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Przed Sierpniem 1980 r. dzia∏alnoÊç opozycji demokratycz-
nej na Podbeskidziu by∏a nieznaczna, polega∏a mi´dzy inny-
mi na kolportowaniu biuletynów „drugiego obiegu”, czym si´ 
zajmowa∏ Stanis∏aw Skwierawski, pracownik Elektrociep∏owni, 
brutalnie szykanowany przez SB, póêniej jeden z ofiarnych 
dzia∏aczy podziemnej „SolidarnoÊci”, a tak˝e wspó∏pracujàcy  
z nim Zdzis∏aw Mnich. Mieli kontakt z Kazimierzem Âwito-
niem oraz jego inicjatywà Wolnych Zwiàzków Zawodowych.

Organizacja struktur

Prze∏omem, podobnie jak dla ca∏ego kraju, by∏y strajki na 
Wybrze˝u. Jako pierwsza zastrajkowa∏a 27 sierpnia komunika-
cja miejska w Bielsku-Bia∏ej: WPK i PKS. Na czele komitetu 
strajkowego w WPK stanà∏ kierowca Roman Walczak, którego 
nast´pnie wspar∏ in˝. Patrycjusz Kosmowski. Cz∏onkami pierw-
szego komitetu strajkowego na Podbeskidziu zostali oprócz nich 
tak˝e m.in. bracia Z.A. Paterkowie, J. Marcinek, J. Berezowski,  
S. Wajdzik, G. Batelta, A. Michura. Wkrótce do strajku 
przy∏àczy∏y si´ bazy Transbudu kilku miastach regionu oraz 
najwi´ksze zak∏ady Podbeskidzia: „Befama” i FSM. Solidaryzo-
wano si´ z 21 postulatami z Wybrze˝a, a tak˝e wysuwano w∏asne, 
dotyczàce p∏acy i spraw socjalnych. We wrzeÊniu komitety 
za∏o˝ycielskie „SolidarnoÊci” powsta∏y w wi´kszoÊci zak∏adów 
pracy Podbeskidzia. W tworzeniu organizacji zwiàzkowych 
brali udzia∏ ludzie wywodzàcy si´ z ró˝nych Êrodowisk pra-
cowniczych, choç decydujàcà rol´ odgrywali robotnicy. War-
to zauwa˝yç, ˝e do tworzenia „SolidarnoÊci” w∏àcza∏o si´ 
tak˝e wielu cz∏onków PZPR, m.in. Wac∏aw Szlegr, do sierp-
nia 1980 r. dzia∏acz organizacji zak∏adowej, a póêniej jeden  
z najwa˝niejszych dzia∏aczy Zwiàzku, aresztowany i skazany  
w stanie wojennym.

11 wrzeÊnia 1980 r. na zebraniu, w którym wzi´li udzia∏ 
przedstawiciele 29 komitetów i komisji pracowniczych, utwo-
rzony zosta∏ Mi´dzyzak∏adowy Komitet Za∏o˝ycielski (MKZ), 
który swà pierwszà siedzib´ mia∏ w lokalu miejskiej organi-
zacji „Pax” w Bielsku-Bia∏ej (ul. Bohaterów Warszawy). Pra-
cami MKZ kierowa∏o czteroosobowe Prezydium w sk∏adzie: 
Patrycjusz Kosmowski – przewodniczàcy, Roman Walczak – 
wiceprzewodniczàcy, Roman Pisulak – II wiceprzewodniczàcy, 
Kazimierz Szmigiel – sekretarz. Powo∏ano wówczas tak˝e czte-
ry zespo∏y robocze, ds. ∏àcznoÊci (Antoni W∏och, Krzysztof 
Kierepka, Marek Wojtas, Józef Urbaƒczyk), organizacyjny (Ma-
ria Zdasienia, Jaros∏aw Kolmer), propagandy i informacji (An-
drzej Zajàc), gospodarczy (Maria ¸ojewska). Na spo∏ecznego 
doradc´ powo∏ano Zdzis∏awa Mnicha. Kolejnym etapem or-
ganizacji Zwiàzku by∏o zebranie 25 wrzeÊnia 1980 r. w MDK  
w Mikuszowicach, gdzie reprezentowanych ju˝ by∏o 46 komite-
tów za∏o˝ycielskich nowych zwiàzków. W wybranym wówczas  
13-osobowym Prezydium poza Patrycjuszem Kosmow-
skim (WPK) znaleêli si´: Antoni W∏och (FSM), Roman  
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Êrodowiska. Ustalono, ˝e obie strony zgadzajà si´, aby 
komisja powo∏ana na sesji Wojewódzkiej Rady Naro-
dowej wraz z przedstawicielami „SolidarnoÊci” zbada∏a 
wszystkie postawione zarzuty. Rych∏o jednak si´ okaza∏o, 
˝e przedstawiciele Zwiàzku nie byli dopuszczeni do prac 
komisji. Po kolejnych interwencjach komisja rozpocz´∏a 
prace, zakoƒczone dopiero przyj´ciem raportu 23 stycz-
nia 1981 r. Wojewoda bielski Józef ¸abudek nie zaakcep-
towa∏ tych ustaleƒ. Pomimo tego komisja wnioskowa∏a, 
aby WRN wystàpi∏a do ministra K´py o pociàgni´cie 
do odpowiedzialnoÊci s∏u˝bowej osób, które dzia∏ajàc  
w administracji paƒstwowej szczebla wojewódzkiego i pod-
stawowego dopuÊci∏y si´ ra˝àcych niedociàgni´ç wykazanych 
w sprawozdaniu. 

W sytuacji, gdy by∏o wiadomo, ˝e WRN nie jest w∏adna 
dokonaç zmian kadrowych w aparacie administracyjnym, 
18 stycznia 1981 r. MKZ w imieniu 350 zak∏adów pra-
cy województwa bielskiego za˝àda∏ przyjazdu kompeten-
tnej rzàdowej komisji, która rozpatrzy∏aby zarzuty posta-
wione przedstawicielom partyjnych w∏adz miasta i regio-
nu. W odpowiedzi w∏adze sugerowa∏y, aby zaczekaç do 
kolejnej sesji WRN. Wnioski z sesji mia∏y ewentualnie 
sk∏oniç rzàd do podj´cia decyzji. Kierownictwo „Soli-
darnoÊci” odczyta∏o odpowiedê jako gr´ na zw∏ok´. Tym 
bardziej, ˝e wiele stawianych od dwóch miesi´cy zarzu-
tów zosta∏o potwierdzonych we wspólnym raporcie ko-
misji WRN. 22 stycznia odby∏o si´ spotkanie przedstawi-
cieli komisji zwiàzkowych ze 116 najwi´kszych zak∏adów 
pracy Podbeskidzia. Wyznaczono kolejny termin roz-
mów delegacji rzàdowej oraz zapowiedziano og∏oszenie 
pogotowia strajkowego. By∏o to ultimatum, które w ra-
zie niespe∏nienia ˝àdaƒ MKZ musia∏o doprowadziç do 
dalszej eskalacji konfliktu. Nie zapobieg∏y jej rozmowy 
MKZ z szefem wojewódzkiej organizacji partyjnej Józe-
fem Buziƒskim oraz przedstawicielami sekretariatu KW 
PZPR w Bielsku-Bia∏ej. Proponowali oni, aby „Solidar-
noÊç” wstrzyma∏a si´ z ostatecznà decyzjà do nast´pnej 
sesji WRN. 

26 stycznia Mi´dzyzak∏adowa Komisja Zwiàzkowa 
przekszta∏ci∏a si´ w Mi´dzyzak∏adowy Komitet Strajko-
wy. W jego sk∏ad wchodzi∏o 107 osób reprezentujàcych 
za∏ogi 54 wytypowanych zak∏adów pracy z ca∏ego Podbe-
skidzia. We wtorek 27 stycznia rozpoczà∏ si´ strajk gene-
ralny w ca∏ym województwie bielskim. Nie strajkowa∏a 
tylko s∏u˝ba zdrowia, telekomunikacja, s∏u˝by zaopatrze-
niowe, obs∏ugi linii technologicznych o ruchu ciàg∏ym 
oraz kolejarze. 30 stycznia dosz∏o do d∏ugo oczekiwanej 
sesji WRN, której przewodniczy∏ Jan Grzbiela. Uczestni-
czy∏ w niej tak˝e minister K´pa. SpoÊród 123 radnych, 
61 g∏osowa∏o za udzieleniem wotum zaufania dla woje-
wody Józefa ¸abudka, przeciw by∏o 57, natomiast  
5 wstrzyma∏o si´ od g∏osowania. Tymczasem strajk si´ 
rozszerza∏ w ca∏ym województwie i otrzyma∏ wsparcie ze 
strony wielu regionów Polski. Z perspektywy czasu 
mo˝na powiedzieç, ˝e strajk nie by∏ najlepiej przygoto-
wany, okaza∏o si´ te˝, ˝e nie wszystkie zarzuty znalaz∏y 
potwierdzenie. Jednak dla spo∏eczeƒstwa by∏ on przede 
wszystkim czytelnym sygna∏em, ˝e czas bezkarnoÊci dla 

„towarzyszy” rzeczywiÊcie si´ zakoƒczy∏. Do Komitetu 
Strajkowego w „Bewelanie” zg∏asza∏o si´ wiele osób, 
oferujàc swà pomoc oraz przynoszàc kolejne informacje 
o nadu˝yciach, a czasem zwyk∏ym z∏odziejstwie ludzi  
z kr´gu partyjnej nomenklatury. W∏adze administracyj-
ne i wojewódzkie by∏y zupe∏nie bezradne. Komitet Straj-
kowy sta∏ si´ faktycznym oÊrodkiem w∏adzy w regionie, 
a jego autorytet by∏ uznawany przez wi´kszoÊç obywate-
li. Centralne w∏adze partyjne d∏ugo nie chcia∏y doprowa-
dziç do rozwiàzania konfliktu, obawiajàc si´, ˝e spe∏-
nienie ˝àdaƒ strajkujàcych, a wi´c odsuni´cie od w∏adzy 
skompromitowanego uk∏adu, b´dzie precedensem do po-
dobnych dzia∏aƒ w innych regionach kraju. Zapalnà sy-
tuacj´ rozwiàza∏a misja mediacyjna, której na proÊb´ Le-
cha Wa∏´sy podjà∏ si´ sekretarz Konferencji Episkopatu 
Polski bp Bronis∏aw Dàbrowski. Wa∏´sa, który poczàt-
kowo przeciwny by∏ strajkowi, w koƒcu przyjecha∏ do 
Bielska-Bia∏ej. Widzàc determinacj´ ca∏ego regionu, po-
par∏ postulaty i wraz ze strajkujàcymi w „Bewelanie” 
czeka∏ na wynik negocjacji prowadzonych przez Komisj´ 
Rzàdowà oraz MKS. Zakoƒczy∏y si´ one nad ranem 6 lu-
tego 1981 podpisaniem porozumienia, które by∏o 
cz´Êciowym sukcesem strajkujàcych. Tekst porozumie-
nia podpisali: ze strony Komisji Rzàdowej minister Józef 
K´pa i zast´pca przewodniczàcego Rady Paƒstwa, prof. 
Jan Szczepaƒski, wiceminister Czes∏aw Kotela, prof. Ka-
zimierz Siarkiewicz, Józef Skweres, Stanis∏aw Kozakie-
wicz, a ze strony „SolidarnoÊci” Lech Wa∏´sa oraz  
w imieniu MKS Patrycjusz Kosmowski, Wac∏aw Szlegr, 
Antoni W∏och, Jaros∏aw Kolmer, Tomasz ¸agowski, Ma-
rek Misiorowski, Kazimierz Szmigiel, Andrzej Wieczo-
rek, Marek Wojtas, Wies∏aw Wróbel i Andrzej Zajàc. 

Tego samego dnia na nadzwyczajnej sesji Wojewódz-
kiej Rady Narodowej w Bielsku-Bia∏ej minister Jó-
zef K´pa oÊwiadczy∏, ˝e zgodnie z porozumieniem pre-
zes Rady Ministrów przyjà∏ rezygnacj´ wojewody biel-
skiego Józefa ¸abudka oraz wicewojewodów Antonie-
go Kobieli i Antoniego Urbaƒca. Wkrótce straci∏ sta-

Pisulak (Transbud), Kazimierz Szmigiel (FSM), An-
drzej Zajàc („Metalplast”), Marek Wojtas („Befa-
ma”), Zdzis∏aw Mnich (rencista), Ewa Szostakowska 
(PZL), Wac∏aw Szlegr (Zak∏ad Energetyczny), Jerzy 
Hilbrycht (MKZ ˚ywiec), Jerzy Urbaƒczyk (Zak∏ady 
Chemiczne OÊwi´cim), Henryk Juszczyk („Befa-
ma”), Wies∏aw Wróbel („Befa”), Krzysztof Kierep-
ka („Bielska Dzianina”), Marek Misiorowski (NBP), 
Stanis∏aw Âwierczek („Apena”). Po zmianach personal-
nych na poczàtku 1981 r. ukszta∏towa∏o si´ Prezydium  
w sk∏adzie, w którym pracowa∏o do pierwszego regionalne-
go Walnego Zebrania Delegatów: Patrycjusz Kosmowski 

– przewodniczàcy, Antoni W∏och – wiceprzewodniczàcy, 
Wac∏aw Szlegr – wiceprzewodniczàcy oraz cz∏onkowie 
Prezydium: Andrzej Zajàc, Marek Wojtas, Wies∏aw Wró-
bel i Henryk Juszczyk. Wa˝nym elementem integrujàcym 
struktury Zwiàzku na Podbeskidziu by∏y organizowa-
ne w ka˝dy czwartek zebrania przedstawicieli organiza-
cji zak∏adowych w Êwietlicy ZPW „Bewelana” w Bielsku-
Bia∏ej.

Na Âlàsku Cieszyƒskim jednym z pierwszych oÊrodków, 
gdzie zacz´∏y powstawaç niezale˝ne struktury zwiàzkowe, 
by∏ Zak∏ad Opieki Zdrowotnej w Cieszynie. Dzia∏ali tam 
m.in. dr Adam Nawrot oraz Alfred Holisz. Komórki „Soli-
darnoÊci” powstawa∏y tak˝e w „Polifarbie”, „Celmie”, „Ter-
mice” i „Elektrometalu”. Zak∏ady z Cieszyna poczàtkowo 
rejestrowa∏y si´ w Mi´dzyzak∏adowym Komitecie Robotni-
czym Jastrz´bie, dopiero póêniej przenios∏y si´ do Regionu 
Podbeskidzie. Na czele powsta∏ego w 1981 r. Podregionu 
Cieszyn stanà∏ Stanis∏aw Matl z „Fachu”. Cz∏onkami w∏adz 
regionalnych zostali tak˝e Stanis∏aw Marcinika i Tadeusz 
Malejko oraz Jerzy Górniak z „Polifarbu”. Silnym oÊrod-
kiem zwiàzkowym na Âlàsku Cieszyƒskim by∏y te˝ zak∏ady 
FSM w Skoczowie i Ustroniu. W dzia∏aniach zwiàzkowych 
na Âlàsku Cieszyƒskim wa˝nà rol´ odgrywali wówczas 
tak˝e Adam Gwi˝d˝ i Jan Mendrek z FSM oraz Stanis∏aw 
Zarzycki ze Stacji DoÊwiadczalnej PAN w Go∏yszu. 

Jesienià 1980 r. powsta∏ tak˝e Mi´dzyzak∏adowy  
Komitet Za∏o˝ycielski NSZZ „SolidarnoÊç” w ˚ywcu. 
W tamtym rejonie najwa˝niejszà rol´ odgrywa∏a organi-
zacja zwiàzkowa w „Ponarze” ˚ywiec, którà kiero-
wa∏ Jerzy Hilbrycht, pracownik OBR „Ponar”. On 
tak˝e stanà∏ na czele pierwszego MKZ ˚ywiec, jego 
zast´pcà by∏ Andrzej Wieczorek z WPK ˚ywiec,  
a cz∏onkami Komitetu byli Stanis∏aw Zacharias z Po-
naru oraz Lucjan Bi∏yk z ZOZ ˚ywiec. Silna organiza-
cja zwiàzkowa by∏a równie˝ w Fabryce Ârub w ˚ywcu,  
kierowana przez Jerzego Brzeszkiewicza. Hilbrycht do 
stanu wojennego kierowa∏ pracami ˝ywieckiej delegatu-
ry Zwiàzku.

Szybki by∏ tak˝e rozwój organizacji zwiàzkowych na 
terenie Wadowic i Andrychowa. Tamtejsze zak∏ady pracy  
w paêdzierniku 1980 r. afiliowa∏y si´ do Mi´dzyzak∏adowego 
Komitetu Za∏o˝ycielskiego w Krakowie. Jesienià 1980 r. 
powsta∏ Komitet Koordynacyjny NSZZ „SolidarnoÊç”  
Ziemi Wadowickiej,  który tworzyli  m.in.  Lech  

Kasperek z Wytwórni Silników Wysokopr´˝nych „Pol-
mo” Andrychów, Stanis∏aw Sordyl z Fabryki Obrabia-
rek Specjalistycznych w Andrychowie, Andrzej Chmie-
lewski z „Andropolu”. Póêniej przewodniczàcym dele-
gatury w Wadowicach zosta∏ mec. Andrzej Nowakow-
ski. W grudniu 1980 r. Zarzàd Regionu przystàpi∏ tak˝e 
do wydawania biuletynu „SolidarnoÊç Podbeskidzia”. 
Pierwszy numer zredagowa∏ Henryk Juszczyk, wówczas 
wiceprzewodniczàcy Zarzàdu Regionu.

Podbeskidzki strajk

Prze∏omowym momentem dla konsolidacji i stworzenia 
silnych struktur zwiàzkowych w regionie by∏ strajk, który 
ogarnà∏ ca∏e województwo bielskie w styczniu 1981 r. By∏a 
to pierwsza w skali ca∏ego kraju akcja o charakterze poli-
tycznym, gdy˝ skierowana g∏ównie przeciwko przejawom 
nadu˝yç i pospolitych przest´pstw kryminalnych ludzi  
z ówczesnego aparatu w∏adzy, funkcjonariuszy komite-
tów miejskiego i wojewódzkiego PZPR. 

24 listopada 1980 r. w trakcie posiedzenia nadzwyczaj-
nej sesji Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bielsku-Bia∏ej 
(dalej WRN) powo∏ana zosta∏a komisja, której zadaniem 
by∏o zbadanie zarzutów zg∏oszonych przez MKZ NSZZ 

„SolidarnoÊç” Regionu Podbeskidzia przedstawicielom 
w∏adzy. Chodzi∏o m.in. o czerpanie korzyÊci material-
nych z racji zajmowanych stanowisk, oszustw podatko-
wych oraz nieprawid∏owoÊci w rozdziale talonów samo-
chodowych i parceli budowlanych. Protestowali tak˝e gó-
rale, wyw∏aszczeni w latach siedemdziesiàtych, których 
dzia∏ki sprzedawano za bezcen ludziom z partyjnej elity.

Wkrótce po tym w Êwietlicy Zak∏adów Przemys∏u We∏-
nianego „Bewelana” zebra∏y si´ delegacje z wi´kszych 
zak∏adów pracy regionu, aby podjàç decyzje o dalszym 
przebiegu akcji. Tam odby∏y si´ tak˝e rozmowy MKZ  
z rzàdowà komisjà, kierowanà przez Józefa K´p´, mi-
nistra administracji, gospodarki terenowej i ochrony 

W podbeskidzkim strajku generalnym uczestniczy∏a te˝ za∏oga bielskiej Fabryki Samo-
chodów Ma∏olitra˝owych.

Lech Wa∏´sa uczestniczy∏ w strajkowych negocjacjach, oraz spotyka∏ si´ z pracownika-
mi, okupujàcymi swoje zak∏ady.
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czasie „SolidarnoÊç” Rolników Indywidualnych. Or-
ganizatorami byli Antoni Mleczko z Wilamowic oraz 
Mieczys∏aw Poloƒski z Andrychowa; g∏ówne oÊrodki 
znajdowa∏y si´ w Wilamowicach, Wieprzu, a tak˝e w re-
jonie Andrychowa, K´t, Wadowic, Suchej Beskidzkiej, 
Makowa Podhalaƒskiego oraz ˚ywca. Pierwszy Zarzàd 
Wojewódzki tworzyli: Mieczys∏aw Poloƒski, Adam Raj-
da z Nidku, Józef Cinal z Wieprza, Aleksy Stopa z Kle-
czy Górnej, Andrzej Zawi∏a z Babic oraz Stanis∏aw Gó-
recki ze Spytkowic. Do w∏adz krajowych NSZZ „S” RI 
na zjeêdzie w Poznaniu (marzec 1981 r.) wybrani zosta-
li Kazimierz Micherda z Witkowic k. K´t oraz Roman 
Chomicki, reprezentujàcy ko∏a ze Âlàska Cieszyƒskiego. 
23 wrzeÊnia 1981 r. w atmosferze sporów i skandali Wo-
jewódzka Komisja Za∏o˝ycielska zawiesi∏a Mieczys∏awa 
Poloƒskiego i wybra∏a na przewodniczàcego struktury 
wojewódzkiej Antoniego Mleczk´. W stanie wojennym  
z tego Êrodowiska internowani byli Roman Chomicki, 
Antoni Mleczko oraz Zbigniew Matlakiewicz, który po-
maga∏ rolnikom, jako przedstawiciel Zarzàdu Regionu 
Podbeskidzie. 

Du˝à aktywnoÊç wykazywa∏y równie˝ Êrodowiska 
studenckie. W Filii Uniwersytetu Âlàskiego w Cieszynie 
oraz Filii Politechniki ¸ódzkiej w Bielsku-Bia∏ej dzia∏a∏o 
Niezale˝ne Zrzeszenie Studentów (NZS). Jesienià 1981 r. 
znaczna cz´Êç studentów z bielskiej uczelni uczestniczy∏a 
w strajku okupacyjnym, który przerwa∏o wprowadzenie 
stanu wojennego. Maciej Wrzeszcz, przewodniczàcy Ko-
mitetu Strajkowego zosta∏ internowany, podobnie jak Jerzy  
Mikler. 

