
NSZZ „Solidarność” Regionu Podbeskidzie

Marszałek gościeM związkowców
W środę 21 sierpnia w siedzibie Zarządu Re-

gionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” gościł 
marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski, 
który odwiedził Bielsko-Białą na zaproszenie 
senatora Andrzeja Kamińskiego.

Na początku spotkania przewodniczący 
podbeskidzkiej „Solidarności” Marek Bogusz 
przekazał gościowi góralski kapelusz z logiem 
naszego związku. – Dziękujemy za to, że znalazł 
pan marszałek czas na spotkanie tu, w matecz-
niku podbeskidzkiej „Solidarności”, by rozma-
wiać o sprawach najważniejszych dla Polski, 
najważniejszych dla wszystkich nas – powie-
dział Marek Bogusz.

W trakcie spotkania, w którym uczestniczyli 
m.in. przedstawiciele naszego związku, mar-
szałek mówił o wartościach, których musimy 
wspólnie bronić. – Jesteśmy w trudnej sytuacji 
historycznej, ale myślę, że damy sobie z tym 
radę. Musimy dać wspólnie opór przeciwko tym, 
którzy działają przeciwko Kościołowi – powie-
dział Karczewski. Przywołał przy tym słowa 
kard. Stefana Wyszyńskiego, że jeżeli ktoś chce 
zaatakować Polskę, zacznie od ataku na Kościół. 
– Wielki człowiek, Prymas Tysiąclecia powie-
dział nam, czego musimy bronić – naszych 
wartości, w których zostaliśmy wychowani – 

i bronić również Polski, bo ta Polska została 
wybudowana na tych wartościach – zaznaczył.

Marszałek Senatu akcentował, że Kościół 
i wiara zespalały, łączyły i wzmacniały Pola-
ków zarówno w czasach zaborów, jak i cza-
sach komunistycznych. – Natomiast ci, którzy 
byli w tym Kościele, którzy również tam funk-
cjonowali, byli przygarnięci, odwracają się od 
Kościoła, od tych wartości. My nie odwracamy 
się, nie powinniśmy się odwracać – zaapelo-
wał marszałek Senatu. W trakcie spotkania mó-
wił także o wprowadzonych w ostatnich latach 
programach prospołecznych, które mają m.in. 
poprawić sytuację pracowników oraz wzmoc-
nić rodziny.

zMarł Janusz Bargieł
12 września 2019 r. w wieku 68 lat zmarł 
Janusz Bargieł, jeden z najważniejszych 
działaczy podziemnej „Solidarności” 
w Bielsku-Białej.

Janusz Bargieł w 1981 r. pracował w pod-
beskidzkim Zarządzie Regionu NSZZ „So-
lidarność” jako prawnik, wówczas był też 
redaktorem pisma Wszechnicy Związkowej 
pt. „Moim Zdaniem”. Po wprowadzeniu sta-
nu wojennego był najdłużej internowanym 
działaczem związkowym z Podbeskidzia – 
zatrzymany 13 grudnia 1981 r. przebywał 
w ośrodkach odosobnienia w Jastrzębiu-Sze-
rokiej, Nowym Łupkowie, Rzeszowie i Kiel-
cach. Zwolniony z internowania został 23 
grudnia 1982 r.

Po odzyskaniu wolności był redaktorem 
i wydawcą podziemnych pism „Bez Knebla” 
i „Antidotum” oraz współpracownikiem biu-
letynów „Solidarność Podbeskidzia” „Agen-
cja Informacyjna S” oraz „KAT Krajowa 

Agencja Tere-
nowa”. Za swą 
d z i a ł a l n o ś ć 
był inwigilo-
wany i zatrzy-
mywany przez 
SB, a w jego 
domu w Wil-
kowicach wie-
l o k r o t n i e 
przeprowadza-
no rewizje.

