IV ✽ SOLIDARNOŒÆ PODBESKIDZIA

W przeddzieñ 25 rocznicy mêczeñskiej œmierci ks. Jerzego Popie³uszki w Skoczowie na Œl¹sku Cieszyñskim ods³oniêto tablicê, upamiêtniaj¹c¹ niez³omnego kapelana „Solidarnoœci”. Uroczystoœæ odby³a pod honorowym patronatem prezesa IPN, Janusza Kurtyki oraz patronatem prasowym „Tygodnika Solidarnoœæ”.
Ks. Jerzy Popie³uszko w latach stanu wojennego by³
kapelanem nielegalnej wówczas „Solidarnoœci”. Podczas
comiesiêcznych mszy za ojczyznê na warszawskim ¯olibo-

rzu nawo³ywa³ do zwyciê¿ania z³a dobrem, do ¿ycia w prawdzie, do odrzucenia pokusy zemsty, do pomocy uwiêzionym
i wszystkim potrzebuj¹cym. Zosta³ zamordowany przez
funkcjonariuszy S³u¿by Bezpieczeñstwa 19 paŸdziernika
1984 roku. Mia³ 37 lat. Obecnie w Watykanie toczy siê proces beatyfikacyjny tego kap³ana.
Obelisk z tablic¹ stan¹³ przed skoczowskim koœcio³em
Œwiêtych Aposto³ów Piotra i Paw³a, w którym w latach stanu
wojennego, podobnie jak na ¯oliborzu, odprawiane by³y msze
œw. za Ojczyznê i Solidarnoœæ. Inicjatorami postawienia tablicy i jej fundatorami byli zwi¹zkowcy z „Solidarnoœci” skoczowskiej spó³ki Teksid Iron Poland - Odlewnia ¯eliwa.

- Niedawno arcybiskup Henryk Muszyñski powiedzia³,
¿e dziœ toczy siê wielka bitwa o pamiêæ. W³aœnie dlatego
naszym obowi¹zkiem jest upamiêtnianie w dzisiejszych czasach takich osób, jak Ksi¹dz Jerzy. Zawsze sta³ po stronie
pokrzywdzonych, nie wzywa³ do nienawiœci, lecz g³osi³, by
z³o dobrem zwyciê¿aæ. By³ œwiadomy zagro¿enia swojego
¿ycia za g³oszon¹ prawdê ze strony bolszewickiej w³adzy,
która rz¹dzi³a wówczas Polsk¹. Nie ugi¹³ siê, nie uleg³, nie
da³ siê z³amaæ. Pozosta³ wierny prawdzie a¿ do swej mêczeñskiej œmierci - mówi³ podczas uroczystoœci
Tadeusz Mendrek z „Solidarnoœci” Teksidu i jeden z inicjatorów powstania tej tablicy.
Przypomnia³ te¿, ¿e Ksi¹dz Jerzy by³ miêdzy innymi kapelanem hutników z Huty Warszawa, a wiêc kolegów po fachu pracowników
skoczowskiej Odlewni. W uroczystoœci uczestniczyli pos³owie PiS Stanis³aw Szwed i Stanis³aw Piêta, reprezentanci „Solidarnoœci” na czele z przewodnicz¹cym Zarz¹du Regionu Marcinem Tyrn¹ oraz przedstawiciele w³adz samorz¹dowych Skoczowa i powiatu cieszyñskiego. Ksi¹dz Jerzy dodawa³ Polakom si³y i mocy ducha w czasach komunistycznego zniewolenia.
Dziœ chcemy uczciæ jego pamiêæ i jednoczeœnie
modliæ siê o jego wyniesienie na o³tarze - powiedzia³ gospodarz skoczowskiej parafii, ks. pra³at Alojzy Zuber, który poœwiêci³ tê tablicê, a
wczeœniej przewodniczy³ mszy œw. w intencji rych³ej beatyfikacji s³ugi Bo¿ego ks. Jerzego Popie³uszki. - Postaæ Ksiêdza Jerzego jest niezwykle wa¿na dla „Solidarnoœci” i dlatego bardzo
cenne jest ka¿de upamiêtnienie tego kap³ana. Warto te¿
wracaæ do jego nauczania, bo zachowa³o ono sw¹ aktualnoœc do dzisiaj - mówi przewodnicz¹cy podbeskidzkiej „Solidarnoœci”, Marcin Tyrna.
Warto przypomnieæ, ¿e skoczowska tablica upamiêtniaj¹ca kapelana „Solidarnoœci” nie jest jedyn¹ na ziemi cieszyñskiej. Pierwsza taka tablica zosta³a ods³oniêta ju¿ w listopadzie 1986 roku w koœciele œw. Klemensa w Ustroniu.
By³a to inicjatywa ówczesnego proboszcza tej parafii, ks.
kan. Leopolda Zielasko i dzia³acza „Solidarnoœci”, Adama
Gwi¿d¿a. Z kolei w Skoczowie od kilku miesiêcy jest te¿
rondo im. ks. Jerzego Popie³uszki.

