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WSTEP

Historię piszą ludzie. Tworzą ją w określonym otoczeniu, w kon-
kretnych miejscach. Właśnie takie miejsca na terenie Bielska-Białej, 
ściśle związane z historią „Solidarności” i zmaganiami o odzyskanie 
niepodległości naszej Ojczyzny w ostatniej dekadzie komunizmu, 
chcemy pokazać podczas naszego spaceru po mieście. Chcemy 
opowiedzieć historię „Solidarności” poprzez pokazanie i przypo-
mnienie tych miejsc, poprzez wpisanie historii w topografię na-
szego miasta, w konkretny krajobraz, znany nam wszystkim.

Wybraliśmy ponad trzydzieści punktów – budynków, zakładów pra-
cy, świątyń, a nawet ulic i cmentarzy – które wpisały się w nasze 
lokalne dzieje, a po części, pośrednio miały także wpływ na historię 
Polski.

Wierzymy, że niniejsza publikacja pomoże upowszechnić wspania-
łą, choć także i dramatyczną historię podbeskidzkiej „Solidarności”, 
którą nie tak dawno współtworzyliśmy na terenie naszego miasta.

Życzymy miłej lektury i ciekawego spaceru po ulicach solidarnego 
Bielska-Białej…

,
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Na Podbeskidziu, jak nazywany jest teren utworzonego w 1975 roku woje-
wództwa bielskiego, przed sierpniem 1980 roku nie działały zorganizowane 
grupy opozycji demokratycznej. Były jedynie pojedyncze osoby, utrzymujące 
kontakt z przedstawicielami takich opozycyjnych organizacji jak Komitet Sa-
moobrony Społecznej KOR, Wolne Związki Zawodowe, Ruch Młodej Polski 
czy Konfederacja Polski Niepodległej. Dzięki tym osobom do Bielska-Białej 
docierały ulotki i gazetki, wydawane poza zasięgiem cenzury, w tym przede 
wszystkim pismo „Robotnik”. Sporadycznie w zakładach pracy i na ulicach 
miasta rozrzucane były ulotki, a na murach pojawiały się – jak to wówczas 
określano – „antysocjalistyczne” napisy.

Pierwsze krótkotrwałe strajki w Bielsku-Białej wybuchły na terenie bielskiego 
Zakładu nr 1 Fabryki Samochodów Małolitrażowych (30) jeszcze w lipcu 1980 
roku, a w Bielskiej Fabryce Maszyn Włókienniczych Befama (8) i Bielskich 
Zakładach Przemysłu Lniarskiego Lenko w pierwszej połowie sierpnia 1980 
roku. Później, już po rozpoczęciu strajków na Wybrzeżu i utworzeniu w Stoczni 
Gdańskiej Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego, w kilku zakładach Biel-
ska-Białej pracownicy na masówkach poparli listę 21 gdańskich postulatów. 
Odbyły się one między innymi w Fabryce Aparatów Elektrycznych Apena (4), 
zajezdni Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego (3), Befamie (8), 
Śląskich Zakładach Przemysłu Tłuszczowego Zakład nr 3 i Zakładzie nr 1 Fa-
bryki Samochodów Małolitrażowych (30). Zwykle pracownicy do gdańskich 
postulatów dokładali też własne żądania, przede wszystkim dotyczące spraw 
socjalnych, płacowych i organizacji pracy.

W końcu sierpnia na Podbeskidziu rozpoczęły się solidarnościowe strajki. 
Zapoczątkował je 27 sierpnia strajk pracowników Wojewódzkiego Przedsię-
biorstwa Komunikacyjnego w Bielsku-Białej (3), któremu przewodził kierowca 
autobusowy Roman Walczak. Autobusy WPK nie jeździły do 31 sierpnia. Strajki 
odbyły się też między innymi w Bielskiej Fabryce Armatur Befa, Befamie (8), 
FSM (30), Przedsiębiorstwie Transportowo-Budowlanym Transbud, Państwo-
wej Komunikacji Samochodowej.

Strajki na Podbeskidziu trwały jeszcze w pierwszych dniach września 1980 
roku. Zastrajkowali wówczas między innymi pracownicy bielskich Zakładów 
Szybowcowych i Poczty Głównej.

W czwartek, 11 września 1980 roku, w siedzibie bielskiego oddziału Stowarzy-
szenia PAX przy ul. Bohaterów Warszawy (13) odbyło się pierwsze spotkanie 
organizacyjne Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego samorządnych, 
niezależnych związków zawodowych w województwie bielskim. Przedstawicie-
le 30 zakładów pracy na przewodniczącego MKZ wybrali Patrycjusza Kosmow-
skiego. Jego zastępcami zostali Roman Walczak i Roman Pisulak z Transbudu. 
To było pierwsze, założycielskie zebranie podbeskidzkiej „Solidarności”.
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Przez następne 15 miesięcy historia podbeskidzkiej „Solidarności” splatała się 
z dziejami tego związku w całym kraju. Trwała organizacja struktur nowych 
związków, przeprowadzano nabór członków i wybory władz komisji zakłado-
wych. Równolegle co raz dochodziło do eskalacji napięcia, mającej charakter 
próby sił między młodym związkiem zawodowym i komunistycznymi władza-
mi. W październiku i listopadzie 1980 roku była walka o rejestrację statutu 
NSZZ „Solidarność” bez poprawek, jakie chciała wprowadzić komunistyczna 
władza. Potem doszło do konfliktu w sprawie pracy w soboty, które – w myśl 
Porozumień Sierpniowych – miały być wolne w coraz większej liczbie tygodni.

Podbeskidzka „Solidarność” wspierała wszystkie te akcje. Równolegle z pro-
testami ogólnopolskimi narastał tu konflikt lokalny, związany z nadużyciami, 
jakich dopuszczać się miały miejscowe władze partyjne i administracyjne. Po 
raz pierwszy żądania odwołania szeregu skompromitowanych urzędników 
zostały podniesione w listopadzie 1980 roku podczas spotkania związkow-
ców z przedstawicielami władz w bielskim Urzędzie Wojewódzkim (27). Do 
konfrontacji doszło jednak dopiero 27 stycznia 1981 roku, gdy rozpoczął się 
strajk generalny podbeskidzkiej „Solidarności”. W szczytowym momencie tego 
protestu strajkowało – według różnych danych – od 120 do ponad 200 tysięcy 
pracowników z przeważającej części zakładów pracy Podbeskidzia, zarówno 
tych największych, jak i niedużych. W strajkowej centrali, która mieściła się 
w świetlicy Zakładów Przemysłu Wełnianego Bewelana (1), przez dziesięć dni 
i nocy przebywał liczący 107 osób Międzyzakładowy Komitet Strajkowy NSZZ 
„Solidarność” Regionu Podbeskidzie, któremu przewodniczył Patrycjusz Ko-
smowski. Do Bielska-Białej przybył przewodniczący „Solidarności” Lech Wałę-
sa, a wcześniej inni liderzy związku, Andrzej Gwiazda i Stanisław Wądołowski. 
Pojawili się tu także doradcy „Solidarności” – Tadeusz Mazowiecki i Broni-
sław Geremek. Początkowo wszystkie te osoby próbowały ugasić podbeskidzki 
strajk ze względu na toczące się rozmowy z rządem, m.in. w sprawie reje-
stracji rolniczej „Solidarności”. Później jednak Wałęsa zdecydował się poprzeć 
bielski protest i trwać ze strajkującymi do zwycięstwa. Jego osiągnięcie było 
możliwe dzięki mediacji, której podjęli się przedstawiciele prymasa Stefana 
Wyszyńskiego na czele z sekretarzem Episkopatu Polski biskupem Bronisła-
wem Dąbrowskim. Kościelni hierarchowie przyjechali do Bielska-Białej i za-
gwarantowali realizację przyszłego porozumienia. Do podpisania komunikatu, 
oznaczającego sukces protestujących i zakończenie strajku, doszło nad ranem 
6 lutego 1981 roku. Jego sygnatariuszami byli reprezentanci obu stron kon-
fliktu na czele z ministrem administracji, gospodarki i ochrony środowiska 
Czesławem Kotelą oraz Patrycjuszem Kosmowskim.

