
NSZZ „Solidarność” Regionu Podbeskidzie

Co oni wiedzą o „SolidarnośCi”?

Kim był Stanisław Pyjas? Czego dotyczył 
pierwszy postulat strajkujących w Stoczni Gdań-
skiej w sierpniu 1980 roku? Jaki kryptonim no-
siły manewry wojsk Układu Warszawskiego, 
zorganizowane na początku 1981 roku na tere-
nie Polski? Jaki tytuł miał dokument przyjęty 
przez I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „So-
lidarność”, nazwany przez Leonida Breżniewa 
„prowokacyjnym”? Ile osób internowano w cza-
sie trwania stanu wojennego w Polsce? Jakie 
zjawisko z lat 1976-1989 określano pojęciem 
„drugi obieg”?

Odpowiedzi na te i ponad trzydzieści innych 
pytań musieli znać finaliści V Powiatowego 
Konkursu Historycznego „Solidarni”, który 
przeprowadzono 29 października w Oświęci-
miu. Jego organizatorami było Starostwo Powia-
towe w Oświęcimiu i miejscowy Młodzieżowy 
Dom Kultury we współpracy z podbeskidzką 
i małopolską „Solidarnością” oraz katowickim 
Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej.

Oświęcimski konkurs ma na celu popu-
laryzowanie najnowszej historii Polski z lat 
1976-1989 ze szczególnym uwzględnieniem 
wydarzeń dotyczących „Solidarności”. W fina-
le wzięło udział 23 uczniów z pięciu szkół śred-

nich powiatu oświęcimskiego, którzy wcześniej 
zwyciężyli w szkolnych eliminacjach. Najlepiej 
z finałowymi pytaniami poradził sobie Piotr 
Urbańczyk z Powiatowego Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego 
i Technicznych w Oświęcimiu. Drugie miejsce 
zajął Łukasz Baruś z Zespołu Szkół im. Marii 
Dąbrowskiej w Kętach, a trzecie ex aequo Ju-
lia Kopala z wspomnianego już Powiatowego 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzo-
stwa Sportowego i Technicznych w Oświęci-
miu oraz Aleksandra Wiśniowska z Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących im. St. Wyspiań-
skiego w Kętach.

Gratulacje dla wszystkich uczestników finału 
przekazał wiceprzewodniczący podbeskidzkiej 
„Solidarności” Stanisław Sołtysik, wręczając 
każdemu finaliście upominek – książkę prof. 
Ryszarda Terleckiego „Solidarność 1980-1989. 
Polska droga do wolności”.

Podsumowanie konkursu oraz wręczenie na-
gród, ufundowanych m.in. przez podbeskidzką 
„Solidarność”, odbyło się 15 listopada w Oświę-
cimskim Centrum Kultury i zostało połączone 
z powiatowymi obchodami 101. rocznicy odzy-
skania niepodległości.

ProteSt „SolidarnośCi” BBoSir
O 300 złotych wzrosną płace całej załogi Biel-
sko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 
To efekt protestu „Solidarności” BBOSiR-u 
i twardych negocjacji. Porozumienie zosta-
ło zawarte 15 listopada, a podwyżki wejdą 
w życie z dniem 1 grudnia br. 

O problemach płacowych „Solidarność” 
alarmowała dyrekcję BBOSiR-u i prezydenta 
Bielska-Białej od wielu miesięcy. Na pierw-
szym powyborczym spotkaniu gospodarz mia-
sta obiecywał związkowcom dialog, konsultacje, 

spotkania. Potem jednak nic z tego nie wyszło. 
– Od wielu miesięcy sygnalizowaliśmy, że cier-
pliwość załogi się kończy. Przybywa nam obo-
wiązków, a płace mamy głodowe. W końcu 
dojdzie do tego, że nie będzie miał kto praco-
wać – podkreślali związkowcy. Kolejne pisma 
do władz miasta pozostawały bez odpowiedzi. 
– Mówiono nam tylko, byśmy czekali na nowy 
budżet miasta. Miarka się przebrała, gdy okaza-
ło się, że w projekcie przyszłorocznego budżetu 
żadne podwyżki nie zostały przewidziane – re-
lacjonowali działacze „Solidarności”.

