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Zbli˝a si´ trzydziesta rocznica historycznego zwy-
ci´stwa polskiego Êwiata pracy. Na mocy Porozu-
mieƒ Sierpniowych powsta∏ Niezale˝ny Samorzàd-
ny Zwiàzek Zawodowy „SolidarnoÊç”, który szyb-
ko skupi∏ w swych szeregach 10 milionów Polaków.
Sierpniowe strajki i tak masowe wsparcie „Solidar-
noÊci” by∏y odpowiedzià spo∏eczeƒstwa polskiego
na deptanie godnoÊci pracowników. By∏y te˝ dra-
matycznym wo∏aniem o wolnoÊç. WolnoÊç dla ka˝-
dego cz∏owieka i dla Polski.

W tym czasie jubileuszowych obchodów chce-
my przypomnieç przesz∏oÊç podbeskidzkiej „Soli-
darnoÊci”, niektóre fragmenty jej historii, która jest
te˝ naszà historià. Patrzàc w przysz∏oÊç, pami´ta-
jàc o naszych zadaniach i dostrzegajàc wyzwania
dnia codziennego, nie mo˝emy zapominaç o na-
szych korzeniach, o idea∏ach, które stworzy∏y „So-
lidarnoÊç”. Chcemy te˝ oddaç nale˝ny ho∏d wszyst-

kim, którzy byli i pozostali wierni sierpniowym ide-
a∏om. Modlitwà otaczamy tych, którzy ju˝ od nas
odeszli po wiecznà nagrod´. 

Niech czas jubileuszu Niezale˝nego Samorzàd-
nego Zwiàzku Zawodowego „SolidarnoÊç” b´dzie
dla nas wszystkich czasem dumy i czasem zadumy.

Choç 30 lat temu nikt o tym nie Êni∏, to dziÊ wie-
my, ˝e Sierpieƒ 1980 roku by∏ poczàtkiem koƒca
totalitarnego systemu komunistycznego, który po
ostatniej wojnie zosta∏ si∏à narzucony krajom Êrod-
kowej i wschodniej Europy. Dlatego rocznica sierp-
niowych strajków winna byç zawsze, teraz i w przy-
sz∏oÊci, powodem do naszej dumy. Ka˝dy z nas, lu-
dzi „SolidarnoÊci” winien byç wdzi´czny Opatrz-
noÊci i w∏aÊnie dumny, ˝e by∏o nam dane
uczestniczyç w procesie przemian, ˝e stan´liÊmy
i wytrwaliÊmy po w∏aÊciwej stronie, po stronie „So-
lidarnoÊci”. 

RównoczeÊnie ta rocznica sk∏ania nas do zadu-
my, co zrobiliÊmy z naszà wolnoÊcià. Wiemy, ˝e po-
pe∏niliÊmy b∏´dy w odbudowywaniu i zagospoda-
rowywaniu naszej wolnoÊci. Zbyt wiele jest co-
dziennych niedostatków. Bolesnà zadrà w sercach
nas, ludzi „SolidarnoÊci”, jest refleksja, coÊmy zro-
bili ze sprawiedliwoÊcià spo∏ecznà. Niestety, nie
uda∏o nam si´ wypracowaç sprawiedliwych zasad
podzia∏u wytworzonych dóbr. W efekcie, w kraju,
który jest ojczyznà „SolidarnoÊci”, mamy najwi´k-
sze w Europie rozwarstwienie dochodów. Gorzkà
lekturà na czas Êwi´towania trzydziestolecia Sierp-
nia1980 roku jest raport „Praca Polska 2010”, przy-
gotowany przez krajowe w∏adze naszego zwiàzku.
Dowodzi on tego, o czym wczeÊniej nikt g∏oÊno nie
chcia∏ mówiç: najwi´kszà cen´ w czasie transfor-
macji ustrojowej ponieÊli w∏aÊnie ludzie pracy, a wi´c
ci, którzy tworzyli si∏´ „SolidarnoÊci” i doprowa-
dzili do przemian…

MARCIN TYRNA
przewodniczàcy Zarzàdu Regionu 

Podbeskidzie NSZZ „SolidarnoÊç”

Nasze Êwi´to

CZAS DUMY, CZAS ZADUMY

„SolidarnoÊç Podbeskidzia 1980–2010” 
– dodatek do „Tygodnika SolidarnoÊç” nr 25
(1132) z 18 czerwca 2010 roku,
przygotowany przez Zarzàd Regionu
Podbeskidzie NSZZ „SolidarnoÊç” w
Bielsku-Bia∏ej we wspó∏pracy z Oddzia∏em
Instytutu Pami´ci Narodowej w Katowicach. 

Opracowanie: Artur Kasprzykowski
We wk∏adce wykorzystano artyku∏y,
publikowane w biuletynie „SolidarnoÊç
Podbeskidzia”, teksty z monografii „Czas
próby. »SolidarnoÊç« na Podbeskidziu w
latach 1980–2005” autorstwa Andrzeja
Grajewskiego i Artura Kasprzykowskiego

oraz opracowanie IPN „NSZZ
»SolidarnoÊç« Regionu Podbeskidzie
(1980–1989)” autorstwa Artura
Kasprzykowskiego i Dariusza W´grzyna. 
Fotografie: Archiwum Zarzàdu Regionu
Podbeskidzie NSZZ „SolidarnoÊç” i zbiory
prywatne.

Podbeskidzka „SolidarnoÊç” jako wotum wdzi´cznoÊci Bogu za minione lata ufundowa∏a XII Stacj´ Drogi Krzy˝owej  – Ukrzy˝owanie Pana
Jezusa – b´dàcà fragmentem Golgoty Beskidów na wzgórzu Matyska w Radziechowach ko∏o ˚ywca. – To symboliczne podzi´kowanie Bogu
za „SolidarnoÊç” i wolnà Polsk´, a równoczeÊnie pamiàtka dla przysz∏ych pokoleƒ – mówi Marcin Tyrna, szef podbeskidzkiej „SolidarnoÊci”. 



W tamte goràce dni prasa i telewizja do-
nosi∏y, ˝e wsz´dzie, poza Wybrze˝em, trwa
spokojna i wyt´˝ona praca. Powodowa∏o to
niech´ç strajkujàcych z Wybrze˝a do robot-
ników ze Âlàska i Ma∏opolski, a zapewne te˝
do mieszkaƒców Podbeskidzia, wciÊni´tego
mi´dzy te dwa regiony. Takie opinie by∏y po-
dwójnie niesprawiedliwe. Tu nie by∏o silnej,
zorganizowanej opozycji ani te˝ strajkowych
tradycji, jak na Wybrze˝u. Poza tym wcale
nie panowa∏ tu tak wielki spokój, jakim chwa-
li∏y si´ w∏adze. 

Przed Gdaƒskiem by∏o... Bielsko
„By∏ koniec lipca, kiedy zacz´∏o si´ coraz cz´-
Êciej mówiç, ˝e coÊ si´ dzieje. Mówi∏o si´ naj-
wi´cej o Lublinie, o kolejarzach. »Oni« straj-
kujà, »oni« sobie coÊ wywalczyli, »oni« cze-
goÊ tam si´ domagajà – wspomina tamten
czas Roman Walczak, w 1980 roku kierow-
ca Wojewódzkiego Przedsi´biorstwa Komu-
nikacji w Bielsku-Bia∏ej. – 6 sierpnia wracali-
Êmy objazdem z popo∏udniowej zmiany.
Ostro rozmawialiÊmy o tym, ˝e robota pod-
∏a, ˝e nikt nie dba o nas, kierowców, ˝e je-
steÊmy bici z dwóch stron: ze strony pasa˝e-
rów i ze strony dyrekcji. MówiliÊmy, ˝e trze-
ba coÊ zrobiç. Nast´pnego dnia by∏o to sa-
mo, tyle ˝e po powrocie do domu usiad∏em
za sto∏em i u∏o˝y∏em list´ postulatów. Od 8

sierpnia zaczà∏em pod tà listà zbieraç podpi-
sy od kolegów”. 

Walczak, gdy zaczyna∏ zbieraç podpisy pod
postulatami, nie wiedzia∏, ˝e tego samego dnia
odby∏ si´ pierwszy strajk w Bielsku-Bia∏ej: na
krótki czas prac´ przerwa∏a cz´Êç za∏ogi Biel-
skich Zak∏adów Przemys∏u Lniarskiego „Len-
ko”. Powrócono do pracy, gdy dyrekcja obie-
ca∏a rozpatrzyç wysuni´te tam postulaty we-
wnàtrzzak∏adowe. Gdy trzy dni póêniej Ro-
man Walczak przekazywa∏ dyrekcji WPK list´
postulatów, popartych podpisami ponad 150
kierowców, wybuch∏ krótki strajk na jednym
z wydzia∏ów Bielskiej Fabryki Maszyn W∏ó-
kienniczych „Befama”, jednego z najwi´kszych
zak∏adów w mieÊcie. „Wszystkich nas wkurza-
∏y kombinacje cz´Êci kierowników i dyrekcji
z czasem pracy, stawkami zaszeregowania, na-
grodami i premiami – opowiada Marcin Tyr-
na, który pracowa∏ wówczas na Oddziale Kó∏
Z´batych „Befamy”. – Robotnikom Êrubowa-
no normy, nak∏adano coraz to nowe obowiàz-
ki, wymuszano prac´ w nadgodzinach, a p∏a-
ce by∏y kiepskie. Ludzie próbowali zg∏aszaç
swe uwagi i zastrze˝enia zwiàzkom zawodo-
wym, ale te by∏y ca∏kowicie bierne i oglàda∏y
si´ tylko na towarzyszy z Komitetu Zak∏ado-
wego PZPR”. 11 sierpnia kilkudziesi´ciu pra-
cowników Oddzia∏u Kó∏ Z´batych przerwa∏o
prac´. Dzia∏o si´ to na hali Zak∏adu A „Befa-

my” tu˝ obok biurowca dyrekcji. „Zaraz po-
jawili si´ przedstawiciele dyrekcji. Zacz´liÊmy
jeden przez drugiego mówiç o tym, co nas tra-
pi. WiedzieliÊmy, ˝e nas oszukujà i wykorzy-
stujà, ale byliÊmy jeszcze ca∏kowicie zieloni.
Nie mieliÊmy spisanych postulatów czy ˝àdaƒ,
a to, co wykrzyczeliÊmy, spotka∏o si´ z natych-
miastowà obietnicà rozpatrzenia i realizacji.
Po trzech godzinach wróciliÊmy do pracy, ale
ta iskra sprawi∏a, ˝e ludzie w naszym zak∏a-
dzie zacz´li coraz g∏oÊniej mówiç o tym, co
myÊlà” – wspomina Tyrna. Dodaje, ˝e ju˝ pod-
czas tego pierwszego strajku robotnicy, do-
prowadzeni do furii biernoÊcià zak∏adowych
dzia∏aczy zwiàzkowych, zacz´li dopominaç si´
o autentycznà reprezentacj´ za∏ogi. By∏o to,
przypomnijmy, na d∏ugo przez rozlaniem si´
fali strajkowej na Wybrze˝u i sformu∏owaniem
21 postulatów, z których pierwszy mówi∏ o ko-
niecznoÊci utworzenia samorzàdnych i nieza-
le˝nych zwiàzków zawodowych.

Poparcie dla Wybrze˝a,  
r´kawice dla za∏ogi 
Na kilka dni do bielskich zak∏adów powróci∏
wzgl´dny spokój. Ale to by∏y tylko pozory.
W bielskim WPK dyrekcja zacz´∏a analizowaç
postulaty za∏ogi, a nawet powo∏a∏a specjalnà
komisj´, której zadaniem by∏o zbieranie uwag
pracowników. W ciàgu kilku dni zebra∏a ona
nast´pnych 170 postulatów: chciano nie tylko
podwy˝ek, ale te˝ poprawy warunków pracy.
Gdy do zak∏adu dotar∏y spisane z Radia Wol-
na Europa gdaƒskie postulaty, za∏oga przyj´∏a
je za w∏asne. Doda∏a jeszcze cztery ˝àdania:
zmiana sk∏adu dyrekcji, wybór nowych w∏adz
zwiàzkowych, podwy˝ka p∏ac oraz realizacja
wczeÊniej zg∏oszonych 170 postulatów.

Pracownicy Fabryki Aparatów Elektrycz-
nych „Apena” w Bielsku-Bia∏ej nie mieli do-
k∏adnej listy gdaƒskich postulatów, co nie prze-
szkodzi∏o im... poprzeç ich na masówce. Od-
by∏a si´ ona 24 sierpnia na oddziale remonto-
wym. „Wszyscy s∏yszeliÊmy, co si´ dzieje na
Wybrze˝u. BaliÊmy si´, ˝e jeÊli strajkujàcy tam
robotnicy pozostanà osamotnieni, to w∏adza
ich rozbije. Dlatego postanowiliÊmy choç sym-
bolicznie, w ciemno poprzeç ich ˝àdania –
wspomina Edward Kubas, pracujàcy wówczas
jako Êlusarz na oddziale remontowym „Ape-
ny”. – ZebraliÊmy si´ chyba w dziesi´ciu i spi-
saliÊmy nasze postulaty. Pierwszy mówi∏ o po-
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Postulaty, masówki, strajki...

BESKIDZKI SIERPIE¡
W sierpniu pami´tnego roku 1980 w m∏odym, utworzonym zaledwie
5 lat wczeÊniej województwie bielskim wcale nie by∏o tak spokojnie,
jak utrzymywa∏a ówczesna w∏adza i podporzàdkowanej jej Êrodki
masowego przekazu.
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parciu s∏usznych ˝àdaƒ komitetu strajkowego
z Gdaƒska. By∏y te˝ sprawy socjalne, jak choç-
by ˝àdanie r´kawic i czystych ubraƒ robo-
czych. Te postulaty przedstawiliÊmy na napr´d-
ce zorganizowanej masówce, a potem wywie-
siliÊmy na tablicy og∏oszeƒ. StrzegliÊmy tej kart-
ki przed zniszczeniem jak lwy, wi´c kierownicy
wpadli na inny pomys∏: zabronili podleg∏ym so-
bie pracownikom tam przychodziç. Mimo te-
go zg∏asza∏o si´ do nas coraz wi´cej ludzi, chcà-
cych coÊ robiç lub te˝ po prostu wyraziç swà
solidarnoÊç”. Podobne postulaty w tym samym
czasie wysun´li w tym czasie pracownicy kil-
ku innych zak∏adów pracy, m.in.  Âlàskich Za-
k∏adów Przemys∏u T∏uszczowego w Bielsku-
-Bia∏ej. 

