
NSZZ „Solidarność” Regionu Podbeskidzie

II KONKURS PLASTYCZNY 
ROZSTRZYGNIÊTY

Znamy już wyniki II edycji Regionalnego 
Konkursu Plastycznego „Solidarność w oczach 
młodzieży”, zorganizowanego przez  Zarząd 
Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” 
oraz Sekcję Regionalną Oświaty i Wychowa-
nia NSZZ „Solidarność” Regionu Podbeskidzie 
pod honorowym patronatem Śląskiego Kurato-
ra Oświaty.

Konkurs adresowany był do młodzieży pod-
beskidzkich szkół ponadpodstawowych. Te-
matem tegorocznej edycji była zbliżająca się 
40. rocznica powstania NSZZ „Solidarność”.

Na konkurs wpłynęło 45 prac. Kapituła kon-
kursowa zebrała się 19 lutego i po burzliwej 
dyskusji podjęła decyzję o rozdziale nagród 
i wyróżnień. Pierwsze miejsce zdobyła Ame-
lia Jędrej z pierwszej klasy V Liceum Ogólno-
kształcącego w Bielsku-Białej. Drugie miejsce 
zajęła Inga Reszuta (I LO im. Mikołaja Koper-
nika Bielsko-Biała), a trzecie ex aequo: Karo-

lina Malczewska (Zespół Szkół Plastycznych 
w Bielsku-Białej) i Adrian Kubisiak (I LO im. 
Mikołaja Kopernika Bielsko-Biała).

Wyróżnienia za swe prace otrzymali: Maria 
Kitka i Remigiusz Hyla (oboje z Zespołu Szkół 
Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu), 
Marta Ficek i Łukasz Puchała (oboje z V Li-
ceum Ogólnokształcącego w Bielsku-Białej), 
Bogumiła Czanderna (I Liceum Ogólnokształ-

cące im. Mikołaja Kopernika 
Bielsko-Biała) i Martyna Bry-
zek (Liceum Ogólnokształcące 
im. Krzysztofa Kamila Baczyń-
skiego w Kozach). Wszystkim 
laureatom serdecznie gratulu-
jemy!

Pokonkursowe spotkanie 
– oficjalne ogłoszenie wyni-
ków połączone z prezentacją 
nagrodzonych i wyróżnionych 
prac oraz wręczeniem nagród 
– planowane jest na pierwsze 
dni marca. Wszyscy zaintere-
sowani zostaną poinformowani 
o dokładnym czasie i miejscu 
tej uroczystości.

KWIATY, ODZNACZENIA I WSPOMNIENIA

W ROCZNICÊ STRAJKU

Członkowie podbeskidzkiej „Solidarności”, 
a wraz z nią znamienici goście, oddali hołd uczest-
nikom strajku generalnego z 1981 roku. Główne 
uroczystości odbyły się 6 lutego, dokładnie w 39. 
rocznicę podpisania porozumienia, kończącego 
tamten protest.

„Składamy dzisiaj uroczysty hołd przywód-
com, uczestnikom oraz wspierającym podbe-
skidzki strajk generalny z 1981 roku. W imieniu 
Rzeczypospolitej Polskiej, jej obywateli oraz moim 
własnym chylę czoła przed umiłowaniem wolno-
ści, przed prawością i odwagą tysięcy ludzi pra-
cy, którzy tamtej zimy stanęli razem, ręka w rękę, 
żeby bronić swojej godności, żeby położyć kres 
wyzyskowi i jawnej niegodziwości” – napisał do 
uczestników rocznicowych uroczystości Prezy-
dent RP Andrzej Duda. Jego list odczytała dorad-
ca Prezydenta RP Agnieszka Lenartowicz-Łysik 
podczas głównych uroczystości, zorganizowanych 
w Bielskim Centrum Kultury.