We wtorek 29 października na wszystkich 
dziesięciu obiektach sportowych Bielsko-Bial-
skiego Ośrodka Sportu i Rekreacji pojawiły się 
transparenty i flagi „Solidarności”. Był to znak, 
że spór zbiorowy wszczęty przez związkowców, 
wszedł w nową fazę.

Wkrótce odbyło się spotkanie związkowców 
z dyrekcją BBOSiR, a także z prezydentem Biel-
ska-Białej. W wyniku negocjacji udało się wy-
walczyć podwyżki w wysokości 300 złotych na 
każdego z blisko stu pracowników BBOSiR. 
Kwota ta zostanie włączona do podstawy wy-
nagradzania i wypłacana będzie od grudnia tego 
roku. Ponadto związkowcy uzyskali obietnicę 
przyszłych regulacji płacowych uwzględniają-
cych inflację.

Zakończył się spór zbiorowy w BBOSiR, a z obiektów 
sportowych w Bielsku-Białej zniknęły już flagi i trans-
parenty.

40. roCzniCa kataStrofy w SileSii
W Czechowicach-Dziedzicach odbyła się uro-

czystość upamiętniająca górników, którzy 30 paź-
dziernika 1979 r. zginęli w podziemnym pożarze 
w kopalni „Silesia”. Kwiaty pod pomnikiem, upa-
miętniającym tę tragedię, złożyli m.in. przedsta-
wiciele zakładowej „Solidarności” oraz Zarządu 
Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”.

W tragicznym pożarze śmierć poniosło – 
według różnych danych – 21 lub 22 górników. 
Wielu zostało bardzo ciężko poparzonych. 
Choć ze względów politycznych szczegółów 
akcji ratowniczej nie ujawniano, wiadomo, że 
była to jedna z najdłuższych akcji w historii 
polskiego górnictwa węgla kamiennego – trwa-
ła od 30 października do 18 grudnia 1979 r.

Pożar na głębokości 460 metrów pojawił 
się w rejonie przenośnika taśmowego zain-
stalowanego w upadowej transportowej. Jego 
najbardziej prawdopodobną przyczyną było 
zapalenie się taśmy przenośnika od urządzenia 
napędzającego taśmociąg, po zablokowaniu 
biegu taśmy. Pożar odciął pod ziemią górni-
ków...

Był to drugi tak poważny wypadek w „Sile-
sii” w latach 70. W 1974 r. podczas rabowania 
ściany w wyniku wybuchu metanu, a wskutek 
tego także pyłu węglowego, zginęło 34 górni-
ków. Dla zachowania pamięci o pracownikach 
poległych m.in. w tych katastrofach w pobliżu 
bramy kopalni zbudowano pomnik.

PoParCie dla PoCztowCów
Wyrażamy poparcie dla stanowiska i działań 

Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidar-
ność” Pracowników Poczty Polskiej, których 
celem jest wzrost wynagrodzeń i poprawa wa-
runków pracy – czytamy w stanowisku Zarzą-
du Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” 
z 28 października w sprawie sytuacji w Poczcie 
Polskiej SA.

Związkowcy zwracają uwagę, że „w minio-
nych latach Zarząd Poczty Polskiej SA ignorował 
postulaty strony związkowej i nie podjął sku-
tecznych działań mających na celu rozwiąza-

nie nabrzmiałych i bolesnych dla pracowników 
problemów. Permanentne lekceważenie strony 
społecznej, która konsekwentnie upomina się 
o poprawę warunków płacowych i pracy, dopro-
wadziła do wzrostu napięcia pomiędzy stronami 
sporu i pogłębiającej się frustracji pracowników”.

Podbeskidzka „Solidarność” zaapelowała 
do Zarządu Poczty Polskiej o podjęcie auten-
tycznego dialogu ze strona związkową, który 
zaowocuje spełnieniem postulatów załogi i za-
kończeniem sporu, który uderza w wizerunek 
tej firmy.

Uczestnicy oświęcimskiego konkursu „Solidarni” oraz ich opiekunowie po zakończeniu finałowego spotkania.


