
NSZZ „Solidarność” Regionu Podbeskidzie

Rondo TRzeciego SzeRegu

Na początku czerwca Rada Miejska Bielska-
-Białej jednogłośnie zadecydowała, że jedno 
z rond w centrum miasta będzie nosić nazwę 
„Trzeciego Szeregu Solidarności”. Jest to reali-
zacja postulatu Zarządu Regionu, zgłoszonego 
w 2012 r., popartego przez m.in. dawnych dzia-
łaczy podziemnej „Solidarności”, Stowarzysze-
nie „Podbeskidzie Wspólna Pamięć”, a także 
prezesa Instytutu Pamięci Narodowej.

Rondo znajduje się obok bielskiego ratusza, 
w ciągu ulicy Romana Dmowskiego. Uchwała 
Rady jeszcze nie weszła w życie, ale już teraz 
warto przypomnieć, co oznacza ta nazwa, czym 
był podbeskidzki „Trzeci Szereg”. Jak w swo-
jej uchwale napisał Zarząd Region: Podziemna 
Regionalna Komisja Wykonawcza „Trzeci Sze-
reg” NSZZ „Solidarność” Regionu Podbeskidzi 

działała nieprzerwanie od pierwszych tygodni 
stanu wojennego aż po ponowną legalizację 
„Solidarności” w kwietniu 1989 roku. Była to 
jedna z największych konspiracyjnych struktur 
podziemnych „Solidarności” w Polsce. Skupiała 
ludzi, którzy nie szczędząc swych sił, zdrowia 
i wolności, prowadzili działalność w podziem-
nych strukturach NSZZ „Solidarność” walcząc 
o wolność naszej Ojczyzny. Wielu członków 
i współpracowników „Trzeciego Szeregu” po-
niosło dotkliwe represje, wielu z nich do dziś 
jest nieznanych. Nadanie imienia „Trzeciego 
Szeregu Solidarności” jednemu z bielskich rond 
byłoby symbolicznym uhonorowaniem postawy 
i ofiary tych ludzi.

Z kolei w liście prezes IPN Jarosław Szarek 
pisze: …Dziedzictwo zmagań o niepodległą Pol-
ską jest fundamentalną częścią naszej pamięci 
narodowej. Ich ostatni etap rozpoczęty obudze-
niem nadziei podczas czerwcowej pielgrzymki 
do Ojczyzny Jana Pawła II w 1979 roku, czego 
owocem stał się ogólnonarodowy ruch „Solidar-
ności”, którego nie udało się zdławić przemocą 
podczas stanu wojennego i następnych lat ko-
munistycznych represji, wymaga szczególne-
go upamiętnienia.

Na tej drodze podbeskidzka „Solidarność” 
w latach 1980-1989 zapisała znaczącą i chwa-
lebną kartę. Tym większe uznanie należy się 
ludziom, którzy podjęli działania po 13 grud-
nia 1981 r., kiedy groziło to wieloletnim wię-
zieniem. Taką cenę płacili też ci nieliczni, 
skupieni w podziemnej Regionalnej Komisji 
Wykonawczej Trzeci Szereg NSZZ „Solidar-
ność” Region Podbeskidzie (popularnej zwanej 
Trzecim Szeregiem „Solidarności”), tworzo-
nej przez ludzi pracy Podbeskidzia. Tworzyli 
konspiracyjne struktury związkowe, wydawali 
podziemne biuletyny, nie zważając na repre-

sje, podtrzymywali nadzieję, a domagając się 
powrotu „Solidarności” przybliżali nas ku nie-
podległej Polsce.

Pamięć o wszystkich, skupionych w „So-
lidarności”, którzy nie podali się komuni-
stycznej przemocy jest nie tylko naszym 
obowiązkiem ale wyrazem wdzięczności za 
niepodległą Polskę.

Instytut Pamięci Narodowej wyraża uzna-
nie i podziękowanie inicjatorom nadania ron-
du w Bielsku-Białej nazwy „Trzeciego Szeregu 
Solidarności” oraz deklaruje dalsze wsparcie.

Czas wreszcie zacytować encyklopedyczne, 
z konieczności bardzo skrótowe hasło, dotyczą-
ce „Trzeciego Szeregu”.

Regionalna Komisja Wykonawcza „Trzeci 
Szereg” NSZZ „Solidarność” Region Podbe-

skidzie
Struktura, powstała po 13 grudnia 1981 

roku, istniejąca aż do relegalizacji związku 
w kwietniu 1989 roku. Była to najdłużej dzia-
łająca i najbardziej aktywna podziemna struk-
tura w regionie Podbeskidzie (czyli na terenie 
woj. bielskiego), a także jedna z większych 
w skali całego kraju.

Zalążki RKW zaczęły powstawać jeszcze 
w grudniu 1981 roku. Grupę założycielską sta-
nowili szeregowi działacze związkowi z biel-
skiej Fabryki Samochodów Małolitrażowych 
– przede wszystkim Jerzy Binkowski, Janusz 
Kudełko, Grzegorz Jaroszyński i Antoni 
Włoch. Do działania pozyskiwali kolejnych 
ludzi, w tym zwłaszcza z innych zakładów 
pracy Bielska-Białej i województwa. W mar-
cu 1982 roku rozpoczęli wydawanie biuletynu 
„Solidarność Podbeskidzia”. Skład „założy-
cielski” ulegał częstym zmianom (powodo-
wanym m.in. aresztowaniami). Do Jerzego 
Binkowskiego, pełniącego funkcję szefa 
RKW, doszli m.in. Józef Białek, Jerzy Bo-
rowski, Adam Pawlik, Józef Wróbel, Tadeusz 
Kręcichwost i Karol Duda. Później struktury 
rozrosły się jeszcze bardziej. W skład kierow-
nictwa wchodzili m.in. Jerzy Binkowski (prze-
wodniczący), Kazimierz Paszek (zastępca), 
Adam Pawlik (zastępca), Karol Duda (finan-
se), Jerzy Borowski (poligrafia), Józef Wróbel 
(radio), Józef Białek. W gronie najbliższych 
współpracowników „Trzeciego Szeregu” byli 
m.in.. Ryszard Basior, Barbara Baścik, Adam 
Baścik, Teresa Binkowska, Andrzej Kralczyń-
ski, Tadeusz Kręcichwost, Teresa Michalec, 
Józef Michłanowicz, Magdalena Pawlik, Zbi-
gniew Satława, Jadwiga Skowrońska, Graży-
na Staniszewska, Teresa Szafrańska, Michał 
Wołyniec i inni.

