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Powód do dumy i zadumy

ROCZNICA SIERPNIA ’80
Zbliża się 34. rocznica historycznego zwycięstwa polskich robotników, całego społeczeństwa naszej Ojczyzny. Porozumienia Sierpniowe, podpisane 31 sierpnia 1980 roku w
Gdańsku, otworzyły drogę do działalności Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, wielkiego ruchu społecznego, który szybko skupił w swych szeregach 10 milionów Polaków.

W ramach obchodów 34. rocznicy podpisania
Porozumień Sierpniowych podbeskidzka „Solidarność” przygotowała wiele okolicznościowych spotkań. Pierwsze z nich - związkowy festyn rodzinny - jest już za nami (patrz fotoreportaż na stronie
IV), ale możemy jeszcze wziąć udział w kolejnych
imprezach. W sobotę, 6 września, odbędzie się kolejny Ogólnopolski Rajd Górski „Solidarności”, tradycyjnie organizowany przez suski oddział naszego
związku. Rajdowe trasy, podobnie jak poprzednio,
prowadzić będą na Groń Jana Pawła II. Szczegółowe informacje zostały rozesłane do zakładowych organizacji związkowych, można je też znaleźć na internetowej stronie Zarządu Regionu Podbeskidzie
(www. solidarnosc.org.pl/bbial). Tam też znajdą się
wkrótce szczegółowe informacje, dotyczące naszego kolejnego spotkania. Będzie to rocznicowa msza
święta, odprawiona w sobotnie południe, 13 września, na szczycie Matyska w Radziechowach. Eucharystię poprzedzi nabożeństwo Drogi Krzyżowej, które rozpocznie się u podnóża Matyski.
Zapraszamy do udziału w tych spotkaniach!

Sierpień 1980 na Podbeskidziu

GORĄCE LATO

Sierpniowe strajki były odpowiedzią społeczeństwa polskiego na deptanie ludzkiej godności, na nieposzanowanie demokracji, na knebel cenzury, dławiący każdą niezależną myśl i słowo. Były dramatycznym wołaniem o wolność dla każdego człowieka i całej naszej Ojczyzny.
Droga do tej wolności była jeszcze długa, ale już
nic nie było w stanie powstrzymać rozbudzonych w
1980 roku aspiracji Polaków, ich marzeń o wolności. W 1989 roku Polska stała się krajem wolnym i
niepodległym. Jednak to był dopiero początek, ponieważ przed społeczeństwem polskim stanęły nowe
wyzwania i nowe problemy. Wolność bowiem, tak
wytęskniona, okupiona cierpieniem i krwią, nie została nam jedynie dana ale - jak nauczał nasz święty
rodak Jan Paweł II - także zadana.
Choć 34 lata temu nikt o tym nie śnił, to dziś wiemy, że sierpień 1980 roku był początkiem końca totalitarnego systemu komunistycznego, który po ostat-

Śp. Teresa Piwowarczyk

POŻEGNANIE

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że
16 lipca 2014 roku w wieku 70 lat po długiej i ciężkiej
chorobie zmarła nasza koleżanka śp. TERESA PIWOWARCZYK.
W 1980 roku Teresa Piwowarczyk była założycielką
i przewodniczącą NSZZ „Solidarność” w Wojewódzkim
Zarządzie Rozbudowy Miast i Osiedli Wiejskich w Biel-

niej wojnie został siłą narzucony krajom środkowej
i wschodniej Europy. To w Polsce zaczął się kruszyć
dzielący Europę Berliński Mur. Dlatego rocznica
sierpniowych strajków winna być zawsze - teraz i w
przyszłości - powodem do naszej dumy.
Jest wciąż wiele codziennych niedostatków, jest
wiele błędów w odbudowywaniu naszej Ojczyzny i
zagospodarowywaniu naszej wolności. Rzeczywistość wciąż różni się od naszych marzeń. Wiele jest
jeszcze w naszym kraju do zmienienia, do naprawy. „Solidarność” nie ucieka od odpowiedzialności
za przyszłość naszej Ojczyzny i nadal chce aktywnie uczestniczyć w zapoczątkowanych w 1980 roku
zmianach. Przede wszystkim jednak „Solidarność’
chce jak najlepiej wypełniać podstawowe zadania
wolnego związku zawodowego - bronić praw i godności ludzi pracy. To nasz najważniejszy obowiązek.
Przewodniczący Zarządu Regionu Podbeskidzie
MAREK BOGUSZ
sku-Białej, podczas strajku generalnego na Podbeskidziu
w styczniu i lutym 1981 roku wchodziła w skład Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego NSZZ „Solidarność”
z siedzibą w ZPW „Bewelana”. W stanie wojennym była
m.in. kolporterką prasy podziemnej, w ostatnich latach należała do Terenowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” przy Zarządzie Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”. Przez wiele lat była też aktywnym członkiem
Klubu Inteligencji Katolickiej w Bielsku-Białej.
Zapamiętamy Ją jako serdeczną Koleżankę, dobrą i
życzliwą dla innych ludzi, wrażliwą na sprawy społeczne.
Mężowi Bogdanowi, krewnym i przyjaciołom Zmarłej składamy najserdeczniejsze wyrazy współczucia i solidarności w bólu.
Koleżanki i koledzy z podbeskidzkiej „Solidarności”