Pod patronatem Zarzàdu Regionu powsta∏a tak˝e 
Wszechnica Podbeskidzia, której pracami kierowa∏a 
Gra˝yna Staniszewska. Na spotkania i dyskusje Wszech-
nicy w klubie „Elektron” przy Elektrociep∏owni przy-
chodzi∏y nieraz setki osób, pragnàcych wys∏uchaç 
wyk∏adów z najnowszej historii Polski, Europy Wschod-
niej oraz spotkaç si´ ze znanymi dzia∏aczami opozycji. 
Wszechnica wydawa∏a biuletyn „Moim zdaniem”, reda-
gowany przez Janusza Bargie∏a, W∏odzimierza Forysia, 
Andrzeja Grajewskiego, Gra˝yn´ Staniszewskà. Innym 
przejawem o˝ywienia ˝ycia spo∏ecznego by∏a dzia∏alnoÊç 

Regionalnego Komitetu Obrony Wi´zionych za Przeko-
nania, kierowana przez Romana Walczaka i skupiajàca 
ludzi ze Êrodowisk KPN. Wydarzeniem nie tylko w ska-
li regionu by∏a uchwa∏a Komisji Zak∏adowej ˝ywie-
ckiego „Ponaru”, kierowanej przez Jerzego Hilbrychta, 
która w listopadzie 1981 r. zaproponowa∏a, aby za∏oga 
wypowiedzia∏a si´ w referendum, czy akceptuje funkcjo-
nowanie organizacji PZPR w zak∏adzie pracy. Zdecydo-
wana wi´kszoÊç za∏ogi opowiedzia∏a si´ za usuni´ciem 
komitetu partyjnego z zak∏adu pracy. Sprawa by∏a szero-
ko komentowana w ca∏ym kraju. Szereg innych komisji 
gotowych by∏o naÊladowaç ten przyk∏ad. Natomiast dla 
propagandy partyjnej referendum w „Ponarze” by∏o jesz-
cze jednym dowodem na to, ˝e „SolidarnoÊç” szykuje si´ 
do przej´cia w∏adzy w kraju.

W ciàgu kilku miesi´cy uda∏o si´ stworzyç na Podbe-
skidziu dobrze funkcjonujàcà struktur´ „SolidarnoÊci”, 
która sta∏a si´ najwa˝niejszym czynnikiem przemian. 
Dzia∏acze zwiàzkowi nie tylko zajmowali si´ problemami 
swych zak∏adów pracy, lecz tak˝e interweniowali cz´sto 
w sytuacjach konfliktowych w ca∏ym regionie. Ludzie 
przychodzili do siedziby w∏adz zwiàzkowych, aby szukaç 
sprawiedliwoÊci i pomocy w swych ró˝nych problemach 
i k∏opotach. Kadr´ Zwiàzku stanowili g∏ównie ludzie 
m∏odzi, przewa˝nie ze Êrednim wykszta∏ceniem. Zosta-
li wy∏onieni na fali spo∏ecznego buntu i niezadowolenia. 
Wi´kszoÊç z nich nie mia∏a wielkiego doÊwiadczenia, za 
to ogromny zapa∏ i pragnienie zmiany sytuacji w kraju. 
Dla wi´kszoÊci dzia∏aczy zwiàzkowych by∏a to pierwsza 
próba aktywnoÊci spo∏ecznej, dlatego nie zawsze umia-
no sobie radziç z konfliktami, zw∏aszcza ˝e cz´Êç z nich 
by∏a wyraênie prowokowana przez aparat bezpieczeƒstwa 
i PZPR. 

S∏u˝ba Bezpieczeƒstwa dobrze orientowa∏a si´ w sytua-
cji Zwiàzku. Tajni wspó∏pracownicy byli obecni praktycz-
nie we wszystkich wa˝niejszych komisjach zak∏adowych, 
a tak˝e na szczeblu w∏adz regionalnych. Cz´Êç z nich jest 
ju˝ obecnie znana. Inni powinni zostaç zdemaskowani  
w trakcie opracowania zasobów archiwalnych zgroma-
dzonych przez Instytut Pami´ci Narodowej. Autor na 
u˝ytek tej publikacji zdecydowa∏ si´ nie podawaç zna-
nych mu pseudonimów tajnych wspó∏pracowników, 
choç w niektórych wypadkach dowody ich agenturalnej 
wspó∏pracy sà oczywiste. Powinno to nastàpiç w specjal-
nym opracowaniu, które b´dzie omawia∏o t´ problema-
tyk´ w ca∏ej z∏o˝onoÊci oraz ze ÊwiadomoÊcià, jak bar-
dzo ró˝ny by∏ stopieƒ szkodliwoÊci tej wspó∏pracy oraz 
jak powik∏ane i niejednoznaczne by∏y ludzkie wybory. 
Z ca∏à stanowczoÊcià trzeba jednak stwierdziç, ˝e nigdy 
SB nie uda∏o si´ wp∏ywaç na decyzje podejmowane przez 
struktury zwiàzkowe na Podbeskidziu, chocia˝ jej funk-
cjonariusze byli o nich informowani przez siatk´ tajnych 
wspó∏pracowników. Ogromny ruch masowy, jakim wów-
czas by∏a „SolidarnoÊç” na Podbeskidziu, wymknà∏ si´ 
spod partyjnej kontroli, zw∏aszcza ˝e ludzie przestali si´ 
baç i uwierzyli, ˝e mo˝liwe sà zmiany.

nowisko tak˝e prezydent Bielska-Bia∏ej, Marian Ka∏oƒ 
oraz wielu urz´dników w administracji wojewódzkiej 
oraz miejskiej. Dyrektorem naczelnym Fabryki Samo-
chodów Ma∏olitra˝owych przesta∏ byç Ryszard Dzio-
pak. Odwo∏ano te˝ naczelników gmin: Istebna, JeleÊnia, 
Przeciszów, Rajcza, Ujso∏y. Zmiana nastàpi∏a tak˝e  
w wojewódzkiej i miejskiej organizacji PZPR. Nowym 
szefem KW PZPR w Bielsku-Bia∏ej zosta∏ Andrzej Gdu-
la, póêniej wiceminister spraw wewn´trznych i wa˝na 
postaç w czasie przygotowywania rozmów „okràg∏ego 
sto∏u” jesienià 1988 r. Do odpowiedzialnoÊci karnej  
zosta∏ te˝ póêniej pociàgni´ty komendant wojewódzki 
MO p∏k Ryszard Witek. 

Strajk na Podbeskidziu by∏ pierwszym w Polsce od 
Sierpnia 1980 r. tak masowym protestem, majàcym 

na celu osià gni´cie 
wy∏àcznie celów poli-
tycznych. Pokaza∏ si∏´ 
Zwiàzku oraz determi-
nacj´ spo∏eczeƒstwa z 
uporem domagajàcego 
si´ respektowania pra-
wa  t a k ˝ e  od  prz ed-
stawicieli  w∏adzy, a 
zw∏aszcza nomenklatu-
ry partyjnej. 6 lutego 
delegacj´ zwiàzkowców 
z Podbeskidzia przyjà∏ 
Prymas Polski kard. 
Stefan Wyszyƒski. 

B e z p o Ê r e d n i m 
nast´pstwem strajku 

na Podbeskidziu by∏ upadek rzàdu Józefa Piƒkowskiego 
i obj´cie funkcji premiera przez gen. Wojciecha Jaru-
zelskiego. W∏adze, jak ju˝ dziÊ wiadomo, przystàpi∏y 
do przygotowania stanu wojennego, jako si∏owej próby 
utrzymania w∏adzy, która coraz bardziej wymyka∏a si´ 
im z ràk.

Zwiàzek na codzieƒ i od Êwi´ta

Kilka miesi´cy, jakie jeszcze pozosta∏o „Solidar-
noÊci” w 1981 r., pozwoli∏o na okrzepni´cie jej struktur  
zwiàzkowych, podj´cie ró˝nych szkoleƒ oraz przystàpienie 
do porzàdkowania chaosu organizacyjnego, jaki stwarza∏a 
struktura Zwiàzku, opartego na wi´zi terytorialnej, a nie 

– jak to by∏o wczeÊniej w Centralnej Radzie Zwiàzków 
Zawodowych (CRZZ) – bran˝owej. W mi´dzyczasie  
w ró˝nych miastach regionu, a zw∏aszcza w Bielsku- 

-Bia∏ej mia∏o miejsce kilka symbolicznych uroczystoÊci.

Szeroki spo∏eczny rezonans towarzyszy∏ uroczystoÊ-
ci poÊwi´cenia sztandaru Regionu Podbeskidzia, która 
odbywa∏a si´ 3 maja 1981 r. na terenie parafii pw. NajÊwi´t-
szego Serca Pana Jezusa w Bielsku-Bia∏ej. PoÊwi´cenia 
dokona∏ ks. dziekan Józef Sanak, wi´ziony dawniej 
przez komunistów. Sztandar wykona∏y siostry karme-

litanki z Go∏dówki k. Nowego Sàcza. W uroczystoÊci 
uczestniczy∏o kilkanaÊcie tysi´cy ludzi, by∏o wiele po-
cztów sztandarowych z ca∏ego regionu. Manifestacyjny 
przebieg mia∏y uroczystoÊci obchodów pierwszej rocz-
nicy Sierpnia na B∏oniach, gdzie zgromadzi∏o si´ kilka 
tysi´cy ludzi.

Wa˝nym wydarzeniem w ˝yciu Zwiàzku by∏o I Wal-
ne Zebranie Delegatów Regionu, które odby∏o si´ 15 
i 16 maja 1981 r. w sali „Bewelany”. Po burzliwej dys-
kusji wybrano nowe w∏adze Zwiàzku oraz okreÊlono 
jego struktur´ organizacyjnà. Uwzgl´dniajàc specy-
fik´ regionalnà, stworzone zosta∏y delegatury w Cieszy-
nie, OÊwi´cimiu, Suchej Beskidzkiej, Wadowicach oraz 
OÊwi´cimiu. Walne Zebranie rozstrzygn´∏o spory tery-
torialne, choç wyst´powa∏y one jeszcze, zw∏aszcza na 
obszarze ziemi ˝ywieckiej, podsycane przez SB, któ-
ra wszelkimi sposobami dà˝y∏a do os∏abienia Pod-
beskidzia, uznawanego po strajku lutowym za je-
den z najbardziej radykalnych regionów Zwiàzku.  
W Regionie Podbeskidzie zarejestrowane wówczas by∏y 
563 komisje zak∏adowe, skupiajàce 220 830 cz∏onków 
NSZZ „SolidarnoÊç”. Nigdy póêniej Zwiàzek nie by∏ ju˝ 
tak liczny i tak silny, ani nie pok∏adano w nim tak wiel-
kich nadziei. Dzia∏acze Zwiàzku poza normalnà pracà  
w zak∏adach pracy musieli stawiç czo∏a wielu innym prob-
lemom w regionie i kraju, co spowodowa∏o, ˝e szczegól-
nego znaczenia nabra∏ zespó∏ interwencyjny, dzia∏ajàcy  
w ró˝nych sytuacjach kryzysowych.

Na przewodniczàcego Zarzàdu Regionu wybrano wów-
czas ponownie Patrycjusza Kosmowskiego. Cz∏onkami 
Prezydium zostali: Mieczys∏aw Adamczyk z „Apeny”, 
Henryk Juszczyk z „Befamy” (I wiceprzewodniczàcy), 
Anna Kamiƒska z  „Lenko”,  Arkadiusz  Paszek  
z Elektrociep∏owni (II wiceprzewodniczàcy), An-
drzej Kralczyƒski z FSM, Gra˝yna Staniszewska  
z Mi´dzyzak∏adowego Domu Kultury, Marcin Tyr-
na z „Befamy”, Antoni W∏och z FSM, Wies∏aw Wró-
bel z „Befy”, Andrzej Zajàc z „Metalplastu”, Adam 
Gwi˝d˝ z FSM Kuêni Ustroƒ (III wiceprzewodniczàcy), 
reprezentujàcy zarazem delegatur´ Cieszyn, Jerzy Hil-
brycht z OBR „Ponar” ˚ywiec, reprezentujàcy delega-
tur´ ˚ywiec, Stanis∏aw Podgórski, z WSW Andrychów, 
reprezentujàcy delegatur´ Wadowice oraz Janusz Janu-
szewski z PKS OÊwi´cim, reprezentujàcy delegatur´ 
OÊwi´cim. Wa˝nà postacià w kierownictwie Zwiàzku, 
choç bez ˝adnej funkcji, by∏ w tym czasie tak˝e Marian 
Strza∏a, doradca Patrycjusza Kosmowskiego.

W I Krajowym Zjeêdzie Delegatów NSZZ „Soli-
darnoÊç” w Gdaƒsku-Oliwie uczestniczy∏a 20-osobo-
wa reprezentacja Podbeskidzia, aktywna w pracy zjaz-
dowej. Ci delegaci nale˝eli do bardziej radykalnych w 
hali gdaƒskiej „Olivii”, a Patrycjusz Kosmowski gra∏ 
wa˝nà rol´ w koalicji, która przesàdzi∏a o wyborze Le-
cha Wa∏´sy na przewodniczàcego Zwiàzku. 

Znacznie wolniej od robotniczej rozwija∏a si´ w tym 

Zwyci´˝yliÊmy! Patrycjusz Kosmowski z tek-
stem porozumienia, koƒczàcego strajk, na 
r´kach zwiàzkowców.

PoÊwi´cenie sztandaru podbeskidzkiej „SolidarnoÊci” na placu przy koÊciele pw. 
NajÊwi´tszego Serca Pana Jezusa ñ przy o∏tarzu (od lewej) ks. Józef Sanak i ks. Emil 
Mroczek.
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krótkim procesie przed Sàdem Wojewódzkim w Biel-
sku-Bia∏ej, w którym nie udowodniono mu ˝adnej winy, 
zosta∏ 25 marca 1982 r. skazany na 6 lat wi´zienia. Ha-
niebny wyrok wyda∏ zespó∏ s´dziowski w sk∏adzie: Te-
resa Grabowska (przewodniczàca) oraz s´dziowie Le-
opold Nowak i Stanis∏aw Drobek. Oskar˝ycielem 
by∏ prokurator Mieczys∏aw Dyrczoƒ, który ˝àda∏ 
8 lat wi´zienia dla Kosmowskiego. Sàdzony razem  
z Kosmowskim, Jerzy Jachnik skazany zosta∏ na rok  
pozbawienia wolnoÊci.

Skazanie Kosmowskiego by∏o jednym z najbardziej 
surowych wyroków, jaki zapad∏ w Polsce w stanie wo-
jennym. Nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e wszystkie wyroki, 
jakie zapada∏y zimà 1982 r. w Bielsku-Bia∏ej, by∏y od-
wetem aparatu partyjnego za strajk na Podbeskidziu. 
Oskar˝eni, poza kilkoma spotkaniami, nie podj´li ˝ad-
nej dzia∏alnoÊci zwiàzkowej, a wszystkie zarzucane im 
czyny nigdy nie zosta∏y im udowodnione. Kosmowski 
w wi´zieniu przebywa∏ ponad dwa lata. Póêniej, podob-
nie jak wielu innych aresztowanych, nie móg∏ znaleêç 
˝adnej pracy. Kontakty ze Êrodowiskiem dzia∏aczy 
KPN, Romualdem Szeremietiewem oraz Tadeuszem 
Staƒskim, z którymi by∏ wi´ziony, przekaza∏ dzia∏aczom 
Podbeskidzia. Wiosnà 1985 r. wraz z Antonim Bobow-
skim wyjecha∏ do Szwecji, gdzie mieszkajà do dzisiaj.

„Trzeci Szereg”

Wkrótce po 13 grudnia w ró˝nych Êrodowiskach 
zacz´∏y powstawaç spontaniczne grupy zajmujàce si´ 
pomocà rodzinom internowanych, z których wiele 
znalaz∏o si´ bez Êrodków do ˝ycia, opuszczonych, zroz-
paczonych i zupe∏nie bezradnych. Do pomocy interno-
wanym jako pierwszy wezwa∏ rano 13 grudnia ks. dzie-
kan Józef Sanak, proboszcz koÊcio∏a pw. OpatrznoÊci 
Bo˝ej w Bielsku-Bia∏ej. Ta parafia przez kilka lat sta∏a 
si´ g∏ównym miejscem patriotycznych uroczystoÊci oraz 
siedzibà Biskupiego Komitetu Pomocy Uwi´zionym i In-
ternowanym, gdzie od wrzeÊnia 1982 r. pracowa∏a gru-
pa dzia∏aczy KIK, m.in. Alicja Pawlusiak, Janina Króli-
kowska, Zdzis∏aw Greffling, Andrzej Sikora. Póêniej do 
pomocy internowanym w∏àczy∏y si´ tak˝e niektóre inne 
parafie katolickie i wspólnoty ewangelickie, zw∏aszcza 
paƒstwo Rudolf i Joanna Dominikowie z Wapienicy, 
gdzie systematycznie by∏y przewo˝one dary materialne 
oraz Êrodki finansowe, przekazywane na rzecz rodzin 
represjonowanych od grup ewangelickich w Warszawie. 
Wa˝ne by∏o zw∏aszcza wsparcie udzielane rodzinom re-
presjonowanych przez ks. Zenona Mierzw´ z parafii pw. 
Êw. Maksymiliana Kolbe w Aleksandrowicach, na tere-
nie której zamieszkiwa∏o wielu pracowników FSM i wie-
lu by∏o internowanych lub aresztowanych. Wielokrotnie  
w sprawie represjonowanych na Podbeskidziu interwenio-
wali w latach osiemdziesiàtych ordynariusze katowiccy, 
Êp. bp Herbert Bednorz oraz jego nast´pca, bp Damian 
Zimoƒ. SpoÊród innych duchownych, zaanga˝owanych 
w pomoc represjonowanym zwiàzkowcom, warto przypo-
mnieç tak˝e postaç ks. Adolfa Chojnackiego z Juszczyna, 

który stworzy∏ w swej parafii oÊrodek znany na Podbe-
skidziu oraz w Ma∏opolsce.

By∏ to czas, kiedy z jednej strony mieliÊmy do czynie-
nia z wieloma przyk∏adami postaw niezwykle ofiarnych, 
ogromnego zaanga˝owania i poÊwi´cenia, z drugiej zaÊ 
na powierzchni ˝ycia publicznego pojawi∏y si´ najgorsze-
go autoramentu donosiciele, karierowicze, dyspozycyjni 
prokuratorzy i s´dziowie. W medialnym utrwalaniu sta-
nu wojennego mieli tak˝e swój istotny wk∏ad dziennika-
rze lokalnych tygodników: „Kroniki” oraz „G∏osu Ziemi 
Cieszyƒskiej”, oczerniajàcy ludzi, którzy nie mogli si´ bro-
niç. Na nieszcz´Êciu innych budowali oni swoje kariery  
i nadziej´ na awans. Ich nazwiska tak˝e nie powinny 
pójÊç w zapomnienie. 

W∏adzom d∏ugo nie udawa∏o si´ stworzyç w∏asnych 
struktur zwiàzkowych. Na poczàtku listopada 1982 
r. w województwie bielskim funkcjonowa∏o zaledwie 
41 grup inicjatywnych nowych zwiàzków zawodo-
wych. Dzia∏a∏y g∏ównie w ma∏ych zak∏adach, w któ-
rych tak˝e przed og∏oszeniem stanu wojennego struk-
tury „SolidarnoÊci” by∏y s∏abe. Stan wojenny roz-
bi∏ „SolidarnoÊç”, ale stanowi∏ równie˝ pora˝k´ PZPR. 
Do marca 1982 r. szeregi partyjne porzuci∏o ponad  
5 tys. osób. S∏abe liczebne i bez wi´kszego polityczne-
go znaczenia by∏y tak˝e inspirowane przez w∏adze fa-
sadowe Obywatelskie Komitety Odrodzenia Narodowe-
go (OKON). Do marca 1982 r. na Podbeskidziu dzia∏a∏y 
74 terenowe komitety OKON. Praktycznie ˝aden  
z liczàcych si´ dzia∏aczy „SolidarnoÊci” na Podbeskidziu 
nie podjà∏ dzia∏aƒ w organizacjach stworzonych przez 
w∏adze w stanie wojennym, ani w nowych organizacjach 
zwiàzkowych. 

Represje i ró˝norakie szykany stanu wojennego nie 
zdo∏a∏y zniszczyç „SolidarnoÊci”. Zasadniczà bazà dla 
zwiàzkowych struktur by∏ Zak∏ad nr 1 FSM, gdzie wyda-
wany by∏ „Informator NSZZ SolidarnoÊç”. Do czasu 
aresztowania jesienià 1983 r., szefem Tymczasowej Komi-
sji Zak∏adowej FSM by∏ Tadeusz Krywult. Wspó∏dzia∏ali 
z nim Mieczys∏aw Setla, Józef Bia∏ek i Karol Duda. 

Region w stanie wojennym
W nocy z 12 na 13 grudnia rozpoczà∏ si´ stan wojen-

ny. Ca∏oÊcià operacji „Jod∏a” skierowanej przeciwko „So-
lidarnoÊci” na Podbeskidziu kierowa∏ zast´pca szefa Wo-
jewódzkiego Urz´du Spraw Wewn´trznych ds. S∏u˝by 
Bezpieczeƒstwa w Bielsku-Bia∏ej, p∏k Jerzy Siejek. Jego 
zast´pcà by∏ pp∏k Stanis∏aw Ka∏at, naczelnik Wydzia∏u 
IV, odpowiedzialnego za walk´ z KoÊcio∏em. Rozpraco-
wanie struktur „SolidarnoÊci” nadzorowali m.in. major  
Ryszard Janik, naczelnik wydzia∏u III, odpowiedzialnego 
za walk´ z przeciwnikiem politycznym oraz jego zast´pca 
por. Jerzy Piórkowski i por. Jan Duszyk, kierownik sekcji 
III Wydzia∏u III.

Jeszcze przed pó∏nocà aresztowano pierwszych 
dzia∏aczy, do których do∏àczy∏o w ciàgu tego dnia 
99 innych osób. Internowania trwa∏y tak˝e w dniach 
nast´pnych. W kilku miejscach funkcjonariusze SB  
i MO ∏omami i siekierami rozbijali drzwi, bito rów-
nie˝ stawiajàcych opór dzia∏aczy. Niektórzy, jak np. 
Henryk Juszczyk, w ostatnim momencie uciekli swym 
przeÊladowcom i próbowali si´ ukrywaç. W tym sa-
mym czasie rozmowy ostrzegawcze przeprowadzono ze 
116 osobami. Wed∏ug raportów, spoÊród wielotysi´cznej 
rzeszy dzia∏aczy zwiàzkowych, w stanie wojennym 58 
podj´∏o tajnà wspó∏prac´ z SB.

¸àcznie do koƒca grudnia 1981 r. na Podbeskidziu in-
ternowano i aresztowano 150 osób, w tym 13 kobiet. In-
ternowani poczàtkowo przebywali g∏ównie w zak∏adach 
karnych w Szerokiej k. Jastrz´bia i w Cieszynie, a tak˝e 
w Bytomiu-Miechowicach, Sosnowcu-Radosze, Zabrzu-
Zaborzu. Cz´Êç z nich wiosnà 1982 r. przewieziono do 
¸upkowa w Beskidzie Niskim. A˝ do Bo˝ego Narodzenia 
1982 r. internowany by∏ Janusz Bargie∏, który wyszed∏  
z ostatnià grupà zwolnionych. W tym samym czasie zde-
cydowa∏ si´ ujawniç jeden z najd∏u˝ej ukrywajàcych si´ 
dzia∏aczy – Andrzej Zadoro˝ny z czechowickiego Mosto-
stalu. 

