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KWIATY PAMIÊCI I WDZIÊCZNOŒCI

Co roku każda kolejna rocznica podbeskidz-
kiego strajku generalnego obchodzona była 
jako święto „Solidarności”. Organizowane 
były uroczyste spotkania z udziałem dawnych 
i obecnych działaczy związkowych, wykłady 
i koncerty. Często obchody takie łączone były 
z odznaczaniem zasłużonych członków „Soli-
darności” odznaczeniami państwowymi. W tym 
roku z oczywistych względów było inaczej...

27 stycznia 2021 roku w Bielsku-Białej 
symbolicznie uczczona została 40. rocznica 
wybuchu podbeskidzkiego strajku general-
nego „Solidarności”. Na budynku obecnego 
II Urzędu Skarbowego przy ul. gen. Maczka 
73 – obok dawnej świetlicy Zakładów Prze-
mysłu Wełnianego „Bewelana”, w której 
podpisane zostało porozumienie – znajduje 
się ufundowana przez „Solidarność” tablica 
upamiętniająca strajk z 1981 roku. Tam wła-
śnie wiązanki kwiatów – będące symbolem 
pamięci i wdzięczności – złożyli przedstawi-
ciele „Solidarności” Regionu Podbeskidzie 
na czele z przewodniczącym Markiem Bo-
guszem, a także prezydent Bielska-Białej Ja-
rosław Klimaszewski i przewodniczący Rady 
Miejskiej Janusz Okrzesik oraz reprezentacja 
katowickiego oddziału Instytutu Pamięci Na-

rodowej na czele z dyrektorem oddziału dr. 
Andrzejem Sznajderem i członkowie bielskie-
go Stowarzyszenia „Podbeskidzie Wspólna 
Pamięć”. Przy strajkowej tablicy byli też 
obecni uczestnicy strajku sprzed czterdziestu 
lat: wiceprzewodniczący Międzyzakładowego 
Komitetu Strajkowego i sygnatariusz poro-
zumienia Henryk Juszczyk, przewodniczący 
„Solidarności” z ZPW „Bewelana” Henryk 
Kenig, szef komitetu strajkowego z „Befa-
my” Marcin Tyrna i współorganizator strajku 
w „Bewelanie” Adam Michalski.

ALBUM NA CZTERDZIESTOLECIE

WYBIERAM SOLIDARNOŒÆ
Wyjątkowa rocznica wymaga wyjątkowych 

obchodów. Na 40-lecie powstania NSZZ „Solidar-
ność” gdański Instytut Dziedzictwa Solidarności 
przygotował 400-stronicowy, bogato ilustrowany 
album pod tytułem „Wybieram Solidarność”.

Publikacja to szczegółowa opowieść o genezie, 
powstaniu i historii „Solidarności”. Zilustrowana 
została setkami unikatowych fotografii portretu-
jących wszystkie etapy powstawania pierwszego 
w bloku wschodnim niezależnego związku zawo-
dowego. Jednak album „Wybieram Solidarność” 
to nie tylko publikacja historyczna. Czytelnik znaj-
dzie w nim także zapis aktywności tego związku 
w III RP oraz wiele tekstów dotyczących roli 
„Solidarności” w obaleniu komunizmu, polskiej 
transformacji ustrojowej i codziennym życiu 
społecznym. Dodajmy, że druk tej wyjątkowej 

pozycji został zle-
cony bielskiej dru-
karni „Dimograf”, 
swymi korzeniami 
sięgającej czasów 
podziemnej „Soli-
darności”.

Zapraszamy do 
zapoznania się z albumem „Wybieram Soli-
darność” w wersji cyfrowej – do pobrania na 
stronie internetowej Instytutu Dziedzictwa So-
lidarności (www.ids1980.pl). Z kolei każda 
zakładowa organizacja związkowa z Podbe-
skidzia może odebrać pamiątkowy darmowy 
egzemplarz tej publikacji w siedzibie Zarządu 
Regionu – jako prezent na jubileusz nasze-
go związku!

PODBESKIDZKI STRAJK W INTERNECIE

5 lutego, a więc w przeddzień 40. rocznicy 
podpisania porozumienia, kończącego podbe-
skidzki strajk generalny, odbyła się uroczysta 
prezentacja internetowej zakładki „Strajk 
generalny na Podbeskidziu”, będącej częścią 
serwisu internetowego „Twarze Solidarności”.

W debacie, towarzyszącej prezentacji no-
wej zakładki, udział wzięli: prezes Instytutu 
Pamięci Narodowej Jarosław Szarek, dzien-
nikarz i publicysta „Gościa Niedzielnego” 
Andrzej Grajewski, przewodniczący Zarządu 
Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” 
Marek Bogusz oraz pracownicy katowickiego 
Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej Dariusz 
Węgrzyn i Artur Kasprzykowski. Dyskusję po-
prowadził dyrektor katowickiego IPN Andrzej 
Sznajder. Spotkanie odbyło się w Przystanku 
Historia IPN w Katowicach, ul. Św. Jana 10 – 
bez udziału publiczności, ale z bezpośrednią 
transmisją internetową (jest ona nadal dostępna 
– m.in. poprzez stronę podbeskidzkiej „Soli-
darności”).