Podbeskidzka „Solidarnoœæ” w ho³dzie kapelanowi „Solidarnoœci”.

Delegacje zwi¹zkowców z podbeskidzkiej „Solidarnoœci” uczestniczy³y tak¿e w
ogólnopolskich uroczystoœciach, upamiêtniaj¹cych mêczeñsk¹ œmieræ ks. Jerzego
Popie³uszki - w Bia³ymstoku, na tamie we W³oc³awku (na zdjêciu) i przy koœciele
œw. Stanis³awa Kostki na warszawskim ¯oliborzu.

Œp. Andrzej Sikora (1954-2009)

Z najg³êbszym smutkiem i ¿alem przyjêliœmy wiadomoœæ,
¿e 27 wrzeœnia 2009 roku po d³ugiej i ciê¿kiej chorobie odszed³ do wiecznoœci nasz przyjaciel, Andrzej Sikora. Mia³ 55
lat. Jego pogrzeb odby³ siê 1 paŸdziernika 2009 roku w Stryszawie. Wœród osób, uczestnicz¹cych w uroczystoœciach
¿a³obnych, by³a delegacja podbeskidzkiej „Solidarnoœci”.
Andrzej Sikora przez wiele lat pracowa³ w Fabryce Os³onek Bia³kowych w Bia³ce ko³o Makowa Podhalañskiego.
Od 1980 roku by³ tam cz³onkiem NSZZ „Solidarnoœæ”,
wspó³organizatorem Komisji Zak³adowej i jej wieloletnim
przewodnicz¹cym. By³ ca³ym sercem oddany dzia³alnoœci
zwi¹zkowej. Bezkompromisowo i zdecydowanie walczy³ z
zagro¿eniami, wynikaj¹cymi z przekszta³ceñ w³asnoœcio-

... Sprawiedliwoœæ spo³eczna polega na poszanowaniu i urzeczywistnieniu praw cz³owieka w stosunku do wszystkich cz³onków danego spo³eczeñstwa.
A praw cz³owieka pracuj¹cego jest wiele, do najwa¿niejszych nale¿¹ miêdzy innymi: prawo do sprawiedliwej zap³aty, czyli takiej, która wystarczy równie¿ na utrzymanie rodziny, prawo do zrzeszania siê
ludzi w poszczególnych zawodach. To prawo - mówi³
Ojciec Œwiêty, cytuj¹c zmar³ego ksiêdza prymasa - nie
jest nadawane przez kogoœ, bo to jest w³asne prawo
wrodzone. Dlatego pañstwo nam tego prawa nie nadaje, ono ma tylko obowi¹zek je ochraniaæ i czuwaæ nad
tym, aby nie by³o ono naruszane /.../.
Cz³owiek pracuj¹cy jest nie tylko narzêdziem produkcji, ale jej podmiotem. Cz³owiek musi byæ na pierwszym miejscu. Cz³owiek pracy jest gotów i na wyrzeczenia, gdy tylko czuje siê gospodarzem i ma wp³yw
na sprawiedliwy podzia³ tego, co zdo³ano razem wytworzyæ. Cz³owiek nie jest w stanie dobrze pracowaæ,
gdy nie widzi sensu pracy, gdy sens ten przestaje byæ
dla niego przejrzysty, gdy zostaje mu niejako przys³oniêty...
ks. Jerzy Popie³uszko
/fragment homilii z 26 czerwca 1983 roku/

wych jego zak³adu. W³o¿y³ mnóstwo energii i czasu w d¹¿enia o przejêcie maj¹tku Fabryki Os³onek Bia³kowych przez
spó³kê pracownicz¹. Wszêdzie szuka³ sprzymierzeñców, mog¹cych pomóc zrealizowaæ ten zamys³.
W latach 1999-2003 by³ radnym powiatu suskiego z ramienia AWS. W latach 2002-2006 by³ cz³onkiem Zarz¹du
Regionu Podbeskidzie NSZZ „S”. W 2008 roku za sw¹ dzia³alnoœæ zwi¹zkow¹ zosta³ uhonorowany tytu³em „Zas³u¿ony dla Solidarnoœci Podbeskidzia”.
Rodzinie Zmar³ego, wszystkim jego przyjacio³om i
wspó³pracownikom sk³adamy wyrazy wspó³czucia i solidarnoœci w bólu.
Kole¿anki i koledzy z podbeskidzkiej „Solidarnoœci”

