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Przed chwil¹, jak od dawien dawna, przez lata ca³e, œpie-
waliœmy: „Szczêœliwy naród wybrany przez Boga”, a œpie-
waj¹c myœleliœmy tak¿e o sobie, o naszym narodzie, bo i
nasz naród jest szczêœliwy, bo i nasz naród zosta³ wybrany,
bo i nasz naród znajduje siê pod przemo¿n¹ opiek¹ Boga - i
zawsze siê znajdowa³, nawet gdy siê niektórym wydawa³o,
¿e zosta³ przez Niego opuszczony.

Trudne by³y dzieje naszej Ojczyzny, ciê¿kie by³y losy
Polaków. Ale przecie¿ On zawsze by³ z nami. I zawsze nas
prowadzi³: przez drogi i bezdro¿a, przez wojny, rozbiory,
zniszczenia i wszelkie nieszczêœcia, ale tak¿e w dni pokoju,
wolnoœci, odzyskiwania to¿samoœci, odbudowy i wzrasta-
nia w narodow¹ jednoœæ. Czujemy to w naszych sercach bi-
j¹cych w suwerennej Polsce, dlatego w tak wielkim uniesie-
niu œpiewamy: „Szczêœliwy naród wybrany przez Boga” i z
t¹ pieœni¹ na ustach, przepe³nieni radoœci¹, œwiêtujemy dzi-
siaj XXX rocznicê powstania Niezale¿nego Samorz¹d-
nego Zwi¹zku Zawodowego „Solidarnoœæ” /.../.

Serdecznie Was witam, Drodzy Bracia i Siostry,
szczêœliwi synowie i szczêœliwe córki szczêœliwego na-
rodu. Jak¿e siê cieszê, ¿e w tym bolesnym czasie, w
którym rozgrywa siê dramat sprzeciwu wobec Krzy¿a
Chrystusa, Wy, ludzie „Solidarnoœci” zgromadziliœcie
siê w swój jubileusz wokó³ tego Krzy¿a. Doprawdy,
jest to na miarê œwiadectwa!

/.../ Ogromnie siê cieszê z tak licznej obecnoœci re-
prezentantów ró¿nych stanów, zawodów oraz grup spo-
³ecznych, i wszystkich Was z ca³ego serca pozdrawiam,
i wszystkich Was z radoœci¹ w³¹czam do naszej dzisiej-
szej modlitwy eucharystycznej, w trakcie której, po-
s³uszni wezwaniu œw. Paw³a, pragniemy przypatrzeæ siê
naszemu powo³aniu.

- Dobrze, s³ugo dobry i wierny. By³eœ wierny w ma-
³ych rzeczach, nad wielkimi ciê postawiê; wejdŸ do ra-
doœci twego pana (Mt 25, 23). Koœció³ czêsto przypo-
mina te s³owa Jezusa, wzywaj¹c nas do czuwania w
oczekiwaniu na Jego powrót. W czym jednak powinno
siê przejawiaæ to nasze czuwanie i co to znaczy czu-
waæ? Przychodz¹ mi w tym momencie na pamiêæ s³o-
wa, które wypowiedzia³ S³uga Bo¿y Jan Pawe³ II piêtnaœcie
lat temu w Skoczowie: Czuwaæ to znaczy byæ cz³owiekiem
sumienia. W ka¿dej sytuacji swojego sumienia s³uchaæ i g³osu
jego w sobie nie zag³uszaæ, choæ jest on nieraz trudny i wy-
magaj¹cy; to znaczy anga¿owaæ siê w dobro i pomna¿aæ je
w sobie i wokó³ siebie, a tak¿e nie godziæ siê nigdy na z³o, w
myœl s³ów œw. Paw³a: »Nie daj siê zwyciê¿yæ z³u, ale z³o do-
brem zwyciê¿aj! « (Rz 12, 21).