W trakcie dyskusji prezes IPN podkreślił, że 
zimowy strajk na Podbeskidziu był pod wieloma 
względami podobny do robotniczych protestów 

z sierpnia 1980 roku. – Kiedy ogląda się fotogra-
fie sprzed czterdziestu lat z protestu w regionie 
Podbeskidzie z udziałem blisko dwustu tysięcy 
członków „Solidarności”, na myśl przychodzą 
sierpniowe obrazy z Gdańska 1980 roku – widać 
tę samą determinację, wiarę w zwycięstwo, na-
dzieję i solidarność – podkreślił Jarosław Szarek.

Marek Bogusz w swym wystąpieniu podkreślił, 
że podbeskidzki strajk okazał się zwycięski dzięki 
wsparciu, jakiego regionalnemu komitetowi straj-
kowemu udzieliło blisko 200 tysięcy pracowników 
z kilkuset zakładów pracy całego ówczesnego wo-
jewództwa bielskiego. – To wówczas tak napraw-
dę zrodziła się podbeskidzka „Solidarność”, gdyż 
do tego regionu przeniosło się mnóstwo zakłado-
wych komisji, które wcześniej były zarejestrowane 
w Małopolsce czy na Śląsku – mówił szef pod-
beskidzkiej „Solidarności”. Korzystając z okazji 
zaapelował do  uczestników tamtego protestu 
o przekazywanie do Zarządu Regionu pamiątek 
z tamtych czasów, które wzbogacą internetowy 
portal poświęcony podbeskidzkiemu strajkowi.

W internetowej zakładce „Strajk generalny na 
Podbeskidziu”, umieszczonej w serwisie „Twarze 
Solidarności” (adres internetowy to: www.twa-
rzesolidarnosci.gosc.pl/podbeskidzie) redakcja 
„Gościa Niedzielnego” oraz katowicki oddział 
IPN w 40. rocznicę tamtych wydarzeń przypo-
mnieli główne postacie strajku oraz determinację 
i solidarność dziesiątków tysięcy mieszkańców 
województwa bielskiego, wspierających strajk aż 
do podpisania porozumienia w świetlicy Zakładów 
Przemysłu Wełnianego „Bewelana”. Prezentowa-
ny w serwisie materiał tworzy zbiorowy portret 
tamtej społeczności, przedstawia kalendarium 
wydarzeń poprzedzających strajk oraz jego prze-
bieg. Publikowane są tam również dziesiątki zdjęć 
i dokumentów z epoki. To – jak na razie – najbo-
gatszy zbiór artykułów i pamiątek, poświęcony 
podbeskidzkiemu strajkowi, zebranych w jednym 
miejscu i dostępnych każdemu zainteresowanemu. 
Dodajmy, że partnerem tego projektu jest NSZZ 
„Solidarność” Region Podbeskidzie.

Uczestnicy rocznicowej debaty w katowickim Przystanku Historia IPN, transmitowanej w Internecie – od lewej 
stoją: Andrzej Grajewski, Dariusz Węgrzyn, Jarosław Szarek, Artur Kasprzykowski, Marek Bogusz i Andrzej Sznajder 
oraz gospodarz tego miejsca Ryszard Mozgol.

Marek Bogusz prezentuje oryginał porozumienia z 
6 lutego 1981 roku, przechowywany w archiwum 
podbeskidzkiej „Solidarności”.

Kwiaty pod strajkową tablica złożyli (na zdjęciu od lewej): Marek Bogusz, Adam Michalski, Andrzej Sznajder, 
Marcin Tyrna, Henryk Kenig, Jarosław Klimaszewski, Janusz Okrzesik i Henryk Juszczyk.

SKONTAKTUJ SIÊ Z NAMI
Osoby zainteresowane przynależnością do 
związku zawodowego lub mające problemy 
w swoich zakładach pracy proszone są o kon-
takt z Zarządem Regionu Podbeskidzie NSZZ 
„Solidarność ” lub terenowymi oddziałami na-
szego związku. W związku z obecną sytuacją 
epidemiczną prosimy korzystać z kontaktu 
telefonicznego lub za pośrednictwem poczty 
elektronicznej. 

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. 530 760 060, tel. 33 812 67 90
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 (szczegółowe telefony na 
stronie internetowej)
e-mail: prawnicy.bbial@solidarnosc.org.pl

W rocznicowym spotkaniu pod dawnymi zakładami 
„Bewelana” wzięli udział uczestnicy strajku z 1981 roku. 
Na zdjęciu od lewej: Henryk Juszczyk, Henryk Kenig, 
Marcin Tyrna i Adam Michalski.
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