
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

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

„Solidarność Podbeskidzia” nr 3 (458) z 18 marca 2020 r. – comiesięczny dodatek 
związkowy do „Gazety Beskidzkiej”. Redakcja: Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ 
„Solidarność”, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Adama Asnyka 19, tel. 33 812 67 90, 
e-mail: bbial@solidarnosc.org.pl, więcej informacji: www.solidarnosc.org.pl/bbial

PODARUJ JEDEN PROCENT
Od czterech lat działa Stowarzyszenie „Pod-

beskidzie Wspólna Pamięć”, które stawia sobie 
za zadanie kultywowanie pamięci o wydarze-
niach z dziejów podbeskidzkiej „Solidarności”, 
a także niesienie różnego rodzaju pomocy daw-
nym działaczom opozycji niepodległościowej. 
Nasze stowarzyszenie w 2019 r. uzyskało sta-
tus organizacji pożytku publicznego. Oznacza 
to, że możemy pozyskiwać środki finansowe 
z jednego procenta naszego podatku rozlicza-

nego za 2019 r. Zwracam się do Was wszyst-
kich z uprzejmą prośbą o przekazanie, jeśli taka 
będzie Wasza wola, 1 procent swojego podatku 
na nasze Stowarzyszenie.
Nasz numer KRS: 0000625337

W imieniu członków i podopiecznych nasze-
go stowarzyszenia wszystkim bardzo serdecznie 
dziękuję za wykazany gest dobrej woli.

Prezes Zarządu Stowarzyszenia 
Bogdan Szozda

ODZNACZENIA DLA SOLIDARNYCH
 W poniedziałek 24 lutego w Katowicach od-

była się uroczystość uhonorowania działaczy 
opozycji antykomunistycznej Krzyżami Wol-
ności i Solidarności. Wśród odznaczonych nie 
zabrakło przedstawicieli Regionu Podbeskidzie.

Wśród osób, którym prezes Instytutu Pamię-
ci Narodowej Jarosław Szarek wręczył Krzyże 
Wolności i Solidarności, byli m.in. Małgorzata 
Kawulak-Staszko (w 1982 r. jako pracownica 
cieszyńskiego Polifarbu została skazana na 2 lata 
więzienia za kolportaż ulotek), Andrzej Kabat 
(podziemny redaktor i drukarz pism „Bibuła” 
i „Solidarność Podbeskidzia”), Mirosław Kie-
repka (działacz „Solidarności” w Bielskiej Fa-
bryce Obuwia Domowego Befado), Władysław 
Mędrzak (działacz podziemnej „Solidarności” 
w FSM), Leszek Frydel (działacz „S” w Biel-
skim Przedsiębiorstwie Budownictwa Prze-
mysłowego aresztowany w stanie wojennym 
za kontynuowanie działalności związkowej), 

a także działacze podziemnej „Solidarności” 
z Wadowic: Krystyna Curzydło i Włodzimierz 
Ochman. Wśród osób, którym Prezydent RP 
przyznał pośmiertnie Krzyże Wolności i Soli-
darności, znaleźli się także działacze z naszego 

regionu: Antoni Bobowski (działacz „S” w Biel-
skim Przedsiębiorstwie Instalacji Sanitarnych 
BPIS), Andrzej Baścik (jeden z czołowych dzia-
łaczy podziemnego „Trzeciego Szeregu”), Ka-
zimierz Jabłoński (działacz jawnej i podziemnej 
„Solidarności” w FSM), Maria Wiktor („Soli-
darność” Wadowic) i Jan Matlak („Solidarność” 
PZPS Chełmek).


Z kolei 6 marca w gmachu Delegatury Ślą-

skiego Urzędu Wojewódzkiego w Bielsku-Bia-
łej odbyła się uroczystość odznaczenia dwóch 
działaczy podbeskidzkiej „Solidarności”, Jerze-
go Hilbrychta z Żywca i bielszczanina Edwarda 
Śliwy, Medalami Stulecia Odzyskanej Niepod-
ległości.

Dokładnie miesiąc wcześniej, 6 lutego, 
w Bielskim Centrum Kultury podczas obchodów 
39. rocznicy zakończenia strajku generalnego na 
Podbeskidziu odbyła się ceremonia odznaczenia 

blisko dwudziestu dawnych i obecnych związ-
kowców z naszego regionu Medalami Stulecia 
Odzyskanej Niepodległości nadanymi przez 
Prezydenta Andrzeja Dudę. Nie wszyscy mo-
gli uczestniczyć w tamtej uroczystości i dlatego 
6 marca wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz 
zaprosił do bielskiej Delegatury ŚlUW Jerzego 
Hilbrychta i Edwarda Śliwę. W uroczystości 
wzięli udział przedstawiciele władz podbeskidz-
kiej „Solidarności” z przewodniczącym ZR Mar-
kiem Boguszem na czele.