24 maja 1983 r. został ukarany przez 
Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezyden-
cie Bielska-Białej miesięcznym aresztem 
za ułożenie kwietnego krzyża przy koście-
le Opatrzności Bożej w Bielsku-Białej.  
1 września 1985 r. pod zarzutem kolportażu 
wydawnictw podziemnych został areszto-
wany, a następnie skazany przez Sąd Rejo-
nowy w Bielsku-Białej na rok pozbawienia 
wolności. 

W latach 1987-1989 był przedstawicie-
lem Komisji Interwencji i Praworządności 
„S” na Podbeskidziu, udzielając bezpłatnych 
porad prawnych represjonowanym działa-
czom związkowym.

Za swą podziemną działalność Janusz 
Bargieł został uhonorowany tytułem „Za-
służony dla Solidarności Podbeskidzia” 
(2005) oraz odznaczony Krzyżem Wol-
ności i Solidarności (2017). Jego biogram 
został opublikowany w trzecim tomie „En-
cyklopedii Solidarności” – egzemplarz 
tego wydawnictwa miał odebrać podczas 
uroczystej promocji, zorganizowanej 10 
września br. przez katowicki Oddział IPN. 
Wówczas przebywał już w szpitalu. Zmarł 
dwa dni później…

W styczniu 2017 roku prezes IPN Jarosław Szarek 
odznaczył Janusza Bargieła Krzyżem Wolności i 
Solidarności, przyznanym mu przez prezydenta RP 
Andrzeja Dudę.

śladaMi  
solidarności

W poniedziałek 30 września o godz. 17.00 
w Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej od-
będzie się kolejne, comiesięczne spotkanie z cy-
klu „Bielskie spotkania z historią najnowszą”. 
Tym razem Artur Kasprzykowski z katowic-
kiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej 
omówi projekt, zatytułowany „Spacerownik 
bielski. Śladami »Solidarności« lat 1980-1990 
w Bielsku-Białej”.

Tajemniczy „Spacerownik…” ma być ro-
dzajem przewodnika po miejscach w Bielsku-

-Białej, związanych z historią podbeskidzkiej 
„Solidarności” w latach 1980-1990. Znajdą się 
tam zakłady, uczestniczące w strajkach w sierp-
niu 1980 roku, kolejne siedziby regionalnych 
władz „Solidarności”, miejsca związkowych 
demonstracji, punkty pomocy represjonowanym, 
kościoły wspierające zdelegalizowaną „Solidar-
ność”, a także współczesne upamiętnienia tam-
tych dziejów. Łącznie wybranych zostało blisko 
30 takich punktów na terenie miasta. Podczas 
spotkania obok przedstawienia solidarnościo-
wej historii kolejnych punktów na mapie miasta 
prezentowane będą fotografie, związane z tymi 
miejscami – zarówno archiwalne, jak również 
współczesne. 

PodBeskidzie  
w encYkloPedii

We wtorek 10 września w siedzibie śląsko-
-dąbrowskiej „Solidarności” odbyła się promo-
cja trzeciego tomu „Encyklopedii Solidarności”, 
wydanego przez Instytut Pamięci Narodowej.

W spotkaniu tym wziął udział przyby-
ły z USA (!) Kazimierz Szmigiel (na zdjęciu), 
działacz „Solidarności” bielskiej Fabryki Samo-
chodów Małolitrażowych, jeden z sygnatariuszy 
porozumienia, kończącego 6 
lutego 1981 r. podbeskidz-
ki strajk generalny. Tuż po 
wprowadzeniu stanu wojen-
nego Kazimierz Szmigiel zo-
stał aresztowany, a następnie 
skazany na 5 lat więzienia za 
próbę kontynuowania działal-
ności związkowej. Po wyjściu 
na wolność pozbawiony moż-
liwości pracy wyemigrował 
wraz z rodziną do Stanów 
Zjednoczonych. Biogram, 
opisujący – z konieczności 
bardzo skrótowo – jego dzia-
łalność, został opublikowany 
we wspomnianym trzecim to-
mie „Encyklopedii Solidar-
ności”. Znaleźć tam można 
także notki biograficzne in-
nych działaczy i przyjaciół 
podbeskidzkiej „Solidarno-
ści” – Grzegorza Gołdyni, 
Józefa Łopatki, Krzysztofa 
Paszka, ks. Zbigniewa Po-
wady, Kazimiery Sakaluk, 

Teresy Szafrańskiej i Zdzisława Szczura, a tak-
że nieżyjących już dziś Janusza Bargieła i Mie-
czysława Machowiaka. W tomie znalazły się też 
związane z naszym regionem hasła, dotyczące 
tytułów prasowych („Bibuła”, „Dzwonek”, „In-
formator FSM”, „Kurierek Bielski”), a także 
nota, poświęcona bielskiej parafii św. Mikołaja.

