
II  ✽  SOLIDARNOŚĆ PODBESKIDZIA

Jeszcze przed północą aresztowano pierwszych działa-
czy, do których dołączyło tej nocy kilkadziesiąt następnych 
osób. Internowania trwały także w kolejnych dniach. Łącznie 
do końca grudnia 1981 r. na Podbeskidziu internowano 129 
osób. W kilku miejscach interweniujący funkcjonariusze SB 
i MO łomami i siekierami rozbijali drzwi, były również przy-
padki bicia stawiających opór działaczy. Także w następnych 
miesiącach wielu zatrzymywanym członkom „Solidarności” 
wręczano decyzje o internowaniu.  Łącznie w czasie stanu 
wojennego na Podbeskidziu internowano 232 osoby, w tym 
19 kobiet. Jako ciekawostkę warto przypomnieć, że interno-
wany został także były… wojewoda bielski Józef Łabudek 
wraz z kilkudziesięciu innymi byłymi działaczami partyjnymi. 

Internowani mężczyźni początkowo przebywali w zakła-
dzie karnym w Szerokiej k. Jastrzębia, a wiosną 1982 roku 
większość z nich trafi ła do obozu w Nowym Łupkowie w 
Bieszczadach. Najdłużej, gdyż niemal do Bożego Narodze-
nia 1982 roku, w obozie siedział Janusz Bargieł, który wy-
szedł z ostatnią grupą internowanych w Polsce. Z kolei ko-
biety z Podbeskidzia były najpierw osadzane w Zakładzie 
Karnym w Cieszynie, a później w Darłówku, Gołdapi i By-
tomiu-Miechowicach. Ostatnie panie wyszły z „internatów” 
pod koniec lipca 1982 roku.

W obronie kolegów
Po 13 grudnia w kilku zakładach na terenie Podbeskidzia 

próbowano zorganizować strajki. Pierwszym żądaniem było 
zwolnienie internowanych zakładowych działaczy „Solidar-
ności”. W poniedziałek, 14 grudnia, w Zakładzie nr 1 FSM 
około 30 procent załogi pierwszej i drugiej zmiany nie pod-
jęło pracy (w sumie było to około 2500 pracowników zakła-
du). Protestowali głównie robotnicy z Narzędziowni i Wy-
działu Montażu Syreny. W zakładzie D „Befamy” około 80 
procent pierwszej zmiany odeszło od maszyn. W „Apenie” 
pierwsza zmiana praktycznie nie pracowała, a podobnie było 
jeszcze w czasie drugiej zmiany. Protest przerwano, gdy pod 

zakładem zaczęło gromadzić się wojsko i pojawiła się realna 
groźba złamania protestu siłą.

Tego dnia niespokojnie było również w innym miastach 
regionu. Na Wydziale Odlewni w Wytwórni Silników Wy-
sokoprężnych w Andrychowie protestowało około 300 osób. 
W Andrychowskiej Fabryce Maszyn z nieliczną grupą pra-
cowników strajkował Wiesław Pyzio - wkrótce jako „prowo-
dyr” został aresztowany. W Zakładach Chemicznych Oświę-
cim na masówce zebrało się 800 osób, które domagały się 
uwolnienia zatrzymanych pod groźbą podjęcia strajku w dniu 
17 grudnia. Także w tym przypadku reakcją władz było aresz-
towanie działaczy związkowych: Jadwigi Gołdyni, Anato-
la Bielskiego, Piotra Nowaka i Józefa Grossera. Strajkowali 
też robotnicy w Fabryce Wtryskarek „Ponar” w Żywcu. Za-
kład ten protestował też następnego dnia, a wraz z nim inne 
żywieckie przedsiębiorstwo - Fabryka Śrub. 15 grudnia naj-
większym protestem w Bielsku-Białej było przerwanie pra-
cy przez 500 pracowników Narzędziowym w FSM. Tego 
samego dnia zastrajkowała też cała załoga Bielskiej Fabry-
ki Armatur „Befa”, gdzie robotnicy domagali się uwolnienia 
przewodniczącego KZ NSZZ „Solidarność” Wiesława Wró-
bla. Julian Pichur, zastępca przewodniczącego „Solidarno-
ści” w tym zakładzie, który wziął na siebie pełną odpowie-
dzialność za ten protest, już 9 stycznia 1982 roku został ska-
zany na 3 lata więzienia. Jeszcze wcześniej, bo 4 stycznia, 
w trybie doraźnym Sąd Wojewódzki w Bielsku-Białej ska-
zał wspomnianego wcześniej Wiesława Pyzio z Andrycho-
wa także na 3 lata pozbawienia wolności. 

