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Dyrektor IPN, przepraszaj¹c za to, ¿e osobiœcie nie móg³
uczestniczyæ w uroczystoœciach, zapewni³ o pamiêci i g³ê-
bokim szacunku „dla wszystkich, którzy przyczynili siê do
destrukcji systemu totalitarnego na Podbeskidziu”. Spotka-
nie w BCK by³o okazj¹ do uhonorowania choæ niektórych
osób, które uczestniczy³y we wspomnianej destrukcji sys-
temu totalitarnego na Podbeskidziu. Minister Bo¿ena Bo-
rys-Szopa w imieniu prezydenta Lecha Ka-
czyñskiego uhonorowa³a Krzy¿em Kawaler-
skim Orderu Odrodzenia Polski Juliana Pi-
chura. W latach 1978-81 by³ on pracowni-
kiem Bielskiej Fabryki Armatur Befa. Od
wrzeœnia 1980 by³ cz³onkiem NSZZ  „Soli-
darnoœæ”, a od paŸdziernika 1980 wiceprze-
wodnicz¹cym Komisji Zak³adowej. 15 grud-
nia 1981 roku zorganizowa³ strajk protesta-
cyjny w Befie w obronie internowanego
przewodnicz¹cego, Wies³awa Wróbla. Tego
samego dnia zosta³ aresztowany, a 3 stycz-
nia 1982 roku skazany na 3 lata pozbawie-
nia wolnoœci. By³ wiêziony w areszcie œled-
czym w Bielsku-Bia³ej, a nastêpnie w za-
k³adach karnych w Raciborzu, Strzelcach
Opolskich i K³odzku. W kwietniu 1983 roku
zosta³ warunkowo zwolniony z wiêzienia.

Z kolei delegaci na podbeskidzki zjazd „Solidarnoœci” po
raz pi¹ty przyznali tytu³y „Zas³u¿ony dla Solidarnoœci Pod-
beskidzia”. Tym razem uhonorowano w ten sposób dziewiêæ
osób. - To nasz symboliczny ho³d dla wszystkich zas³u¿onych,
bo wiemy doskonale, ¿e osób, które swym ¿yciem i dzia³alno-

œci¹ zapracowa³y na nasz¹ wdziêcznoœæ i na taki tytu³, jest
bardzo du¿o. Stopniowo nadrabiamy nasze zaleg³oœci - pod-
kreœli³ przewodnicz¹cy Marcin Tyrna przed wrêczeniem oko-
licznoœciowych dyplomów. W tym roku tytu³ami „Zas³u¿o-
ny dla Solidarnoœci Podbeskidzia” uhonorowani zostali:
◆ biskup Zdzis³aw Tranda z Koœcio³a ewangelicko-refor-
mowanego - w latach stanu wojennego aktywnie pomaga³
rodzinom internowanych, wiêzionych i zwalnianych z pra-

cy dzia³aczy „Solidarnoœci”, w tym tak¿e z terenu Bielska-
Bia³ej. Osobiœcie przywozi³ paczki z darami dla tych osób.
Zawsze stawa³ po stronie krzywdzonych, bêd¹c wiernym
prawdzie i solidarnoœci.
◆ ksi¹dz kanonik Franciszek Noga - przez 37 lat by³ probosz-
czem parafii œw. Andrzeja Aposto³a w Osieku ko³o Oœwiêci-
mia, gdzie zas³yn¹³ ze swych patriotycznych kazañ oraz dzia-