We wtorek, 26 sierpnia, stan´∏a te˝ Bielska
Fabryka Armatury Befa. Tam strajk przygoto-
wa∏ Wies∏aw Wróbel, wspierany m.in. przez
Mariana Wandyg´ i Jana Radczuka. „GdzieÊ na
dwa dni przed planowanà akcjà spisa∏em ˝à-
dania. Najpierw to by∏o 21 gdaƒskich postu-
latów, a poni˝ej jeszcze nasze, zak∏adowe, do-
tyczàce mi´dzy innymi spraw p∏acowych, spo-
sobu rozdzia∏u premii, dodatków za nocne
zmiany, a tak˝e kwestii socjalnych, nawet – pa-
mi´tam – zup regeneracyjnych. Poruszy∏em
te˝ spraw´ kiepskiej obsady stanowisk kie-
rowniczych. Trafiali tam ludzie z nomenklatu-
ry, ˝adni fachowcy” – wspomina Wies∏aw
Wróbel z Befy. Zgodnie z ustaleniami, 26 sierp-
nia, o 9.00, na przerwie Êniadaniowej w hali
wydzia∏u mechanicznego Befy Henryk Holisz
z narz´dziowni puÊci∏ syren´ zak∏adowà. Ze-
szli si´ pracownicy z ró˝nych oddzia∏ów, na-
wet pierwsze osoby z biurowca. W sumie by-
∏o to oko∏o pó∏ tysiàca ludzi. Wróbel przed-
stawi∏ spisane postulaty. Potem wybrano 11-
-osobowy Komitet Pracowniczy, który mia∏
prowadziç rozmowy z dyrekcjà. Strajk w Be-
fie przeciàgnà∏ si´ jeszcze na popo∏udniowà
zmian´. „Na drugi dzieƒ w robocie zrozumia-
∏em, ˝e ˝adnej kontynuacji naszego protestu
nie b´dzie. Majstrowie pilnowali mnie na ka˝-
dym kroku, ktoÊ postraszy∏ nawet dyscypli-
narkà. Nie przerywajàc pracy, zacz´liÊmy zbie-
raç podpisy pod naszymi postulatami. W cià-
gu kilku dni mieliÊmy podpisy szeÊçdziesi´ciu
procent za∏ogi!” – opowiada Wróbel.

Zacz´∏o te˝ wrzeç w najwi´kszym podbe-
skidzkim zak∏adzie, Fabryce Samochodów Ma-
∏olitra˝owych. Tam g∏ównymi ogniskami kon-
testacji by∏y wydzia∏y Narz´dziowni i Utrzy-
mania Ruchu. „Dzia∏aliÊmy niezale˝nie od sie-
bie, nawet nie wiedzàc o sobie nawzajem –
wspomina Henryk Urban, w 1980 roku tech-
nolog utrzymania ruchu na linii fiata. – Pewne-
go dnia zobaczy∏em, ˝e kilku pracowników
siedzi w kàcie hali i coÊ pisze, dyskutujàc za-
wzi´cie. Okaza∏o si´, ˝e spisujà swe ˝àdania.
Do∏àczy∏em si´ do nich. SpisaliÊmy kilkanaÊcie
˝àdaƒ, g∏ównie ekonomicznych i socjalnych,
choç nie zabrak∏o te˝ poparcia dla strajkujà-
cych z Wybrze˝a. List´, pod którà zebra∏em
z Eugeniuszem Widynà podpisy wi´kszoÊci

pracowników naszego wydzia∏u, oddaliÊmy
naszym kierownikom”. 

Chyba dwa dni póêniej Urban dowiedzia∏
si´, ˝e swe postulaty spisali te˝ pracownicy
z Narz´dziowni. Co wi´cej: tamci mieli ju˝
wyznaczony termin spotkania z przedstawi-
cielami dyrekcji. „Niby ten sam zak∏ad i nasi
koledzy, ale hala za torami, odci´ta od nas zu-
pe∏nie. Wzi´liÊmy z Gienkiem nasze postula-
ty, schowaliÊmy je za pazuchà i poszliÊmy na
Narz´dziowni´. MusieliÊmy wyglàdaç podej-
rzanie, gdy chodziliÊmy mi´dzy maszynami,
szukajàc kogokolwiek, z kim moglibyÊmy wy-
mieniç doÊwiadczenia, a w efekcie z∏àczyç na-
sze si∏y. W koƒcu si´ uda∏o. Na drugi dzieƒ
przyszliÊmy na ich spotkanie z przedstawicie-
lami dyrekcji”. 

Czego nie widzia∏ I sekretarz...
To wszystko odbywa∏o si´ wewnàtrz zak∏a-
dów i ma∏o kto wiedzia∏, ˝e na Podbeskidziu
te˝ coÊ si´ dzieje. Wszystko zmieni∏o si´ w Êro-
dowy ranek, 27 sierpnia. „W jadàcym do za-
jezdni autobusie czu∏o si´ ogromne napi´cie
– wspomina Roman Walczak z bielskiego

WPK. – Kiedy dojechaliÊmy powiedzia∏em do
kolegów: S∏uchajcie, niczego nam nie za∏atwio-
no, trzeba og∏osiç strajk. Zacz´∏a si´ dyskusja.
Coraz wi´cej by∏o za. Do stojàcego z otwar-
tymi drzwiami autobusu doszli mechanicy za-
jezdni. Po goràcej dyskusji wybrano komitet
strajkowy”. Tego ranka na ulice stolicy Pod-
beskidzia nie wyjecha∏ ˝aden autobus miejskiej
komunikacji. Zacz´∏o si´...

Dyrekcja WPK na przemian krzykiem
i obietnicami próbowa∏a przerwaç strajk. „Ko-
mitet strajkowy zapraszamy na rozmowy,
a reszta do pracy” – takie s∏owa kierowcy s∏y-
szeli wielokrotnie. Póêniej, gdy dyrekcja by∏a
ju˝ bezsilna, do zajezdni zjechali pierwszy se-
kretarz Komitetu Wojewódzkiego PZPR Jó-

zef Buziƒski ze Êwità oraz przedstawiciele
Urz´du Wojewódzkiego i Wojewódzkiej Ra-
dy Zwiàzków Zawodowych. „Ja was rozu-
miem, ale zrozumcie i mnie. Na pewno si´
dogadamy. Ja, tak jak wy, od pó∏ roku ciel´ci-
ny nie widzia∏em” – czarowa∏ strajkujàcych
Buziƒski. Zaraz po tych s∏owach zapropono-
wa∏ pracownikom WPK spore podwy˝ki. „Za-
rabiamy kiepsko i poprawa wynagrodzeƒ nam
si´ nale˝y, wi´c te pieniàdze przyjmiemy, ale
strajkowaç b´dziemy dalej, na znak solidar-
noÊci z gdaƒskà stocznià” – odpowiedzia∏ mu
stojàcy dotàd z boku wydarzeƒ Patrycjusz Ko-
smowski, mistrz z zajezdni. Towarzysze zo-
stali odprawieni z kwitkiem. 

Goràco zacz´∏o si´ te˝ w innych zak∏adach
Bielska-Bia∏ej. W „Befamie”, tym razem na od-
dziale monta˝u w najwi´kszym Zak∏adzie D,
gdzie pracowa∏o prawie pó∏tora tysiàca ludzi,
odby∏a si´ masówka. Po s∏ownych utarczkach
z dyrekcjà powo∏ano tam Komitet Strajkowy
na czele z W∏odzimierzem Górnym, który
opracowa∏ list´ postulatów. Na pierwszym
miejscu umieszczono ˝àdanie podpisania po-
rozumienia z gdaƒskim Mi´dzyzak∏adowym

Komitetem Strajkowym. „Befama” stan´∏a
dzieƒ po WPK, a postulaty solidarnej za∏ogi
trafi∏y do Gdaƒska. Tak˝e w „Befamie” poja-
wi∏ si´ pierwszy sekretarz Buziƒski, który na
spotkaniu z komitetem strajkowym grzmia∏,
˝e nie b´dzie mu w Bielsku rzàdzi∏ ˝aden Wa-
∏´sa. Tu ju˝ nie opowiada∏ o dawno niewidzia-
nej ciel´cinie. Wiedzia∏, ˝e nie jest w takich
opowieÊciach przekonujàcy. I tak nic nie wskó-
ra∏ – „Befama” wznowi∏a prac´ 29 sierpnia,
warunkowo zawieszajàc strajk do czasu wy-
jaÊnienia sytuacji w Gdaƒsku.

Burzliwy przebieg mia∏o te˝ wspomniane
spotkanie za∏ogi Narz´dziowni FSM i emisa-
riuszy z innych wydzia∏ów fabryki z dyrekcjà.
Pracownicy zacz´li zg∏aszaç takà mas´ postu-
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latów, ˝e postanowiono powo∏aç Komitet Ro-
botniczy, który szybko je zredaguje i przeka-
˝e w∏adzom. Znalaz∏ si´ w tym gronie Hen-
ryk Urban. „By∏o dla nas oczywiste, ˝e pierw-
szym musi byç ˝àdanie wolnych zwiàzków za-
wodowych. Zaraz po nim wrzuci∏em mój
postulat utworzenia partii politycznej, konku-
rencyjnej wobec PZPR. T∏umaczy∏em ludziom,
˝e na nic nasz wysi∏ek i nawet niezale˝ne
zwiàzki, jeÊli kierownic´ nadal b´dà dzier˝yç
ludzie z PZPR. Zebrani przyj´li te s∏owa aplau-
zem, ale w koƒcu wykreÊliliÊmy to ˝àdanie, bo
przedstawiciele dyrekcji powiedzieli, ˝e listy
postulatów z takim antysocjalistycznym punk-
tem nie przyjmà” – wspomina Urban. W za-
mian za∏oga uzyska∏a dost´p do dyrekcyjnego
teleksu, z którego mog∏a wys∏aç do gdaƒskie-
go MKZ-u swe postulaty i s∏owa poparcia. Dla
pewnoÊci dwóch emisariuszy za∏ogi wzi´∏o
maszynopis i pociàgiem zawioz∏o do stoczni.
W FSM pierwsze wydzia∏y rozpocz´∏y strajk
28 sierpnia, a od nast´pnego dnia strajkowa∏
ju˝ ca∏y bielski zak∏ad. Partyjni propagandziÊci
zacz´li wyliczaç, ile syrenek i ma∏ych fiatów
nie zjecha∏o z taÊm produkcyjnych fabryki. So-
lidarny przestój w FSM trwa∏ do ostatniego
dnia sierpnia.

Wichrzyciel Walczak
W dzieƒ po WPK stan´∏y w Bielsku-Bia∏ej,
obok „Befamy” i FSM, tak˝e inne zak∏ady. Spo-
ra by∏a w tym zas∏uga Romana Walczaka, sze-
fa komitetu strajkowego bielskiej komunika-
cji autobusowej. „To by∏ niesamowity cz∏owiek.
Dzieƒ po tym, gdy stan´∏o WPK, zaczà∏ robiç
za emisariusza. Pojawi∏ si´ w zajezdni bielskie-
go PKS i po rozmowie z kierowcami zatrzy-
ma∏ autobusy tego przedsi´biorstwa – opo-
wiada Roman Pisulak, w 1980 roku pracow-
nik biurowca „Transbudu” w Bielsku-Bia∏ej. –
Nasz zak∏ad by∏ tu˝ obok, wi´c przyszed∏ i do
nas. Stanà∏ na schodkach przy placu, gdzie sta-
∏y samochody i zaczà∏ krzyczeç. S∏ysza∏em
wszystko ze swego okna. Mówi∏ o sytuacji
w kraju, o strajkach na Wybrze˝u. Przekony-
wa∏, ˝e jeÊli b´dziemy razem, to nikt nas nie
pokona. By∏ strasznie emocjonalnym mówcà,
ale dobrym i widaç skutecznym, skoro za
chwil´ stanà∏ ca∏y nasz zak∏ad”. Po wizycie Wal-
czaka w „Transbudzie” zawiàza∏ si´ komitet
strajkowy, którego pracami kierowali Stani-
s∏aw Mateja, Stanis∏aw Wysocki i Stanis∏aw
Kiszczak. 

Tego samego dnia, na sygna∏, który nadszed∏
z Bielska-Bia∏ej, stan´li jeszcze mi´dzy innymi
kierowcy autobusów PKS i MPK w OÊwi´ci-
miu, a tak˝e pracownicy Fabryki Wtryskarek
w Wadowicach i Wytwórni Silników Wysoko-
pr´˝nych w Andrychowie i Andrychowskiej
Fabryki Maszyn. W tym ostatnim zak∏adzie jed-
nym z „prowodyrów” by∏ 21-letni Wies∏aw
Pyzio. Tak wspomina tamte chwile: „28 sierp-
nia 1980 roku o umówionej godzinie – chyba
by∏a to 11.00  – wy∏àczy∏em wiertark´ i po-
szed∏em gasiç inne maszyny. Wy∏àcza∏em ko-

lejne wiertarki i frezarki. Na hali, gdzie praco-
wa∏o kilkadziesiàt maszyn da∏o si´ wreszcie
us∏yszeç zmniejszanie ha∏asu. Coraz wi´cej
maszyn przestawa∏o pracowaç, a˝ zaleg∏a pe∏-
na napi´cia cisza. W hali momentalnie pojawi∏
si´ dyrektor i kierownicy. Zacz´li pytaç ludzi,
dlaczego przerwali prac´. Wokó∏ gromadzili
si´ robotnicy, wi´c kierownictwo zapropono-
wa∏o, abyÊmy spotkali si´ w jadalni. Przyszli
tam ludzie z produkcji, monta˝u oraz z biu-
rowca – razem by∏o oko∏o 400 osób. Dyrek-
tor zapyta∏, o co nam chodzi, dlaczego nie pra-
cujemy. Wszyscy milczeli. Zabranie g∏osu mo-
g∏o byç uznane za przywództwo w strajku,
a to grozi∏o zwolnieniem z wilczym biletem.
Po chwili zdecydowa∏em si´ zabraç g∏os. Wsta-
∏em i mówi∏em: o buncie robotników  na Wy-
brze˝u, o wyzysku, o powszechnym braku
towarów. Mia∏em du˝o wiadomoÊci z Wolnej
Europy. Nie pami´tam, co dok∏adnie mówi-
∏em. Trwa∏o to chyba z 10 minut. W ostatnim
zdaniu za∏ama∏ mi si´ g∏os i usiad∏em. Ludzie
wtedy wstali i zacz´li mi biç brawo”. Wies∏aw
Pyzio znalaz∏ si´ w delegacji robotniczej, któ-
ra zebra∏a postulaty za∏ogi i zacz´∏a omawiaç
je z dyrekcjà.