2520 czy 2450 złoTych…

JAKA PłAcA MiniMALnA?
Związki zawodowe chcą, by w przyszłym 
roku płaca minimalna wynosiła 2520 złotych. 
Rząd proponuje zaś 2450 złotych. Ile więc bę-
dzie wynosiła płaca minimalna w 2020 roku?

Reprezentatywne centrale związkowe przyjęły 
wspólne stanowisko w sprawie wzrostu wynagro-
dzeń w gospodarce narodowej, minimalnego wyna-
grodzenia, także w państwowej sferze budżetowej 
w 2020 roku. Powinny wynieść odpowiednio: 8,6 
proc., 12 proc. i 15 proc. Centrale oczekują też sys-
temowego zagwarantowania waloryzacji najniż-
szych świadczeń emerytalno-rentowych.

W piśmie skierowanym do minister Elżbie-
ty Rafalskiej Solidarność, OPZZ i Forum ZZ 
oczekują wzrostu wynagrodzeń w gospodarce 
narodowej o 8,6 proc, a w samej budżetówce 
co najmniej o 15 proc. Dla porównania w roku 
2019 było to połowę mniej, a w niektórych ob-
szarach nawet trzykrotnie mniej.

Płaca minimalna powinna wzrosnąć co naj-
mniej o 12 proc., czyli 270 zł, co daje kwotę 
brutto 2520 zł (1823 zł netto). Jest to zgodne 
z mechanizmem dojścia do relacji 50 proc. pła-
cy minimalnej do przeciętnego wynagrodzenia.

Związki zawodowe domagają się też minimal-
nej waloryzacji rent i emerytur na poziomie nie 
mniejszym niż średnioroczny wskaźnik cen towa-
rów i usług w 2019 r., powiększony o co najmniej 
50 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagro-
dzenia za pracę w 2019 r. Jednocześnie oczekują 
– zwracając uwagę na nieefektywny obecny sys-
tem – systemowego zagwarantowania waloryzacji 
najniższych świadczeń emerytalno-rentowych.

Kilka dni później rząd zaproponował pod-
niesienie płacy minimalnej z obecnego pozio-
mu 2250 złotych  do wysokości 2450 złotych, 
co oznacza „na rękę” 1774 zł. Teraz sprawa ta 
będzie omawiana na forum Rady Dialogu Spo-
łecznego.

FeSTyn związKowy zA nAMi

W sobotę 8 czerwca odbył się w Żywcu tra-
dycyjny, doroczny Festyn Związkowy NSZZ 
„Solidarność” Regionu Podbeskidzie. W tym 
rodzinnym spotkaniu uczestniczyło około tysią-
ca osób, reprezentujących „Solidarność” z za-
kładów pracy całego regionu.

Podczas imprezy zorganizowane zostały  za-
bawy dla dzieci oraz  konkursy zarówno dla 
najmłodszych jak i dorosłych.

Festyn odwiedzili zaproszeni goście, a wśród 
nich europosłanka Jadwiga Wiśniewska, wi-
ceminister rodziny, pracy i polityki społecznej 
Stanisław Szwed, burmistrz Żywca Antoni Szla-
gor, a także wiceprzewodnicząca „Solidarności” 
zaprzyjaźnionego Regionu Częstochowskiego 
Dorota Kaczmarek.

Pogoda dopisała i wszyscy uczestnicy świet-
nie się bawili. Zapraszamy za rok.

zMARł FRAneK KuMoRowicz
Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że 21 

maja 2019 r. zmarł Franciszek Kumorowicz, 
przez wiele lat związany z „Solidarnością” 
w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyj-
nym w Bielsku-Białej. Miał 65 lat.

W latach osiemdziesiątych Franek Ku-
morowicz był kierowcą w bielskim MPK 
i członkiem tamtejszej „Solidarności”. Po 
wprowadzeniu stanu wojennego zabezpieczył 
i ukrył w swoim domu tablicę, upamiętniającą 
strajk w MPK w sierpniu 1980 r., znajdują-
cą się na budynku zajezdni. Współpracował 
z podziemną „Solidarnością”, a także z po-

wstałą w połowie lat 80. w Bielsku-Białej 
Opozycyjną Organizacją „Wola”.

Na przełomie 1988 i 1989 r. był inicjato-
rem wznowienia działalności „Solidarności” 
w MPK, członkiem Regionalnej Komisji Or-
ganizacyjnej NSZZ „Solidarność” Regionu 
Podbeskidzie i przewodniczącym Komisji 
Zakładowej MPK.

Franciszek zmarł 21 maja, zaledwie 
dwa miesiące po przejściu na emeryturę. 
Jego pogrzeb odbył się 24 maja w kaplicy 
na cmentarzu parafialnym w Bielsku-Bia-
łej Lipniku.


