SOLIDARNOŒÆ PODBESKIDZIA ✽ III

Homilia biskupa Tadeusza Rakoczego

W niedzielę, 6 lutego 2011 roku, w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bielsku−Białej odprawiona
została uroczysta msza święta w trzydziestą rocznicę zakończenia podbeskidzkiego strajku generalnego. Euchary−
stii przewodniczył ordynariusz Diecezji Bielsko−Żywieckiej biskup Tadeusz Rakoczy, który wygłosił też homilię.
Poniżej publikujemy obszerne jej fragmenty.
„Wy jesteœcie sol¹ dla ziemi... Wy jesteœcie œwiat³em œwiata” - powtarzam te s³owa dzisiejszej perykopy ewangelicznej i tymi, wyp³ywaj¹cymi z g³êbi przekonania s³owami, z szeroko otwartym sercem serdecznie witam cz³onków Niezale¿nego Samorz¹dnego
Zwi¹zku Zawodowego „Solidarnoœæ” w trzydziest¹
rocznicê pamiêtnego zwyciêskiego strajku na Podbeskidziu, do którego stanê³o ca³e ówczesne województwo bielskie i którego znaczenia w walce o wolnoœæ nie
da siê przeceniæ.
Z radoœci¹ patrzê na ksiêdza biskupa Janusza, który
w tych trudnych chwilach w duchu swojego powo³ania
wspiera³ to wydarzenie obecnoœci¹ z wami, sercem i modlitw¹. A tak¿e na ksiêdza pra³ata Zbigniewa Powadê,
kapelana gor¹co wspieraj¹cego „Solidarnoœæ”, czego
wyrazem by³y miêdzy innymi spotkania ludzi pracy na
wie¿y dzisiejszej katedry. Najserdeczniej witam i najgorêcej pozdrawiam uczestników i uczestniczki owego pamiêtnego strajku, szczególnie tych, którzy za udzia³ w nim byli
przeœladowani i represjonowani, nierzadko skazani na emigracjê, a tak¿e wszystkich tych, którzy wspó³tworzyli zwi¹zek
w naszym regionie, poœwiêcali mu swoje
si³y, czas, zdrowie, dzia³ali w komisjach
zak³adowych i strukturach regionalnych,
drukowali i kolportowali ulotki, czasopisma i ksi¹¿ki, g³osili idee wolnoœci na falach tajnego lokalnego radia, walcz¹c o
prawa ludzi pracy, o wolnoœæ nas wszystkich, za co wielu z nich trafi³o do wiêzieñ
i wielu zosta³o poddanych najrozmaitszym
szykanom.
Wszystkim im dzisiaj sk³adamy ho³d,
wyrazy szacunku i podziêkowania za to,
¿e w ró¿nym czasie i w ró¿nym stopniu
przyczynili siê do odzyskania wolnoœci
przez nasz¹ Ojczyznê, do przywrócenia poczucia godnoœci ludziom pracy i ca³emu naszemu narodowi, do przetrwania, a potem rozwoju „Solidarnoœci”. Podczas tej mszy œwiêtej wspominamy jednak przede wszystkim ich bohaterski udzia³ w strajku
trzydzieœci lat temu, wyra¿amy uznanie i podziw dla
ich odwagi i determinacji, poœwiêcenia, zdecydowania
i gotowoœci na wszystko, bo przecie¿ wiedzieli, co ryzykuj¹ i co im grozi, i otaczamy ich gor¹c¹ modlitw¹,
szczególnie tych, którzy ju¿ od nas odeszli po wieczn¹
nagrodê, miêdzy innymi ksiêdza arcybiskupa Bronis³awa D¹browskiego, ksiêdza biskupa Czes³awa Domina,
ksiêdza biskupa Herberta Bednorza oraz ksiê¿y Kazimierza Jancarza, Adolfa Chojnackiego i Józefa Sanaka,
którzy wspomagali strajkuj¹cych, a póŸniej wspierali
„Solidarnoœæ” w okresie stanu wojennego.
