IV ✽ SOLIDARNOŚĆ PODBESKIDZIA

Obchody 32. rocznicy powstania „Solidarności”

JUBILEUSZ NA MATYSCE
Główne uroczystości na Podbeskidziu, związane z trzydziestą drugą rocznicą powstania NSZZ „Solidarność”, odbyły się w sobotę,
1 września, pod Krzyżem Trzeciego Tysiąclecia na Matysce w Radziechowach.
Jubileuszowe obchody rozpoczęła Droga Krzyżowa, w
trakcie której związkowcy modlili się przy poszczególnych
stacjach Golgoty Beskidów. Następnie na szczycie Matyski została odprawiona uroczysta msza święta, której przewodniczył kapelan „Solidarności” ks. prałat Zbigniew Powada, proboszcz bielskiej parafii katedralnej, w koncelebrze kapłanów z Radziechów, Żywca, Ostrego-Twardorzeczki i Bielska-Białej. W homilii ks. prof. Tadeusz Borutka, dyrektor Instytutu Teologicznego im. św. Jana Kantego w Bielsku-Białej, podkreślił doniosłą rolę „Solidarności”
oraz zwrócił uwagę na ciągłą potrzebę istnienia tego ruchu.
Po mszy św. głos zabrał przewodniczący Zarządu Regionu
Podbeskidzie, Marcin Tyrna. W swoim wystąpieniu zwrócił

uwagę na to, że obecna rzeczywistość w niczym nie przypomina tego, o co niegdyś walczyli działacze związkowi i z
powodu czego tracili zdrowie i mienie. Zaapelował, by każdy w miejscu, w którym żyje i pracuje, nadal podejmował
takie działania, które sprawią, że nie zaprzepaścimy tego,
o co z wielkim trudem walczyli nasi poprzednicy. Przemawiał także Alojzy Pietrzyk, legendarny szef śląsko-dąbrowskiej „Solidarności”.
Wśród kilkuset uczestników modlitwy byli między
innymi posłowie Stanisław Szwed i Stanisław Pięta,
przedstawiciele władz samorządowych, w tym starosta
żywiecki Pan Andrzej Zieliński, burmistrz Żywca Antoni Szlagor oraz wójt gminy Radziechowy-Wieprz Grze-

gorz Figura, któremu podbeskidzka „Solidarność” pragnie szczególnie podziękować za pomoc w zorganizowaniu uroczystości rocznicowych. Ponadto wśród zaproszonych gości była również prezes Jadwiga Klimonda ze Stowarzyszenia Dzieci Serc oraz młodzież z bielskiego Związku Strzeleckiego.
Obecne były także poczty sztandarowe - między innymi
Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”, „Solidarności” Browaru Żywiec, Fiata Auto Poland i MZK Bielsko-Biała, a także straży pożarnej z Radziechów i Oddziału
Górali Żywieckich Związku Podhalan. Jubileuszowe uroczystości uświetniła kapela góralska „Grojcowianie”.
JAROSŁAW BIEGUN

W KOLEBCE SOLIDARNOŚCI
Kilkudziesięcioosobowa reprezentacja Podbeskidzia uczestniczyła w centralnych uroczystościach XXXII rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych i powstania NSZZ „Solidarność”, trwających od 31 sierpnia do 2 września w Gdańsku i Gdyni. W grupie tej znaleźli się zarówno podziemni działacze podbeskidzkiej „Solidarności” jak też przedstawiciele Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”.
Reprezentanci Podbeskidzia wzięli udział w otwarciu wystawy poświęconej Annie Walentynowicz oraz w odsłonięciu poświęconej jej tablicy na
domu w Gdańsku-Wrzeszczu w którym mieszkała. Uczestniczyli także w
uroczystości składania kwiatów pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców
i rocznicowej mszy św., która odprawiona została wieczorem 31 sierpnia w
kościele św. Brygidy. Po jej zakończeniu przed świątynią został odsłonięty
pomnik ks. Henryka Jankowskiego.
Związkowcy z Podbeskidzia uczestniczyli także w dwudniowym sympozjum, zorganizowanym 1 i 2 września w sali konferencyjnej gdyńskiego
portu, poświęconym 32. rocznicy powstania NSZZ „Solidarność” i 30. rocznicy utworzenia organizacji „Solidarność Walcząca”. Uczestniczyli w niej
między innymi przedstawiciele Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, Instytutu Pamięci Narodowej, Europejskiego Centrum Solidarności oraz dawni działacze polskiej opozycji antykomunistycznej. Warto dodać, że w wieczornym koncercie, który odbył się w przerwie gdyńskiej konferencji, z recitalem piosenek Jacka Kaczmarskiego wystąpił bielszczanin, Michał Mańka w duecie z Szymonem Podwinem z Wrocławia.

