
NSZZ „Solidarność” Regionu Podbeskidzie

W 41. ROCZNICÊ SIERPNIA’80

POMNIK SOLIDARNOŒCI W SKOCZOWIE
30 sierpnia w Skoczowie został odsłonięty 
pomnik NSZZ „Solidarność”. Uroczystość 
ta była najważniejszą częścią podbeskidzkich 
obchodów 41. rocznicy podpisania Porozu-
mień Sierpniowych i powstania NSZZ „So-
lidarność”.

Przypomnijmy, zorganizowane w Skoczowie 
obchody Sierpnia’80 były w tym roku głównymi 
podbeskidzkimi uroczystościami 41. rocznicy 
powstania „Solidarności”. Rozpoczęły się one 
od otwarcia okolicznościowej wystawy solidar-
nościowych pamiątek, przygotowanej przez Ha-
linę Szotek w skoczowskim Domu Parafialnym. 
Później w kościele Świętych Apostołów Piotra 
i Pawła diecezjalny duszpasterz ludzi pracy ks. 
prałat Józef Oleszko i gospodarz parafii ks. kan. 
Witold Grzomba odprawili mszę św. w intencji 
Ojczyzny, „Solidarności” oraz wszystkich ży-
jących i zmarłych członków naszego Związku. 
Wokół ołtarza stanęły poczty sztandarowe „Soli-
darności” Regionu Podbeskidzie oraz zakładów 
pracy Skoczowa, Bielska-Białej, Żywca i Cze-
chowic-Dziedzic. W homilii ks. Józef Olesz-
ko życzył związkowcom wrażliwości sumień, 

wytrwałości i skuteczności w przeciwdziałaniu 
złu, niesprawiedliwości i kłamstwu.

Po zakończeniu Eucharystii uczestnicy uro-
czystości przeszli pod pomnik NSZZ „Solidar-
ność”, znajdujący się przy rondzie Ofiar Stanu 
Wojennego. Jego poświęcenia dokonał ks. pra-
łat Józef Oleszko, a wiązanki kwiatów złożyli 
m.in. wiceminister rodziny i polityki społecznej 
Stanisław Szwed i poseł Przemysław Drabek, 
trzej kolejni przewodniczący podbeskidzkiej 
„Solidarności” Henryk Kenig, Marcin Tyrna 
i Marek Bogusz, przedstawiciele władz Skoczo-
wa i miejscowych organizacji „Solidarności”.

Ostatnią częścią rocznicowych uroczysto-
ści było okolicznościowe spotkanie dawnych 
i obecnych działaczy „Solidarności” z Podbe-
skidzia, w tym głównie z oddziałów Skoczów 
i Cieszyn. Była to okazja do uhonorowania 
zasłużonych związkowców medalami 40-lecia 
„Solidarności”. Były też okolicznościowe wy-
stąpienia burmistrza Skoczowa Mirosława Sitko, 
przewodniczącego Marka Bogusza oraz Marcina 
Tyrny, który zabrał głos w imieniu związkow-
ców uhonorowanych rocznicowymi medalami. 
Oficjalną część uroczystości zakończyło autor-
skie spotkanie z poetą z Istebnej Kazimierzem 
Józefem Węgrzynem.

TRZYSTU PIELGRZYMÓW Z PODBESKIDZIA

LUDZIE PRACY NA JASNEJ GÓRZE
W niedzielę 19 września 

na Jasnej Górze odprawio-
na została uroczysta msza 
święta, będąca zwieńczeniem 
XXXIX Pielgrzymki Ludzi 
Pracy. Eucharystii przewod-
niczył Krajowy Duszpasterz 
Ludzi Pracy arcybiskup Józef 
Kupny z Wrocławia, a homilię 
wygłosił metropolita krakow-
ski abp Marek Jędraszewski.

