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SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Osoby zainteresowane przynależnością do związku zawodowego lub mające problemy w swoich zakładach 
pracy proszone są o kontakt z Zarządem Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” lub terenowymi oddziałami 
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SPOTKANIE Z PREMIEREM
Podwyżki płac dla pracowników sfery bu-
dżetowej, podniesienie kwoty minimalnego 
wynagrodzenia oraz odmrożenie wskaźni-
ka, który uprawnia do obliczania zakłado-
wego funduszu świadczeń socjalnych – to 
są główne postulaty „Solidarności”, które 
na początku sierpnia zostały przedstawione 
premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. 
Związkowcy na odpowiedź szefa rządu cze-
kają do 29 sierpnia.

Blisko pięć godzin trwało spotkanie człon-
ków Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” 
z premierem Mateuszem Morawieckim, które 
odbyło się 7 sierpnia w Gdańsku. – Dzisiaj od-
było się pierwsze w historii spotkanie Komisji 
Krajowej „Solidarności” z premierem rządu 
Najjaśniejszej Rzeczpospolitej. Omówiliśmy 
wiele tematów, jednak dla nas obecnie najważ-
niejsze są trzy postulaty: odmrożenie w przy-
szłym roku wskaźnika dla sfery budżetowej, 
dla pracowników urzędów wojewódzkich, ca-
łej budżetówki  – powiedział po zakończeniu 

spotkania przewodniczący NSZZ „Solidarność” 
Piotr Duda.

– Kolejne postulaty to sprawa minimalne-
go wynagrodzenia oraz odmrożenie wskaźni-
ka, który uprawnia do obliczania zakładowego 
funduszu świadczeń socjalnych. To jest dla nas 
dzisiaj najważniejsza sprawa (…). Czekamy te-
raz, aż premier usiądzie, zanalizuje, oceni nasze 
postulaty i przedstawi Komisji Krajowej wnio-
ski z dzisiejszego spotkania. Dla nas mogą być 
tylko jedne: że rząd pochyli się nad problemami 
pracowników sfery budżetowej i nastąpi w tej 
sferze jakiś progres. Przypominam, że od 2010 
roku te wynagrodzenia są zamrożone (…). Pan 
Premier słusznie zauważył: rośnie gospodarka, 
rośnie PKB, chcemy, by to odczuli także w swo-
ich kieszeniach pracownicy tzw. budżetówki – 
wyjaśniał przewodniczący.

Premier ma się ustosunkować do postulatów 
„Solidarności” do 29 sierpnia. Tego dnia odbę-
dzie się kolejne posiedzenie Komisji Krajowej, 
na którym związkowcy ocenią propozycje rządu 
i podejmą decyzje dotyczące dalszych działań.

KALENDARIUM BESKIDZKIEGO SIERPNIA’80
Zbliża się 38. rocznica Podpisania Porozumień 
Sierpniowych, na mocy których powstał Nieza-
leżny Samorządny Związek Zawodowy „Soli-
darność”. Nie wiedzieliśmy wówczas, że jest to 
początek końca komunizmu w naszym kraju. 
Warto – choćby w telegraficznym skrócie – 
przypomnieć, co działo się na Podbeskidziu 
w trakcie tamtego pamiętnego lata.

Przełom lipca i sierpnia 1980 r. – pierwsze 
krótkotrwałe przerwy w pracy z postulatami 
ekonomicznymi, m.in. w bielskim Zakładzie 
nr 1 Fabryki Samochodów Małolitrażowych.
8 sierpnia – kilkugodzinny, socjalny strajk 
w bielskim „Lenko”. Wśród załogi Wojewódz-
kiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Biel-
sku-Białej początek zbierania podpisów pod 
socjalnymi postulatami załogi.
11 sierpnia – trzygodzinny strajk ekonomiczny 
na oddziale kół zębatych bielskiej „Befamy”.
13 sierpnia – w Bielsku-Białej Roman Walczak, 
kierowca Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Ko-
munikacji, przekazuje dyrekcji listę postulatów 
z podpisami ponad 150 pracowników zakładu.
24 sierpnia – masówka w bielskiej „Apenie”, 
której uczestnicy wspierają postulaty strajkują-
cych zakładów Wybrzeża.
26 sierpnia – strajk solidarnościowy w Bielskiej 
Fabryce Armatury „Befa”.
27 sierpnia – początek strajku w Wojewódz-
kim Przedsiębiorstwie Komunikacji w Bielsku-
-Białej, żaden autobus nie wyjeżdża na miasto.
28 sierpnia – początek strajków w bielskich 
zakładach – PKS-ie, drugim oddziale „Trans-
budu”, „Befamie”, na pierwszych wydziałach 
Fabryki Samochodów Małolitrażowych oraz 
w PKS i MPK w Oświęcimiu, a także w Andry-
chowskiej Fabryce Maszyn i Fabryce Wtryska-
rek w Wadowicach. W wielu innych zakładach 
odbywają się spontaniczne masówki załóg, 
w trakcie których formułowane są postulaty 
pod adresem dyrekcji oraz wyrazy solidarno-
ści z Gdańskiem.

