
NSZZ „Solidarność” Regionu Podbeskidzie

GOR¥CO W TAURONIE
Narasta konflikt wokół Grupy Tauron. 

We wszystkich spółkach trwają spory zbio-
rowe, a partnerzy społeczni alarmują, że brak 
dialogu doprowadzić może do protestów. 
W sprawie Tauronu interweniował szef „So-
lidarności” Piotr Duda, który w piśmie od 
premiera Mateusza Morawieckiego ostrzegł, 
że próba narzucenia nieakceptowanych spo-
łecznie rozwiązań w obszarze transformacji 
sektora energetycznego może doprowadzić 
do protestów, jakich nie było w Polsce od 
kilku lat.

– Proponowane przez Ministerstwo Ak-
tywów Państwowych działania, dążące do 
wydzielenia wszystkich aktywów węglo-
wych z koncernów energetycznych, przy 
braku jakiegokolwiek dialogu społecznego, 
doprowadziły w Grupie Tauron do sytuacji 
kryzysowej – napisał przewodniczący „So-
lidarności” Piotr Duda zwracając się do pre-
miera o pilne spotkanie z przedstawicielami 
„Solidarności” z Grupy Tauron, Sekretariatu 
Górnictwa i Energetyki oraz Zarządów Re-
gionów, na terenie których funkcjonują spółki 
Tauronu. – Ostrzegam, Panie Premierze: pró-
ba narzucenia nieakceptowanych społecznie 
rozwiązań w obszarze transformacji sektora 
energetycznego spowoduje, że Niezależny 
Samorządny Związek Zawodowy „Solidar-
ność” podejmie zdecydowane działania. Je-
śli będzie to konieczne, również przez cały 
Związek. Proszę pamiętać, że nie dotyczy to 
tylko Grupy Tauron, ale całej branży energe-
tycznej, a w konsekwencji całej gospodarki 
i budżetów domowych wszystkich obywateli 
– podkreślił w swym piśmie przewodniczący 
„Solidarności”.

W tej samej sprawie w piątek 23 kwietnia 
w Katowicach odbyła się konferencja praso-
wa NSZZ „Solidarność”. Wzięli w niej udział 
m.in. przewodniczący Komisji Krajowej 
NSZZ „Solidarność” Piotr Duda, przewod-
niczący „Solidarności” w Tauron Wydobycie 
ZG „Sobieski” Waldemar Sopata, przewod-
niczący Krajowego Sekretariatu Górnictwa 
i Energetyki NSZZ „Solidarność” Jarosław 
Grzesik oraz przewodniczący Rady Społecz-
nej Tauron Mirosław Brzuśnian.

W sprawie napięć w Tauronie wypowiedzia-
ły się także władze podbeskidzkiej „Solidarno-
ści”. W przyjętym stanowisku czytamy m.in.: 
Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidar-
ność” z wielkim niepokojem obserwuje wzrost 
napięcia społecznego wśród 26-tysięcznej za-
łogi Grupy Kapitałowej Tauron Polska Energia 
S.A. powodowany przygotowywanym przez 
Rząd RP procesem transformacji energetyki, 
w tym planami likwidacji Grupy Tauron.

Próba łączenia Grupy Tauron z Polską Gru-
pą Energetyczną, mająca być panaceum na 
faktyczne zagrożenia funkcjonowania sektora 
energetycznego w Polsce, nie daje żadnych 
racjonalnych i optymistycznych przesłanek 
co do skuteczności tych zamierzeń. Łączenie 
tych dwóch podmiotów o różnej kondycji fi-
nansowej, na niejasnych zasadach, jest wielce 
ryzykowne z powodów ekonomiczno-społecz-
nych i przyniesie negatywne skutki nie tylko 
dla pracowników, ale także dla odbiorców 
energii elektrycznej i całego otoczenia spo-
łecznego. Solidaryzując się z obawami Strony 
Społecznej Grupy Tauron uważamy, że przy-
gotowywany proces transformacji doprowadzi 
do utraty miejsc pracy, jak również wpłynie 
na zwiększenie cen energii elektrycznej.

Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ „So-
lidarność” w pełni popiera działania przedsta-
wicieli Związku Zawodowego „Solidarność” 
oraz Komitetu Protestacyjno-Strajkowego 
w Tauron Polska Energia S.A. i domaga się 
uznania postulatów zawartych w Raporcie, 
przekazanym przez Komitet do Ministerstwa 
Aktywów Państwowych.

Uważamy za bezwzględnie konieczny 
udział w dalszych etapach negocjacji ze 
Stroną Rządową przedstawicieli Związku 
Zawodowego „Solidarność” celem wspól-
nego uzgodnienia rozwiązań korzystnych 
zarówno dla pracowników, jak i odbiorców 
energii elektrycznej.

Zarząd Regionu przestrzega, że dalsze 
ignorowanie przedstawicieli pracowników 
oraz ich postulatów stanie się powodem eska-
lacji napięć i działań związków zawodowych 
w celu wyegzekwowania postulatów zawar-
tych w opracowanym Raporcie.

JUBILEUSZ SZTANDARU
Czterdzieści lat temu 

w nieuznawane przez komu-
nistów święto Konstytucji 3 
Maja w Bielsku-Białej odby-
ła się uroczystość poświęce-
nia sztandaru podbeskidzkiej 
„Solidarności”. Warto choć 
pokrótce przypomnieć to nie-
zwykłe wydarzenie.