³alnoœci, wspieraj¹cej wszelkie niepodleg³oœciowe inicjatywy.
By³ i pozosta³ oddanym przyjacielem „Solidarnoœci”.
◆ Jerzy Borowski - pracuj¹c w bielskiej Fabryce Samocho-
dów Ma³olitra¿owych w stanie wojennym by³ jednym z czo-
³owych dzia³aczy Regionalnej Komisji Wykonawczej „Trze-
ci Szereg” NSZZ „Solidarnoœæ” Regionu Podbeskidzie, od-
powiedzialnym m.in. za druk podziemnej „Solidarnoœci Pod-
beskidzia”. Zosta³ zatrzymany 5 paŸdziernika 1983 roku, a
nastêpnie aresztowany pod zarzutem uczestnictwa w niele-
galnych strukturach „Solidarnoœci”. Unikn¹³ prcesu i wyro-
ku dziêki amnestii z 1984 roku.
◆ Stanis³aw Czernecki - w latach 1980-81 by³ przewodni-
cz¹cym Komisji Zak³adowej NSZZ „Solidarnoœæ” w biel-
skiej „Merilanie”. W stanie wojennym by³ kolporterem pra-
sy niezale¿nej, represjonowanym za sw¹ dzia³alnoœæ. By³
przewodnicz¹cym reaktywowanej Komisji Zak³adowej „S”
w Merilanie w latach 1989-92, a w latach 1992-2000 wice-
przewodnicz¹cym tej komisji.
◆ Helena Dobranowicz - w latach 1980-81 by³a przewod-
nicz¹c¹ Komisji Zak³adowej NSZZ „Solidarnoœæ” Pracow-
ników Kultury w Bielsku-Bia³ej. W stanie wojennym inter-
nowana, a póŸniej zwolniona ze stanowiska dyrektora BWA.
By³a wspó³pracowniczk¹ Regionalnej Komisji Wykonaw-
czej „Trzeci Szereg” NSZZ „Solidarnoœæ” Region Podbe-
skidzie i bielskiego Duszpasterstwa Ludzi Pracy. Jest do
dziœ dobrym duchem wielu przedsiêwziêæ i  inicjatyw.
◆ Emil Pysz - jest cz³onkiem NSZZ „Solidarnoœæ” od wrzeœnia
1980 roku. By³ wspó³organizatorem struktur zwi¹zkowych w
Spó³dzielni Rewutex, a póŸniej wiceprzewodnicz¹cym Komisji
Zak³adowej w tej spó³dzielni. W latach stanu wojennego by³
wspó³pracownikiem podziemnych struktur „Solidarnoœci”. W
1989 r. by³ jednym z inicjatorów wznowienia jawnej dzia³alno-
œci zwi¹zku i ponownie zosta³ wiceprzewodnicz¹cym KZ.
◆ Wies³aw Pyzio - w sierpniu 1980 roku by³ wspó³organi-
zatorem strajku w Andrychowskiej Fabryce Maszyn AFM,

a we wrzeœniu jednym z inicjatorów powstania „Solidarno-
œci” w tej fabryce i cz³onkiem Komisji Zak³adowej. By³ or-
ganizatorem strajku w AFM 14 i 16 grudnia 1981 roku. Zo-
sta³ aresztowany i 4 stycznia 1982 roku skazany na 3 lata
wiêzienia. Zwolniony zosta³ 26 marca 1983 roku na mocy
amnestii. Twórca struktur konspiracyjnych na terenie An-
drychowa, Wieprza, Kêt i Wadowic. Ponownie aresztowa-
ny 13 czerwca 1985 roku i skazany na 1,5 roku wiêzienia.
Od listopada 1986 jeden z jawnych rzeczników podbeskidz-
kiej „S”, a od paŸdziernika 1988 cz³onek podbeskidzkiej
Regionalnej Komisji Organizacyjnej „S”. Wspó³organiza-
tor jawnych struktur „S” w Andrychowie.
◆ Tadeusz Szczerbowski - d³ugoletni dzia³acz zwi¹zko-
wy w Zak³adach Chemicznych Oœwiêcim (póŸniejszej Fir-
mie Chemicznej Dwory, a obecnie spó³ce Synthos SA).
Od 1990 r. by³ przewodnicz¹cym Komisji Wydzia³owej,
od 1995 wiceprzewodnicz¹cym Komisji Kombinatu, a w

latach 1998 - 2009 przewodnicz¹cym Miê-
dzyzak³adowej Komisji Koordynacyjnej
NSZZ „Solidarnoœæ” Firmy Chemicznej
Dwory. Od 1995 r. jest cz³onkiem Zarz¹du
Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarnoœæ”.
◆ œp. Jan Ziarko - od czerwca 1976 roku
pracowa³ jako kowal w skoczowskich Za-
k³adach KuŸniczych czyli Zak³adzie nr 3
Fabryki Samochodów Ma³olitra¿owych,
obecnej spó³ce KuŸnia Polska SA. W „So-
lidarnoœci” od wrzeœnia 1980 roku. Od 1990
roku by³ przewodnicz¹cym Komisji Zak³a-
dowej. Funkcjê tê pe³ni³ do swej œmierci.
By³ te¿ delegatem na zjazd regionalny, a
od 2002 roku równie¿ cz³onkiem Zarz¹du
Regionu Podbeskidzie. Uczestnik drama-
tycznych negocjacji prywatyzacyjnych Za-