W wielu innych zak∏adach odby∏y si´ burz-
liwe zebrania za∏óg, owocujàce sformu∏owa-
niem w∏asnych postulatów, a przede wszyst-
kim poparciem dla strajkujàcego Wybrze˝a.

Nast´pnego dnia, czyli 29 sierpnia, zacz´li
strajk mi´dzy innymi kierowcy z MPK i PKS
w ˚ywcu, za∏ogi oddzia∏ów towarowych PKS
w K´tach i OÊwi´cimiu, kierowcy z PKS
w Cieszynie, a tak˝e pracownicy ˝ywieckiego
oddzia∏u „Transbudu”. Wszystkie strajki mia∏y
ju˝ wy∏àcznie charakter solidarnoÊciowy
z MKS-em w Gdaƒsku. 

Cz´Êç strajków wygas∏a w sobot´, 30 sierp-
nia, po podpisaniu porozumienia w Szczeci-
nie. Inne skoƒczy∏y si´ w ostatnim dniu tego
goràcego miesiàca. W nieformalnej strajkowej
bazie, jakà by∏a wówczas bielska zajezdnia
WPK, strajk przerwano niedzielnym rankiem
31 sierpnia, gdy praktycznie by∏o ju˝ pewne,
˝e za moment podpisane zostanie porozumie-
nie w Gdaƒsku. „WyjechaliÊmy na miasto, nie-
wyspani, nieogoleni, ale zwyci´scy. Pierwsi pa-
sa˝erowie Êciskali kierowcom r´ce” – koƒczy
swe wspomnienia Roman Walczak. 

Strajki na Podbeskidziu trwa∏y jeszcze
w pierwszych dniach wrzeÊnia tamtego pa-
mi´tnego roku. Zastrajkowali wówczas mi´-
dzy innymi pracownicy skoczowskich zak∏a-
dów FSM: Kuêni i Odlewni, za∏oga bielskich
Zak∏adów Szybowcowych i ˝ywieckiej papier-
ni Solali. Niespokojnie by∏o te˝ w Zak∏adach
Chemicznych OÊwi´cim, w cieszyƒskim Poli-
farbie i w Zak∏adach Metali Lekkich w K´tach. 

* * *
W czwartek, 11 wrzeÊnia 1980 roku, w sie-
dzibie bielskiego oddzia∏u Stowarzyszenia PAX
odby∏o si´ pierwsze spotkanie organizacyjne
Mi´dzyzak∏adowego Komitetu Za∏o˝ycielskie-
go samorzàdnych, niezale˝nych zwiàzków za-
wodowych w województwie bielskim. Przed-
stawiciele trzydziestu zak∏adów pracy na prze-
wodniczàcego MKZ wybrali Patrycjusza Ko-
smowskiego. Jego zast´pcami zostali Roman
Walczak i Roman Pisulak. To by∏o pierwsze ze-
branie podbeskidzkiej „SolidarnoÊci”. ■
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WczeÊniej poszczególne zak∏ady reje-
strowa∏y si´ w Ma∏opolsce, Tychach,
Jastrz´biu-Zdroju i Katowicach.

W kilku miejscach by∏y nawet pomys∏y na stwo-
rzenie w∏asnych mikroregionów. Wspólne ˝à-
dania i wspólna akcja strajkowa sprawi∏y, ˝e osta-
tecznie niemal wszystkie komórki „Solidarno-
Êci” z ca∏ego województwa bielskiego przystà-
pi∏y do Podbeskidzia, a region ten sta∏ sí  jednym
z najbardziej aktywnych w kraju.

Podbeskidzki strajk generalny „SolidarnoÊci”
ze stycznia i lutego 1981 roku by∏ pierwszà
w skali ca∏ego kraju akcjà o charakterze poli-
tycznym, gdy˝ skierowanà g∏ównie przeciwko
przejawom nadu˝yç i pospolitych przest´pstw
kryminalnych ludzi z ówczesnego aparatu w∏a-
dzy, funkcjonariuszom komitetów miejskiego
i wojewódzkiego PZPR. „Wszyscy wiedzieli, ˝e
w∏adza oszukuje i kradnie. Ka˝dy o tym mówi∏,
ale sztukà by∏o to udowodniç. Nam si´ to uda-
∏o” – wspomina∏ po latach tamten czas Patry-
cjusz Kosmowski, ówczesny przewodniczàcy
Mi´dzyzak∏adowego Komitetu Za∏o˝ycielskie-
go NSZZ „SolidarnoÊç”. 

Przypomnijmy pokrótce chronologi´ tamtych
zdarzeƒ. 24 listopada 1980 roku, w trakcie po-
siedzenia nadzwyczajnej sesji Wojewódzkiej Ra-
dy Narodowej w Bielsku-Bia∏ej powo∏ana zosta-
∏a komisja, której zadaniem by∏o zbadanie zarzu-
tów zg∏oszonych przez MKZ NSZZ „Solidar-
noÊç” Regionu Podbeskidzia przedstawicielom

w∏adzy. Chodzi∏o m.in. o czerpanie korzyÊci ma-
terialnych z racji zajmowanych stanowisk,
oszustw podatkowych oraz nieprawid∏owoÊci
w rozdziale talonów samochodowych i parceli
budowlanych. 

Wkrótce po tym w Êwietlicy Zak∏adów Prze-
mys∏u We∏nianego „Bewelana” zebra∏y si´ de-
legacje z wi´kszych zak∏adów pracy regionu,
aby podjàç decyzje o dalszym przebiegu akcji.
Tam odby∏y si´ tak˝e rozmowy MKZ z rzàdo-
wà komisjà, kierowanà przez ministra admini-
stracji, gospodarki terenowej i ochrony Êrodo-
wiska Józefa K´p´. Ustalono, ˝e obie strony zga-
dzajà si´, aby powo∏ana na sesji WRN komisja
wraz z przedstawicielami „SolidarnoÊci” zbada-
∏a wszystkie postawione zarzuty. Rych∏o jednak
si´ okaza∏o, ˝e przedstawiciele zwiàzku nie by-
li dopuszczani do prac komisji. Po kolejnych in-
terwencjach komisja rozpocz´∏a prace, zakoƒ-
czone przyj´ciem raportu dopiero 23 stycznia
1981 roku. Ten 150-stronicowy dokument za-
wiera∏ dok∏adny opis przest´pstw, pope∏nianych
przez czo∏owe postacie z nomenklatury partyj-
nej. Najwí ksze nieprawid∏owoÊci dotyczy∏y po-
dzia∏u i sprzeda˝y budynków przez miasto Biel-
sko-Bia∏a osobom fizycznym. Z zasobów Miej-
skiego Zarzàdu Budynków Mieszkalnych bez-
prawnie otrzymali budynki m.in.: komendant
wojewódzki MO Ryszard Witek, szef Woje-
wódzkiego Sztabu Wojskowego Zygmunt
Wnuk, zast´pca komendanta WUSW ds. SB

Adam Feliks, I sekretarz Komitetu Miejskiego
PZPR w Bielsku-Bia∏ej El˝bieta Mroczek czy se-
kretarz Komitetu Miejskiego PZPR Antoni Ku-
bica. Zarzuty dotyczy∏y tak˝e innych przedsta-
wicieli nomenklatury partyjnej w mieÊcie i wo-
jewództwie. 

Wojewoda bielski Józef ¸abudek nie zaakcep-
towa∏ tych ustaleƒ. Pomimo tego komisja wnio-
skowa∏a, aby WRN wystàpi∏a do ministra K´py
o pociàgni´cie do odpowiedzialnoÊci s∏u˝bowej
osób, „które dzia∏ajàc w administracji paƒstwo-
wej szczebla wojewódzkiego i podstawowego
dopuÊci∏y si´ ra˝àcych niedociàgni´ç wykaza-
nych w sprawozdaniu”. 

W sytuacji, gdy by∏o wiadomo, ˝e WRN nie
jest w∏adna dokonaç zmian kadrowych w apa-
racie administracyjnym, 18 stycznia 1981 roku
MKZ w imieniu 350 zak∏adów pracy wojewódz-
twa bielskiego za˝àda∏ przyjazdu kompetentnej
rzàdowej komisji, która rozpatrzy∏aby zarzuty,
postawione przedstawicielom partyjnych w∏adz
miasta i regionu. W odpowiedzi w∏adze zasuge-
rowa∏y, aby zaczekaç do kolejnej sesji WRN.
Wnioski z sesji mia∏y ewentualnie sk∏oniç rzàd
do podj´cia decyzji. Kierownictwo podbeskidz-
kiej „SolidarnoÊci” odczyta∏o t´ odpowiedê ja-
ko gr´ na zw∏ok´. Tym bardziej, ˝e wiele sta-
wianych od dwóch miesi´cy zarzutów zosta∏o
potwierdzonych we wspólnym raporcie komi-
sji WRN. 22 stycznia odby∏o sí  spotkanie przed-
stawicieli komisji zwiàzkowych ze 116 najwi´k-
szych zak∏adów pracy Podbeskidzia. Wyznaczo-
no kolejny termin rozmów delegacji rzàdowej
oraz zapowiedziano og∏oszenie  pogotowia straj-
kowego. By∏o to ultimatum, które w przypad-
ku niespe∏nienia ˝àdaƒ MKZ musia∏o doprowa-
dziç do dalszej eskalacji konfliktu. Nie zapobie-
g∏y jej rozmowy MKZ z szefem wojewódzkiej
organizacji partyjnej Józefem Buziƒskim oraz
przedstawicielami sekretariatu KW PZPR w Biel-
sku-Bia∏ej. Równie˝ oni proponowali, aby „So-
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Prze∏omowym momentem dla konsolidacji struktur zwiàzkowych 
na Podbeskidziu by∏ strajk, który ogarnà∏ ca∏e województwo bielskie
w styczniu 1981 roku. Trudno przeceniç jego znaczenie dla scalenia komisji
„SolidarnoÊci” w bielskim Mi´dzyzak∏adowym Komitecie Za∏o˝ycielskim. 
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lidarnoÊç” wstrzyma∏a si´ z ostatecznà decyzjà
do nast´pnej sesji WRN. 

26 stycznia MKZ przekszta∏ci∏ si´ w Mi´dzy-
zak∏adowy Komitet Strajkowy. W jego sk∏ad we-
sz∏o 107 osób reprezentujàcych za∏ogi 54 wy-
typowanych zak∏adów pracy z Bielska-Bia∏ej,
˚ywca, Skoczowa i OÊwi´cimia. Tego samego
dnia odby∏ si´ dwugodzinny strajk ostrzegaw-
czy. Nazajutrz, we wtorek, 27 stycznia, o 6.00
rozpoczà∏ si´ strajk generalny w ca∏ym woje-
wództwie bielskim. Nie strajkowa∏a tylko s∏u˝-
ba zdrowia, telekomunikacja, s∏u˝by zaopatrze-
niowe oraz obs∏uga linii technologicznych o ru-
chu ciàg∏ym i kolejarze. 

30 stycznia dosz∏o do d∏ugo oczekiwanej se-
sji WRN, której przewodniczy∏ Jan Grzbiela.
Uczestniczy∏ w niej tak˝e minister K´pa. Spo-
Êród 123 radnych, 61 g∏osowa∏o za udzieleniem
wotum zaufania dla wojewody Józefa ¸abudka,
przeciw by∏o 57, natomiast 5 wstrzyma∏o si´ od
g∏osowania. Tymczasem strajk sí  rozszerza∏ i zy-
skiwa∏ wsparcie ze strony wielu regionów Pol-
ski. Dla spo∏eczeƒstwa by∏ to czytelny sygna∏, ˝e
czas bezkarnoÊci dla „towarzyszy” rzeczywiÊcie
si´ zakoƒczy∏. Do komitetu strajkowego w „Be-
welanie” zg∏asza∏o si´ wiele osób, oferujàc swà
pomoc oraz przynoszàc kolejne informacje
o nadu˝yciach, a czasem zwyk∏ym z∏odziejstwie
ludzi z kr´gu partyjnej nomenklatury. W∏adze ad-
ministracyjne i wojewódzkie by∏y zupe∏nie bez-
radne. Komitet Strajkowy sta∏ si´ faktycznym
oÊrodkiem w∏adzy w regionie, którego autory-
tet by∏ uznawany przez wi´kszoÊç obywateli. 