Drodzy moi, przed chwil¹ zwróci³em siê do Was s³owami: „Wy jesteœcie sol¹ dla ziemi... Wy jesteœcie œwiat³em œwiata”. Nieprzypadkowo wypowiedzia³em te s³owa, by wam uzmys³owiæ, przypomnieæ, ¿e naprawdê
jesteœcie sol¹ i œwiat³em - a jesteœcie, bo jesteœcie uczniami Chrystusa i to On kieruj¹c te s³owa do swoich
uczniów kieruje je tak¿e do was, by wyjaœniæ, czym s¹
jego uczniowie a jednoczeœnie wyznaczyæ im zadanie i
powiedzieæ im, jacy powinni byæ, skoro s¹ Jego uczniami /.../.
Wielki wk³ad w zrodzenie siê, powstanie i rozwój
„Solidarnoœci” wnieœli ludzie wierz¹cy, uczniowie Chrystusa - sól ziemi, œwiat³oœæ œwiata, miêdzy innymi i wy,
którzy tu jesteœcie, ale tak¿e S³uga Bo¿y Jan Pawe³ II,
Ojciec „Solidarnoœci”, który podczas historycznego
spotkania 11 listopada 1996 roku w Watykanie mówi³
do was: „Jesteœcie mi bardzo bliscy. Wasze problemy,
aspiracje, niepokoje i radoœci, wasz trud zwi¹zany z
prac¹ noszê g³êboko w sercu i polecam codziennie Bogu
w modlitwie”; ale tak¿e Prymas Tysi¹clecia kard. Stefan Wyszyñski, który - niez³omny w swojej postawie w
d¹¿eniu do prawdy i wolnoœci - stworzy³ w spo³eczeñstwie podwaliny do przyjêcia ducha solidarnoœci; ale
tak¿e wielu kap³anów, którzy anga¿owali siê w dzie³o
„Solidarnoœci”, nie szczêdz¹c si³, ofiarnego trudu a nawet ¿ycia - a¿ po mêczeñstwo, jak kapelan „Solidarnoœci” b³ogos³awiony ks. Jerzy Popie³uszko.

Ruch „Solidarnoœci” zrodzi³ siê 30 lat temu z ducha
ewangelicznej solidarnoœci: „Jeden drugiego brzemiona
noœcie”, 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 cz³owieka i nieposzanowaniu ludzkiej godnoœci. By³ on wielkim spo³ecznym zrywem, na niespotykan¹ w dziejach
skalê, dziesiêciu milionów - tylu cz³onków liczy³a bowiem „Solidarnoœæ”. Wziêli w nim udzia³ nie tylko robotnicy z Lublina, Gdañska, Warszawy, Koszalina, Szczecina, ale tak¿e Podbeskidzia. To tutaj, u nas w sierpniu
1980 roku podjêli strajk pracownicy Befamy, Apeny,
Wojewódzkiego Przedsiêbiorstwa Komunikacyjnego,
PKS, Transbudu i Fabryki Samochodów Ma³olitra¿owych. Do tego strajku przy³¹czyli siê te¿ kierowcy MPK
i PKS-u z ¯ywca, Oœwiêcimia, Cieszyna, by wesprzeæ

strajkuj¹cych stoczniowców, którzy domagali siê utworzenia niezale¿nych zwi¹zków zawodowych.
W niespe³na piêæ miesiêcy póŸniej na Podbeskidziu
ponownie wybuch³ strajk, który trwa³ od 27 stycznia
do 6 lutego 1981 roku i w którym wziê³o ju¿ udzia³ 220
tysiêcy pracowników, a wiêc mo¿na rzec: strajk generalny, który praktycznie obj¹³ wszystkie zak³ady pracy.
