kierownika bielskiego oddzia³u Pañstwo-
wej Inspekcji Pracy Janusza Grygierczyka oraz inspek-
tora PIP Andrzeja Prusa. Z uczestnikami kursu spotkali
siê tak¿e przewodnicz¹cy podbeskidzkiej „Solidarnoœci”
Marcin Tyrna i pose³ Stanis³aw Szwed, cz³onek sejmo-
wej Rady Ochrony Pracy.

Organizatorem szkolenia by³a Miêdzyzak³adowa Or-
ganizacja Zwi¹zkowa NSZZ „Solidarnoœæ” Grupy
¯ywiec oraz Zarz¹d Regionu Podbeskidzie NSZZ „So-
lidarnoœæ”. Kurs zosta³ w ca³oœci sfinansowany przez
Grupê ¯ywiec SA.

- Pracodawca widzi potrzebê takich szkoleñ, bo przy-
wi¹zuje du¿¹ wagê do spraw bezpieczeñstwa pracy. Wszyst-
kim siê op³aca, gdy spo³eczni inspektorzy s¹ fachowcami,

prezentuj¹cymi wysoki poziom merytoryczny - mówi An-
drzej Biegun, szef „Solidarnoœci” w Grupie ¯ywiec SA.
S¹ efekty takich dzia³añ: w ubieg³ym roku wchodz¹cy w
sk³ad tej spó³ki Browar ¯ywiec zwyciê¿y³ w ogólnopol-
skim konkursie „Pracodawca - organizator bezpiecznej pra-
cy”, zorganizowanym przez Pañstwow¹ Inspekcjê Pracy.

O swych przygodach z „Solidarnoœci¹” opowiadaj¹
Jerzy Bijok, Jerzy Binkowski, Antoni Bobowski, Mie-
czys³aw Chamik, Kazimierz Jafernik, Henryk Kenig, Pa-
trycjusz Kosmowski, Tadeusz Krywult, Edward Kubas,

Józef £opatka, Ryszard Malarz, Tadeusz Mendrek, Adam
Michalski, Alicja Pawlusiak, Julian Pichur, Wies³aw Py-
zio, Kazimiera Sakaluk, Gra¿yna Staniszewska, Miros³aw
Styczeñ, Marcin Tyrna, Roman Walczak, Krzysztof Wiel-
gus, Marek Wojtas i Wies³aw Wróbel. Ró¿ne s¹ ich bio-
grafie. Ró¿ni¹ siê wiekiem, wykszta³ceniem, wykonywa-
nym zawodem, miejscem zamieszkania, sytuacj¹ rodzinn¹.
Tym, co ich mimo wszystko ³¹czy, jest fakt, ¿e w pewnym
momencie swego ¿ycia sprzeciwili siê bezprawiu, z³u,
k³amstwu. Czasem by³ to zwyk³y odruch, jednorazowy
gest, czasem wieloletnie, systematyczne dzia³anie. Ten
jeden fakt - sprzeciw - wp³yn¹³ na ich dalsze ¿ycie: tracili
pracê, byli pozbawiani wolnoœci, wypychani na emigra-
cyjn¹ tu³aczkê. Najczêœciej sami nie wiedz¹, ¿e s¹ sol¹
tej ziemi. Œmiej¹ siê, gdy s³ysz¹, ¿e s¹ bohaterami na-
szych czasów, ¿e przy³o¿yli sw¹ ma³¹ cegie³kê do walki o
wolnoœæ Polski. Ich postawy i ¿yciowe wybory s¹ niezwy-
k³e, ale nie wyj¹tkowe. Niech ten zbiór relacji, z koniecz-
noœci ograniczony, bêdzie wyrazem ho³du i uznania dla
tych wszystkich osób, czêsto nadal anonimowych, które
mia³y odwagê sprzeciwiæ siê z³u, powiedzieæ „nie” bez-
prawiu - napisa³ we wstêpie do tej ksi¹¿ki Artur Kasprzy-
kowski, który zebra³ i przygotowa³ do publikacji wszyst-
kie te relacje.