Półtora miesiąca później, 19 marca 1981 roku, w Bydgoszczy milicja pobiła 
działaczy „Solidarności”. Na ten atak związek odpowiedział ogłoszeniem ogól-
nopolskiego pogotowia strajkowego. Tym razem podbeskidzka „Solidarność” 
na centralę zbliżającego się strajku wybrała stojący w centrum Bielska-Białej 
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kompleks zakładów Befamy (8). W ostatniej chwili strajk generalny, który miał 
się rozpocząć 31 marca, został zawieszony przez krajowe władze „Solidarności”.

Tym wszystkim napięciom i konfliktom wciąż towarzyszyło organizowanie 
struktur związku. Zaczęły ukazywać się biuletyny „Solidarności”, zarówno re-
gionalne, jak i zakładowe. Najważniejszym z nich było regionalne pismo „So-
lidarność Podbeskidzia”, redagowane początkowo przez Henryka Juszczyka, 
a później przez zespół kierowany przez Mirosława Stycznia, oraz wydawany 
niemal codziennie „Serwis Informacyjny Podbeskidzia”. Swe własne gazetki 
wydawali związkowcy m.in. z Apeny (4) i FSM (30).

Podbeskidzcy związkowcy czynnie wspierali wszelkie inicjatywy niezależne – na 
przykład tworzenie Komitetów Obrony Więzionych za Przekonania i Wszechni-
cy Podbeskidzia, organizowanie rolniczej, rzemieślniczej i transportowej „Soli-
darności”, Niezależnego Zrzeszenia Studentów, a nawet milicyjnych związków 
zawodowych. Najbardziej obleganą agendą regionalnej „Solidarności” była 
Sekcja Interwencji, do której spływały setki skarg, zażaleń i najzwyklejszych 
donosów. Tylko niewielka ich liczba dotyczyła spraw związkowych, czy też sze-
rzej: pracowniczych. Ludzie ufali „Solidarności”, wierzyli w jej siłę i skuteczność.

Były też wydarzenia odświętne. W nieuznawane przez komunistów święto 
Konstytucji 3 Maja w 1981 roku na placu obok kościoła Najświętszego Serca 
Pana Jezusa (24) przy bielskim dworcu PKS odbyła się uroczystość poświęcenia 
sztandaru podbeskidzkiej „Solidarności” z udziałem wielu tysięcy mieszkań-
ców regionu. Podobnie uroczysty charakter miały obchody pierwszej rocznicy 
Sierpnia’80 (zorganizowane na terenie bielskich Błoni) i święta niepodległości, 
także nieobecnego w kalendarzach z czasów PRL.

W przeddzień pierwszego wyborczego zjazdu podbeskidzka „Solidarność” li-
czyła ponad 220 tysięcy członków, skupionych w 563 komisjach zakładowych. 
Funkcjonowało pięć delegatur podbeskidzkiej „Solidarności” – w Cieszynie, 
Oświęcimiu, Suchej Beskidzkiej, Wadowicach i Żywcu. Podczas obrad I Wal-
nego Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Podbeskidzie zorganizo-
wanych w świetlicy Bewelany (1) odbyły się wybory regionalnych władz „Soli-
darności” (I tura odbyła się 15 i 16 maja, II tura – 29 maja 1981). W tamtych 
czasach było to wydarzenie niezwykłe – w komunistycznej Polsce żadne wybo-
ry nigdy nie były wolne i demokratyczne. W walce o funkcję przewodniczące-
go Zarządu Regionu Podbeskidzie zwyciężył Patrycjusz Kosmowski, pokonując 
6 kontrkandydatów. W trakcie WZD wybrano też 52-osobowy Zarząd Regionu, 
a także komisję rewizyjną i delegatów na krajowy zjazd „Solidarności”.

Podczas obrad I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”, który odbył 
się w gdańskiej hali „Olivia”, w skład Komisji Krajowej weszli, obok Patrycju-
sza Kosmowskiego, Andrzej Kralczyński z FSM Zakład nr 1 i Jerzy Hilbrycht 
z żywieckiego Ponaru.
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Na Podbeskidziu w listopadzie 1981 roku odbyły się jeszcze dwie tury II Wal-
nego Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarność”. Nie udało się jednak doprowa-
dzić do uchwalenia programu działania związku na Podbeskidziu. Zamierzano 
zająć się tym podczas trzeciej tury II WZD, zaplanowanej na połowę stycznia 
1982 roku.

W niedzielę, 13 grudnia 1981 roku, ogłoszono wprowadzenie stanu wojen-
nego w Polsce. Operacja ta była przygotowywana od wielu miesięcy. Na 
Podbeskidziu internowania zaczęły się już w godzinach nocnych 12 grud-
nia. Zatrzymywanych działaczy funkcjonariusze MO i SB zwozili do Komendy 
Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej przy ul. Rychlińskiego (9), a stamtąd do 
obozów internowania – mężczyzn do Zakładu Karnego w Jastrzębiu Szerokiej 
(później trafili oni głównie do obozu zorganizowanego w ZK w Nowym Łup-
kowie), a kobiety do ZK w Cieszynie (potem m.in. do obozów w Darłówku, 
Gołdapi i Bytomiu Miechowicach). Łącznie w czasie trwania stanu wojennego 
w regionie internowane zostały 232 osoby (w tym 20 kobiet), kilkadziesiąt 
innych zostało aresztowanych, a następnie skazanych na wieloletnie więzienie. 
Pierwszymi aresztowanymi, a potem skazanymi przez bielski Sąd Wojewódz-
ki (20) działaczami „Solidarności” byli organizatorzy strajków protestacyjnych 
przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego: Wiesław Pyzio z Andrychowskiej 
Fabryki Maszyn i Julian Pichur z bielskiej Befy. Obaj usłyszeli taki sam wyrok: 
trzy lata pozbawienia wolności. Podobne strajki, mniejsze lub większe, albo 
też inne formy protestu załóg w pierwszych dniach stanu wojennego miały 
miejsce w kilkunastu zakładach pracy Podbeskidzia – m.in. Zakładzie nr 1 
FSM (30) i Apenie (4).

Wśród aresztowanych sporą grupę stanowili działacze, którzy 13 grudnia unik-
nęli internowania i próbowali zorganizować konspiracyjne struktury związku. 
Zostali rozbici jeszcze w grudniu – jedenastu z nich w pierwszej połowie stycz-
nia 1982 roku zostało skazanych przez Sąd Wojewódzki w Bielsku-Białej (20) 
na surowe kary więzienia – do 5,5 roku pozbawienia wolności. Przewodni-
czący podbeskidzkiej „Solidarności” Patrycjusz Kosmowski, który ukrywał się 
do 19 stycznia 1982 roku, w marcu tego samego roku został skazany na karę 
sześciu lat więzienia. Był to najwyższy wyrok, wydany w procesie politycznym 
w Bielsku-Białej. Do więzień trafiali także szerzej nieznani, szeregowi członko-
wie „Solidarności” za manifestowanie swych poglądów (np. za malowanie na-
pisów na murach czy odbijanie stempli na rządowych obwieszczeniach), próby 
kolportażu podziemnych wydawnictw czy podejmowanie jakiejkolwiek innej 
formy sprzeciwu wobec rygorów stanu wojennego. Pomoc dla pozbawionych 
wolności i ich rodzin nieśli koledzy z zakładów pracy i instytucje kościelne – na 
Podbeskidziu przede wszystkim był to zorganizowany przez członków Klubu 
Inteligencji Katolickiej Biskupi Komitet Pomocy Uwięzionym i Internowanym 
z siedzibą przy kościele pw. Opatrzności Bożej w Białej (10).
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Mimo represji na Podbeskidziu szybko zaczęły powstawać podziemne struktury 
„Solidarności”. Największą z nich była powstała w pierwszych tygodniach 1982 
roku Regionalna Komisja Wykonawcza „Trzeci Szereg” NSZZ „Solidarność”, kie-
rowana przez Jerzego Binkowskiego z FSM we współpracy m.in. z Grzegorzem 
Jaroszewskim, Januszem Kudełką i Antonim Włochem, wydająca wznowiony 
w podziemiu biuletyn „Solidarność Podbeskidzia”. Własne pismo wydawała 
też Tymczasowa Komisja Zakładowa „Solidarności” w FSM, kierowana przez 
Tadeusza Krywulta, a także grupy, skupione wokół biuletynów „Bibuła” (głów-
nie Andrzej Kabat i Dariusz Mrzygłód) i „Bez knebla (Janusz Bargieł, Bożena 
Ćwiertniewska). Pod koniec 1982 roku „Trzeci Szereg” rozpoczął nadawanie 
własnych audycji w ramach konspiracyjnego Radia Solidarność, a na począt-
ku następnego roku wydawanie kolejnego pisma – „Serwisu Informacyjnego 
RKW”. Zasięgiem konspiracyjnych działań „Trzeci Szereg” obejmował wówczas 
niemal całe Podbeskidzie.

