
Charakterystyki osób 

uhonorowanych tytułem „Zasłużony dla Solidarności Podbeskidzia”: 
 

1. śp. Mieczysław Machowiak – w stanie wojennym od 1982 roku kolporter prasy podziemnej, a od 1984 

roku główny drukarz biuletynu „Solidarność Podbeskidzia”. Zatrzymany 6 lipca 1986 z większą ilością prasy 

zwolniony z aresztu śledczego 10 września tego samego roku na mocy ustawy o szczególnym postępowaniu 

wobec sprawców niektórych przestępstw. Był ostatnim więźniem politycznym na Podbeskidziu.  

2. Renata Górnisiewicz - od 1979 roku współpracowała z Ruchem Młodej Polski i inymi organizacjami 

opozycyjnymi, m.in. kolportując wydawnictwa bezdebitowe na terenie Bielska-Białej. Była wówczas 

wielokrotnie zatrzymywana, a w jej mieszkaniu były przeprowadzane rewizje. W l. 1980-81 była etatową 

pracownicą podbeskidzkiej „Solidarności“. Internowana od 13 grudnia 1981 roku do 24 lipca 1982 roku.  

3. Zygmunt Mizera – w l. 1980-81 członek Komisji Zakładowej NSZZ „S” Lokomotywowni PKP w 

Czechowicach-Dziedzicach. 13 grudnia 1981 r. internowany, później inwigilowany przez SB, wielokrotnie 

zatrzymywany. Do 1989 roku kolporter ulotek i pism podziemnej „S”. W 1989 r. wybrany przewodniczącym KZ 

NSZZ „S” Lokomotywowni PKP w Czechowicach-Dz. (funkcję tę pełnił do 2001 r.), zaangażowany także w 

działalność samorządową na szczeblu miasta i powiatu. Obecnie członek NSZZ „Solidarność” przy 

Przedsiębiorstwie Górniczym Silesia. 

4. Dariusz Mrzygłód - w 1981 roku członek Niezależnego Zrzeszenia Studentów na filii Politechniki 

Łódzkiej w Bielsku-Białej, w listopadzie i grudniu tego roku członek Komitetu Strajkowego. Od lutego 1982 

roku do października 1983 roku redaktor i drukarz miesięcznika „Bibuła”. W latach 1984-89 członek redakcji i 

drukarz podziemnego biuletynu „Solidarność Podbeskidzia”. W latach 1989-90 zaangażowany w działalność 

Komitetów Obywatelskich na terenie województwa bielskiego. 

5. Wacław Pierzchalski – w latach 1980-81 członek „Solidarności” w Zakładach Przemysłu Wełnianego 

Finex w Bielsku-Białej, po wprowadzeniu stanu wojennego drukarz wydawanego przez środowisko włókniarzy 

biuletyn podbeskidzkiej „Solidarności” dwukrotnie internowany (8.05.-22.07. 1982 i 6-15.11.1982), kolporter 

wydawnictw niezależnych.  

6. Franciszek Pudełko – w 1980 roku założyciel „Solidarności” w Zakładach Wytwórczych Sprzętu 

Sieciowego Belos w Bielsku-Białej i pierwszy przewodniczący Komisji Zakładowej. W 1989 r. inicjator 

wznowienia działalności związkowej w zakładzie, wieloletni przewodniczący Komisji Zakładowej. Kierował 

związkiem w najtrudniejszym czasie przekształceń własnościowych, skutecznie walcząc nie tylko o przetrwanie 

zakładu i zachowanie miejsc pracy, ale także o godziwe warunki pracy i płacy dla załogi. Obecnie na emeryturze.  

7. Władysław Sanetra – w latach 1980-81 członek Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Fabryce 

Wtryskarek Ponar w Żywcu, jeden z inicjatorów głośnej inicjatywy wyprowadzenia komitetu PZPR z terenu 

zakładu pracy; po wprowadzeniu stanu wojennego kolporter wydawnictw podziemnych na terenie Żywca, 

obecnie prezes Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręg Podbeskidzie. 

8. Edward Śliwa - w latach 1980-81 przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w 

Zakładach Przemysłu Odzieżowego Bielkon w Bielsku-Białej, po wprowadzeniu stanu wojennego drukarz 

podziemnego biuletynu podbeskidzkiej „Solidarności”  wydawanego przez środowisko włókniarzy; W kwietniu 

1982 roku zatrzymany za kontynuowanie działalności związkowej i osadzony w areszcie Komendy 

Wojewódzkiej MO w Bielsku-Białej, a następnie w areszcie na Montelupich. 7 lipca 1982 roku został zwolniony, 

a śledztwo umorzone. Obecnie członek Komisji Terenowej NSZZ „Solidarność”.  

9. Henryk Urban - jeden z czołowych działaczy „Solidarności“ w Fabryce Samochodów Małolitrażowych 

w Bielsku-Białej, zarówno przed jak i po wprowadzeniu stanu wojennego. Internowany 13.12.1981-23.03.1982 

r. Do 1989 roku brał udział w kolportażu wydawnictw podziemnych, był wielokrotnie zatrzymywany, a w jego 

mieszkaniu przeprowadzane były rewizje. Był też jednym z inicjatorów wznowienia jawej działalności „S“ w 

swoim zakładzie we wrześniu 1988 roku. 

10. Władysław Waluś – w latach 1980-81 wiceprzewodniczący „Solidarności“ w Wojewódzkiej Spółdzielni 

Spożywców „Społem“ w Bielsku-Białej. Po 13 grudnia 1981 roku wraz z kolegami podjął próbę organizacji 

podziemnych struktur „Solidarności“ na Podbeskidziu. Aresztowany 17 grudnia 1981 roku został skazany na 4 

lata więzienia. W Zakładach Karnych przebywał do 26.03.1983 r. Później za kontynuowanie podziemnej 

działalności (gł. kolportaż wydawnictw podziemnych) był wielokrotnie zatrzymywany przez SB, a w jego domu 

przeprowadzano rewizje.  