Wraz z działaczami związkowymi odznaczo-
ny został także Augustyn Bartoszek z Między-
rzecza k. Bielska-Białej, 99-letni żołnierz Armii 
Krajowej. – To bardzo wymowne i symbolicz-
ne, że odznaczamy dziś Medalami Stulecia Od-
zyskanej Niepodległości przedstawicieli dwóch 
różnych pokoleń, walczących w różnych mo-
mentach naszych dziejów o niepodległą Polskę. 
Dziękujemy tym samym zarówno żołnierzom 
podziemia z drugiej wojny, jak też aktywnym 
członkom „Solidarności”, walczącym o wolną 
Ojczyznę w latach osiemdziesiątych i represjo-
nowanym w czasie stanu wojennego – podkre-
ślił wicewojewoda Jan Chrząszcz.

Edward Śliwa (z lewej) i Jerzy Hilbrycht po ceremonii 

odznaczenia Medalami Stulecia Odzyskanej Niepod-

ległości.

Pamiątkowe zdjęcie osób, odznaczonych 24 lutego w Katowicach Krzyżami Wolności i Solidarności.

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). 

ZMAR£ KAZIMIERZ PODSTAWA
Z głębokim 

smutkiem przy-
j ę l i śm y  w i a -
domość, że 16 
lutego w wieku 
81 lat zmarł nasz 
ko lega  Kaz i -
mierz Podstawa.

Był zasłużo-
nym działaczem 
w a d o w i c k i e j 
„Solidarności”, 
pracował też w Zarządzie Regionu Podbeski-
dzie jako radca prawny, w latach 1989-1992 
pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Zarzą-
du Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidar-
ność”. W 2015 r. został odznaczony Krzyżem 
Wolności i Solidarności.

Żonie Barbarze, dzieciom, wszystkim 
przyjaciołom i znajomym Zmarłego składa-
my wyrazy szczerego współczucia i solidar-
ności w bólu.

 Przy tej smutnej okazji przypomnijmy choć 
w skrócie biogram śp. Kazimierza Podstawy. 
Urodził się 16 maja 1938 r. w Klimontowie. 
W 1967 r. ukończył Wydział Prawa Uniwer-
sytetu Wrocławskiego. W latach 1968-1978 
pracował w Sądzie Rejonowym w Wadowi-
cach, a w latach 1978-1996 był radcą praw-
nym w zakładach pracy na terenie Wadowic 
i okolicy, w latach 1980-81 był współorga-
nizatorem komitetów założycielskich „Soli-
darności” w zakładach tego rejonu, w 1981 r. 
był społecznym doradcą i współpracownikiem 
działu interwencji ZR Podbeskidzie.

Po wprowadzeniu stanu wojennego był kil-
kakrotnie przesłuchiwany, został też pozba-

wiony możliwości pracy w kilku zakładach 
za wspieranie represjonowanych działaczy. 
Od 1985 r. był współredaktorem, kolporterem 
i drukarzem podziemnego pisma „Solidarno-
ści” Kęt, Andrychowa i Wadowic pt. „Solidar-
ny”. Był też kolporterem prasy podziemnej na 
terenie Wadowic, m.in. „Solidarności Podbe-
skidzia”, „Kroniki Małopolskiej”, „Hutnika”.

W 1989 r. był współorganizatorem Komisji 
Organizacyjnych „Solidarności” w zakładach 
w Wadowicach, doradcą prawnym Regionalnej 
Komisji Organizacyjnej „S” Regionu Podbeski-
dzie, a w latach 1989-1995 delegatem na kolej-
ne WZD Regionu. W latach 1989-1992 pełnił 
funkcję wiceprzewodniczącego Zarządu Regio-
nu Podbeskidzie ds. organizacyjno-prawnych, 
szefa Biura Radców Prawnych oraz przewod-
niczącego Podregionu „Solidarności” w Wado-
wicach. Od 1996 r. przebywał na emeryturze. 
Decyzją Prezydenta RP w 2015 r. został uho-
norowany Krzyżem Wolności i Solidarności. 
Pogrzeb śp. Kazimierza Podstawy odbył się 24 
lutego w Kleczy k. Wadowic.

Kazimierz Podstawa (pośrodku) podczas regionalnego 

zjazdu podbeskidzkiej „Solidarności” w 1992 roku. Na 

zdjęciu z lewej Marcin Tyrna, z prawej Henryk Kenig.
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