Ważnymi wydarzeniami, świadczącymi o rosnących wpływach podziemnej 
„Solidarności” w 1982 roku były niezależne manifestacje. W Bielsku-Białej do 
pierwszych z nich doszło 1 i 3 maja przy kościele Opatrzności Bożej (10) i na 
ulicy Dzierżyńskiego – dzisiejszej ul. 11 Listopada (11), a największa, licząca co 
najmniej półtora tysiąca uczestników, demonstracja odbyła się 31 sierpnia. Zo-
stała ona rozproszona przez ZOMO przy użyciu pałek, gazów łzawiących i działek 
wodnych w rejonie ulic Dzierżyńskiego (11), Barlickiego i Lenina (dziś 3 Maja).

Początkowo Służba Bezpieczeństwa nie mogła rozpracować podziemnych 
struktur na Podbeskidziu i większość aresztowań, przeprowadzonych w 1982 
roku i pierwszej połowie roku następnego, była chybiona. W końcu jednak SB 
trafiła na ślad „Trzeciego Szeregu”. W okresie od sierpnia do grudnia 1983 roku 
aresztowanych zostało kilkadziesiąt osób, działających w RKW i TKZ Fabryki 
Samochodów Małolitrażowych. Ocaleli nieliczni... Sprawa „Trzeciego Szeregu”, 
rozłożona na kilka aktów oskarżenia, nie weszła na wokandę, gdyż ogłoszona 
została amnestia i wszyscy aresztowani po kilku miesiącach spędzonych za 
kratami wyszli na wolność. Znaczna ich część wybrała później emigrację.

Aresztowania tylko na krótko zahamowały działalność podziemnych struktur, 
choć już nigdy nie odzyskały one wcześniejszej aktywności. Praca RKW była 
kontynuowana głównie przez działaczy z FSM, Jana Frączka, Andrzeja Kral-
czyńskiego i Edwarda Polaka, wspieranych przez m.in. Stanisława Zarzyckiego 
z zakładu PAN w Gołyszu koło Skoczowa. Nadal ukazywał się biuletyn „Soli-
darność Podbeskidzia”, redagowany przez Grażynę Staniszewską i drukowany 
przez związaną z nią grupę, wywodzącą się z nieistniejącego już pisma „Bi-
buła”, wspomaganą przez Mieczysława Machowiaka z Czańca, a później także 
Marka Derewieckiego z Kęt. Po przerwie zaczęto też nieregularnie wydawać 
„Informator FSM”, w 1985 roku pojawił się też nowy tytuł – biuletyn „Soli-
darni”, wydawany przez Bielski Komitet Oporu Społecznego, kierowany przez 
Janusza Okrzesika i Artura Kasprzykowskiego.
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Mimo kolejnych aresztowań w 1985 i 1986 roku (m.in. Andrzej Kralczyński, 
Jan Frączek, Janusz Bargieł, Mieczysław Machowiak) podziemne struktury 
w Bielsku-Białej trwały i działały.

Nowym etapem w historii podbeskidzkiej „Solidarności” było ujawnienie się 
w listopadzie 1986 roku pięciu jawnych rzeczników związku. Byli to: Jan Frą-
czek, Andrzej Kralczyński, Wiesław Pyzio, Grażyna Staniszewska oraz Stanisław 
Zarzycki. Z kolei w kwietniu 1988 roku Krajowa Komisja Wykonawcza dokoop-
towała do swego składu, jako reprezentanta Regionu Podbeskidzie, Grażynę 
Staniszewską, wybraną nieco wcześniej w trakcie konspiracyjnych wyborów 
w Bystrej na koordynatora działań „Solidarności” w regionie.

1 maja 1988 r. przed kościołem pw. św. Maksymiliana w Aleksandrowicach 
(31) doszło do pierwszej od 1982 roku niezależnej manifestacji podziemnej 
„Solidarności” w Bielsku-Białej. We wrześniu tego samego roku zaczęły po-
wstawać pierwsze – jeszcze nielegalne lecz już jawne – komisje zakładowe, 
m.in. w Zakładzie Transportu FSM, Zakładzie nr 1 FSM (30) oraz w Zakładach 
Przemysłu Wełnianego Welux. Wkrótce podobne struktury zaczęły powstawać 
także w innych zakładach Podbeskidzia tak, że 19 października 1988 roku 
można było powołać Regionalną Komisję Organizacyjną NSZZ „Solidarność”, 
w skład której, oprócz dotychczasowych jawnych rzeczników, weszli przed-
stawiciele m.in. FSM, Weluksu, Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Befamatex. 
Przez kilka miesięcy zebrania RKO odbywały się w salce katechetycznej znaj-
dującej się w wieży kościoła pw. św. Mikołaja w Bielsku-Białej (19). Przy ko-
ściele tym już od kilku lat działało pod opieką proboszcza parafii ks. Zbignie-
wa Powady Duszpasterstwo Ludzi Pracy, inicjujące wiele niezależnych działań, 
a skupiające m.in. czołowych działaczy związkowych.

Omawiając okres, kończący tę półjawną działalność podbeskidzkiej „Solidar-
ności”, należy wspomnieć o wizycie w Bielsku-Białej Lecha Wałęsy, który 10 
lutego 1989 roku uczestniczył w spotkaniu ze związkowcami w Domu Kultury 
Metalowiec (35) oraz w mszy św. w kościele św. Mikołaja (19), a także o „spo-
tkaniach informacyjnych”, dotyczących Okrągłego Stołu, organizowanych jaw-
nie przez Grażynę Staniszewską, uczestniczkę okrągłostołowych negocjacji.

Później była ponowna legalizacja „Solidarności” (17 kwietnia 1989 r.) i błyska-
wiczna kampania wyborcza do Sejmu i Senatu, w której Wojewódzki Komitet 
Obywatelski „Solidarności” w Bielsku-Białej (17) wspierany aktywnie przez 
struktury „Solidarności”, zdobył wszystkie możliwe mandaty – 4 poselskie 
(przypadły one Michałowi Capucie z Żywca oraz bielszczanom Grażynie Sta-
niszewskiej, Andrzejowi Sikorze i Januszowi Okrzesikowi) i 2 senatorskie (sena-
torami zostali Andrzej Kralczyński i pochodzący z Cieszyna Maciej Krzanowski).

