
NSZZ „Solidarność” Regionu Podbeskidzie

Przed nami kolejna w naszym życiu noc Narodzenia Pańskiego, 
noc wielkiej tajemnicy wcielenia Syna Bożego.  

To czas wiary, nadziei, miłości i duchowego ciepła.

Niech Dzieciątko Jezus przyniesie radość, spokój i odpoczynek,  
a w nowym roku 2020 rozświetla swym niegasnącym Światłem 

nasze codzienne drogi. Niech to będzie czas spełnionych  
marzeń i nadziei.

Zdrowia, sukcesów w życiu osobistym i zawodowym członkom, 
sympatykom oraz przyjaciołom NSZZ „Solidarność”  

w imieniu podbeskidzkiej „Solidarności”

życzy przewodniczący Zarządu Regionu Marek Bogusz

W rocznicę stanu Wojennego
Podbeskidzka „Solidarność” nie zapomniała 

o 38. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego 
w Polsce. – Naszym obowiązkiem jest pamięć 
o tych, którzy byli wtedy wyrzucani z pracy, 
bici, więzieni, mordowani, o tych którzy mimo 
represji działali w podziemnej „Solidarności” 
– podkreśla przewodniczący Zarządu Regionu 
Podbeskidzie Marek Bogusz.

Przed piątkowym południem 13 grudnia 
przedstawiciele podbeskidzkiej „Solidarno-
ści” złożyli kwiaty pod tablicą przy kościele 
Opatrzności Bożej (na zdjęciu), upamięt-
niającą osoby represjonowane w czasie sta-
nu wojennego. W uroczystości tej wzięli 
udział także związkowcy z czechowickie-
go Przedsiębiorstwa Górniczego „Silesia” 
oraz bielskiej spółki ABB (Apena). Wie-
czorem związkowcy wzięli udział w konce-
lebrowanej mszy św. w intencji Ojczyzny, 
odprawionej w bielskim kościele Trójcy 
Przenajświętszej. Eucharystii przewodniczył 

duszpasterz ludzi pracy diecezji bielsko-ży-
wieckiej ks. prałat Józef Oleszko. W mszy 
wzięły udział poczty sztandarowe komisji 
zakładowych NSZZ „Solidarność” z FCA, 
Bultenu, Miejskiego Zakładu Komunikacyj-
nego oraz Zarządu Regionu.

nagroda dla  
Piotra górnego

Na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła 
się doroczna uroczystość wręczenia Nagród im. 
Haliny Krahelskiej. Jednym z dziesięciu laure-
atów tej prestiżowej nagrody został Piotr Gór-
ny, szef „Solidarności” bielskiej spółki Bulten 
Shiloh, a równocześnie założyciel i wieloletni 
przewodniczący regionalnego Klubu SIP.

Nagroda im. Haliny Krahelskiej jest przy-
znawana przez Głównego Inspektora Pracy za 
wybitne osiągnięcia w dziedzinie prewencji za-
grożeń wypadkowych i zawodowych, nadzoru 
i kontroli przestrzegania prawa pracy, wynalaz-
czości, projektowania i wdrażania bezpiecznych 

technik i technologii, a także popularyzacji pra-
wa pracy i ochrony zdrowia pracujących.

W uroczystości na Zamku Królewskim udział 
wzięli przedstawiciele Prezydenta, parlamentu, 
rządu, organów nadzoru i kontroli warunków 
pracy, środowisk naukowych, stowarzyszeń 
działających w ochronie pracy, związków za-
wodowych i organizacji pracodawców. Obecni 
byli m.in. przewodniczący NSZZ „Solidarność” 
Piotr Duda, szef Regionu Podbeskidzie Marek 
Bogusz, Główny Inspektor Pracy Wiesław Łysz-
czek, Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki, 
Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej 
Marlena Maląg i jej zastępca Stanisław Szwed, 
Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej Halina Szymańska, poseł i przewod-
niczący Rady Ochrony Pracy Janusz Śniadek.