Jeœli bêdziemy czuwaæ, jeœli bêdziemy ludŸmi sumienia,
jeœli wiêc bêdziemy siê troszczyæ o jakoœæ naszego sumienia,
to zas³u¿ymy sobie na miano „s³ugi dobrego i wiernego”, bo
dobrze wykorzystamy powierzony nam przez Boga dar ¿ycia
i otrzymane talenty, spe³nimy swoje powo³anie, wype³nimy
misjê, do której zostaliœmy wezwani - tak jak to powo³anie,
tak jak tê misjê spe³nili i wype³nili ludzie zrzeszeni trzydzie-
œci lat temu w wielkim spo³ecznym ruchu „Solidarnoœæ”, zro-
dzonym z ducha ewangelicznej solidarnoœci: Jeden drugiego
brzemiona noœcie (Ga 6, 2) , z poczucia odpowiedzialnoœci za
spo³eczeñstwo, naród, Polskê, z troski o dobro wspólne, z
pragnienia odzyskania wolnoœci i przywrócenia demokracji,
przeciwdzia³ania biedzie, po³o¿enia kresu deptaniu praw cz³o-
wieka i nieposzanowaniu ludzkiej godnoœci.

By³ to wielki spo³eczny zryw, zryw na niespotykan¹ w
dziejach skalê, zryw dziesiêciu milionów - tylu cz³onków li-
czy³a bowiem „Solidarnoœæ”. Wziêli w nim udzia³ nie tylko
robotnicy z Lublina, Gdañska, Koszalina, Szczecina, ale tak-
¿e Podbeskidzia. To tutaj, u nas w sierpniu 1980 roku podjêli
strajk pracownicy Befamy, Apeny, MZK, Transbudu i Fa-
bryki Samochodów Ma³olitra¿owych, by wesprzeæ strajkuj¹-
cych stoczniowców, którzy domagali siê utworzenia nieza-
le¿nych zwi¹zków zawodowych. Za niespe³na piêæ miesiêcy
ponownie na naszej ziemi wybuch³ strajk, który trwa³ od 26
stycznia do 6 lutego 1981 roku. Wziê³o w nim ju¿ udzia³ 220
tysiêcy pracowników Podbeskidzia. Strajk ten mia³ charakter
polityczny, strajkuj¹cy ¿¹dali bowiem, by od urzêdów partyj-
nych i pañstwowych zostali odsuniêci ludzie skorumpowani.
I to siê wówczas uda³o! W marcu tego samego roku, gdy mia-
³o dojœæ do strajku powszechnego w ca³ej Polsce, w gotowo-
œci do niego stanê³a zdecydowana wiêkszoœæ spo³eczeñstwa
naszego regionu. Do strajku tego jednak nie dosz³o - w³adze
pañstwowo-partyjne obieca³y dialog i ustêpstwa. Wkrótce
wszak¿e nast¹pi³o przesilenie w ich szeregach, zerwano roz-
mowy, siêgniêto po si³ê, wprowadzono stan wojenny.

Czym by³ ten stan, dobrze wiemy: dziesi¹tki zabitych,
tysi¹ce uwiêzionych, represje, szykany, przeœladowanie lu-
dzi „Solidarnoœci”. U nas, na Podbeskidziu internowano
oko³o 280 ludzi, których osadzono w zak³adach karnych w
Jastrzêbiu Szeroka i w £upkowie ko³o Komañczy. Na wol-
noœci pozostawiono wtedy taktycznie wszystkich z grupy
podpisuj¹cych porozumienia, ale tylko po to, by nieco póŸ-
niej niesprawiedliwe s¹dy skaza³y ich na surowe wyroki
wiêzienia, a potem SB zmusi³a do emigracji. Wiêkszoœæ z
nich po dziœ dzieñ znajduje siê poza Ojczyzn¹.

W stanie wojennym opór spo³eczeñstwa nie zmala³, wrêcz
przeciwnie: wzmacnia³ siê coraz bardziej. Utworzony zosta³
tzw. Trzeci Szereg, który mia³ charakter konspiracyjny, dzia-
³a³ Biskupi Komitet Pomocy we wspó³pracy z Klubem Inteli-
gencji Katolickiej oraz Duszpasterstwo Ludzi Pracy pod
opiek¹ duchow¹ ks. Zbigniewa Powady. Mimo szykan, inwi-