W przeddzień pierwszego po wyjściu z podziemia III Walnego Zebrania De-
legatów NSZZ „Solidarność” zorganizowanego w historycznej świetlicy ZPW 
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Bewelana (I tura odbyła się 12 listopada, a druga 25 listopada 1989 roku) 
podbeskidzka „Solidarność” działała w 313 zakładach pracy i skupiała ponad 
52 tys. członków. Podczas wyborów w trakcie WZD nowym przewodniczącym 
„Solidarności” Regionu Podbeskidzie wybrany został Henryk Kenig, kierujący 
dotąd „Solidarnością” w Bewelanie.

Więcej informacji na temat historii podbeskidzkiej „Solidarności” znaleźć 
można w opracowaniach:

A. Grajewski, A. Kasprzykowski „Czas próby. »Solidarność« na Podbeskidziu 
w latach 1980-2005”;

A. Kasprzykowski, „Wobec przemocy i bezprawia. Działalność członków Klu-
bu Inteligencji Katolickiej w Bielsku-Białej w Biskupim Komitecie Pomocy 
Uwięzionym i Internowanym”;

A. Kasprzykowski, D. Węgrzyn „NSZZ »Solidarność« Regionu Podbeskidzie 
(1980–1989)”;

A. Kasprzykowski, „»Solidarność« Fabryki Samochodów Małolitrażowych 
w Bielsku-Białej 1980–1989”;

D. Węgrzyn, „Od pierwszego strajku do »Trzeciego Szeregu«. NSZZ »Solidar-
ność« Region Podbeskidzie (1980–1983)”.
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Dawna świetlica Zakładów Przemysłu Wełnianego Bewelana przy ul. Gen. 
Stanisława Maczka 73a (d. Nad Brzegiem 9): siedziba Międzyzakładowego 
Komitetu Strajkowego NSZZ „Solidarność” Regionu Podbeskidzie podczas pod-
beskidzkiego strajku generalnego „Solidarności” trwającego od 27 I do 6 II 1981 

roku, potem także miejsce obrad I i II Walnego Zebrania Delegatów Regionu Pod-
beskidzie oraz zebrań związkowych w l. 1980-81 i w l. 1989-1990; dziś w miejscu 

świetlicy są prywatne firmy, a o strajku przypomina tablica odsłonięta w maju 1989 
roku, znajdująca się dziś na zewnętrznej ścianie dawnego biurowca ZPW Bewelana, 
dzisiejszego II Urzędu Skarbowego przy ul. Gen. Maczka 73.

1
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Dom Kultury w Mikuszowicach Śląskich przy ul. Olszówka 20 – jedno z miejsc 
pierwszych zebrań związkowych w 1980 roku i wyborów Międzyzakładowego 
Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” Regionu Podbeskidzie spośród 
przedstawicieli 46 zakładów (25 IX 1980 r.).

2
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Zajezdnia autobusowa Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego przy ul. Długiej 50: 
miejsce strajku solidarnościowego załogi Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komu-
nikacyjnego w dniach 27-31 VIII 1980 r., rok później na budynku zajezdni odsłonięto 
tablicę upamiętniającą tamten strajk.

3
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21

Fabryka Aparatów Elektrycznych Apena przy ul. Leszczyńskiej 6 / ul. Partyzan-
tów 61 – w 1980 roku jeden z największych zakładów Bielska-Białej, zatrud-
niający 2,5 tys. osób, z których 2365 należało do „Solidarności”, miejsce wiecu 
solidarnościowego w sierpniu 1980 roku, jak i strajku po 13 XII 1981 r.; w 1981 

roku w zakładzie wydawany był biuletyn „Solidarność Apeny”.

4
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Siedziba Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” z lat 1989-1992 
przy ul. Partyzantów 59, także siedziba Obywatelskiego Klubu Parlamentar-
nego skupiającego posłów i senatorów wybranych w czerwcu 1989 roku z list 
Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” (patrz też pkt 17); na skraju parkingu 

przy tym budynku w 2014 r. zasadzony został dąb wolności, a obok umieszczono 
kamień z inskrypcją upamiętniającą wybory 1989 roku.

5
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Pomnik Adama Mickiewicza przy pl. Mickiewicza (d. plac Obrońców Pokoju): 
miejsce dwóch niezależnych manifestacji – 21 III 1968 roku, gdy młodzież Biel-
ska-Białej poparła protesty studenckie, a także 11 XI 1981 roku, zorganizowana 
przez „Solidarność” w 63. rocznicę odzyskania niepodległości.

6
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Siedziba podbeskidzkiej „Solidarności” w 1981 roku przy ul. 1 Maja 45 (tzw. 
Dom Związkowy), zajęta w nocy z 12 na 13 XII 1981 roku przez funkcjona-
riuszy SB.

7
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Bielska Fabryka Maszyn Włókienniczych Befama przy ul. Powstańców Ślą-
skich 6 – jeden z największych zakładów pracy w Bielsku-Białej (3800 członków 
„S”); w sierpniu 1980 roku załoga podjęła strajk solidarnościowy z Wybrzeżem; 
w marcu 1981 r. – w czasie tzw. kryzysu bydgoskiego – mieściła się tam sie-

dziba Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego NSZZ „Solidarność” Regionu 
Podbeskidzie.

8
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Komenda Policji przy ul. Rychlińskiego 17 zburzona w 2019 roku (obecnie 
w tym miejscu jest parking przy Stadionie Miejskim); w 1981 roku Komenda 
Wojewódzka Milicji Obywatelskiej – główna siedziba milicji i służby bezpie-
czeństwa, to tam w noc z 12 na 13 XII 1981 roku zwożono internowanych 

działaczy „Solidarności”, a później – aż do 1989 roku – tu byli przesłuchiwani 
zatrzymani lub aresztowani związkowcy, a przetrzymywani w celach na tzw. dołku 

(milicyjnym areszcie).

9
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Kościół Opatrzności Bożej w Bielsku-Białej – po wprowadzeniu stanu wojenne-
go miejsce sprawowania comiesięcznych Mszy za Ojczyznę, a także układania 
kwietnego krzyża będącego symbolem sprzeciwu wobec przemocy oraz organi-
zacji niezależnych manifestacji (1982 r.) i wieców (1988-89); przy kancelarii tej 

parafii w latach 1982-1989 była główna siedziba Biskupiego Komitetu Pomocy 
Więzionym i Internowanym; od 2006 r. na ścianie kościoła znajduje się tablica 

pamiątkowa, poświęcona osobom represjonowanym za „Solidarność”.

10
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Ulica 11 Listopada (d. ul. Feliksa Dzierżyńskiego): po wprowadzeniu stanu wo-
jennego miejsce milczących spacerów w porze dziennika telewizyjnego oraz 
niezależnych manifestacji 1 V 1982 i 31 VIII 1982 – ta druga rozpędzona siłą przy 
użyciu pałek, gazów łzawiących i armatek wodnych w okolicach ulic Cechowej 

(d. Gerszona Bogena Dua), Barlickiego i 3 Maja (d. Lenina).

11
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Rondo „Trzeciego Szeregu Solidarności” u zbiegu ulic Dmowskiego i Ratuszo-
wej – ustanowione w 2019 roku jednogłośną decyzją Rady Miejskiej Bielska-
-Białej, podjętej na wniosek podbeskidzkiej „Solidarności”, poparty m.in. przez 
środowiska dawnych działaczy podziemnych struktur „S” w Bielsku-Białej oraz 

Instytut Pamięci Narodowej. Nazwa ronda upamiętnia największą i najbardziej 
aktywną podziemną organizację podbeskidzkiej „Solidarności”.

12
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Kamienica przy ul. Bohaterów Warszawy 5 – w lokalu na parterze (na prawo 
od drzwi wejściowych) w 1980 roku mieściła się siedziba Stowarzyszenia PAX, 
11 IX 1980 roku odbyło się tam pierwsze, założycielskie zebranie związkowe, 
w którym wzięli udział przedstawiciele 29 zakładów pracy z terenu wojewódz-

twa bielskiego, podczas którego wybrane zostało Prezydium Wojewódzkiego 
Komitetu Założycielskiego Samorządnych Niezależnych Związków Zawodowych 

Podbeskidzia.

