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ZAS£U¯ENI DLA SOLIDARNOŒCI PODBESKIDZIA 2021
Zgodnie z wieloletnią tradycją w czasie uro-
czystości w 41. rocznicę podbeskidzkiego 
strajku generalnego, zorganizowanych 3 lu-
tego w Bielskim Centrum Kultury, wręczo-
ne zostały odznaki i dyplomy „Zasłużonych 
dla Solidarności Podbeskidzia”, przyznane 
jedenastu osobom decyzją ubiegłorocznego 
Walnego Zebrania Delegatów Regionu. Poni-
żej przedstawiamy krótkie noty biograficzne 
tych osób.

śp. Ryszard ANUS – działacz międzyzakłado-
wych struktur NSZZ „Solidarność” Fabryki Sa-
mochodów Małolitrażowych w Bielsku-Białej, 
następnie Fiata Auto Poland i FCA Poland. W la-
tach 1998-2002 pełnił funkcję wiceprzewodniczą-
cego Międzyzakładowej Organizacji Związkowej 
NSZZ „Solidarność” FAP, a przez wiele lat był 
członkiem Komisji Międzyzakładowej NSZZ 
„Solidarność” FCA Poland. Nieprzerwanie od 
2006 r. był członkiem Regionalnej Komisji Re-
wizyjnej NSZZ „Solidarność” Regionu Podbeski-
dzie. Przez wiele lat pełnił też funkcję chorążego 
sztandaru podbeskidzkiej „Solidarności”. Zmarł 
3 lipca 2021 r. w wieku 62 lat.

śp. Mirosław BIERNOT – wieloletni prze-
wodniczący Międzyzakładowej Organizacji 
Związkowej NSZZ „Solidarność” czecho-
wickiej spółki Lotos Terminale, w tym także 
w trudnych czasach przekształceń spółek Gru-
py Lotos i związanych z tym zawirowań. Był 
także członkiem Regionalnej Komisji Rewizyj-
nej NSZZ „Solidarność” w latach 2006-2018 
(w ostatniej kadencji pełnił funkcję wice-
przewodniczącego RKR). W czerwcu 2018 r. 
został wybrany do Zarządu Regionu Podbe-
skidzie NSZZ „Solidarność”. W tym samym 
roku został przewodniczącym Krajowej Sekcji 
Przemysłu Naftowego NSZZ „Solidarność” 
i wiceprzewodniczącym Sekretariatu Przemy-
słu Chemicznego NSZZ „Solidarność”. Zmarł 
nagle 12 lipca 2018 r.

Jerzy BINKOWSKI – pracownik Fabryki Sa-
mochodów Małolitrażowych Zakład 1 B w Biel-
sku-Białej. W VIII 1980 roku uczestnik strajku 
w FSM, od IX 1980 r. członek „Solidarności”, 
27 I – 6 II 1981 r. członek ochrony centrali 
strajku generalnego na Podbeskidziu w ZPW 
Bewelana. Po 13 XII 1981 r. współzałożyciel 
i pierwszy przewodniczący Regionalnej Komisji 
Wykonawczej „Trzeci Szereg” NSZZ „S” Re-

gionu Podbeskidzie, redaktor i drukarz podziem-
nej edycji pisma „Solidarność Podbeskidzia”, 
współorganizator Radia „S” w Bielsku-Białej. 
29 IX 1983 r. aresztowany, przetrzymywany 
w Areszcie Śledczym w Bielsku-Białej, następ-
nie w Katowicach, 23 VII 1984 r. zwolniony 
na mocy amnestii. Od XII 1984 r. na emigracji 
w USA.