gilacji, niemal codziennie zapadaj¹cych wyroków wiêzienia,
a nawet zabójstw, „Solidarnoœæ” ¿y³a i prze¿y³a! W 1989 roku,
po wielu latach podziemnej dzia³alnoœci, zosta³a ponownie
zarejestrowana. 4 czerwca tamtego roku dosz³o do wyborów
parlamentarnych, w których kandydaci na pos³ów popierani
przez „Solidarnoœæ” zdobyli wszystkie miejsca wynegocjo-
wane dla opozycji w sejmie i uzyskali 99 miejsc w senacie,
na ogóln¹ liczbê 100. Wybory te umo¿liwi³y powstanie w
sierpniu 1989 roku pierwszego niekomunistycznego rz¹du, a
póŸniej wybór nowego prezydenta, w koñcu usuniêcie z kra-
ju wojsk rosyjskich i odzyskanie przez Polskê pe³nej suwe-
rennoœci. A jak¿e wymownym znakiem tego zwyciêstwa by³
upadek „muru berliñskiego”.

A wszystkiego tego dokonaliœcie bez jednego wystrza³u
z waszej strony, bez jednego wybuchu, bez zabójstwa, bez
k³amstw, bez szanta¿u, bez gróŸb przemocy, bez uciekania
siê do z³a pod jak¹kolwiek postaci¹ - dobrem, pokojem, s³o-
wem, mi³oœci¹, wiar¹ i wiernoœci¹, w³asnym przyk³adem,
wytrwa³oœci¹, cierpliwoœci¹, m¹droœci¹ i m¹dr¹ odpowie-
dzialnoœci¹, ale te¿ niestety w³asnym cierpieniem i w³asn¹
krwi¹ - bo wy nie strzelaliœcie i nie biliœcie, lecz do was
strzelano, was bito - w wielu przypadkach na œmieræ, was
zastraszano i was wiêziono, niejednokrotnie przez lata ca³e.

Ale odnieœliœmy zwyciêstwo. Dobry Bóg da³ nam o wie-
le wiêcej, ni¿ spodziewaliœmy siê dostaæ. Tak wielki dar za-
skoczy³ najwiêkszych optymistów, wprawi³ w podziw ca³y
œwiat. Krewni Mahatmy Ghandiego w czasie wizyty Jana
Paw³a II w Indiach dziêkowali Ojcu Œwiêtemu za „Solidar-
noœæ” i jej dzia³ania, które by³y realizowane w duchu poko-
jowym. Dobrze oddaj¹ to s³owa S³ugi Bo¿ego Jana Paw³a II
wypowiedziane w naszym Parlamencie w 1999 roku: Ale
nam siê przydarzy³o! Przydarzy³o siê nam, bo Pan da³ si³ê
swojemu ludowi! Zdarzy³ siê cud - cud szczególny, spe³nia-
j¹cy mit piêknego, bezkrwawego powstania. Cud burzenia
systemu komunistycznego i zwyciêstwa upokarzanego przez
dziesiêciolecia narodu. Cud pocz¹tku wolnoœci - prze³omo-
wy moment w historii Polski, Europy, a nawet œwiata.

Zgromadziliœmy siê dzisiaj, by odœpiewaæ „Szczêœliwy
naród wybrany przez Boga” i dziêkowaæ Bogu za wspania³e
dary, które z³o¿y³ w nasze umys³y i serca, przede wszystkim
za najwiêkszy z nich: dar Jego wolnoœci; za dar mi³oœci Oj-
czyzny, dar odpowiedzialnoœci i mi³oœci; za dar Ojca Œwiê-
tego Jana Paw³a II s³usznie nazywanego ojcem „Solidarno-