Piotr Górny  
(z prawej) odbiera 
Nagrodę im. Haliny Kra-
helskiej z rąk Głównego 
Inspektora Pracy 
Wiesława Łyszczka.

adWentoWa refleksja

niecH Pan BŁogosŁaWi i strzeŻe…
Na początku Adwentu, rozpoczynając rado-

sny czas oczekiwania na narodziny Zbawiciela, 
stanęliśmy przed nową szansą, aby jak najle-
piej przygotować serca na przyjęcie Boga, któ-
ry z miłości do nas sam stał się człowiekiem. 
Podjęliśmy kolejny już raz, tak sądzę, decyzję, 
aby dać Bogu okazję do przemiany naszego ży-
cia, dzięki czemu staniemy się lepszymi ludźmi. 
Adwent to czas, kiedy podejmujemy szlachetne 
postanowienia, aby czynić jeszcze więcej do-
bra. Adwent jest kolejną szansą, by czuwać, by 
nie spać. Czuwanie to trudna sztuka. Wymaga 
nieustannego ćwiczenia się w cnocie wytrwało-
ści. Potrzeba czujności, aby nie przegapić czasu 
zbawienia. Kimś takim, który w tym czasie jest 
nieomylnym drogowskazem jak czuwać, jest św. 
Jan Chrzciciel. To On uczy prostować ścieżki 
naszego życia.

Bóg nie jest taki, jakim Go sobie wyobraża-
my. Często oburzamy się, a nawet gorszymy, bo 
wbrew naszym oczekiwaniom, zamiast groźne-
go sędziego widzimy Tego, który ratuje grzesz-
ników – tych, którzy w naszym mniemaniu 
zdecydowanie zasługują na potępienie. Adwent 
jest czasem, który zaprasza nas do prawdziwej 
radości, bo nasz Pan jest już blisko. Pan, pełen 
dobroci i miłosierdzia, przychodzi, aby nas zba-
wić. To okazja, by stanąć przed Nim w pokorze 
i prosić o zmiłowanie, bo „błogosławiony jest 
ten, kto nie zwątpi”.

Mam nadzieję, że drugą postacią, którą za-
uważyliśmy w Adwencie, jest Maryja. Zwia-
stowanie – choć na pozór jest dla nas pewną 
abstrakcją, to w rzeczywistości niejeden raz już 
je przeżyliśmy. Niebo i ziemia zatrzęsły się i w 
naszym życiu, bo trzeba było porzucić osobistą 
koncepcję życia, zrezygnować z czegoś, co było 
jakby propozycją nie do odrzucenia, bo coś po-
szło nie po naszej myśli i mieliśmy żal do Boga 
albo drugiego człowieka, bo nie rozumieliśmy 
„dlaczego?”. Warto w takich chwilach oddać 
nasze kruche życie w ręce Najwyższego i po-
zwolić Mu działać, powiedzieć Mu nasze „tak”.

Brak zaufania Bogu rodzi bolesne konse-
kwencje. Król Achaz nie ufał ani Bogu, ani pro-
rokowi Izajaszowi. Był zdecydowany prowadzić 
własną politykę, co w efekcie doprowadziło do 

niewoli babilońskiej. Józef w przeciwieństwie 
do Achaza choć czuje lęk i niepokój, przyjmu-
je dany mu znak i zadanie. Taką postawę Bóg 
nagradza swoim błogosławieństwem.

Zapytajmy się samych siebie, jaki był i jaki 
jest mój Adwent? Czy z nadzieją, wiarą i miło-
ścią gotuję drogę dla Pana? Czy jest miejsce dla 
Niego w moim sercu, w mojej rodzinie, w moim 
domu? Czego spodziewam się po tegorocznych 
świętach Bożego Narodzenia? Czy Jezus narodzi 
się w moim życiu wiary?

Podążmy wraz z Maryją i Józefem do Betle-
jem, gdzie trzeba poszukać miejsca dla Jezusa, 
bo nie ma dla Niego miejsca w tylu „gospo-
dach świata”, w tylu krajach i narodach, a nawet 
w polskich rodzinach. Nasz narodowy wieszcz 
Adam Mickiewicz pisał: „Wierzysz, że się Bóg 
zrodził w betlejemskim żłobie, lecz biada ci, je-
żeli nie zrodził się w tobie”.