Krzysztof CHUDZIK – od 1980 r. czło-
nek NSZZ „Solidarność” w Spółdzielni Pra-
cy „Podhalanka” w Makowie Podhalańskim, 
w 1989 r. jeden z organizatorów „S” w tej 
spółdzielni. W latach 1989-2018 delegat na 
WZD Regionu Podbeskidzie, w latach 1994-
2018 przewodniczący Oddziału „Solidarności” 
w Suchej Beskidzkiej, wieloletni członek Pre-
zydium Zarządu Regionu Podbeskidzie, pełnią-
cy funkcję sekretarza, a następnie skarbnika. 
Delegat Podbeskidzia na Krajowy Zjazd De-
legatów, w latach 1998-2014 członek Krajo-
wej Komisji Rewizyjnej NSZZ „S”. Od 1990 
r. działacz samorządowy – m.in. radny gminy 
Maków Podhalański, delegat do Sejmiku Sa-
morządowego Woj. Bielskiego, a także radny 
powiatu suskiego.

Janusz GOŁDYNIA – w stanie wojennym 
działacz podziemnej „Solidarności” w Oświę-
cimiu, W związku z prowadzoną działalnością 
został zatrzymany 28 lutego 1982 r. Wyrokiem 
Wojskowego Sądu Garnizonowego w Krako-
wie z 18 lutego 1983 r. „za kontynuowanie 
i działalności związkowej i wykonywanie ulo-
tek antypaństwowych” został skazany na 1 rok 
i 6 miesięcy pozbawienia wolności. W wyni-
ku rewizji obrońcy wyrokiem 31 marca 1982 r. 
karę zmniejszono do 8 miesięcy pozbawienia 
wolności. Z więzienia został zwolniony przed-
terminowo 29 października 1982 r. Po wyjściu 
na wolność kontynuował podziemną działal-
ność związkową. Był aktywnym członkiem 
NSZZ „Solidarność” także po 1989 roku, m.in. 
był przewodniczącym Oddziału w Oświęcimiu 
i członkiem Prezydium Zarządu Regionu Pod-
beskidzie NSZZ „Solidarność”.

Kazimierz GRAJCAREK – w 1980 r. współ-
założyciel „Solidarności” w KWK Silesia 
w Czechowicach-Dziedzicach, w VII 1981 de-
legat na I Walne Zebranie Delegatów Regio-
nu Śląsko-Dąbrowskiego. Od 13 XII 1981 r. 
przewodniczący Tajnej Komisji Zakładowej 

w KWK Silesia, wielokrotnie zatrzymywany, 
w VIII 1982 r. internowany. W latach 1982-89 
kolporter podziemnych wydawnictw, w VIII 
1988 r. przewodniczący Komitetu Strajkowego 
w KWK Silesia. 1988-1989 wiceprzewodniczą-
cy ds. przestrzegania prawa i praworządności 
Regionalnej Komisji Organizacyjnej, a następ-
nie Zarządu Regionu Podbeskidzie, 1989-1992 
wiceprzewodniczący Regionu Podbeskidzie, 
1998-2018 przewodniczący Sekretariatu Gór-
nictwa i Energetyki.

Henryk JUSZCZYK – w 1980 r. współorgani-
zator Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” 
w Bielskiej Fabryce Maszyn Włókienniczych 
Befama, od IX 1980 r. członek Prezydium 
MKZ Bielsko-Biała. W styczniu i lutym 1981 
r. uczestnik strajku generalnego podbeskidzkiej 
„S”, członek Prezydium Międzyzakładowego 
Komitetu Strajkowego, sygnatariusz porozumie-
nia z 6 II 1981 r. W V i IX 1981 delegat na I i 
II Walne Zebranie Delegatów Regionu Podbe-
skidzie, wiceprzewodniczący Zarządu Regionu 
Podbeskidzie. Po 13 XII 1981 r. w ukryciu, 19 
I 1982 r. zatrzymany, internowany. Od 1982 r. 
kolporter podziemnego biuletynu „Solidarność 
Podbeskidzia”, inwigilowany i represjonowany. 
Po 1989 roku działacz samorządowy w Biel-
sku-Białej.