k³adów KuŸniczych, a potem walki z nowymi w³aœciciela-
mi w obronie miejsc pracy i o godziwe p³ace. Ofiarny zwi¹z-
kowiec, wra¿liwy na ludzk¹ krzywdê i biedê. Zmar³ nagle
13 lipca 2009 roku.

★★★
W trakcie uroczystoœci przekazano tak¿e dwa dyplomy,

nieodebrane przez ubieg³orocznych laureatów. Pierwszy z
nich by³ przyznany Andrzejowi Sikorze, który od 1980 roku
dzia³a³ w „Solidarnoœci” przy Fabryce Os³onek Bia³kowych
w Bia³ce ko³o Makowa Podhalañskiego. By³ wspó³organi-
zatorem Komisji Zak³adowej i jej wieloletnim przewodni-
cz¹cym. By³ zawsze mocno zaanga¿owany w sprawy pra-
cownicze - bezkompromisowo i zdecydowanie walczy³ o
miejsca pracy oraz z zagro¿eniami, wynikaj¹cymi z prze-
kszta³ceñ w³asnoœciowych. W latach 2002-2006 by³ cz³on-
kiem Zarz¹du Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarnoœæ”.
W ubieg³ym roku nie móg³ odebraæ dyplomu z powodu ciê¿-
kiej choroby. Zmar³ 27 wrzeœnia 2009 roku, a dyplom ode-
bra³a teraz jego ma³¿onka, Urszula Sikora.

Swój dyplom z rocznym opóŸnieniem móg³ odebraæ Adam
Gwi¿d¿. W1980 roku by³ on wspó³za³o¿ycielem „Solidarno-
œci” w Zak³adach KuŸniczych Skoczów i wiceprzewodnicz¹-
cym Miêdzyzak³adowej Komisji Za³o¿ycielskiej „S” FSM.
Od grudnia 1980 roku do maja roku nastêpnego pe³ni³ funk-
cjê przewodnicz¹cego KZ w Zak³adach KuŸniczych, a od maja
do listopada 1981 roku wiceprzewodnicz¹cego Zarz¹du Re-
gionu Podbeskidzie i delegata na KZD. Po 13 grudnia 1981
by³ internowany. W latach1982-89 dzia³a³ w podziemnej „So-
lidarnoœci” w Zak³adach KuŸniczych, za co by³ wielokrotnie
zatrzymywany przez SB. W 1989 roku by³ organizatorem
jawnej „Solidarnoœci”: w latach 1989-92 przewodnicz¹cy KZ
w Zak³adach KuŸniczych, a od 1992 roku do 2001 roku jej
cz³onek. W latach 1998-2001 by³ cz³onkiem Prezydium Za-
rz¹du Regionu Podbeskidzie NSZZ „S”.

ARTUR KASPRZYKOWSKI

Odznaczenia i dyplomy w Bielskim Centrum Kultury

Pragnê przekazaæ serdeczne pozdrowienia wszystkim
uczestnikom i organizatorom uroczystych obchodów 29
rocznicy zwyciêskiego strajku generalnego na Podbeskidziu
w styczniu i lutym 1981 roku. Tamten pe³en determinacji
protest, który po³¹czy³ tysi¹ce pracowników z zak³adów w
Bielsku-Bia³ej i z ca³ego okolicznego regionu, wyraziœcie
zapisa³ siê w najnowszych dziejach naszej ojczyzny.

