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Widziane od œrodka

Obchodzimy trzydziestą rocznicę pamiętnego strajku generalnego na
Podbeskidziu. Na przełomie stycznia i lutego 1981 roku całe Podbeski−
dzie podjęło strajk przeciwko bezprawiu ówczesnej komunistycznej wła−
dzy. Strajk na Podbeskidziu był pierwszym od sierpnia 80 roku tak ma−
sowym protestem, który niektórzy określali jako strajk polityczny. Warto
przypomnieć główne postulaty strajkujących: odwołanie za nadużycia, ko−
rupcję i nepotyzm ówczesnych władz partyjnych w mieście i wojewódz−
twie, jak również wojewody, komendantów wojewódzkich MO i Sztabu Wojskowego.

W 150-stronicowym raporcie specjalna komisja opisa³a
nadu¿ycia i zwyk³e przestêpstwa, pope³nione przez czo³o-
we postacie nomenklatury partyjnej. Trzeba by³o a¿ dzie-
siêciu dni strajku, aby osi¹gn¹æ sukces, którym by³o odwo-
³anie skompromitowanych osób. Wtedy wydawa³o siê nam,
¿e nareszcie prawo zaczyna byæ prawem dla wszystkich. Dziœ
wielu mówi, ¿e byliœmy naiwni, ¿e komuniœci nas oszukali.

To prawda, ale te¿ nikt nam nie odbierze satysfakcji z
faktu, ¿e wtedy, trzydzieœci lat temu, dziesi¹tki tysiêcy pra-
cowników, wspieranych przez mieszkañców naszego regio-
nu, stawa³o po w³aœciwej stronie. To by³ nasz wk³ad do od-
zyskania wolnoœci w naszej OjczyŸnie. Dlatego cieszymy
siê z tego jubileuszu, a wspominaj¹c z dum¹ tamten czas
mamy te¿ w pamiêci tych wszystkich, którzy po tym okre-
sie byli szykanowani, zwalniani z pracy, trafiali do wiêzieñ
i byli zmuszani do opuszczenia ojczyzny.

Jako jeden z uczestników podbeskidzkiego strajku wszyst-
kim strajkuj¹cym - i tym znanym, i bezimiennym - sk³adam
wyrazy szacunku i uznania, bo dziêki wam mogê do was kie-
rowaæ te s³owa jako pose³ Rzeczypospolitej Polskiej.

Okres trzydziestu lat, jaki dzieli nas od tamtych wyda-
rzeñ, to czas gorzki, trudny do jednoznacznej oceny: stan

wojenny, internowania, wyroki skazuj¹ce, walka o powrót
„Solidarnoœci”, wolne wybory, trudne reformy, zmieniaj¹-
ce siê rz¹dy i wci¹¿ ¿mudne budowanie polskiej demokra-
cji. Mogê powiedzieæ, ¿e na pewno egzamin zdali polscy
robotnicy, ale te¿ ponieœli najwiêksz¹ cenê przemian i do
teraz, niestety, dalej tak jest.

Gdy pojawia siê kryzys, to od razu szuka siê oszczêdno-
œci wœród najubo¿szych, najs³abszych grup spo³ecznych,
wœród emerytów, rencistów, osób niepe³nosprawnych. Do-
bitnym przyk³adem takich dzia³añ jest przesz³o trzyletni
okres rz¹dów Donalda Tuska i koalicji PO-PSL. Podam tyl-
ko kilka przyk³adów. Pozostawienie na dotychczasowym
poziomie kryteriów dochodów pozwalaj¹cych korzystaæ z
pomocy spo³ecznej - 361 z³otych, a przy zasi³kach rodzin-
nych 504 z³ote - przynosi tragiczne owoce. Tylko w ostat-
nich trzech latach ponad 500 tysiêcy dzieci straci³o prawo
do zasi³ku rodzinnego z powodu niepodwy¿szenia kryterium
dochodowego. Osoby bez pracy ponios¹ skutki drastyczne-
go obni¿enia (o 50 procent) œrodków na aktywne formy walki
z bezrobociem. Dziurê bud¿etow¹ ³ata siê zabieraniem przy-
sz³ym emerytom œrodków z OFE. Nasz region boleœnie od-
czuje ograniczenie inwestycji drogowych, w tym dwóch