W kilku zak∏adach Podbeskidzia próbowano po 13 
grudnia zorganizowaç strajki. Najwi´kszy mia∏ miejsce  
w FSM, gdzie praktycznie przez kilka dni unieruchomiona 
by∏a produkcja w narz´dziowni, na g∏ównym monta˝u oraz  
w warsztacie remontowym. Strajkowa∏o oko∏o 2,5 tys. pra-
cowników, czyli 30% za∏ogi. Strajki próbowano zorganizo-
waç tak˝e w „Apenie”, „Befamie” czy „Befie” oraz Andry-
chowskiej Fabryce Maszyn, gdzie do koƒca samotnie straj-
kowa∏ Wies∏aw Pyzio. Za prób´ zorganizowania strajku  
w Zak∏adach Chemicznych w OÊwi´cimiu zosta∏a aresz-
towana Jadwiga Go∏dynia. W∏adzy szybko uda∏o si´ spa-
cyfikowaç strajkujàcych. Szczególnie dramatyczny prze-
bieg mia∏y wydarzenia w „Befie”, gdzie za∏oga strajkowa∏a  
kilka dni, domagajàc si´ uwolnienia przewodniczàcego  
Komisji Zak∏adowej Wies∏awa Wróbla. OdpowiedzialnoÊç 
za zorganizowanie strajku wzià∏ na siebie Julian Pichur, 
który by∏ pierwszym skazanym w stanie wojennym 
dzia∏aczem z Podbeskidzia. 

Ju˝ 7 stycznia 1982 r. Sàd Wojewódzki w Bielsku-
Bia∏ej skaza∏ w trybie doraênym szeÊciu dzia∏aczy 
zwiàzkowych: Ignacego Achingera,  doradc´ Za-
rzàdu Regionu, Józefa Kucharczyka i Marka Wojta-
sa, etatowych pracowników Zwiàzku, Józefa ¸opatk´, 
wiceprzewodniczàcego Komisji Zak∏adowej przy  
Dyrekcji Rejonowej Kolei Paƒstwowych w Bielsku-Bia∏ej 
i cz∏onka Regionalnej Komisji Rewizyjnej, Stanis∏awa 
Sznepk´, przewodniczàcego Komisji Zak∏adowej RSP 

„JednoÊç” w Mazaƒcowicach oraz W∏adys∏awa Walusia, 
wiceprzewodniczàcego Komisji Zak∏adowej przy Wo-
jewódzkiej Spó∏dzielni Spo˝ywców „Spo∏em” Oddzia∏  
w Bielsku-Bia∏ej – za to, ˝e po wprowadzeniu stanu wo-
jennego, w dniach od 13 do 15 grudnia 1981 r. nie za-
niechali dzia∏alnoÊci oraz odbyli kilka spotkaƒ w celu, 
jak im zarzucono, „stworzenia konspiracyjnej struk-
tury” Zwiàzku. Oskar˝eni otrzymali wysokie wyroki:  
J. ¸opatka – 5 i pó∏ roku wi´zienia, J. Kucharczyk i W. 
WaluÊ – 4 lata, S. Sznepka – 3 i pó∏ roku wi´zienia, M. 
Wojtas – 3 lata, I.Achinger – rok wi´zienia. Przewodni-
czàcym sk∏adu s´dziowskiego, który wyda∏ wyrok, by∏ 
Roman Baƒbu∏a, a towarzyszyli mu s´dziowie Stanis∏aw 
Drobek oraz Maria Modzelewska.

Poczàtkowo aresztowania unikn´li Patrycjusz Kos-
mowski i kilku innych dzia∏aczy Zarzàdu Regionu. 
Ju˝ 13 grudnia 1981 r. podj´li oni decyzj´ o stworze-
niu podziemnej struktury „SolidarnoÊci”, lecz w prak-
tyce nie zdo∏ali niczego zorganizowaç. Po kilku dniach 
aresztowania rozbi∏y t´ grup´. Aresztowani zosta-
li wówczas Tadeusz Adamski – przewodniczàcy Komi-
sji Zak∏adowej w Zak∏adach Mi´snych, Antoni Bobow-
ski – cz∏onek prezydium Zarzàdu Regionu, Zdzis∏aw 
Honkisz – przewodniczàcy Komisji  Zak∏adowej  
w spó∏dzielni mieszkaniowej, Wac∏aw Szlegr – prze-
wodniczàcy Komisji Zak∏adowej w Zak∏adach Ener-
getycznych, Kazimierz Szmigiel – cz∏onek Komisji 
Zak∏adowej w FSM. Wszystkich oskar˝ono o to, ˝e za-
mierzali zorganizowaç konspiracyjne struktury Zwiàzku.  
Wyroki, jakie otrzymali, by∏y niezwykle wysokie:  
Bobowski, Szlegr i Szmigiel – po 5 lat wi´zienia, Adam-
ski 4 lata, Honkisz 3 lata.

Do dzia∏alnoÊci konspiracyjnej powróci∏, zwol-
niony warunkowo z wi´zienia z powodu z∏ego sta-
nu zdrowia, Antoni Bobowski, który utrzymywa∏ kon-
takt z by∏ym doradcà Zarzàdu Regionu Henrykiem 
Klatà z Warszawy. Stworzonym przez Bobowskie-
go kana∏em zacz´∏a nap∏ywaç na Podbeskidzie pra-
sa „SolidarnoÊci Walczàcej”, a tak˝e Êrodowisk prawi-
cowo-chrzeÊcijaƒskich, jak „SolidarnoÊç Podziemna”, 

„Niepodleg∏oÊç”, „Ojczyzna”, czy „Victoria”. Bobowski  
zosta∏ ponownie aresztowany wiosnà 1984 r. i kolejne 
miesiàce sp´dzi∏ w areszcie.

Z najwa˝niejszych dzia∏aczy „Podbeskidzia” ukry-
wa∏ si´ jedynie Kosmowski, któremu przez pewien czas 
towarzyszy∏ Stanis∏aw Sznepka. Ju˝ 19 stycznia 1982 r. 
Kosmowski zosta∏ zatrzymany w Starym Bielsku. Po 

Jedno z nielicznych zdj´Ê z bielskich manifestacji w stanie wojennym ñ 1 maja 1982 
roku milicyjna ci´˝arówka rozje˝d˝a milczàcà demonstracj´ zwolenników „Solidar-
noÊci” na ówczesnej ul. Dzier˝yƒskiego (dzisiejszej ul. 11 listopada).
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go Szeregu”, jednak sàdzàc po liczbie kolportowanej 
prasy zwiàzkowej oraz liczbie Êrodowisk wp∏acajàcych 
pieniàdze na dzia∏alnoÊç konspiracyjnà, mo˝na przy-
puszczaç, ˝e w stanie wojennym kilka tysi´cy osób sta-
le utrzymywa∏o kontakt z regionalnym kierownictwem 
podziemnej „SolidarnoÊci”.

1 i 3 maja 1982 r. w Bielsku-Bia∏ej dosz∏o do dwóch 
opozycyjnych demonstracji. Jednak najwi´ksza mani-
festacja z tego okresu mia∏a miejsce 31 sierpnia 1982 r., 
kiedy po Mszy Êw. w koÊciele pw. OpatrznoÊci Bo˝ej  
w Bia∏ej, w której uczestniczy∏a wielka rzesza wiernych, 
odby∏ si´ wiec ko∏o hotelu „Prezydent”, a nast´pnie ufor-
mowa∏ si´ pochód, który przeszed∏ na plac Smolki, gdzie 
nastàpi∏ atak ZOMO. Czo∏o pochodu zosta∏o otoczone  
w rejonie ówczesnej ulicy Gerszona Dua (obecnie Cecho-
wa), gdzie mia∏a miejsce szczególnie brutalna pacyfika-
cja, po∏àczona z u˝yciem du˝ej iloÊci Êrodków chemicz-
nych i biciem wszystkich znajdujàcych si´ w tym rejonie 
osób. Do póênych godzin wieczornych bojówki ZOMO 
atakowa∏y grupy przychodniów, u˝ywajàc gazów i arma-
tek wodnych. 

Pomimo represji manifestacje dodawa∏y ludziom otu-
chy, by∏y widomym znakiem, ˝e „SolidarnoÊç” ˝yje 
i cieszy si´ spo∏ecznym poparciem. W tym nastro-
ju powstawa∏y nowe tajne komisje, a prac´ w regionie 
koordynowa∏a RKW, na czele której sta∏ Jerzy Binkow-
ski, tokarz z FSM. Kluczowymi postaciami dla rozwoju 
struktur zwiàzkowych w FSM byli w tym czasie tak˝e 
Tadeusz Krywult, Antoni W∏och, Grzegorz Jaroszew-
ski, Jerzy Borowski, Jan Fràczek, Andrzej Kralczyƒski, 
Bronis∏aw Borodeƒko. Wiosnà 1983 r. w∏adze rozpocz´∏y 
systematyczne niszczenie podziemnych struktur 
zwiàzkowych. W kwietniu 1983 r. postawione zosta∏y 
zarzuty nielegalnej dzia∏alnoÊci zwiàzkowej Andrzejo-
wi Kralczyƒskiemu, Bronis∏awowi Borodeƒce i Jano-
wi Fràczkowi z FSM. Post´powanie wobec nich zosta∏o 
umorzone w zwiàzku z amnestià w lipcu 1984 r. W tym 
samym okresie zatrzymano grup´ dzia∏aczy z Zak∏adów 
Chemicznych w OÊwi´cimiu, m.in. Kazimierza Krzecz-
kowskiego, W∏adys∏awa Borusia i Tadeusza Molla.  
W lipcu 1983 r. odby∏ si´ tak˝e proces oÊmiu dzia∏aczy 
w ˚ywcu.

Kontratak S∏u˝by Bezpieczeƒstwa

Decydujàce uderzenie nastàpi∏o kilka miesi´cy póêniej 
i zapoczàtkowane zosta∏o aresztowaniem 29 sierpnia 
1983 r. Jadwigi Skowroƒskiej, spikerki „Radia SolidarnoÊç”. 
JednoczeÊnie nastàpi∏o uderzenie w struktur´ zwiàzkowà 
w Zespole Elektrociep∏owni. Rewizj´ przeprowadzono  
w mieszkaniach 20 pracowników, 18 zatrzymano, areszto-
wano Stanis∏awa Skwierawskiego. Od 29 wrzeÊnia trwa∏y 
rewizje i zatrzymania w ca∏ym regionie, g∏ównie w Biel-
sku-Bia∏ej, które obj´∏y blisko 200 osób, czyli wi´cej ni˝ 
w stanie wojennym. Wywodzili si´ oni z prawie wszyst-
kich wi´kszych zak∏adów pracy. Byli to g∏ównie ludzie ze 
Êrodowisk robotniczych. Skala tej operacji wskazywa∏a, 

jak silne wówczas by∏y struktury zwiàzkowe na Podbe-
skidziu. Jednak w ciàgu kilku tygodni rozbite zosta∏y 
organizacje zwiàzkowe w FSM, Apenie, Bispolu, Welu-
xie i Elektrociep∏owni. W paêdzierniku 1983 r. dokona-
no tak˝e rewizji w mieszkaniach dziewi´ciu  dzia∏aczy  
w OÊwi´cimiu, m.in. Adama Szlachcica i Andrzeja Fi-
lipeckiego, organizujàcych zbiórk´ pieni´dzy na pomoc 
dla rodzin aresztowanych i internowanych.

Do dzisiaj nie wiadomo, w jaki sposób SB tak precy-
zyjnie namierzy∏a jednà z najliczniejszych siatek konspi-
racyjnych „SolidarnoÊci” w ca∏ym kraju. Niewàtpliwie do  
rozmiarów wpadki przyczyni∏o si´ zdobycie przez SB 
archiwum podziemnych struktur, znalezione w miesz-
kaniu Binkowskiego oraz jego póêniejsze za∏amanie 
si´ w Êledztwie. Prawdopodobnie w szeregach podzie-
mia dzia∏a∏a tak˝e dobrze wbudowana grupa tajnych 
wspó∏pracowników SB. Sàdziç tak˝e nale˝y, ˝e operacja 
by∏a przygotowywana od dawna, mniej wi´cej od wios-
ny 1982 r., gdy w czasie rewizji w mieszkaniu Janusza 
Kude∏ki (czerwiec 1982 r.) znaleziono schemat organiza-
cyjny „Trzeciego Szeregu”. Celowo wówczas nie areszto-
wano wszystkich odnotowanych tam dzia∏aczy, g∏ównie  
z FSM, lecz rozpocz´to ich operacyjne rozpracowanie. 
Od marca 1983 r. w tej sprawie prowadzone by∏o for-
malne Êledztwo, którego fina∏em by∏a fala aresztowaƒ 
jesienià 1983 r.

W szczytowym okresie tej operacji SB przeciwko podbe-
skidzkiej „SolidarnoÊci” w areszcie Êledczym znajdowa∏o 
si´ ponad sto osób. By∏a to jedna z najwi´kszych tego 
typu operacji w Polsce. Po kilku miesiàcach Êledz-
twa, które firmowali prokuratorzy Stanis∏aw Wydrzy-
cki oraz Bogus∏aw S∏upik, aktem oskar˝enia obj´tych 
zosta∏o kilkanaÊcie osób. Kilkudziesi´ciu innych 
dzia∏aczy, którzy zdecydowali si´ ujawniç swojà dzia-
∏alnoÊç, zosta∏o zwolnionych od odpowiedzialnoÊci 
karnej na skutek zastosowania wobec nich amnestii. 
W tej sprawie przes∏uchano ponad stu Êwiadków ze 
wszystkich wi´kszych zak∏adów pracy Podbeskidzia.  
W momencie, gdy w∏adze paƒstwowe mówi∏y o normali-
zacji sytuacji, wielki proces polityczny na Podbeskidziu, 
w którym na ∏awie oskar˝onych zasiada∏oby kilkadziesiàt 
osób, stanowi∏by jawne zaprzeczenie oficjalnej propa-
gandy. Dlatego zdecydowano si´, aby dzia∏acze „Trze-
ciego Szeregu” byli sàdzeni w trzech grupach. Aktem 
oskar˝enia zostali obj´ci: Grzegorz Jaroszewski (FSM), 
Teresa Michalec (FSM), Micha∏ Wo∏yniec (Apena), Zbi-
gniew Kleiner (kierowca z przedsi´biorstwa transporto-
wego z siedzibà w Bytomiu), Aleksandra Tyrlik (in˝ynier 
z oÊrodka badawczego w Czechowicach-Dziedzicach), 
zarzucano im g∏ównie udzia∏ w wydawaniu biuletynów 
zwiàzkowych. 

Odr´bnym aktem oskar˝enia obj´ci zostali g∏ówni 
organizatorzy podziemia na Podbeskidziu: Jerzy Bin-
kowski (FSM) – przewodniczàcy, Karol Duda (Zak∏ady 
Przemys∏u We∏nianego „Merilana”) – odpowiedzialny 
za finanse, Adam Pawlik („Befa”) – zast´pca przewod-

FSM przez ca∏y okres dzia∏ania podziemnej „Solidar-
noÊci” by∏ g∏ównà bazà Zwiàzku i odegra∏ szczególnà 
rol´ w jego przetrwaniu w latach 1981-1988. W oparciu  
o grup´ dzia∏aczy z FSM, a tak˝e kilku innych zak∏adów, 
g∏ównie Bielska-Bia∏ej, wiosnà 1982 r. powsta∏a pierw-
sza regionalna podziemna struktura Zwiàzku, Regional-
na Komisja Wykonawcza „Trzeci Szereg” NSZZ „Soli-
darnoÊç” – Region Podbeskidzie (RKW), która wkrótce 
obj´∏a swym zasi´giem teren ca∏ego województwa biel-
skiego. Na czele grupy sta∏ Jerzy Binkowski, a w sk∏ad 
grupy za∏o˝ycielskiej wchodzili tak˝e: Janusz Kude∏ko, 
Antoni W∏och i Grzegorz Jaroszewski. Po aresztowa-
niu Kude∏ki oraz internowaniu W∏ocha, do nowego kie-
rownictwa, poza Binkowskim, weszli Mieczys∏aw Setla,  
Józef Bia∏ek i Karol Duda. 

Pierwsze ulotki zwiàzkowe zosta∏y wydrukowa-
ne przez Grzegorza Jaroszewskiego i Teres´ Micha-
lec w Ha∏cnowie. W okresie póêniejszym Jaroszew-
ski by∏ tak˝e odpowiedzialny za pion kolporta˝u na 
ca∏ym Podbeskidziu. Rozwój wydawnictw zwiàzkowych 
nastàpi∏, gdy w po∏owie 1982 r. zlokalizowano w Kamie-
nicy nowy punkt poligraficzny w mieszkaniu Micha∏a 
Wo∏yƒca. Wydrukowano tam oko∏o 15 tys. egzem-
plarzy biuletynów i ulotek sygnowanych przez „So-
lidarnoÊç Podbeskidzia”. W lipcu punkt drukarski  
zosta∏ przeniesiony do domu Zbigniewa Kleinera w Cze-
chowicach, gdzie drukowano materia∏y zwiàzkowe, a˝ do 
paêdziernika 1983 r., kiedy zosta∏ on zlikwidowany przez 
funkcjonariuszy bezpieczeƒstwa. Szefem drukarni by∏ 
wówczas Jerzy Borowski z FSM. Jednorazowy nak∏ad biu-
letynu „SolidarnoÊci Podbeskidzia” wynosi∏ wtedy oko∏o 
tysiàca do dwóch tysi´cy egzemplarzy. Wa˝nym punk-
tem kontaktowym, gdzie przewo˝ono ca∏y nak∏ad biule-
tynów, by∏o w tym czasie mieszkanie rodzeƒstwa Barbary  
i Andrzeja BaÊcików. Jesienià 1982 r. do redagowa-
nia biuletynu w∏àczy∏a si´ Gra˝yna Staniszewska, któ-
ra przekaza∏a tak˝e szereg kontaktów na Êrodowisko 

„Tygodnika Mazowsze”. W przygotowaniu biuletynów 
uczestniczyli te˝ Bo˝ena åwiertniewska oraz Tadeusz 
Kr´cichwost.

W lipcu 1982 r. aresztowanie jednych z organizato-
rów RKW – Janusza Kude∏ki oraz Zbigniewa Jury (obaj  
z FSM) nie przerwa∏o konspiracyjnej dzia∏alnoÊci, pomimo 
˝e po trzech miesiàcach aresztowany zosta∏ Stefan Krzy-
sztowski, odpowiedzialny w tym zak∏adzie za kolporta˝.  
W drugiej po∏owie 1982 roku uda∏o si´ nawet urucho-
miç nadawanie audycji „Radia SolidarnoÊç” (odpo-
wiedzialnym za jego funkcjonowanie by∏ Józef Wró-
bel z FSM), które by∏y emitowane z przenoÊnego na-
dajnika, g∏ównie w rejonie Ha∏cnowa, Lipnika oraz 
Koziej Górki. W przygotowaniu audycji uczestni-
czy∏ Augustyn Gadzina oraz Jan Ryszawy. Audy-
cje rozpoczyna∏y si´ sygna∏em z piosenki „˚eby Pol-
ska by∏a Polskà” i nadawane by∏y na UKF w paÊmie  
71 Mhz. Wzywajàc do uczestnictwa w demonstracjach  
1 i 3 maja, Radio „SolidarnoÊç” Podbeskidzia przeko-
nywa∏o: Apelujemy równoczeÊnie o zachowanie maksy-

malnej rozwagi i spokoju. Nie pozwólmy si´ sprowokowaç.  
W wypadku ataku ze strony si∏ porzàdkowych rozejdêmy si´ 
bez oznak wrogoÊci z naszej strony. Tylko spokojem i rozwagà 
podkreÊlmy swà màdroÊç i dojrza∏oÊç w walce o nasze pra-
wa. Dzi´ki schowkowi na zboczach góry, ekipie nadajàcej 
uda∏o si´ kilka razy uniknàç ob∏aw z u˝yciem radiope-
lengatorów, które przeczesywa∏y ten rejon.

W tym czasie obok dwóch biuletynów oraz serwi-
su informacyjnego RKW w Bielsku-Bia∏ej ukazywa∏y 
si´ dwa pisma nie zwiàzane bezpoÊrednio ze struktura-
mi zwiàzkowymi. By∏a to „Bibu∏a” – redagowana i kol-
portowana przez ludzi ze Êrodowiska studenckiego, m.in. 
Andrzeja Kabata, Dariusza Mrzyg∏oda, Kazimier´ So-
kalu, drukowana w Czechowicach-Dziedzicach w miesz-
kaniu Aleksandry Tyrlik – oraz „Bez knebla”, pismo re-
dagowane przez Janusza Bargie∏a przy pomocy Bo˝eny 
åwiertniewskiej oraz Aleksandry Nikliƒskiej. Na tere-
nie regionu ˝ywieckiego kolportowane by∏y lokalne biu-
letyny „Halny” i „Drzazga”, wydawane m.in. przez Emi-
la Pawlika z ˚ywca. Natomiast w okresie póêniejszym 
grupa skupiona wokó∏ Wies∏awa Pyzio zacz´∏a tak˝e wy-
dawaç pisma „Solidarny” dla rejonu K´ty, Andrychów, 
Wadowic oraz „Biuletyn Informacyjny” dla Suchej Be-
skidzkiej. Jedynym regionem Podbeskidzia, gdzie nie 
funkcjonowa∏a ˝adna zorganizowana grupa podziem-
na, by∏ Âlàsk Cieszyƒski. Tym wi´ksze znaczenie mia∏a 
tam aktywnoÊç Adama Gwi˝d˝a, który dzi´ki wspar-
ciu ks. proboszcza Leopolda Zielaski rozwinà∏ w para-
fii Êw. Klemensa w Ustroniu duszpasterstwo ludzi pracy. 
Kolporta˝em wydawnictw niezale˝nych na terenie Sko-
czowa zajmowa∏ si´ m.in. Tadeusz Mendrek z Brennej.