XXXIX Pielgrzymka Ludzi 
Pracy odbywała się pod hasłem „Tobie Matko 
zawierzamy Ojczyznę i Ludzi Pracy”. Jej głów-
nym organizatorem był Region Małopolska 
NSZZ „Solidarność”. Wśród kilku tysięcy piel-
grzymów była blisko 300-osobowa reprezentacja 
podbeskidzkiej „Solidarności”, w tym blisko stu 
związkowców ze spółki Grupa Kęty, którzy po-
stanowili w ten dzień na Jasnej Górze poświęcić 
swój sztandar NSZZ „Solidarność”. Tradycyj-
nie w pielgrzymkowej mszy św., która była też 
modlitwą o kanonizację patrona „Solidarności”, 
uczestniczyła rodzina bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

Przed mszą na jasnogórskim Szczycie odczy-
tane zostały listy od Prezydenta RP Andrzeja 
Dudy i premiera Mateusza Morawieckiego. 
Później wystąpił Piotr Duda, który w swym 
przemówieniu do pielgrzymów przypomniał 
słowa bł. Stefana kardynała Wyszyńskiego: 
„Kiedy przyjdą zniszczyć ten naród to zaczną 
od Kościoła, bo Kościół jest siłą tego narodu”. 
– Niestety, to co dzieje się w naszym kraju, a co 
rozpoczęło się w ubiegłym roku na jesieni, te 
gorszące sceny, nie protestów tylko chuligań-

stwa, profanacji i wandalizmu wobec Kościoła 
i naszych księży, jest niedopuszczalne. (…) 
Dzięki polskiemu Kościołowi dzisiaj możemy 
funkcjonować w wolnym, demokratycznym 
kraju i tej wartości musimy bronić – mówił 
przewodniczący Komisji Krajowej. W swym 
wystąpieniu przypomniał też ostatnie działania 
i osiągnięcia Związku (ustawa uszczelniająca 
wolne niedziele, możliwość od przyszłego roku 
odpisu składki związkowej od podatku, trwająca 
batalia o emerytury stażowe).

W homilii abp Jędraszewski podkreślał, że 
gdy kard. Wyszyński został Prymasem Polski 
wziął na swoje ramiona konfrontację z syste-
mem, którego istotą była nienawiść, podział 
i walka. – Dziś tak często chcą nas podzielić 
na katolików, których trzeba opiłowywać, i na 
tych mądrych, którzy chcą nami rządzić, wpro-
wadzając nową moralność uderzającą w to, co 
jest w naszych duszach zawarte od początku 
naszego istnienia jako ludzi, a jako ludzie jeste-
śmy kimś, kto nosi w sobie Boży obraz i Boże 
podobieństwo – mówił arcybiskup. W homilii 
przypomniał też słowa świętego Jana Pawła II, 
kierowane do świata pracy podczas kolejnych 
pielgrzymek do Ojczyzny. Przypominał rów-
nież, że praca nie może być traktowana nigdy 
i nigdzie jako towar, bo w centrum pracy stoi 
człowiek, a fundamentem życia społecznego jest 
miłość, która jest większa od sprawiedliwości.

Na zakończenie mszy św. arcybiskup Józef 
Kupny poświęcił nowe sztandary „Solidarno-
ści”, w tym ten przyniesiony przez związkow-
ców z Grupy Kęty SA. (na zdjęciu obok).

13 GRUDNIA 
– PAMIÊTAMY!

Z inicjatywy Śląskiego Kuratorium Oświaty 
w szkołach województwa śląskiego – zarówno 
podstawowych, jak i ponadpodstawowych – 
realizowany jest projekt „Gdy gaśnie pamięć 
ludzka, dalej mówią kamienie – 13 grudnia 
1981 –  pamiętamy!”. Adresowany do uczniów 
i nauczycieli ma na celu przygotowanie dzieci 
i młodzieży do świadomego przeżywania 40. 
rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wo-
jennego. Partnerami projektu są m.in. Instytut 
Pamięci Narodowej i „Solidarność” – także 
z Regionu Podbeskidzie.

W ramach tego projektu w okresie wrzesień-
-grudzień 2021 roku realizowane będą m.in. na-
stępujące zadania:

• pokaz w szkołach filmu „Nie zabieraj-
cie mamy”,

• spotkania ze świadkami wydarzeń sprzed 
czterdziestu laty,

• cykl wykładów dla nauczycieli „Odkrywa-
my historię »Solidarności«”,

• budowanie szkolnych kącików patriotyczno-
-historycznych „40 lat po stanie wojennym”,

• konkurs literacki „Stan wojenny we wspo-
mnieniach moich bliskich”,

• konkurs plastyczno-literacki „Tropiciele hi-
storii – poszukiwanie ludzi »Solidarności«”,

• opracowanie i udostępnienie wirtualnego 
spaceru po miejscach tematycznie związa-
nych z wydarzeniami z okresu stanu wo-
jennego,

• prezentacja mobilnej wystawy „13 grudnia 
1981 – Pamiętamy”,

• spotkania międzypokoleniowe z udziałem 
świadków wydarzeń, osób represjonowa-
nych i młodzieży.