œci”, który uczy³ nas, jak dary Bo¿e wykorzystywaæ i po-
mna¿aæ, by przekszta³ciæ je w nasz dar dla Boga; za dar kar-
dyna³a Stefana Wyszyñskiego, zawsze wiernego Bogu, Na-
rodowi, OjczyŸnie i wolnoœci; za dar b³ogos³awionego ks.
Jerzego Popie³uszki, którego mêczeñstwo stanowi³o milo-
wy krok do naszej wolnoœci; za wasze cierpienia, ofiary, ja-
kie ponieœliœcie, za ufnoœæ Bogu i wytrwa³oœæ, za dar zwy-
ciêstwa nad nieludzkim i bezbo¿nym komunizmem i bêd¹-
cych nastêpstwem tego przemian, jakie nast¹pi³y pod ko-
niec lat osiemdziesi¹tych w naszej OjczyŸnie i w Europie
Œrodkowej; a nade wszystko za dar Niezale¿nego Samorz¹d-
nego Zwi¹zku Zawodowego „Solidarnoœæ”, który zrodzi³ siê
z troski o cz³owieka, o jego potrzeby duchowe oraz mate-
rialne, z poczucia wielkiej odpowiedzialnoœci za przysz³oœæ
narodu i który wyzwoli³ potrzebê dialogu oraz wspó³dzia³a-
nia ró¿nych warstw spo³ecznych - robotników, inteligencji,
rolników - dla dobra wspólnego. £¹czy³y siê w nim i œciera-
³y ró¿ne, nieraz diametralnie odmienne nurty ideowe, jed-
nak nawi¹za³ on do piêknej polskiej tradycji narodowej i
religijnej, budzi³ w ludziach patriotyzm i uwra¿liwi³ ich na
potrzeby drugich, zw³aszcza s³abych, chorych czy wiêzio-
nych. Dzisiaj trochê ¿al tamtej determinacji w walce o do-
bro, tamtych emocji i wzruszeñ, tamtej radoœci ze zwyciê-
stwa, tamtej dumy z tego, co uda³o siê osi¹gn¹æ. Ale prze-
cie¿ tak wiele mamy: woln¹ Polskê, poczucie wspólnoty,
perspektywê przekraczania kolejnych progów nadziei i bu-
rzenia kolejnych murów. I to musimy szanowaæ, o to musi-
my dbaæ, to musimy pielêgnowaæ. Dlatego, jak przed trzy-
dziestu i dwudziestu laty, tak i dzisiaj Polsce jest ogromnie

potrzebna „Solidarnoœæ”! Nie mo¿na zwijaæ jej sztan-
darów i sk³adaæ ich do muzeów, jak chcieli niektórzy.
Trzeba je nieœæ wysoko i gromadziæ pod nimi jak naj-
wiêksze rzesze ludzi. Naszemu krajowi niezbêdna jest
wielka, zbiorowa solidarnoœæ umys³ów, serc i r¹k, soli-
darnoœæ zdolna przezwyciê¿yæ podzia³y i rozbie¿noœci,
solidarnoœæ w trosce o Ojczyznê i Naród, solidarnoœæ w
pracy dla wspólnego dobra.

Jan Pawe³ II mówi³ do was, Drodzy Zwi¹zkowcy,
podczas pamiêtnego spotkania w Watykanie w Œwiêto
Niepodleg³oœci w 2003 r.: Dziœ Solidarnoœæ, jeœli praw-
dziwie pragnie s³u¿yæ Narodowi, winna wróciæ do swo-
ich korzeni, do idea³ów, jakie przyœwieca³y jej jako zwi¹z-
kowi zawodowemu. W³adza przechodzi z r¹k do r¹k, a
robotnicy, rolnicy, nauczyciele, s³u¿ba zdrowia i wszy-
scy inni pracownicy, bez wzglêdu na to, kto sprawuje
w³adzê w kraju, oczekuj¹ pomocy w obronie ich s³usz-
nych praw. Tu nie mo¿e zabrakn¹æ Solidarnoœci /.../. So-
lidarnoœæ to mi³oœæ, braterstwo, odpowiedzialne uczest-
nictwo w ¿yciu innych osób i realizacji dobra wspólne-
go; to s³u¿ba na wzór Chrystusa, który „nie przyszed³,
aby Mu s³u¿ono, lecz ¿eby s³u¿yæ i daæ swoje ¿ycie na
okup za wielu” (Mk 10, 45). Niestety, z przykroœci¹ na-