Pomimo tego, ˝e SB raportowa∏a, i˝ podziemie „Soli-
darnoÊci” na Podbeskidziu zosta∏o do koƒca 1982 r. rozbi-
te, rzeczywistoÊç by∏a inna. Prowadzona by∏a dzia∏alnoÊç 
wydawnicza, m.in. wznowiono wydawanie „Solidar-
noÊci Podbeskidzia”, w wielu zak∏adach nadal zbiera-
no sk∏adki oraz inspirowano tworzenie tajnych nielegal-
nych komisji zak∏adowych. Brak danych uniemo˝liwia 
dok∏adne oszacowanie faktycznych wp∏ywów „Trzecie-

Kwietny krzy˝ przy koÊciele pw. OpatrznoÊci Bo˝ej w Bia∏ej, u∏o˝ony przez sym-
patyków „S” jesienià 1984 roku po zamordowaniu ks. Jerzego Popie∏uszki.
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noÊci Podbeskidzia”. Bargie∏ nie wyda∏ nazwiska 
osoby, od której otrzyma∏ „bibu∏´”, pomimo ˝e nie 
by∏o w jego sprawie ˝adnych innych dowodów go 
obcià˝ajàcych. By∏ to poczàtek wi´kszej akcji, wymie-
rzonej g∏ównie w Êrodowisko dzia∏aczy z FSM. Wkrót-
ce po tym nastàpi∏a rewizja w mieszkaniu Grzego-
rza Jaroszewskiego, sàdzonego wczeÊniej w procesie  
J. Binkowskiego oraz Fryderyka Kocura, Jerzego Klecz-
ki i Stefana Kistowskiego. Niebawem nastàpi∏y dalsze 
przeszukania, ∏àcznie u pi´tnastu osób. DwanaÊcie osób 
zosta∏o zatrzymanych, z tego siedem aresztowano. Po-
dobnie jak Jaroszewski, pozostali: Zygmunt Dàbrowicz, 
Zbigniew Staƒczak, Zbigniew Retecki, Jan Fràczek, An-
drzej Kralczyƒski, byli równie˝ pracownikami FSM.  
W ramach tego Êledztwa aresztowani zostali te˝ Ryszard 
KoÊç i Edward Polak z „Befaredu”, a tak˝e wspomniany 
ju˝ Janusz Bargie∏. Akt oskar˝enia w tej sprawie przygo-
towywa∏ wyjàtkowo aktywny i gorliwy w zwalczaniu pod-
ziemia na Podbeskidziu prokurator Bogus∏aw S∏upik.

Ostatecznie w kwietniu 1986 r. osàdzeni zostali Kral-
czyƒski, na kar´ 1 roku i 8 miesi´cy wi´zienia, Fràczek  
i Polak na kar´ po roku i 6 miesi´cy wi´zienia, oraz Bar-
gie∏ na kar´ roku wi´zienia. W czasie procesu wszy-
scy zachowywali si´ z wielkà godnoÊcià. Kralczyƒski 
zakoƒczy∏ swe wystàpienie zdaniem: „SolidarnoÊç ˝y∏a, 
˝yje i ˝yç b´dzie, dlatego te˝ nie prosz´ o uniewinnie-
nie, czy ni˝szy wymiar kary”. Pozostali na wolnoÊci 
dzia∏acze rozpocz´li ró˝ne akcje na rzecz ich uwolnienia. 
Najbardziej spektakularnà, gdy˝ nag∏oÊnionà w ca∏ym 
kraju, jako przyk∏ad skutecznej interwencji u czynni-
ków mi´dzynarodowych, by∏a petycja do Komisji Praw 
Cz∏owieka ONZ w Genewie. Pod petycjà uda∏o si´ zebraç 
kilkadziesiàt podpisów. Akcja przyczyni∏a si´ do zwol-
nienia osàdzonych z wi´zienia, zanim kolejna amnestia 
nie umorzy∏a i tej sprawy. 

W mi´dzyczasie ujawni∏a si´ tak˝e grupa m∏odzie˝y, in-
spirowana przez Jana Fràczka, która stworzy∏a Bielski Ko-
mitet Oporu Spo∏ecznego. Liderami tego Êrodowiska byli 
Janusz Okrzesik i Artur Kasprzykowski. Grupa wydawa∏a 
pisma „Solidarni”, „Kurierek Bielski”, „Lewitacja” oraz 
skierowane do m∏odzie˝y pismo „Dzwonek”. Bra∏a tak˝e 
udzia∏ w kolporta˝u „SolidarnoÊci Podbeskidzia” oraz dru-
ku „Informatora FSM”. Janusz Okrzesik w póêniejszym 
okresie przyczyni∏ si´ te˝ do powstania SolidarnoÊci Pol-
sko-Czechos∏owackiej, która nawiàza∏a kontakt z grupa-
mi czeskich dysydentów z rejonu Ostrawy i Opawy. Wa˝nà 
rol´ w tych dzia∏aniach odegra∏ równie˝ Jerzy Kronhold  
z Cieszyna, którego mieszkanie by∏o miejscem kontakto-
wym dla dzia∏aczy z Polski i Czech. Zwiàzki te zaowocowa∏y 
w 1989 r. wspólnymi wystàpieniami przeciwko planom bu-
dowy wielkiej spalarni Êmieci w Stonawie, a tak˝e wielkim 
wiecem w Cieszynie, zorganizowanym w sierpniu 1989 r. 
pod has∏em „Nigdy wi´cej bratniej pomocy”. Dla dzia∏aczy 
czeskiej opozycji na Podbeskidziu drukowane by∏y ulotki 
oraz kalendarze, które przerzucano do Czechos∏owacji m.in. 
poprzez punkty kontaktowe w Beskidzie Âlàskim. 

Ostatnim aresztowanym za dzia∏alnoÊç podziemnà 
na Podbeskidziu by∏ Mieczys∏aw Machowiak, przypad-
kiem aresztowany z wi´kszà partià bibu∏y latem 1986 r. 
WolnoÊç odzyska∏ po kilku miesiàcach. Póêniej repre-
sje ogranicza∏y si´ do licznych przypadków zatrzymaƒ  
i przes∏uchaƒ. Nikt d∏u˝ej jednak ju˝ w wi´zieniu nie 
siedzia∏. Ostatnimi zatrzymanymi w areszcie Êledczym 
byli Henryk Urban i Henryk Juszczyk.

Nowym etapem w historii regionalnej struktury pod-
ziemnej SolidarnoÊci by∏o ujawnienie si´ 18 listopada 1986 
r. pi´ciu jawnych rzeczników „SolidarnoÊci” Podbeskidzia. 
Zostali nimi Jan Fràczek, Andrzej Kralczyƒski, Wies∏aw 
Pyzio, Gra˝yna Staniszewska oraz Stanis∏aw Zarzy-
cki, którzy utrzymywali kontakt z centralnymi w∏adzami 
Zwiàzku. Natomiast 9 kwietnia Krajowa Komisja Wyko-
nawcza dokooptowa∏a do swego sk∏adu, jako przedstawi-
ciela Podbeskidzia, Gra˝yn´ Staniszewskà. W tym stanie 
rzeczy podziemne i cz´Êciowo jawne struktury „Solidar-
noÊci” na Podbeskidziu przetrwa∏y do majowych i sierpnio-
wych strajków w 1988 r. Postulat legalizacji „SolidarnoÊci”, 
wysuni´ty przez strajkujàcych z Nowej Huty, Stalowej Woli 
Gdaƒska i na Górnym Âlàsku, zosta∏ poparty tak˝e na Pod-
beskidziu. Stosowne petycje do w∏adz podpisa∏o kilka-
set osób. Grupa dzia∏aczy z „Podbeskidzia” uczestniczy∏a 
w koƒcowej fazie strajku górników w Jastrz´biu w sierp-
niu 1988 r. SB zatrzyma∏a wówczas na krótko Gra˝yn´ 
Staniszewskà, Stanis∏awa Skwierawskiego, Andrzeja Gra-
jewskiego i Jana Gajewskiego. Kilka dni póêniej z inicjaty-
wy Duszpasterstwa Ludzi Pracy we wrzeÊniu 1988 r. zor-

niczàcego i g∏ówny kolporter, Krzysztof Paszek (Przed-
si´biorstwo Polonijne „Amerpol”) – zast´pca prze-
wodniczàcego, Gra˝yna Staniszewska (Wojewódzki Dom 
Kultury) – redaktor „SolidarnoÊci Podbeskidzia”, Józef 
Wróbel (FSM) – jako odpowiedzialny za emisj´ progra-
mów radiowych, Jerzy Borowski (FSM), Barbara BaÊcik 
(Bielskie Przedsi´biorstwo Instalacji Sanitarnych) – jako 
g∏ówny kolporter, Tadeusz Krywult (FSM) – przewodni-
czàcy Tymczasowej Komisji Zak∏adowej w FSM, Ryszard 
Basior (Zak∏ady Przemys∏u We∏nianego „Bielska Dzia-
nina”), a tak˝e Józef Mich∏anowicz (Zak∏ady Przemys∏u 
We∏nianego „Krepol”) i Teresa Szafraƒska (Zak∏ady 
Przemys∏u We∏nianego „Krepol”) – jako odpowiadajàcy 
za finanse RKW oraz redagujàcy „Serwis Informacyjny”. 
Wszystkim zarzucano, ̋ e od pierwszych miesi´cy stycznia 
1982 r. podj´li dzia∏alnoÊç konspiracyjnà w Regionalnej 
Komisji Wykonawczej „Trzeci Szereg”, która zamierza∏a 
swà dzia∏alnoÊcià objàç teren ca∏ego województwa biel-
skiego. Zdaniem prokuratorów, zwiàzkowcom z Pod-
beskidzia uda∏o si´ tak˝e nawiàzaç kontakty z innymi 
konspiracyjnymi strukturami, zw∏aszcza dzia∏ajàcymi 
w regionach: warszawskim, krakowskim i wroc∏awskim,  
a tak˝e zgromadziç sprz´t i materia∏y s∏u˝àce do druku  
i nadawania audycji radiowych.

Wszyscy oskar˝eni przez szereg miesi´cy siedzie-
li w areszcie. Ostatecznie Sàd Wojewódzki w Bielsku-
Bia∏ej, postanowieniami z dnia 25 lipca 1984 r. na pod-
stawie ustawy o amnestii z 21 lipca 1984 r., umorzy∏ 
post´powanie karne wobec wszystkich oskar˝onych. 
Wielu spoÊród oskar˝onych wyemigrowa∏o z kraju.

Trwanie w oporze

Po tym ciosie „Trzeci Szereg” nigdy ju˝ jednak nie 
odzyska∏ si∏y z okresu pierwszych miesi´cy stanu wojen-
nego. Wiele energii wymaga∏a organizacja pomocy dla  
blisko 30 rodzin dzia∏aczy przebywajàcych w aresztach, 
wiele z nich pozosta∏o bez Êrodków do ˝ycia. W tym 
tak˝e okresie, dzi´ki inicjatywie ks. proboszcza Zbignie-
wa Powady powsta∏o przy parafii pw. Êw. Miko∏aja w Biel-
sku-Bia∏ej Duszpasterstwo Ludzi Pracy, które grupowa∏o 
znacznà cz´Êç dzia∏aczy „SolidarnoÊci”, starajàc si´ po-
przez spotkania, prelekcje, dzia∏ania kulturalne, budo-
waç przestrzeƒ wolnoÊci na pograniczu dzia∏aƒ legal-
nych i konspiracyjnych. Cz´Êç dzia∏aczy „SolidarnoÊci”, 
jak np. Marcin Tyrna czy Henryk Juszczyk w „Befamie”, 
w∏àczy∏a si´ tak˝e do ruchu samorzàdowego na terenie 
swoich zak∏adów pracy, próbujàc pod tym legalnym szyl-
dem budowaç niezale˝ne struktury, które w przysz∏oÊci 
mia∏y si´ staç zalà˝kiem nowej kadry zwiàzkowej. S∏u˝ba 
Bezpieczeƒstwa stara∏a si´ kontrolowaç tak˝e i te poczy-
nania, oceniajàc je jako prób´ realizacji idea∏ów „Soli-
darnoÊci”, realizowanych innymi ni˝ konspiracyjnymi 
metodami. 

W 1984 r. praca RKW by∏a kontynuowana g∏ównie przez 
dzia∏aczy z FSM, kierowanych przez Jana Fràczka, An-
drzeja Kralczyƒskiego oraz Gra˝yn´ Staniszewskà, którym  

pomagali m.in. Edward Polak i Stanis∏aw Zarzycki. Dla 
dalszego wydawania biuletynu zwiàzkowego decydujàce 
znaczenie mia∏a determinacja Gra˝yny Staniszewskiej 
oraz grupy ludzi wokó∏ niej skupionych. W redagowaniu 
i wydawaniu pisma uczestniczyli m.in. Andrzej Grajew-
ski, Andrzej Kabat, Aleksandra Tyrlik, Mieczys∏aw Ma-
chowiak. Wa˝nà rol´ w stworzonej na nowo siatce pe∏ni∏a 
Marzena K∏apcia – siostra Gra˝yny Staniszewskiej. Jej 
mieszkanie by∏o g∏ównym punktem kontaktowym dla 
redaktorów i wydawców „SolidarnoÊci Podbeskidzia”. 
Równie wa˝nym punktem kontaktowym by∏o mieszkanie 
Renaty Sanak, która mia∏a kontakt ze Êrodowiskiem na-
uczycielskim. Tam m.in. dosz∏o do spotkania z delegacjà 
francuskich zwiàzkowców, którzy chcieli si´ spotkaç  
z dzia∏aczami podziemnej „SolidarnoÊci”.

Najbardziej niebezpiecznà cz´Êç pracy wykony-
wali drukarze: Andrzej Kabat, Dariusz Mrzyg∏ód, 
Mieczys∏aw Machowiak wspomagani przez Aleksandr´ 
Tyrlik, a póêniej te˝ Teres´ Szafraƒskà. Z tà grupà 
wspó∏pracowa∏ tak˝e Marek Derewiecki, szef oficy-
ny wydawniczej „Antyk”. Na potrzeby nowej drukar-
ni w 1986 r. zosta∏o zakupione mieszkanie na Osied-
lu Karpackim. Dzi´ki poÊrednictwu Marka Matrasz-
ka z Warszawy, uda∏o si´ bielskim drukarzom wejÊç 
w kontakt ze Êrodowiskami ukraiƒskiej opozycji  
w Londynie. Za ich pieniàdze zosta∏a zakupiona wiosnà 
1987 r. nowoczesna maszyna offsetowa oraz sfinansowany 
jej transport do Warszawy, skàd przewieziono jà do Biel-
ska-Bia∏ej. Ostatecznie maszyna zosta∏a zainstalowana  
w piwnicy specjalnie na ten cel zakupionego domu  
w K´tach. Nowy sprz´t umo˝liwi∏ nie tylko znacznà po-
praw´ jakoÊci biuletynów zwiàzkowych, ale tak˝e druk 
licznych ksià˝ek, kwartalnika „Antyk” oraz przezna-
czonego dla mniejszoÊci ukraiƒskiej w Polsce kwartal-
nika „Suczasnist”, przygotowywanego przez ukraiƒskie 
Êrodowiska na Zachodzie. Cz´Êç jego nak∏adu by∏a 
póêniej przerzucana na Ukrain´. Jednym z g∏ównych 
kolporterów ksià˝ek wydawanych przez beskidzkà 
podziemnà poligrafi´ by∏ Zbigniew Ko∏odyƒski.

Dzi´ki niewielkiemu kr´gowi osób zaanga˝owanych 
w prac´ tego zespo∏u, SB nie uda∏o si´ zlokalizowaç dru-
karni ani zdekonspirowaç nikogo z osób zaanga˝owanych  
w produkcj´ i kolporta˝ biuletynu. Dzi´ki temu mo˝liwe 
by∏o systematyczne zwi´kszanie nak∏adu „SolidarnoÊci 
Podbeskidzia”, a tak˝e lokalny dodruk „Tygodnika Ma-
zowsze”, w iloÊci oko∏o 2 tys. egzemplarzy. W drugiej 
po∏owie lat osiemdziesiàtych „SolidarnoÊç Podbeskidzia” 
osiàgn´∏a nak∏ad od 2 do 5 tys. egzemplarzy, który syste-
matycznie by∏ rozprowadzany przez struktury kolporter-
skie Zwiàzku, g∏ównie w rejonie Bielska-Bia∏ej, a tak˝e  
w ̊ ywcu, JeleÊni, Wadowicach oraz K´tach. Najwi´kszym 
odbiorcà biuletynów zwiàzkowych by∏ FSM, gdzie kol-
porta˝ by∏ organizowany przez Ryszarda Penkal´.

Kolejne uderzenie w struktury zwiàzkowe nastàpi∏o 
we wrzeÊniu 1985 r. 2 wrzeÊnia zosta∏ aresztowany Ja-
nusz Bargie∏, u którego znaleziono 208 sztuk „Solidar-

Bielsko-Bia∏a, 1987 r. – jedna z akcji, przeprowadzonych przez m∏odzie˝owe grupy 
ulotkowe Bielskiego Komitetu Oporu Spo∏ecznego.
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˝e przypadek „Marbetu” by∏ zapowiedzià praktyk, któ-
re póêniej sta∏y si´ powszechne w prywatnych firmach... 
W koƒcu jednak, ju˝ po zakoƒczeniu obrad „okràg∏ego 
sto∏u”, w „Marbecie” powsta∏ Zwiàzek. By∏a to pierw-
sza w Polsce komórka „SolidarnoÊci” w firmie polonijnej. 
B∏yskawicznie przystàpi∏o do niego ponad stu pracowni-
ków spoÊród trzystuosobowej za∏ogi. 

Niezwyk∏ym wydarzeniem by∏o w Bielsku-Bia∏ej spot-
kanie z Lechem Wa∏´sà. Odby∏o si´ ono 10 lutego 1989 
r. w ramach obchodów ósmej rocznicy strajku na Pod-
beskidziu. „SolidarnoÊç” by∏a wówczas wcià˝ nielegalna, 
wi´c o urlop dla Wa∏´sy wystàpi∏a Rada Pracownicza „Be-
famy”, a z wnioskiem o wynajem sali Zak∏adowego Domu 
Kultury „Metalowiec” do dyrekcji FSM zwrócili si´ 
cz∏onkowie Spo∏ecznego Komitetu Obchodów VIII Rocz-
nicy Porozumienia na Podbeskidziu, z∏o˝onego wy∏àcznie 
z dzia∏aczy Zwiàzku. Spotkanie, mimo sporych trudnoÊci, 
dosz∏o do skutku i zgromadzi∏o oko∏o 600 osób. By∏o to 
najwi´ksze od ponad siedmiu lat spotkanie cz∏onków  
i sympatyków zdelegalizowanej „SolidarnoÊci”. Po spot-
kaniu z Wa∏´sà wi´kszoÊç uczestników przesz∏a w po-
chodzie ze zwiàzkowymi transparentami na msz´ Êw. do 
koÊcio∏a pw. Êw. Miko∏aja. Uczestniczy∏y w niej cztery 
tysiàce osób. Dope∏nieniem tej uroczystoÊci by∏a msza 
odprawiona 12 lutego w tej samej Êwiàtyni. Zosta∏a wów-
czas poÊwi´cona tablica upami´tniajàca podpisanie poro-
zumienia sprzed oÊmiu lat, ufundowana dzi´ki sprzeda˝y 
w drugim obiegu okolicznoÊciowych cegie∏ek. Tabli-
ca ta czeka∏a jeszcze trzy miesiàce, zanim mog∏a byç 
uroczyÊcie wmurowana w mury historycznej Êwietlicy 
ZPW „Bewelana”. 

W pracach grup roboczych „okràg∏ego sto∏u” z pod-
beskidzkiej „SolidarnoÊci” uczestniczyli Gra˝yna Sta-
niszewska (zespó∏ ds. reform gospodarki i polity-
ki spo∏ecznej) oraz Henryk Urban (tzw. podstolik ds. 
samorzàdu). Staniszewska by∏a te˝ – jako jedyna kobie-
ta! – uczestniczkà okràg∏osto∏owych obrad plenarnych. 
W du˝ym stopniu u∏atwi∏o to zwiàzkowà prac´ w regio-
nie. Pod koniec lutego 1989 r. Staniszewska rozpocz´∏a 
poszukiwania miejsca na „cotygodniowe spotkania in-
formacyjne o okràg∏ym stole”. Odmówili szef bielskiej 
Elektrociep∏owni, w∏adajàcy klubem „Elektron”, oraz 
dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej. Za to 
bez przeszkód zak∏adowe Êwietlice udost´pnili dyrekto-

rzy „Bewelany” i „Weluksu”. Zwiàzkowcy mogli opuÊciç 
goÊcinnà, ale bardzo ciasnà salk´ w wie˝y bielskiego 
koÊcio∏a pw. Êw. Miko∏aja. W tym samym czasie dosz∏o 
do ujawnienia sk∏adu ostatniej tajnej redakcji biulety-
nu „SolidarnoÊç Podbeskidzia”. Redaktorami byli An-
drzej Kabat, Dariusz Mrzyg∏ód, Stanis∏aw Skwierawski  
i Gra˝yna Staniszewska. Kabat i Skwierawski weszli  
w sk∏ad jawnej redakcji wraz z Januszem Okrzesikiem 
(redaktor naczelny) i Arturem Kasprzykowskim, którzy 
w tym czasie zakoƒczyli wydawanie pisma Bielskiego 
Komitetu Oporu Spo∏ecznego „Solidarni”. 

Na poczàtku marca w prywatnym mieszkaniu Gra˝y-
ny Staniszewskiej rozpoczà∏ codziennà dzia∏alnoÊç sekre-
tariat Regionalnego Komitetu Organizacyjnego (RKO). 
Jego prowadzeniem zaj´∏a si´ Teresa Szafraƒska, stajàc 
si´ pierwszym etatowym pracownikiem podbeskidzkiej 

„SolidarnoÊci”. Zwiàzkowcy sk∏adali si´ nie tylko na jej 
wynagrodzenie, ale te˝ dzielili si´ kartkami na mi´so, bo 
paƒstwo nie dawa∏o ich „paso˝ytom spo∏ecznym”. Do-
piero na poczàtku maja, a wi´c po oficjalnej relegaliza-
cji „SolidarnoÊci”, Zwiàzek otrzyma∏ na swà siedzib´ pa-
wilon przy bielskich kortach na ul. Partyzantów. Tam 
zacz´∏a si´ normalna, w pe∏ni jawna dzia∏alnoÊç podbe-
skidzkich struktur „SolidarnoÊci”. 

Wyborczy test „SolidarnoÊci”

NiecierpliwoÊç podbeskidzkich zwiàzkowców oka-
za∏a si´ zbawiennà. Gdyby czekano ze wznowieniem 
dzia∏alnoÊci do zakoƒczenia obrad „okràg∏ego sto∏u” czy 
ponownej rejestracji „SolidarnoÊci” (która mia∏a miej-
sce 17 kwietnia), to do przygotowania si´ do wyborów 
do Sejmu i Senatu pozosta∏oby zaledwie pó∏tora miesiàca. 
Tymczasem na Podbeskidziu by∏y ju˝ struktury „Soli-
darnoÊci”, które mog∏y – prowadzàc zwyk∏à dzia∏alnoÊç 
zwiàzkowà – podjàç tak˝e wysi∏ek zorganizowania kam-
panii wyborczej, a wczeÊniej wy∏onienia w demokra-
tyczny sposób kandydatów Êrodowisk niezale˝nych na 
pos∏ów i senatorów. 

