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„Antysocjalistyczna orgia…”

Parlament „Solidarności” w Bielsku-Białej

KRAJOWY ZJAZD
POD DĘBOWCEM

To będzie bezprecedensowe wydarzenie: w Bielsku-Białej odbędą się obrady XXVII Kra-
jowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”. Zgodnie ze statutem krajowy zjazd jest 
najwyższą władzą stanowiącą w naszym związku. W trakcie bielskich obrad delegaci wy-
biorą przewodniczącego „Solidarności” oraz członków Komisji Krajowej na czteroletnią 
kadencję.

Wyróżnienie i wyzwanie
- Nie mam wątpliwości, że wybranie Bielska-Białej na 

miejsce sprawozdawczo-wyborczego zjazdu jest wielkim 
wyróżnieniem dla naszego regionu, docenieniem jego do-
tychczasowej działalności i aktywno-
ści, zarówno na szczeblu regionalnym 
jak i ogólnokrajowym - mówi Marek 
Bogusz, przewodniczący podbe-
skidzkiej „Solidarności”. Pod-
kreśla przy tym, że przygo-
towanie obrad krajowe-
go zjazdu jest nie tylko 
wyróżnieniem, ale też 
wielkim, skomplikowa-
nym przedsięwzięciem 
organizacyjnym. Trze-
ba sobie uświadomić, że 
do Bielska-Białej przy-
jedzie ponad trzystu de-
legatów z całej Polski i 
drugie tyle gości, obser-
watorów i osób z obsłu-
gi obrad. Wszystkim trzeba zapewnić noclegi, przewozy, 
wyżywienie, a nade wszystko jak najlepsze warunki do 
obrad. Przygotowania do zjazdu trwają już wiele miesię-
cy, a wszystkie prace organizacyjne są wykonywane przez 
związkowców równolegle z wypełnianiem przez nich co-
dziennych statutowych obowiązków. Już wkrótce będzie 
można ocenić efekty ich wysiłku.

Modlitwa przed obradami
Na miejsce obrad bielskiego Krajowego Zjazdu Dele-

gatów wybrana została nowa hala widowiskowo-sporto-
wa pod Dębowcem. Obiekt ten był wizytowany i zaakcep-
towany przez przedstawicieli Komisji Krajowej. Obrady 
zaplanowano na dwa dni: środę i czwartek 8 i 9 paździer-
nika. W przeddzień zjazdu - we wtorek o 19.30 - w biel-

skiej katedrze pw. św. Mikołaja odprawiona zostanie msza 
święta w intencji delegatów i pomyślnych obrad. Przewod-
niczyć jej będzie biskup Tadeusz Rakoczy. 

Warto wiedzieć, że w zjeździe - jako obserwatorzy - 
uczestniczyć mogą wszyscy członkowie 

„Solidarności”. Ze względów organi-
zacyjnych konieczne jest jednak ich 

wcześniejsze zgłoszenie w Zarzą-
dzie Regionu Podbeskidzie po-

przez macierzyste organiza-
cje zakładowe. 

Nasi                         
reprezentanci
W zjeździe uczestni-

czyć będzie ponad trzy-
stu delegatów, wybra-
nych podczas regional-
nych zebrań delegatów 
we wszystkich związ-
kowych regionach Pol-
ski. Będzie wśród nich 

dziesięcioosobowa reprezentacja gospodarzy, czyli Pod-
beskidzia. Siedmiu z nich wybranych zostało podczas re-
gionalnego zebrania delegatów - są to: Andrzej Biegun 
(Browar Żywiec), Mirosław Brzuśnian (Tauron Dystry-
bucja Bielsko-Biała), Piotr Górny (Bulten Bielsko-Bia-
ła), Barbara Janoszek (Delphi Jeleśnia), Marek Pikuła 
(Synthos Oświęcim), Wanda Stróżyk (Fiat Auto Poland 
Bielsko-Biała) i Stanisław Szwed (Fabryka Pił i Narzę-
dzi Bielsko-Biała). Mandaty delegatów otrzymali także 
automatycznie: przewodniczący ZR Marek Bogusz (Tau-
ron Wytwarzanie Serwis Bielsko-Biała), szef Sekretaria-
tu Górnictwa i Energetyki Kazimierz Grajcarek (PG Si-
lesia Czechowice-Dziedzice) oraz przewodniczący Se-
kretariatu Metalowców Bogdan Szozda (Fiat Auto Po-
land Bielsko-Biała). 