Centralne w∏adze partyjne d∏ugo nie chcia∏y
doprowadziç do rozwiàzania konfliktu, obawia-
jàc si´, ˝e spe∏nienie ˝àdaƒ strajkujàcych, a wi´c
odsuni´cie od w∏adzy skompromitowany uk∏ad
z komitetów, b´dzie precedensem do podob-
nych dzia∏aƒ w innych regionach kraju. Lech Wa-
∏´sa, który poczàtkowo przeciwny by∏ strajko-
wi, w koƒcu przyjecha∏ do Bielska-Bia∏ej. Wi-

dzàc determinacj´ ca∏ego regionu, popar∏ po-
stulaty i wraz ze strajkujàcymi w „Bewelanie”
czeka∏ na wynik negocjacji prowadzonych przez
Komisj´ Rzàdowà oraz MKS. Rozmowy raz po
raz by∏y zrywane. Sytuacja stawa∏a sí  coraz bar-
dziej dramatyczna. Ros∏o napi´cie, zwiàzkow-
cy zacz´li obawiaç si´ rozwiàzania si∏owego. Za-
palnà sytuacj´ rozwiàza∏a misja mediacyjna, któ-
rej na proÊb´ Lecha Wa∏´sy podjà∏ si´ sekretarz
Konferencji Episkopatu Polski bp Bronis∏aw Dà-
browski. W nocy z 5 na 6 lutego przyjecha∏ do
Bielska-Bia∏ej z propozycjà rozwiàzania, które
oznaczajàc pe∏ne zwyci´stwo „SolidarnoÊci” po-
zwala∏o tak˝e w∏adzy wyjÊç z twarzà z tego kon-

fliktu. Pomys∏ by∏ prosty: dzi´ki por´ce KoÊcio-
∏a zwiàzkowcy koƒczà protest, a dopiero wów-
czas premier „dobrowolnie” odwo∏uje skom-
promitowanych urz´dników. 

Ostatnie rozmowy zakoƒczy∏y si´ nad ranem
6 lutego 1981 roku. Tekst porozumienia podpi-

sali ze strony Komisji Rzàdowej – minister Józef
K´pa i zast´pca przewodniczàcego Rady Paƒ-
stwa, prof. Jan Szczepaƒski, wiceminister Cze-
s∏aw Kotela, prof. Kazimierz Siarkiewicz, Józef
Skweres, Stanis∏aw Kozakiewicz, a ze strony
„SolidarnoÊci” Lech Wa∏´sa oraz w imieniu MKS
– Patrycjusz Kosmowski, Wac∏aw Szlegr, Anto-
ni W∏och, Jaros∏aw Kolmer, Tomasz ¸agowski,
Marek Misiorowski, Kazimierz Szmigiel, Andrzej
Wieczorek, Marek Wojtas, Wies∏aw Wróbel
i Andrzej Zajàc. 

Tego samego dnia na nadzwyczajnej sesji
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bielsku-
Bia∏ej minister Józef K´pa oÊwiadczy∏, ˝e zgod-
nie z porozumieniem prezes Rady Ministrów
przyjà∏ rezygnacj´ wojewody bielskiego Józe-
fa ¸abudka oraz wicewojewodów Antoniego
Kobieli i Antoniego Urbaƒca. Wkrótce straci∏
tak˝e stanowisko prezydent Bielska-Bia∏ej,
Marian Ka∏oƒ oraz wielu urz´dników w ad-
ministracji wojewódzkiej oraz miejskiej. Dy-
rektorem naczelnym FSM przesta∏ byç Ry-
szard Dziopak. Odwo∏ano tak˝e naczelników
gmin: Istebna, JeleÊnia, Przeciszów, Rajcza,
Ujso∏y. Zmiana nastàpi∏a tak˝e w wojewódz-
kiej i miejskiej organizacji PZPR. Nowym sze-
fem KW PZPR w Bielsku-Bia∏ej zosta∏ Andrzej
Gdula. Do odpowiedzialnoÊci karnej zosta∏
tak˝e póêniej pociàgni´ty by∏y komendant wo-
jewódzki MO p∏k Ryszard Witek. 

Strajk na Podbeskidziu by∏ pierwszym od
Sierpnia 80 r. tak masowym protestem, majà-
cym na celu osiàgni´cie wy∏àcznie celów poli-
tycznych. Pokaza∏ si∏´ zwiàzku oraz determina-
cj´  spo∏eczeƒstwa z uporem domagajàcego si´
respektowania prawa tak˝e od przedstawicieli
w∏adzy, a zw∏aszcza nomenklatury partyjnej. Nie
bez powodu jednym z najbardziej popularnych
hase∏ tamtego strajku by∏a parafraza strof Julia-
na Tuwima: „Niech prawo zawsze prawo zna-
czy – dla wszystkich!”. ■
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„Oko∏o 80 osób zadrutowa∏o drzwi wejÊcio-
we kiosku Ruchu na os. Beskidzkiem, twierdzàc,
˝e sprzedawczyni ukrywa 400 paczek papiero-
sów. Komisja, z∏o˝ona z cz∏onków dyrekcji Ru-
chu, Sekcji Interwencji SolidarnoÊci i przedstawi-
cieli kolejki, stwierdzi∏a obecnoÊç jedynie czte-
rech paczek”. Ten artyku∏ ukaza∏ si´ w jednym
z numerów „Serwisu Informacyjnego Podbeski-
dzia” w sierpniu 1981 roku. Opisana sytuacja do-
skonale odzwierciedla ówczesnà sytuacj´ na ryn-
ku: fatalne zaopatrzenie powodowa∏o narastanie
nie tylko zm´czenia, ale te˝ agresji. Zapewne dla-
tego w tym czasie podbeskidzka „SolidarnoÊç”
wyda∏a niezwyk∏y, skierowany do wszystkich
mieszkaƒców województwa bielskiego apel o…
cierpliwoÊç. „Obecna sytuacja gospodarcza jest
taka, ˝e praktycznie nie ma rzeczy, po którà nie
trzeba staç w d∏ugiej kolejce. Powoduje to wÊród
nas zrozumia∏e zdenerwowanie. Stajemy sí  agre-
sywni, traktujàc ekspedientki, konwojentów oraz
innych stojàcych w kolejce nie jako rodaków w tej
samej biedzie, lecz jako wrogów (…). Zwraca-
my si´ do wszystkich mieszkaƒców Podbeskidzia
z proÊbà o cierpliwoÊç i spokój, o zrozumienie,
˝e wszyscy, chocia˝ nie z naszej winy, jesteÊmy
w tych samych k∏opotach” – czytamy w tym do-
kumencie. W∏adze zwiàzku nie ogranicza∏y si´
jednak wy∏àcznie do uspokajania ludzi, tkwiàcych
w niekoƒczàcych si´ kolejkach. Od czerwca
przedstawiciele „SolidarnoÊci” regularnie spoty-
kali si´ z w∏adzami Wydzia∏u Handlu Urz´du Wo-
jewódzkiego. „DowiadywaliÊmy si´ tam jedynie,
˝e w województwie dzielone jest to, co przycho-
dzi z odgórnego rozdzielnika. Zawsze by∏o tego
katastrofalnie ma∏o. UpominaliÊmy si´ o pewne
przesuni´cia, ale zawsze by∏o to po prostu dzie-
lenie biedy” – wspomina Stanis∏aw Kania, w 1981
roku cz∏onek Sekcji Interwencji Zarzàdu Regio-
nu. W tej sytuacji w∏adze podbeskidzkiej „Soli-
darnoÊci” zacz´∏y coraz ostrzej apelowaç do rzà-
du o podj´cie dzia∏aƒ, majàcych na celu z∏agodze-
nie aprowizacyjnych braków w sklepach. Bezsku-
tecznie. Nie pomaga∏y groêby akcji strajkowej
i przestrzeganie przed niekontrolowanym wybu-
chem spo∏ecznym. 

Zwiàzkowcy uwa˝ali, ˝e traktowanie Podbe-
skidzia po macoszemu, w porównaniu z oÊcien-
nymi województwami, nosi znamiona prowoka-
cji. Pojawia∏y si´ te˝ domys∏y, ˝e teraz w∏adza
mÊci si´ na niepokornej „SolidarnoÊci” tego re-
gionu za upokorzenie, jakiego doznali towarzy-
sze w wyniku zimowego strajku generalnego. Na

skutek tamtego protestu ze swymi stanowiska-
mi po˝egna∏o si´ wielu, wydawa∏o si´ nietykal-
nych, urz´dników partyjnych i paƒstwowych. 

„W∏adzom nie uda∏o si´ wmówiç, ˝e k∏opo-
ty na rynku spowodowa∏a »SolidarnoÊç« i jej
strajki. Jednak wplàtanie nas w sprawy zaopa-
trzenia coraz bardziej grozi∏o parali˝em prac
zwiàzku” – mówi Kania. Opowiada, jak ka˝de-
go dnia dziesiàtki osób zg∏asza∏y swe podejrze-
nia o ukrytym pod ladà towarze, kolejkowych
przekr´tach czy te˝ brakach w zaopatrzeniu.
Zachowa∏ si´ zeszyt, w którym pracownicy Sek-
cji Interwencji skrz´tnie odnotowywali setki ta-
kich doniesieƒ. Sà tam informacje o tonie za-
mokni´tego cukru, który pracownicy jednego
ze sklepów GS podzielili mi´dzy siebie, o zni-
kajàcych z piekarni bu∏kach i cha∏kach, o ukry-
ciu przez jednego sprzedawc´ 500 sztuk ˝yle-
tek, a przez innego myd∏a, pasty do z´bów
i proszków do prania o ∏àcznej wartoÊci 10 tys.
z∏. Wszystkie tego typu sprawy pracownicy sek-
cji starali si´ sprawdzaç i wyjaÊniaç…

Podobnie w aprowizacyjne sprawy uwik∏anych
zosta∏o wiele komisji zak∏adowych „SolidarnoÊci”.
„Najwa˝niejsze by∏y dla nas sprawy czysto zwiàz-
kowe, g∏ównie zwiàzane z warunkami pracy i p∏a-

cami. Sporo energii wk∏adaliÊmy te˝ w organiza-
cj´ sprawnego kolporta˝u wydawnictw zwiàzko-
wych. By∏ na nie wielki popyt, bo ludzie z∏aknieni
byli prawdy” – wspomina Jan Polak, w 1981 ro-
ku sekretarz „SolidarnoÊci” bielskiego Bispolu. Nie
uda∏o si´ jednak uciec przed prozà ˝ycia: z cza-
sem zwiàzkowcy zacz´li poÊredniczyç w zdoby-
waniu dla za∏ogi cebuli, ziemniaków, w´gla, a na-
wet… papierosów. „Uda∏o si´ nam dostaç w za-
k∏adach tytoniowych sporà parti´ produkcyjnych
odpadów. By∏y to najcz´Êciej niepocí te, kilkakrot-
nie d∏u˝sze od normalnych papierosy. Do dziÊ pa-
mí tam radoÊç pracowników, gdy zacz ĺiÊmy dzie-
liç t´ zdobycz” – uÊmiecha si´ Polak. 

Puste pó∏ki w sklepach, brak podstawowych
artyku∏ów pierwszej potrzeby, niemo˝noÊç zre-
alizowania nawet skromnych norm kartko-
wych… W∏adza z pewnoÊcià liczy∏a na wym´-
czenie spo∏eczeƒstwa, mo˝e nawet na wybuch
gniewu, który uda si´ skierowaç przeciwko „So-
lidarnoÊci”. W takiej sytuacji ∏atwiej by∏oby wy-
t∏umaczyç ludziom, ˝e nadszed∏ czas, by po∏o-
˝yç kres anarchii. Nawet si∏à! ■
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Minà∏ okres posierpniowej euforii, do historii przeszed∏ zwyci´ski,
dziesi´ciodniowy strajk ca∏ego regionu, zakoƒczy∏y si´ ekscytujàce
wielu zwiàzkowców wybory do w∏adz zwiàzku, które pewnie wygra∏
Patrycjusz Kosmowski. Wydawane by∏y pisma poza zasi´giem cenzury,
odk∏amywano kolejne bia∏e plamy polskiej historii. Jednak ludzie,
coraz bardziej zm´czeni codziennymi trudnoÊciami, zacz´li sobie
uÊwiadamiaç, ˝e samà prawdà nie da si´ ˝yç. Trzeba jeszcze coÊ jeÊç…

Powszedni dzieƒ „SolidarnoÊci” AD 1981

INTERWENCJE MI¢DZY 
PUSTYMI PÓ¸KAMI



Tak 11 listopada 1981 roku mówi∏ Pa-
trycjusz Kosmowski, szef podbeskidz-
kiej „SolidarnoÊci”, na pot´˝nej mani-

festacji, zorganizowanej w Bielsku-Bia∏ej
w rocznic´ odzyskania niepodleg∏oÊci. Odby-
∏a si´ ona pod pomnikiem... Adama Mickiewi-
cza. Miejsce doÊç zaskakujàce, ale uzasadnio-
ne historycznie. To w tym miejscu w marcu
1968 roku bielscy uczniowie szkó∏ Êrednich na
znak poparcia dla protestujàcych studentów
zorganizowali manifestacj´, brutalnie rozp´-
dzonà przez milicj´. Teraz bielszczanie po raz
kolejny mogli w tym samym miejscu zademon-
strowaç swà postaw´. 

Odwa˝ne s∏owa przewodniczàcego Regio-
nu Podbeskidzie nie zaskoczy∏y s∏uchaczy. Od
dawna Kosmowski uchodzi∏ w „SolidarnoÊci”
za radyka∏a i jastrz´bia. „Nigdy nie kry∏em,
˝e bardziej od spraw robotniczych, od pe∏-
nego garnka interesujà mnie rzeczy funda-
mentalne, czyli odzyskanie suwerennoÊci Pol-
ski. Bez tego wszystkie inne dzia∏ania by∏y
skazane na niepowodzenie” – tak po latach
wspomina∏ tamten czas. Zdaniem wielu by∏
nie tylko radyka∏em, ale i autokratà. W∏aÊnie
z tego powodu w trakcie drugiego zjazdu
podbeskidzkiej „SolidarnoÊci”, zorganizowa-
nego cztery dni przed niepodleg∏oÊciowà ma-
nifestacjà, grupa zwiàzkowców podj´∏a pró-
b´ uchwalenia wotum nieufnoÊci wobec nie-
go, a przy okazji tak˝e ca∏ego Zarzàdu Regio-
nu Podbeskidzie. Kosmowski wyszed∏ z tej
próby zwyci´sko – za jego odwo∏aniem g∏o-
sowa∏o 95 delegatów, a 134 by∏o przeciw.
Zaraz po og∏oszeniu wyników g∏osowania
przewodniczàcy przeprowadzi∏ skuteczny
kontratak: przeforsowa∏ wniosek, by móg∏
samodzielnie dobieraç cz∏onków prezydium
Zarzàdu Regionu. Sprawy personalne zaj´∏y
delegatom tyle czasu, ˝e g∏ównym punktem
programu obrad – uchwaleniem programu

dzia∏ania – postanowiono zajàç si´ w trakcie
nast´pnej tury zjazdu.