Łącznie w wydanych dotąd drukiem trzech 
tomach „Encyklopedii Solidarności” znalazło 
się blisko 4000 haseł i biogramów, w tym 57 
związanych z regionem Podbeskidzie. IPN pla-
nuje kontynuację tego przedsięwzięcia i druk 
kolejnych tomów „Encyklopedii Solidarności”.

świat PracY na JasneJ górze

W dniach 14 i 15 września odbyła się XXXVII Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy 
na Jasną Górę, zapoczątkowana w 1983 roku przez ks. Jerzego Popiełuszkę, dziś 
błogosławionego patrona NSZZ „Solidarność”.

W tegorocznej pielgrzymce wzięło udział oko-
ło 20 tysięcy osób z całej Polski – głównie byli to 
członkowie i sympatycy „Solidarności”. Wśród 
nich było blisko trzystu związkowców z Regionu 

Podbeskidzie. Wśród gości był premier Mateusz 
Morawiecki. Po raz pierwszy w historii tych piel-
grzymek w modlitwie ludzi pracy uczestniczył 
urzędujący szef rządu Rzeczypospolitej.



Rajd „SolidaRności” na pogRaniczu…
Blisko stu związkowców i członków ich ro-

dzin wzięło udział w sobotę 7 września w tra-
dycyjnym dorocznym Ogólnopolskim Rajdzie 
„Solidarności”, zorganizowanym przez podbe-
skidzkich związkowców przy wsparciu Komi-
sji Krajowej NSZZ „Solidarność”. W tym roku 
rajdowe trasy prowadziły szlakami Beskidu Ży-
wieckiego na szczyt Wielkiej Raczy na polsko-
-słowackiej granicy.

Wbrew niepokojącym prognozom pogoda 
dopisała, podobnie jak i humory wszystkich 
uczestników. Na rajdowej mecie, usytuowanej 
przy schronisku turystycznym na Wielkiej Raczy, 
polową mszę św. dla związkowców i ich rodzin 
odprawił ks. Mateusz Dudkiewicz z bielskiej pa-
rafii Najświętszego Serca Pana Jezusa. Tam też 

organizatorzy rajdu, w tym szef podbeskidzkiej 
„Solidarności” Marek Bogusz, wręczyli pucha-
ry dla najlepszych zespołów. Puchar Przewod-
niczącego Komisji Krajowej dla najliczniejszej 
drużyny po raz kolejny przypadł związkowcom 
z „Solidarności” spółki Proseat z Bielska-Białej 
– była to 40-osobowa grupa zorganizowana przez 
szefa tej organizacji Rafała Tyrałę.

Z kolei puchar Przewodniczącego ZR za po-
konanie najdłuższej trasy przypadł reprezen-
tacji związkowców z bielskiej spółki ABB (d. 
Apena), którzy na szczyt Wielkiej Raczy dotarli 
po pokonaniu blisko 15-kilometrowej drogi ze 
Zwardonia. Był też konkurs wiedzy turystycz-
nej, który wygrał Paweł Łabuz z „Solidarności” 
żywieckiej spółki Sews Cabind.

– Serdecznie dziękuję wszystkim uczestni-
kom rajdu, którzy wyruszyli na rajdowe szla-
ki i zdecydowali się razem z nami aktywnie 

spędzić tę wrześniową sobotę. Do zobacze-
nia za rok – powiedział po zakończeniu rajdu 
Marek Bogusz.