Chrystus się narodzi, niezależnie od nasze-
go przygotowania. Oby nie powtórzyła się ta 
kompromitująca sytuacja sprzed 2020 lat! Oby-
śmy w wirze świątecznej aktywności nie zapo-
mnieli o najważniejszym: o Jezusie, który ma 
narodzić się w każdym ludzkim sercu. On nie 
chce przyjść na siłę ale czeka na zaproszenie 
i na naszą zgodę.

Jeszcze jedna myśl związana z Nowym Ro-
kiem 2020. Nowy rok to czas, w którym wielu 
ludzi robi różne postanowienia. Może więc war-
to postanowić na progu kolejnego już w naszym 
życiu roku, że dołożymy wszelkich starań, by 
z niewolnika, o którym mówi św. Paweł – nie-
wolnika grzechu, niewolnika własnych zachcia-
nek i ambicji – stać się człowiekiem wolnym, 
wolnym od ziemskich przywiązań, by stać się 
prawdziwym dzieckiem Bożym? Niech w tym 
i w każdym dobrym postanowieniu wspoma-
ga nas Święta Boża Rodzicielka Maryja, a bło-
gosławieństwo Aarona towarzyszy nam przez 
cały rok. Niech zatem nas wszystkich Pan bło-
gosławi i strzeże. Niech rozpromieni oblicze swe 
nad nami, niech nas obdarzy swą łaską. Niech 
zwróci ku nam swoje oblicze i niech nas obda-
rzy pokojem.

Ks. ZBIGNIEW POWADA
KAPElAN NsZZ „sOlIDArNOść”

kolędoWanie W zarządzie regionu

W poniedziałek 16 grudnia w siedzibie pod-
beskidzkiej „Solidarności” odbyło się spotkanie 
opłatkowe członków Zarządu Regionu i Regio-
nalnej Komisji Rewizyjnej z udziałem zapro-
szonych gości.

Wśród gości byli kapelani Solidarno-
ści, księża prałaci Zbigniew Powada i Jó-
zef Oleszko, wiceminister rodziny Stanisław 
Szwed, a także przedstawiciele zakładowych 
organizacji związkowych. Był to czas na 
świąteczną refleksję, na życzenia połączone 

z łamaniem się opłatkiem i na wspólne ko-
lędowanie.

– Dziękuję wam, że podtrzymujecie tę pięk-
ną chrześcijańską tradycję spotkania opłatko-
wego, wspólnego kolędowania i radosnego 
oczekiwania na przyjście Chrystusa. Jest to 
tym ważniejsze, że coraz częściej słyszymy 
o jakimś enigmatycznym „zimowym święcie”, 
o „gwiazdce”, o „święcie radości”, a to co naj-
ważniejsze gdzieś zanika – mówił do zebranych 
ks. prałat Józef Oleszko.



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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PlUrAlIZM ZA KrATAMI

„SOlIdArNOść”  
w wIĘZIeNNIcTwIe

W końcu funkcjonariusze mają wybór, 
a dotychczasowe związki zyskują konkuren-
cję, która nieco zburzy dotychczasowy błogo-
stan i marazm związkowców w naszej służbie 
– mówi chorąży Andrzej Kołodziejski. Pod 
koniec listopada został on wybrany przewod-
niczącym „Solidarności” Służby Więziennej 
Okręgu Katowickiego.

Już dziś kierowana przez Andrzeja Koło-
dziejskiego Międzyzakładowa Organizacja 
NSZZ „Solidarność” Funkcjonariuszy i Pra-
cowników Służby Więziennej Okręgu Katowic-
kiego obejmuje swym zasięgiem 10 jednostek 
z terenu całego województwa śląskiego. – Lada 
moment dołączą kolejne placówki. To dowód, 
że nasi funkcjonariusze oczekują zmian i chcą 
wykorzystać możliwości, jakie daje im wpro-
wadzenie pluralizmu związkowego w służbach 
mundurowych – tłumaczy szef „Solidarności” 
śląskiej Służby Więziennej.