Wyrazem uznania Prezydenta RP dla uczest-
ników strajku i podbeskidzkich związkowców 
były też przyznane przez niego odznaczenia – 
Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości dla 
dziewiętnastu dawnych i obecnych działaczy „So-
lidarności”. Osoby, którym Prezydent RP przyznał  
odznaczenie, to: Grzegorz Babij, Helena Dobra-
nowicz, Ryszard Fiut, Adam Gołek, Andrzej Gra-
jewski, Jerzy Hilbrycht, Krzysztof Jasek, Edward 
Kubas, Henryk Malik, Maciej Mażul, Tadeusz 
Mendrek, ks. prałat Zbigniew Powada, Marian 
Socha, Wanda Stróżyk, Jerzy Szumski, Edward 
Śliwa, Henryk Urban, Jadwiga Utecht-Nolbrzak 
i Stanisław Zarzycki. Medale dla tych osób (kilka 
z nich było nieobecnych z przyczyn losowych) 

wręczyli Agnieszka Lenartowicz-Łysik i I wice-
wojewoda śląski Jan Chrząszcz.

Pozdrowienia dla zebranych i dla wszystkich 
bohaterów podbeskidzkiego strajku z 1981 roku 
przekazali także gość specjalny bielskich uroczy-
stości główny inspektor pracy minister Wiesław 
Łyszczek, diecezjalny duszpasterz ludzi pracy ks. 
prałat Józef Oleszko i ks. Waldemar Szajthau-
er, przedstawiciel biskupa diecezji cieszyńskiej 
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Adriana 
Korczago, a także – za pośrednictwem przeka-
zu filmowego – wiceminister rodziny Stanisław 
Szwed i europosłanka Jadwiga Wiśniewska.

Słowa pozdrowień dla uczestników uroczysto-
ści skierowali również prezydent Bielska-Białej 
Jarosław Klimaszewski oraz posłanka Mirosława 
Nykiel. Wśród gości spotkania byli także podbe-
skidzcy parlamentarzyści, przedstawiciele władz 
samorządowych wszystkich szczebli oraz repre-
zentanci zaprzyjaźnionych z naszym związkiem 
instytucji i firm, w tym ze spółki Lotos Oil, któ-
ra – obok Miasta Bielsko-Biała – była głównym 
sponsorem rocznicowych uroczystości.

Nie zabrakło także przedstawicieli władz „So-
lidarności” na czele z wiceprzewodniczącym Ko-
misji Krajowej Tadeuszem Majchrowiczem oraz 
reprezentantami zaprzyjaźnionych regionów „So-
lidarności” – Częstochowskiego, Śląsko-Dąbrow-
skiego i Zagłębia Miedziowego.

– Ta rocznica zawsze jest okazją do spotkania się 
w gronie przyjaciół, starych znajomych. Cenię so-
bie obecność każdej i każdego z was, a szczególnie 
dumny jestem, że są wśród nas bohaterowie tam-
tego protestu oraz działacze podziemnych struktur 
„Solidarności” z lat stanu wojennego – podkreślił 

przewodniczący podbeskidzkiej 
„Solidarności” Marek Bogusz wi-
tając wszystkich zebranych.

W trakcie uroczystości wrę-
czona została także statuetka 
„Beskidzkiego Górala” wraz 
z tytułem „Związkowca Roku”. 
Otrzymał ją Rafał Tyrała, prze-
wodniczący „Solidarności” 
w bielskiej spółce Proseat (czy-
taj obok).

W części artystycznej spotka-
nia swój program przedstawiła 
„Bielska Estrada”. Uroczystość 
zakończyła się – tradycyjnie – 
długimi rozmowami i wspo-
mnieniami, prowadzonymi 
w kuluarach Bielskiego Cen-
trum Kultury.

Przed uroczystościami w BCK przedstawiciele podbeskidzkiej „Solidarności”, 

a także przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik, dyrektor IPN w 

Katowicach Andrzej Sznajder i Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek 

złożyli kwiaty pod tablicą na dawnych zakładach „Bewelana”, upamiętnia-

jącą zimowe zwycięstwo „Solidarności” z 1981 roku.

Pamiątkowe zdjęcie osób odznaczonych 6 lutego w Bielsku-Białej prezydenckimi Medalami Stulecia Odzyskanej 

Niepodległości.

„Razem, solidarnie” – zwycięska praca autorstwa Amelii Jędrej z V LO w 

Bielsku-Białej. 

Jurorzy podczas oceniania prac nadesłanych na 

II Regionalny Konkurs Plastyczny.