Sztandar Regionu Podbe-
skidzie NSZZ „Solidarność” 
zaprojektowany przez biel-
skiego artystę plastyka Jacka 
Grabowskiego wyhaftowały 
siostry karmelitanki spod Nowego Sącza. Jego 
fundatorem był ks. Emil Mroczek, proboszcz 
parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Biel-
sku-Białej. Uroczystość poświęcenia, w której 
wzięło udział kilkanaście tysięcy osób, została 
zorganizowana na placu przy kościele-baraku 

koło dworca PKS – dziś w tym miejscu stoi nowa 
świątynia, wybudowana w latach 80. ubiegłe-
go wieku.

Polowej mszy świętej przewodniczył ks. Jó-
zef Sanak, proboszcz parafii Opatrzności Bożej 
w Białej, w asyście fundatora sztandaru ks. Emi-

la Mroczka (widocznego przy 
mikrofonie na zdjęciu powy-
żej), a także proboszczów 
z innych parafii Bielska-Bia-
łej. Na wspomnianym zdjęciu 
widać poczet sztandarowy, 
w którym znaleźli się (na zdję-
ciu od lewej) Kazimierz Szmi-
giel z FSM-u, Marek Wojtas 
z Befamy i Wiesław Wróbel 
z Befy. Za kilka miesięcy, po 
wprowadzeniu stanu wojen-
nego, wszyscy trzej zostaną 
uwięzieni, a potem zmuszeni 
do emigracji.

Z ¯A£OBNEJ KARTY
W ostatnich tygodniach odeszli od nas do wieczności kolejni nasi Koledzy. Chcemy 

choć kilkoma zdaniami wspomnienia upamiętnić ich życie i działalność w „Solidarności”. 
Odnotujmy też śmierć Romana Grudnia, współzałożyciela „Solidarności” w ustrońskiej 
Kuźni (FSM Zakład nr 3), a także odejście niezwykle życzliwych dla „Solidarności” 
kapłanów: ks. prałata Krzysztofa Ryszki, emerytowanego proboszcza bielskiej parafii 
Najświętszego Serca Pana Jezusa, oraz ks. prałata Jana Sopickiego, byłego proboszcza 
parafii św. Jana Chrzciciela w Komorowicach, a później Opatrzności Bożej w Białej.

Rodzinom, przyjaciołom i współpracownikom Zmarłych składamy wyrazy szczerego 
współczucia i solidarności w bólu.

Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie…

TADEUSZ SZCZERBOWSKI (1947-2021)

28 marca 2021 roku 
zmarł Tadeusz Szczer-
bowski, wieloletni 
działacz oświęcim-
skiej i podbeskidzkiej 
„Solidarności”. Miał 
niespełna 74 lata.
Tadeusz Szczerbowski 
urodził się 26 lipca 
1947 r. w podoświę-
cimskich Jawiszowi-
cach. W miejscowości tej mieszkał do swej śmierci. 
Był długoletnim, oddanym działaczem „Solidarno-
ści”  w Zakładach Chemicznych Oświęcim (później-
szej Firmie Chemicznej „Dwory”, obecnie Synthos 
S.A.). Od 1990 r. był przewodniczącym komisji wy-
działowej, od 1995 r. wiceprzewodniczącym Komisji 
Kombinatu, a w latach 1998-2009 przewodniczą-
cym Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej 
NSZZ „Solidarność” Firmy Chemicznej „Dwory”. 
W latach 1995-2010 był członkiem Zarządu Regionu 
Podbeskidzie NSZZ „S”, a także delegatem na krajowy 
zjazd NSZZ „Solidarność”. Działał też w samorządzie 
terytorialnym, w latach 2010-2018 był radnym 
powiatu oświęcimskiego i członkiem zarządu tego 
powiatu, był również działaczem sportowym. Za swą 
działalność Tadeusz Szczerbowski został odznaczony 
Złotym Krzyżem Zasługi, a także uhonorowany tytu-

łem „Zasłużony dla podbeskidzkiej Solidarności”.

KAZIMIERZ ŻYREK (1954-2021)

2 kwietnia 2021 roku 
zmarł Kazimierz Ży-
rek, wieloletni prze-
wodniczący NSZZ „Soli-
darność” przy Kopalni 
Węgla Kamiennego 
„Silesia” w Czechowi-
cach-Dziedzicach. Miał 
67 lat.
Kazimierz Żyrek uro-
dził się 1 stycznia 1954 
roku w Węgierskiej Górce. W latach 70. zaczął pra-
cować jako górnik dołowy w czechowickiej kopalni 
„Silesia”. W 1980 roku był tam jednym ze współzało-
życieli „Solidarności”, został wybrany na pierwszego 
przewodniczącego Komisji Zakładowej.
Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaprzestał 
działalności w zawieszonym związku, za co został 
internowany w sierpniu 1982 roku. W obozie w Za-
brzu-Zaborzu przesiedział ponad trzy miesiące. W 
1988 roku reaktywował – m.in. z Kazimierzem Graj-
carkiem – działalność „Solidarności” w KWK „Silesia”. 
Funkcję przewodniczącego KZ pełnił do 2006 roku. 
W 2003 roku przewodniczył słynnemu, wyjątkowemu 
w skali całej Polski podziemnemu strajkowi, któ-
ry wybuchł w KWK „Silesia” w obronie miejsc pracy. 
Protest ten trwał dziewięć dni i zakończył się zwy-
cięstwem górników – ich kopalnia, skazana już na 
likwidację, ocalała i istnieje do dzisiaj.
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