Rocznicowa  
modlitwa

W piątek 30 sierpnia w przeddzień 39. rocz-
nicy podpisania Porozumień Sierpniowych 
w kościele Trójcy Przenajświętszej w Bielsku-
-Białej odprawiona została msza św. w inten-
cji „Solidarności” i wszystkich związkowców 
z Regionu Podbeskidzie.

Koncelebrowanej mszy przewodniczył 
proboszcz parafii, a równocześnie diecezjal-
ny duszpasterz ludzi pracy ks. prałat Józef 
Oleszko. We wspólnej modlitwie wzięli udział 
członkowie „Solidarności” z różnych stron 
Podbeskidzia wraz z przedstawicielami Pre-

zydium Zarządu Regionu oraz pocztami sztan-
darowymi.

Po zakończeniu Eucharystii była okazja do 
uczczenia relikwii Patrona „Solidarności” bł. 
ks. Jerzego Popiełuszki.

SKontaKtuj SiĘ z nami
Osoby zainteresowane przynależnością do związku zawodowego lub mające problemy w swoich zakładach 
pracy proszone są o kontakt z Zarządem Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” lub terenowymi oddziałami 
naszego związku.

ZARZĄD REGIONU PODBESKIDZIE  
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
43-300 Bielsko-Biała, ul. Adama Asnyka 19

Sekretariat 
tel. 33 812-67-90 
e-mail: bbial@solidarnosc.org.pl
Dział Rozwoju Związku 
tel. 33 812-67-90, 530 760 060 
e-mail: drz.bbial@solidarnosc.org.pl
Dział Szkoleń 
tel. 33 812-67-52 
e-mail: skarb.bbial@solidarnosc.org.pl
Dział Prawny 
tel. 33 812-67-53 
e-mail: prawnicy.bbial@solidarnosc.org.pl

SIEDZIBY ODDZIAŁÓW
Cieszyn, ul. Głęboka 58 
Przewodniczący – Michał Marek,  
tel. 609 436 566
Oświęcim, ul. Śniadeckiego 21
Koordynator – Joanna Czerwik,  
tel. 33 842-57-67
Skoczów, ul. Bielska 18 
Przewodniczący – Czesław Chrapek,  
tel. 696 600 333
Sucha Beskidzka, ul. Semika 1
Koordynator – Beata Mażul,  
tel. 668 973 092 
Żywiec, Al. Piłsudskiego 56
Przewodniczący – Andrzej Madyda,  
tel. 603 769 965
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Rośnie płaca  
minimalna

Rząd podjął decyzję o podniesieniu minimal-
nego wynagrodzenia w 2020 roku do wysokości 
2600 zł. Oznacza to, że minimalne wynagrodze-
nie w relacji do przeciętnego wynagrodzenia 
osiągnie poziom 50 proc.

Taka decyzja jest realizacją jednego ze sztan-
darowych postulatów NSZZ „Solidarność”, 
który w formie obywatelskiej inicjatywy usta-
wodawczej złożyliśmy już w 2011 roku. Wtedy 
koalicja PO-PSL wyrzuciła ten projekt do kosza 
razem z ponad 200 tys. podpisów.

Większy niż pierwotnie planowany wzrost 
płacy minimalnej to również efekt prowadzo-
nego od kilku miesięcy dwustronnego dialo-
gu pomiędzy Rządem i NSZZ „Solidarność” 
w ramach tzw. „Piątki Solidarności”. Udało się 

w ostatnim czasie m.in. wyłączyć z płacy mi-
nimalnej dodatki stażowe, przyspieszyć wzrost 
wskaźnika naliczania zakładowego funduszu 
socjalnego, zwiększyć środki na podwyżki 
w sferze finansów publicznych, ustanowić lep-
szą ochronę przed bezprawnym zwolnieniem, 
czy przywrócić pluralizm związkowy w służ-
bach mundurowych.

Z satysfakcją należy też odnotować zapo-
wiedź dalszego wzrostu minimalnego wynagro-
dzenia. To pierwsza taka sytuacja, gdzie tempo 
wzrostu zostało określone w perspektywie kil-
kuletniej.

