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Trzydzieści dwa lata temu z wielkiej solidarności milionów 
ludzi powstał Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „So-
lidarność”. Możliwe stało się obalenie imperium zła. Sierpnio-
we zwycięstwo i narodziny „Solidarności” były możliwe dzięki 
fenomenowi jedności Polaków, dzięki temu że potrafi liśmy od-
naleźć entuzjazm i siłę do budowy wolnej Ojczyzny. Wydarze-
nia te są jedną z najpiękniejszych kart historii naszego Narodu.

W przededniu 32. rocznicy zakończenia strajków, które 
dały początek niezależnemu ruchowi związkowemu, Komi-
sja Krajowa NSZZ „Solidarność” obradująca w historycznej 
Sali BHP składa  hołd wszystkim, którzy w 1980 roku  nie 
zawahali się  wystąpić przeciwko totalitarnemu państwu i 
rozpocząć marsz ku wolnej, suwerennej Rzeczypospolitej. 

Podpisanie porozumień w Szczecinie, Gdańsku i Jastrzę-
biu było ziszczeniem marzeń Polaków o prawie do podmio-
towego traktowania człowieka pracy, godnego życia i god-
nej pracy, do swobodnego zrzeszania się. Sierpień 1980 roku 
był wielkim triumfem wiary milionów Polaków w to, iż w 
życiu jednostki i w życiu narodu ważne są takie wartości jak 
prawda, sprawiedliwość, solidarność.

Dzisiaj, po 32 latach, sierpniowe postulaty nadal pozo-
stają aktualne i - w wolnej już Polsce - nadal trzeba walczyć 
o poszanowanie podstawowych praw pracowniczych, związ-

kowych i obywatelskich. Mimo pozytywnych zmian wielu z 
nas żyje w przekonaniu, że przemiany te nie spełniły ocze-
kiwań. NSZZ „Solidarność” z dużym niepokojem obserwuje 
rosnące bezrobocie - szczególnie wśród ludzi młodych, po-
szerzanie stref ubóstwa wśród emerytów i rodzin wielodziet-
nych, przerzucanie skutków kryzysu na najbardziej potrzebu-
jących wsparcia. Walka z tymi negatywnymi zjawiskami, to 
wielkie zobowiązanie dla NSZZ „Solidarność”.

W tym szczególnym momencie Komisja Krajowa NSZZ 
„Solidarność” wyraża głębokie oburzenie umieszczeniem 
przez władze Gdańska napisu Stocznia Gdańska im. Lenina 
nad bramą nr 2. Umieszczenie nazwiska przywódcy bolsze-
wickiej rewolucji, przywołującego w pamięci mroczny okres 
zniewolenia, jakim był komunizm, kompromituje autorów 
tego pomysłu. Obraża tych, którzy w 1980 roku powstali, by 
upomnieć się o prawo do życia w wolnym kraju. Brama, któ-
ra stała się symbolem walki o wolną Polskę, przez którą co-
dziennie przechodzą robotnicy, często uczestnicy strajków z 
1980 roku nadal pracujący w Stoczni, nie może być miejscem 
promowania autora milionowych zbrodni. Miejscem sym-
boli komunizmu i nazizmu powinien być śmietnik historii.

/Stanowisko Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” z 28 
sierpnia 2012 roku/

W rocznicę Sierpnia

POSTULATY NADAL AKTUALNE

Głównym punktem podbeskidzkich obchodów trzydzie-
stej drugiej rocznicy powstania NSZZ „Solidarność” były 
uroczystości zorganizowane w sobotę, 1 września,  na gó-
rze Matysce w Beskidzie Żywieckim. Reprezentacji pod-
beskidzkich związkowców nie zabrakło także na central-
nych uroczystościach, które odbyły się w Gdańsku i Gdy-
ni. Fotorelacje z sierpniowych uroczystości zamieszczamy 
na stronie IV. 

W ramach jubileuszowych obchodów na Podbeskidziu 
zorganizowany jeszcze zostanie górski rajd rodzinny na 
Groń Jana Pawła II (15 września). Podbeskidzcy związkow-
cy będą też uczestniczyć w tradycyjnej Pielgrzymce Ludzi 
Pracy na Jasną Górę, którą zainicjował ks. Jerzy Popiełusz-
ko. Odbędzie się ona w niedzielę, 16 września.

W Beskidach i nad Bałtykiem

URODZINY SOLIDARNOŚCI

Uczestnicy XI Walnego Zebrania Delegatów NSZZ 
„Solidarność” Regionu Podbeskidzie, które odbyło się 22 
czerwca 2012 roku, przyjęli uchwałę w sprawie wspar-
cia inicjatywy ufundowania przez NSZZ „Solidarność” 
witrażu ks. Jerzego Popiełuszki. Oto pełna treść tego do-
kumentu:

WZD z uznaniem przyj-
muje inicjatywę ufundowa-
nia przez Związek witrażu 
w katedrze pw. św. Mikoła-
ja w Bielsku-Białej, przed-
stawiającego postać Pa-
trona „Solidarności”, bło-
gosławionego ks. Jerzego 
Popiełuszki. 

Ksiądz Jerzy żyje w 
naszej pamięci jako nie-
ustraszony Orędownik 
„Solidarności” w ciężkich 
czasach, gdy nasz Związek 
działał w podziemiu. Do-
dawał nam odwagi, poma-
gał żyć w prawdzie i god-
ności. Za „Solidarność” 
oddał swe życie. 

Delegaci zobowiązu-
ją Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” 
do materialnego wsparcia tej inicjatywy. Apelujemy o 
to także do wszystkich zakładowych organizacji NSZZ 
„Solidarność” oraz do wszystkich członków i sympaty-
ków naszego Związku. Witraż błogosławionego ks. Jerze-
go Popiełuszki będzie nie tylko upamiętniał życie i dzie-
ło Patrona „Solidarności”, ale też będzie kolejnym śla-
dem, jaki podbeskidzka „Solidarność” pozostawi przy-
szłym pokoleniom.

Inicjatywa ta wyszła od proboszcza katedralnej parafi i 
św. Mikołaja, ks. prałata Zbigniewa Powady, duszpasterza 
ludzi pracy i wieloletniego przyjaciela naszego Związku. 
Witraż byłby nie tylko naszym hołdem dla Patrona „Soli-
darności”, ale także upamiętnieniem czasów, gdy zepchnię-
ta do podziemia podbeskidzka „Solidarność” spotykała się 
w kościele pw. św. Mikołaja,  gdzie od 1984 roku działa-
ło Duszpasterstwo Ludzi Pracy. 

Witraż, który powstaje w bielskiej pracowni Jolanty i 
Adama Wuttke, będzie miał wymiary około 200 x 300 cm. 
Całkowity koszt wykonania i montażu to około 35 tysięcy 
zł.  Wierzymy, że inicjatywa ta - zgodnie z apelem dele-
gatów na WZD - spotka się z materialnym wsparciem za-
równo ze strony zakładowych organizacji związkowych 
jak i osób prywatnych. Są już pierwsze wpłaty na ten cel. 

Pieniądze prosimy przekazywać do końca września br. 
bezpośrednio do kasy Zarządu Regionu lub na regionalne 
konto: PKO BP S.A. 70 1020 1390 0000 6302 0146 1128 
z dopiskiem „WITRAŻ”. 

Witraż ks. Popiełuszki
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