G£ÓWNY INSPEKTOR W BROWARZE
W czwartek 6 lutego na Podbeskidziu przebywał Główny Inspektor Pracy minister Wiesław Łyszczek. Głównym celem jego wizyty
był udział w uroczystościach, związanych z 39.
rocznicą zakończenia strajku generalnego „Solidarności”. Przy okazji minister odwiedził także Arcyksiążęcy Browar w Żywcu, korzystając
z zaproszenia Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Grupy
Żywiec SA. Miał okazję zapoznać się z warunkami pracy w tym jednym z największych
w Europie i najbardziej nowoczesnych browarów. Chwalił obowiązujące w tym zakładzie
procedury i dobre praktyki, które zaowocowały
zwycięstwem żywieckiego browaru w dziesiątej edycji konkursu „Pracodawca Przyja-

Minister Wiesław Łyszczek (pierwszy z lewej) podczas
zwiedzania żywieckiego browaru.
zny Pracownikom”. Szczegóły – w następnym
numerze „SP”.

LICEALIŒCI O SOLIDARNOŒCI
W czwartek 6 lutego w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej w Bielsku-Białej odbył się finał X Podbeskidzkiego
Konkursu Historycznego „Solidarni”, organizowanego przez katowicki Oddział Instytutu Pamięci Narodowej oraz podbeskidzką
„Solidarność”.
W finale wzięło udział 52 uczniów z 17 szkół
ponadpodstawowych z Bielska-Białej, Cieszyna,
Czechowic-Dziedzic, Kóz i Żywca. Rozwiązując
test musieli oni się wykazać wiedzą na temat najnowszej historii Polski, w tym zwłaszcza dziejów
„Solidarności” w latach 1980-1989. Znaczna część
pytań dotyczyła wydarzeń, jakie w tamtym czasie
miały miejsce na Podbeskidziu. Finaliści musieli
wiedzieć m.in. kiedy zakończył się podbeskidzki
strajk generalny, kto był gwarantem podpisanego
wówczas porozumienia, ile osób z woj. bielskiego
było internowanych, jak nazywał się przywódca
podziemnego „Trzeciego Szeregu”.
Z tymi i ponad trzydziestoma innymi pytaniami najlepiej poradziła sobie Adrianna Frączak,
maturzystka z Liceum Ogólnokształcącego im.
K. K. Baczyńskiego w podbielskich Kozach, która w tym konkursie brała udział po raz trzeci.
Zwyciężając zdobyła specjalne Grand Prix jubileuszowej edycji Podbeskidzkiego Konkursu Historycznego „Solidarni”. Regulaminowe miejsce
pierwsze zajęła Wiktoria Miluć, maturzystka z VI
Liceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej
w Bielsku-Białej. Tuż za nią uplasował się Dawid
Białoń z I LO im. Antoniego Osuchowskiego
w Cieszynie, a trzecie miejsce zajął Krzysztof
Piekarczyk z V LO w Bielsku-Białej.
Uczestniczący w ogłoszeniu wyników dyrektor katowickiego Oddziału IPN dr Andrzej
Sznajder odczytał pismo, skierowane do wszyst-

kich uczestników przez Prezesa IPN dr. Jarosława Szarka: „Głęboko wierzę, że dzięki takim
przedsięwzięciom, jak ten konkurs, lepiej poznajemy dzieje „Solidarności”. Stanowią one
niezwykle ważną część najnowszej historii
Polski, którą współtworzyli Wasi dziadkowe,
a nierzadko też rodzice. Poznanie tych dziejów
– wspaniałych, choć burzliwych, a często też
dramatycznych – pomaga nam także zrozumieć
naszą dzisiejszą rzeczywistość. Brak wiedzy historycznej może też uczynić z człowieka niewolnika (…) Serdecznie dziękuję za tę inicjatywę,
gratuluję zwycięzcom konkursu i wszystkim
jego uczestnikom. Słowa podziękowania kieruję
także do wszystkich nauczycieli i opiekunów za
zaangażowanie i czas poświęcony finalistom”.
Ufundowane przez IPN i „Solidarność” nagrody dla zwycięzców oraz upominki dla wszystkich uczestników finału wręczyli dyr. Andrzej
Sznajder i wiceprzewodniczący podbeskidzkiej
„Solidarności” Stanisław Sołtysik. Dodatkową
nagrodą dla najlepszych finalistów i ich opiekunów będzie dwudniowy wyjazd edukacyjny do
Warszawy, ufundowany przez „Solidarność”.
W trakcie spotkania uczestnicy konkursu
mieli okazję wysłuchać wspomnień podbeskidzkich działaczy opozycji antykomunistycznej,
Wiesława Pyzio z Andrychowa i Janusza Okrzesika z Bielska-Białej.