By³a to pierwsza w skali ca³ego kraju akcja o charakterze politycznym, gdy¿ stanowi³a g³ównie protest przeciwko nadu¿yciom i pospolitym przestêpstwom ludzi z
ówczesnego aparatu w³adzy, funkcjonariuszom komitetów miejskiego i wojewódzkiego PZPR. Z ka¿dym
dniem strajk ten siê rozszerza³ i zyskiwa³ poparcie ze
wszystkich stron Polski. Mimo utrudnieñ, braku komunikacji strajkuj¹cy cieszyli siê poparciem ca³ego spo³eczeñstwa naszego regionu Komitet Strajkowy sta³ siê
faktycznym oœrodkiem w³adzy w regionie a jego autorytet uznawa³a wiêkszoœæ obywateli. Rozmowy ze strajkuj¹cymi by³y zrywane, gdy¿ centralne w³adze partyjne obawia³y siê, ¿e spe³nienie ¿¹dañ strajkuj¹cych bêdzie precedensem i sk³oni do podobnych dzia³añ ludzi
w innych czêœciach kraju. Ros³o napiêcie, zwi¹zkowcy
zaczêli siê obawiaæ rozwi¹zania si³owego.
Rozognion¹ do granic sytuacjê rozwi¹za³a dopiero
misja mediacyjna, podjêta na proœbê Lecha Wa³êsy i
polecenie Prymasa Polski Stefana Wyszyñskiego przez
sekretarza Konferencji Episkopatu Polski biskupa Bronis³awa D¹browskiego, który z biskupem Januszem
Zimniakiem i biskupem Czes³awem Dominem w nocy
z 5 na 6 lutego 1981 roku przyjecha³ do Bielska-Bia³ej
do sali Bewelany z propozycj¹ rozwi¹zania, oznaczaj¹cego pe³ne zwyciêstwo „Solidarnoœci”, ale pozwalaj¹cego tak¿e w³adzy wyjœæ jakoœ z tego konfliktu. Tego
samego dnia odwo³ano ówczesnego wojewodê, sekretarza partii, prezydenta miasta, dokonano zmiany wielu
urzêdników w administracji wojewódzkiej i miejskiej,
a ponadto odsuniêto wielu naczelników gmin.
Wielu by³o bohaterów tamtych dni i tych, którzy bezpoœrednio uczestniczyli w negocjacjach w Bewelanie,
ale te¿ tysi¹ce bezimiennych bohaterów w swoich zak³adach pracy, dzisiaj s¹ wœród nas, wielu niestety mu-

sia³o opuœciæ nasz kraj i s¹ ci, którzy odeszli na zawsze
do Pana. Nie chcê wyró¿niaæ nikogo, bo dla mnie wszyscy zas³ugujecie na miano bohaterów, za wszystkich siê
modlê i otaczam swoim b³ogos³awieñstwem.
Podbeskidzki strajk by³ pierwszym od Sierpnia’80
tak masowym protestem. Pokaza³ si³ê zwi¹zku i determinacjê spo³eczeñstwa z uporem domagaj¹cego siê respektowania prawa przez przedstawicieli w³adzy, a
zw³aszcza ówczesn¹ nomenklaturê partyjn¹. Jednym z
jego hase³ by³y s³owa Juliana Tuwima: „Niech prawo
zawsze prawo znaczy - dla wszystkich!”.
Niestety, 13 grudnia 1981 roku wprowadzono stan
wojenny. Czym by³ ten stan, dobrze wiemy: dziesi¹tki
zabitych, tysi¹ce uwiêzionych, represje, szykany, przeœladowanie ludzi „Solidarnoœci”. W stanie wojennym
opór spo³eczeñstwa nie zmala³, wrêcz przeciwnie:
wzmacnia³ siê coraz bardziej. Mimo szykan, inwigilacji, niemal codziennie zapadaj¹cych wyroków wiêzienia, a nawet zabójstw, „Solidarnoœæ” ¿y³a. I prze¿y³a! Ostatecznie odnieœliœmy zwyciêstwo. Dobry Bóg da³ nam o
wiele wiêcej, ni¿ spodziewaliœmy siê dostaæ. Zdarzy³ siê cud - cud szczególny, spe³niaj¹cy mit piêknego, bezkrwawego powstania. Cud burzenia systemu komunistycznego i zwyciêstwa upokarzanego
przez dziesiêciolecia narodu. Cud pocz¹tku wolnoœci - prze³omowy moment w historii Polski, Europy, a nawet œwiata.