bardzo wa¿nych odcinków dróg ekspresowych - drogi S-69
Bielsko-Bia³a - Zwardoñ (wyrzucenie z planu inwestycyj-
nego 8,5-kilometrowego odcinka, tak zwanego obejœcia Wê-
gierskiej Górki) i drogi S-1 - Bielsko-Bia³a - wêze³ Koszto-
wy, który mia³ omijaæ aglomeracjê œl¹sk¹ i byæ po³¹czeniem
granicy pañstwa w Cieszynie z autostrad¹ A1 i lotniskiem
w Pyrzowicach. Tak w wielkim skrócie wygl¹da „zielona
wyspa” Donalda Tuska.

Gdy dzisiaj z trybuny sejmowej zadajê pytanie mini-
strowi sprawiedliwoœci w sprawie ³amania praw pracow-
niczych i zwi¹zkowych w naszym kraju, to staje mi przed
oczami nasz podbeskidzki strajk. Wtedy walczyliœmy z bez-
prawiem komunistycznych aparatczyków i urzêdników.
Dzisiaj walczyæ musimy z bezprawiem nieuczciwych pra-
codawców, z brakiem dzia³añ i bezradnoœci¹ organów pañ-
stwa: prokuratury, policji, s¹dów, Pañstwowej Inspekcji
Pracy. Dotyczy to wielu ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw,
w których nie ma zwi¹zków zawodowych, ale tak¿e po-
tê¿nych firm z kapita³em zagranicznym, które osi¹gaj¹ w
naszym kraju gigantyczne dochody a traktuj¹ pracowni-
ków jako tani¹ si³ê robocz¹. Jak podaje zwi¹zek zawodo-
wy „Solidarnoœæ” - sklepy Biedronka, LG Chem w Bisku-
picach Podgórnych, Gerda 2 w Starachowicach, Polifarb
Cieszyn, Bowim w Sosnowcu, Coca-Cola to firmy, w któ-
rych dochodzi do naruszenia konstytucji i ³amania praw
pracowniczych i zwi¹zkowych. Po trzydziestu latach wal-
ki o wolne zwi¹zki zawodowe, o prawo do zrzeszania siê,
o prawa pracownicze mamy do czynienia z przyzwoleniem
na ³amanie prawa przez pseudopracodawców przy, nieste-
ty, biernoœci organów pañstwa, które z urzêdu powinny
przeciwdzia³aæ takim praktykom.

Dla rz¹dz¹cej Platformy Obywatelskiej nie jest to pro-
blem: najwa¿niejszy jest pracodawca, a pracownik niech
sobie radzi sam. Potrzeba nam dzisiaj - tak jak trzydzieœci
lat temu, podczas pamiêtnego strajku na Podbeskidziu -
spo³ecznej solidarnoœci, czy to organizuj¹c siê w zwi¹zki
zawodowe, czy w inne formy. Tylko razem, dobrze zorga-
nizowani, mo¿emy przeciwstawiæ siê takim praktykom i
wymusiæ na rz¹dz¹cej PO zmiany w przepisach prawa i w
dzia³aniach organów pañstwa, aby takich przyk³adów by³o
jak najmniej.

STANIS£AW SZWED

Trzydzieści lat temu, na przełomie stycznia i lutego 1981 roku, całe Podbeskidzie ogarnięte było strajkiem generalnym.
Protest trwał równo dziesięć dni i nocy. Na mocy porozumienia, podpisanego nad ranem 6 lutego 1981 roku, ze swymi
stanowiskami pożegnali się − między innymi − wojewoda bielski i jego dwaj zastępcy, prezydent Bielska−Białej, komen−
dant wojewódzki milicji, a nawet pierwsi sekretarze  komitetów wojewódzkiego i miejskiego partii!