TYTU£ DLA RAFA£A TYRA£Y

ZWI¥ZKOWIEC ROKU 2019
W trakcie rocznicowych uroczystości, zorga-

nizowanych 6 lutego w Bielskim Centrum Kul-
tury, ogłoszone zostało nazwisko osoby, która 
zdobyła prestiżowy tytuł „Związkowca Roku 
2019”. Tytuł ten wraz z towarzyszącą mu sta-
tuetką „Beskidzkiego Górala” otrzymał Rafał 
Tyrała, przewodniczący „Solidarności” w biel-
skiej spółce Proseat oraz członek Zarządu Re-
gionu Podbeskidzie, delegat na zjazd regionalny 
i krajowy naszego związku.

W akcie nadania tytułu zostało podkre-
ślone, że Rafał Tyrała został „Związkow-
cem Roku” za niezłomną walkę o utrzymanie 
„Solidarności” na terenie spółki Proseat, za 
codzienną żmudną i efektywną pracę związ-
kową wbrew przeciwnościom i szykanom, 
za stałą walkę o poprawę warunków pracy 
i płacy, a także za aktywność w działaniach 
Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ „So-
lidarność” oraz Klubu Społecznych Inspek-
torów Pracy.

Warto też przypomnieć działania Rafa-
ła Tyrały na Krajowym Zjeździe Delegatów 
w sprawie obniżenia 18-proc. stawki podatku 
dochodowego od osób fizycznych. Okoliczno-
ściowy dyplom oraz statuetkę „Beskidzkiego 
Górala” symbolizującego upór, pracowitość 
i skuteczność, Rafałowi Tyrale wręczyli wi-
ceprzewodniczący Komisji Krajowej Tadeusz 
Majchrowicz i szef Regionu Podbeskidzie Ma-
rek Bogusz.

– Jest to dla mnie bardzo ważne wyróżnienie, 
bo oznacza, że naszą codzienną żmudną pracę 
związkową, jaką z całą pewnością jest wymaga-
jąca sporej determinacji i poświęcenia funkcja 
lidera związkowego, widzą i doceniają także 

osoby z zewnątrz, w tym związkowcy z innych 
komisji. To jest zarówno ukoronowanie mojej 
dotychczasowej, blisko 20-letniej działalności 
związkowej, jak też zachęta, by nadal trzymać 
poziom, by być maksymalnie aktywnym i sku-
tecznym, wbrew trudnościom i różnorakim prze-
szkodom, na jakie natrafiamy w naszej pracy 
związkowej. Chcę też podkreślić, że jest to 
także wyróżnienie dla całej naszej organizacji 
związkowej, bo sam – bez wsparcia koleżanek  
i  kolegów – niewiele bym wskórał w codzien-
nej pracy związkowej, a zwłaszcza w trakcie 
sporów i negocjacji – powiedział po odebraniu 
tytułu Rafał Tyrała.

Przypomnijmy, że w poprzednich latach tytuł 
podbeskidzkiego Związkowca Roku otrzyma-
li: Dariusz Dudek, Mirosław Kitowski, Wan-
da Stróżyk, Andrzej Biegun, Stanisław Skrzyp, 
Piotr Górny, Krzysztof Jaworski, Jarosław Klaj-
man i Jacek Droździk.



SKONTAKTUJ SIÊ 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

„Solidarność Podbeskidzia” nr 2 (457) z 25 lutego 2020 r. – comiesięczny dodatek 
związkowy do „Gazety Beskidzkiej”. Redakcja: Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ 
„Solidarność”, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Adama Asnyka 19, tel. 33 812 67 90, 
e-mail: bbial@solidarnosc.org.pl, więcej informacji: www.solidarnosc.org.pl/bbial

G£ÓWNY INSPEKTOR W BROWARZE
W czwartek 6 lutego na Podbeskidziu prze-

bywał Główny Inspektor Pracy minister Wie-
sław Łyszczek. Głównym celem jego wizyty 
był udział w uroczystościach, związanych z 39. 
rocznicą zakończenia strajku generalnego „So-
lidarności”. Przy okazji minister odwiedził tak-
że Arcyksiążęcy Browar w Żywcu, korzystając 
z zaproszenia Międzyzakładowej Organiza-
cji Związkowej NSZZ „Solidarność” Grupy 
Żywiec SA. Miał okazję zapoznać się z wa-
runkami pracy w tym jednym z największych 
w Europie i najbardziej nowoczesnych browa-
rów. Chwalił obowiązujące w tym zakładzie 
procedury i dobre praktyki, które zaowocowały 
zwycięstwem żywieckiego browaru w dzie-
siątej edycji konkursu „Pracodawca Przyja-

zny Pracownikom”. Szczegóły – w następnym 
numerze „SP”.