Dzisiaj zgromadziliœmy siê tutaj, by po
trzydziestu latach dziêkowaæ Bogu za te
wspania³e dary, które z³o¿y³ w nasze umys³y i serca, za dar Niezale¿nego Samorz¹dnego Zwi¹zku Zawodowego „Solidarnoœæ”. Dzisiaj, w tym dniu rocznicy waszego strajku powinniœcie byæ dumni, ¿e
przyczyniliœcie siê do tego zwyciêstwa i powinniœcie byæ te¿ wdziêczni Dobremu
Bogu za to, ¿e natchn¹³ was i da³ wam si³ê
oraz odwagê, by stan¹æ i wytrwaæ po w³aœciwej stronie
- po stronie „Solidarnoœci”.
Ta duma i to dziêkczynienie, szczególnie dzisiaj,
w tym rocznicowym dniu powinna wszystkich Was
sk³oniæ do refleksji i namys³u nad tym, co zrobiliœmy i co robimy z nasz¹ wolnoœci¹, okupion¹ tak
wielkim wysi³kiem, cierpieniem, nawet œmierci¹, a
namys³ ten powinien stanowiæ asumpt do podejmowania dalszych wysi³ków, do nieustawania w pracy
nad utrwalaniem wolnoœci, do dok³adania starañ, by
ju¿ nigdy jej nie utraciæ.
Niestety, do tej pory nie uda³o siê nam wypracowaæ
sprawiedliwych zasad podzia³u wytworzonych dóbr,
w³aœciwych zasad ochrony ludzi pracy, skutecznych
metod walki z bezrobociem i ubóstwem. W kraju, który
jest ojczyzn¹ „Solidarnoœci”, mamy najwiêksze w Europie rozwarstwienie dochodów a wypowiadane przez
rz¹dz¹cych buñczuczne zapowiedzi sukcesów ekonomicznych zag³usza opracowany przez krajowe w³adze
NSZZ „Solidarnoœæ” bolesny raport „Praca Polska
2010”, który jasno dowodzi, ¿e najwiêksz¹ cenê w czasie transformacji ustrojowej ponieœli w³aœnie ludzie pracy, a wiêc ci, którzy tworzyli si³ê „Solidarnoœci” i przyczynili siê do przemian spo³ecznych w naszym kraju.
W s³owach proroka Izajasza jest zawarte wezwanie:
„Dziel swój chleb z g³odnym, wprowadŸ w dom biednych tu³aczy, nagiego, którego ujrzysz, przyodziej i nie
odwróæ siê do wspó³ziomków. Wtedy twoje œwiat³o
wzejdzie jak zorza i szybko rozkwitnie twe zdrowie.
Sprawiedliwoœæ twoja poprzedzaæ ciê bêdzie, chwa³a
Pana iœæ bêdzie za tob¹. Wtedy zawo³asz a Pan odpowie, wezwiesz pomocy, a On rzecze: «Oto jestem!»”.
I tego, drodzy moi, szczególnie wam ¿yczê.
¯yczê wam, aby Chrystus by³ z wami i aby przez
was by³ z innymi, aby urzeczywistni³o siê w was powo³anie Jego prawdziwych uczniów, którzy winni byæ „sol¹
dla ziemi” i „œwiat³em œwiata”. Niech nas prowadzi w
dalsz¹ przysz³oœæ Maryja Gwiazda Nowej Ewangelizacji! Przed Twe o³tarze zanosim b³aganie, Ojczyznê
woln¹ zachowaj nam Panie! Amen.
Bp TADEUSZ RAKOCZY