XXX rocznica podbeskidzkiego strajku

Przy tej okr¹g³ej rocznicy warto - choæ pokrótce - przy-
pomnieæ przebieg tamtych historycznych wydarzeñ. Ju¿ 20
listopada 1980 roku, w trakcie cotygodniowego zebrania
przedstawicieli zak³adowych ogniw „Solidarnoœci” z ca-
³ego Podbeskidzia, zwi¹zkowcy za¿¹dali ust¹pienia przed-
stawicieli lokalnych w³adz z powodu „utraty spo³ecznego
zaufania”. Zarzutów, na razie nieudokumentowanych, by³o
mnóstwo. Informacje o najró¿niej-
szych nadu¿yciach przynosili do
siedziby bielskiej „Solidarnoœci”
mieszkañcy miasta. Mieli nadziejê,
¿e m³ody, niezale¿ny zwi¹zek bê-
dzie potrafi³ doprowadziæ do usu-
niêcia skompromitowanych urzêd-
ników i aparatczyków. Nie zawie-
dli siê...

Kilka dni póŸniej do Bielska-
Bia³ej przyjecha³ minister admini-
stracji Józef Kêpa. Pojawi³ siê na
zebraniu podbeskidzkiej „Solidar-
noœci”, w którym uczestniczy³o
trzystu zwi¹zkowców. Jeszcze tego
samego dnia powo³ana zosta³a spe-
cjalna komisja Wojewódzkiej Rady
Narodowej do zbadania zarzutów,
wysuniêtych przez zwi¹zkowców.
W jej pracach uczestniczyli te¿
przedstawiciele „Solidarnoœci”.
Komisja zakoñczy³a swe prace 13
stycznia 1981 roku. Potwierdzi³a siê
znakomita wiêkszoœæ zarzutów.
Koñcowy, 150-stronicowy raport
zawiera³ dok³adny opis nie tylko
niedoci¹gniêæ czy uchybieñ, ale
nawet zwyk³ych przestêpstw, po-
pe³nianych przez przedstawicieli
najwy¿szych w³adz miasta i województwa, zarówno ad-
ministracyjnych, jak i partyjnych.

Najwiêksze nieprawid³owoœci dotyczy³y prowadzonej
przez miasto Bielsko-Bia³a sprzeda¿y budynków i miesz-
kañ osobom fizycznym. Uprzywilejowane osoby kupowa-
³y je za bezcen, znacznie poni¿ej poniesionych wczeœniej
przez miasto kosztów remontów i zakupu wyposa¿enia.
By³y te¿ zarzuty czerpania korzyœci materialnych z racji
zajmowanych stanowisk, oszustw podatkowych i potê¿-

nych nieprawid³owoœci w rozdziale talonów, uprawniaj¹-
cych do zakupu samochodów.

Wojewoda bielski Józef £abudek nie zaakceptowa³
ustaleñ specjalnej komisji. Oœwiadczy³, ¿e nie poczuwa siê
do winy. Z kolei autorzy raportu koñcowego uwa¿ali, ¿e
ewentualne decyzje personalne powinny zapaœæ w War-
szawie. Kiedy? Nie wiadomo... Zwi¹zkowcy obawiali siê,

¿e ca³a sprawa mo¿e siê powa¿nie
przeci¹gn¹æ w czasie, czy wrêcz
rozmyæ. Dlatego te¿ 18 stycznia
Miêdzyzak³adowy Komitet Za³o¿y-
cielski „Solidarnoœci” za¿¹da³ przy-
jazdu rz¹dowej komisji, która na
miejscu rozpatrzy³aby zarzuty. Po
kilku dniach „Solidarnoœæ” widz¹c,
¿e w³adza nadal gra na zw³okê,  po
raz kolejny zaapelowa³a o przyjazd
delegacji rz¹dowej. Bez skutku.  W
poniedzia³ek, 26 stycznia, w wybra-
nych zak³adach pracy odby³ siê go-
dzinny strajk ostrzegawczy. Jeszcze
tego samego dnia MKZ przekszta³-
ci³ siê w Miêdzyzak³adowy Komi-
tet Strajkowy. W jego sk³ad wesz³o
107 osób, reprezentuj¹cych za³ogi
54 wytypowanych zak³adów pracy
z ca³ego Podbeskidzia. Na straj-
kow¹ bazê wybrano œwietlicê Za-
k³adów Przemys³u We³nianego Be-
welana.