Zwiàzek jednak dzia∏a∏ i bez programu. Po-
za codziennà, mrówczà pracà w zak∏adowych
ogniwach „SolidarnoÊci” rozwija∏ si´ pozyty-
wistyczny nurt tej dzia∏alnoÊci. Przede wszyst-
kim by∏a to organizacja w∏asnej propagandy,
majàcej poszerzyç wiedz´ zwiàzkowców. Po-
wstawa∏y nowe biuletyny. Obok istniejàcych
od koƒca 1980 roku gazetek „SolidarnoÊç Pod-
beskidzia” i „SolidarnoÊç FSM” pojawia∏y si´
kolejne informatory zak∏adowe – mi´dzy in-
nymi w Zak∏adach Chemicznych OÊwi´cim,
Bielskim Przedsi´biorstwie Budownictwa Prze-
mys∏owego, Apenie i Befamie. Swe pisma za-
cz´∏y wydawaç tez delegatury „SolidarnoÊci”
w ˚ywcu i Suchej Beskidzkiej. By∏y te˝ biule-
tyny podbeskidzkich struktur „SolidarnoÊci”
rolniczej i Niezale˝nego Zrzeszenia Studen-
tów. We wszystkich tych pismach obok aktu-
alnoÊci sporo miejsca zajmowa∏y teksty, doty-
czàce najnowszej historii Polski. Odkrywaniu
bia∏ych plam i równoczeÊnie budzeniu Êwia-
domoÊci ludzi mia∏a te˝ s∏u˝yç powo∏ana przy
Zarzàdzie Regionu Wszechnica Podbeskidzia.
Komórka ta zajmowa∏a si´ wydawaniem biu-
letynu pt. „Moim zdaniem”, rozprowadzaniem
ksià˝ek drugiego obiegu oraz organizowaniem

sieci niezale˝nych bibliotek w zak∏adowych
komisjach „SolidarnoÊci”. Jesienià 1981 roku
takie biblioteczki z wydawnictwami niezale˝-
nymi dzia∏a∏y w ponad stu zak∏adach Podbe-
skidzia. Wszechnica organizowa∏a te˝ spotka-
nia z dzia∏aczami opozycji oraz wyk∏ady z eko-
nomii, socjologii i – przede wszystkim – histo-
rii. Wynajmowane na takie spotkania sale
zazwyczaj p´ka∏y w szwach. 

W nurt pozytywistycznego dzia∏ania zwiàz-
ku wpisywa∏o si´ te˝ inicjowanie powstawa-
nia autentycznego samorzàdu pracownicze-
go. Mia∏ on uwolniç „SolidarnoÊç” od wik∏ania
si´ w sprawy gospodarcze i kwestie zarzàdza-
nia zak∏adami. Samorzàdowcy, zazwyczaj re-
komendowani przez zwiàzek, uczyli si´ zasad
normalnej ekonomii i podstaw funkcjonowa-
nia przedsi´biorstw. Jednak i wÊród nich byli
ludzie nazywani przez komunistyczne w∏adze
radyka∏ami. Oni tymczasem g∏oÊno mówili to,
o czym myÊla∏a i szepta∏a ca∏a Polska. W ca-
∏ym kraju g∏oÊno by∏o o Radzie Pracowniczej
˝ywieckiego Ponaru, która – jako pierwsza
w kraju – podj´∏a 25 listopada 1981 roku
uchwa∏´ o usuni´ciu z zak∏adu komitetu PZPR.
Decyzj´ t´ w referendum popar∏o blisko ty-
siàc pracowników tego zak∏adu. Komunistom
zaczyna∏ paliç si´ grunt pod nogami... ■

IX

„Próbujemy dokonaç
przebudzenia spo∏eczeƒstwa.
Potrzeba nam wiary w s∏usznoÊç
naszych dà˝eƒ, samozaparcia
i poÊwi´cenia. Czeka nas ci´˝ki
trud walki o nasze prawa. Nie
mo˝emy daç si´ podzieliç jako
naród, bo to znaczy∏oby Êmierç
i po˝og´. Tylko zjednoczeni jednà
wolà, wolà odzyskania pe∏nej
niepodleg∏oÊci i suwerennoÊci
dokonamy tego, ˝e spe∏nià si´
nasze marzenia i sny”.

Zwiàzkowi rewolucjoniÊci i pozytywiÊci

WALKA O NIEPODLEG¸OÂå, WALKA O DUSZE...

Niezale˝na, wydawana poza zasi´giem cenzury prasa by∏a pot´˝nym or´˝em „SolidarnoÊci”
w walce o prawd´.



X
Jeszcze przed pó∏nocà aresztowano pierw-

szych dzia∏aczy, do których do∏àczy∏o tej nocy
jeszcze kilkadziesiàt innych osób. Internowania
trwa∏y tak˝e w nast´pnych dniach. ¸àcznie do
koƒca grudnia 1981 r. na Podbeskidziu interno-
wano 129 osób. W kilku miejscach interweniujà-
cy funkcjonariusze SB i MO ∏omami i siekierami
rozbijali drzwi, by∏y równie˝ przypadki bicia sta-
wiajàcych opór dzia∏aczy. Tak˝e w nast´pnych
miesiàcach wielu zatrzymywanym cz∏onkom „So-
lidarnoÊci” wr´czano decyzje o internowaniu.
¸àcznie w czasie stanu wojennego na Podbeski-
dziu internowano 232 osoby, w tym 19 kobiet.
Jako ciekawostk´ warto dodaç, ˝e internowany
zosta∏ tak˝e by∏y… wojewoda bielski Józef ¸abu-
dek wraz z kilkudziesi´ciu innymi by∏ymi dzia∏a-
czami partyjnymi. 

Internowani m´˝czyêni poczàtkowo przeby-
wali w zak∏adzie karnym w Szerokiej k. Jastrz´-
bia, a wiosnà 1982 roku trafili do obozu w No-
wym ¸upkowie w Bieszczadach. Najd∏u˝ej, gdy˝
niemal do Bo˝ego Narodzenia 1982 roku, w obo-
zie siedzia∏ Janusz Bargie∏, który wyszed∏ z ostat-
nià grupà internowanych w Polsce. Z kolei kobie-
ty z Podbeskidzia by∏y najpierw osadzane w Za-
k∏adzie Karnym w Cieszynie, a póêniej w Dar-
∏ówku, Go∏dapi i Bytomiu-Miechowicach. Ostatnie
panie wysz∏y z „internatów” pod koniec lipca
1982 roku.

W obronie kolegów
Po 13 grudnia w kilku zak∏adach na terenie Pod-
beskidzia próbowano zorganizowaç strajki. Pierw-
szym ˝àdaniem by∏o zwolnienie internowanych
zak∏adowych dzia∏aczy „SolidarnoÊci”. 

W poniedzia∏ek, 14 grudnia w Zak∏adzie nr 1
FSM oko∏o 30 procent za∏ogi pierwszej i drugiej
zmiany nie podj´∏o pracy (w sumie by∏o to oko-
∏o 2500 pracowników zak∏adu). Protestowali
g∏ównie robotnicy z Narz´dziowni i Wydzia∏u
Monta˝u Syreny. W zak∏adzie D „Befamy” oko-
∏o 80 procent pierwszej zmiany odesz∏o od ma-
szyn. W „Apenie” pierwsza zmiana praktycznie
nie pracowa∏a, a podobnie by∏o jeszcze w czasie
drugiej zmiany. Protest przerwano, gdy pod za-
k∏adem zacz´∏o gromadziç si´ wojsko i pojawi∏a
si´ realna groêba z∏amania protestu si∏à.

Tego dnia niespokojnie by∏o równie˝ w innych
miastach regionu. Na Wydziale Odlewni w Wy-
twórni Silników Wysokopr´˝nych w Andrycho-
wie protestowa∏o oko∏o 300 osób. W Andry-
chowskiej Fabryce Maszyn z nielicznà grupà pra-
cowników strajkowa∏ Wies∏aw Pyzio – wkrótce
jako „prowodyr” zosta∏ aresztowany. W Zak∏a-
dach Chemicznych OÊwi´cim na masówce ze-
bra∏o si´ 800 osób, które domaga∏y si´ uwolnie-
nia zatrzymanych pod groêbà podj´cia strajku
w dniu 17 grudnia. Tak˝e w tym przypadku re-
akcjà w∏adz by∏o aresztowanie dzia∏aczy zwiàz-
kowych: Jadwigi Go∏dyni, Anatola Bielskiego, Pio-
tra Nowaka i Józefa Grossera. Strajkowali te˝ ro-
botnicy w Fabryce Wtryskarek „Ponar” w ˚yw-
cu. Zak∏ad ten protestowa∏ te˝ nast´pnego dnia,
a wraz z nim inne ˝ywieckie przedsi´biorstwo –
Fabryka Ârub. 15 grudnia najwi´kszym protestem
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Stan wojenny na Podbeskidziu, podobnie jak w wielu innych
miejscach kraju, rozpoczà∏ si´ ju˝ w nocy 12 grudnia 1981 roku.
Ca∏oÊcià operacji „Jod∏a“, skierowanej przeciwko „SolidarnoÊci” na
Podbeskidziu, kierowa∏ zast´pca szefa Wojewódzkiego Urz´du Spraw
Wewn´trznych ds. S∏u˝by Bezpieczeƒstwa w Bielsku-Bia∏ej, p∏k Jerzy
Siejek. Jego zast´pcà by∏ pp∏k Stanis∏aw Ka∏at, naczelnik Wydzia∏u IV,
odpowiedzialny za walk´ z KoÊcio∏em. Rozpracowanie struktur
„SolidarnoÊci” nadzorowali m.in. major Ryszard Janik, naczelnik
wydzia∏u odpowiedzialnego za walk´ z „przeciwnikiem politycznym”
oraz jego zast´pcy por. Jerzy Piórkowski i por. Jan Duszyk.

W ciemnà noc stanu wojennego

CZAS ODWETU



w Bielsku-Bia∏ej by∏o przerwanie pracy przez 500
pracowników Narz´dziowni w FSM. Tego same-
go dnia zastrajkowa∏a te˝ ca∏a za∏oga Bielskiej Fa-
bryki Armatur „Befa”, gdzie robotnicy domagali
si´ uwolnienia przewodniczàcego KZ NSZZ „So-
lidarnoÊç” Wies∏awa Wróbla. Julian Pichur, zast´p-
ca przewodniczàcego „SolidarnoÊci” w tym za-
k∏adzie, który wzià∏ na siebie pe∏nà odpowiedzial-
noÊç za ten protest, ju˝ 9 stycznia 1982 roku zo-
sta∏ skazany na 3 lata wi´zienia. Jeszcze wczeÊniej,
bo 4 stycznia, w trybie doraênym Sàd Wojewódz-
ki w Bielsku-Bia∏ej skaza∏ wspomnianego wcze-
Êniej Wies∏awa Pyzio z Andrychowa tak˝e na 3
lata pozbawienia wolnoÊci. 

Wendetta w∏adz
Równolegle z pacyfikowaniem protestów bezpie-
ka osacza∏a dzia∏aczy zwiàzkowych, którzy ocale-
li z pogromu pierwszej nocy stanu wojennego.
Nie wiadomo, czy celowo nie zosta∏y one pomi-
ni´te przy pierwszych internowaniach, bo za kil-
ka dodatkowych dni wolnoÊci zap∏aci∏y kilkuletni-
mi wyrokami. Ju˝ 7 stycznia 1982 r. Sàd Woje-
wódzki w Bielsku-Bia∏ej skaza∏ w trybie doraênym
szeÊciu podbeskidzkich dzia∏aczy zwiàzkowych:
Ignacego Achingera, doradc´ ZR, Józefa Kuchar-
czyka i Marka Wojtasa, etatowych pracowników
Zwiàzku, Józefa ¸opatk´, wiceprzewodniczàce-
go kolejarskiej „SolidarnoÊci” w Bielsku-Bia∏ej
i cz∏onka Komisji Rewizyjnej Zarzàdu Regionu, Sta-
nis∏awa Sznepk´, przewodniczàcego Komisji Za-
k∏adowej RSP „JednoÊç” w Mazaƒcowicach oraz
W∏adys∏awa Walusia, wiceprzewodniczàcego Ko-
misji Zak∏adowej przy Wojewódzkiej Spó∏dzielni
Spo˝ywców „Spo∏em” Oddzia∏ w Bielsku-Bia∏ej.
Zostali oskar˝eni o to, ˝e po wprowadzeniu sta-
nu wojennego, w dniach od 13 do 15 grudnia 1981
r. nie zaniechali dzia∏alnoÊci oraz odbyli kilka spo-
tkaƒ w celu – jak im zarzucono – „stworzenia kon-
spiracyjnej struktury” zwiàzku.  Wszyscy oskar-
˝eni otrzymali drakoƒskie wyroki: ¸opatka – 5 i
pó∏ roku wi´zienia, Kucharczyk i WaluÊ – po 4 la-
ta, Sznepka – 3 i pó∏ roku wi´zienia, Wojtas – 3
lata, Achinger – rok wi´zienia. Odr´bnym aktem
oskar˝enia obj´to drugà grup´ konspiratorów.
Znaleêli si´ w niej przewodniczàcy „SolidarnoÊci”
w Zak∏adach Mí snych Tadeusz Adamski, cz∏onek
prezydium Zarzàdu Regionu Antoni Bobowski,
przewodniczàcy Komisji Zak∏adowej w spó∏dziel-
ni mieszkaniowej  Zdzis∏aw Honkisz, przewodni-
czàcy „S” w Zak∏adach Energetycznych Wac∏aw
Szlegr oraz cz∏onek „SolidarnoÊci” w FSM Kazi-
mierz Szmigiel. Wszystkich oskar˝ono o to, ˝e za-
mierzali zorganizowaç konspiracyjne struktury
zwiàzku. Wyroki, jakie otrzymali, by∏y niezwykle
wysokie: Bobowski, Szlegr i Szmigiel – po 5 lat
wi´zienia, Adamski – 4 lata, a Honkisz – 3 lata po-
zbawienia wolnoÊci.

