W dniu 04 lutego 2022 roku odszedł od Nas kolega, przyjaciel,
długoletni działacz związkowy Stanisław Dudek. W dniu 07
lutego po uroczystej Mszy Św. odprowadziliśmy Naszego
Kolegę na miejsce wiecznego spoczynku.

Kolegę Stasia w imieniu NSZZ "Solidarność" "Glinik" pożegnał
Przewodniczący Marek Bugno. Oto co Powiedział.

Droga pogrążona w smutku rodzino, Szanowni zebrani na dzisiejszej
jakże smutnej uroczystości pogrzebowej Ś.P. Stanisława
Z ogromnym smutkiem i żalem przyjęliśmy informację, iż po 72 latach
życia Pan powołał do siebie naszego wspaniałego kolegę, przyjaciela,
zasłużonego działacza związkowego Stanisława Dudka.
Stasiu był wielkim człowiekiem i działaczem NSZZ „Solidarność”
w regionie gorlickim. Swoją działalność związkową rozpoczął we wrześniu
1980 r., tworząc struktury NSZZ "Solidarność" w "Gliniku". Po ogłoszeniu
stanu wojennego przez władze komunistyczne jako jeden
z
działaczy "Solidarności" został internowany i osadzony w ośrodku
odosobnienia w Załężu i Uhercach, zwolniony 10 sierpnia 1982 roku. Po
zwolnieniu z internowania w latach 1982-1989 kontynuował działalność
w podziemnych strukturach „Solidarności”, koordynując aktywność
podziemnej grupy w "Gliniku". Współredagował, wydawał oraz kolportował
nielegalne wydawnictwa i ulotki na terenie Gorlic, za co wraz
z pozostałymi 9 członkami grupy podziemnej "Solidarności" w marcu 1984
roku został aresztowany i osadzony w więzieniu w Krośnie
i
Nowym Sączu. Po ogłoszonej amnestii opuszcza więzienie, ale nie
zaprzestaje dalszej działalności. Mocno zaangażowany w działalność
Duszpasterstwa Ludzi Pracy, współorganizator Mszy Św. za Ojczyznę,
uczestnik Kampani Wyborczej Komitetu Obywatelskiego "Solidarność".
Po relegalizacji Związku w 1989 roku zostaje członkiem Komisji
Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" w "Gliniku". Przechodząc na
zasłużoną emeryturę wstępuje w szeregi "Solidarności" Emerytów
i Rencistów, gdzie obejmuje z wyboru funkcję wiceprzewodniczącego
Komisji, którą pełni przez 3 kadencje. Walne Zebranie delegatów "Glinika"
powierza mu funkcję Przewodniczącego MKR, którą pełni przez ostatnie
3 kadencje. Zostaje wybrany także członkiem Rady Regionalnej Sekcji

Emerytów i Rencistów w Krakowie. Zawsze służy radą i pomocą
w roztrzyganiu najtrudniejszych spraw i problemów pracowniczych.
Za całokształt swojej działalności zostaje odznaczony Odznaką Serce
Popiełuszki, Medalem Niezłomnym w Słowie, Medalem Zasłużony dla
NSZZ Solidarność Glinik, Srebrnym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Wolności
i Solidarności.
42 lata temu mogliśmy mieć tylko nadzieję, dzisiaj wiemy, iż między innymi
działalności kolegi Stanisława zwyciężyła, i że tę niezłomną nadzieję w
ciemnych dniach stanu wojennego miał właśnie śp. Stanisław. Ta nadzieja
dzięki tak wspaniałej postawie Stasia udzielała się nam wszystkim, mimo
stanu wojennego i losu, jaki go spotkał. Był on przetrzymywany i
poddawany licznym przesłuchaniom, ale nie załamał się i swoją niezłomną
postawą budował wolę oporu wśród wielu działaczy „Solidarności”. Był
filarem polskiej niepodległości, o którą walczyliśmy w latach 80. Dzieło
życia kolegi Stanisława uczy nas dzisiaj, czym jest nadzieja, jaka jest
wartość odwagi, determinacji i jaka jest wartość wolności i Solidarności.
Stasiu, Twoje odejście, jest ogromną stratą dla nas wszystkich, dla całego
środowiska "Solidarności" "Glinika" i Gorlic. Tracimy wraz z Tobą
aktywnego
społecznika,
człowieka
mocno
zaangażowanego
w przywracanie i odkłamywanie historii, oddanego strażnika pamięci,
drogiego kolegę i przyjaciela.
Dziękujemy Ci, drogi Stanisławie, za w sumie krótkie, ale piękne i pełne
miłości dla Rodziny i Polski życie. Dawałeś każdego dnia świadectwo
miłości i poświęcenia dla tej małej Gorlickiej Ojczyzny, kiedy była
zniewolona, dla Polski, która wybijała się ku wolności, i dla Polski, która
marzyła o wielkiej i dumnej przyszłości. Dzięki takim ludziom jak Ty nasz
kraj może cieszyć się darem wolności.
Pozostaniesz na zawsze w naszej wdzięcznej pamięci jako wzór prawego
człowieka, żarliwego działacza związkowego, gorliwego patrioty, który
służył sprawie polskiej wolności ze wszystkich swoich sił – myślą i czynem.
Niech Pan przyjmie Cię do Swojego Królestwa.
Spoczywaj w Pokoju

