
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 
naszego związku.

ZARZĄD REGIONU PODBESKIDZIE  
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
43-300 Bielsko-Biała, ul. Adama Asnyka 19

Sekretariat 
tel. 33 812-67-90 
e-mail: bbial@solidarnosc.org.pl
Dział Rozwoju Związku 
tel. 33 812-67-90, 530 760 060 
e-mail: drz.bbial@solidarnosc.org.pl
Dział Szkoleń 
tel. 33 812-67-52 
e-mail: skarb.bbial@solidarnosc.org.pl
Dział Prawny 
tel. 33 812-67-53 
e-mail: prawnicy.bbial@solidarnosc.org.pl

SIEDZIBY ODDZIAŁÓW
Cieszyn, ul. Głęboka 58 
Przewodniczący – Michał Marek,  
tel. 609 436 566
Oświęcim, ul. Śniadeckiego 21
Koordynator – Joanna Czerwik,  
tel. 33 842-57-67
Skoczów, ul. Bielska 18 
Przewodniczący – Czesław Chrapek,  
tel. 696 600 333
Sucha Beskidzka, ul. Semika 1
Koordynator – Beata Mażul,  
tel. 668 973 092 
Żywiec, Al. Piłsudskiego 56
Przewodniczący – Andrzej Madyda,  
tel. 603 769 965
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„SOlIdArNOść” ZA KrATAMI
Do Służby Więziennej na Śląsku wkroczyła 

„Solidarność”. 28 października, dzień po wej-
ściu w życie zmian w przepisach o służbach 
mundurowych, w Regionie Podbeskidzie za-
rejestrowana została Tymczasowa Organizacja 
Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Funk-
cjonariuszy i Pracowników Służby Więziennej 
Okręgu Katowickiego. Jej przewodniczącym 
jest pracujący w bielskim areszcie Andrzej Ko-
łodziejski. W rozmowie z portalem tvp.info pod-
kreślił on, że od dłuższego czasu jego celem 
było przełamanie monopolu związkowego i w 
końcu udało się to osiągnąć.

Pomogła w tym ustawa zaproponowana 
przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę, która 
weszła w życie 27 października. Zmiany do-
tyczą ustaw o Policji, Straży Granicznej oraz 
Służby Więziennej. Dotychczas w tych służ-
bach funkcjonował tzw. monopolizm związko-
wy. – Pracownicy służby więziennej w końcu 
będą mieć wybór, którego do tej pory nie mieli 
– ocenia Kołodziejski.

„Solidarność” obecnie buduje struktury, a do 
śląskiego oddziału mogą dołączyć organizacje 
z kolejnych województw. – W państwie demo-
kratycznym mamy pluralizm polityczny, teraz 
będziemy mieć także pluralizm związkowy – 
dodaje Kołodziejski. O przełamanie monopolu 
szefostwo NSZZ „Solidarność” – mimo sprze-
ciwu części środowiska – walczyło zresztą od 
dłuższego czasu.

Śląska „Solidarność” obejmie 14 placówek 
penitencjarnych: Okręgowy Inspektorat Służ-
by Więziennej w Katowicach, Zakład Karny 
w Cieszynie (którego częścią jest bielski areszt), 
Areszt Śledczy w Częstochowie, Zakład Karny 
w Herbach, Zakład Karny w Wojkowicach, Za-
kład Karny w Raciborzu, Zakład Karny w Ja-
strzębiu Zdroju, Areszt Śledczy w Bytomiu, 
Areszt Śledczy w Gliwicach, Areszt Śledczy 
w Katowicach, Areszt Śledczy w Mysłowicach, 
Areszt Śledczy w Sosnowcu, Areszt Śledczy 
w Tarnowskich Górach oraz Zakład Karny 
w Zabrzu. (źRÓDŁO: WWW.tvP.INfO.PL)

KONKUrSy, KONKUrSy…
Podbeskidzka „Solidarność” zachęca 

uczniów szkół średnich do udziału w dwóch 
konkursach, organizowanych przez nasz zwią-
zek.

Pierwszy z nich to organizowany od 2010 
roku w Bielsku-Białej (ale dla licealistów z ca-
łego regionu) Podbeskidzki Konkurs Historycz-
ny „Solidarni”, przeprowadzany wspólnie przez 
„Solidarność” i Instytut Pamięci Narodowej. 
Informacje o szczegółach tego konkursu zosta-
ły przesłane już do wszystkich szkół średnich 
Bielska-Białej oraz powiatów bielskiego, cie-
szyńskiego i żywieckiego.

Drugi konkurs to organizowany od ubiegłego 
roku Regionalny Konkurs Plastyczny, odbywa-
jący się w tym roku pod hasłem „40. Roczni-
ca Powstania NSZZ Solidarność”, nad którym 
patronat objął Śląski Kurator Oświaty. Laureaci 
obu tych konkursów mogą liczyć na atrakcyj-
ne nagrody.

Zachęcamy nauczycieli do zapoznania się 
z regulaminami obu konkursów i zachęcenia 
młodzieży do udziału w tych przedsięwzięciach. 
Wszystkie szczegóły znaleźć można na stro-
nie internetowej podbeskidzkiej „Solidarności” 
w zakładce „Konkursy”.