Odk¹d w sierpniu 1980 roku „Solidarnoœæ” dokona³a
wy³omu w autorytarnym systemie PRL i kiedy wezbra³a fala

wolnoœci - tutaj, w Bielsku-Bia³ej i w innych oœrodkach Pod-
beskidzia, dosz³o do pierwszej w naszym kraju spo³ecznej
akcji protestacyjnej, która by³a otwarcie wymierzona w
ówczesne w³adze. Ludzie pracy Podbeskidzia upomnieli siê
o prawdê i sprawiedliwoœæ, o swoj¹ ludzk¹ i obywatelsk¹
godnoœæ. Jasno pokazali rz¹dz¹cym, ¿e nie bêd¹ tolerowaæ
z³a, nieuczciwoœci i arogancji.

W styczniu 1981 roku w zak³adach Bewelany zawi¹za³
siê Miêdzyzak³adowy Komitet Strajkowy. Akcja protestacyj-
na objê³a swym zasiêgiem kilkaset zak³adów pracy w ca³ym
regionie, a szczególnie masowy wymiar przybra³a w Fa-
bryce Samochodów Ma³olitra¿owych, gdzie zastrajkowa³o
80 procent za³ogi. Protestuj¹cych pracowników wspierali
mieszkañcy. Nieugiêta spo³eczna presja okaza³a siê drog¹
do zwyciêstwa. W efekcie trwaj¹cego 10 dni masowego straj-
ku odwo³ani zostali ze swoich stanowisk oskar¿eni o nad-
u¿ycia przedstawiciele najwy¿szych w³adz w regionie. Miesz-

List Lecha Kaczyñskiego do uczestników uroczystoœci
kañcy Podbeskidzia pokazali sw¹ obywatelsk¹ si³ê i pod-
miotowoœæ, swoj¹ wiernoœæ fundamentalnym wartoœciom,
swoj¹ wolê s³u¿enia wolnej, demokratycznej Polsce. To w³a-
œnie dziêki takim postawom milionów Polaków ostatecznie
rozsypa³ siê totalitarny, komunistyczny system.

Zwyciêski strajk generalny na Podbeskidziu wspominaj¹
Pañstwo w momencie szczególnym - w roku, w którym przy-
pada trzydziesta rocznica powstania NSZZ „Solidarnoœæ”.
Chcia³bym z³o¿yæ wyrazy wielkiego uznania i szacunku
wszystkim, którzy swoj¹ odwag¹, determinacj¹ i poœwiêce-
niem przyczynili siê do sukcesu podbeskidzkiego protestu.
Wszystkim dzia³aczom zwi¹zkowym NSZZ „Solidarnoœæ” i
wszystkim mieszkañcom tego regionu, którzy uczestniczyli
w zmaganiach naszego narodu z systemem k³amstwa i prze-
mocy. Wszystkim, którzy wywalczyli woln¹ Polskê. Chcia³-
bym, aby ¿adne zas³ugi w tym dziejowym zwyciêstwie nie
by³y zapomniane ani pominiête.

Chylê czo³a przed zaanga¿owaniem i nieustêpliwoœci¹
uczestników strajku generalnego na Podbeskidziu. Dziêku-
jê Pañstwu za pielêgnowanie pamiêci o tym wa¿nym frag-
mencie naszej historii i raz jeszcze serdecznie pozdrawiam
wszystkich zgromadzonych na dzisiejszej uroczystoœci.

LECH KACZYÑSKI
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Poniżej publikujemy treść listu od prezy−
denta Lecha Kaczyńskiego, skierowanego
do bielskich związkowców. W trakcie spo−
tkania w BCK odczytała go Bożena Borys−
Szopa, minister w Kancelarii Prezydenta RP.

„Podbeskidzki protest z 1981 roku stanowił istotny wkład w budowę międzyludzkiej soli−
darności, która pomimo nieskutecznych prób jej zdławienia przez stan wojenny wprowa−
dzony przez władze komunistyczne w obronie swojej pozycji i przywilejów, przetrwała i
doprowadziła do upadku znienawidzonego systemu umożliwiając nam świętowanie kolej−
nych rocznic w suwerennym i demokratycznym kraju”.  Są to słowa dyrektora katowickie−
go oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, Andrzeja Drogonia,  skierowane do uczestni−
ków rocznicowego spotkania, zorganizowanego 24 stycznia w Bielskim Centrum Kultury.

Na scenie BCK - osoby uhonorowane w trakcie styczniowego spotkania.

Julian Pichur otrzyma³ Krzy¿ Kawalerski Orderu Od-
rodzenia Polski.