ZBLI¯A SIÊ JUBILEUSZ „SOLIDARNOŒCI”

URODZINY NA NARODOWYM
Powstanie Niezależnego Samorządnego
Związku Zawodowego „Solidarność”, który stał się zwieńczeniem polskiej drogi do
wolności, to bez wątpienia jedno z najważniejszych wydarzeń w najnowszej historii
Polski, Europy i Świata. W tym roku będziemy obchodzić 40. rocznicę tego wydarzenia. W połowie stycznia w Warszawie
odbyła się uroczystość podpisania listu intencyjnego w sprawie organizacji koncertu
na 40-lecie powstania „S”. Dokument ten
podpisali wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin, prezes
TVP Jacek Kurski oraz przewodniczący
„Solidarności” Piotr Duda.
– W sobotę 29 sierpnia na Stadionie Narodowym odbędzie się wielkie przedstawienie,
wielki koncert. Chcemy być w tym dniu razem, rozpoczniemy przemarsz na placu Piłsudskiego, będziemy wspólnie z rodzinami, by
pokazać te prawdziwe
wartości, o które walczyli robotnicy. Bardzo
się cieszę, że to wielkie
wydarzenie, o którym
chcemy mówić nie tylko w naszym kraju, ale
chcemy to przekazać
całemu światu, bo doskonale o tym wiemy,
że to nie aksamitna rewolucja w Czechosło-

POMIESZCZENIA BIUROWE
DO WYNAJĘCIA
Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” oferuje
do wynajęcia na dogodnych warunkach dwa pomieszczenia
biurowe w budynku przy ul. Adama Asnyka 19 w Bielsku-Białej.
Atuty: dogodna lokalizacja, własny parking, całodobowy
monitoring. Szczegółowych informacji udziela
wiceprzewodniczący ZR Stanisław Sołtysik (tel. 603 321 939).

SKONTAKTUJ SIÊ 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

Najlepszą finalistką X Podbeskidzkiego Konkursu Historycznego „Solidarni” okazała się Adrianna Frączak, maturzystka z LO im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Kozach. Na zdjęciu ze swym nauczycielem, Miłoszem Zelkiem
(z lewej) i głównym organizatorem konkursu Arturem Kasprzykowskim.
Podbeskidzki Konkurs Historyczny „Solidarni” jest wspólnym przedsięwzięciem IPN i „Solidarności”, zapoczątkowanym w 2010 r. dla upamiętnienia XXX rocznicy powstania NSZZ „Solidarność”. W dziesięciu dotychczasowych edycjach wzięło udział łącznie 466 uczniów z 34 szkół średnich Bielska-Białej oraz powiatów bielskiego,
cieszyńskiego i żywieckiego.

wacji, nie Mur Berliński, ale tutaj w Polsce
rozpoczął się demontaż komunizmu. Dlatego
cieszymy się, że wspólnie z rządem, wspólnie z Telewizją Publiczną, która ma misję do
zrealizowania, możemy w tym dniu wspólnie przeżywać to wydarzenie – powiedział
przewodniczący Piotr Duda po podpisaniu
listu intencyjnego.
Podbeskidzka „Solidarność” podjęła już
decyzję o pomocy w organizacji wyjazdu
członków i sympatyków naszego związku na
urodzinowy koncert do Warszawy. Choć jest
jeszcze sporo czasu, to już dziś warto się tym
zainteresować i przede wszystkim zarezerwować sobie czas w ostatnią sobotę sierpnia.
– Osoby zainteresowane udziałem w tym wydarzeniu proszone są o kontakt z przewodniczącymi organizacji związkowych w swoich
zakładach pracy lub bezpośrednio z Zarządem
Regionu – informuje szef podbeskidzkiej „Solidarności” Marek Bogusz.

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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