Strajk generalny rozpocz¹³ siê
we wtorek, 27 stycznia. Obj¹³ on
wiêkszoœæ przedsiêbiorstw w woje-
wództwie bielskim. Szacuje siê, ¿e
aktywnie uczestniczy³o w nim bli-
sko 200 tysiêcy osób! MKS sta³ siê

faktycznym oœrodkiem w³adzy w regionie. Strajk móg³ siê
zakoñczyæ ju¿ 30 stycznia, gdy odby³a siê sesja Wojewódz-
kiej Rady Narodowej. Wyniki przeprowadzonego wów-
czas g³osowania nad wotum zaufania wobec wojewody
Józefa £abudka by³y dla „Solidarnoœci” ca³kowitym za-
skoczeniem. Wbrew oczywistym faktom wiêkszoœæ rad-
nych opowiedzia³a siê za udzieleniem wotum zaufania
wojewodzie. Józef £abudek zachowa³ swe stanowisko, ale
efektem by³o, ¿e strajk rozszerza³ siê coraz bardziej.

Negocjacje, prowadzone przez przedstawicieli rz¹du na
pocz¹tku lutego, skoñczy³y siê fiaskiem. Konfliktu nie za-
koñczy³ te¿ Lech Wa³êsa. Pocz¹tkowo by³ on przeciwny
bielskiemu protestowi, gdy¿ uwa¿a³, ¿e lokalne konflikty
mog¹ zaszkodziæ negocjacjom, prowadzonym w skali ogól-
nopolskiej. Przyjecha³ do Bewelany, by zgasiæ strajk, ale
gdy na miejscu zapozna³ siê ze szczegó³owymi zarzutami i
zobaczy³ determinacjê ludzi, postanowi³ zostaæ i w³¹czyæ
siê do rozmów z w³adzami. Prze³om nast¹pi³, gdy w nocy
z 5 na 6 lutego do Bielska z misj¹ mediacyjn¹ przyjechali
przedstawiciele Episkopatu Polski na czele z biskupem Bro-
nis³awem D¹browskim. Niemal równo z nimi w œwietlicy
Bewelany pojawi³a siê komisja rz¹dowa ministra Józefa
Kêpy. Podpisane nad ranem 6 lutego porozumienie zapo-
wiada³o, ¿e jeszcze do dymisji podadz¹ siê wojewoda i
jego dwaj zastêpcy, a nowo powo³any wojewoda wyci¹-
gnie konsekwencje dyscyplinarne i s³u¿bowe w stosunku
do osób winnych stwierdzonych nieprawid³owoœci, a
zw³aszcza w sprawach wymienionych w materia³ach spe-
cjalnej komisji.

Jeszcze tego samego dnia premier Józef Piñkowski
przyj¹³ rezygnacjê wojewody bielskiego Józefa £abudka
oraz wicewojewodów Antoniego Kobieli i Antoniego
Urbañca. Wkrótce stracili swe stanowiska prezydent Biel-
ska-Bia³ej, Marian Ka³oñ, i wiceprezydent Franciszek Ho-
leksa. Posady straci³o równie¿ wielu urzêdników w admi-
nistracji wojewódzkiej oraz miejskiej. Nowym wojewod¹
zosta³ Stanis³aw £uczkiewicz. Z kolei prezydentem Biel-
ska-Bia³ej zosta³ Jacek Krywult, szef produkcji w Apenie,
który od grudnia 1980 roku by³ przewodnicz¹cym Miej-
skiej Rady Narodowej. Zmiany nast¹pi³y te¿ na szczytach
wojewódzkich i miejskich w³adz partyjnych. W partyjny
niebyt odeszli miêdzy innymi pierwszy sekretarz woje-
wódzki Józef Buziñski oraz szefowa miejskiego komitetu
PZPR, El¿bieta Mroczek. Do odpowiedzialnoœci karnej
zosta³ poci¹gniêty by³y komendant wojewódzki MO p³k
Ryszard Witek.

By³y te¿ inne, nie mniej wa¿ne efekty tamtego prote-
stu. Dziêki niemu okrzep³ i wzmocni³ siê m³ody zwi¹zek
„Solidarnoœæ” na Podbeskidziu. Strajk przyczyni³ siê te¿
do integracji powsta³ego zaledwie piêæ lat wczeœniej wo-
jewództwa bielskiego. Pokaza³ te¿ wszystkim, ¿e dziêki
wspólnemu, solidarnemu dzia³aniu i determinacji  spo³e-
czeñstwa mo¿na z powodzeniem egzekwowaæ przestrze-
ganie prawa od wszystkich, tak¿e od przedstawicieli w³adz.