Zgodnie z okràg∏osto∏owym kontraktem opozycja na 
Podbeskidziu mog∏a zdobyç co najwy˝ej cztery mandaty 
poselskie i dwa senatorskie. Przyj´to tu bardzo szerokà 
formu∏´ wy∏aniania kandydatów. 12 kwietnia w historycz-
nej Êwietlicy Bewelany zorganizowano pierwszà tur´ sej-
miku przedwyborczego. Wzi´li w nim udzia∏ zaproszeni 
przedstawiciele podbeskidzkich Êrodowisk opozycyjnych 
i niezale˝nych – ∏àcznie ponad sto osób. W trakcie sejmi-
ku zg∏oszonych zosta∏o 15 osób ch´tnych do znalezienia 
si´ na listach wyborczych. SpoÊród zebranych wy∏oniono  
22-osobowy konwent wyborczy, który w nast´pnych 
dniach przeprowadzi∏ szczegó∏owe rozmowy z wszyst-
kimi kandydatami. Efekty tej pracy zosta∏y przedsta-
wione na drugiej cz´Êci sejmiku, która odby∏a si´ 18 
kwietnia. Wtedy odby∏o si´ g∏osowanie nad oÊmioma 
rekomendowanymi przez konwent osobami. WÊród 
kandydatów do Senatu w prawyborach zwyci´˝yli: 
dzia∏acz „SolidarnoÊci” w FSM Andrzej Kralczyƒski 

ganizowana zosta∏a zbiórka pod koÊcio∏em Êw. Miko∏aja na 
rzecz wyrzuconych z pracy po sierpniowych strajkach gór-
ników z kopalni „Andaluzja” w Piekarach Âlàskich.

We wrzeÊniu ujawni∏y si´ Komisje Zak∏adowe  
w FSM (szefem zosta∏ Ryszard Penkala) oraz „We-
luksie” (Pawe∏ Tomasik). Wkrótce podobne struktu-
ry zacz´∏y powstawaç tak˝e w innych zak∏adach Podbe-
skidzia. 19 paêdziernika 1988 r. powo∏ano Regionalnà 
Komisj´ Organizacyjnà NSZZ „SolidarnoÊç”, w sk∏ad 
której oprócz dotychczasowych jawnych rzeczni-
ków weszli te˝ przedstawiciele FSM, kopalni „Sile-
sia”, Lokomotywowni w Czechowicach-Dziedzicach, 
ZPW „Welux”, OBR Befamateksu, Andrychowskiej  
Fabryki Maszyn. W atmosferze nadchodzàcego prze∏omu 
wyjàtkowy przebieg mia∏y równie˝ uroczystoÊci 11 listo-
pada 1988 r. Po uroczystym poÊwi´ceniu odnowionego  
pomnika ku czci legionistów na cmentarzu przy ul. 
Grunwaldzkiej, liczàcy oko∏o dwóch tysi´cy osób pochód 
ze sztandarami narodowymi oraz flagami „SolidarnoÊci” 
przeszed∏ do koÊcio∏a pw. Êw. Maksymiliana Kolbe, gdzie 
odprawiona zosta∏a Msza Êw. za Ojczyzn´. Okrzyk demon-
strantów „Dzisiaj wolne Bielsko-Bia∏a, jutro wolna Polska 
ca∏a” Êwiadczy∏ zarówno o nastrojach spo∏ecznych, jak  
i oczekiwaniu szybkich zmian.

Mo˝na szacowaç, ˝e w okresie 1981-1989 na Pod-
beskidziu za dzia∏alnoÊç zwiàzkowà aresztowano po-
nad 300 osób, kilkadziesiàt z nich trafi∏o do wi´zieƒ. 
Ludzi pracujàcych w strukturach podziemnych by∏o 
kilkudziesi´ciu, aktywnych sympatyków, regularnie 
p∏acàcych sk∏adki i kolportujàcych bibu∏´ – setki, bier-
nych sympatyków, od czasu do czasu majàcych kontakt 
z bibu∏à i pomocà represjonowanym – z pewnoÊcià kil-
ka tysi´cy. Dziesiàtki tysi´cy zwiàzkowców czeka∏o na 
Podbeskidziu na „SolidarnoÊç”, nie zapisujàc si´ do 
OPZZ. Bran˝owe zwiàzki pomimo ró˝nych obietnic  
i nacisków, w najlepszym dla siebie okresie, czyli drugiej 
po∏owie lat osiemdziesiàtych, nie zdo∏a∏y pozyskaç nawet 
po∏owy pracowników zatrudnionych w regionie.

Wychodzenie z podziemia
Prze∏om roku 1988 i 1989 by∏ w dzia∏alnoÊci „Soli-

darnoÊci”, nie tylko na Podbeskidziu, okresem dziw-
nym: obok wcià˝ zakonspirowanych struktur podziem-
nych powstawa∏y jawne komisje zwiàzkowe w zak∏adach 
pracy i na szczeblu regionalnym. Z jednej strony SB 
wcià˝ przeprowadza∏a rewizje, a kolegia kara∏y posiada-
czy niezale˝nych wydawnictw, a z drugiej komunikaty o 
powstawaniu coraz to nowych jawnych, choç wcià˝ niele-
galnych w Êwietle obowiàzujàcego prawa, komórek „Soli-
darnoÊci” wisia∏y – za aprobatà lub przynajmniej cichym 
przyzwoleniem dyrekcji – w zak∏adowych gablotach i na 
tablicach og∏oszeƒ. 

Zwiàzkowcy nie chcieli czekaç na rozpocz´cie ob-
rad „okràg∏ego sto∏u”, a póêniej na jego efekty (przede 
wszystkim legalizacj´ „SolidarnoÊci”), wi´c coraz licz-
niej powstawa∏y jawne komisje zak∏adowe „S”. Zwykle 
organizowali je weterani Zwiàzku z lat 1980-81, b´dàcy 
w latach stanu wojennego dzia∏aczami solidarnoÊciowego 
podziemia. Oficjalnie jednak podkreÊlano, ˝e tajne struk-
tury Zwiàzku pozostajà nadal w ukryciu. 

W zak∏adach dzia∏acze Zwiàzku, decydujàcy si´ 
na wznowienie dzia∏alnoÊci jawnej, najcz´Êciej aseku-
rowali swe „nielegalne” dzia∏ania, powo∏ujàc komi-
sje organizacyjne lub za∏o˝ycielskie i sk∏adajàc doku-
menty w sàdzie, wymagane wówczas przy rejestra-
cji nowej organizacji zwiàzkowej. Takie posuni´cia 
nie umniejszajà faktu, ˝e próby reaktywowania „So-
lidarnoÊci” wymaga∏y wówczas sporej odwagi – wielu 
za∏o˝ycieli spotka∏o si´ póêniej z szykanami ze strony 
dyrekcji, przes∏uchaniami przez SB, a nawet w proku-
raturze. Ludzi jednak trudno ju˝ by∏o zastraszyç, tym  
bardziej ˝e w wielu zak∏adach komisje „SolidarnoÊci” 
skupia∏y du˝e grupy pracowników – na przyk∏ad w An-
drychowskiej Fabryce Maszyn komitet za∏o˝ycielski sku-
pia∏ 31 osób, a w bielskim „Weluksie” 72 osoby. Tym-
czasowa Komisja Zak∏adowa „S” w Wytwórni Silników 
Wysokopr´˝nych w Andrychowie liczy∏a 29 cz∏onków,  
a w ciàgu dwóch dni od pierwszego komunikatu dekla-
racje cz∏onkowskie z∏o˝y∏o tam ponad 700 pracowników. 
W pierwszych dniach stycznia 1989 w bielskiej „Induk-
cie” wniosek o rejestracj´ komitetu organizacyjnego „So-
lidarnoÊci” podpisa∏o 212 osób. 

Na Podbeskidziu najwi´ksze trudnoÊci zwiàzkowcy 
napotkali – doÊç niespodziewanie – w bielskiej firmie 
polonijnej „Marbet”. WczeÊniej znalaz∏o tam prac´ wie-
lu szykanowanych (w tym te˝ zwalnianych z wi´zieƒ) 
dzia∏aczy Zwiàzku. Komitet Za∏o˝ycielski „S” po-
wsta∏ tam 24 paêdziernika 1988. By∏a to pierwsza or-
ganizacja zwiàzkowa w tej prywatnej firmie. Dyrektor 
przeprowadzi∏ indywidualne rozmowy z za∏o˝ycielami  
i osobiÊcie z∏o˝y∏ w sàdzie deklaracje rezygnacji z tej ini-
cjatywy szeÊciu (spoÊród dziesi´ciu) zwiàzkowców. Ko-
mitet rozpad∏ si´. O sprawie tej informowa∏o nawet Ra-
dio Wolna Europa. Nikt nie móg∏ wówczas przypuszczaç, 

Podbeskidzie na spotkaniu z Ojcem Âwi´tym na gdaƒskiej Zaspiem, 12 czerwca 1987 r.

Bielsko-Bia∏a, czerwiec 1988 r. – podziemny malarz przy pracy.
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czy∏y zwykle warunków i organizacji pracy, przestrzega-
nia warunków bhp, powrotu do zak∏adów zwolnionych 
za podziemnà dzia∏alnoÊç kolegów. Szybko jednak domi-
nowaç zacz´∏y sprawy p∏acowe. 

W pierwszym okresie dzia∏alnoÊci RKO (a póêniej 
Zarzàdu Regionu) najbardziej obleganà komórkà pod-
beskidzkiej „SolidarnoÊci” by∏y biura Komisji Prze-
strzegania Prawa i Interwencji Zwiàzkowych, kierowa-
nej przez Kazimierza Grajcarka. Wspomaga∏a ona ko-
misje zak∏adowe w rozwiàzywaniu konfliktów pracow-
niczych i p∏acowych, a tak˝e zajmowa∏a si´ pomocà oso-
bom prywatnym, które zg∏asza∏y si´ do „SolidarnoÊci”, 
opowiadajàc o swych krzywdach. Zwiàzek musia∏ zajmo-
waç si´ tak˝e sprawami... zaopatrzenia sklepów. Mimo 
obowiàzujàcego systemu reglamentacji brakowa∏o mi´sa, 
cukru, màki, mas∏a, a nawet kasz, makaronu i chleba.  
W po∏owie sierpnia 1989 r. powo∏ana zosta∏a specjalna 
komisja, która mia∏a analizowaç sytuacj´ zaopatrzenia 
sklepów i wymuszaç na w∏adzach, odpowiedzialnych za 
rozdzia∏ artyku∏ów spo˝ywczych, odpowiednie zmiany. 

Z biegiem czasu „SolidarnoÊç” coraz cz´Êciej dystan-
sowa∏a si´ od protestów p∏acowych, oczekujàc odgór-
nych zmian i regulacji tych kwestii w skali ogólnopol-
skiej (zacz´to wówczas u˝ywaç modnego póêniej s∏owa: 
indeksacja). Prezydium RKO w oÊwiadczeniu z 9 sierp-
nia zaapelowa∏o o ograniczenie ˝àdaƒ p∏acowych i straj-
ków, domagajàc si´ równoczeÊnie powo∏ania premiera 
cieszàcego si´ szerokim poparciem spo∏ecznym oraz podj´cia 
przez Sejm dzia∏aƒ majàcych zmieniç system gospodar-
czy w Polsce, rozbiç monopol skupu i dystrybucji p∏odów 
rolnych oraz poprawiç zaopatrzenie rynku w ˝ywnoÊç. 

Podbeskidzka „SolidarnoÊç” z wielkà nadziejà powita∏a 
powstanie rzàdu Tadeusza Mazowieckiego. OÊwiadczenia, 
wydawane w pierwszych miesiàcach rzàdów tego pre-
miera, pozwalajà sàdziç, ˝e zwiàzkowcy na Podbeskidziu 
oczekiwali na b∏yskawicznà popraw´ sytuacji gospodar-
czej. Nikt wówczas nie przypuszcza∏, ˝e naprawd´ trud-
ne czasy dopiero nadchodzà. Po pierwszych zapowie-

dziach rzàdu, ˝e Polsk´ czeka okres wyrzeczeƒ, przed-
stawiciele 104 komisji zak∏adowych z Podbeskidzia, ze-
brani na poczàtku paêdziernika na cotygodniowym spot-
kaniu, przyj´li oÊwiadczenie, w którym jednoznacznie 
poparli dà˝enia do wolnego rynku i samodzielnoÊci gospo-
darczej, domagajàc si´ w zamian przeciwdzia∏ania nie-
uzasadnionym, wielokrotnym podwy˝kom cen artyku∏ów 
˝ywnoÊciowych oraz urealnienia wyp∏acanych wówczas 
dodatków ˝ywnoÊciowych. Ju˝ mieli ÊwiadomoÊç, ˝e 
nadchodzà ci´˝kie czasy, skoro zaapelowali: Wzywamy 
komisje zak∏adowe do rozpoznania sytuacji finansowej oraz 
stanu organizacji i zatrudnienia w swych zak∏adach tak, aby 
przygotowaç si´ do podj´cia dzia∏aƒ ochronnych w razie 
zwolnieƒ cz´Êci pracowników oraz os∏ony znajdujàcych si´  
w szczególnie trudnych warunkach materialnych. 

Choç za∏ogi podbeskidzkich zak∏adów pracy zacz´∏y 
ju˝ boleÊnie odczuwaç pierwsze skutki reform gospodar-
czych, to wcià˝ ogromne by∏o poparcie dla rzàdu Mazo-
wieckiego. Wymiernym tego dowodem by∏y liczne wp∏aty, 
jakie pracownicy – choç sami mizernie zarabiali – kiero-
wali na pomoc dla rzàdowych funduszy. Organizatorem 
specjalnych zbiórek pieni´dzy najcz´Êciej by∏a „Solidar-
noÊç”. Najpopularniejszy by∏ wówczas Fundusz Wspie-
rania Inicjatyw Spo∏ecznych i Gospodarczych Premie-
ra Tadeusza Mazowieckiego. Na jego konto dobrowolne 
datki zbierali m.in. bielscy nauczyciele (1,5 mln z∏), pra-
cownicy bielskiej s∏u˝by zdrowia (1,7 mln), „Wegi” (815 
tys.), „Ryteksu” (4 mln), „Bielskiej Dzianiny” (766 tys.), 

„Bispolu” (1 mln), czechowickiej rafinerii (1,5 mln), PKS 
w K´tach i OÊwi´cimiu (7,5 mln), wagonowni Czarnole-
sie (430 tys.), mieszkaƒcy Wis∏y (5 mln), a nawet pensjo-
nariusze domu rencisty w ˚ywcu (1,2 mln). Na ten sam 
fundusz pieniàdze przekazywa∏y te˝ rady pracownicze 

– np. „Weluksu” (500 tys. z∏), Fabryki Pi∏ i Narz´dzi (5 
mln), „Apeny” (20 mln), ZML K´ty (50 mln), „Fineksu”  
(3 mln). Z kolei na apel zak∏adowej „SolidarnoÊci” 
za∏oga „Merilany” dla rzàdu Mazowieckiego... za dar-
mo przepracowa∏a jednà wolnà sobot´. Efekt tej akcji to 
blisko 10,7 mln z∏. Dla porównania przypomnijmy, ˝e 
w roku 1989 Êrednia p∏aca wynosi∏a 200 tys. z∏. W tym 
samym czasie zwiàzkowcy z bielskiego zak∏adu „Lenko” 
apelowali: Zaniechajmy akcji strajkowych, niech rzàd pod 
kierownictwem cz∏owieka z SolidarnoÊci rozwinie skrzyd∏a 
i zaproponowali, by poparcie dla tego rzàdu okazaç 
efektywnà i wydajnà pracà. 

Wielkim poparciem w tamtym czasie cieszy∏y si´ te˝ 
inicjatywy charytatywne, na czele z Funduszem SOS Ja-
cka Kuronia oraz podbeskidzkim Funduszem dla Ubo-
gich, za∏o˝onym z inicjatywy „SolidarnoÊci” w bielskiej 

„Indukcie”. Tak˝e na te konto trafia∏y wp∏aty pieni´dzy, 
zbieranych wÊród za∏óg, przekazywanych przez komisje 
zak∏adowe „S” i rady pracownicze. 

Nazajutrz po pierwszych informacjach o krwawej rewolu-
cji w Rumunii podbeskidzka „SolidarnoÊç” zorganizowa∏a 
zbiórki pieni´dzy na pomoc dla ofiar walk. By∏o to  
w przeddzieƒ Wigilii Bo˝ego Narodzenia 1989 r. Podczas 

i cieszyƒski kardiolog Maciej Krzanowski. Na listach 
do Sejmu zgodnie z wolà uczestników sejmiku znaleêli 
si´: Gra˝yna Staniszewska i dziennikarz niezale˝ny Ja-
nusz Okrzesik (okr´g nr 11 Bielsko-Bia∏a) oraz ˝ywie-
cki nauczyciel Micha∏ Caputa i adwokat z Bielska-Bia∏ej  
Andrzej Sikora (okr´g nr 12 Andrychów). Do przeprowa-
dzenia kampanii wyborczej powo∏any zosta∏ Wojewódzki 
Komitet Obywatelski „S”, skupiajàcy przedstawicieli lo-
kalnych KO z Andrychowa, Cieszyna, K´t, OÊwi´cimia, 
Skoczowa, Suchej Beskidzkiej, Wadowic, Wis∏y i ˚ywca. 
Pracami WKO „S” kierowali Miros∏aw Styczeƒ, Zdzis∏aw 
Greefling, Andrzej Kabat i Wies∏aw Pyzio. 

G∏ówny ci´˝ar prowadzenia kampanii wyborczej  
w województwie spad∏ na wolontariuszy, przede wszyst-
kim zwiàzkowców i m∏odzie˝ szkolnà. Do ostatniej chwi-
li przed wyborczà niedzielà 4 czerwca nie brakowa∏o 
ch´tnych do roznoszenia ulotek i klejenia plakatów. Lu-
dzie chcieli zmian i wierzyli w „SolidarnoÊç”. T∏umnie 
uczestniczyli w organizowanych w tym czasie manife-
stacjach. 1 maja na mszy Êw. w koÊciele pw. Êw. Miko∏aja 
zebra∏o si´ ponad tysiàc osób. Przy o∏tarzu stan´∏y 
zwiàzkowe poczty z odzyskanym przed kilku dniami re-
gionalnym sztandarem oraz ukrywanym przez siedem 
lat w tym koÊciele sztandarem „SolidarnoÊci” bielskiej 
PKP. Z kolei 3 maja przy Êwietlicy Bewelany odby∏a si´ 
uroczystoÊç wmurowania poÊwi´conej w lutym tablicy 
upami´tniajàcej strajk na Podbeskidziu. Potem uczest-
nicy – kilka tysi´cy osób – przeszli w pochodzie ulicami 
miasta na msz´ Êw. w bialskim koÊciele pw. OpatrznoÊci 
Bo˝ej. 

Wynik wyborów by∏ nokautujàcy dla komunistów. 
Maciej Krzanowski zdoby∏ poparcie 71,5% g∏osujàcych,  
a Kralczyƒski 69,3% i obaj weszli do Senatu. Po pierw-
szej turze wyborów poselskie mandaty zdobyli je-
dynie kandydaci opozycji: Micha∏ Caputa (poparcie 
81,7%), Gra˝yna Staniszewska (74,8%), Andrzej Siko-
ra (73,1%) i Janusz Okrzesik (71,7%). Wszyscy kan-
dydaci PZPR i partii satelickich oraz tzw. niezale˝ni 

w pierwszej turze nie zbli˝yli si´ nawet do wyma-
ganego progu wyborczego (np. Stanis∏aw Habczyk, 
wojewódzki szef PZPR, otrzyma∏ 18,6% g∏osów).  
Ponad po∏owa wyborców skreÊli∏a wszystkich kandyda-
tów PZPR. O wakujàce szeÊç mandatów poselskich w obu 
podbeskidzkich okr´gach musieli walczyç w drugiej turze 
wyborów, nazwanych przez spo∏eczeƒstwo „dorzynkami”.  
Frekwencja wynios∏a wówczas nieco ponad 20% (w 
pierwszej turze do urn posz∏o 70% wyborców). 

Pos∏owie i senatorowie, którzy kandydowali z li-
sty WKO „S”, utworzyli Wojewódzki Obywatelski Ze-
spó∏ Parlamentarny. Jego przewodniczàcym zosta∏ 
pose∏ Andrzej Sikora. Biura zespo∏u zosta∏y utworzo-
ne w pawilonie przy ul. Partyzantów 59, a wi´c w bu-
dynku zajmowanym cz´Êciowo przez podbeskidzkà „So-
lidarnoÊç”. Umo˝liwi∏o to wspó∏prac´ parlamentarzy-
stów ze zwiàzkowcami, a tak˝e korzystanie przez „So-
lidarnoÊç” z pomocy prawnej pracowników zespo∏u, 
zw∏aszcza w przypadkach interwencji w sprawach 
pozazwiàzkowych. A ludzie przychodzili do Zwiàzku, 
podobnie jak w roku 1980, z ka˝dym problemem,  
z najró˝niejszymi skargami, ̋ alami i doniesieniami. Teraz 
mogli szukaç pomocy nie tylko w „SolidarnoÊci”, ale te˝  
u swoich parlamentarzystów, u osób, którym zaufali  
i które wybrali.

Krzepni´cie struktur

Zaanga˝owanie „SolidarnoÊci” w wybory nie wstrzy-
ma∏o zwyk∏ej dzia∏alnoÊci zwiàzkowej i rozwoju struk-
tur. By∏o nawet odwrotnie – wymuszona przez narzuco-
ny kalendarz wyborczy aktywnoÊç dzia∏aczy sprawi∏a, ˝e 
docierali oni do najdalszych zakàtków Podbeskidzia, nie 
tylko agitujàc na rzecz opozycyjnych kandydatów, ale te˝ 
zach´cajàc do organizowania zak∏adowych organizacji 
Zwiàzku. Szybko te˝ typowà kampanià wyborczà zajà∏ 
si´ Wojewódzki Komitet Obywatelski „S”, a prezydium 
RKO mog∏o skupiç si´ na dzia∏alnoÊci zwiàzkowej. 

