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Obraz Matki Bożej Solidarności odwiedza kolejne parafie 
w diecezji bielsko-żywieckiej. Peregrynacja wizerunku Mat-
ki Bożej Częstochowskiej Robotników i Solidarności wraz z 
relikwiami bł. Jerzego Popiełuszki ma przygotować ducho-
wo na przyszłoroczną 35. Pielgrzymkę Ludzi Pracy na Jasną 
Górę. Jej organizatorem będzie „Solidarność” Regionu Pod-
beskidzie wraz z diecezjalnym duszpasterzem ludzi pracy.

Maryjny obraz został namalowany w 1984 roku przez ar-
tystę z Podlasia, Artura Chacieja, w trzech kopiach. Najmniej-
szą z kopii otrzymał na własność ks. Jerzy Popiełuszko. Naj-
większy z obrazów związkowcy z podlaskiej „Solidarności” 
przekazali podczas II Jasnogórskiej Pielgrzymki Ludzi Pracy.

Pod koniec października br. na Jasnej Górze wizerunek 
umieszczonej na tle biało-czerwonej flagi Czarnej Madonny 
został przekazany związkowcom podbeskidzkiej „Solidarno-
ści”. Przez niemal rok będzie nawiedzał świątynie na terenie 
diecezji bielsko-żywieckiej.

Jak wyjaśnił bielsko-żywiecki duszpasterz ludzi pracy 
ks. prałat Józef Oleszko, wizyta obrazu Matki Bożej Robot-
ników i Solidarności może być okazją m.in. do budowania 
wspólnoty modlitwy wokół tego znaku.

- Obraz, który przez kilka lat był internowany na Jasnej Gó-
rze, ma bardzo mocne przesłanie. Są na nim utrwalone daty z 
najnowszej historii Polski, znaki robotniczych zrywów i waż-
nych momentów w dziejach kraju, począwszy od Poznańskiego 
Czerwca’56 roku przez grudzień’70, Radom’76, Gdańsk’80 i 
stan wojenny w 1981 roku. To bardzo wymowny obraz - pod-
kreślił kapłan, przypominając, że w kolejnych kościołach die-
cezji wierni podczas Mszy św., w trakcie okolicznościowych 
nabożeństw i spotkań formacyjnych będą wypraszać obfite ła-
ski dla Ojczyzny, dla polskiej „Solidarności” i świata pracy.

Pragniemy modlić się o siły do solidarnych działań przy 
zagospodarowywaniu naszej wolności, za którą życie oddał 
ks. Jerzy Popiełuszko - dodał proboszcz parafii Trójcy Prze-
najświętszej - wspólnota ta stała się macierzystą siedzibą ob-
razu goszczącego przez rok na Podbeskidziu.

W niedzielę, 11 grudnia, obraz z relikwiami bł. Jerzego 
Popiełuszki i pomniejszoną repliką Krzyża Nowohuckiego 
zagoszczą w aleksandrowickiej świątyni pw. Maksymiliana 
Kolbego w Bielsku-Białej.

Peregrynację po diecezji koordynują członkowie zarządu 
i związkowcy NSZZ „Solidarność” Regionu Podbeskidzie w 
Bielsku-Białej. Ks. Oleszko zachęca proboszczów o rozważe-
nie możliwości przyjęcia w swojej parafii obrazu Matki Bo-
żej Robotników i Solidarności wraz z relikwiami bł. księdza 
Jerzego. - Formy spotkań z tym obrazem w dużej mierze są 
uzależnione od przeżywanego czasu liturgicznego  - zauwa-
żył i zapowiedział, że obraz będzie uczestniczył m.in. w przy-
szłorocznej Drodze Krzyżowej, jaka przejdzie ulicami Biel-
ska-Białej przed Wielkim Tygodniem. (rk/kai)

Członkowie Regionalnej Sekcja Młodych NSZZ „Soli-
darność” Regionu Podbeskidzie włączyli się do ogólnopol-
skiej akcji „Szlachetna paczka”. Wybrali rodzinę z terenu po-
wiatu cieszyńskiego, która w ubiegłym roku straciła w poża-
rze dorobek całego życia.

Młodzi związkowcy zobowiązali się zdobyć dla tej rodziny 
żywność, środki czystości, odzież oraz sprzęty domowe. Akcję 
zbiórki żywności i środków czystości przeprowadzili w ostat-
nich dniach na terenie Skoczowa (Galeria Pledan) i Cieszyna 
(hipermarket Kaufland). Idea spotkała się z pozytywnym od-
dźwiękiem wśród mieszkańców.  Teraz poszczególni członko-
wie sekcji we własnym zakresie dokupują kolejne potrzebne 
rzeczy. Wsparcie dla wybranej rodziny zapowiedział także Za-
rząd Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”.