● 16 lipca 1980 roku - czterogodzinny strajk ekonomiczny na Wydziale Montażu Syreny bielskiego zakładu Fabryki Samochodów Małolitrażowych.
● 8 sierpnia - kilkugodzinny, socjalny strajk w bielskim
„Lenko”; wśród załogi Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa
Komunikacji w Bielsku-Białej początek zbierania podpisów
pod socjalnymi postulatami załogi.
● 11 sierpnia - trzygodzinny strajk ekonomiczny na oddziale kół zębatych bielskiej „Befamy”.
● 13 sierpnia - w Bielsku-Białej Roman Walczak, kierowca Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacji, przekazuje dyrekcji listę postulatów z podpisami ponad 150 pracowników zakładu.
● 24 sierpnia - masówka w bielskiej „Apenie”, której uczestnicy wspierają postulaty strajkujących zakładów Wybrzeża.
● 26 sierpnia - jednodniowy strajk solidarnościowy w Bielskiej Fabryce Armatur „Befa”.
● 27 sierpnia - początek strajku w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Komunikacji w Bielsku-Białej, żaden autobus nie
wyjeżdża na miasto.
● 28 sierpnia - początek strajków w bielskich zakładach PKS-ie, drugim oddziale „Transbudu”, „Befamie”, na pierwszych wydziałach Fabryki Samochodów Małolitrażowych
oraz w PKS i MPK w Oświęcimiu, a także w Andrychowskiej Fabryce Maszyn i Fabryce Wtryskarek w Wadowicach.
W wielu innych zakładach odbywają się spontaniczne masówki załóg, w trakcie których formułowane są postulaty
pod adresem dyrekcji oraz wyrazy solidarności z Gdańskiem.
● 29 sierpnia - rozpoczyna się solidarnościowy strajk w bielskiej FSM, w MPK i PKS w Żywcu, w oddziałach towarowych PKS w Oświęcimiu i Kętach, w żywieckim „Transbudzie”, a także w cieszyńskim oddziale PKS. Warunkowo zawiesza swój strajk załoga „Befamy”.
● 30 sierpnia - na Podbeskidziu kończą się strajki oświęcimskiego oddziału towarowego PKS, żywieckiego PKS, MPK
i „Transbudu”, wadowickiej Fabryki Wtryskarek. Trwają
solidarnościowe strajki w oddziale towarowym PKS w Kętach, w bielskim FSM, „Transbudzie”, PKS-ie i MPK oraz
cieszyńskim PKS-ie.
● 31 sierpnia - kończą się ostatnie solidarnościowe strajki
na Podbeskidziu.
● 11 września - w Bielsku-Białej odbywa się spotkanie
przedstawicieli trzydziestu zakładów z Podbeskidzia; utworzony zostaje Międzyzakładowy Komitet Założycielski Niezależnych Związków Zawodowych, na czele którego staje
Patrycjusz Kosmowski, inżynier z bielskiego WPK.
Jeszcze we wrześniu w wielu zakładach pracy na Podbeskidziu wybuchały strajki i protesty. Tak było między innymi w Zakładach nr 4 i 5 FSM (Kuźnia i Odlewnia Skoczów)
oraz Zakładzie nr 3 FSM (Kuźnia Ustroń), „Polifarbie” w
Cieszynie, Zakładach Metali Lekkich w Kętach, Zakładach
Szybowcowych „Delta” w Bielsku-Białej, w Spółdzielniach
Kółek Rolniczych w Wieprzu, Wilkowicach i Oświęcimiu, w
Państwowym Ośrodku Maszynowym w Okrajniku, „Transmeblach” w Jasienicy oraz w Zakładach Papierniczych w
Żywcu i na Poczcie Głównej w Bielsku-Białej.
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