Do 27 kwietnia 1989 r. w regionie powsta∏o 97 komi-
sji zak∏adowych „S”. W po∏owie maja by∏o ich ju˝ 152, 
a pod koniec czerwca dwieÊcie. W po∏owie wrzeÊnia  
w rejestrze RKO by∏y ju˝ wpisane 293 komisje zak∏a-
dowe. Szacunkowo skupia∏y one ponad 40 tys. osób.  
W przeciwieƒstwie do roku 1980 w podbeskidzkiej cen-
trali „SolidarnoÊci” rejestrowa∏y si´ wszystkie komi-
sje z terenu województwa bielskiego: od Ustronia i Cie-
szyna po Wadowice i Kalwari´, od Zawoi i Suchej Be-
skidzkiej po OÊwi´cim i Che∏mek. Nie by∏o ju˝ ciàgot 
do rejestracji w du˝o wi´kszych regionach oÊciennych. 
Nawet przeciwnie – do Podbeskidzia przystàpi∏a wi´k-
szoÊç komisji „SolidarnoÊci” z terenu Czechowic- 

-Dziedzic, nale˝àcych wówczas do województwa ka-
towickiego, na czele z organizacjami zwiàzkowymi  
z KWK „Silesia”, Walcowni Metali, Lokomotywowni PKP  
i Rafinerii. 

Pierwsze negocjacje „SolidarnoÊci” z dyrekcjami doty-

Bielsko-Biala, 3 maja 1989 – przemarsz podbeskidzkiej „SolidarnoÊci” spod Bewelany 
do koÊcio∏a pw. OpatrznoÊci Bo˝ej. Na czele, za dzieÊmi, od lewej: Helena Dobrano-
wicz, Jan Gajewski, Andrzej Kralczyƒski, Janusz Okrzesik i Micha∏ Wo∏yniec.

24 lutego 1992 – przed siedzibà Zarzàdu Regionu przy ul. Partyzantów 59. 
Pamiàtkowe zdj´cie cz∏onków ZR kadencji 1989-92.
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a po cz´Êci te˝ zwiàzki, myÊla∏y ju˝ wówczas wy∏àcznie  
o swych firmach. Trwa∏a bezpardonowa walka o prze-
trwanie, o przejmowanie rynków zbytu. Dla wszystkich 
skoƒczy∏o si´ to katastrofà. DziÊ tradycje w∏ókiennicze 
próbuje kontynuowaç w Bielsku jedynie kilka ma∏ych 
spó∏ek, w cz´Êci powsta∏ych na gruzach niegdysiejszych 
gigantów. 

Zak∏ady w∏ókiennicze by∏y pierwszymi, ale nie jedy-
nymi, które znikn´∏y z gospodarczej mapy regionu. Ich 
los podzieli∏y dziesiàtki innych firm. Cz´Êç z nich nie 
potrafi∏a znaleêç si´ w warunkach brutalnego wolne-
go rynku, inne zosta∏y bezsensownie sprywatyzowane  
i póêniej sta∏y si´ przedmiotem coraz nowych transakcji, 
a nawet zwyk∏ych kryminalnych kombinacji. 

Zwiàzkowcy na Podbeskidziu od poczàtku prze-
mian systemowych opowiadali si´ najcz´Êciej za przej-
mowaniem zak∏adów przez spó∏ki, tworzone przez za∏ogi 
(tzw. akcjonariat lub leasing pracowniczy). Paƒstwo, 
b´dàce w∏aÊcicielem tych przedsi´biorstw, preferowa∏o 
inne rozwiàzania. W wielu przypadkach skoƒczy∏o si´ to 
katastrofà zak∏adów. Zwiàzkowcy z Podbeskidzia szcze-
gólnie cierpko mówià o pomyÊle odgórnego przekaza-
nia cz´Êci firm do Narodowych Funduszy Inwestycyj-
nych. Zak∏ady nie zyska∏y czytelnego w∏aÊciciela, a jedy-
nie sta∏y si´ pozycjami w portfelach poszczególnych NFI, 
b´dàc przedmiotem ich nie zawsze przejrzystych trans-
akcji i kolejnych zmian w∏asnoÊciowych. Wielu z nich 
nie ma ju˝ na rynku. 

Dzia∏acze „SolidarnoÊci” walczyli o swe firmy, o ka˝de 
miejsce pracy. Godzili si´ na marne zarobki, na przesto-
je, wierzàc, ˝e przyjdà lepsze czasy. DziÊ ˝adna komi-
sja zwiàzkowa na Podbeskidziu nie przyzna, ˝e zosta∏a 
sprywatyzowana w sposób idealny, ale – obserwujàc 
rynek i kondycj´ poszczególnych firm – mo˝na poku-
siç si´ o stwierdzenie, ˝e dla pracowników stosunkowo 
dobre efekty przynios∏y przekszta∏cenia w∏asnoÊciowe 
m.in. bielskich zak∏adów „Apena”, „Indukta”, „Lenko” 
i „Bispol”, k´ckich Zak∏adów Metali Lekkich, Rafine-
rii w Czechowicach-Dziedzicach, Zak∏adów Chemicz-
nych OÊwi´cim czy ˝ywieckiego browaru. By∏y te˝ skraj-

nie odmienne skutki przekszta∏ceƒ. Podzia∏ Bielskiej 
Fabryki Armatur „Befa” na dwie spó∏ki spowodowa∏ 
kilkuletnià, wyniszczajàcà walk´ mi´dzy ich zarzàdami  
i zwiàzkami. Wiele reperkusji spowodowa∏a te˝ rzàdowa 
decyzja o sprzeda˝y FSM w∏oskiemu koncernowi Fiata.  
Do dziÊ zwiàzkowcy i cz´Êç za∏ogi obecnej spó∏ki 
Fiat Auto Poland kontestujà zapisy umowy sprzeda˝y, 
pozbawiajàce pracowników udzia∏u w podziale akcji fir-
my. 

Do najbardziej dramatycznej formy obrony miejsc 
pracy dosz∏o pod koniec maja 2003 r., gdy górnicy z cze-
chowickiej kopalni „Silesia”, wspierani przez zak∏adowà 

„SolidarnoÊç” i Zarzàd Regionu, rozpocz´li podziemny 
protest, sprzeciwiajàc si´ planom likwidacji ich kopalni. 
Po oÊmiu dniach uzyskali zapewnienie, ˝e co najmniej 
do roku 2006 ich kopalnia nie zostanie zlikwidowana. 

Dni gniewu

Zarzàd Regionu wspiera∏ komisje zak∏adowe „S”  
w ich staraniach o podmiotowe traktowanie za∏óg. Doty-
czy∏o to zarówno warunków pracy i p∏acy, jak i kierun-
ków przekszta∏ceƒ w∏asnoÊciowych w poszczególnych 
zak∏adach oraz negocjowania pakietów socjalnych i zak-
∏adowych uk∏adów zbiorowych pracy. Czyniono to zarów-
no bezpoÊrednio, przez udzia∏ specjalistów Zarzàdu Re-
gionu w negocjacjach i przygotowywaniu zwiàzkowych 
propozycji, jak i poÊrednio, organizujàc liczne szkole-
nia: ogólnozwiàzkowe, negocjacyjne i specjalistyczne, 
na przyk∏ad skierowane do zak∏adowych spo∏ecznych 
inspektorów pracy, a tak˝e uczestniczàc w ogólnopol-
skich akcjach Zwiàzku – organizujàc protesty w regio-
nie oraz bioràc udzia∏ w krajowych protestach. Przypo-
mnijmy tylko niektóre z tych akcji. 22 maja 1991 roku 
w ramach ogólnopolskiego protestu przeciwko b∏´dom 
w polityce gospodarczej i spo∏ecznej rzàdu godzinny 
strajk podj´∏o 78 podbeskidzkich zak∏adów pracy, a trzy 
dalsze (andrychowski Andropol i Andoria oraz wado-
wicki Rejon Dróg Publicznych) przeprowadzi∏y strajk 
oÊmiogodzinny. Z jeszcze wi´kszym poparciem za∏óg 
podbeskidzkich zak∏adów pracy spotka∏ si´ strajk ostrze-
gawczy, przeprowadzony 13 stycznia 1992 r. w zwiàzku 
z drastycznà podwy˝kà cen energii elektrycznej. Na go-
dzin´ przerwa∏y prac´ niemal wszystkie zak∏ady Pod-
beskidzia. Protestujàc przeciwko b∏´dom w polityce 
spo∏eczno-ekonomicznej rzàdu, 24 kwietnia 1992 r. 500 
osób uczestniczy∏o w wiecu pod Urz´dem Wojewódzkim 
w Bielsku-Bia∏ej. 14 grudnia tego samego roku przeciw-
ko rosnàcym kosztom utrzymania protestowa∏y w dwu-
godzinnym strajku ostrzegawczym za∏ogi 70% zak∏adów  
z Podbeskidzia, w których dzia∏a∏a „SolidarnoÊç”. 
W Warszawie 9 lutego 1994 r. odby∏a si´ ogólnopol-
ska demonstracja „SolidarnoÊci” przeciwko ciàg∏emu 
obni˝aniu poziomu ˝ycia polskich rodzin. WÊród de-
monstrantów by∏a blisko tysiàcosobowa reprezenta-
cja Podbeskidzia. Demonstranci z Podbeskidzia byli 
te˝ widoczni wÊród uczestników warszawskiej mani-
festacji „SolidarnoÊci”, zorganizowanej 31 sierpnia 

pasterek zwiàzkowcy kwestowali pod koÊcio∏ami Bielska-
Bia∏ej i okolicy. Tylko w t´ noc zebrano blisko 18 mln z∏. 
Do akcji w∏àczy∏y si´ te˝ parafie ewangelicko-augsburskie. 
Zbiórki pieni´dzy, a tak˝e odzie˝y i ˝ywnoÊci trwa∏y te˝  
w nast´pnych dniach. 4 stycznia 1990 r. wy∏adowana po 
brzegi ci´˝arówka z przyczepà zawioz∏a z Bielska-Bia∏ej 
do Rumunii 200 worków z odzie˝à, kocami i Êpiworami 
oraz 15 ton ˝ywnoÊci. WartoÊç tego ∏adunku przekroczy∏a 
30 mln z∏. Na wniosek koÊcielnego oÊrodka charytatyw-
nego w Rumunii pomoc z Podbeskidzia trafi∏a do parafii 
w Georgenii w Siedmiogrodzie.

W obronie miejsc pracy

W przeddzieƒ pierwszego po legalizacji Zwiàzku zjaz-
du podbeskidzkiej „SolidarnoÊci” w regionie dzia∏a∏o 
313 komisji zak∏adowych, zrzeszajàcych ponad 52 tys. 
osób. Najwi´ksza by∏a komisja w Zak∏adach Chemicz-
nych OÊwi´cim, skupiajàca 3,1 tys. cz∏onków. Po blisko 
2,5 tys. cz∏onków mia∏y KZ „S” w „Andropolu” i FSM 
Zak∏ad 1 B. 

Termin dwóch tur III Walnego Zebrania Delega-
tów NSZZ „S” Regionu Podbeskidzie ustalono na 12 
i 25 listopada. Mandaty delegatów zdoby∏o 360 osób. 
Sk∏adajàca sprawozdanie nie tylko z pracy RKO, ale  
z ca∏ej oÊmioletniej, podziemnej dzia∏alnoÊci Zwiàzku 
Gra˝yna Staniszewska zapowiedzia∏a, ˝e w zwiàzku  
z obowiàzkami poselskimi nie b´dzie startowaç w wybo-
rach na przewodniczàcego Zarzàdu Regionu. O t´ funk-
cj´ ubiega∏o si´ trzech kandydatów: Jan Fràczek, Ka-
zimierz Grajcarek i Henryk Kenig. Ten ostatni wygra∏  
w drugiej turze, zdobywajàc 10 g∏osów wi´cej ni˝ Graj-
carek. Podczas pierwszego wystàpienia nowy szef Podbe-
skidzia, ca∏e zawodowe ˝ycie zwiàzany z „Bewelanà”, za-
powiedzia∏, ˝e w trakcie kadencji najwa˝niejszym zada-
niem „SolidarnoÊci” b´dzie obrona cz∏onków Zwiàzku  
w czasie reformy gospodarczej. 

W tracie zjazdu postanowiono, ̋ e na Podbeskidziu b´dzie 
funkcjonowa∏o szeÊç podregionów: Andrychów-Wadowice, 
Skoczów-Cieszyn, OÊwi´cim, Sucha Beskidzka, ˚ywiec  
i Czechowice-Dziedzice. Uzupe∏nijmy, ˝e w nast´pnych 
latach rozdzielony zosta∏ podregion Skoczów-Cieszyn,  
a podregion czechowicki zawiesi∏ samodzielnà dzia∏alnoÊç  
i do∏àczy∏ do centrali w Bielsku-Bia∏ej (w której od po-
czàtku by∏y skupione komisje z K´t). 

Podczas nast´pnych wyborów, na poczàtku marca 
1992 r. o funkcj´ szefa regionu ubiegali si´: Jan Fràczek, 
Kazimierz Grajcarek, Henryk Kenig, Stanis∏aw Kubica 
(„Apena”) i Marcin Tyrna. W drugiej turze Marcin Tyrna 
o 19 g∏osów pokona∏ dotychczasowego przewodniczàcego, 
Henryka Keniga. Trzy lata póêniej, na siódmym zjeêdzie 
podbeskidzkiej „SolidarnoÊci”, Marcin Tyrna powtórnie 
wygra∏ rywalizacj´ o funkcj´ szefa regionu, pokonujàc je-
dynego kontrkandydata, Kazimierza Grajcarka. TrafnoÊç 
tego wyboru delegaci potwierdzili tak˝e swymi g∏osami 

na kolejnych wyborczych zjazdach – w 1998 i 2002 roku. 
Za ka˝dym razem Marcin Tyrna by∏ bezkonkurencyj-
nym kandydatem na przewodniczàcego podbeskidz-
kiej „SolidarnoÊci”. Od roku 1992 w kierowaniu regio-
nem Tyrn´ wspomaga∏ pierwszy wiceprzewodniczàcy 
Zarzàdu Regionu, Stanis∏aw Szwed. Przejà∏ on na-
wet cz´Êç obowiàzków szefa regionu w czasie, gdy 
Marcin Tyrna powtórnie zosta∏ wybrany do Senatu,  
a póêniej pe∏ni∏ funkcj´ wicemarsza∏ka izby wy˝szej par-
lamentu.

Od samego poczàtku Zarzàd Regionu – zgodnie ze 
wspomnianà wczeÊniej zapowiedzià Henryka Keniga 
– wspiera∏, jak móg∏, cz∏onków Zwiàzku. Podstawowà 
zasadà by∏a niezgoda na jakiekolwiek zwolnienia, które 
dla wielu pracodawców wydawa∏y si´ naj∏atwiejszà drogà 
do poprawy kondycji finansowej swych przedsi´biorstw. 
Jednak najtrudniejszà i najbardziej niewdzi´cznà prac´ 
musieli podjàç zak∏adowi dzia∏acze „SolidarnoÊci”. 
To w zak∏adach trzeba by∏o rozwiàzywaç najbardziej  
dramatyczne problemy, walczyç o p∏ace i miejsca pracy, 
negocjowaç z dyrektorami czy prezesami, a nawet mie-
rzyç si´ z niezadowoleniem pracowników, niejednokrot-
nie cz∏onków Zwiàzku. Cz´sto, mimo wysi∏ków, ta pra-
ca nie przynosi∏a efektów – realne p∏ace mala∏y, by∏y 
wyp∏acane w ratach, ludzie byli zwalniani, a kolejne 
zak∏ady upada∏y. 

Jako jedne z pierwszych z „niewidzialnà r´kà rynku” 
musia∏y si´ zmierzyç zak∏ady w∏ókiennicze, z których 
niegdyÊ s∏yn´∏o Bielsko. Ich problemy zacz´∏y si´ ju˝  
w roku 1989, gdy drena˝owy system podatkowy i gwa∏-
townie rosnàce oprocentowanie kredytów drastycznie 
zmniejszy∏y mo˝liwoÊci zakupu surowców. Choç prze-
mys∏ lekki nale˝a∏ do najbardziej rentownych ga∏´zi go-
spodarki, nie doczeka∏ si´ rzàdowej pomocy. Ró˝nego 
rodzaju pakty i programy os∏onowe dla poszczegól-
nych bran˝ nasta∏y du˝o póêniej i dla daleko mocniej-
szych ga∏´zi gospodarki. Zak∏ady w∏ókiennicze, nie 
tylko na Podbeskidziu, zosta∏y pozostawione same so-
bie. Do tego doszed∏ upadek wschodnich rynków zby-
tu, po∏àczony z niczym nie kr´powanym otwarciem 
polskiego rynku na produkty z importu, zw∏aszcza  
z Dalekiego Wschodu. To wszystko okaza∏o si´ zabójcze 
dla podbeskidzkich zak∏adów w∏ókienniczych. Zacz´∏o si´ 
od k∏opotów ze zdobyciem pieni´dzy na zakup surowców,  
zaraz zmniejszy∏a si´ produkcja i sprzeda˝, a wraz z tym  
zarobki; wynagrodzenia, w tej bran˝y zawsze bardzo 
skromne, zacz´∏y zbli˝aç si´ do pu∏apu p∏ac minimal-
nych. Potem nastàpi∏y zwolnienia grupowe i w koƒcu 
upadek kolejnych firm. Zwiàzkowcy z tych zak∏adów 
oraz regionalna Sekcja Przemys∏u Lekkiego ju˝ od 
po∏owy 1989 r. przestrzegali przed takà sytuacjà. Bez-
skutecznie... Na panewce spali∏ te˝ opracowany przez 
Urzàd Wojewódzki, a wspierany przez Zarzàd Regio-
nu, program „Bielska We∏na”, który móg∏ byç ratun-
kiem dla cz´Êci zak∏adów lub przynajmniej niektó-
rych ich wydzia∏ów. Mia∏o dojÊç do konsolidacji kilku 
zak∏adów, ich produkcji i sprzeda˝y. Jednak dyrekcje,  

Bielski plac Chrobrego, 3 kwietnia 2002 – wiec podbeskidzkiej „SolidarnoÊci” w obro-
nie kodeksu pracy.



D r o g a  d o  n i e p o d l e g ∏ o Ê c i  1980-2005

XV���

Region Podbeskidzie NSZZ „SolidarnoÊç” w latach 1980-2005

X�X

przez blisko 12 lat. Od lutego 2004 r. Region ma swà 
w∏asnà siedzib´ – budynek przy ul. Asnyka 19, wznie-
siony ze Êrodków z rewindykacji majàtku zwiàzkowego, 
utraconego w grudniu 1981 r. W∏asna, funkcjonalna sie-
dziba pozwoli∏a nie tylko usprawniç prac´ biur Zarzàdu 
Regionu, ale te˝ radykalnie zmniejszyç koszty bie˝àcej 
dzia∏alnoÊci (czynsze, ogrzewanie, dozorowanie). Uro-
czyste otwarcie i poÊwi´cenie zwiàzkowego domu odby∏o 
si´ 23 lutego 2004 r.

Zwiàzek w wielkiej polityce

Podobnie jak w ca∏ej Polsce tak˝e i na Podbeskidziu „So-
lidarnoÊç” nigdy nie mog∏a uciec od spraw politycznych.  
W roku 1990 podbeskidzka „SolidarnoÊç” mia∏a swój 
znaczàcy udzia∏ w przekazaniu budynków by∏ej PZPR na 
cele oÊwiaty (gmach Komitetu Wojewódzkiego PZPR) i dla 
samorzàdów s∏u˝by zdrowia (siedziba Komitetu Miejskie-
go). Przedstawiciele Zwiàzku uczestniczyli w pracach Wo-
jewódzkiej Komisji Kwalifikacyjnej, która weryfikowa∏a 
przydatnoÊç do s∏u˝by w policji lub Urz´dzie Ochrony 
Paƒstwa 231 funkcjonariuszy by∏ej S∏u˝by Bezpieczeƒstwa, 
zatrudnionych dotàd w Wojewódzkim Urz´dzie Spraw 
Wewn´trznych w Bielsku-Bia∏ej. Negatywne opinie otrzy-
ma∏y 183 osoby. 

W lutym 1990 r. Zarzàd Regionu mia∏ te˝ decydujàcy 
udzia∏ w usuni´ciu ostatniego komunistycznego wo-
jewody bielskiego, Franciszka Strza∏ki, oraz mianowa-
niu na to stanowisko w nast´pnym miesiàcu Miros∏awa 
Stycznia, niegdyÊ cz∏onka RKO, a ostatnio szefa Biel-
skiego Komitetu Obywatelskiego. Zwiàzek zaanga˝owa∏ 
si´ te˝ – choç bardziej ju˝ poÊrednio – w pierwsze wol-
ne wybory samorzàdowe w 1990 r., udost´pniajàc ko-
mitetom obywatelskim prawa do u˝ywania znaku „So-
lidarnoÊci” oraz wspierajàc kandydatów wywodzàcych 
si´ ze Zwiàzku (na podobne wsparcie mogli liczyç 
zwiàzani z „SolidarnoÊcià” kandydaci tak˝e we wszyst-
kich kolejnych wyborach samorzàdowych). Pod koniec 
tego samego roku wielu zwiàzkowców zaanga˝owa∏o si´  
w kampani´ prezydenckà. Wi´kszoÊç wspiera∏a kandy-
datur´ przewodniczàcego Lecha Wa∏´sy. Nie odbi∏o si´ 
to na pracy Zarzàdu Regionu, gdy˝ kampani´ t´ orga-
nizowa∏ Regionalny Sztab Wyborczy Wa∏´sy, kierowa-
ny przez Jerzego Hat∏asa z Andrychowa, a utworzony 
przez cz∏onków Porozumienia Centrum, „SolidarnoÊci” i 
dzia∏aczy spo∏ecznych. Na podbeskidzkich zwiàzkowców 
Lech Wa∏´sa móg∏ zresztà liczyç tak˝e w nast´pnych la-
tach. Po zjeêdzie krajowym w 1992 r. delegaci z Pod-
beskidzia oficjalnie zaprotestowali przeciwko brutalnej 
krytyce, z jakà podczas obrad spotka∏ si´ Wa∏´sa ze stro-
ny cz´Êci zwiàzkowców, zwolenników by∏ego premiera 
Jana Olszewskiego. „Nie mo˝emy dopuÊciç, by nieod-
powiedzialnymi wystàpieniami zniszczony zosta∏ jeden  
z ostatnich autorytetów naszego kraju, jakim wcià˝ jest 
osoba Lecha Wa∏´sy” – podkreÊlili delegaci z Podbe-
skidzia. Trzy lata póêniej, w 1995 r. zwiàzkowcy znowu 
zaanga˝owali si´ w kampani´ na rzecz prezydentury Le-
cha Wa∏´sy. Na Podbeskidziu wygra∏ on wybory, ale wy-

nik w skali kraju by∏ dla niego niepomyÊlny. Podobnie 
pi´ç lat póêniej wybory przegra∏ wspierany przez „Soli-
darnoÊç” Marian Krzaklewski, przewodniczàcy Komi-
sji Krajowej. 