Z najwa˝niejszych dzia∏aczy „SolidarnoÊci” Pod-
beskidzia ukrywa∏ sí  jedynie Patrycjusz Kosmow-
ski, który przypadkowo uniknà∏ zatrzymania wraz
z innymi cz∏onkami Komisji Krajowej w nocy z 12
na 13 grudnia w Gdaƒsku. Po prostu zrezygno-
wa∏ z noclegu w gdaƒskim hotelu i bez przeszkód
dojecha∏ pociàgiem do Bielska-Bia∏ej. Pod siedzi-

bà Zarzàdu regionu spotka∏ si´ z przebywajàcy-
mi jeszcze na wolnoÊci kilkoma dzia∏aczami „So-
lidarnoÊci”, a potem zaszy∏ si´ w ukryciu, chcàc
przeczekaç pierwszy okres represji i chaosu. Zo-
sta∏ z∏apany 19 stycznia 1982 roku w prywatnym
domu w Starym Bielsku. Po krótkim procesie
przed Sàdem Wojewódzkim w Bielsku-Bia∏ej,
w którym nie udowodniono mu ˝adnej winy, zo-
sta∏ 25 marca skazany na 6 lat wi´zienia. Oskar-
˝ycielem w tym haniebnym procesie by∏ proku-
rator Mieczys∏aw Dyrczoƒ, który ˝àda∏ dla Ko-
smowskiego 8 lat wi´zienia.

Skazanie Patrycjusza Kosmowskiego by∏o jed-
nym z najbardziej surowych wyroków, jakie za-
pad∏y w Polsce w stanie wojennym. Nie ulega
wàtpliwoÊci, ˝e wszystkie wyroki, jakie zapada-
∏y na poczàtku 1982 roku w Bielsku-Bia∏ej, by∏y
odwetem aparatu partyjnego za ubieg∏oroczny
strajk na Podbeskidziu. Oskar˝eni, poza udzia-
∏em w kilku spotkaniach, nie podj´li ˝adnej dzia-
∏alnoÊci zwiàzkowej, a wszystkie zarzucane czy-
ny nigdy nie zosta∏y im udowodnione. Kosmow-
ski w wi´zieniu przebywa∏ ponad dwa lata. Póê-
niej, podobnie jak wielu innych aresztowanych,
nie móg∏ znaleêç ˝adnej pracy. Wiosnà 1985 ro-
ku wraz z Antonim Bobowskim wyjecha∏ do
Szwecji. Tak˝e wielu innych dzia∏aczy podbe-
skidzkiej „SolidarnoÊci”, którzy po opuszczeniu
obozów dla internowanych i wi´zieƒ nadal byli
szykanowani przez w∏adze, decydowa∏o si´ na
opuszczenie Polski. 

Wi´êniów politycznych na Podbeskidziu by∏o
znacznie wí cej. Wyroki zapada∏y nie tylko w Biel-
sku-Bia∏ej, ale tak˝e Cieszynie, ˚ywcu, Wadowi-
cach, OÊwi´cimiu i Krakowie. Przyk∏adowo za
malowanie antysocjalistycznych napisów w So-

potni Wielkiej na ˚ywiecczyênie na kary po trzy
lata wi´zienia skazani zostali W∏adys∏aw Byrcz
i Kazimierz Jafernik. Za podobny czyn – wyma-
lowanie antysocjalistycznych hase∏ w ˝ywieckiej
dzielnicy Moszczenica – na kary pó∏tora roku oraz
roku i trzech miesi´cy wi´zienia skazani zostali
Marian Har´êlak i Stanis∏aw Tomaszek. Surowe
wyroki zapad∏y te˝ w sprawie grupy zwiàzkow-
ców z ˚ywca, wydajàcych w 1982 roku pismo
„Drzazgi”, jak równie˝ dzia∏aczy podziemnej „So-
lidarnoÊci” z Andrychowa, OÊwi´cimia, Cieszy-
na czy poszczególnych zak∏adów Bielska-Bia∏ej.
¸àcznie do koƒca 1982 roku na Podbeskidziu na
kary wi´zienia skazanych zosta∏o ponad pi´çdzie-
si´ciu dzia∏aczy zwiàzkowych.

Innà formà represji by∏o kierowanie dzia∏aczy
„SolidarnoÊci”, podejrzanych o kontynuowanie
podziemnej dzia∏alnoÊci, do odbycia zasadniczej
s∏u˝by wojskowej (26 przypadków) lub powo∏y-
wanie ich na çwiczenia wojskowe (20 kolejnych
osób).

W tym trudnym czasie rodziny wi´zionych
dzia∏aczy „SolidarnoÊci” zawsze mog∏y liczyç na
pomoc KoÊcio∏a. Ksi´˝a Józef Sanak, Franciszek
Janczy, Zbigniew Powada, Wojciech Stok∏osa, Ze-
non Mierzwa – to tylko niektórzy z tych, którzy
szli z pomocà „SolidarnoÊci”. W Bielsku-Bia∏ej ak-
tywnie dzia∏a∏ Biskupi Komitet Pomocy Uwi´zio-
nym i Internowanym z siedzibà przy parafii
OpatrznoÊci Bo˝ej w Bia∏ej. Poszczególne para-
fie, tak˝e poza stolicà Podbeskidzia, obejmowa-
∏y opiekà rodziny represjonowanych dzia∏aczy ze
swego terenu.  Pomoc dla uwi´zionych i ich naj-
bli˝szych niós∏ tak˝e KoÊció∏ ewangelicki, w tym
zw∏aszcza grupa zwiàzana z biskupem Zdzis∏a-
wem Trandà z Warszawy.  ■
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Walk´ podziemnej „SolidarnoÊci” na Podbeskidziu i jej represjonowanych dzia∏aczy upami´tnia
tablica, umieszczona w 2006 roku na Êcianie bialskiego koÊcio∏a OpatrznoÊci Bo˝ej.
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Wkrótce RKW obj´∏a swym zasi´giem
teren ca∏ego województwa bielskiego.
„Trzeci Szereg” prowadzi∏ dzia∏alnoÊç

wydawniczà, m.in. ju˝ w marcu 1982 roku wzno-
wione zosta∏o wydawanie biuletynu „SolidarnoÊç
Podbeskidzia”. Zbierano równie˝  sk∏adki oraz in-
spirowano tworzenie nielegalnych komisji zak∏a-
dowych. Na czele RKW sta∏ Jerzy Binkowski, to-
karz z FSM. W sk∏ad grupy za∏o˝ycielskiej weszli
Janusz Kude∏ko, Antoni W∏och i Grzegorz Jaro-
szewski. Przyj´to nazw´ „Trzeci Szereg” NSZZ
„SolidarnoÊç”, wychodzàc z za∏o˝enia, ˝e pierw-
szy szereg tworzyli dzia∏acze regionalni z czasów
legalnej dzia∏alnoÊci, którzy zostali internowani,
drugi aresztowano po 15 grudnia (Józef ¸opatka
i inni), a oni byli trzecim garniturem. 

Pierwsze numery „SolidarnoÊci Podbeskidzia”
zosta∏y wydrukowane przez Grzegorza Jaroszew-
skiego i Teres´ Michalec w Ha∏cnowie.  Przez d∏u-
gi okres Jaroszewski by∏ tak˝e odpowiedzialny za
pion kolporta˝u na ca∏ym Podbeskidziu. Z cza-
sem szefem podziemnej drukarni zosta∏ Jerzy Bo-
rowski z FSM. Rozwój wydawnictw zwiàzkowych
nastàpi∏, gdy wiosnà 1983 roku zlokalizowano no-
wy punkt poligraficzny w mieszkaniu Micha∏a Wo-
∏yƒca. Jednorazowy nak∏ad biuletynu „Solidarno-
Êç Podbeskidzia” si´ga∏ wówczas do dwóch ty-
si´cy egzemplarzy. Wa˝nym punktem kontakto-
wym, gdzie przewo˝ono ca∏y nak∏ad biuletynów,
by∏o w tym czasie mieszkanie rodzeƒstwa Bar-
bary i Andrzeja BaÊcików. Jesienià 1982 roku do
redagowania „SolidarnoÊci Podbeskidzia” w∏àczy-
∏a si´ Gra˝yna Staniszewska. W przygotowaniu
biuletynów uczestniczyli tak˝e Bo˝ena åwiert-
niewska oraz Tadeusz Kr´cichwost.

Równolegle tworzy∏y si´ zak∏adowe struktury
podziemnej „SolidarnoÊci”. Pierwsza tajna komi-
sja „S” powsta∏a w Zak∏adzie nr 1 FSM. Jej prze-
wodniczàcym by∏ Tadeusz Krywult. Komisja zaj-
mowa∏a si´ pomocà represjonowanym, wydawa-
niem podziemnego „Informatora NSZZ »Solidar-
noÊç« FSM”, zbieraniem sk∏adek, a nawet –

z zachowaniem zasad konspiracji – wyp∏acaniem
zasi∏ków statutowych!

Pod koniec 1982  roku „Trzeci Szereg” rozpo-
czà∏ nadawanie audycji „Radia SolidarnoÊç”. Od-
powiedzialnym za jego funkcjonowanie by∏ Józef
Wróbel z FSM. Audycje by∏y emitowane z prze-
noÊnego nadajnika, g∏ównie w rejonie Ha∏cnowa,
Lipnika oraz Koziej Górki. 

W tym czasie obok dwóch wspomnianych
wczeÊniej biuletynów ukazywa∏y si´ pisma nie
zwiàzane bezpoÊrednio ze strukturami  zwiàzko-
wymi: „Bibu∏a”, redagowana przez ludzi ze Êro-
dowiska studenckiego, m.in. Andrzeja Kabata,
oraz „Bez Knebla”,  redagowane przez Janusza
Bargie∏a. Na terenie ˚ywca kolportowany by∏ biu-
letyn „Drzazga”, a póêniej „Halny”. W okresie
póêniejszym zacz´to tak˝e wydawaç pisma „So-
lidarny” dla rejonu K´ty, Andrychów, Wadowice. 

Rozwój podziemnych struktur zwiàzkowych
zosta∏ zahamowany falà aresztowaƒ we wrzeÊniu
i paêdzierniku 1983 roku, które zapoczàtkowa-
∏o aresztowanie w sierpniu Jadwigi Skowroƒskiej,
spikerki „Radia SolidarnoÊç”. W szczytowym okre-
sie tej operacji SB przeciwko podbeskidzkiej „So-
lidarnoÊci” w areszcie Êledczym znajdowa∏o si´
ponad 50 osób. By∏a to jedna z najwi´kszych te-
go typu akcji w Polsce. Po kilku miesiàcach Êledz-
twa zarzuty przedstawiono ponad 30 osobom.
Kilkadziesiàt innych, które zdecydowa∏y si´ ujaw-
niç swojà dzia∏alnoÊç, zosta∏o zwolnionych od od-
powiedzialnoÊci karnej na skutek zastosowania
wobec nich amnestii. W tej sprawie przes∏ucha-

no ponad stu Êwiadków z wielu zak∏adów pracy
Podbeskidzia. Pozosta∏ym na wolnoÊci dzia∏aczom
„S” wiele energii poch∏ania∏a organizacja pomo-
cy dla rodzin kole˝anek i kolegów, przebywajà-
cych w aresztach. Wiele z nich pozosta∏o zupe∏-
nie bez Êrodków do ˝ycia. Ostatecznie sprawa
zakoƒczy∏a sí  amnestià w 1984 roku, a wielu spo-
Êród oskar˝onych wyemigrowa∏o z kraju.

Po tym ciosie „Trzeci Szereg” nigdy ju˝ nie od-
zyska∏ si∏y z okresu pierwszych miesi´cy stanu
wojennego. Nadal jednak by∏a wydawana „Soli-
darnoÊç Podbeskidzia” – zajmowa∏a sí  tym garst-
ka ludzi, skupionych przy Gra˝ynie Staniszew-
skiej. W pracach redakcyjnych wspomaga∏ jà An-
drzej Grajewski. Najbardziej niebezpiecznà cz´Êç
pracy wykonywali drukarze: Andrzej Kabat, Da-
riusz Mrzyg∏ód i Mieczys∏aw Machowiak. Dzi´ki
niewielkiemu kr´gowi osób zaanga˝owanych
w prac´ tego zespo∏u, SB nie uda∏o si´ nakryç
drukarni ani zdekonspirowaç nikogo z zaanga˝o-
wanych w produkcj´ i kolporta˝ biuletynu osób.

Z kolei prac´ „Trzeciego Szeregu” po wielkiej
wsypie z koƒca 1983 roku kontynuowali pozo-
stali na wolnoÊci dzia∏acze  „SolidarnoÊci”, g∏ów-
nie z FSM. Byli to przede wszystkim Jan Fràczek
i Andrzej Kralczyƒski, których wspomagali Edward
Polak i Stanis∏aw Zarzycki. 

Mimo jeszcze wielu represji, zatrzymaƒ i wy-
roków podbeskidzki „Trzeci Szereg” dotrwa∏ do
powtórnej legalizacji „SolidarnoÊci” w 1989 ro-
ku. Przetrwa∏ te˝ i istnieje do dziÊ zwiàzkowy biu-
letyn „SolidarnoÊç Podbeskidzia”. ■

SOLIDARNOÂå PODBESKIDZIA 1980–2010

Represje i ró˝norakie szykany stanu wojennego nie zdo∏a∏y zniszczyç
podbeskidzkiej „SolidarnoÊci”. G∏ównà bazà dla podziemnych struktur
zwiàzkowych by∏ Zak∏ad nr 1 FSM, którego za∏oga odegra∏a
szczególnà rol´ w przetrwaniu „SolidarnoÊci” w latach 1981–1988. To
w∏aÊnie w oparciu o grup´ szeregowych cz∏onków przedgrudniowej
„SolidarnoÊci” z FSM, wspartych przez pojedyncze osoby z kilku
innych zak∏adów, g∏ównie Bielska-Bia∏ej, w lutym 1982 roku powsta∏a
pierwsza ponadzak∏adowa struktura zwiàzku – Regionalna Komisja
Wykonawcza „Trzeci Szereg” NSZZ „SolidarnoÊç” Region Podbeskidzie.