Wendetta władz
Równolegle z pacyfi kowaniem protestów bezpieka osacza-

ła działaczy związkowych, którzy ocaleli z pogromu pierwszej 
nocy stanu wojennego. Nie wiadomo, czy celowo nie zosta-
ły one pominięte przy pierwszych internowaniach, bo za kil-
ka dodatkowych dni wolności zapłaciły kilkuletnimi wyroka-
mi. Już 7 stycznia 1982 r. Sąd Wojewódzki w Bielsku-Białej 
skazał w trybie doraźnym sześciu podbeskidzkich działaczy 
związkowych: Ignacego Achingera, doradcę ZR, Józefa Ku-
charczyka i Marka Wojtasa, etatowych pracowników Związku, 
Józefa Łopatkę, wiceprzewodniczącego kolejarskiej „Solidar-
ności” w Bielsku-Białej i członka Komisji Rewizyjnej Zarządu 
Regionu, Stanisława Sznepkę, przewodniczącego Komisji Za-
kładowej RSP „Jedność” w Mazańcowicach oraz Władysława 

Walusia, wiceprzewodniczącego Komisji Zakładowej przy Wo-
jewódzkiej Spółdzielni Spożywców „Społem” Oddział w Biel-
sku-Białej. Zostali oskarżeni o to, że po wprowadzeniu stanu 
wojennego, w dniach od 13 do 15 grudnia 1981 r. nie zaniecha-
li działalności oraz odbyli kilka spotkań w celu - jak im zarzu-
cono - „stworzenia konspiracyjnej struktury” związku.  Wszy-
scy oskarżeni otrzymali drakońskie wyroki: Łopatka - 5 i pół 
roku więzienia, Kucharczyk i  Waluś - po 4 lata, Sznepka - 3 i 
pół roku więzienia, Wojtas - 3 lata, Achinger - rok więzienia.

Odrębnym aktem oskarżenia objęto drugą grupę kon-
spiratorów. Znaleźli się w niej przewodniczący „Solidarno-
ści”  w Zakładach Mięsnych Tadeusz Adamski, członek pre-
zydium Zarządu Regionu Antoni Bobowski, przewodniczą-
cy Komisji Zakładowej w spółdzielni mieszkaniowej  Zdzi-
sław Honkisz, przewodniczący „S” w Zakładach Energetycz-
nych Wacław Szlegr oraz członek „Solidarności” w FSM Ka-
zimierz Szmigiel. Wszystkich oskarżono o to, że zamierzali 
zorganizować konspiracyjne struktury związku. Wyroki, ja-
kie otrzymali były niezwykle wysokie: Bobowski, Szlegr i 
Szmigiel - po 5 lat więzienia, Adamski 4 lata, a Honkisz 3 lata 
pozbawienia wolności.

Z najważniejszych działaczy „Solidarności” Podbeskidzia 
ukrywał się jedynie Patrycjusz Kosmowski, który przypad-

kowo uniknął zatrzymania wraz z innymi członkami Komisji 
Krajowej w nocy z 12 na 13 grudnia w Gdańsku. Po prostu 
zrezygnował z noclegu w gdańskim hotelu i bez przeszkód 
dojechał pociągiem do Bielska-Białej. Pod siedzibą Zarzą-
du regionu spotkał się z przebywającymi jeszcze na wolno-
ści kilkoma działaczami „Solidarności”, a potem zaszył się w 
ukryciu, chcąc przeczekać pierwszy okres represji i chaosu. 
Został złapany 19 stycznia 1982 roku w prywatnym domu w 
Starym Bielsku. Po krótkim procesie przed Sądem Wojewódz-
kim w Bielsku-Białej, w którym nie udowodniono mu żadnej 
winy, został 25 marca skazany na 6 lat więzienia. Oskarży-
cielem w tym procesie był prokurator Mieczysław Dyrczoń, 
który żądał dla Kosmowskiego 8 lat więzienia.