13
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Narożna kamienica przy ul. Boh. Warszawy 2 – w obszernym mieszkaniu na 
II piętrze pod numerem12 mieściła się w 1980 roku pierwsza siedziba podbe-
skidzkiej „Solidarności”(przeniesiona później na ul. 1 Maja 47 – patrz pkt 7).

14
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Teatr Polski przy ul. 1 Maja 1 – 18 stycznia 1981 r. odbyła się tam zorganizowa-
na przez bielskich członków Związku Polskich Artystów Plastyków aukcja dzieł 
sztuki na rzecz „Solidarności” (później cały dochód – 162,2 tys. zł – przekazany 
został na rzecz bielskich domów pomocy społecznej i osób upośledzonych); 11 

grudnia 1981 r. na deskach TP odbyła się światowa prapremiera sztuki Karola 
Wojtyły „Jeremiasz” pod patronatem „Solidarności” (po 13 XII 1981 r. zdjęta z afi-

szy); 15 kwietnia 1989 r. przed gmachem teatru odbyła się manifestacja, zorgani-
zowana przez bielskich działaczy „Solidarności Polsko-Czechosłowackiej” w obronie 

aresztowanego dramaturga czeskiego Vaclava Havla.

15
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Narożna kamienica przy ul. Wzgórze 19 (d. Kosmonautów 19) – od II połowy 
1981 roku mieściła się tam siedziba Klubu Inteligencji Katolickiej w Bielsku-
-Białej, a w roku 1989 także Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu oraz solidar-
nościowej spółki Centaur i redakcji niezależnego tygodnika społeczno-politycz-

nego „Gazeta Prowincjonalna” (od 19 XI 1989 r. do 10 IV 1991 r. ukazało się 
65 numerów).

16
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Kamienica przy ul. 3 Maja 5 (d. Lenina 5) – w 1989 r. siedziba Wojewódzkiego 
Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”, który – przy pomocy setek wolonta-
riuszy – przeprowadził czerwcowe wybory parlamentarne; dziś na frontonie 
budynku znajduje się odsłonięta 4 VI 2009 roku tablica pamiątkowa, przypo-

minająca działalność WKO.

17



35



36

Biuro Wystaw Artystycznych przy ul. 3 Maja 11 (d. Lenina 11a) – w 1981 r. 
placówka ta, kierowana przez Helenę Dobranowicz, prezentowała niezależne 
wystawy fotograficzne – w kwietniu 1981 r. ogólnopolską poświęconą wydarze-
niom z czerwca 1956, marca 1968, grudnia 1970 i czerwca 1976 roku („Polskie 

Miesiące”), a od 27 X do 4 XI 1981 r. także regionalną, dokumentującą przebieg 
strajku generalnego z początku 1981 r.

18
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Kościół św. Mikołaja, dziś katedra przy pl. Św. Mikołaja 16 (d. pl. Bohaterów 
Armii Czerwonej) – w pomieszczeniach parafialnych w 1981 r. mieściła się 
pierwsza tymczasowa siedziba Klubu Inteligencji Katolickiej, było to też miej-
sce działalności Duszpasterstwa Ludzi Pracy; w salce, mieszczącej się w wieży 

kościelnej, odbywały się spotkania opozycjonistów w drugiej połowie lat 80-
tych; w 1988 r. w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej została umieszczona ufun-

dowana przez podbeskidzką „Solidarność” tablica upamiętniająca działalność ks. 
Stanisława Stojałowskiego; pod koniec lat 80. przed kościołem odbywały się liczne 

manifestacje zdelegalizowanej „Solidarności”; w XII 2012 r. związkowcy ufundowali 
w katedrze witraż przedstawiający patrona „Solidarności” bł. ks. Jerzego Popiełuszkę.

19
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Sąd Wojewódzki przy przy ul. Sobieskiego 3-5/Cieszyńskiej 10, w którym w la-
tach 80-tych odbywały się największe procesy polityczne przeciwko osobom, 
oskarżonym o kontynuowanie zakazanej działalności związkowej, w tym proces 
Patrycjusza Kosmowskiego w marcu 1982 r. (wyrok 6 lat więzienia).

20
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Areszt Śledczy przy ul. Słowackiego 15 a – miejsce przetrzymywania areszto-
wanych działaczy związkowych, oczekujących na proces i wyrok za działalność 
w podziemnej „Solidarności”.

21
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Budynki b. Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej 
i Wojewódzkiego Ośrodka Kształcenia Ideologicznego PZPR przy ul. Słowac-
kiego 15-17, w 1989 roku przekazane – dzięki naciskom „Solidarności” – na 
potrzeby oświaty (w l. 1990-2014 mieściło się tam IV Liceum Ogólnokształcące), 

a obecnie przeznaczone na siedzibę sądu.

22
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23
Narożna kamienica przy ul. Piastowskiej 1 – siedziba Zarządu Regionu Pod-
beskidzie NSZZ „Solidarność” w latach 1992-2004; dawniej w budynku tym 
mieścił się Hotel Beskid, a w l. 80-tych była to jedna z siedzib bielskiej... SB.
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Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ul. Traugutta 13: na miejscu, 
w którym obecnie stoi świątynia, 3 V 1981 roku odbyła się uroczystość po-
święcenia pierwszego sztandaru podbeskidzkiej „Solidarności” z udziałem kil-
kunastu tysięcy osób.

24
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25
Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika przy ul. Listopadowej 70  
(d. ul. Pawła Findera 32), w l. 1972-1990 siedziba Filii Politechniki Łódzkiej – 
miejsce strajków studenckich w 1981 roku o rejestrację Niezależnego Zrzeszenia 
Studentów i o autonomię polskich uczelni.
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Cmentarz parafialny przy ul. Grunwaldzkiej 28; znajduje się tam pomnik Le-
gionistów, przy którym 11 XI 1988 r. odbyła się niezależna manifestacja pod-
beskidzkiej „Solidarności”; na cmentarzu tym (podobnie jak na wielu innych 
nekropoliach) z roku na rok przybywa grobów działaczy i przyjaciół podbeskidz-

kiej „Solidarności” – m.in. Andrzeja Baścika, Oswalda Dobrzańskiego, Zdzisława 
Grefflinga, Heleny Kocoń, Andrzeja Kralczyńskiego, Janiny Królikowskiej, Adama 

Pawlika, Ryszarda Penkali, ks. Zbigniewa Powady, Ewy Szostakowskiej-Kolmer i wie-
lu innych.

26
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Delegatura Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Piastowskiej 40 – skrzy-
dło od strony ul. Asnyka (d. ul. Miczurina 2 a) – d. gmach Urzędu Woje-
wódzkiego w Bielsku-Białej, miejsce, w którym w XI 1980 roku podbeskidzka 
„Solidarność” po raz pierwszy przedstawiła zarzuty pod adresem władz miej-

skich i wojewódzkich, co było preludium do podbeskidzkiego strajku general-
nego (patrz pkt 1). W l. 80-tych mieściła się tam także siedziba odwoławczego 

Kolegium ds. Wykroczeń przy Wojewodzie Bielskim.

27
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28
Obecna siedziba podbeskidzkiej „Solidarności” przy ul. Asnyka 19, wybudowa-
na w 2004 r. m.in. ze środków, pochodzących z rewindykacji majątku związko-
wego, zarekwirowanego przez komunistyczne władze po wprowadzeniu stanu 
wojennego.
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Rondo NSZZ „Solidarność” w ciągu ul. Warszawskiej obok Centrum Handlowe-
go Sarni Stok. Nazwa została nadana w grudniu 2005 roku, a 30 maja 2011 r. 
w miejscu tym został odsłonięty i poświęcony okazały obelisk z piaskowca, upa-
miętniający podbeskidzką „Solidarność”.