Ciągle otwartym problemem pozostaje 
wprowadzenie emerytur stażowych, a więc 
możliwości przechodzenia na emeryturę po 
przepracowaniu 40 lat przez mężczyzn i 35 lat 
przez kobiety bez względu na wiek.

PIOtR DUDA
PRZEWODNIcZĄcY KK NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

Związkowcy na szlakach prowadzących na Wielką Raczę.

Pamiątkowe zdjęcie po polowej mszy św. odprawionej przy polsko-sło-
wackiej granicy.

Związkowcy ze spółki Proseat – zdobywcy pucharu dla najliczniejszej raj-
dowej grupy.

Najdłuższą trasę pokonali rajdowcy z „Solidarności” spółki  
ABB-Apena. 

popieRamy abp. jĘdRaSzewSKiego
W pełni popieramy Metropolitę Krakowskie-

go Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, któ-
ry jednoznacznie wskazał na zagrożenia, jakie 
niesie ze sobą obca naszej tożsamości i tradycji 
ideologia LGBT (…).  Nie możemy pozwolić, 
byśmy ze swoimi poglądami oraz przywiąza-
niem do naszej wiary i tradycji stali się dys-
kryminowaną mniejszością we własnym kraju 
– podkreślili związkowcy z Podbeskidzia w sta-
nowisku, przyjętym 26 sierpnia 2019 roku.

Poniżej publikujemy pełny tekst stanowiska 
Prezydium Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ 
„Solidarność”, przyjętego 26 sierpnia 2019 roku:

Niezależny Samorządny Związek Zawodo-
wy „Solidarność” w swym działaniu zawsze 
– od 39 lat – kieruje się wartościami chrześci-
jańskimi i katolicką nauką społeczną. Nie może 
nam być obojętna sytuacja w naszej Ojczyź-
nie, gdzie coraz częściej wyznawane przez nas 
wartości są wyszydzane, a promowane są za-
chowania obce naszej wierze i tradycji. Docho-
dzi do sytuacji, że osoby, które zdecydowanie 
i otwarcie opowiadają się po stronie wartości 
chrześcijańskich, są wykpiwane, zastraszane, 
szykanowane.

W pełni popieramy Metropolitę Krakowskie-
go Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, któ-
ry jednoznacznie wskazał na zagrożenia, jakie 
niesie ze sobą obca naszej tożsamości i tradycji 

ideologia LGBT. Szanujemy godność każdego 
człowieka i jego prawo do własnych wyborów, 
ale nie możemy milczeć, gdy obserwujemy bez-
względną ekspansję obcej nam ideologii przy 
równoczesnym obrażaniu naszych uczuć i na-
szej wiary, przy wykpiwaniu instytucji rodziny, 
przy deprecjonowaniu postaw patriotycznych. 
Nie możemy pozwolić, byśmy ze swoimi po-
glądami oraz przywiązaniem do naszej wiary 
i tradycji stali się dyskryminowaną mniejszością 
we własnym kraju.

Pragniemy przekazać Księdzu Arcybisku-
powi Markowi Jędraszewskiemu nasze podzię-
kowanie za mądre, prawdziwe słowa i wyrazić 
naszą pełną z Nim solidarność. Zapewniamy, 
że zawsze będziemy się opowiadać po stronie 
wartości chrześcijańskich i swym codziennym 
działaniem potwierdzać ten nasz wybór. Zo-
bowiązuje nas do tego nie tylko nasz Statut, 
ale przede wszystkim nasze sumienie i nasza 
wiara. Takiej postawy wymaga też od nas nasz 
Patron – Błogosławiony Ksiądz Jerzy Popie-
łuszko!

Blisko ćwierć wieku temu na naszej, beskidz-
kiej ziemi Ojciec Święty wołał, że Polsce nade 
wszystko potrzeba dziś ludzi sumienia, ludzi 
wiernych drogowskazowi, jakim jest Chrystu-
sowy krzyż. Słowa te są nadal aktualnie, może 
nawet bardziej niż w 1995 roku.
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