Minister Wiesław Łyszczek (pierwszy z lewej) podczas 

zwiedzania żywieckiego browaru. 

LICEALIŒCI O SOLIDARNOŒCI
W czwartek 6 lutego w Zespole Szkół Ogól-
nokształcących im. Armii Krajowej w Biel-
sku-Białej odbył się finał X Podbeskidzkiego 
Konkursu Historycznego „Solidarni”, orga-
nizowanego przez katowicki Oddział Insty-
tutu Pamięci Narodowej oraz podbeskidzką 
„Solidarność”. 

W finale wzięło udział 52 uczniów z 17 szkół 
ponadpodstawowych z Bielska-Białej, Cieszyna, 
Czechowic-Dziedzic, Kóz i Żywca. Rozwiązując 
test musieli oni się wykazać wiedzą na temat naj-
nowszej historii Polski, w tym zwłaszcza dziejów 
„Solidarności” w latach 1980-1989. Znaczna część 
pytań dotyczyła wydarzeń, jakie w tamtym czasie 
miały miejsce na Podbeskidziu. Finaliści musieli 
wiedzieć m.in. kiedy zakończył się podbeskidzki 
strajk generalny, kto był gwarantem podpisanego 
wówczas porozumienia, ile osób z woj. bielskiego 
było internowanych, jak nazywał się przywódca 
podziemnego „Trzeciego Szeregu”.

Z tymi i ponad trzydziestoma innymi pytania-
mi najlepiej poradziła sobie Adrianna Frączak, 
maturzystka z Liceum Ogólnokształcącego im. 
K. K. Baczyńskiego w podbielskich Kozach, któ-
ra w tym konkursie brała udział po raz trzeci. 
Zwyciężając zdobyła specjalne Grand Prix jubi-
leuszowej edycji Podbeskidzkiego Konkursu Hi-
storycznego „Solidarni”. Regulaminowe miejsce 
pierwsze zajęła Wiktoria Miluć, maturzystka z VI 
Liceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej 
w Bielsku-Białej. Tuż za nią uplasował się Dawid 
Białoń z I LO im. Antoniego Osuchowskiego 
w Cieszynie, a trzecie miejsce zajął Krzysztof 
Piekarczyk z V LO w Bielsku-Białej.

Uczestniczący w ogłoszeniu wyników dy-
rektor katowickiego Oddziału IPN dr Andrzej 
Sznajder odczytał pismo, skierowane do wszyst-

kich uczestników przez Prezesa IPN dr. Jarosła-
wa Szarka: „Głęboko wierzę, że dzięki takim 
przedsięwzięciom, jak ten konkurs, lepiej po-
znajemy dzieje „Solidarności”. Stanowią one 
niezwykle ważną część najnowszej historii 
Polski, którą współtworzyli Wasi dziadkowe, 
a nierzadko też rodzice. Poznanie tych dziejów 
– wspaniałych, choć burzliwych, a często też 
dramatycznych – pomaga nam także zrozumieć 
naszą dzisiejszą rzeczywistość. Brak wiedzy hi-
storycznej może też uczynić z człowieka niewol-
nika (…) Serdecznie dziękuję za tę inicjatywę, 
gratuluję zwycięzcom konkursu i wszystkim 
jego uczestnikom. Słowa podziękowania kieruję 
także do wszystkich nauczycieli i opiekunów za 
zaangażowanie i czas poświęcony finalistom”.

Ufundowane przez IPN i „Solidarność” na-
grody dla zwycięzców oraz upominki dla wszyst-
kich uczestników finału wręczyli dyr. Andrzej 
Sznajder i wiceprzewodniczący podbeskidzkiej 
„Solidarności” Stanisław Sołtysik. Dodatkową 
nagrodą dla najlepszych finalistów i ich opieku-
nów będzie dwudniowy wyjazd edukacyjny do 
Warszawy, ufundowany przez „Solidarność”.

