
NSZZ „Solidarność” Regionu Podbeskidzie

MUREM ZA MUNDUREM!
Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ „So-

lidarność” wyraża słowa podziękowania 
i solidarności z wszystkimi żołnierzami oraz 
funkcjonariuszami policji i straży granicznej, 
którzy z poświęceniem bronią wschodnich gra-
nic Rzeczypospolitej Polskiej przed napływem 
uchodźców. Wszelkie próby masowego, niele-
galnego przekraczania granic naszego państwa 
są elementem wojny hybrydowej, prowadzonej 
przez reżim Łukaszenki w celu destabilizacji sy-

tuacji w Polsce i całej Unii Europejskiej. Walka 
z tym zjawiskiem jest polską racją stanu, obroną 
naszej suwerenności.

Apelujemy do wszystkich Polaków o pełną 
solidarność z obrońcami naszych granic. Stańmy 
murem za polskim mundurem!

(Stanowisko Zarządu Regionu Podbeskidzie 
NSZZ „Solidarność” z 29 listopada 2021 roku 
w sprawie solidarności z obrońcami wschod-
nich granic RP)

W HO£DZIE REPRESJONOWANYM 
W STANIE WOJENNYM

W 40. rocznicę wprowadzenia sta-
nu wojennego w Polsce oddaliśmy hołd 
wszystkim represjonowanym po 13 grud-
nia 1981 roku.

Wiceminister rodziny Stanisław 
Szwed, przedstawiciele podbeskidzkiej 
„Solidarności”, samorządu Bielska-Białej 
i Instytutu Pamięci Narodowej, a także 
kombatanci złożyli wiązanki kwiatów 
pod tablicą, umieszczoną dokładnie 15 
lat temu na ścianie kościoła Opatrzności 
Bożej w Białej. To tam w latach stanu 
wojennego odprawiane były msze za Oj-
czyznę, tam też działał Biskupi Komitet 
Pomocy Uwięzionym i Internowanym. 
Tablica upamiętnia wszystkich, którzy 
w tamtych czasach walczyli o „Solidar-
ność” i za nią cierpieli.

Dzień wcześniej za Ojczyznę i „Soli-
darność” modliliśmy się w kościele Trój-
cy Przenajświętszej podczas mszy św. 
sprawowanej przez duszpasterza świata 
pracy ks. prałata Józefa Oleszkę.

PRZED SPOTKANIEM Z DZIECI¥TKIEM
„Przygotujmy się, drodzy przyjaciele, na spo-
tkanie z Jezusem, Emmanuelem, Bogiem z nami. 
On, rodząc się w ubóstwie w Betlejem, chce stać 
się towarzyszem drogi każdego z nas. W tym 
świecie, od chwili, kiedy On sam zechciał rozbić 
tu swój »namiot«, nikt nie jest obcy. To praw-
da, wszyscy jesteśmy w drodze, ale właśnie Je-
zus sprawia, że czujemy się jak w domu na tej 
ziemi uświęconej Jego obecnością. Prosi nas 
jednak, abyśmy uczynili ją domem gościnnym 
dla wszystkich…”

(Ojciec Święty Benedykt XVI Chrystus 
pragnie zamieszkać w sercu każdego z nas)

Naszym wspólnym domem jest Polska. Od 
ponad tysiąca lat budowana jest na chrześci-
jańskich wartościach. Żywa wiara i przyjęcie 
Jezusa do swego serca wzywa nas, abyśmy na 
co dzień żyli przykazaniem miłości, przezwy-
ciężali niechęć i uprzedzenia, znosili bariery 
i unikali sporów. Jezus przychodzi, aby nas wy-
zwolić od tego co jest zaprzeczeniem miłości 
i wzywa nas do budowania „królestwa prawdy 
i życia, królestwa świętości i łaski, królestwa 
sprawiedliwości, miłości i pokoju”. Od ponad 

czterdziestu lat w tym budowaniu Ojczystego 
Domu uczestniczy NSZZ „Solidarność”. Złożył 
wiele darów – wśród nich życie Błogosławione-
go kapłana ks. Jerzego Popiełuszki, górników 
z kopalni „Wujek”, ludzi internowanych i prze-
śladowanych. Niech ta ofiara przynosi zbawien-
ne owoce w naszym życiu.

Życzę  wszystkim cz łonkom NSZZ 
„Solidarność”, waszym rodzinom i bliskim 
przeżycia pamiątki narodzin Chrystusa jako wy-
darzenia zdolnego odnowić dzisiaj nasze życie. 
Niech spotkanie z Dziecięciem Jezus sprawi, 
że staniemy się osobami, które nie myślą tylko 
o sobie, lecz otwierają się na oczekiwania i po-
trzeby braci. W ten sposób także i my staniemy 
się świadkami światła, jakie płynie z Bożego 
Narodzenia na ludzkość trzeciego tysiąclecia.

Niech promienie Chrystusowego błogosła-
wieństwa rozświetlają wszystkie dni nadchodzą-
cego Nowego Roku, abyście cieszyli się dobrym 
zdrowiem, szczęśliwą rodziną, bezpieczną i do-
cenioną pracą. Życzę potrzebnego odpoczynku 
i radości.

ks. prałat Józef Oleszko
Diecezjalny Duszpasterz Ludzi Pracy

Przed nami kolejna noc wielkiej tajemnicy wcielenia Syna Bożego. 
To czas wiary, nadziei, miłości i duchowego ciepła.