Regionalna Sekcja Młodych podbeskidzkiej „Solidarno-
ści” po raz pierwszy włączyła się do akcji „Szlachetna pacz-
ka”, ale już wcześniej podejmowała inne działania charyta-
tywne (m.in. organizacja w Skoczowie Kiermaszu Wielka-
nocnego, z którego dochód przeznaczony został dla jednego 
z podbeskidzkich domów dziecka).

W siedzibie Zarządu Regio-
nu Podbeskidzie NSZZ „Solidar-
ność” odbyło się spotkanie związ-
kowców z Głównym Inspektorem 
Pracy Romanem Giedrojciem. 
Uczestniczyli w nim przedsta-
wiciele zakładowych 

organizacji związ-
kowych, reprezen-

tanci służb bhp 
oraz społeczni 
inspektorzy pra-

cy. Dyskusja w trakcie spotkania poświęcona była 
codziennej działalności Państwowej Inspekcji Pra-
cy, szczególnie działaniom kontrolnym, a także 
kierunkom koniecznych zmian obecnych przepi-
sów, dotyczących PIP. 

- Państwowa Inspekcja Pracy jest naszym naj-
ważniejszym, niejako naturalnym sojusznikiem w 
walce o poprawę warunków pracy. Muszę pod-
kreślić, że na naszym terenie ta współpraca ge-
neralnie układa się bardzo dobrze, co nie zna-
czy, że nie ma już niczego do poprawy - mówił na 
początku spotkania przewodniczący podbeskidz-
kiej „Solidarności” Marek Bogusz, witając Ro-

mana Giedrojcia i towarzyszące mu osoby, w tym p.o. Okrę-
gowego Inspektora Pracy w Katowicach, Lesława Mandra-
ka i p.o. kierownika bielskiego oddziału OIP Karola Pietra-
sinę. W bielskim spotkaniu uczestniczyli także wiceminister 
rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed, sena-
tor Andrzej Kamiński i wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz. 
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GOŚĆ ZWIĄZKOWCÓW

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” w 
35. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego 
wyraża głęboki szacunek i uznanie wszyst-
kim, którzy w tym dramatycznym czasie 
podjęli się nierównej walki w obro-
nie wolności, podstawowych 
praw pracowniczych i ludzkich. 
Wielu z nich zapłaciło za to ży-
ciem, zdrowiem, swoją karierą i 
przymusową emigracją. Wielu 
do dzisiaj ponosi negatywne kon-
sekwencje represji (zdrowotne i 
materialne), którym byli poddani 
przez komunistyczny reżim. Ina-
czej niż to ma się w stosunku do 
ich oprawców, pobierających od 
wolnej i demokratycznej Polski 
wysokie wynagrodzenia.

W tym kontekście procedowana obecnie ustawa, któ-
ra zakłada między innymi odebranie komunistycznym 
oprawcom wysokich emerytur, jest pierwszą realną próbą 
naprawienia tej wielkiej niesprawiedliwości. Za nią mu-

szą iść kolejne decyzje, w 
tym między innymi wo-
bec prokuratorów, sędziów 
oraz tych, którzy odpowia-
dają za wprowadzenie sta-
nu wojennego. Domaga-
my się również odebrania 
stopni wojskowych i mili-

cyjnych takim osobom jak generałowie Jaru-
zelski i Kiszczak. 

Mamy świadomość długu państwa polskiego 
wobec ofiar stanu wojennego. Dlatego w imię 
prawdy i elementarnej sprawiedliwości doma-
gamy się od polskiego wymiaru sprawiedliwo-
ści bardziej zdecydowanego ścigania i osądze-
nia winnych oraz naprawienia krzywd wobec 
osób, którym zawdzięczamy wolną i niepod-

ległą Ojczyznę.
Jednocześnie Komisja Krajowa przypomina, że 13 grud-

nia jest dniem, w którym składamy hołd ofiarom stanu wo-
jennego. Dlatego też apelujemy, aby nie wykorzystywać tej 
daty do bieżącej walki politycznej.

W ROCZNICĘ STANU WOJENNEGO

Ziemia ujrzała swego Zbawiciela... (Ps. 98,1-6)

Bądźmy w gronie tych, którzy rozpoznali Pana i uczynili Mu miejsce 
w swoim domu, w swoich planach, marzeniach, w swoim życiu i sercu.

Niech Dzieciątko Jezus napełni nas, nasze rodziny i naszą Ojczyznę swoim światłem,
pokojem i obficie obdarzy łaskami.

W imieniu podbeskidzkiej „Solidarności” 
radosnych Świąt Bożego Narodzenia 

oraz pomyślnego 2017 roku wszystkim Członkom i Sympatykom 
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