IV ✽ SOLIDARNOŚĆ PODBESKIDZIA

SOLIDARNOŚĆ I WARTOŚCI

Z inicjatywy Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” w piątek, 8 lutego, w gmachu Instytutu Teologicznego odbyła się druga konferencja z cyklu „Bez wartości nie ma Solidarności”. Została ona zorganizowana w ramach obchodów 32. rocznicy podpisania
porozumienia kończącego podbeskidzki strajk generalny w 1981 roku.
Spotkanie rozpoczęło się od krótkiego programu artystycznego, zaprezentowanego przez zespół „Dandelion” (foto 1), działający przy IV Liceum Ogólnokształcącym im. KEN w Bielsku-Białej, a także wręczenia tytułu „Związkowiec Roku” (patrz str. I). W trakcie konferencji wykłady przedstawili ks. prof. Janusz Mastalski
z Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie i prof. Zdzisław Krasnodębski z Uniwersytetu w Bremie (foto 2).
Swoimi refleksjami na temat wartości, z których wyrosła „Solidarność”, z uczestnikami konferencji podzielili się także biskupi Tadeusz Rakoczy i Paweł Anweiler,
zwierzchnik diecezji cieszyńskiej Kościoła ewangelicko-augsburskiego.
- To jest już drugie spotkanie, poświęcone etosowi „Solidarności” i wartościom, z których wyrósł nasz związek zawodowy. Jesteśmy przekonani, że taka refleksja jest konieczna, bo także teraz i w przyszłości nasze działania muszą
być oparte na takich wartościach jak prawda, sprawiedliwość i solidarność - podkreślił w trakcie konferencji Marcin Tyrna, przewodniczący podbeskidzkiej „Solidarności”.
★★★
Na zakończenie konferencji jego uczestnicy przyjęli
rezolucję. Oto tekst tego dokumentu:

Zgromadzeni na drugiej konferencji z cyklu „Bez wartości nie ma »Solidarności«”, zorganizowanej przez Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”, po wysłuchaniu prelekcji ks. prof. Janusza Mastalskiego i prof.
Zdzisława Krasnodębskiego oraz ekumenicznego słowa biskupów Tadeusza Rakoczego, ordynariusza diecezji bielsko-żywieckiej, i Pawła Anweilera, zwierzchnika diecezji
cieszyńskiej Kościoła ewangelicko-augsburskiego, wyrażamy przekonanie, że konieczne jest podejmowanie wszelkich działań, które będą przypominały i popularyzowały
idee oraz wartości, które legły u podstaw NSZZ „Solidarność”. Ta formacyjna konferencja przypomniała nam o konieczności ciągłego budowania duchowej, międzyludzkiej
wspólnoty członków naszego związku. Wciąż musimy pamiętać o naszej wierze, o ideałach i wartościach, które stanowiły i nadal stanowić muszą fundament „Solidarności”.
Nasz związek zawodowy, opierając się na społecznej nauce Kościoła, zawsze opowiadał się za prawdą, sprawiedliwością, solidarnością, wolnością i demokracją, przeciwstawiając się kłamstwu, egoizmowi, moralnemu relatywizmowi oraz wszelkim formom zniewolenia. Zawsze podkreślaliśmy nadrzędną wartość godności każdego człowieka, wartość rodziny. Na takim fundamencie musimy budować na-

szą rzeczywistość - zwłaszcza dziś, gdy wartości te są wyśmiewane i zagrożone przez działania środowisk neoliberalnych, przez współczesne trendy, popularyzowane przez
przytłaczająca większość środków masowego przekazu. Naszym obowiązkiem jest też propagować idee prawdy, wolności i solidarności w zjednoczonej Europie.
Mając na uwadze zmianę pokoleniową, następującą
także w naszym związku, jesteśmy przekonani, że konieczne
są działania, zmierzające do wychowywania młodego pokolenia w duchu wartości, w wierze i tradycji naszych Ojców, działające zgodnie z dewizą „Bóg Honor Ojczyzna”.
Niestety, zamiast tego coraz częściej obserwujemy propagowanie relatywizmu moralnego i idei postmodernistycznych oraz szerzenie kultury śmierci. W naszych szkołach
nie ma miejsca na dyskusje o wartościach, brakuje także
czasu na nauczanie historii Polski i poznawanie ojczystego dziedzictwa kulturowego.
Dziś, nie zapominając o naszych codziennych zadaniach musimy wrócić do wartości, które wówczas nam
przyświecały, musimy wpisać je do naszych programów
działania, adekwatnych do rzeczywistości XXI wieku. To
musi wyróżniać nasz związek zawodowy, bo bez wartości
nie ma „Solidarności”!