Po roku 1989 podbeskidzka „SolidarnoÊç” w ró˝ny 
sposób anga˝owa∏a si´ w kolejne wybory parlamentarne.  
W paêdzierniku 1991 r. samodzielnie wystawi∏a trzech 
kandydatów do Sejmu (Stanis∏aw Wàsik z WSW „Ando-
ria”, Kazimierz Piela z Odlewni ˚eliwa w W´gierskiej 
Górce i wiceprzewodniczàcy Zarzàdu Regionu Kazimierz 
Grajcarek) oraz jednego do Senatu (Andrzej Kralczyƒski).  
W wyniku wyborów parlamentarzystami zostali wówczas 
Wàsik i Kralczyƒski. Kolejne wybory odby∏y si´ ju˝ we 
wrzeÊniu 1993 r. Podbeskidzka „SolidarnoÊç” wystawi∏a 
wówczas Marcina Tyrn´ jako swego kandydata do Se-
natu i 14-osobowà grup´ kandydatów do Sejmu. Tyrna 
zdoby∏ najwi´kszà liczb´ g∏osów (ponad 65 tys.) i wszed∏ 
do Senatu. Natomiast na czternastu zwiàzkowych kan-
dydatów do Sejmu zag∏osowa∏o ∏àcznie 22 tys. wybor-
ców i choç to wystarczy∏oby, aby mandat zdoby∏ lider li-
sty, Jan Fràczek, jednak w skali kraju „SolidarnoÊç” nie 
przekroczy∏a progu wyborczego, nie zdoby∏a wi´c ˝ad-
nego miejsca w Sejmie. Przez nast´pne cztery lata kra-
jem rzàdzi∏a lewica. To wystarczy∏o, by sympatie wy-
borców zmieni∏y si´ diametralnie. W roku 1997 „Soli-
darnoÊç” sz∏a do wyborów w prawicowym bloku AWS. 
W województwie bielskim wÊród osiemnastu kandyda-
tów do Sejmu by∏y trzy osoby wysuni´te przez „Solidar-
noÊç”: wiceprzewodniczàcy Zarzàd Regionu Stanis∏aw 
Szwed, bielska lekarka Wies∏awa SzczeÊniak i Jerzy 
Hat∏as z WSW „Andoria”. Ca∏a lista zdoby∏a poparcie 
blisko 155 tys. wyborców, dzi´ki czemu a˝ pi´ciu kan-
dydatów AWS wesz∏o do Sejmu, w tym Stanis∏aw Szwed.  
Z kolei Marcin Tyrna, kandydat AWS do Senatu, zdo-
by∏ 186 tys. g∏osów, trzykrotnie wi´cej ni˝ w po-
przednich wyborach i znowu najwi´cej spoÊród je-
denastu osób walczàcych o mandat senatorski. Czte-
ry lata póêniej, po reformach rzàdu Jerzego Buz-
ka, wi´kszoÊç wyborców da∏a si´ uwieÊç przedwy-
borczym obietnicom lewicy, co odzwierciedli∏ wy-
nik g∏osowania. We wrzeÊniu 2001 roku „SolidarnoÊç” 
startowa∏a z list Akcji Wyborczej SolidarnoÊç Prawicy.  
W okr´gu bielskim na tej liÊcie by∏o osiemnastu kandy-
datów, w tym na miejscu pierwszym Stanis∏aw Szwed. 
Wszyscy oni zdobyli ∏àcznie 10,2% g∏osów (28,3 tys.), 
co da∏o tej koalicji trzecie miejsce w okr´gu, za SLD  
i Platformà Obywatelskà. Powtórzy∏a si´ jednak sytu-
acja z roku 1993 – AWSP nie przekroczy∏a progu wy-
borczego i ˝aden jej kandydat nie wszed∏ do Sejmu.  
Z kolei Marcin Tyrna stara∏ si´ o reelekcj´ w ramach 
Bloku „Senat 2001”. Uzyska∏ poparcie 62,2 tys. wybor-
ców – do zdobycia mandatu zabrak∏o mu g∏osów 
niespe∏na siedmiu tysi´cy osób. Przez nast´pne czte-
ry lata „SolidarnoÊç” – zarówno na Podbeskidziu jak  
i w kraju – nie mia∏a swej parlamentarnej reprezentacji. 
By∏y to trudne lata dla Zwiàzku i dla ludzi pracy.

1996 r. w XVI rocznic´ Porozumieƒ Sierpniowych. Po-
dobne akcje i protesty odbywa∏y si´ te˝ w ostatnich la-
tach. W kwietniu 2002 r. podbeskidzka „Solidar-
noÊç” protestowa∏a przeciwko planowanym zmianom  
w Kodeksie pracy zarówno na wiecach w Bielsku-Bia∏ej, jak 
i w ogólnopolskiej manifestacji w Warszawie, gdzie wÊród 
60-tysi´cznej rzeszy demonstrantów by∏o ponad tysiàc  
reprezentantów Podbeskidzia. Nie zabrak∏o ich te˝ pod-
czas kolejnej demonstracji przeciwko antypracowniczym 
zapisom Kodeksu pracy, która odby∏a si´ 6 sierpnia tego 
samego roku pod gmachem Sejmu. 21 lutego 2003 r. Podbe-
skidzie w∏àczy∏o si´ do Regionalnego Dnia Protestu, zor-
ganizowanego w ca∏ym województwie Êlàskim. Tego dnia  
w bielskiej manifestacji „SolidarnoÊci” wzi´∏o udzia∏ po-
nad tysiàc osób. Mniejsze wiece i manifestacje odby∏y 
si´ tego samego dnia w Cieszynie, ˚ywcu i Czechowi-
cach-Dziedzicach. 25 kwietnia tego samego roku w 
Warszawie s∏ychaç by∏o okrzyk „Podbeskidzie po was 
idzie”. Tego dnia w stolicy trwa∏a 20-tysi´czna manife-
stacja „SolidarnoÊci” w obronie zagro˝onych praw pra-
cowniczych. WÊród demonstrantów by∏a 600-osobo-
wa reprezentacja podbeskidzkiej „SolidarnoÊci”. Z ko-
lei w ramach Ogólnopolskich Dni Protestu, zorga-
nizowanych przez „SolidarnoÊç” w listopadzie 2003 
r. jako forma sprzeciwu wobec antyspo∏ecznej polity-
ce rzàdu SLD-UP, w Bielsku-Bia∏ej zorganizowano 26  
listopada manifestacj´, w której uczestniczy∏o ponad 
tysiàc zwiàzkowców z ca∏ego regionu.

Podbeskidzka „SolidarnoÊç” aktywnie wspiera∏a te˝ 
inne inicjatywy w∏adz Zwiàzku: w po∏owie roku 1994 pod 
opracowanym przez „SolidarnoÊç” obywatelskim projek-
tem konstytucji RP na Podbeskidziu zebrano 32,3 tys. 
podpisów, a wiosnà 2003 r. 20 tysi´cy mieszkaƒców regio-
nu popar∏o swymi podpisami obywatelski projekt noweli-
zacji ustawy o zatrudnieniu i przeciwdzia∏aniu bezrobociu, 
majàcy przywróciç wczeÊniejszà form´ wyp∏aty zasi∏ków  
i Êwiadczeƒ przedemerytalnych.

Znikn´∏o województwo, pozosta∏ region

Swe s∏u˝ebne funkcje Zarzàd Regionu wykonywa∏ 
w∏aÊciwie, o czym Êwiadczà uchwa∏y kolejnych zjaz-
dów, domagajàcych si´ utrzymania Regionu Podbeski-
dzie na zwiàzkowej mapie polskiej „SolidarnoÊci”. Ba-
talia o utrzymanie regionu sta∏a si´ szczególnie drama-
tyczna po likwidacji województwa bielskiego w roku 
1999. Podbeskidzka „SolidarnoÊç” do koƒca sprzeciwia∏a 
si´ tej likwidacji, dowodzàc, ˝e m∏ode i niewielkie wo-
jewództwo bielskie radzi sobie w nowej rzeczywistoÊci 
du˝o lepiej od znacznie wi´kszych jednostek admi-
nistracyjnych. Zwiàzkowcy przestrzegali, ˝e wraz  
z likwidacjà struktur wojewódzkich w Bielsku-Bia∏ej 
ca∏y region straci na atrakcyjnoÊci dla potencjalnych in-
westorów, a to odbije si´ na rynku pracy. Na nic zda∏y si´ 
protesty, apele i monity. Województwo bielskie zosta∏o 
podzielone mi´dzy Ma∏opolsk´ i Âlàsk. Wkrótce si´ 
okaza∏o, ˝e s∏uszne by∏y obawy: zmniejszy∏a si´ liczba 
inwestycji, cz´Êç Êrodków, rozdzielanych przez Kraków  

i Katowice, nie dociera∏a na podbeskidzkà prowincj´,  
likwidowano lub przenoszono kolejne instytucje i s∏u˝by 
(jak choçby oddzia∏ NBP czy placówki celne). 

Likwidacja województwa bielskiego mia∏a te˝ inne re-
perkusje: pojawi∏y si´ g∏osy, ˝e nale˝y dostosowaç gra-
nice regionów do nowej mapy administracyjnej Pol-
ski. Realizacja tych pomys∏ów oznacza∏aby automatycz-
nie likwidacj´ Regionu Podbeskidzie. Kilka lat trwa∏y 
starania podbeskidzkich zwiàzkowców, g∏ównie dele-
gatów na zjazd krajowy i cz∏onków Komisji Krajowej,  
o odstàpienie od tych pomys∏ów. Dzia∏acze z Podbe-
skidzia do znudzenia powtarzali, ˝e ich region dobrze 
wype∏nia wszystkie statutowe obowiàzki, zapewnia 
nale˝ytà pomoc zak∏adowym organizacjom zwiàzkowym 
i jest finansowo samowystarczalny. Te opinie popierane 
by∏y przez uchwa∏y i stanowiska podejmowane przez 
komisje zak∏adowe oraz delegatów na kolejne regional-
ne zjazdy. W koƒcu rozsàdek zwyci´˝y∏ – w roku 2004 
przyj´ty zosta∏ nowy statut „SolidarnoÊci”, w którym nie 
ma ju˝ mowy o automatycznym dostosowywaniu gra-
nic regionów do kszta∏tu nowych województw. Batalia  
o utrzymanie Podbeskidzia zosta∏a wygrana. Jed-
nak tymczasem granice tego regionu uleg∏y uszczuple-
niu. W czerwcu 1999 r. komisje zak∏adowe z Podregio-
nu Wadowice podj´∏y decyzj´ o przejÊciu do Ma∏opolski. 
Dziesi´ç miesi´cy póêniej podobnie postàpi∏o 18 komi-
sji zak∏adowych z Podregionu OÊwi´cim. Przy Podbe-
skidziu pozosta∏o jednak szeÊç oÊwi´cimskich organiza-
cji „SolidarnoÊci”, w tym najwi´ksza z Firmy Chemicz-
nej Dwory. Na poczàtku roku 2005 w Zarzàdzie Regio-
nu Podbeskidzie skupionych by∏o 213 zak∏adowych or-
ganizacji zwiàzkowych, do których nale˝a∏o niespe∏na 
20 tys. osób. 

Od roku 1989 biura Regionu prze˝y∏y trzy przepro-
wadzki. W maju 1989 zwiàzkowe papiery z sekretaria-
tu RKO, dzia∏ajàcego w mieszkaniu Gra˝yny Staniszew-
skiej, trafi∏y do pawilonu obok bielskich kortów przy ul. 
Partyzantów 59. Trzy lata póêniej Zarzàd Regionu prze-
prowadzi∏ si´ do budynku przy ul. Piastowskiej 1. Tam 
biura podbeskidzkiej „SolidarnoÊci” funkcjonowa∏y 

Biskup bielsko-˝ywiecki Tadeusz Rakoczy Êwi´ci pomieszczenia nowej siedziby ZR.
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Podbeskidzkiej „SolidarnoÊci”  
portret w∏asny 

Pod koniec roku 2004 OÊrodek Prac Spo∏eczno- 
-Zawodowych NSZZ „SolidarnoÊç” przeprowadzi∏ ankiet´ 
wÊród blisko stu delegatów na podbeskidzki zjazd „Soli-
darnoÊci”. Pytano o stosunek do polityki, Êwiatopoglàd, 
wiar´ i miejsce „SolidarnoÊci” w polskim ˝yciu publicz-
nym. Wyniki zosta∏y opracowane przez socjologa, Dariu-
sza Kucharskiego, szefa OPSZ.

U progu XXV-lecia „SolidarnoÊci” podbeskidzcy 
dzia∏acze tego zwiàzku swe poglàdy polityczne okreÊlali 
jako prawicowe (43%) i centroprawicowe (38%). Tylko 
jedna osoba okreÊli∏a siebie jako centrolewicowca i jed-
na nazwa∏a siebie lewicowcem. Delegaci bardzo êle oce-
niali stan paƒstwa. A˝ 82% uwa˝a∏o, ˝e sytuacja w kraju 
zmierza w z∏ym kierunku. Przeciwnego zdania by∏o tyl-
ko 7% ankietowanych. Z∏à ocen´ stanu paƒstwa wiàzano 
z kryzysem najwa˝niejszych instytucji publicznych.  
I tak, a˝ 91% ankietowanych dzia∏aczy bardzo êle 
ocenia∏o dzia∏alnoÊç lewicowego rzàdu. Tylko jedna oso-
ba (!) oceni∏a jà jako raczej dobrà. Senat zebra∏ 86% ne-
gatywnych ocen, natomiast prac´ Sejmu negatywnie 
oceni∏o a˝ 97% badanych. Lepiej postrzegane by∏y takie 
instytucje, jak Trybuna∏ Konstytucyjny, Najwy˝sza Izba 
Kontroli i Rzecznik Praw Obywatelskich, które zebra∏y 
wi´cej pozytywnych ocen ni˝ negatywnych. 

Wi´kszoÊç badanych dzia∏aczy interesowa∏a si´ poli-
tykà. A˝ 52% startowa∏o w przesz∏oÊci w wyborach 
samorzàdowych, zaÊ 7% w parlamentarnych. Ich zda-
niem odejÊcie „SolidarnoÊci” od polityki spowodowa∏o 
zmniejszenie oddzia∏ywania Zwiàzku na istotne dla 
pracowników sfery ˝ycia spo∏ecznego. 99% badanych 
uwa˝a∏o, ˝e NSZZ „SolidarnoÊç” ma za ma∏y wp∏yw 
lub w ogóle nie ma wp∏ywu na kszta∏towanie prawa pra-
cy, podobnie si´ ma z bezrobociem (92%) i z politykà 
spo∏ecznà paƒstwa (97%). Dla przewa˝ajàcej cz´Êci 
dzia∏aczy (78%) ówczesny udzia∏ Zwiàzku w ˝yciu po-
litycznym by∏ niewystarczajàcy. Tylko dla 17% bada-
nych aktualna rola Zwiàzku w dzia∏aniach politycznych 
by∏a satysfakcjonujàca. A˝ 84% spoÊród ankietowanych 
dzia∏aczy opowiada∏o si´ za tym, by w∏adze Zwiàzku 
dà˝y∏y – ró˝nymi sposobami – do wy∏onienia grupy par-
lamentarnej ÊciÊle wspó∏pracujàcej z „SolidarnoÊcià”. 
Tylko 7% uwa˝a∏o, ˝e Zwiàzek w ogóle nie powinien 
anga˝owaç si´ w dzia∏alnoÊç politycznà.

Gdyby wybory odby∏y si´ w grudniu 2004 r., to 
dzia∏acze zwiàzkowi z Podbeskidzia najch´tniej 
g∏osowaliby na Prawo i SprawiedliwoÊç – 61%. Sympati´ 
dla Ligi Polskich Rodzin deklarowa∏o 16%, a dla Platfor-
my Obywatelskiej 6%. Inne ugrupowania ∏àcznie mog∏y 
liczyç na poparcie szeÊciu procent zwiàzkowców. Do wy-
borów nie poszed∏by co dziesiàty zwiàzkowiec.

Wi´kszoÊç podbeskidzkich zwiàzkowców dobrze 
oceni∏a bilans przemian od roku 1989, choç z dru-
giej strony a˝ 20% podpisa∏o si´ pod stwierdzeniem, 
˝e „zmieni∏o si´ na gorsze”. Jednak ostatecznie a˝ 98% 
bioràcych udzia∏ w ankiecie uzna∏o, i˝ warto by∏o zmie-
niaç ustrój w Polsce. 

D∏ug pami´ci

Âwi´tujàc XXV rocznic´ powstania NSZZ „Solidar-
noÊç”, nie mo˝na zapomnieç o tych, którzy wspó∏tworzyli 
ten Zwiàzek na Podbeskidziu, poÊwi´cali mu swe si∏y, 
czas, zdrowie, cz´sto tak˝e swà wolnoÊç, a których nie 
ma ju˝ wÊród nas. W ró˝nym czasie i w ró˝nym stop-
niu przyczynili si´ do walki o „SolidarnoÊç” i wolnoÊç  
Ojczyzny. Niektórzy z nich nie byli nawet cz∏onkami 

„SolidarnoÊci”, lecz niewàtpliwie za swà dzia∏alnoÊç  
i ofiar´ zas∏u˝yli na naszà pami´ç. 

Ta smutna lista z ka˝dym rokiem staje si´ coraz 
d∏u˝sza. Znajdujà si´ na niej mi´dzy innymi: 

Oswald Dobrzaƒski, Jan Fràczek, Wanda Gwizda∏a, 
Jadwiga Kaczmarczyk, Krzysztof Kierepka,  

Jan Kinowski, Helena Kocoƒ, Barbara Kóska,  
Zdzis∏aw Mnich, Tadeusz Moll, Stanis∏aw Olejak,  

Aleksandra Polak, Weronika Semik, Antoni Sordyl, 
Wies∏aw Stachewicz, Marian Strza∏a, Boles∏aw Stwora, 

Stanis∏aw Sznepka, Bogumi∏a Sztefko,  
Stanis∏aw Tekieli, Rudolf Tyrna, Tadeusz Wielgolawski, 

Antoni W∏och, Czes∏aw Zuber ...

Im wszystkim i dziesiàtkom innych, którzy w tym 
miejscu nie zostali wymienieni, podbeskidzka „Solidar-
noÊç” winna jest wdzi´cznoÊç, pami´ç i modlitw´.

ANEKS

W¸ADZE PODBESKIDZKIEJ „SOLIDARNOÂCI” 
WYBRANE 29 MAJA 1981 R. PODCZAS I WZD

Zarzàd Regionu 

Patrycjusz Kosmowski (WPK - B-B) – przewodniczàcy

Prezydium ZR:

Henryk Juszczyk (Befama B-B) – I wiceprzewodniczàcy, Arkadiusz Paszek 

(Elektrociep∏ownia B-B) – II wiceprzewodniczàcy, Adam Gwi˝d˝ (Zak∏ady 

Kuênicze Skoczów) – III wiceprzewodniczàcy, Jerzy Hilbrycht (Ponar ˚ywiec), 

Janusz Januszewski (PKS OÊwi´cim), Anna Kamiƒska (Lenko B-B), Andrzej 

Kralczyƒski (FSM nr 1 B-B), Marian Podgórski (WSW Andrychów), Gra˝yna 

Staniszewska (MDK B-B), Marcin Tyrna (Befama B-B), Antoni W∏och (FSM nr 

1 B-B), Wies∏aw Wróbel (Befa B-B), Andrzej Zajàc (Metalplast B-B)

Cz∏onkowie ZR:

Mieczys∏aw Adamczyk (Apena B-B), Jerzy Ba∏takis (Apena B-B), Mieczys∏aw 

Barteczko (Befama B-B), Antoni Bobowski (BPIS B-B), Kazimierz Borkowski 

(KBO Beskid B-B), Teresa Bucka (Spo∏em Wadowice), Bogus∏aw ByÊ (FSM nr 

1 B-B), Jolanta Duda (ZGKiM B-B), Andrzej Dzia∏kowski (FSM nr 1 B-B), Ka-

zimierz Firlejczyk (Ponar ˚ywiec), Józef Golonka (ZML K´ty), Alfred Holisz 

(ZOZ Cieszyn), Jerzy Jankowicz (Sp-nia 1 Maja K´ty), Kazimierz Jarosz (PKP 

OÊwi´cim), Ryszard Juraszek (DRKP B-B), El˝bieta Kiecana (WSW Andry-

chów), Jan Kinowski (ZPW Wega B-B), Stanis∏aw Kiszczak (Transbud 2 B-B), 

Zygmunt Knapik (delegatura Sucha Besk.), Tadeusz Ksià˝ek (Ponar Wadowice), 

Henryk Kubiczek (Z-d Odlewniczy FSM B-B), Ryszard Malarz (ZPW Zmo˝ka 

B-B), Stanis∏aw Marciniak (Celma Cieszyn), Stanis∏aw Matl (FACh Cieszyn), 

Boles∏aw Mrowiec (SP nr 16 B-B), Kazimierz Okrzesik (WPK B-B), Henryka 

Panek (Famed ˚ywiec), Alicja Pawlusiak (ZOZ FSM B-B), Ryszard Pietrasz-

ko (Apena B-B), Stanis∏aw Sanocki (ZMB Wadowice), Stanis∏aw Skwierawski 

(Elektrociep∏ownia B-B), Stanis∏aw Sporek (LO ˚ywiec), Józef Tryba∏a (Bispol 

B-B), Rudolf Tyrna (Apena B-B), Andrzej Wieczorek (MPK ˚ywiec), Piotr Woj-

ciechowski (BPBP B-B), Stanis∏aw Zacharias (Ponar ˚ywiec), Andrzej Zajas 

(KBO OÊwi´cim), Stanis∏aw Zarzycki (ZD PAN Go∏ysz)

Regionalna Komisja Rewizyjna NSZZ „SolidarnoÊç” 

Tadeusz Moll (COBR PW B-B) – przewodniczàcy, Gra˝yna Machoƒ (SKR B-

B) – sekretarz, Konstanty Bukowski (ZML K´ty), Jerzy Górniak (Polifarb Cie-

szyn), Andrzej Hilbrych (Indukta B-B), Józef ¸opatka (DRKP B-B), Adam Ra-

dowski (Sp. M∏oda Gwardia B-B), Joanna Sieracka (BPIS B-B), Zdzis∏aw Tata-

ra (FSM Z-d Odlewniczy B-B), Adam Wyrwa (˚ZP ˚ywiec), Adam Zborow-

ski (PBRol. B-B)

Delegaci Regionu Podbeskidzie na Zjazd Krajowy:

Mieczys∏aw Barteczko (Befama B-B), Kazimierz Firlejczyk (Ponar ˚ywiec), 

Adam Gwi˝d˝ (Zak∏ady Kuênicze Skoczów, Jerzy Hilbrycht (Ponar ˚ywiec), 

Kazimierz Jarosz (PKP OÊwi´cim), Henryk Juszczyk (Befama B-B), Jan Ki-

nowski (ZPW Wega B-B), Patrycjusz Kosmowski (WPK - B-B), Andrzej 

Kralczyƒski (FSM nr 1 B-B), Szczepan Muszala (Andropol Andrychów), Adam 

Nawrot (ZOZ Cieszyn), Arkadiusz Paszek (Elektrociep∏ownia B-B), Stanis∏aw 

Sporek (LO ˚ywiec), Gra˝yna Staniszewska (MDK B-B), Rudolf Tyrna (Ape-

na B-B), Andrzej Wieczorek (MPK ˚ywiec), Antoni W∏och (FSM nr 1 B-B), 

Wies∏aw Wróbel (Befa B-B), Andrzej Zajàc (Metalplast B-B), Stanis∏aw Zarzy-

cki (ZD PAN Go∏ysz)

Regionalna Komisja Organizacyjna NSZZ „SolidarnoÊç”;  

utworzona 19 paêdziernika 1988 r.

