II ✽ SOLIDARNOŒÆ PODBESKIDZIA

Trzydziesta rocznica strajku

Dobiegły końca uroczyste obchody trzydziestej rocznicy zwycięskiego zakończenia dziesięciodniowego strajku general−
nego na Podbeskidziu. Uroczystości te były w naszym regionie także zwieńczeniem rozpoczętych w połowie ubiegłego
roku jubileuszowych obchodów trzydziestej rocznicy powstania NSZZ „Solidarność”.
Pierwsza czêœæ obchodów rocznicy podbeskidzkiego
strajku odby³a siê w sobotê, 5 lutego, w Bielskim Centrum Kultury. Tam o wydarzeniach sprzed trzydziestu
lat na Podbeskidziu w kontekœcie ogólnopolskim mówi³
profesor Jan ¯aryn, historyk z warszawskiej centrali Instytutu Pamiêci Narodowej. W swym wyst¹pieniu podkreœli³, ¿e bielski protest by³ wyj¹tkowy w skali ca³ego
kraju przynajmniej z dwóch powodów. By³ to strajk czysto polityczny, bo miejscowa „Solidarnoœæ” nie wysunê³a ¿adnego postulatu ekonomicznego, domagaj¹c siê wy³¹cznie odwo³ania skompromitowanych przedstawicieli
w³adz. Po drugie, niezwyk³e by³o zaanga¿owanie Koœcio³a katolickiego w rozwi¹zanie tego konfliktu. Nigdy wczeœniej hierarchowie koœcielni nie w³¹czali siê tak jawnie
do negocjacji, nie udzielali te¿ porêki podpisywanym porozumieniom. Tak¹ postawê biskupów profesor ¯aryn t³umaczy³ ich obaw¹ o losy strajkuj¹cych, gdy¿ w Warszawie pojawi³y siê plotki o mo¿liwym wkroczeniu na Podbeskidzie wojsk... czechos³owackich! - Niestety, nie uda³o
mi siê znaleŸæ potwierdzenia tych pog³osek. Osobiœcie

W Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych im. Armii Krajowej w Bielsku-Bia³ej odby³ siê fina³ miêdzyszkolnego
konkursu historycznego, poœwiêconego historii „Solidarnoœci”. Uczestniczyli w nim reprezentanci dziewiêciu
szkó³ ponadgimnazjalnych z Cieszyna, Wis³y, ¯ywca i
Bielska-Bia³ej.
- Ten konkurs wzbogaca³ nasz program obchodów 30lecia powstania „Solidarnoœci”. Chcieliœmy mieæ tak¿e
edukacyjn¹ ofertê dla m³odych ludzi. Inicjatywa wysz³a
od m³odego historyka z Zespo³u Szkó³ im. Armii Krajowej, Jacka Szpaka, a pomoc okaza³ nam miêdzy innymi
katowicki oddzia³ Instytutu Pamiêci Narodowej - mówi
Marcin Tyrna, przewodnicz¹cy podbeskidzkiej „Solidarnoœci”, który uczestniczy³ w podsumowaniu konkursu i
rozdaniu nagród.
Pytania, u³o¿one w Instytucie Pamiêci Narodowej,
nie nale¿a³y do ³atwych. Jaki tytu³ nosi³ dokument pro-

Uczestnicy konkursowych zmagañ w chwilê po og³oszeniu wyników.

taka interwencja wydaje mi siê ma³o prawdopodobna,
ale faktem jest, ¿e biskupi mówili o niej g³oœno na swych
naradach - doda³ historyk.
Wspomnienia od¿y³y tak¿e, gdy na scenie BCK pojawili siê nieliczni sygnatariusze porozumienia sprzed
trzydziestu lat: Henryk Juszczyk, Jaros³aw Kolmer i
mieszkaj¹cy od lat w Szwecji przywódca tamtego strajku, Patrycjusz Kosmowski. Tak¿e wœród blisko 500 osób
zebranych na widowni by³o sporo uczestników tamtego strajku. - Dziêkujê wam wszystkim, ¿e w okresie próby byliœcie tam, gdzie trzeba by³o byæ, ¿e wykonaliœcie
swoje zadanie. Mo¿emy byæ dumni z naszej historii, bo
by³ to nasz wk³ad w historiê „Solidarnoœci” i historiê
Polski - mówi³ do zebranych w BCK przewodnicz¹cy
podbeskidzkiej „Solidarnoœci” Marcin Tyrna. Doda³, ¿e
czas wspominania czasu sprzed trzydziestu lat to tak¿e
okazja do refleksji nad obecn¹ sytuacj¹ w naszym kraju. - Wszyscy widzimy, ¿e nie jest dobrze. Uda³o siê nam