le¿y stwierdziæ, ¿e nie uda³o siê nam dot¹d wychowaæ oby-
wateli do takiej solidarnoœci, do prawdziwej mi³oœci bliŸnich,
do odpowiedzialnoœci obywatelskiej. Dziêki demokracji do-
staliœmy do rêki „kartkê wyborcz¹”, jako mocny orê¿ w wal-
ce o sprawiedliwoœæ, ale nie wszyscy chc¹ i potrafi¹ z niej
skorzystaæ. Bolesn¹ spraw¹ jest narastaj¹ce z ka¿dym rokiem
rozwarstwienie spo³eczne. Wiele ludzi zamyka siê w sobie i
traci wra¿liwoœæ na potrzebuj¹cych. Wiele jest do zrobienia
w dziedzinie sprawiedliwoœci w wynagradzaniu za pracê, ulep-
szaniu opieki spo³ecznej i medycznej. Potrzeba wiêkszej tro-
ski pañstwa o rodzinê. Niestety, upada moralnoœæ, bêd¹ca fun-
damentem ¿ycia ka¿dego cz³owieka i ca³ego spo³eczeñstwa.
Polska na ca³y g³os wo³a dzisiaj o ludzi sumienia, o ludzi mi-
³oœci, braterstwa i solidarnoœci, takich, jakimi byli ludzie „So-
lidarnoœci”, którzy byli dla innych i z innymi, a nigdy prze-
ciwko innym, którzy nazywali po imieniu dobro i z³o, nigdy
z³a nie tolerowali ani siê z niego ³atwo nie usprawiedliwiali i
d¹¿yli do przezwyciê¿ania go w sobie oraz w drugich, którzy
mieli zanikaj¹c¹ ju¿ w nowej rzeczywistoœci polskiej i euro-
pejskiej œwiadomoœæ, ¿e u podstaw zdrowego moralnie su-
mienia znajduje siê Bóg i Jego prawo i ¿e oderwanie cz³owie-
ka od Boga prowadzi ludzkoœæ do upadku.

Przysz³oœæ Polski i Europy zale¿y od tego, jaki bêdzie
cz³owiek - jakie bêdzie jego sumienie. Dzisiaj Europie bra-
kuje punktu oparcia, fundamentu jednoœci. Fundamentem
tym zawsze by³, jest i zawsze bêdzie Jezus Chrystus, Jego
Krzy¿ i Jego Ewangelia. My, ludzie wiary i „Solidarnoœci”
powinniœmy ten fundament wskazywaæ. Wszyscy jesteœmy
w drodze do Królestwa Bo¿ego i blask tego Królestwa wi-
nien oœwietlaæ drogê ku przysz³oœci europejskiej. A my, dzie-
ci Chrystusa, musimy wszystkim ten blask ods³aniaæ, musi-
my wszystkich wyprowadzaæ z cienia niewiary, fa³szu, nie-
nawiœci i egoizmu, musimy wszystkich gromadziæ wokó³
Zbawiciela i wszystkich oœwiecaæ Jego œwiat³em! Na znaj-
duj¹cym siê na dziedziñcu naszej Kurii pomniku Jana Paw-
³a II wyryte s¹ jego s³owa: ¯yczê temu miastu, aby w nim
nigdy nie zabrak³o miejsca dla Chrystusa. I tego nale¿y
¿yczyæ ca³ej Europie. I nale¿y robiæ wszystko, by ¿yczenie
to mog³o siê spe³niæ! Niech nam w tym dopomaga Matka
Najœwiêtsza Królowa Polski i Matka sprawiedliwoœci i mi-
³oœci spo³ecznej. Amen.

Biskup TADEUSZ RAKOCZY
Radziechowy, 28 sierpnia 2010 roku

Homilia biskupa Tadeusza Rakoczego w Radziechowach

Umiłowani Bracia i Siostry! Założyciele i członkowie − dawni i nowsi − „Solidarności” na
naszej beskidzkiej ziemi i wy wszyscy, którzy odczuwaliście potrzebę serca, by być pod
Krzyżem na Matysce − choć deszcz sprawił, że jesteśmy w kościele − na jubileuszowej
uroczystości tego niezwykłego związku NSZZ „Solidarność”, który tak twórczo i owocnie
wpisał się w historię naszej Ojczyzny, a przez to środkowo−wschodniej Europy i w świa−
domość całego świata. Drodzy goście z bliska i z daleka. Wszyscy uczestnicy i uczest−
niczki tej uroczystości, gdy w duchu wdzięczności za to wszystko czego dokonała „Soli−
darność” i w poczuciu odpowiedzialności za nasze dziś i za przyszłość − z tym wielkim
dziedzictwem, z darem i z trudnym zadaniem stajemy z ufnością przed Bogiem.