Andrzej KABAT – w styczniu i lutym 1981 r. 
delegat Filii Politechniki Łódzkiej w Bielsku-
-Białej na strajk w Politechnice Łódzkiej ws. 
rejestracji Niezależnego Zrzeszenia Studentów. 
Od XI 1981 r. członek Komisji Uczelnianej 
NZS, XI-XII 1981 r. uczestnik strajku soli-
darnościowego w Filii Politechniki Łódzkiej 
ze studentami Wyższej Szkoły Inżynierskiej 
w Radomiu, członek Komitetu Strajkowe-
go. W latach 1982-1983 współredaktor i dru-
karz Przeglądu Prasy Podziemnej „Bibuła”, 
a w latach 1984-1989 biuletynu „Solidarność 
Podbeskidzia”. 1988-1989 członek Regional-
nej Komisji Organizacyjnej „S”, od 8 II 1989 
r. członek Prezydium RKO, a także członek 
Wojewódzkiego Komitetu Obywatelskiego 
„Solidarność” w Bielsku-Białej. Po 1989 r. 
prywatny przedsiębiorca.

Władysław KRZEMPEK – od 1980 r. czło-
nek NSZZ „Solidarność” w Zakładach Elektro-
maszynowych „Celma” w Cieszynie (obecnie 
Celma-Indukta SA), w latach 1992-2020 prze-

wodniczący Komisji Zakładowej w „Celmie”, 
delegat na Walne Zebranie Delegatów, w la-
tach 1998-2010 członek Regionalnej Komisji 
Rewizyjnej NSZZ „S” Regionu Podbeskidzie, 
a w kadencji 2010-2014 przewodniczący RKR. 
Obecnie na emeryturze.

Marian SOCHA – w 1980 roku założyciel 
i przewodniczący „Solidarności” w Fabryce 
Maszyn Elektrycznych „Ema-Celma” w Cie-
szynie, współorganizator struktur „Solidarno-
ści” na Ziemi Cieszyńskiej. Po wprowadzeniu 
stanu wojennego internowany w Ośrodkach Od-
osobnienia Internowanych w Jastrzębiu-Szerokiej 
i Nowym Łupkowie (16.12.1981 – 14.06.1982 r.). 
Po zwolnieniu kolporter wydawnictw podziem-
nych. Aresztowany za kontynuowanie działalno-
ści związkowej 14 czerwca 1984 roku, zwolniony 
po 1,5 miesiąca (amnestia). Później działacz „So-
lidarności” w KWK „Morcinek” w Kaczycach.

Marcin TYRNA – w latach 1980-1981 prze-
wodniczący KZ NSZZ „Solidarność” w BFMW 
Befama, a od VI 1981 roku członek Prezydium 
ZR NSZZ „S”. 13-25 XII 1981 r. internowany, 
w latach 1989-92 przewodniczący KZ w Be-
famie i wiceprzew. ZR, w latach 1992-2014 
przewodniczący podbeskidzkiej „S”. W latach 
1993-2001 senator RP. Inicjator m.in. budowy 
własnej siedziby podbeskidzkiej „S” z rewin-
dykacji majątku związkowego. Pomysłodawca 
dorocznych konferencji „Bez wartości nie ma 
Solidarności”, a także materialnych upamiętnień 
„Solidarności”, m.in. stacja Drogi Krzyżowej 
na Matysce, tablica ku czci represjonowanych 
w stanie wojennym na kościele w Białej, witraż 
bł. ks. Jerzego Popiełuszki w katedrze, kamien-
na płaskorzeźba podbeskidzkiej „S” na rondzie 
przy wjeździe do Bielska-Białej.

HO£D W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ
Podbeskidzka „Solidarność” zorganizowała 
3 lutego uroczystość w Bielskim Centrum 
Kultury, upamiętniającą 41. rocznicę za-
kończenia strajku generalnego na Podbe-
skidziu.