Niech Dzieciątko Jezus przyniesie radość, spokój i odpoczynek, a w 
Nowym Roku 2022 rozświetla swym Światłem nasze codzienne drogi. 

Niech to będzie czas spełnionych marzeń i nadziei.
W imieniu podbeskidzkiej „Solidarności” życzę członkom, 

sympatykom oraz przyjaciołom NSZZ „Solidarność” zdrowia, 
wszelkiej pomyślności oraz sukcesów w życiu osobistym i zawodowym.

Przewodniczący Zarządu Regionu Marek Bogusz

Z ¯A£OBNEJ KARTY

ANTONI MLECZKO 
(1947-2021)

6 grudnia 2021 roku 
w Bielsku-Białej zmarł Anto-
ni Mleczko, działacz rolniczej 
„Solidarności”, represjonowa-
ny w stanie wojennym. Miał 
74 lata.

Antoni Mleczko urodził 
się w 1947 r. w Wilamowi-
cach i z tym miastem związa-
ny był całe swoje życie. Tam 

mieszkał i tam prowadził 
swoje gospodarstwo ogrod-
nicze. Po sierpniu 1980 r. za-
angażował się w tworzenie 
kół rolniczej „Solidarności”. 
W czasie podbeskidzkiego 
strajku generalnego dbał o to, 
by strajkującym w „Bewela-
nie” nie brakowało warzyw 
i owoców. W 1981 r. kiero-
wał pracami struktur NSZZ 
Rolników Indywidualnych 
„Solidarność” w wojewódz-
twie bielskim.

Za swą działalność został 
internowany 16 grudnia 1981 
r. W obozach odosobnienia 
w Jastrzębiu-Szerokiej i No-
wym Łupkowie przebywał do 
22 czerwca 1982 r. Po zwol-
nieniu nadal był pod baczną 
obserwacją służby bezpieczeń-
stwa, co nie przeszkadzało mu 
angażować się w działalność 

podziemną i pomoc charyta-
tywną. W tamtym też czasie na 
swej posesji postawił kapliczkę 
Matki Bożej Częstochowskiej, 
przy której prowadził nabo-
żeństwa maryjne, zwłaszcza 
w maju i październiku.

Do końca swych dni 
był aktywny na wielu po-
lach, zaangażowany w wie-
le przedsięwzięć religijnych 
i społecznych. Działał m.in. 
w Akcji Katolickiej, Do-
mowym Kościele, Radzie 
Miejskiej Wilamowic. Był 
szlachetnym, powszechnie lu-
bianym i szanowanym czło-
wiekiem.

Wyrazem społecznego 
uznania dla działalności An-
toniego Mleczki było m.in. 
uhonorowanie go Nagrodą Sta-
rosty Bielskiego im. Ks. Józe-
fa Londzina.

WIESŁAW KONRAD CZARNIK 
(1946-2021)

7 grudnia 2021 roku 
zmarł Wiesław Konrad Czar-
nik – nauczyciel, działacz 
związkowy i samorządowy 
z Oświęcimia. Miał 75 lat.

Wiesław Konrad Czar-
nik urodził się w 1946 r. 
w Brzezince. Po ukończe-
niu Akademii pedagogicznej 
w Krakowie był nauczycie-

lem w Ośrodku Kształce-
nia Ustawicznego Zakładów 
Chemicznych w Oświęcimiu. 
Jesienią 1980 r. jako prze-
wodniczący komitetu założy-
cielskiego inicjował struktury 
NSZZ „Solidarność” w miej-
scu pracy. Był przewodni-
czącym Komisji Zakładowej 
NSZZ „Solidarność” Pracow-
ników Oświaty i Wychowania 
w Oświęcimiu, należącej do 
Regionu Podbeskidzie.

Po wprowadzeniu stanu wo-
jennego działał w strukturach 
podziemnych nauczycielskiej 
„Solidarności” w Oświęcimiu. 
Był zaangażowany w kolpor-
taż wydawnictw drugoobie-
gowych, zbiórki pieniężne 
oraz organizację pomocy dla 
represjonowanych. W la-
tach 1988-1989 brał czynny 
udział przy odtworzeniu jaw-
nych struktur „Solidarności” 

w Oświęcimiu. Był inicjato-
rem powołania Komitetu Or-
ganizacyjnego nauczycielskiej 
„Solidarności”, a następnie 
przewodniczącym Tymczaso-
wej Międzyzakładowej Komisji 
Koordynacyjnej w Oświęci-
miu. Kierował oświęcimskim 
Komitetem Obywatelskim.

Był inicjatorem wielu 
związkowych upamiętnień 
na terenie Oświęcimia, au-
torem publikacji o „Solidar-
ności” (m.in. przewodnika 
„Małopolski Szlak Soli-
darności – Oświęcim” oraz 
monografii „Solidarność Na-
uczycielska Ziemi Oświę-
cimskiej”). W czerwcu 2021 
r. za swą działalność został 
odznaczony Krzyżem Wol-
ności i Solidarności.

Wieczne odpoczywanie 
racz im dać Panie…
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