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Prze¿ywaj¹c 29. rocznicê Polskiego Sierpnia 1980 r.
wspominaliœmy czas, gdy dane by³o nam, ludziom „So-
lidarnoœci”, bezpoœrednio uczestniczyæ w chlubnych
wydarzeniach historycznych, które wycisnê³y piêtno
na naszym ¿yciu. Pamiêtaj¹c o naszej drodze do wol-
noœci, o poni¿eniach w stanie wojennym, o trudnych
latach transformacji ustrojowej, o sukcesach i pora¿-
kach, o wielkich wyczynach i naszych s³aboœciach,
chcemy ofiarowaæ Bogu wotum wdziêcznoœci za nasz¹
przesz³oœæ i teraŸniejszoœæ. Okazj¹ ku temu jest wspó³-
udzia³ podbeskidzkiej „Solidarnoœci” w realizacji hi-
storyczno-duchowego dzie³a, jakim jest niezwyk³a
Droga Krzy¿owa - Golgota Beskidów na górze Maty-
sce w Radziechowach na ¯ywiecczyŸnie.

W dniu 24 sierpnia 2009 roku, na zaproszenie  „So-
lidarnoœci”  Podregionu ¯ywieckiego odby³o siê wy-
jazdowe zebranie Zarz¹du Regionu Podbeskidzie i
Regionalnej Komisji Rewizyjnej, na którym - po przej-
œciu ca³ej Drogi Krzy¿owej i zapoznaniu siê z ide¹ tego

przedsiêwziêcia i stanem jego realizacji -  postanowili-
œmy wspó³uczestniczyæ wspólnie, jako rodzina podbe-
skidzkiej „Solidarnoœci”, w  sfinansowaniu wzniesio-
nej w spi¿u i kamieniu najwiêkszej, dwunastej stacji,
upamiêtniaj¹cej œmieræ Pana  Jezusa na krzy¿u.

Wiele komisji zak³adowych NSZZ „Solidarnoœæ”
ju¿ wp³aci³o pieni¹dze na ten cel. S¹ te¿ wp³aty od
osób prywatnych, zwi¹zanych z „Solidarnoœci¹”. Tak-
¿e cz³onkowie Zarz¹du Regionu Podbeskidzie prze-
prowadzili wœród siebie zbiórkê pieniêdzy na ten cel.

Zachêcam kolejne komisje i zwi¹zkowców do pod-
jêcia trudu do³o¿enia swej cegie³ki do tego wielkiego
dzie³a. To po nas zostanie...

MARCIN TYRNA

Wp³aty prosimy kierowaæ do 30 wrzeœnia br. na konto:
Zarz¹d Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarnoœæ”

57 1370 1372 0000 1706 5058 4102
z dopiskiem „Droga Krzy¿owa”.

Blisko tysi¹c osób uczestniczy³o w festynie rodzin-
nym, zorganizowanym w niedzielê, 29 sierpnia w Biel-
sku-Bia³ej przez podbeskidzk¹ „Solidarnoœæ” z okazji 29.
rocznicy podpisania Porozumieñ Sierpniowych.

- Sierpieñ roku osiemdziesi¹tego by³ wielkim wy-
darzeniem, które zmieni³o Polskê i Europê. Jesteœmy
dumni z tamtego czasu i dziêkujemy Opatrznoœci, ¿e
by³o nam dane aktywnie uczestniczyæ w zapocz¹tko-
wanych wówczas zdarzeniach - mówi³ przewodnicz¹-
cy podbeskidzkiej „Solidarnoœci” Marcin Tyrna, otwie-
raj¹c festyn. Podkreœli³, ¿e dzieñ 31 sierpnia winien

Solidarnoœciowy festyn

byæ w Polsce traktowany jako prawdziwe œwiêto ludzi
pracy, sk³aniaj¹ce te¿ do refleksji nad drog¹, jak¹ Pol-
ska przeby³a od 1980 roku. - Na pewno towarzyszyæ
temu te¿ musz¹ gorzkie myœli, bo nie wszystko jest tak,
jak marzyliœmy - doda³ szef podbeskidzkiej „Solidar-
noœci”.

W czwartek, 3 wrzeœnia, zwi¹zkowcy z regionu Pod-
beskidzie uczestniczyli w uroczystoœciach „Solidarnoœci”
w Jastrzêbiu Zdroju. Z kolei msza œwiêta w 29. rocznicê
powstania „Solidarnoœci” odprawiona zosta³a w bielskiej
katedrze w niedzielê, 13 wrzeœnia.

Organizatorzy festynu zapewnili wiele atrakcji dla
wszystkich, zarówno du¿ych jak i ma³ych...

- Ten dzieñ to œwiêto nas wszystkich, ca³ej Polski - mówi³
przewodnicz¹cy podbeskidzkiej „Solidarnoœci” Marcin
Tyrna, otwieraj¹c festyn.

Ta rodzina mia³a najwiêcej szczêœcia - z festynu wróci³a
z wielkim telewizorem...

Wœród doros³ych sporym powodzeniem cieszy³a siê kon-
kurencja „Rzut góralskim kapeluszem”.