29
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30
FCA Poland przy ul. Warszawskiej (d. Armii Czerwonej) – dawniej Fabryka 
Samochodów Małolitrażowych, w 1980 r. zatrudniająca łącznie blisko 34 tys. 
osób w 18 zakładach; w największym Zakładzie nr 1 w Bielsku-Białej pracowało 
wówczas 10,5 tys. osób, z których blisko 9 tys. należało do „Solidarności” – 

była to największa zakładowa organizacja „S” w Regionie Podbeskidzie; w za-
kładzie od IX 1980 do XII 1981 wydawany był biuletyn „Solidarność FSM”, a po 

wprowadzeniu stanu wojennego tajna Tymczasowa Komisja Zakładowa wydawała 
podziemny „Informator”; załoga tego zakładu strajkowała zarówno w VIII 1980 r. 

w I i II 1981 r. (pamiątką tamtego protestu jest symboliczny ołtarz z krzyżem w jednej 
z hal fabrycznych, w której 6 II 1981 r. odprawiona została msza św. kończąca strajk 
w FSM) jak i bezpośrednio po wprowadzeniu stanu wojennego.
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Kościół św. Maksymiliana Kolbego w Bielsku-Białej Aleksandrowicach przy 
ul. Wrzosowej 7 – jedno z ważnych miejsc pomocy osobom represjonowanym 
w stanie wojennym; w przykościelnych salkach urządzane były niezależne wy-
stawy plastyczne, a przed świątynią 1 V i 11 XI 1988 r. odbyły się niezależne 

manifestacje „Solidarności”.
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POZA GLOWNYM SZLAKIEM:

Szpital Wojewódzki przy al. Armii Krajowej 101 (d. ul. Brygadzistów 127) 
– w szpitalnym holu znajduje się tablica, upamiętniająca zmarłego w 1994 r. 

działacza „Solidarności” z FSM Jana Frączka, który był zaangażowany w zdobycie 
środków na budowę i wykończenie tej placówki.

32
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Ratusz w Bielsku-Białej przy pl. Ratuszowym 1 (d. pl. Bohaterów Stalingradu 10) 
– w jego suterynie mieściła się siedziba Rejonowego Kolegium ds. Wykroczeń 
przy Prezydencie Miasta, orzekającego w stanie wojennym kary grzywny lub 
aresztu dla działaczy związkowych – m.in. uczestników niezależnych manifesta-

cji lub kolporterów podziemnych wydawnictw.
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Klub Elektron przy Elektrociepłowni ul. Tuwima 2 – klubowa sala w 1981 roku 
była wykorzystywana przez „Solidarność” na miejsce zebrań związkowych, a przez 
Wszechnicę Podbeskidzia na spotkania klubu dyskusyjnego, którego gośćmi byli 
m.in. znani działacze opozycyjni.
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Międzyzakładowy Dom Kultury Metalowiec Fabryki Samochodów Małolitra-
żowych przy ul. Komorowickiej 53a (później DK Metalowiec – filia Bielskiego 
Centrum Kultury, obecnie część spółki Nemak): w tym miejscu 10 II 1989 r. – tuż 
po rozpoczęciu obrad Okrągłego Stołu – odbyło się spotkanie kilkuset członków 

i sympatyków wciąż zdelegalizowanej „Solidarności” z Lechem Wałęsą.
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Cmentarz Wojskowy w Bielsku-Białej Aleksandrowicach przy ul. Saperów 24 
(d. przy ul. Mieszczańskiej); miejsce niezależnej manifestacji „Solidarności” 
zorganizowanej 11 XI 1981 r. (jej ciąg dalszy odbył się po przemarszu ulicami 
miasta pod pomnikiem Adama Mickiewicza – patrz pkt 6).
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ZAKONCZENIE

Jestem przekonany, że znajdą się osoby, gotowe wskazać kolejne miejsca, 
nieobecne w niniejszym spacerowniku, które powinny  być w nim opisane. Na 
pewno nie jest to szlak kompletny, wyczerpujący temat, którym zdecydowa-
łem się zająć. Tym bardziej będę wdzięczny za każdą uwagę czy uzupełnienie.

Pierwsze uwagi sam zgłoszę już teraz: w powyższym opracowaniu brakuje mi 
wskazania mieszkań prywatnych, niezwykle ważnych zwłaszcza w podziemnej 
działalności „Solidarności”. To w takich mieszkaniach mieściły się drukarnie czy 
też punkty kolportażu. Było jednak ich na tyle dużo, że ciężko wskazać choć 
część adresów. Były też mieszkania, będące nieformalnymi „centrami dowodze-
nia” w latach stanu wojennego i później. Może w przyszłości – jeśli takie będą 
sugestie Czytelników – dopiszę do trasy naszego solidarnościowego spaceru 
choć niektóre z tych punktów, wskazując na przykład adresy gościnnego domu 
Janusza Bargieła na granicy Bielska-Białej i Wilkowic, mieszkań Andrzeja Kral-
czyńskiego przy ul. Partyzantów, Grażyny Staniszewskiej przy Filomatów czy Jana 
Frączka w hotelu robotniczym przy ul. Solnej, drukarnie „Solidarności Podbeski-
dzia” mieszczące się m.in. w domu Michała Wołyńca w Kamienicy i w wynajmo-
wanym na fikcyjną osobę mieszkaniu w bloku na os. Karpackim czy powielarnię 
Bielskiego Komitetu Oporu Społecznego w domu przy ulicy Moniuszki…

Artur Kasprzykowski
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 1 Dawna świetlica Zakładów Przemysłu Wełnianego Be-
welana przy ul. Gen. Stanisława Maczka 73a (d. Nad 
Brzegiem 9): siedziba Międzyzakładowego Komitetu 
Strajkowego NSZZ „Solidarność” Regionu Podbeskidzie 
podczas podbeskidzkiego strajku generalnego „Solidarno-
ści” trwającego od 27 I do 6 II 1981 roku, potem także 
miejsce obrad I i II Walnego Zebrania Delegatów Regionu 
Podbeskidzie oraz zebrań związkowych w l. 1980-81 i w l. 
1989-1990; dziś w miejscu świetlicy są prywatne firmy, 
a o strajku przypomina tablica odsłonięta w maju 1989 
roku, znajdująca się dziś na zewnętrznej ścianie dawnego 
biurowca ZPW Bewelana, dzisiejszego II Urzędu Skarbo-
wego przy ul. Gen. Maczka 73.

 2 Dom Kultury w Mikuszowicach Śląskich przy ul. Olszów-
ka 20: jedno z miejsc pierwszych zebrań związkowych 
w 1980 roku i wyborów Międzyzakładowego Komitetu 
Założycielskiego NSZZ „Solidarność” Regionu Podbeskidzie 
spośród przedstawicieli 46 zakładów (25 IX 1980 r.).

 3 Zajezdnia autobusowa Miejskiego Zakładu Komunikacyj-
nego przy ul. Długiej 50: miejsce strajku solidarnościowe-
go załogi Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacyj-
nego w dniach 27-31 VIII 1980 r. , rok później na budynku 
zajezdni odsłonięto tablicę upamiętniającą tamten strajk.

 4 Fabryka Aparatów Elektrycznych Apena przy ul. Leszczyń-
skiej 6 / ul. Partyzantów 61: w 1980 roku jeden z najwięk-
szych zakładów Bielska-Białej, zatrudniający 2,5 tys. osób, 
z których 2365 należało do „Solidarności”, miejsce wiecu 
solidarnościowego w sierpniu 1980 roku, jak i strajku po 
13 XII 1981 r.; w 1981 roku w zakładzie wydawany był 
biuletyn „Solidarność Apeny”.

 5 Siedziba Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidar-
ność” z lat 1989-1992 przy ul. Partyzantów 59, także 
siedziba Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego skupia-
jącego posłów i senatorów wybranych w czerwcu 1989 
roku z list Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” (patrz 
też pkt 17); na skraju parkingu przy tym budynku w 2014 r. 
zasadzony został dąb wolności, a obok umieszczono ka-
mień z inskrypcją upamiętniającą wybory 1989 roku.