W trakcie spotkania uczestnicy konkursu 
mieli okazję wysłuchać wspomnień podbeskidz-
kich działaczy opozycji antykomunistycznej, 
Wiesława Pyzio z Andrychowa i Janusza Okrze-
sika z Bielska-Białej. 

Najlepszą fi nalistką X Podbeskidzkiego Konkursu Historycznego „Solidarni” okazała się Adrianna Frączak, matu-

rzystka z LO im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Kozach. Na zdjęciu ze swym nauczycielem, Miłoszem Zelkiem 

(z lewej) i głównym organizatorem konkursu Arturem Kasprzykowskim.

Podbeskidzki Konkurs Historyczny „Solidarni” jest wspólnym przedsięwzięciem IPN i „Solidarności”, zapocząt-

kowanym w 2010 r. dla upamiętnienia XXX rocznicy powstania NSZZ „Solidarność”. W dziesięciu dotychczaso-

wych edycjach wzięło udział łącznie 466 uczniów z 34 szkół średnich Bielska-Białej oraz powiatów bielskiego, 

cieszyńskiego i żywieckiego.

ZBLI¯A SIÊ JUBILEUSZ „SOLIDARNOŒCI”

URODZINY NA  NARODOWYM
Powstanie Niezależnego Samorządnego 
Związku Zawodowego „Solidarność”, któ-
ry stał się zwieńczeniem polskiej drogi do 
wolności, to bez wątpienia jedno z najważ-
niejszych wydarzeń w najnowszej historii 
Polski, Europy i Świata. W tym roku bę-
dziemy obchodzić 40. rocznicę tego wyda-
rzenia. W połowie stycznia w Warszawie 
odbyła się uroczystość podpisania listu in-
tencyjnego w sprawie organizacji koncertu 
na 40-lecie powstania „S”. Dokument ten 
podpisali wiceminister kultury i dziedzic-
twa narodowego Jarosław Sellin, prezes 
TVP Jacek Kurski oraz przewodniczący 
„Solidarności” Piotr Duda.

– W sobotę 29 sierpnia na Stadionie Naro-
dowym odbędzie się wielkie przedstawienie, 
wielki koncert. Chcemy być w tym dniu ra-
zem, rozpoczniemy przemarsz na placu Pił-
sudskiego, będziemy wspólnie z rodzinami, by 
pokazać te prawdziwe 
wartości, o które wal-
czyli robotnicy. Bardzo 
się cieszę, że to wielkie 
wydarzenie, o którym 
chcemy mówić nie tyl-
ko w naszym kraju, ale 
chcemy to przekazać 
całemu światu, bo do-
skonale o tym wiemy, 
że to nie aksamitna re-
wolucja w Czechosło-

wacji, nie Mur Berliński, ale tutaj w Polsce 
rozpoczął się demontaż komunizmu. Dlatego 
cieszymy się, że wspólnie z rządem, wspól-
nie z Telewizją Publiczną, która ma misję do 
zrealizowania, możemy w tym dniu wspól-
nie przeżywać to wydarzenie – powiedział 
przewodniczący Piotr Duda po podpisaniu 
listu intencyjnego.

Podbeskidzka „Solidarność” podjęła już 
decyzję o pomocy w organizacji wyjazdu 
członków i sympatyków naszego związku na 
urodzinowy koncert do Warszawy. Choć jest 
jeszcze sporo czasu, to już dziś warto się tym 
zainteresować i przede wszystkim zarezer-
wować sobie czas w ostatnią sobotę sierpnia. 
– Osoby zainteresowane udziałem w tym wy-
darzeniu proszone są o kontakt z przewodni-
czącymi organizacji związkowych w swoich 
zakładach pracy lub bezpośrednio z Zarządem 
Regionu – informuje szef podbeskidzkiej „So-
lidarności” Marek Bogusz.

POMIESZCZENIA BIUROWE 

DO WYNAJĘCIA

Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” oferuje 
do wynajęcia na dogodnych warunkach dwa pomieszczenia 
biurowe w budynku przy ul. Adama Asnyka 19 w Bielsku-Białej. 

Atuty: dogodna lokalizacja, własny parking, całodobowy 
monitoring. Szczegółowych informacji udziela 

wiceprzewodniczący ZR Stanisław Sołtysik (tel. 603 321 939). 
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