Tajne komisje, podziemna prasa, niezale˝ne radio

PODBESKIDZKI „TRZECI SZEREG”

Kwietny krzy˝ przy koÊciele OpatrznoÊci
Bo˝ej w Bielsku-Bia∏ej – jeden z symboli
spo∏ecznego sprzeciwu w czasie stanu
wojennego.

Kolejne edycje „SolidarnoÊci Podbeskidzia”, najwa˝niejszego podziemnego biuletynu w regionie.



By∏y to tak˝e pierwsze demokratyczne
wybory zwiàzkowe od 13 grudnia 1981
roku. WczeÊniej dzia∏a∏a, co prawda,

Regionalna Komisja Organizacyjna NSZZ „So-
lidarnoÊç” Regionu Podbeskidzie, powo∏ana
w paêdzierniku 1988 roku, ale jej sk∏ad by∏
tworzony na zasadzie kooptacji kolejnych
przedstawicieli zak∏adowych organizacji zwiàz-
kowych, które ujawnia∏y swà dzia∏alnoÊç. Pra-
cami RKO kierowa∏a Gra˝yna Staniszewska,
reprezentujàca tak˝e Podbeskidzie w krajo-
wych w∏adzach „SolidarnoÊci”, czyli w Krajo-
wej Komisji Wykonawczej. 

Pierwszym wielkim sprawdzianem skutecz-
noÊci wychodzàcej z podziemia podbeskidz-
kiej „SolidarnoÊci” by∏a  organizacja wyborów
parlamentarnych w czerwcu 1989 roku. Za-
koƒczy∏y si´ one pe∏nym sukcesem kandyda-
tów z tak zwanej dru˝yny Lecha Wa∏´sy.
Z Podbeskidzia do senatu trafili Andrzej Kral-
czyƒski i Maciej Krzanowski, a w ∏awach po-
selskich zasiedli Micha∏ Caputa, Janusz Okrze-
sik, Andrzej Sikora i Gra˝yna Staniszewska.

Szefowa RKO przez pewien czas ∏àczy∏a wy-
pe∏nianie obowiàzków poselskich z kierowa-
niem regionem. Pewne by∏o jednak, ˝e na
d∏u˝szà met´ tak si´ nie da. Jej nast´pc´ mia-
∏y wskazaç listopadowe wybory zwiàzkowe. 

W przeddzieƒ pierwszego po legalizacji
zwiàzku zjazdu podbeskidzkiej „SolidarnoÊci”
w regionie dzia∏a∏o 313 komisji zak∏adowych,
zrzeszajàcych ponad 52 tysiàce osób. Najwi´k-
szà by∏a komisja w Zak∏adach Chemicznych
OÊwi´cim, skupiajàca 3100 cz∏onków (w 1981
roku kombinat ten nale˝a∏ do regionu Ma∏o-
polska). Po oko∏o 2,5 tysiàca cz∏onków mia∏y
komisje „SolidarnoÊci” w Andropolu i Zak∏a-
dzie nr 1 FSM. 

Termin dwóch tur III Walnego Zebrania De-
legatów NSZZ „S” Regionu Podbeskidzie, usta-
lono na 12 i 25 listopada 1989 r. Mandaty de-
legatów zdoby∏o 360 osób. Zjazd odby∏ si´
w Êwietlicy ZPW „Bewelana” – tej samej,
w której mieÊci∏ si´ strajkowy sztab w trakcie
strajku generalnego w styczniu i lutym 1981
roku. 

W trakcie obrad zwiàzkowcy wys∏uchali
sprawozdania Gra˝yny Staniszewskiej z do-
tychczasowej dzia∏alnoÊci zwiàzku na Podbe-
skidziu i stanu organizacji regionu. Z kolei Re-
nata Sanak, szefowa Regionalnej Komisji Re-
wizyjnej, przedstawi∏a sprawozdanie z kon-
troli dzia∏alnoÊci i finansów nie tylko ust´pujàcej
Regionalnej Komisji Organizacyjnej, ale z ca-
∏ego okresu podziemnej dzia∏alnoÊci regional-
nych struktur zwiàzku. Delegaci udzielili ab-
solutorium ust´pujàcym w∏adzom przy zale-
dwie dwóch g∏osach przeciw. 

O funkcj´ przewodniczàcego Zarzàdu Re-
gionu ubiega∏o si´ trzech kandydatów: Jan Frà-
czek, znany dzia∏acz podziemia i jeden z lide-
rów „SolidarnoÊci” w FSM, Kazimierz Grajca-
rek z KWK „Silesia” w Czechowicach-Dzie-
dzicach, ws∏awiony przewodniczeniem
strajkowi na tej kopalni w 1988 roku, oraz
Henryk Kenig, przewodniczàcy „SolidarnoÊci”
z „Bewelany” (zarówno w 1981 jak i w 1989
roku). W drugiej turze g∏osowania wygra∏ Ke-
nig, zdobywajàc 145 g∏osów, o 10 wi´cej ni˝
Grajcarek. Podczas swego pierwszego wystà-
pienia nowy szef Podbeskidzia zapowiedzia∏,
˝e w trakcie kadencji najwa˝niejszym zada-
niem „S” b´dzie obrona cz∏onków zwiàzku
i miejsc pracy w okresie rozpoczynajàcej si´
reformy gospodarczej. 

W tracie zjazdu postanowiono, ˝e na Pod-
beskidziu b´dzie funkcjonowa∏o szeÊç podre-
gionów: Andrychów-Wadowice, Skoczów-
-Cieszyn, OÊwi´cim, Sucha Beskidzka, ˚ywiec
i Czechowice-Dziedzice. W czasie drugiej cz´-
Êci obrad spoÊród 55 kandydatów wybrano
32-osobowy Zarzàd Regionu, a tak˝e 6-oso-
bowà komisj´ rewizyjnà i dwunastu delega-
tów na zjazd krajowy. W kierowanym przez
Henryka Keniga Zarzàdzie Regionu wiceprze-
wodniczàcymi zostali: Kazimierz Grajcarek (in-
terwencje), Pawe∏ Tomasik (szkolenia), Kazi-
mierz Podstawa (dzia∏ prawny) i Marcin Tyr-
na (dzia∏ zwiàzkowy).

W trakcie obrad zwiàzkowcy nie zapomnie-
li o tych osobach, które przez minione lata po-
Êwi´ca∏y swe si∏y dla podziemnej „Solidarno-
Êci”. W specjalnym dokumencie delegaci napi-
sali: „Uczestnicy Walnego Zebrania Delegatów
NSZZ »SolidarnoÊç« Regionu Podbeskidzie
dzi´kujà wszystkim, którzy przyczynili si´ do
przetrwania zwiàzku w ciàgu oÊmiu lat pod-
ziemnej dzia∏alnoÊci, wszystkim dzia∏aczom
struktur niezale˝nych, drukarzom, kolporte-
rom oraz osobom wspomagajàcym we wszel-
ki sposób te dzia∏ania. To wasza praca – cz´-
sto do dziÊ anonimowa – w sposób zasadniczy
przyczyni∏a si´ do zmian, dajàcych nadziej´”. 

Zwiàzek rozpoczà∏ swà normalnà, statuto-
wà dzia∏alnoÊç. Wtedy jeszcze nikt nie wie-
dzia∏, jak gigantyczne trudnoÊci czekajà za-
równo zwiàzkowców jak i wszystkie za∏ogi
podbeskidzkich zak∏adów pracy w czasie za-
czynajàcych si´ dopiero transformacji ustro-
jowych... ■
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W listopadzie 1989 roku odby∏o si´ III Walne Zebranie Delegatów
NSZZ „SolidarnoÊç“ Regionu Podbeskidzie. By∏o to zwieƒczenie
wychodzenia zwiàzku z podziemia i zakoƒczenie okresu ponownego
organizowania si´ „SolidarnoÊci“ w zak∏adach pracy. 

Podbeskidzie wychodzi na powierzchni´

POCZÑTKI NORMALNOÂCI

Pamiàtkowe zdj´cie cz∏onków podbeskidzkiego Zarzàdu Regionu NSZZ „SolidarnoÊç”
z kadencji 1989–1992 przed ówczesnà siedzibà ZR przy ulicy Partyzantów 59.
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Najtrudniejszà i najbardziej niewdzi´cznà pra-
c´ wype∏niajà zak∏adowi dzia∏acze „Solidarno-
Êci”. To w zak∏adach trzeba rozwiàzywaç naj-
bardziej dramatyczne problemy, walczyç o p∏a-
ce i miejsca pracy, negocjowaç z dyrektorami
czy prezesami, a nawet mierzyç si´ z niezado-
woleniem pracowników, w tym niejednokrot-
nie cz∏onków zwiàzku. Cz´sto, mimo wysi∏-
ków, ta praca nie przynosi efektów. Tak by∏o
od poczàtku transformacji ustrojowej, a wi´c
od dwudziestu lat – w wielu firmach realne p∏a-
ce mala∏y, by∏y wyp∏acane w ratach, ludzie by-
li zwalniani, a kolejne zak∏ady upada∏y. 

Zgliszcza po Bielskiej We∏nie…
Jako jedne z pierwszych z „niewidzialnà r´kà
rynku” musia∏y si´ zmierzyç zak∏ady w∏ókien-
nicze, z których niegdyÊ s∏yn´∏o Bielsko. Ich
problemy zacz´∏y si´ ju˝ w 1989 roku, gdy dre-

na˝owy system podatkowy i gwa∏townie ro-
snàce oprocentowanie kredytów drastycznie
zmniejszy∏y mo˝liwoÊci zakupu surowców.
Choç przemys∏ lekki nale˝a∏ do najbardziej ren-
townych ga∏´zi gospodarki, to nie doczeka∏ si´
na rzàdowà pomoc. Ró˝nego rodzaju pakty
i programy os∏onowe dla poszczególnych bran˝
nasta∏y du˝o póêniej i dla daleko mocniejszych
ga∏´zi gospodarki. Zak∏ady w∏ókiennicze, nie
tylko na Podbeskidziu, zosta∏y pozostawione
same sobie. Do tego doszed∏ upadek wschod-
nich rynków zbytu, po∏àczony z niczym nie kr´-
powanym otwarciem polskiego rynku na pro-
dukty z importu, zw∏aszcza z Dalekiego
Wschodu. To wszystko okaza∏o si´ zabójcze
dla podbeskidzkich zak∏adów w∏ókienniczych.
Zacz´∏o si´ od k∏opotów ze zdobyciem pieni´-
dzy na zakup surowców, zaraz zmniejszy∏a si´
produkcja i sprzeda˝, a wraz z tym zarobki –

wynagrodzenia, w tej bran˝y zawsze bardzo
skromne, zacz´∏y zbli˝aç si´ do pu∏apu p∏ac mi-
nimalnych. Potem nastàpi∏y zwolnienia grupo-
we i w koƒcu upadek kolejnych zak∏adów.
Zwiàzkowcy z tych firm oraz Regionalna Sek-
cja Przemys∏u Lekkiego ju˝ od po∏owy 1989
roku przestrzegali przed takà sytuacjà. Bezsku-
tecznie... Na panewce spali∏ te˝ opracowany
przez Urzàd Wojewódzki, a wspierany przez
Zarzàd Regionu, program „Bielska We∏na”, któ-
ry móg∏ byç ratunkiem dla cz´Êci zak∏adów lub
przynajmniej niektórych ich wydzia∏ów. Mia∏o
dojÊç do konsolidacji kilku zak∏adów, ich pro-
dukcji i sprzeda˝y. Jednak dyrekcje, a po cz´-
Êci te˝ zwiàzki, myÊla∏y ju˝ wówczas wy∏àcz-
nie o swych firmach. Trwa∏a bezpardonowa
walka o przetrwanie, o przejmowanie rynków
zbytu. Dla wszystkich skoƒczy∏o si´ to kata-
strofà. DziÊ tradycje w∏ókiennicze próbuje kon-
tynuowaç w Bielsku-Bia∏ej jedynie kilka ma∏ych
spó∏ek, w cz´Êci powsta∏ych na gruzach nie-
gdysiejszych gigantów. 

Meandry prywatyzacji
Zak∏ady w∏ókiennicze by∏y pierwszymi, ale nie
jedynymi, które znikn´∏y z gospodarczej ma-
py województwa. Ich los podzieli∏y dziesiàtki
innych firm. Cz´Êç z nich nie potrafi∏a znaleêç
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Od 1989 roku Zarzàd Regionu Podbeskidzie wspiera zak∏adowe
organizacje zwiàzkowe i pojedynczych cz∏onków zwiàzku w walce
o poszanowanie praw pracowniczych. Od samego poczàtku
podstawowà zasadà jest niezgoda na jakiekolwiek zwolnienia, które
dla wielu pracodawców wydajà si´ wcià˝ naj∏atwiejszà drogà do
poprawy kondycji finansowej swych przedsi´biorstw. 

Walka z „niewidzialnà r´kà rynku”

W OBRONIE KA˚DEGO MIEJSCA PRACY

Jedna z wielu demonstracji podbeskidzkiej „SolidarnoÊci” – tym razem w obronie kodeksu pracy.



si´ w warunkach brutalnego wolnego rynku,
inne zosta∏y bezsensownie sprywatyzowane
i póêniej sta∏y si´ przedmiotem kolejnych
transakcji, a nawet zwyk∏ych kryminalnych
kombinacji. 