ZNIcZe I TAblIcZKI pAMIĘcI
Tradycyjnie przed pierwszym dniem listo-

pada przedstawiciele podbeskidzkiej „Soli-
darności” odwiedzili groby swych zmarłych 
przyjaciół, by modlitwą i zapalonym zniczem 
wyrazić swą pamięć i wdzięczność.

– To nasz obowiązek, dowód nie tylko pa-
mięci, ale przede wszystkim wdzięczności za 
ich życie i służbę innym. Wielu z tych, których 
dziś odwiedzamy na cmentarzach, w przeszło-
ści za wierność naszemu związkowi płaciło swą 

wolnością. Ubolewam tylko, że nie wszędzie 
możemy dotrzeć – mówi szef podbeskidzkiej 
„Solidarności” Marek Bogusz.

W tym roku – podobnie jak w poprzednich 
dwóch latach – na grobach działaczy „Solidar-
ności” obok zniczy pojawiły się też symbo-
liczne tabliczki z napisem „W dowód pamięci 
– wdzięczni za wolność”. To inicjatywa działa-
jącego w Bielsku-Białej stowarzyszenia „Pod-
beskidzie Wspólna Pamięć”.

TrOpAMI SOlIdArNOścI
Serdecznie zapraszamy młodzież na trzecią 
edycję Gry Miejskiej „Tropami Solidarno-
ści”, która  odbędzie się w Bielsku-Białej 
w sobotę 14 grudnia w godzinach 15.30-19.00. 
Już dziś zarezerwujcie sobie czas w ten dzień 
– naprawdę warto!

Gra będzie łączyła w sobie elementy fabu-
larnej gry terenowej oraz biegu na orientację. 
Zadaniem uczestników będzie wcielenie się 
w działaczy „Solidarności”, sprostanie wy-
zwaniom czasów PRL-u i stanu wojennego, 
m.in. organizacja demonstracji związkowej, 
druk i kolportaż podziemnych biuletynów soli-
darnościowych, sprostanie przesłuchaniu przez 
funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa oraz 
wiele innych. Gra będzie też okazją do spotka-
nia się z prawdziwymi uczestnikami tamtych 
wydarzeń – organizatorami strajków, podziem-
nymi drukarzami i kolporterami, uczestnikami 
nielegalnych demonstracji.

Aby wziąć udział w grze miejskiej „Tropami 
Solidarności” wymagany jest zespół złożony 
z trzech lub czterech osób w wieku 16-21 lat, 
które lubią rywalizować i nie obawiają się pod-
dać sprawdzianowi swoich umiejętności czy-

tania mapy, rozwiązywania zagadek i szyfrów 
oraz wyszukiwania informacji. Dla zwycięzców 
przewidziano atrakcyjne nagrody, a dla wszyst-
kich uczestników poczęstunek i upominki.

Zespół należy zgłosić do 9 grudnia wy-
pełniając formularz, który już wkrótce będzie 
dostępny na Facebooku, zamieszczonym na 
wydarzeniu „Gra miejska Solidarność” oraz na 
stronie internetowej stowarzyszenia Podbeski-
dzie Wspólna Pamięć (https://www.podbeski-
dziewp.pl).

WIKTOrIA JUż pO OperAcJI!
Przez ponad dwa miesiące – w czerwcu i lip-

cu br. – promowaliśmy na naszych stronach i w 
„Solidarności Podbeskidzia” akcję zbiórki pie-
niędzy na operację nóżki 4-letniej Wiktorii, 
wnuczki działaczy podziemnej „Solidarności”, 
Magdy i Adama Pawlików.

Potrzebna była gigantyczna kwota 350 ty-
sięcy złotych. Akcja zakończyła się sukcesem 
– zbiórkę pieniędzy dla Wiktorii wsparło łącznie 
blisko 5600 osób! Uzbierano dokładnie 354.581 
złotych. W tej gigantycznej kwocie były też 
wpłaty od związkowców (informacje o choro-
bie Wiktorii oraz o przebiegu tej zbiórki moż-
na znaleźć na stronie https://www.siepomaga.
pl/nozka-wiki).

Teraz dotarła do nas fantastyczna informa-
cja – dziewczynka jest już po skomplikowanej 

operacji. Czuje się dobrze, a lekarze są pełni 
optymizmu co do dalszego przebiegu jej lecze-
nia i rehabilitacji. Od rodziców i babci Wiktorii 
otrzymaliśmy podziękowanie – oto jego treść:

„Kochani!
Wiktorka jest już po bardzo trudnej, 

udanej operacji. Wszystko poszło zgodnie 
z planem lekarzy. To dzięki Wam udało się 
ją przeprowadzić. Dziękujemy za Wasze 
wsparcie finansowe i duchowe, za to, że 
nie pozostaliście obojętni na los Wiktorki.

Teraz Wiktorka dochodzi do siebie, 
a potem czeka ją długi okres rehabilitacji. 
Musi nauczyć się chodzić, ponieważ dotych-
czas chodziła tylko na kolanach. Jeszcze raz 
z całego serca bardzo Wam dziękujemy!”


