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ZDZISŁAW DUDEK (1951-2022)
Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wia-
domość, że dnia 19 września w Bielsku-
-Białej niespodziewanie zmarł nasz 
kolega śp. Zdzisław Dudek, wieloletni 
działacz „Solidarności” Fabryki Samo-
chodów Małolitrażowych. Miał 71 lat.

Zdzisław Dudek był jednym ze 
współorganizatorów solidarnościowego straj-
ku w Fabryce Samochodów Małolitrażowych 
Zakład nr 1 w Bielsku-Białej w dniu 29 sierp-
nia 1980 r., a później współzałożycielem „So-
lidarności” w tym zakładzie. W latach 1980-81 
pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komi-
sji Zakładowej NSZZ „S” FSM Zakład nr 1 
i Służb Centralnych.

W latach 1982-1983 był jednym z druka-
rzy podziemnego „Informatora FSM” i in-
nych biuletynów podziemnej „Solidarności” 
Regionu Podbeskidzie oraz kolporterem pod-
ziemnych biuletynów i innych wydawnictw 
na terenie zakładu pracy, wielokrotnie zatrzy-

mywany przez służbę bezpieczeństwa. Był 

przez wiele lat rozpracowywany 
przez SB z powodu kolportowa-
nia wydawnictw bezdebitowych, 
„podejmowania działalności skie-
rowanej przeciwko polityce partii 
i rządu” oraz za „udział w organi-
zowanych zebraniach byłych dzia-
łaczy NSZZ Solidarność o wrogim 
politycznie charakterze”.

W latach 1984-1989 był uczestnikiem Dusz-
pasterstwa Ludzi Pracy przy parafii św. Mikołaja 
w Bielsku-Białej. Od 2016 r. działał w Stowarzy-
szeniu „Podbeskidzie Wspólna Pamięć”.

Za swą działalność w 2018 roku otrzymał 
status Działacza Opozycji Antykomunistycznej, 
a w sierpniu 2022 r. – niespełna miesiąc przed 
śmiercią – został odznaczony Medalem Stulecia 
Odzyskanej Niepodległości, nadanym mu przez 
Prezydenta RP Andrzeja Dudę.

Rodzinie, przyjaciołom i współpracownikom 
Zmarłego składamy wyrazy szczerego współ-
czucia i solidarności w bólu po tej niespodzie-
wanej stracie.
  Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie…

SKUTECZNY NACISK „SOLIDARNOŒCI”

WY¯SZA P£ACA MINIMALNA
Płaca minimalna wzrośnie więcej niż pier-
wotnie proponował rząd. To efekt negocja-
cji prowadzonych przez „Solidarność”. Od 
stycznia będzie to 3490 zł brutto oraz 3600 
zł brutto od lipca przyszłego roku.

– Rozmawiałem jeszcze wczoraj długo z Pio-
trem Dudą i po dyskusji ze związkiem zawo-
dowym „Solidarność” zdecydowaliśmy się na 
mocniejsze podniesienie płacy minimalnej – po-
wiedział premier Mateusz Morawiecki podczas 
konferencji, w trakcie której ogłosił przyszło-
roczny poziom płacy minimalnej. Decyzja rzą-

du oznacza, że zamiast planowanego wcześniej 
wzrostu od stycznia 3383 zł i od lipca 3450 zł 
płaca minimalna wyniesie odpowiednio 3490 
zł i 3600 zł.

– To mniej niż postulowała „Solidarność”, 
ale znacząco więcej, niż pierwotnie propono-
wał rząd. Cieszę się, że nasze argumenty prze-
konały pana premiera i udało się wypracować 
dobry kompromis, zachowując też proporcję 
minimalnej płacy w relacji do przeciętnego 
wynagrodzenia na poziomie 50 procent – po-
wiedział po konferencji Piotr Duda, szef „So-
lidarności”.

WIÊZIENNA „SOLIDARNOŒÆ” 
PRZY GROBIE KSIÊDZA JERZEGO
– To dla nas zaszczyt i wiel-
ka chwila, że możemy po 
raz pierwszy jawnie, w swo-
ich mundurach, stanąć na 
straży przy grobie naszego 
Patrona, ks. Jerzego Popie-
łuszki – mówi Andrzej Ko-
łodziejski, przewodniczący 
Rady Krajowej Sekcji Służ-
by Więziennej NSZZ „Soli-
darność”.

W dniach 8-9 września 
chor. Andrzej Kołodziejski z Bielska-Białej 
wraz ze swymi kolegami z Okręgu Katowic-
kiego por. Łukaszem Tworkiem (ZK Woj-
kowice), mł. chor. Jarosławem Kubicą (AŚ 
Tarnowskie Góry) i sierż. Grzegorzem Chmie-
lem (AŚ Bytom) oraz związkowcami z re-
gionu Podbeskidzie pełnił straż przy grobie 

Księdza Jerzego na warszawskim Żoliborzu. 
Była to też okazja do nawiedzenia kościoła 
św. Stanisława Kostki oraz przykościelnego 
muzeum, poświęconego Księdzu Jerzemu. – 
To niezwykłe przeżycie. Mam nadzieję, że 
związkowcy ze Służby Więziennej będą tu 
częściej – podkreśla Andrzej Kołodziejski.

JASNA GÓRA SOLIDARNOŒCI

Od 1983 roku w każdą trzecią niedzielę 
września na Jasną Górę przybywają z całej 
Polski tysiące pątników, których łączy „So-
lidarność”. Nie inaczej było w tym roku, gdy 
w dniach 17 i 18 września w Częstochowie 
przeżywaliśmy 40 Pielgrzymkę Ludzi Pracy. 
Wśród pątników z całej Polski tradycyjnie nie 
zabrakło licznej reprezentacji podbeskidzkiej 
„Solidarności”.