DRUGI TOM
LICEALIŚCI O ZWIĄZKU ENCYKLOPEDII

Finał konkursu historycznego

W środę, 6 lutego 2013 roku, w auli Zespołu Szkół
Ogólnokształcących im. Armii Krajowej w Bielsku-Białej odbył się finał III Podbeskidzkiego Konkursu Historycznego „Solidarni, nasz jest ten dzień”, adresowanego do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Bielska-Białej oraz powiatów bielskiego, cieszyńskiego i
żywieckiego. Jego organizatorami byli Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” oraz Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach, a honorowy
patronat nad tą inicjatywą objął śląski kurator oświaty
Stanisław Faber.
Data organizacji finału nie była przypadkowa - 6 lutego
minęły 32 lata od dnia podpisania porozumienia kończącego dziesięciodniowy podbeskidzki strajk generalny w 1981
roku. Część konkursowych pytań dotyczyła właśnie tamtego protestu. W międzyszkolnym finale wzięło udział 54
uczniów z liceów i techników Cieszyna, Czechowic-Dziedzic, Kóz, Wisły, Żywca i Bielska-Białej, którzy wcześniej
zwyciężyli w szkolnych eliminacjach. W trakcie finału musieli wykazać się znajomością historii „Solidarności” oraz
sytuacji społeczno-politycznej w Polsce i Europie w latach
1976-1990. - Poprzez ten konkurs chcemy ukazać młodzieży rolę i znaczenie „Solidarności” w przemianach społeczno-politycznych w Polsce i na świecie, przypomnieć, że upa-

dek komunizmu rozpoczął się w Polsce - tłumaczą organizatorzy konkursu.
Z konkursowymi pytaniami najlepiej poradziła sobie
Angelika Kozibąk, uczennica drugiej klasy I Liceum Ogólnokształcącego im. Antoniego Osuchowskiego w Cieszynie, przygotowująca się do konkursu pod okiem nauczycieli Klaudii Wybraniec i Dawida Czakona. Co ciekawe: w
dwóch poprzednich edycjach tego konkursu także zwyciężali podopieczni tej pary nauczycieli z I LO! Dwie drugie
nagrody zdobyli Łukasz Łopata z LO im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Kozach, przygotowany do konkursu
przez Miłosza Zelka oraz Anna Stelmach z Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. św. Melchiora Grodzieckiego
z Cieszyna (opiekun: Grzegorz Księżyc). Na trzecim miejscu znalazła się Weronika Czul z Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu, która do konkursowych zmagań przygotowywała się pod opieką Lucjana Sawickiego.
- Dziękuję wam wszystkim, zarówno uczniom jak i nauczycielom, że przyjęliście nasze zaproszenie i wzięliście
udział w tym konkursie. To bardzo ważne, by pokazywać rolę
„Solidarności” w przemianach w Polsce i na świecie. Często po prostu sobie tego nie uświadamiamy, a mamy prawo
być z tego dumni - mówił do uczestników konkursu przewodniczący podbeskidzkiej „Solidarności” Marcin Tyrna.

Ponad 1200 biogramów
i haseł rzeczowych zawiera
drugi tom „Encyklopedii Solidarności”, który właśnie trafił na półki księgarskie. W planach zespołu redakcyjnego jest
opublikowanie w ciągu następnych sześciu lat trzech kolejnych tomów.
- Historia zawarta w tym
wydawnictwie jest trudna nie
tylko dlatego, że dotyczy ludzi wciąż żyjących, zaangażowanych politycznie, stojących
po różnych stronach politycznych konfliktów. Często jest ją trudniej badać niż zdarzenia
bardziej odległe w czasie, bo są ogromne luki w dokumentacji. Ani po stronie „Solidarności”, ani po stronie ówczesnego obozu władzy ta dokumentacja nie zachowała się w sposób określany przez historyków jako dobry - mówi prezes Instytutu Pamięci Narodowej Łukasz Kamiński, który mależał
do zespołu redakcyjnego ES.
„Encyklopedia Solidarności” jest największym projektem
Stowarzyszenia Pokolenie, IPN i Oficyny Wydawniczej Volumen na temat historii „Solidarności”. Inspiracją dla rozpoczętych w 2006 roku nad nią prac była publikacja IPN z
2005 roku pt. „Droga do niepodległości. Solidarność 1980
- 2005”. Pierwsza część „Encyklopedii Solidarności” ukazała się w 2010 roku z okazji 30 rocznicy powstania związku.
W drugim tomie „Encyklopedii Solidarności” znaleźć
można ponad dwadzieścia biogramów i haseł związanych
z regionem Podbeskidzie. Są tam między innymi biogramy takich działaczy „Solidarności” jak Adam Gwiżdż, Kazimierz Jafernik, Jerzy Borowski, Tadeusz Krywult, Jerzy Binkowski, Dariusz Mrzygłód, Julian Pichur, Wiesław
Wróbel czy Jerzy Hilbrycht. Są też hasła dotyczące podbeskidzkich pism podziemnych („Solidarność Podbeskidzia”,
„Drzazga”, „Solidarni”) oraz tajnych struktur związkowych,
działających na terenie regionu.