„Składam w imieniu Rzeczypospolitej sło-
wa najwyższego uznania i wdzięczności dla 
wszystkich uczestników tamtego protestu” – 
napisał w liście do uczestników tego spotka-
nia prezydent Andrzej Duda. W odczytanym 
przez Agnieszkę Lenartowicz-Łysik, doradcę 
Prezydenta RP, liście do uczestników spotkania 
rocznicowego Prezydent Andrzej Duda wskazał, 
że „w dziejach pokojowej rewolucji Solidarno-
ści społeczność Podbeskidzia zapisała bardzo 
ważną i piękną kartę”, dodając: „Dzisiaj z ser-
ca państwu za to dziękuję i pochylam głowę 
z szacunkiem dla państwa odwagi i solidarno-
ści. Uważam, że jest naszym – kolejnych poko-
leń – obowiązkiem pamiętać i czcić bohaterów 
tamtych wydarzeń”.

Podczas gali Agnieszka Lenartowicz-Łysik 
wraz z wiceministrem Stanisławem Szwedem 
wręczyli przyznane przez Prezydenta RP medale 
Stulecia Odzyskanej Niepodległości. Otrzyma-
li je: Władysława Bobowska, Jerzy Borowski, 
Stanisław Czernecki, Helena Dobranowicz, Jo-
lanta Duda, Renata Górnisiewicz, Kazimierz 
Grajcarek, Kazimierz Jafernik, Roman Jóź-
wiak, Henryk Juszczyk, Andrzej Kabat, Anna 
Kamińska, Mirosław Kierepka, Jarosław Kol-
mer, Aleksandra Machowiak, Aleksander Ma-
rek, Zbigniew Matlakiewicz, ks. Józef Oleszko, 
Barbara Orzeł, Wacław Pierzchalski, Edward 
Polak, Maria Romankiewicz, Urszula Rukasz, 
Mirosław Styczeń, Alina Świeży-Sobel, Ma-
ria Szlagura, Marcin Tyrna, Eugeniusz Widyna 
i Józef Wodecki. 

W trakcie tej samej uroczystości jedena-
ście osób otrzymało tytuły „Zasłużonego dla 
Solidarności Podbeskidzia” (patrz poniżej). 
Wręczono także tytuł „Związkowca Roku” 
(patrz obok).

GRZEGORZ BABIJ ZWI¥ZKOWCEM ROKU
W trakcie rocznicowego spotkania w BCK 

przewodniczący podbeskidzkiej „Solidarności” 
Marek Bogusz ogłosił tegorocznego zdobywcę 
tytułu „Związkowca Roku 2021”. Tym razem 
Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ „Soli-
darność” postanowił przyznać ten tytuł – wraz 
z towarzyszącą mu rzeźbą Beskidzkiego Góra-
la – przewodniczącemu Komisji Zakładowej 
NSZZ „Solidarność” Przedsiębiorstwa Górni-
czego „Silesia” w Czechowicach-Dziedzicach 
Grzegorzowi Babijowi.

W okolicznościowej laudacji podkreślono, 
że tytuł ten Grzegorz otrzymał za:

• aktywny udział w utworzeniu Przed-
siębiorstwa Górniczego „Silesia”, któ-
re doprowadziło do uratowania kopalni 
i miejsc pracy w 2009 roku,

• ponowne podjęcie trudu ratowania 
kopalni w 2020 i 2021 roku poprzez 
aktywne, zwieńczone sukcesem poszu-
kiwanie nowego właściciela,

• codzienną, żmudną i efektywną pracę 
związkową w swym przedsiębiorstwie,

• zaangażowanie w działalność samorzą-
dową i społeczną na terenie Czechowic-
-Dziedzic.

– To tytuł nie tylko dla mnie, ale dla wszyst-
kich związkowców z Silesii, bo sam nic bym 
nie zrobił. Największą satysfakcją jest, że udało 
się nam uratować nasz zakład i wszystkie miej-
sca pracy – powiedział Grzegorz Babij w trak-
cie uroczystości.
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