Zachęcamy nauczycieli i uczniów do za-
poznania się z tą cenną inicjatywą oraz włą-
czenia się w jej realizację na terenie swojej 
szkoły. Szczegóły znaleźć można na stronie 
internetowej pamiec81.pl.

ZMAR£A TERESA SZAFRAÑSKA
Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiado-

mość, że w niedzielę 12 września 2021 roku 
w Bielsku-Białej zmarła Teresa Szafrańska 
– Terenia, jedna z najważniejszych i najdziel-
niejszych postaci podziemnej „Solidarności” 
na Podbeskidziu. Miała 63 lata.

Teresa Szafrańska urodziła się 20 sierpnia 
1958 roku w Nowym Rybiu koło Limanowej. 
W 1978 r. ukończyła Technikum Włókiennicze 
w Bielsku-Białej i podjęła pracę w księgowości 
w Zakładach Przemysłu Wełnianego „Krepol” 
w Bielsku-Białej. Tam jesienią 1980 r. wstąpiła 
do „Solidarności”.

Po wprowadzeniu stanu wojennego włą-
czyła się w działalność Regionalnej Komisji 
Wykonawczej „Trzeci Szereg” NSZZ „Soli-
darność” Regionu Podbeskidzie. Zajmowała 
się zbieraniem i rozdziałem składek związ-
kowych z zakładów pracy, gromadzeniem 
informacji oraz redagowaniem, wydawaniem 
i kolportażem podziemnych pism „Solidarność 
Podbeskidzia” i „Serwis Informacyjny RKW”. 
19 października 1983 r. została aresztowana. 
Jako jedna z nielicznych odmówiła składania 
jakichkolwiek wyjaśnień. Z aresztu została 
zwolniona 31 maja 1984 r., a dwa miesiące 
później postępowanie karne zostało umorzone 
na mocy amnestii. Po zwolnieniu z aresztu nie 
została przyjęta do pracy w Krepolu. W latach 
1985-1986 pracowała jako kancelistka w para-
fii św. Maksymiliana Kolbego w Bielsku-Białej 
Aleksandrowiczach, a w latach 1986-1988 jako 
księgowa w bielskim Pogotowiu Opiekuńczym.  
Równolegle kontynuowała działalność pod-
ziemną: w latach 1984-1989 była redaktorką 

„Solidarności 
Podbeskidzia” 
i uczestniczką 
Duszpasterstwa 
L u d z i  P r a c y 
przy parafii św. 
Mikołaja. W la-
tach 1988-1989 
zaangażowała 
się też w działalność Solidarności Polsko-
-Czechosłowackiej.

Od stycznia 1989 r. była współorganiza-
torką regionalnych struktur „Solidarność”. 
Od kwietnia 1989 r. do czerwca 1991 r. pro-
wadziła sekretariat Zarządu Regionu Podbe-
skidzie NSZZ „Solidarność”. W następnych 
latach pracowała m.in. jako radca w bielskiej 
delegaturze Ministerstwa Skarbu Państwa, in-
spektor w bielskim oddziale ZUS, sprzątacz-
ka w Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
w Bielsku-Białej oraz jako pomoc w parafiach 
w Janowicach, Rycerce i Milówce. Przez kilka 
lat była bezrobotna. Od 2018 r. przebywała na 
emeryturze. Od kilku lat mężnie zmagała się 
z ciężką chorobą. Zapamiętamy ją jako osobę 
szlachetną i dobrą, pogodną, bezinteresowną 
i zawsze życzliwą ludziom.

Swą działalność Tereska Szafrańska okupiła 
nie tylko wolnością, ale także zdrowiem i ży-
ciem osobistym. Za służbę Ojczyźnie i „Solidar-
ności” została uhonorowana tytułem „Zasłużona 
dla Solidarności Podbeskidzia” (2008), Krzyżem 
Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2017) 
oraz Krzyżem Wolności i Solidarności (2017).

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać Panie…
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