 6 Pomnik Adama Mickiewicza przy pl. Mickiewicza (d. plac 
Obrońców Pokoju): miejsce dwóch niezależnych manife-
stacji – 21 III 1968 roku, gdy młodzież Bielska-Białej po-
parła protesty studenckie, a także 11 XI 1981 roku, zor-
ganizowana przez „Solidarność” w 63. rocznicę odzyskania 
niepodległości.

 7 Siedziba podbeskidzkiej „Solidarności” w 1981 roku przy 
ul. 1 Maja 45 (tzw. Dom Związkowy), zajęta w nocy z 12 
na 13 XII 1981 roku przez funkcjonariuszy SB.

 8 Bielska Fabryka Maszyn Włókienniczych Befama przy ul. 
Powstańców Śląskich 6 – jeden z największych zakładów 
pracy w Bielsku-Białej (3800 członków „S”); w sierpniu 
1980 roku załoga podjęła strajk solidarnościowy z Wybrze-
żem; w marcu 1981 r. – w czasie tzw. kryzysu bydgoskiego 
– mieściła się tam siedziba Międzyzakładowego Komitetu 
Strajkowego NSZZ „Solidarność” Regionu Podbeskidzie.

 9 Komenda Policji przy ul. Rychlińskiego 17 zburzona 
w 2019 roku (obecnie w tym miejscu jest parking przy 
Stadionie Miejskim); w 1981 roku Komenda Wojewódz-
ka Milicji Obywatelskiej – główna siedziba milicji i służby 
bezpieczeństwa, to tam w noc z 12 na 13 XII 1981 roku 
zwożono internowanych działaczy „Solidarności”, a póź-
niej – aż do 1989 roku – tu byli przesłuchiwani zatrzymani 
lub aresztowani związkowcy, a przetrzymywani w celach 
na tzw. dołku (milicyjnym areszcie).

10 Kościół Opatrzności Bożej w Bielsku-Białej – po wpro-
wadzeniu stanu wojennego miejsce sprawowania comie-
sięcznych Mszy za Ojczyznę, a także układania kwietnego 
krzyża będącego symbolem sprzeciwu wobec przemocy 
oraz organizacji niezależnych manifestacji (1982 r.) i wie-
ców (1988-89); przy kancelarii tej parafii w latach 1982-
1989 była główna siedziba Biskupiego Komitetu Pomocy 
Więzionym i Internowanym; od 2006 r. na ścianie kościoła 
znajduje się tablica pamiątkowa, poświęcona osobom re-
presjonowanym za „Solidarność”.

11 Ulica 11 Listopada (d. ul. Feliksa Dzierżyńskiego): po 
wprowadzeniu stanu wojennego miejsce milczących spa-
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(kolejność wg położenia geograficznego, 
w nawiasach nazwy ulic z lat 80-tych)

cerów w porze dziennika telewizyjnego oraz niezależnych 
manifestacji 1 V 1982 i 31 VIII 1982 – ta druga rozpędzona 
siłą przy użyciu pałek, gazów łzawiących i armatek wod-
nych w okolicach ulic Cechowej (d. Gerszona Bogena Dua), 
Barlickiego i 3 Maja (d. Lenina).

12 Rondo „Trzeciego Szeregu Solidarności” u zbiegu ulic 
Dmowskiego i Ratuszowej – ustanowione w 2019 roku 
jednogłośną decyzją Rady Miejskiej Bielska-Białej, podjętej 
na wniosek podbeskidzkiej „Solidarności”, poparty m.in. 
przez środowiska dawnych działaczy podziemnych struk-
tur „S” w Bielsku-Białej oraz Instytut Pamięci Narodowej. 
Nazwa ronda upamiętnia największą i najbardziej aktywną 
podziemną organizację podbeskidzkiej „Solidarności”.

13 Kamienica przy ul. Bohaterów Warszawy 5 – w lokalu na 
parterze (na prawo od drzwi wejściowych) w 1980 roku 
mieściła się siedziba Stowarzyszenia PAX, 11 IX 1980 roku 
odbyło się tam pierwsze, założycielskie zebranie związko-
we, w którym wzięli udział przedstawiciele 29 zakładów 
pracy z terenu województwa bielskiego, podczas którego 
wybrane zostało Prezydium Wojewódzkiego Komitetu Za-
łożycielskiego Samorządnych Niezależnych Związków Za-
wodowych Podbeskidzia.

14 Narożna kamienica przy ul. Boh. Warszawy 2 – w obszer-
nym mieszkaniu na II piętrze pod numerem12 mieściła się 
w 1980 roku pierwsza siedziba podbeskidzkiej „Solidarno-
ści”(przeniesiona później na ul. 1 Maja 47 – patrz pkt 7).

15 Teatr Polski przy ul. 1 Maja 1 – 18 stycznia 1981 r. od-
była się tam zorganizowana przez bielskich członków 
Związku Polskich Artystów Plastyków aukcja dzieł sztuki 
na rzecz „Solidarności” (później cały dochód – 162,2 tys. 
zł – przekazany został na rzecz bielskich domów pomocy 
społecznej i osób upośledzonych); 11 grudnia 1981 r. na 
deskach TP odbyła się światowa prapremiera sztuki Karola 
Wojtyły „Jeremiasz” pod patronatem „Solidarności” (po 
13 XII 1981 r. zdjęta z afiszy); 15 kwietnia 1989 r. przed 
gmachem teatru odbyła się manifestacja, zorganizowana 
przez bielskich działaczy „Solidarności Polsko-Czechosło-
wackiej” w obronie aresztowanego dramaturga czeskiego 
Vaclava Havla.

16 Narożna kamienica przy ul. Wzgórze 19 (d. Kosmonautów 
19) – od II połowy 1981 roku mieściła się tam siedziba Klu-
bu Inteligencji Katolickiej w Bielsku-Białej, a w roku 1989 
także Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu oraz solidarno-
ściowej spółki Centaur i redakcji niezależnego tygodnika 
społeczno-politycznego „Gazeta Prowincjonalna” (od 19 XI 
1989 r. do 10 IV 1991 r. ukazało się 65 numerów).

17 Kamienica przy ul. 3 Maja 5 (d. Lenina 5) – w 1989 r. 
siedziba Wojewódzkiego Komitetu Obywatelskiego „So-
lidarność”, który – przy pomocy setek wolontariuszy – 
przeprowadził czerwcowe wybory parlamentarne; dziś na 
frontonie budynku znajduje się odsłonięta 4 VI 2009 roku 
tablica pamiątkowa, przypominająca działalność WKO.

18 Biuro Wystaw Artystycznych przy ul. 3 Maja 11 (d. Leni-
na 11a) –w 1981 r. placówka ta, kierowana przez Helenę 
Dobranowicz, prezentowała niezależne wystawy fotogra-
ficzne – w kwietniu 1981 r. ogólnopolską poświęconą 
wydarzeniom z czerwca 1956, marca 1968, grudnia 1970 
i czerwca 1976 roku („Polskie Miesiące”), a od 27 X do 4 XI 
1981 r. także regionalną, dokumentującą przebieg strajku 
generalnego z początku 1981 r.

19 Kościół św. Mikołaja, dziś katedra przy pl. Św. Mikołaja 16 
(d. pl. Bohaterów Armii Czerwonej) – w pomieszczeniach 
parafialnych w 1981 r. mieściła się pierwsza tymczasowa 
siedziba Klubu Inteligencji Katolickiej, było to też miejsce 
działalności Duszpasterstwa Ludzi Pracy; w salce, miesz-
czącej się w wieży kościelnej, odbywały się spotkania 
opozycjonistów w drugiej połowie lat 80-tych; w 1988 r. 
w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej została umieszczona 
ufundowana przez podbeskidzką „Solidarność” tablica upa-
miętniająca działalność ks. Stanisława Stojałowskiego; pod 
koniec lat 80. przed kościołem odbywały się liczne manifesta-
cje zdelegalizowanej „Solidarności”; w XII 2012 r. związkow-
cy ufundowali w katedrze witraż przedstawiający patrona 
„Solidarności” bł. ks. Jerzego Popiełuszkę.

