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HENRYKOWI KENIGOWI
wyrazy współczucia i solidarności w bólu

po śmierci brata

PIOTRA KENIGA
przekazują 

przyjaciele z podbeskidzkiej „Solidarności”

Smutna rocznica wprowadzenia stanu wojennego była oka-
zją do przypomnienia tego dramatycznego czasu i uhonorowa-
nia ludzi, którzy w tamtym okresie walczyli o „Solidarność” i 
wolną Polskę, często płacąc za to bardzo wysoką cenę. Poniżej 
przedstawiamy migawki z niektórych uroczystości, zorganizo-
wanych w Bielsku-Białej w trzydziestą rocznicę stanu wojenne-
go. O obchodach tej rocznicy piszemy także na str. IV.

ROCZNICA 
W OBIEKTYWIE

W całej Polsce trwa, zainicjowana przez „Solidar-
ność”, akcja zbierania podpisów pod wnioskiem w spra-
wie przeprowadzenia referendum dotyczącego utrzyma-
nia dotychczas obowiązu-
jącego wieku emerytalne-
go. Na Podbeskidziu ze-
brano blisko 33 tysiące ta-
kich podpisów!

Na początku stycznia w 
całej Polsce rozpoczęła się 
akcja zbierania podpisów 
pod wnioskiem w sprawie 
referendum na temat rządo-
wego pomysłu przedłużenia 
wieku emerytalnego w  Pol-
sce do poziomu 67 lat dla 
mężczyzn i kobiet. Podbe-
skidzka „Solidarność” za-
planowała zebrać co naj-
mniej tyle podpisów, ilu jest 
w tym regionie członków 
związku, a więc ponad 16 
tysięcy. Akcja była prowadzona przez zakładowe komisje 
związku, a także osoby prywatne. Inicjatywę „Solidarności” 
aktywnie wsparła też bielsko-żywiecka  Akcja Katolicka. 

Jeszcze nie wszystkie podpisy zostały policzone, 
a już wiadomo, że Podbeskidzie wykonało założony 
plan w dwustu procentach. W poniedziałek, 23 stycz-

nia, w siedzibie Zarządu 
Regionu były już 32.844 
podpisy. 

- Nie spodziewaliśmy 
się aż takiego odzewu. To 
dowodzi, jak ten problem 
jest ważny dla ludzi. Niko-
mu nie jest obojętne, kie-
dy pójdzie na emeryturę. 
Dobrze, że ludzie chcą się 
wypowiedzieć w tej spra-
wie w referendum, które 
jest najbliższe idei demo-
kracji bezpośredniej. Ser-
decznie dziękuję wszyst-
kim, którzy z takim odda-
niem zaangażowali się w 
akcję zbierania podpisów. 
Wyrażam też wdzięczność 

wszystkim osobom, które poparły nasz wniosek swymi 
podpisami - mówi przewodniczący podbeskidzkiej „So-
lidarności” Marcin Tyrna. 

Trzydzieści dwa tysiące za referendum !

PODPISY Z PODBESKIDZIA

Szkolenie dla inspektorów Grupy Żywiec

ZJECHALI Z CAŁEJ POLSKIZJECHALI Z CAŁEJ POLSKI

Pamiątkowe zdjęcie społecznych inspektorów pracy spółki Żywiec Sprzedaż i Dystrybucja, uczestniczących w szko-
leniu w Szczyrku.

Związkowcy zbierali podpisy między innymi w bielskim 
Domu Handlowym Klimczok. 

W ośrodku „Zagroń” w Szczyrku odbył się kolejny, pię-
ciodniowy kurs dla społecznych inspektorów pracy, zorgani-
zowany przez „Solidarność”. Uczestniczyło w nim 45 osób 
z całej Polski, reprezentujących niemal wszystkie oddzia-
ły spółki „Żywiec Sprzedaż i Dystrybucja”, wchodzącej w 
skład Grupy Żywiec SA. 

