
Obraz Matki Boskiej Robotników Solidarności  
w Zachodniopomorskim 

 
18 września 2017 r. w kościele pw. św. Stanisława Kostki uroczyście powitano obraz Matki 
Boskiej Robotników Solidarności. Obraz ten nie bez powodów znalazł się w Szczecinie. 
Każdego roku podczas mszy świętej w Częstochowie przejmuje go ten region, który będzie 
organizował Pielgrzymkę Ludzi Pracy w roku kolejnym. Ten obowiązek przypadnie w roku 
2018 właśnie NSZZ "Solidarność" Pomorze Zachodnie. Obraz na naszym terenie będzie 
przez rok. Po uroczystym przywitaniu w kościele pw. św. Stanisława Kostki przez pierwszy 
miesiąc będzie odwiedzał parafie powiatu stargardzkiego a od 10 listopada do 10 grudnia 
2017 r. parafie powiatu polickiego, potem następne parafie województwa 
zachodniopomorskiego. 
Wraz z obrazem Matki Bożej Robotników peregrynować będą także krzyż robotników z 
Nowej Huty. „To już zwyczaj, że znaki te przemierzają region, który jest organizatorem 
wrześniowego spotkania na Jasnej Górze. 
Obraz Matki Bożej Solidarności na co dzień jest przechowywany na Jasnej Górze. Był 
świadkiem wielu wydarzeń z historii „Solidarności” i jest związany z bł. ks. Jerzym 
Popiełuszką. 
Tło obrazu, na którym widnieje wizerunek Matki Bożej Jasnogórskiej, stanowi biało-
czerwona flaga, na której umieszczone są znaki robotniczych zrywów, m.in. Poznańskiego 
Czerwca`56 roku czy grudnia ‘70. 
„Historia Obrazu jest przepiękna, dlatego, że sięga już stanu wojennego – wyjaśnia 
Zbigniew Bonarski z Fundacji Pro Patria Bastion św. Rocha – Kiedy pierwszy raz ks. Jerzy 
Popiełuszko zaprosił robotników na Jasną Górę, to robotnicy z Białegostoku 
przygotowując się do pielgrzymki wymyślili, mieli takiego przyjaciela Macieja Artura 
Chacieja, który namalował obraz. Chciał pokazać Matkę Bożą Robotników, czyli ikonę, na 
tle biało-czerwonej flagi, na której upamiętnił wszystkie ważne wydarzenia – 56 rok, 70, 
76 i tak dalej. Jak go malował, to do domu jechał jeszcze nie tak znany ks. Jerzy 
Popiełuszko. Wszedł do kościoła, bo w kościele ten pan malował, i bardzo mu się Obraz 
spodobał, i powiedział – ja bym go chciał. No, ale jak tu przewieźć ten Obraz? Do dzisiaj 
nie wiem, jakiego świętego namalowali przed, ale zamaskowali, i przywieźli ten duży 
Obraz tu, na Jasną Górę”. 

http://www.jasnagora.com/multimedia/news_audio_nowe/29574.mp3