Janusz Bargie∏ (Wilkowice), Mieczys∏aw Cichoƒ („S” Z-dy Przem. Drzew. K´ty) 

– od 8 II 1989, Edward Drosiƒski („S” ZML K´ty) – od 8 II 1989, Jan Fràczek 

(„S” FSM nr 1 B-B) ***, Jan Gajewski (B-B), Kazimierz Grajcarek („S” KWK 

Silesia Cz-Dz) *, Jerzy Hilbrycht (˚ywiec), Jan Jasek („S” Indukta B-B) – od 

8.II.1989, Andrzej Kabat (Bielsko-Bia∏a) **, Henryk Kenig („S” ZPW Bewe-

lana B-B) – od 8 II 1989 **, Andrzej Kralczyƒski („S” FSM nr 1 B-B) *, Fran-

ciszek Kumorowicz („S” MPK B-B) – od 8 II 1989, Henryk Malik („S” Loko-

motywownia Cz-Dz), Tadeusz Mendrek („S” FSM Odlewnia Skoczów) – od 8 

II 1989 **, Józef Martyniak („S” ZUH K´ty) - od 8 II 1989, Barbara Orze∏ („S” 

AZPB Andropol Andrychów) – od 8 II 1989, Ryszard Penkala („S” FSM nr 1 B-

B), Lidia Pilch (Sucha Beskidzka), Wies∏aw Pyzio (Andrychów) *, Jan Rysza-

wy („S” Elektrociep∏ownia WRR Cz-Dz) – od 8 II 1989, Stanis∏aw Sordyl („S” 

AFM Andrychów), Gra˝yna Staniszewska (przedstawicielka regionu w KKW), 

Miros∏aw Styczeƒ (B-B), Bogdan Szozda („S” Zak∏adu Transportu FSM B-B), 

Pawe∏ Tomasik („S” Welux B-B) *, Stanis∏aw Wàsik („S” WSW Andoria Andry-

chów) – od 8 II 1989, Micha∏ Wo∏yniec („S” OBR Befamatex B-B), Stanis∏aw Za-

rzycki (Ochaby)

*) od 22 lutego 1989 r. cz∏onek prezydium RKO

**) od 17 maja 1989 r. cz∏onek prezydium RKO

***) od 20 czerwca 1989 r. cz∏onek prezydium RKO

Regionalna Komisja Rewizyjna NSZZ „SolidarnoÊç”; utworzona 19 

paêdziernika 1988 r.

Henryk Juszczyk (B-B), Renata Sanak (B-B), Stanis∏aw Skwierawski (B-B)

Wszystkie fotografie pochodzà z archiwum Zarzàdu Regionu Podbeskidzie NSZZ 
„SolidarnoÊç”.
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W¸ADZE PODBESKIDZKIEJ „SOLIDARNOÂCI” 
WYBRANE 25 LISTOPADA 1989 R. PODCZAS III 
WZDR Z PÓèNIEJSZYMI ZMIANAMI (KADENCJA 
1989-1992)

Zarzàd Regionu 

Henryk Kenig (Bewelana B-B) – przewodniczàcy

Prezydium ZR:

Kazimierz Grajcarek (KWK Silesia Cz-Dz) – wiceprzewodniczàcy, Kazimierz 

Podstawa (Wadap Wadowice) – wiceprzewodniczàcy, Pawe∏ Tomasik (Welux B-

B) – wiceprzewodniczàcy, Marcin Tyrna (Befama B-B) – wiceprzewodniczàcy, 

Jerzy Bartnik (Polifarb Cieszyn), Stanis∏aw Bi∏ka (Indukta B-B), Krzysztof 

Chudzik (SP Podhalanka Maków Podh.) – od XI 1990, Marek Haber (ZOZ 

Sucha Besk.) – do XI 1990, Krzysztof Jasek (Browar ˚ywiec), Jan Sulikiewicz 

(ZChO OÊwi´cim), Bogdan Szozda (Z-d Transportu FSM B-B), Zdzis∏aw Woj-

tas (OMAG OÊwi´cim), Wilhelm Zygmunt (Andropol Andrychów)

Cz∏onkowie ZR:

Zdzis∏aw Dadok (BZRM B-B) – od XI 1990, Jacek Dziedzic (Odlewnia ˚eli-

wa W´gierska Górka), Jan Fràczek (FSM nr 1 B-B), Maciej Hejnowicz (OÊwiata 

K´ty) – do XI 1990, Jerzy Hilbrycht (Ponar ˚ywiec) – do XI 1990, Mariusz Jan-

kowski (Andropol Andrychów) – do XI 1990, Stanis∏aw Kania (Befama B-B), 

Kazimierz Kapciƒski (ZChO OÊwi´cim), Janusz Kasprzyk (PKP B-B), Andrzej 

Kralczyƒski (FSM nr 1 B-B), Eugeniusz Lach (ZUH K´ty), Stefan Mi´kus (Od-

lewnia ˚eliwa Skoczów), Rudolf Nalepka (ZChO OÊwi´cim), Jan Pajor (BPBP B-

B) – od XI 1990, Stanis∏aw Pawelak (PPKS OÊwi´cim), Alicja Pawlusiak (s∏u˝ba 

zdrowia B-B), Ryszard Pietraszko (Apena B-B), Stanis∏aw Stolarski (Fabryka 

Ârub ˚ywiec) – od XI 1990, Zdzis∏aw Szczur (Transmad Wadowice), Stanis∏aw 

Tekieli (Rafineria Cz-Dz), Rudolf Tyrna (Apena B-B), Bogus∏aw Uniwersa∏ (Fi-

nex B-B) – do XI 1990, Stanis∏aw Wàsik (Andoria Andrychów) – od XI 1990, 

Stefan Zuber (Weldoro B-B)

Regionalna Komisja Rewizyjna NSZZ „SolidarnoÊç”

Renata Sanak (oÊwiata B-B) – przewodniczàca, Mieczys∏awa Chlewicka (ZChO 

OÊwi´cim), Teresa Cienkus (FSM nr 1 B-B), Stanis∏aw Gluza (Apena B-B), 

Stanis∏aw Nowak (ZChO OÊwi´cim), W∏adys∏aw Sanetra (Ponar ˚ywiec)

Delegaci Regionu Podbeskidzie na Zjazd Krajowy:

Aleksandra Bargie∏ (oÊwiata B-B) do XI 1990, Jan Fràczek (FSM nr 1 B-B), Ka-

zimierz Grajcarek (KWK Silesia Cz-Dz), Mieczys∏aw Hajek (OZNS OÊwi´cim 

) – od XI 1990, Jerzy Hat∏as (Andoria Andrychów), Jerzy Hilbrycht (Ponar 

˚ywiec) do XI 1990, Henryk Juszczyk (Befama B-B), Henryk Kenig (Bewelana 

B-B), Józef Kowalski (ZOZ B-B), Andrzej Kralczyƒski (FSM nr 1 B-B), Edward 

¸ysoƒ (Andropol Andrychów), Pawe∏ Tomasik (Welux B-B) , Marcin Tyrna (Be-

fama B-B), Eugeniusz Wanat (ZChO OÊwi´cim) – od XI 1990

W¸ADZE PODBESKIDZKIEJ „SOLIDARNOÂCI” 
WYBRANE 1 MARCA 1992 R. PODCZAS VI WZDR 
Z PÓèNIEJSZYMI ZMIANAMI  
(KADENCJA 1992-1995)

Zarzàd Regionu 

Marcin Tyrna (Befama B-B) – przewodniczàcy

Prezydium ZR:

Stanis∏aw Szwed (FPiN Wapienica B-B) – I wiceprzewodniczàcy, Henryk Kenig 

(Bewelana B-B) – II wiceprzewodniczàcy (do X 1993), Wies∏aw Stachewicz (SP 

nr 1 Meszna) – sekretarz (do VIII 1994), Jadwiga Go∏dynia (ZChO OÊwi´cim) – 

skarbnik, Krzysztof Chudzik (SP Podhalanka Maków Podh.) – sekretarz (od XI 

1994), Jan Fràczek (FSM nr 1 B-B) – zm. 17 I 1994, Jerzy Kasperek (FSM nr 1 B-

B) – od II 1994, Piotr Paw∏owski (Celma Cieszyn), Stanis∏aw Stolarski (Fabry-

ka Ârub ˚ywiec), Zdzis∏aw Szczur (Transmad Wadowice), Bogdan Szozda (Z-d 

Transportu FSM B-B), Stanis∏aw Tekieli (Rafineria Cz-Dz), 

Cz∏onkowie ZR:

Stanis∏aw Bi∏ka (Indukta B-B) – od III 1994, Jan Dudys (Ponar ˚ywiec) – do 

II 1993, Jacek Dziedzic (Odlewnia ˚eliwa W´gierska Górka), Józef Golonka 

(ZML K´ty), Stanis∏aw Kania (Befama B-B), Edward Karelus (Andoria An-

drychów), Stanis∏aw Kasoƒ (Famed ˚ywiec) – od III 1994, Helena Kocoƒ (Kre-

pol B-B), Andrzej Kralczyƒski (FSM nr 1 B-B) – do III 1994, Edward Kubas 

(Apena B-B), Henryk Malik (Lokomotywownia Cz-Dz), Rafa∏ Miodoƒski (An-

dropol Andrychów), Jan Pajor (BPBP B-B) – do IV 1992, Stanis∏aw Pawelak 

(PPKS OÊwi´cim), Ryszard Pietraszko (Apena B-B), Ryszard Penkala (FSM nr 

1 B-B) – od III 1994, Erwin Raszka (Kuênia Skoczów), Stanis∏aw S∏owiƒski 

(PZPS Che∏mek), Jan Sulikiewicz (ZChO OÊwi´cim), Stanis∏aw Wàsik (Ando-

ria Andrychów) – do III 1994

Regionalna Komisja Rewizyjna NSZZ „SolidarnoÊç”

Alfred Holisz (ZOZ Cieszyn) – przewodniczàcy, Jerzy Kucharski (FSM nr 1 b 

B-B) – wiceprzewodniczàcy, Ma∏gorzata Koz∏owska (Teatr Polski B-B) – sekre-

tarz, Celina Giba∏a (ZChO OÊwi´cim), Piotr Górny (Bispol B-B), Dorota Hnat-

kowicz (OSM OÊwi´cim) – do XI 1992, Maria Konieczna (Befama B-B), Euge-

niusz Lach (ZUH K´ty), Jan Tomiak (Andoria Andrychów) – od II 1993

Delegaci Regionu Podbeskidzie na Zjazd Krajowy:

Ryszard Fiut (Merilana B-B), Jan Fràczek (FSM nr 1 B-B) zm. 17 I 1994, Józef 

Golonka (ZML K´ty), Kazimierz Grajcarek (KWK Silesia Cz-Dz), Jerzy Kaspe-

rek (FSM nr 1 B-B), Henryk Kenig (Bewelana B-B), Andrzej Kralczyƒski (FSM 

nr 1 B-B) – do III 1994, Edward Kubas (Apena B-B), Ryszard Penkala (FSM nr 1 

B-B) – od III 1994, Jan Sulikiewicz (ZChO OÊwi´cim), Zdzis∏aw Szczur (Trans-

mad Wadowice), Bogdan Szozda (Z-d Transportu FSM B-B), Stanis∏aw Szwed 

(FPiN Wapienica B-B) – od III 1994, Marcin Tyrna (Befama B-B)

W¸ADZE PODBESKIDZKIEJ „SOLIDARNOÂCI” 
WYBRANE 1 KWIETNIA 1995 R. PODCZAS VII 
WZDR Z PÓèNIEJSZYMI ZMIANAMI  
(KADENCJA 1995-1998)

Zarzàd Regionu

Marcin Tyrna (Befama B-B) – przewodniczàcy

Prezydium ZR:

Stanis∏aw Szwed (FPiN Wapienica B-B) – wiceprzewodniczàcy, Jerzy Kaspe-

rek (FAP B-B) – sekretarz, Krzysztof Chudzik (SP Podhalanka Maków Podh.) 

– skarbnik, Edward Kubas (Apena B-B), Piotr Paw∏owski (Celma Cieszyn), Jan 

Polak (Bispol B-B), Erwin Raszka (Kuênia Skoczów), Stanis∏aw Stolarski (Âru-

bena ˚ywiec), Zdzis∏aw Szczur (Transmad Wadowice), Stanis∏aw Tekieli (Rafi-

neria Cz-Dz) – zm. 26 IV 1997, Eugeniusz Wanat (ZChO OÊwi´cim) 

Cz∏onkowie ZR:

Andrzej Bakaj (Logar ¸odygowice) – do VI 1996, Stanis∏aw Bi∏ka (Indukta B-B), 

Adam G´bala (Ponar Wadowice), Józef Golonka (ZML K´ty), Janusz Go∏dynia 

(Urzàd Miejski OÊwi´cim) – do VI 1996, Piotr Górny (Bispol B-B), Wiktor Her-

czek (Kontakt Cz-Dz), Stanis∏aw Kania (Befama B-B), Edward Karelus (Ando-

ria Andrychów), Krystyna Kowenicka (s∏u˝ba zdrowia B-B), Aleksandra Polak 

(Zarzàd Regionu B-B) – zm. 13 IV 1995, Edward Radwan (Kentex K´ty), Rena-

ta Sanak (oÊwiata B-B), Stanis∏aw Skrzyp (Famed ˚ywiec), Stanis∏aw S∏owiƒski 

(PZPS Che∏mek), Tadeusz Szczerbowski (ZChO OÊwi´cim), Wilhelm Zygmunt 

(Andropol Andrychów)

Regionalna Komisja Rewizyjna NSZZ „SolidarnoÊç”

Alfred Holisz (ZOZ Cieszyn) – przewodniczàcy, Stefan Zuber (Weldoro B-B) 

– wiceprzewodniczàcy, Maria Konieczna (Befama B-B) – sekretarz, Bogumi∏a 

Ferfecka (FAP B-B), Zbigniew Go∏àb (KWK Silesia Cz-Dz), Eugeniusz Lach 

(ZUH K´ty), Jan Michalczewski (Spo∏em OÊwi´cim), Józef Nycz (Metchem 

K´ty), Ma∏gorzata Szwed (s∏u˝ba zdrowia B-B) – do IV 1995

Delegaci Regionu Podbeskidzie na Zjazd Krajowy:

Krzysztof Chudzik (SP Podhalanka Maków Podh.), Kazimierz Grajcarek 

(KWK Silesia Cz-Dz), Jerzy Kasperek (FAP B-B), Edward Kubas (Apena B-B), 

Tadeusz Miara (Lenko B-B), Ryszard Penkala (FAP B-B), Stanis∏aw S∏owiƒski 

(PZPS Che∏mek), Zdzis∏aw Szczur (Transmad Wadowice), Stanis∏aw Szwed 

(FPiN Wapienica-B-B), Marcin Tyrna (Befama B-B), Wilhelm Zygmunt (An-

dropol Andrychów)

W¸ADZE PODBESKIDZKIEJ „SOLIDARNOÂCI” 
WYBRANE 20 CZERWCA 1998 R. PODCZAS VIII 
WZDR Z PÓèNIEJSZYMI ZMIANAMI  
(KADENCJA 1998-2002)

Zarzàd Regionu

Marcin Tyrna (Befama B-B) – przewodniczàcy

Prezydium ZR:

Jerzy Kasperek (FAP B-B) – wiceprzewodniczàcy, Stanis∏aw Szwed (FPiN Wa-

pienica B-B) – wiceprzewodniczàcy (do I 1999), Krzysztof Chudzik (Podhalanka 

Maków Podh.) – sekretarz, skarbnik, Jan Polak (Bispol B-B) – od I 1999, Adam 

Gwi˝d˝ (Kuênia Skoczów), Wiktor Herczek (Kontakt Cz.-Dz), Andrzej Mady-

da (Podregion ˚ywiec), Piotr Paw∏owski (Celma ME Cieszyn), Bogdan Szozda 

(FAP B-B), Zdzis∏aw Szczur (Transmad Wadowice) – do V 1999, Eugeniusz Wa-

nat (F.Ch. Dwory OÊwi´cim)

Cz∏onkowie ZR: 

Andrzej Biegun (Browar ˚ywiec), Wiktor Borowski (Spo∏em OÊwi´cim) – do 

IV 2000, Dariusz Dudek (KWK Silesia Cz-Dz), Andrzej Gacek (OBR Bosmal 

B-B), Adam G´bala (Ponar Wadowice) – do V 1999, Józef Golonka (ZML K´ty), 

Edward Karelus (Andoria Andrychów) – do V 1999, Krystyna Kowenicka (s∏. 

zdrowia B-B), Edward Kubas (Apena B-B), Marek Nycz (Befama B-B), Renata 

Sanak (oÊwiata B-B), Stanis∏aw Skrzyp (Famed ˚ywiec), Tadeusz Szczerbowski 

(F.Ch. Dwory OÊwi´cim), Jerzy Zeman (MZK B-B)

Regionalna Komisja Rewizyjna NSZZ „SolidarnoÊç”

Alfred Holisz (ZOZ Cieszyn) – przewodniczàcy, Barbara Dominek-Woj-

nar (oÊwiata Skoczów) – wiceprzewodniczàca, Stefan Zuber (Weldoro B-B) – 

wiceprzewodniczàcy, Maria Konieczna (Befama B-B) – sekretarz, Zbigniew 

Go∏àb (KWK Silesia Cz-Dz), Eugeniusz Lach (ZUH K´ty), Józef Nycz (Met-

chem K´ty)

Delegaci Regionu Podbeskidzie na Zjazd Krajowy:

Krzysztof Chudzik (SP Podhalanka Maków Podh.), Kazimierz Grajcarek 

(KWK Silesia Cz-Dz), Jerzy Kasperek (FAP B-B), Edward Kubas (Apena B-B), 

Andrzej Madyda (Podregion ˚ywiec), Zygmunt Mizera (Lokomotywownia Cz-

Dz), Piotr Paw∏owski (Celma ME Cieszyn), Zdzis∏aw Szczur (Transmad Wado-

wice), Bogdan Szozda (FAP B-B), Stanis∏aw Szwed (FPiN Wapienica B-B), Mar-

cin Tyrna (Befama B-B)



D r o g a  d o  n i e p o d l e g ∏ o Ê c i  1980-2005

W¸ADZE PODBESKIDZKIEJ „SOLIDARNOÂCI” 
WYBRANE 8 CZERWCA 2002 R. PODCZAS IX 
WZDR Z PÓèNIEJSZYMI ZMIANAMI  
(KADENCJA 2002-2006)

Zarzàd Regionu

Marcin Tyrna (Befama B-B) – przewodniczàcy

Prezydium ZR:

Stanis∏aw Szwed (FPiN Wapienica B-B) – wiceprzewodniczàcy, Jan Polak 

(Bulten B-B) – sekretarz, Krzysztof Chudzik (SP Podhalanka Maków Podh.) – 

skarbnik, Czes∏aw Chrapek (Skotan Skoczów), Alfred Holisz (ZOZ Cieszyn), Je-

rzy Kasperek (FAP B-B), Andrzej Madyda (Podregion ˚ywiec), Wies∏aw Ros-

ner (KWK Silesia Cz.-Dz.), Bogdan Szozda (FAP B-B), Eugeniusz Wanat (F.Ch. 

Dwory OÊwi´cim) 

Cz∏onkowie ZR: 

Andrzej Biegun (Browar ˚ywiec), Franciszek Bu∏awa (Delphi JeleÊnia), Józef 

Golonka (Grupa K´ty S.A.), Piotr Go∏àb (Pogotowie Ratunkowe B-B), Wik-

tor Herczek (Kontakt Cz.-Dz), Zofia J´drzejewska (Beskidzka Energetyka B-

B), Edward Kubas (Apena B-B), Marek Nycz (Befama B-B), Marek Rosegnal 

(FAP B-B), Andrzej Sikora (Fabios Bia∏ka), Stanis∏aw Skrzyp (Famed ˚ywiec), 

Tadeusz Szczerbowski (F.Ch. Dwory OÊwi´cim), Józef Urbanek (Teksid B-B), 

Jadwiga Utecht-Nolbrzak (oÊwiata B-B), Jerzy Zeman (MZK B-B), Jan Ziarko 

(Kuênia Skoczów) 

Regionalna Komisja Rewizyjna NSZZ „SolidarnoÊç”

Barbara Dominek-Wojnar (oÊwiata Skoczów) – przewodniczàca, Wies∏aw 

Brzózka (FAP B-B) – wiceprzewodniczàcy, Józef Nycz (Metchem K´ty) – 

wiceprzewodniczàcy, Maria Konieczna (Befama B-B) – sekretarz, Zbigniew 

Go∏àb (KWK Silesia Cz.-Dz.), W∏adys∏aw Krzempek (Celma ME Cieszyn), 

Wies∏awa Ryczkiewicz (ZOZ ˚ywiec) 

Delegaci Regionu Podbeskidzie na Zjazd Krajowy:

Krzysztof Chudzik (SP Podhalanka Maków Podh.), Kazimierz Grajcarek (KWK 

Silesia Cz-Dz), Jerzy Kasperek (FAP B-B), Edward Kubas (Apena B-B), Andrzej 

Madyda (Podregion ˚ywiec), Marek Niemczyk (Apena B-B), Jan Polak (Bulten 

B-B), Tadeusz Szczerbowski (F.Ch. Dwory OÊwi´cim), Bogdan Szozda (FAP B-

B), Stanis∏aw Szwed (FPiN Wapienica B-B), Marcin Tyrna (Befama B-B)

Koniec maja 2005 – cz∏onkowie Zarzàdu Regionu Podbeskidzie NSZZ „SolidarnoÊç” 
kadencji 2002-2006 przed siedzibà zwiàzku.