gramowy, opublikowany w 1979 roku przez Leszka
Moczulskiego? Jakie pisma wydawane by³y poza cenzur¹ przed sierpniem 1980 roku? Kto i kiedy podpisa³
porozumienie koñcz¹ce sierpniowe strajki w Szczecinie? Kogo pobi³a milicja w Bydgoszczy w marcu 1981
roku? Jak siê nazywa³y wiejskie zwi¹zki zawodowe,
zarejestrowane w maju 1981 roku? Na ile lat wiêzienia zosta³ skazany po wprowadzeniu stanu wojennego
szef podbeskidzkiej „Solidarnoœci” Patrycjusz Kosmowski? Kto i gdzie powiedzia³: „Solidarnoœæ ¿yje,
bo ty odda³eœ za ni¹ ¿ycie!”? Jak siê nazywa³ warszawski maturzysta, œmiertelnie pobity przez milicjê w maju
1983 roku? Uczestnicy konkursu musieli znaæ odpowiedzi na te i dziesi¹tki innych, równie trudnych pytañ. Wczeœniej przeszli przez sito eliminacyjne - konkursy szkolne odby³y siê 13 grudnia ubieg³ego roku.
Do bielskiego fina³u, który odby³ siê 7 lutego, zakwa-

Pami¹tkowe zdjêcie trójki laureatów wraz z organizatorami i patronami konkursu.

wywalczyæ wolnoœæ, ale wci¹¿
mamy problemy, by j¹ uczciwie,
sprawiedliwie zagospodarowaæ podkreœli³ Tyrna.
Podobnie mówi³ specjalny
goœæ uroczystoœci, szef Komisji
Krajowej NSZZ „Solidarnoœæ”,
Piotr Duda. - ¯yjemy dziœ w wolnym kraju, ale nie wolnym od patologii: niewyp³acania wynagrodzeñ, szykanowania zwi¹zkowców. Polska jest dziœ podzielona.
Dlatego „Solidarnoœæ” musi pamiêtaæ o s³owach Jana Paw³a II,
¿e w³adza przechodzi z r¹k do
r¹k, ale my zwi¹zkowcy musimy
byæ z ludŸmi. Nie wolno nam zapomnieæ o tych, o których dziœ nie
pamiêta pañstwo - ubogich, bezrobotnych - mówi³ do
zgromadzonych Piotr Duda.
Symboliczny by³ fakt, ¿e w³aœnie podczas tej uroczystoœci przewodnicz¹cy KK wrêczy³ statuetkê „Zwi¹zkowca Roku” Miros³awowi Kitowskiemu, bezprawnie zwolnionemu z pracy szefowi „Solidarnoœci” w cieszyñskiej
spó³ce PPG Polifarb.
W trakcie jubileuszowych uroczystoœci w BielskuBia³ej oœmiu dzia³aczom zwi¹zkowym przyznano tytu³y
„Zas³u¿ony dla podbeskidzkiej Solidarnoœci”. Otrzymali je: Wies³awa Jakubiec, Jaros³aw Kolmer, Alfred Holisz, Tadeusz Mendrek, Ludwik Ogiñski i Stefan Mizera
oraz - poœmiertnie - Antoni Bobowski i Stefan Zuber.
Na zakoñczenie tej czêœci jubileuszowych obchodów
wyst¹pi³ Jan Pietrzak. Uczestnicy uroczystoœci dobrze
pamiêtali, ¿e to jego pieœñ „¯eby Polska by³a Polsk¹”
by³a trzydzieœci lat temu nieformalnym hymnem strajkuj¹cych.

lifikowa³o siê dwudziestu piêciu uczniów z dziewiêciu placówek.
Z fina³owymi pytaniami najlepiej poradzi³a sobie Michalina Wojacka z I LO w Cieszynie. Na drugim miejscu
uplasowa³ siê Mariusz Bielesz z cieszyñskiego Kopernika. Trzecie miejsce przypad³o Natalii Czul z Zespo³u Szkó³
Mechaniczno-Elektrycznych w ¯ywcu. Trzeba przyznaæ,
¿e gratulacje nale¿¹ siê wszystkim uczestnikom za to, ¿e
odwa¿yli siê zmierzyæ z tak trudnym tematem. - To niedaleka historia. Wspó³tworzyli j¹ wasi ojcowie, wasze mamy.
Warto siê zainteresowaæ tymi dziejami, warto poznaæ
uczestników i œwiadków tych nieodleg³ych wydarzeñ mówi³ podczas podsumowania konkursu przewodnicz¹cy
podbeskidzkiej „Solidarnoœci” Marcin Tyrna.

Zwyciêska reprezentacja z I Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Antoniego Osuchowskiego w Cieszynie - od prawej:
Natalia Siuzdak, Michalina Wojacka i Magdalena Bogacz
oraz ich opiekun, Dawid Czakon. Na zdjêciu zabrak³o drugiej opiekunki zwyciêskich uczennic, Klaudii Wybraniec.