29 sierpnia – rozpoczyna się solidarnościowy 
strajk w bielskiej FSM, w MPK i PKS w Żywcu, 
w oddziałach towarowych PKS w Oświęcimiu 
i Kętach, w żywieckim „Transbudzie”, a także 
w cieszyńskim oddziale PKS. Warunkowo za-
wiesza swój strajk załoga „Befamy”.
30 sierpnia – na Podbeskidziu kończą się straj-
ki oświęcimskiego oddziału towarowego PKS, 
żywieckiego PKS, MPK i „Transbudu”, wado-
wickiej Fabryki Wtryskarek. Trwają solidar-
nościowe strajki w oddziale towarowym PKS 
w Kętach, w bielskim FSM, „Transbudzie”, 
PKS-ie i MPK oraz cieszyńskim PKS-ie.
31 sierpnia – kończą się ostatnie strajki na Pod-
beskidziu.
11 września – w Bielsku-Białej odbywa się spo-
tkanie przedstawicieli trzydziestu zakładów z Pod-
beskidzia. Utworzony zostaje Międzyzakładowy 
Komitet Założycielski niezależnych związków 
zawodowych, na czele którego staje Patrycjusz 
Kosmowski, inżynier z bielskiego WPK.

Takie były początki podbeskidzkiej „Soli-
darności”…

Strajk Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w 
Bielsku-Białej w sierpniu 1980 roku upamiętnia tablica, 
odsłonięta na budynku administracyjnym bielskiej za-
jezdni przy ulicy Długiej w sierpniu 1981 roku.

Zapraszamy na mszę św. w 38. rocznicę powstania 
„Solidarności”, która zostanie odprawiona w czwar-
tek 30 sierpnia o godz. 18.00 w kościele Trójcy Prze-
najświętszej w Bielsku-Białej.

ZAPRASZAMy NA RAjD I PIELGRZyMKę
Trwają zapisy chętnych do udziału 

w Ogólnopolskim Górskim Rajdzie „Soli-
darności”, który odbędzie się w  sobotę 8 
września. Tym razem trasy prowadzą szlaka-
mi Beskidu Żywieckiego, a meta usytuowana 
będzie przy schronisku PTTK na Hali Bo-
raczej.

Zbieramy także zgłoszenia osób i grup chęt-
nych do udziału w XXXVI Pielgrzymce Lu-
dzi Pracy na Jasną Górę, która odbędzie się 15 
i 16 września.

Więcej informacji znaleźć można na stro-
nie internetowej podbeskidzkiej „Solidarności” 
(www.solidarnosc.org.pl/bbial).

NOwE SZATy REGIONU
Budynek Zarządu Regionu Podbeskidzie 

NSZZ „Solidarność” w sierpniu zyskał nowy 
wygląd – na jego murach zawisły gigantycz-
ne banery promujące nasz Związek. Wielko-
powierzchniowe reklamy „Solidarności” są 
doskonale widoczne nie tylko z ulicy, ale też 
z sąsiedniego gmachu, w którym mieszczą się 
biura Starostwa Powiatowego i delegatury Ślą-
skiego Urzędu Wojewódzkiego. Codziennie 
przychodzą tam setki interesantów.

– Dzięki tym banerom znacznie łatwiej 
znaleźć naszą siedzibę. Równie ważne jest to, 
że możemy bezpłatnie propagować naszą dzia-
łalność, zachęcając ludzi do zainteresowania się 
tym, czym jest i co robi NSZZ „Solidarność” 

– mówi Piotr Gołąb, odpowiedzialny za pro-
mocję i rozwój „Solidarności” w Regionie Pod-
beskidzie.

ZMARł ADAM PAwLIK
Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiado-
mość o śmierci Adama Pawlika, jednego 
z najważniejszych działaczy podziemnej 
„Solidarności” na Podbeskidziu. Adam 
zmarł 16 sierpnia w wieku 63 lat. Wieczne 
odpoczywanie racz Mu dać Panie…

Adam Pawlik pracował jako elektryk 
w bielskiej „Indukcie”. Po wprowadzeniu 
stanu wojennego został jednym z najważ-
niejszych działaczy podziemnej Regional-
nej Komisji Wykonawczej „Trzeci Szereg“ 
NSZZ „Solidarność“ Regionu Podbeskidzie 
– był zastępcą szefa „Trzeciego Szeregu“ Je-
rzego Binkowskiego i głównym kolporterem 
biuletynu „Solidar-
ność Podbeskidzia“ 
(a sporadycznie tak-
że jego drukarzem). 
Jego żona Magda-
lena zajmowała się 
sporządzaniem ma-
tryc do druku tego 
biuletynu. Oboje 
zostali aresztowa-
ni 17 października 
1983 r. Adam wy-
szedł z aresztu po 
dziewięciu miesią-

cach. Postępowanie karne w jego sprawie zo-
stało umorzone na mocy amnestii. Później był 
jeszcze kilkakrotnie zatrzymywany przez SB.

Przez wiele lat Adam Pawlik chorował. 
W ostatnim czasie był już przykuty do łóż-
ka. W ubiegłym roku prezydent RP Andrzej 
Duda przyznał Adamowi Pawlikowi Krzyż 
Wolności i Solidarności oraz Krzyż Kawa-
lerski Orderu Odrodzenia Polski. To pierwsze 
odznaczenie Adam Pawlik z powodu choroby 
przyjął w swoim domu z rąk przedstawicieli 
katowickiego Oddziału IPN (na zdjęciu). Dru-
giego już nie zdążył odebrać.

Żonie, dzieciom, całej rodzinie oraz 
wszystkim krewnym i przyjaciołom śp. Ada-
ma Pawlika składamy wyrazy współczucia 
i solidarności w bólu.