Skazanie Patrycjusza Kosmowskiego było jednym z naj-
bardziej surowych wyroków, jakie zapadły w Polsce w sta-
nie wojennym. Nie ulega wątpliwości, że wszystkie wyroki, 
jakie zapadały na początku 1982 roku w Bielsku-Białej były 
odwetem aparatu partyjnego za ubiegłoroczny strajk na Pod-
beskidziu. Oskarżeni, poza udziałem w kilku spotkaniach, nie 
podjęli żadnej działalności związkowej, a wszystkie zarzu-
cane im czyny nigdy nie zostały im udowodnione. Kosmow-
ski w więzieniu przebywał ponad dwa lata. Później, podob-
nie jak wielu innych aresztowanych, nie mógł znaleźć żad-
nej pracy. Wiosną 1985 roku wraz z Antonim Bobowskim 
wyjechał do Szwecji. Także wielu innych działaczy podbe-
skidzkiej „Solidarności”, którzy po opuszczeniu obozów dla 
internowanych i więzień nadal byli szykanowani przez wła-
dze, decydowało się na opuszczenie Polski. 

Więźniów politycznych na Podbeskidziu było znacznie 
więcej. Wyroki zapadały nie tylko w Bielsku-Białej, ale tak-
że Cieszynie, Żywcu, Wadowicach, Oświęcimiu i Krakowie. 
Przykładowo za malowanie antysocjalistycznych napisów w 
Sopotni Wielkiej na Żywiecczyźnie na kary po trzy lata wię-
zienia skazani zostali Władysław Byrcz i Kazimierz Jafer-
nik. Za podobny czyn - wymalowanie antysocjalistycznych 
haseł w żywieckiej dzielnicy Moszczenica - na kary półto-
ra roku oraz roku i trzech miesięcy więzienia skazani zostali 
Marian Haręźlak i Stanisław Tomaszek. Surowe wyroki za-
padły też w sprawie grupy związkowców z Żywca, wydają-
cych w 1982 roku pismo „Drzazgi”, jak również działaczy  
podziemnej „Solidarności” z Andrychowa, Oświęcimia, Cie-
szyna czy poszczególnych zakładów Bielska-Białej. Łącznie 
do końca 1982 roku na Podbeskidziu na kary więzienia ska-
zanych zostało ponad pięćdziesięciu działaczy związkowych.

Inną formą represji było kierowanie działaczy „Solidar-
ności”, podejrzanych o kontynuowanie podziemnej działal-
ności, do odbycia zasadniczej służby wojskowej (26 przy-
padków), lub powoływanie ich na ćwiczenia wojskowe (ko-
lejnych 20 osób). W tym trudnym czasie rodziny więzio-
nych działaczy „Solidarności” zawsze mogły liczyć na po-
moc Kościoła. Księża Józef Sanak, Franciszek Janczy, Zbi-
gniew Powada, Wojciech Stokłosa, Zenon Mierzwa - to tyl-
ko niektórzy z tych, którzy szli z pomocą „Solidarności”. 
W Bielsku-Białej aktywnie działał Biskupi Komitet Po-
mocy Uwięzionym i Internowanym z siedzibą przy para-
fi i Opatrzności Bożej w Białej. Poszczególne parafi e, tak-
że poza stolicą Podbeskidzia, obejmowały opieką rodziny 
represjonowanych działaczy ze swego terenu.  Pomoc dla 
uwięzionych i ich najbliższych niósł także Kościół ewange-
licki, w tym zwłaszcza grupa, związana z biskupem Zdzisła-
wem Trandą z Warszawy. O swych internowanych i aresz-
towanych koleżankach i kolegach pamiętali także pracow-
nicy z podbeskidzkich zakładów pracy, organizując dla ich 
rodzin zbiórki pieniędzy i żywności. 

ARTUR KASPRZYKOWSKI

W CIEMNĄ NOC STANU WOJENNEGO
31 lat temu na Podbeskidziu…

Stan wojenny na Podbeskidziu, podobnie jak w wielu innych miejscach kraju, rozpoczął się jeszcze przed północą  12 grudnia 1981 roku. 
Całością operacji „Jodła”, skierowanej przeciwko „Solidarności” na Podbeskidziu, kierował zastępca Komendanta Komendy Wojewódz-
kiej Milicji Obywatelskiej ds. Służby Bezpieczeństwa w Bielsku-Białej, płk Jerzy Siejek. Jego zastępcą był ppłk Stanisław Kałat, naczelnik 
Wydziału IV, odpowiedzialny za walkę z Kościołem. Rozpracowanie struktur „Solidarności” nadzorowali m.in. major Ryszard Janik, na-
czelnik wydziału odpowiedzialnego za walkę z „przeciwnikiem politycznym” oraz jego zastępcy por. Jerzy Piórkowski i por. Jan Duszyk.

Walkę podziemnej „Solidarności” na Podbeskidziu i 
jej represjonowanych działaczy upamiętnia tablica, 
umieszczona w 2006 roku na ścianie bialskiego kościo-
ła Opatrzności Bożej. 