Inspektorzy wykazali się bardzo dużym zaangażowaniem 
oraz wysokim poziomem wiedzy z zakresu przepisów prawa 
pracy i BHP, co zostało potwierdzone zdanym egzaminem 
oraz stosownym certyfi katem. Szkolenie było prowadzone 
przez specjalistę do spraw bhp i równocześnie szefa „Soli-
darności” w spółce Bulten w Bielsku-Białej Piotra Górnego 
oraz kierownika bielskiego oddziału Państwowej Inspekcji 
Pracy Janusza Grygierczyka i inspektora PIP Andrzeja Pru-
sa. Jeden dzień szkolenia poświęcony był na wspólne zaję-
cia z przedstawicielami zakładowych służb BHP żywieckiego 
browaru. Prowadzili je Krzysztof Wojtanek, główny inspektor 
BHP Grupy Żywiec SA, oraz Andrzej Biegun, szef Między-

zakładowej Komisji Związkowej NSZZ „Solidarność” w tej 
spółce.  Z uczestnikami kursu spotkał się także przewodni-
czący podbeskidzkiej „Solidarności” Marcin Tyrna. - Bardzo 
cieszy nas ta inicjatywa, bo dobry społeczny inspektor pracy 
to inspektor ciągle podnoszący swe kwalifi kacje i wiedzę, a 
przez to sprawnie poruszający się w gąszczu przepisów. Wa-
sza służba, choć często niedoceniana, jest bardzo ważna dla 
pracowników, dla ich zdrowia i bezpieczeństwa - mówił Mar-
cin Tyrna podczas podsumowania szkolenia. 

Organizatorem szkolenia była Międzyzakładowa Komi-
sja Związkowa NSZZ „Solidarność” Grupy Żywiec oraz Za-
rząd Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”. Kurs został 
w całości sfi nansowany przez Grupę Żywiec SA. - Nie było z 
tym żadnych problemów, bo zarząd naszej fi rmy przywiązuje 
dużą wagę do spraw bezpieczeństwa pracy, a tym samym wi-
dzi potrzebę takich szkoleń. Wszystkim się opłaca, gdy spo-
łeczni inspektorzy są fachowcami, prezentującymi wysoki po-
ziom merytoryczny - mówi Andrzej Biegun.

Książnica Beskidzka wraz z Zarządem Regionu Podbeskidzie 
NSZZ „Solidarność” oraz katowickim oddziałem Instytutu Pamię-
ci Narodowej przygotowała wystawę „Grudzień pamiętamy!”, na 
której zaprezentowano fotografi e, gazety, dokumenty i różnego ro-
dzaju pamiątki z czasu stanu wojennego oraz z działalności pod-
ziemnej „Solidarności”. Zaciekawienie zwiedzających wzbudza-
ły między innymi stemple, wykonane w obozach dla internowa-
nych, oraz inne przedmioty - płaskorzeźby, metaloplastyka, obrazy 
na płótnie - wykonane przez uwięzionych związkowców. Wysta-
wa była prezentowana w gmachu Książnicy przez cały grudzień.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej zor-
ganizowała konkurs plastyczno-literacki pod hasłem „Zima wa-
sza, wiosna nasza”. To było jedno z najbardziej popularnych haseł 
w pierwszych tygodniach stanu wojennego, bo właśnie ten czas był 
tematem przewodnim nadsyłanych prac. W konkursie wzięło udział  
37 gimnazjalistów i licealistów z Cieszyna, Czechowic-Dziedzic, 
Goleszowa, Jasienicy, Skoczowa, Żywca i Bielska-Białej. 

W konkursie plastycznym zwyciężyła Daria Witas (na zdję-
ciu) z Gimnazjum nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach, która na 
swym plakacie przypomniała najważniejsze ograniczenia i za-
kazy z czasu stanu wojennego. 

Przez dwa tygodnie stycznia na bielskim placu Bolesława 
Chrobrego prezentowana była plenerowa wystawa „586 dni stanu 
wojennego”, przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej. 
Na 36 planszach przedstawione zostały przebieg strajków i pa-
cyfi kacji, przejawy oporu społeczeństwa, weryfi kacje pracowni-
ków administracji, nauczycieli i dziennikarzy, manifestacje, reak-
cje świata na stan wojenny w Polsce, internowania i drakońskie 
wyroki na działaczy podziemnej „Solidarności”. Jest też przy-
pomnienie pielgrzymki Jana Pawła II do Polski w czerwcu 1983 
roku, a także obrazy, charakterystyczne dla codziennego życia w 
realnym socjalizmie - kolejki, kartki na żywność, podwyżki cen.