Tytu³ ksi¹¿ki zosta³ zapo¿yczony z wiersza Jerzego
Narbutta:

Którzy bezprawiu mówi¹ nie
to choæby nawet s³abi byli
to choæby nie najm¹drzej ¿yli
sol¹ tej ziemi
s¹
tak Bóg
prosto po liniach pisze krzywych.
Publikacjê mo¿na nabyæ m.in. w siedzibie Zarz¹du

Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarnoœæ”.

Taki tytuł nosi książka, wydana wspólnie przez podbeskidzką „Solidarność” i Oddział
Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach. Zawiera relacje 24 osób, w różny sposób
„uwikłanych” w działalność „Solidarności” pod Beskidami w latach 1980−1989.

Relacje œwiadków i uczestników

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w
Bielsku−Białej zorganizowała konkurs na
plakat okolicznościowy w XXX rocznicę
podpisania gdańskich Porozumień Sierpnio−
wych i powstania Niezależnego Samorząd−
nego Związku Zawodowego „Solidarność”.

Podsumowanie szczyrkowskiego szkolenia - od le-
wej: Piotr Górny, Andrzej Biegun, Marcin Tyrna, Stani-
s³aw Szwed i Janusz Grygierczyk.

Pami¹tkowe zdjêcie uczestników szkolenia.

Konkurs by³ adresowany do uczniów szkó³ ponadpodsta-
wowych z Bielska-Bia³ej i okolicznych powiatów. Nagrody
dla autorów najlepszych prac ufundowane zosta³y miêdzy
innymi przez Zarz¹d Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidar-
noœæ” i katowicki oddzia³ Instytutu Pamiêci Narodowej.

Rozstrzygniêcie konkursu, po³¹czone z wrêczeniem na-
gród, odby³o siê w gmachu Pedagogicznej Biblioteki Wo-
jewódzkiej. - Mieliœmy bardzo du¿y k³opot z wybraniem
najlepszych prac, bo ka¿da by³a interesuj¹ca. Widaæ by³o,
¿e autorzy dobrze przemyœleli temat konkursu - powiedzia³a
pomys³odawczyni przedsiêwziêcia Barbara Derewiecka
podczas og³oszenia wyników. Pierwsza nagroda przypa-
d³a Konstansji Ziemianin z Zespo³u Szkó³ Technicznych
w Cieszynie. Drugie miejsce przyznano Karolowi Micha-
likowi z Gimnazjum numer 1 w Czechowicach-Dziedzi-

cach, a trzecie Annie Ha³at z Gimnazjum nr 3 w Kêtach.
Nagrod¹ specjaln¹ uhonorowano pracê Agnieszki Kuchar-
skiej z bielskiego Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Stefa-
na ¯eromskiego, a dyrektor Pedagogicznej Biblioteki

Wojewódzkiej Alicja Bytomska przyzna³a sw¹ nagrodê
Karolinie Szczepañczyk z kêckiego Gimnazjum nr 3.

- Jestem pe³en podziwu i uznania zarówno dla organi-
zatorów tego konkursu, jak i autorów poszczególnych prac
i ich opiekunów. „Solidarnoœæ” ze sw¹ histori¹, przes³a-
niem i etosem jest wspania³ym, ale te¿ niezwykle trudnym
tematem plastycznym. Uczestnicy konkursu doskonale po-
radzili sobie z tym zadaniem - stwierdzi³ przewodnicz¹cy
podbeskidzkiej „Solidarnoœci” Marcin Tyrna, uczestnicz¹-
cy w rozdaniu nagród.

Autorzy najlepszych plakatów, poœwiêconych „Solidar-
noœci”, wraz z opiekunami i organizatorami konkursu.

Nagrody laureatom wrêcza³ przewodnicz¹cy podbe-
skidzkiej „Solidarnoœci”, Marcin Tyrna.

Wystawa najlepszych prac, nades³anych na konkurs,
zorganizowana zosta³a w gmachu  Pedagogicznej Biblio-
teki Wojewódzkiej.