Inicjatorem tych niezwykłych spotkań świa-
ta pracy u tronu Matki Bożej był ks. Jerzy Po-
piełuszko. Sam zdążył poprowadzić tylko dwie 
pierwsze pielgrzymki. Zginął, ale – wbrew za-
biegom komunistów – Jego inicjatywa prze-
trwała, a On sam jest dziś Błogosławionym 
Patronem NSZZ „Solidarność”. Nie powinno ni-
kogo dziwić, że hasłem tegorocznej pielgrzymki 
były słowa: „Księże Jerzy – jesteśmy tu, aby 
wypełniać Twój testament”.

W tegorocznym pielgrzymowaniu uczestni-
czyli członkowie i sympatycy „Solidarności” 
z całej Polski, a wśród nich blisko 300-oso-
bowa reprezentacja Podbeskidzia ze zorgani-
zowanymi grupami, m.in. z żywieckiej spółki 
Sevs Cabind i spółki Aptiv z Jeleśni, z Grupy 
Kęty SA oraz spółek FCA Poland. W uro-
czystościach tradycyjnie wzięła udział rodzi-
na ks. Jerzego Popiełuszki, przedstawiciele 
Prezydenta RP i rządu oraz krajowe władze 
Związku. Jubileuszowa pielgrzymka była oka-
zją do modlitwy o nowego ducha solidarności, 
także z narodem ukraińskim, i refleksji nad 
testamentem, który pozostawił błogosławiony 
kapłan-męczennik, inicjator częstochowskich 
spotkań świata pracy. Na Jasnej Górze, jak 
zwykle, obecne były relikwie błogosławio-
nego, obraz Matki Bożej Robotników i mała 
replika nowohuckiego krzyża, które peregry-
nują po Polsce i – jak podkreślają związkowcy 
– „wskazują na niebo i zachęcają do nawró-
cenia”. Organizator tegorocznego spotkania 
świata pracy, Region Toruńsko-Włocławski 
NSZZ Solidarność przekazał je do „Solidar-
ności” Śląsko-Dąbrowskiej. Tam rozpocznie 
się teraz ich peregrynacja i przygotowania do 
następnej pielgrzymki.

Specjalne pozdrowienia skierował do zgro-
madzonych Prezydent RP. W odczytanym 
przez ministra Jacka Siewierę liście Andrzej 
Duda przypomniał, że społeczność członków 
i sympatyków „Solidarności” od początku od-
woływała się do głównej ewangelicznej idei, 
jaką jest miłość bliźniego. – To troska o dru-
giego człowieka bez względu na to, kim jest 
– wyzyskiwanym pracownikiem, któremu trud-
no utrzymać rodzinę, bezprawnie zwolnionym 
kolegą z pracy, więźniem politycznym, prze-
śladowanym duchownym, polskim patriotą 
upominającym się o dobro Rzeczypospolitej 
lub przedstawicielem innego narodu walczące-
go o wolność i sprawiedliwe relacje społeczne 
w swojej ojczyźnie – napisał polski prezydent.

Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ 
„Solidarność” Piotr Duda zwracając się do 
związkowców przed centralną mszą św. zauwa-
żył, że pielgrzymowanie na Jasną Górę „jest bar-
dzo ważnym elementem w działalności związku, 
bo to realizacja testamentu patrona”. – Wiemy, 
że nie tylko ono, ale także codzienna praca z Bo-
giem w sercu, pomoc niesiona tym, którzy jej 
najbardziej potrzebują, czyli członkom związ-
ku i pracownikom – podkreślał. Zapewniał, że 
związek, zwłaszcza w tych trudnych czasach, 
nie ustanie w prowadzeniu dialogu społeczne-
go i tego z rządem, by pomagać ludziom pracy.

Przeor Jasnej Góry o. Samuel Pacholski 
witając pielgrzymów podkreślił, że testament, 
jaki pozostawił nam bł. ks. Jerzy, to wierność 
Ewangelii, „wierność w każdych okoliczno-
ściach niezależnie od ceny, jaką przyjdzie za 
tę postawę zapłacić”. – Błogosławiony ka-
pelan „Solidarności” był wierny konkretnym 
codziennym zobowiązaniom, niczego nie uda-
wał, nie szukał drogi na skróty, nie dostoso-
wywał nauczania do rygorów cenzury, jaka 
wówczas obowiązywała. Wiedział, że każdy 
człowiek, bez wyjątku, zasługuje na to, by 
głosić mu prawdę w miłości. Pozostał nie-
zmienny w swoim nauczaniu i świadectwie 
życia tak wobec przyjaciół, jak i tych, którzy 
byli do niego wrogo usposobieni – mówił ja-
snogórski przeor.

Mszę św. celebrował abp Józef Kupny, dele-
gat Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Ludzi 
Pracy, a kazanie wygłosił bp Wiesław Śmigiel 
z Torunia. – Proszę was, nie przestawajcie być 
solidarni. Nie może być tak, że obok nas jest 
ktoś, kto będzie mieszkał w nieogrzewanym 
mieszkaniu, musimy się dzielić, musimy być 
solidarni z narodem ukraińskim – mówił abp 
Kupny na zakończenie pielgrzymki.

OPRACOWANO NA PODSTAWIE INFORMACJI 

BIURA PRASOWEGO JASNAGÓRANEWS
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