Andrzej Kołodziejski ma 39 lat (tyle, co 
„Solidarność” – mówi z uśmiechem). Z wię-
ziennictwem jest związany od 2005 r. – wte-
dy rozpoczął służbę w Areszcie Śledczym 
w Bielsku-Białej. Z tą placówką, będącą 
obecnie Oddziałem Zewnętrznym Zakładu 
Karnego w Cieszynie, związany jest do dziś. 
Od samego początku należał też do związków 
zawodowych, a dokładniej do NSZZ Funkcjo-
nariuszy i Pracowników Więziennictwa, bo 
tylko taki – zgodnie z obowiązującymi aż do 
października br. przepisami – mógł działać 
w tych placówkach. Był aktywny, pełen ener-
gii i pomysłów, a do tego należał do związko-
wej „młodzieży”, która mogła rozruszać nieco 
zmurszałe i niemrawe struktury coraz częściej 
nazywane „betonem”. Zdobył zaufanie wśród 
swych współpracowników, którzy wybrali go 
przewodniczącym Okręgu Śląskiego NSZZ 
FiPSW. – Mieliśmy wszyscy nadzieję, że coś 
się zacznie dziać, coś zmieniać. Zaczęło nam 
przybywać członków, szybko staliśmy się wio-
dącym okręgiem w naszym związku. To chyba 
nie spodobało się starym, „zasłużonym” działa-
czom – opowiada Andrzej Kołodziejski.

Za „szkodzenie związkowi zawodowemu” 
Andrzej Kołodziejski został najpierw odwołany 
z grona delegatów na krajowy zjazd związku, 
podobnie jak niemal wszyscy pozostali re-
prezentanci Okręgu Katowickiego. Później 
odgórnie odwołano go także z funkcji prze-
wodniczącego Oddziału. – To był najlepszy 

przykład „demokracji” wewnątrzzwiązkowej: 
kto inny wybierał mnie na przewodniczącego, 
a kto inny zadecydował, by mnie odwołać – 
mówi z goryczą Kołodziejski.

Przygodę z NSZZ Funkcjonariuszy i Pra-
cowników Więziennictwa zakończył – nie 
ze swej woli – w czerwcu tego roku, gdy po 
prostu… wyrzucono go z tego związku. – Już 
wcześniej widziałem, że te struktury są na tyle 
skostniałe, że nie potrafią już efektywnie repre-
zentować interesów funkcjonariuszy. Trudno 
się temu dziwić, skoro we władzach byli naj-
częściej starsi funkcjonariusze. Część z nich 
zaczynała służbę jeszcze w czasach PRL-u. 
Z pewnością usypiająco działał na nich brak 
jakiejkolwiek konkurencji. To efekt monizmu 
związkowego, jaki na mocy prawa funkcjono-
wał do niedawna w służbach mundurowych. 
Teraz nareszcie możemy to zmienić – tłuma-
czy Kołodziejski.

Od dłuższego czasu – gdy już był pew-
ny, że w istniejących strukturach związko-
wych niczego nie zdziała – miał stały kontakt 
z Markiem Boguszem, szefem podbeskidzkiej 
„Solidarności”. Niecierpliwie (ale na pewno nie 
bezczynnie) czekał na mające nastąpić zmia-
ny przepisów.

Był doskonale przygotowany: wprowadza-
jąca pluralizm związkowy nowelizacja ustaw 
o Policji, Straży Granicznej i Służbie Więzien-
nej weszła w życie 27 października tego roku, 
a już dzień później Andrzej Kołodziejski za-
rejestrował w Regionie Podbeskidzie Między-
zakładową Organizację NSZZ „Solidarność” 
Funkcjonariuszy i Pracowników Służby Wię-
ziennej Okręgu Katowickiego.

Jako pierwsi w kraju skorzystali ze zmian 
przepisów, ale już wkrótce za nimi poszli 
następni, m.in. funkcjonariusze z Koszalina 
i Białegostoku. – Wiem, że w szeregu innych 
naszych jednostek trwają przygotowania do 
powołania „Solidarności”. Nareszcie coś 
się ruszy! – nie kryje radości Andrzej Ko-
łodziejski.

Ze swego doświadczenia wie, że „Solidar-
ność” będzie miała sporo pracy za kratami, bo 
jest mnóstwo spraw, którymi musi się zająć au-
tentyczna reprezentacja funkcjonariuszy Służby 
Więziennej. – W pierwszej kolejności chcemy 
przypilnować realizacji przez resort sprawiedli-
wości zapowiedzianej 500-złotowej podwyż-
ki wynagrodzeń od stycznia przyszłego roku 
– zapowiada Andrzej Kołodziejski. 