Już wkrótce w Hali Pod Dębowcem w Bielsku-Białej 
spotkają się związkowcy z całej Polski, by uczestniczyć w 
obradach XXVII Krajowego Zjazdu Delegatów. Warto 
przy tej okazji przypomnieć historyczny, pierwszy zjazd 
naszego związku. Nazwano go Parlamentem Wolnej Pol-
ski - po raz pierwszy od 1945 roku Polacy mogli demo-
kratycznie wybrać swoje przedstawicielstwo. 

I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” obra-
dował w dwóch turach: od 5 do 10 września i od 26 wrze-
śnia do 7 października 1981 w Hali Olivii w Gdańsku.  Za-
daniem delegatów było wybrać władze krajowe, wprowadzić 
poprawki do statutu oraz opracować program „Solidarności”. 
KZD był jednym z najważniejszych wydarzeń w okresie le-
galnej działalności „Solidarności”. 

W obradach uczestniczyło 896 delegatów z 38 Regionów. 
Najwięcej delegatów miały regiony śląsko-dąbrowski (106) i 
Mazowsze (92), a najmniej Kędzierzyn-Koźle, Ziemia Kut-
nowska i Chełm (po 3), Nysę i Federację Tarnobrzeską (2). 
Przewodniczącym Prezydium Zjazdu podczas pierwszej tury 
był Tadeusz Syryjczyk z regionu Małopolska, a podczas dru-
giej tury Jerzy Buzek, reprezentujący śląsko-dąbrowską „Soli-
darność”. W trakcie obrad na przewodniczącego Komisji Kra-
jowej wybrano Lecha Wałęsę, który otrzymał ponad 55 pro-
cent głosów. Jego bardziej radykalni kontrkandydaci - Ma-
rian Jurczyk, Andrzej Gwiazda i Jan Rulewski, otrzymali ko-
lejno 24, 9 i  6 procent głosów. 

I KZD odbywał się w atmosferze pełnej demokracji, któ-
ra powodowała łamanie porządku obrad, odstępowanie od 
wytyczonych kierunków dyskusji oraz przedłużanie czasu 
obrad. Mimo to wynik pracy Zjazdu był imponujący: pod-
czas 18-dniowych obrad I KZD przyjął ponad 70 dokumen-
tów, uchwalił poprawki do statutu i wybrał naczelne władze 
Związku. Do najważniejszych uchwalonych dokumentów na-
leżały: Uchwała Programowa, Deklaracja I Zjazdu Delega-
tów, uchwała w sprawie obrony samorządu pracowniczego 
oraz Posłanie do ludzi pracy Europy Wschodniej. 

Obrady I KZD odbiły się echem w krajach socjalistycz-
nych, zwłaszcza w ZSRR. Organizowano nawet „spontanicz-
ne” wiece, na których potępiano „Posłanie...”, a sowiecka ga-
zeta „Prawda” z 11 września 1981 roku określiła zjazd mia-
nem „antysocjalistycznej i antyradzieckiej orgii”. 

Zgodnie z ówczesnym statutem „Solidarności” krajowe 
zjazdy miały być organizowane co dwa lata. Stało się jed-
nak inaczej: dwa miesiące po zakończeniu obrad I Krajowe-
go Zjazdu Delegatów komunistyczne władze wprowadziły 
w Polsce stan wojenny, zawieszając, a następnie delegalizu-
jąc „Solidarność”. To sprawiło, że drugi zjazd „Solidarności” 
odbyć się mógł dopiero w kwietniu 1990 roku. Zorganizowa-
no go znowu w gdańskiej Hali Olivia. 