Zwiàzkowcy na Podbeskidziu od poczàtku
przemian systemowych opowiadali si´ najcz´-
Êciej za przejmowaniem zak∏adów przez spó∏-
ki tworzone przez za∏ogi. Paƒstwo, b´dàce
w∏aÊcicielem tych przedsi´biorstw, prefero-
wa∏o inne rozwiàzania. W wielu przypadkach
skoƒczy∏o si´ to katastrofà zak∏adów. Zwiàz-
kowcy z Podbeskidzia szczególnie cierpko mó-
wià o pomyÊle odgórnego przekazania cz´Êci
firm do Narodowych Funduszy Inwestycyj-
nych. Zak∏ady nie zyskiwa∏y konkretnego w∏a-
Êciciela, a jedynie stawa∏y si´ pozycjami w port-
felach poszczególnych NFI, b´dàc przedmio-
tem ich nie zawsze przejrzystych transakcji
i kolejnych zmian w∏asnoÊciowych. Cz´Êci
z nich nie ma ju˝ na rynku. Taki los spotka∏
mi´dzy innymi pot´˝nà niegdyÊ „Befam´”, za-
k∏ad zas∏u˝ony dla regionu i „SolidarnoÊci”. Fir-
ma przesz∏a przez Narodowe Fundusze Inwe-
stycyjne, potem mia∏a kilku kolejnych w∏aÊci-
cieli. Zak∏ad coraz bardziej ogranicza∏ produk-
cj´, gwa∏townie mala∏o tam zatrudnienie.
W koƒcu ostatni w∏aÊciciel zniknà∏ i nawet nie
mia∏ kto zwolniç ostatnich pracowników. Spra-
wà tà, po ciàg∏ych naciskach „SolidarnoÊci”,
zaj´∏a si´ Prokuratura i Paƒstwowa Inspekcja
Pracy. 

Zwiàzkowcy walczyli o swe firmy, o ka˝de
miejsce pracy. Godzili si´ na marne zarobki,
na przestoje, wierzàc, ˝e przyjdà lepsze cza-
sy. DziÊ ˝adna komisja „SolidarnoÊci” na Pod-
beskidziu nie przyzna, ˝e zosta∏a sprywatyzo-
wana w sposób idealny, ale – obserwujàc ry-
nek i kondycj´ poszczególnych firm – mo˝na
pokusiç si´ o stwierdzenie, ˝e w pewnym
stopniu pozytywne efekty przynios∏y prze-
kszta∏cenia w∏asnoÊciowe m.in. bielskich za-
k∏adów Apena, Indukta, Lenko i Bispol, k´c-
kich Zak∏adów Metali Lekkich, Rafinerii w Cze-
chowicach-Dziedzicach czy ˝ywieckiego bro-
waru. By∏y te˝ skrajnie odmienne skutki
przekszta∏ceƒ. Podzia∏ Bielskiej Fabryki Arma-
tur Befa na dwie spó∏ki spowodowa∏ kilkulet-
nià, wyniszczajàcà walk´ mi´dzy ich zarzàda-
mi i zwiàzkami. Sprzeda˝ cieszàcych si´ dobrà
markà Bielskich Zak∏adów Odzie˝owych „Biel-
kon” zakoƒczy∏a si´ zamkni´ciem tej firmy na
poczàtku 2009 roku przez niemieckiego w∏a-
Êciciela. Na nic zda∏y si´ protesty zwiàzkow-
ców, wspieranych mi´dzy innymi przez samo-
rzàd miasta. Trzysta osób niemal z dnia na
dzieƒ trafi∏o na bruk. 

Wiele kontrowersji wywo∏a∏a te˝ rzàdowa
decyzja o sprzeda˝y FSM w∏oskiemu koncer-
nowi Fiata. Do dziÊ zwiàzkowcy i cz´Êç za∏o-
gi obecnej spó∏ki Fiat Auto Poland kontestujà
zapisy umowy sprzeda˝y, pozbawiajàce pra-
cowników udzia∏u w podziale akcji firmy. 

Do najbardziej dramatycznej formy obrony
miejsc pracy dosz∏o pod koniec maja 2003 ro-

ku, gdy górnicy z czechowickiej kopalni Sile-
sia, zorganizowani przez zak∏adowà „S”, roz-
pocz´li podziemny protest, sprzeciwiajàc si´
planom likwidacji ich kopalni. Po oÊmiu dniach
uzyskali zapewnienie, ˝e ich kopalnia nie zo-
stanie zlikwidowana. Pi´ç lat póêniej „Solidar-
noÊç” tej kopalni podj´∏a starania o przej´cie
„Silesii” przez pracowników. 

Nie ma województwa, jest region
Zarzàd Regionu wspiera∏ zak∏adowe komisje
„S” w ich staraniach o przedmiotowe trakto-
wanie za∏óg. Dotyczy∏o to zarówno warun-
ków pracy i p∏acy, jak i kierunków przekszta∏-
ceƒ w∏asnoÊciowych w poszczególnych zak∏a-
dach oraz negocjowania pakietów socjalnych
i zak∏adowych uk∏adów zbiorowych pracy.
Czyniono to zarówno bezpoÊrednio, przez
udzia∏ specjalistów ZR w negocjacjach i przy-
gotowywaniu zwiàzkowych propozycji, jak
i poÊrednio, organizujàc liczne szkolenia: ogól-
nozwiàzkowe, negocjacyjne i specjalistyczne,
na przyk∏ad skierowane do zak∏adowych spo-
∏ecznych inspektorów pracy, a tak˝e uczest-
niczàc w ogólnopolskich akcjach zwiàzku – or-
ganizujàc protesty w regionie oraz bioràc
udzia∏ w krajowych protestach.

Swe s∏u˝ebne funkcje ZR wykonywa∏ w∏a-
Êciwie, o czym Êwiadczà uchwa∏y kolejnych
zjazdów, domagajàcych si´ utrzymania regio-
nu Podbeskidzie na zwiàzkowej mapie pol-
skiej „SolidarnoÊci”. Batalia o utrzymanie re-
gionu sta∏a si´ szczególnie dramatyczna po li-
kwidacji województwa bielskiego w 1999 ro-
ku. Podbeskidzka „S” do koƒca sprzeciwia∏a
si´ tej likwidacji, dowodzàc, ˝e m∏ode i nie-
wielkie województwo bielskie radzi sobie
w nowej rzeczywistoÊci du˝o lepiej od znacz-
nie wi´kszych jednostek administracyjnych.
Zwiàzkowcy przestrzegali, ˝e wraz z likwida-
cjà struktur wojewódzkich w Bielsku-Bia∏ej
ca∏y region straci na atrakcyjnoÊci dla poten-
cjalnych inwestorów, a to odbije si´ na rynku
pracy. Na nic zda∏y si´ protesty, apele i mo-
nity. Województwo bielskie zosta∏o rozdzie-
lone mi´dzy Ma∏opolsk´ i Âlàsk. Wkrótce oka-
za∏o si´, ˝e s∏uszne by∏y obawy „S”: zmniej-
szy∏a si´ liczba inwestycji, cz´Êç Êrodków, roz-

dzielanych przez Kraków i Katowice, prze-
sta∏a docieraç na podbeskidzkà prowincj´, zli-
kwidowano lub przeniesiono do miast woje-
wódzkich kolejne instytucje i s∏u˝by. Pewnà
rekompensatà by∏o rozszerzenie na Bielsko-
Bia∏à Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicz-
nej, dzi´ki której powsta∏o kilka nowych za-
k∏adów. Wielki udzia∏ w staraniach o rozsze-
rzenie Strefy mia∏y w∏adze podbeskidzkiej
„SolidarnoÊci”. 

Likwidacja województwa bielskiego mia∏a
te˝ inne reperkusje: pojawi∏y si´ g∏osy, ˝e na-
le˝y dostosowaç granice regionów do nowej
mapy administracyjnej Polski. Realizacja tych
pomys∏ów oznacza∏aby automatycznie likwi-
dacj´ regionu Podbeskidzie. Kilka lat trwa∏y
starania zwiàzkowców, g∏ównie delegatów na
zjazd krajowy i cz∏onków Komisji Krajowej,
o odstàpienie od tych pomys∏ów. Dzia∏acze
z Podbeskidzia do znudzenia powtarzali, ˝e
ich region dobrze wype∏nia wszystkie statu-
towe obowiàzki, zapewnia nale˝ytà pomoc
zak∏adowym organizacjom zwiàzkowym i jest
finansowo samowystarczalny. Te opinie popie-
rane by∏y przez uchwa∏y i stanowiska, podej-
mowane przez Komisje Zak∏adowe oraz de-
legatów na kolejne regionalne zjazdy „S”.
W koƒcu rozsàdek i rzeczowe argumenty
zwyci´˝y∏y – w 2004 roku przyj´ty zosta∏ no-
wy statut „S”, w którym nie ma ju˝ mowy
o automatycznym dostosowywaniu granic re-
gionów do kszta∏tu nowych województw. 

Batalia o utrzymanie Podbeskidzia zosta∏a
wygrana. Jednak w mi´dzyczasie granice tego
regionu uleg∏y uszczupleniu. W czerwcu 1999
roku komisje zak∏adowe z Podregionu Wado-
wice podj´∏y decyzj´ o przejÊciu do Ma∏opol-
ski. Dziesi´ç miesi´cy póêniej podobnie po-
stàpi∏o 18 KZ z Podregionu OÊwi´cim. Przy
Podbeskidziu pozosta∏o jednak 6 oÊwi´cim-
skich organizacji „S”, w tym najwi´ksza z Fir-
my Chemicznej Dwory (obecnie spó∏ka Syn-
thos). 

W maju 2010 roku, w przeddzieƒ XI Wal-
nego Zebrania Delegatów Regionu, podbe-
skidzka „SolidarnoÊç” skupia∏a 166 zak∏ado-
wych organizacji zwiàzkowych, do których na-
le˝a∏o ponad 17 tysi´cy osób. ■
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Pamiàtkowe zdj´cie cz∏onków Zarzàdu Regionu Podbeskidzie i Regionalnej Komisji Rewizyjnej
na zakoƒczenie kadencji 2006–2010.
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Opisujàc histori´ podbeskidzkiej „Solidar-
noÊci” w ciàgu minionych trzydziestu lat nie
mo˝na zapomnieç o tych, którzy wspó∏two-
rzyli ten zwiàzek w naszym regionie, poÊwi´-
cali mu swe si∏y, czas, zdrowie, cz´sto tak˝e
swà wolnoÊç, dzia∏ali ofiarnie w komisjach za-
k∏adowych, walczàc o prawa ludzi pracy, a któ-
rych nie ma ju˝ wÊród nas. W ró˝nym czasie
i w ró˝nym stopniu przyczynili si´ do odzy-
skania wolnoÊci przez naszà Ojczyzn´, do
przetrwania, a potem rozwoju „SolidarnoÊci”.
Niektórzy z nich nie byli nawet cz∏onkami „So-
lidarnoÊci”, lecz poprzez swà dzia∏alnoÊç i ofia-
r´ zas∏u˝yli na naszà wdzi´cznà pami´ç. 

Ta smutna lista z ka˝dym rokiem staje si´
coraz d∏u˝sza. Znajdujà si´ na niej mi´dzy in-
nymi: Tadeusz Adamski, Antoni Bobowski,
Barbara BryÊ, Henryk Data, Maciej D´bow-
ski, Oswald Dobrzaƒski, Rudolf Dominik,
Maciej Faflak, Jan Fràczek, Wanda Gwizda-
∏a, Jadwiga Kaczmarczyk, Krzysztof Kierep-
ka, Jan Kinowski, Helena Kocoƒ, Józef Ko-
walski, Barbara i Ireneusz Kóskowie, Zdzi-
s∏aw Mnich, Tadeusz Moll, Stanis∏aw Olejak,
Henryk Paw∏owski, Lidia Pilch, Aleksandra
Polak, Andrzej Sikora, Weronika Semik, An-
toni Sordyl, Wies∏aw Stachewicz, Marian
Strza∏a, Boles∏aw Stwora, Jan Sulikiewicz,
Stanis∏aw Sznepka, Bogumi∏a Sztefko, Stani-
s∏aw Tekieli, Rudolf Tyrna, Tadeusz Wielgo-
lawski, Antoni W∏och, Jan Ziarko, Czes∏aw
Zuber, Stefan Zuber...

Do tej niepe∏nej listy trzeba te˝ dopisaç
zmar∏ych duszpasterzy, którzy wspomagali
„S” w czasie pami´tnego strajku, a póêniej
wspierali jà w okresie stanu wojennego. Sà
to przede wszystkim arcybiskup Bronis∏aw
Dàbrowski, biskupi Czes∏aw Domin i Her-
bert Bednorz oraz ksi´˝a Kazimierz Jancarz,
Adolf Chojnacki i niezapomniany kapelan
podbeskidzkiej „SolidarnoÊci” Józef Sanak. 

Im wszystkim i dziesiàtkom innych, któ-
rzy w tym miejscu nie zostali wymienieni,
podbeskidzka „SolidarnoÊç” winna jest
wdzi´cznoÊç, pami´ç i modlitw´. ■
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D∏ug 
pami´ci

Jan Fràczek (na zdj´ciu pierwszy z prawej) z bielskiej Fabryki Samochodów
Ma∏olitra˝owych, legenda podziemnej „SolidarnoÊci” na Podbeskidziu, zmar∏ nagle 17
stycznia 1994 roku w trakcie obrad Krajowej Sekcji Motoryzacji NSZZ „SolidarnoÊç”.
Zdj´cie wykonano podczas jednej z Pielgrzymek Âwiata Pracy na Jasnà Gór´ (obok Jana
Fràczka stojà Alicja Pawlusiak, Jerzy Hilbrycht i Andrzej Kralczyƒski).

Aleksandra Polak, ekonomistka Biura Konsultacyjno-Negocjacyjnego podbeskidzkiej
„SolidarnoÊci”, zgin´∏a w wypadku samochodowym w trakcie wykonywania obowiàzków
s∏u˝bowych. Mia∏a zaledwie 34 lata…

Antoni Bobowski (na zdj´ciu poÊrodku) w 1981 roku by∏ cz∏onkiem prezydium Zarzàdu
Regionu Podbeskidzie. Na poczàtku stanu wojennego za kontynuowanie dzia∏alnoÊci
zwiàzkowej zosta∏ skazany na 5 lat wi´zienia. Po wyjÊciu na wolnoÊç nadal wspó∏pracowa∏ 
z podziemnà „SolidarnoÊcià”, za co zosta∏ ponownie uwi´ziony. W 1985 roku wyemigrowa∏
z rodzinà do Szwecji, gdzie zmar∏ 30 stycznia 2010 roku. Zdj´cie wykonano w lutym 1981
roku w strajkowej drukarni w „Bewelanie”.

„A˝ do Êmierci stawaj do zapasów 
o prawd´,

A Pan Bóg b´dzie walczy∏ 
o ciebie…”
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