Szef „Solidarności” śląskiej Służby Więziennej chor. Andrzej Kołodziejski przed bramą bielskiego aresztu.

TrOPAMI POdZIeMNeJ SOlIdArNOścI

W sobotę 14 grudnia na ulicach Bielska-
-Białej odbyła się trzecia edycja Gry Miej-
skiej „Tropami Solidarności”, zorganizowana 
w związku z przypadającą dzień wcześniej 
38. rocznicą wprowadzenia stanu wojennego 
w Polsce. W grze wzięło udział blisko 60 osób, 
uczniów szkół średnich Bielska-Białej, zorga-
nizowanych w piętnastu zespołach.

Gra rozpoczęła się przy historycznej siedzi-
bie podbeskidzkiej „Solidarności” przy ulicy 
Partyzantów, a zakończyła w budynku przy 
ulicy Asnyka, gdzie dzisiaj mieszczą się biura 
Zarządu Regionu. Po drodze uczestnicy gry 
musieli się zmierzyć z wieloma zadaniami, 
m.in. wydrukować ulotki w podziemnej dru-
karni, wymalować transparenty na nielegalną 
manifestację, zorganizować kolportaż gazetek, 
uszyć strajkowe opaski, przerzucić z Bielska 
do Białej plecak pełen wydanych poza cenzurą 
książek, przejść w demonstracji przez centrum 
miasta, unikając spotkania z zomowcami i taj-
niakami, rozwiązać quiz sprawdzający wiedzę 
o tamtych czasach….

Z wykonaniem tych zadań najlepiej po-
radził sobie 4-osobowy zespół „Asnyk”, re-
prezentujący Liceum Ogólnokształcącego im. 
Adama Asnyka. Tuż za nimi uplasowała się 
grupa „Kapela gra” złożona z uczniów LO im. 
Stefana Żeromskiego. Trzecią nagrodę zdo-
był zespół „Drugi Szereg” z V Liceum Ogól-
nokształcącego. Kolejne miejsca zajęły grupa 
„Train Heroes” (także LO im. Żeromskiego) 
oraz reprezentacja Zespołu Szkół Technicz-
nych i Handlowych.

– Organizując tę grę chcieliśmy upamiętnić 
tragiczną rocznicę wprowadzenia stanu wo-
jennego w Polsce, a zarazem upowszechnić 
wśród młodych ludzi wydarzenia, jakie wów-

czas rozgrywały się na terenie Bielska-Białej 
i Podbeskidzia. Niestety, w programach na-
uczania najczęściej nie ma na to zbyt wie-
le miejsca – tłumaczy Bogdan Szozda, szef 
stowarzyszenia „Podbeskidzie Wspólna Pa-
mięć”, które było głównym organizatorem 
gry. Podkreśla on, że w trakcie wykonywania 
kolejnych zadań młodzi ludzie mieli okazję 
spotkać się z działaczami podziemnej „Soli-
darności”, poznać ich życiorysy, wysłuchać 
relacji z tamtych trudnych czasów.

Współorganizatorami gry była podbe-
skidzka „Solidarność”, Związek Harcerstwa 
Rzeczypospolitej oraz katowicki oddział 
Instytutu Pamięci Narodowej. Wsparcia 
w przeprowadzeniu tego przedsięwzięcia 
udzielili m.in. Urząd Miejski w Bielsku-Bia-
łej, Regionalny Ośrodek Kultury, Towarzy-
stwo Miłośników Ziemi Bielsko-Bialskiej 
oraz bielskie parafie św. Mikołaja i Trójcy 
Przenajświętszej. Honorowy patronat nad 
III Grą Miejską „Tropami Solidarności” ob-
jął Przewodniczący Rady Miejskiej Bielska-
-Białej Janusz Okrzesik.

Gra rozpoczęła się przed historyczną siedzibą podbeskidzkiej „Solidarności” z 1989 roku przy ulicy Partyzantów 59.

Kulminacyjnym momentem gry było przejście jej uczest-
ników w manifestacji ulicą 11 Listopada i starcie z „si-
łami porządkowymi” z czasów PRL-u.
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