20 Sąd Wojewódzki przy ul. Sobieskiego 3-5/Cieszyńskiej 10, 
w którym w latach 80-tych odbywały się największe pro-
cesy polityczne przeciwko osobom, oskarżonym o kontynu-
owanie zakazanej działalności związkowej, w tym proces 
Patrycjusza Kosmowskiego w marcu 1982 r. (wyrok 6 lat 
więzienia).

21 Areszt Śledczy przy ul. Słowackiego 15 a – miejsce prze-
trzymywania aresztowanych działaczy związkowych, ocze-
kujących na proces i wyrok za działalność w podziemnej 
„Solidarności”.

22 Budynki b. Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej 
Partii Robotniczej i Wojewódzkiego Ośrodka Kształcenia 
Ideologicznego PZPR przy ul. Słowackiego 15-17, w 1989 
roku przekazane – dzięki naciskom „Solidarności” – na po-
trzeby oświaty (w l. 1990-2014 mieściło się tam IV Liceum 
Ogólnokształcące), a obecnie przeznaczone na siedzibę sądu.

23 Narożna kamienica przy ul. Piastowskiej 1 – siedziba Za-
rządu Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” w latach 
1992-2004; dawniej w budynku tym mieścił się Hotel Bes- 
kid, a w l. 80-tych była to jedna z siedzib bielskiej... SB.

24 Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ul. Traugut-
ta 13: na miejscu, w którym obecnie stoi świątynia, 3 V 
1981 roku odbyła się uroczystość poświęcenia pierwszego 
sztandaru podbeskidzkiej „Solidarności” z udziałem kilku-
nastu tysięcy osób.

25 Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika przy ul. 
Listopadowej 70 (d. ul. Pawła Findera 32), w l. 1972-1990 
siedziba Filii Politechniki Łódzkiej – miejsce strajków stu-
denckich w 1981 roku o rejestrację Niezależnego Zrzesze-
nia Studentów i o autonomię polskich uczelni.

26 Cmentarz parafialny przy ul. Grunwaldzkiej 28; znajduje 
się tam pomnik Legionistów, przy którym 11 XI 1988 r. od-
była się niezależna manifestacja podbeskidzkiej „Solidar-
ności”; na cmentarzu tym (podobnie jak na wielu innych 
nekropoliach) z roku na rok przybywa grobów działaczy 
i przyjaciół podbeskidzkiej „Solidarności” – m.in. Andrzeja 
Baścika, Oswalda Dobrzańskiego, Zdzisława Grefflinga, He-
leny Kocoń, Andrzeja Kralczyńskiego, Janiny Królikowskiej, 
Adama Pawlika, Ryszarda Penkali, ks. Zbigniewa Powady, 
Ewy Szostakowskiej-Kolmer i wielu innych.

27 Delegatura Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Pia-
stowskiej 40– skrzydło od strony ul. Asnyka (d. ul. Miczu-
rina 2 a) – d. gmach Urzędu Wojewódzkiego w Bielsku-
-Białej, miejsce, w którym w XI 1980 roku podbeskidzka 
„Solidarność” po raz pierwszy przedstawiła zarzuty pod ad-
resem władz miejskich i wojewódzkich, co było preludium 
do podbeskidzkiego strajku generalnego (patrz pkt 1).  
W l. 80-tych mieściła się tam także siedziba odwoławczego 
Kolegium ds. Wykroczeń przy Wojewodzie Bielskim.

28 Obecna siedziba podbeskidzkiej „Solidarności” przy ul. Asny-
ka 19, wybudowana w 2004 r. m.in. ze środków, pochodzących 
z rewindykacji majątku związkowego, zarekwirowanego przez 
komunistyczne władze po wprowadzeniu stanu wojennego.

29 Rondo NSZZ „Solidarność” w ciągu ul. Warszawskiej obok 
Centrum Handlowego Sarni Stok. Nazwa została nadana w 
grudniu 2005 roku, a w maju 2011 r. w miejscu tym został 
umieszczony okazały obelisk z piaskowca, upamiętniający 
podbeskidzką „Solidarność”.

30 FCA Poland przy ul. Warszawskiej (d. Armii Czerwonej) – 
dawniej Fabryka Samochodów Małolitrażowych, w 1980 r. 
zatrudniająca łącznie blisko 34 tys. osób w 18 zakładach; 
w największym Zakładzie nr 1 w Bielsku-Białej pracowało 
wówczas 10,5 tys. osób, z których blisko 9 tys. należało do 
„Solidarności” – była to największa zakładowa organizacja 
„S” w Regionie Podbeskidzie; w zakładzie od IX 1980 do 
XII 1981 wydawany był biuletyn „Solidarność FSM”, a po 
wprowadzeniu stanu wojennego tajna Tymczasowa Komisja 
Zakładowa wydawała podziemny „Informator”; załoga tego 
zakładu strajkowała zarówno w VIII 1980 r., w I i II 1981 r., 
jak i bezpośrednio po wprowadzeniu stanu wojennego.

31 Kościół św. Maksymiliana Kolbego w Bielsku-Białej Alek-
sandrowicach przy ul. Wrzosowej 7 – jedno z ważnych 
miejsc pomocy osobom represjonowanym w stanie wo-
jennym; w przykościelnych salkach urządzane były nieza-
leżne wystawy plastyczne, a przed świątynią 1 V i 11 XI 
1988 r. odbyły się niezależne manifestacje „Solidarności”.

32   Szpital Wojewódzki przy al. Armii Krajowej 101 (d. ul. 
Brygadzistów 127) – w szpitalnym holu znajduje się tabli-
ca, upamiętniająca zmarłego w 1994 r. działacza „Solidar-
ności” z FSM Jana Frączka, który był zaangażowany w zdo-
bycie środków na budowę i wykończenie tej placówki.

33 Ratusz w Bielsku-Białej przy pl. Ratuszowym 1 (d. pl. Boha-
terów Stalingradu 10) – w jego suterynie mieściła się siedziba 
Rejonowego Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Mia-
sta, orzekającego w stanie wojennym kary grzywny lub aresztu 
dla działaczy związkowych – m.in. uczestników niezależnych 
manifestacji lub kolporterów podziemnych wydawnictw.

34   Klub Elektron przy Elektrociepłowni ul. Tuwima 2 – 
klubowa sala w 1981 roku była wykorzystywana przez 
„Solidarność” na miejsce zebrań związkowych, a przez 
Wszechnicę Podbeskidzia na spotkania klubu dyskusyjne-
go, którego gośćmi byli m.in. znani działacze opozycyjni.

35   Międzyzakładowy Dom Kultury Metalowiec Fabryki Sa-
mochodów Małolitrażowych przy ul. Komorowickiej 53a 
(później DK Metalowiec – filia Bielskiego Centrum Kultury, 
obecnie część spółki Nemak): w tym miejscu 10 II 1989 r. 
– tuż po rozpoczęciu obrad Okrągłego Stołu – odbyło się 
spotkanie kilkuset członków i sympatyków wciąż zdelega-
lizowanej „Solidarności” z Lechem Wałęsą.

36   Cmentarz Wojskowy w Bielsku-Białej Aleksandrowicach 
przy ul. Saperów 24 (d. przy ul. Mieszczańskiej); miejsce 
niezależnej manifestacji „Solidarności” zorganizowanej  
11 XI 1981 r. (jej ciąg dalszy odbył się po przemarszu ulicami 
miasta pod pomnikiem Adama Mickiewicza – patrz pkt 6).
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