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Podnieś rękę, Boże Dziecię, Błogosław Ojczyznę miłą...

Zdrowych, spokojnych, radosnych i rodzinnych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz wiary, nadziei, miłości, solidarności
i Bożego błogosławieństwa na każdy dzień
2008 roku
życzy
Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”
Zbliżają się święta Bożego Narodzenia, czas nadziei i radości, jakie daje nam Nowo Narodzony
Zbawiciel. Jest to czas składania sobie życzeń w blasku oraz cieple betlejemskiego żłóbka. Wierny
tej tradycji pragnę przekazać Wam w imieniu Zarządu Regionu i swoim własnym najserdeczniejsze życzenia.
Ten czas to także okres podsumowań, czynionych u kresu starego roku. Mijający rok był dla
nas wszystkich czasem wytężonej pracy - pracy zawodowej, związkowej i społecznej. W wielu
zakładowych organizacjach podjęta została walka o poprawę wynagrodzeń, o lepsze warunki pracy, o poszanowanie godności pracowników. W części zakładów starania te zakończyły się sukcesem, w wielu jednak przypadkach związkowcy musieli rozpocząć spór zbiorowy. Zawsze dążenia
te były wspierane przez Zarząd Regionu. To oczywiste, że na taką samą pomoc związkowcy w
zakładach pracy mogą liczyć także w przyszłości.
Wierzę, że nadchodzący rok będzie dla naszego związku, dla wszystkich ludzi pracy i dla całej
Polski rokiem dobrym. Uczyńmy wspólnie wszystko, aby tak się stało.
Z wyrazami szacunku i najlepszymi życzeniami
MARCIN TYRNA

Mija XXVI rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Z
tej okazji w czwartek, 13 grudnia o 16.30, w kościele pw. Opatrzności Bożej w Białej odprawiona zostanie msza św. w intencji wszystkich, którzy w tamtym czasie byli internowani, więzieni, pozbawiani pracy czy w jakikolwiek inny sposób represjonowani za wierność ideałom „Solidarności”.
Po zakończeniu mszy przejdziemy pod
odsłoniętą dokładnie rok temu tablicą,
upamiętniającą wszystkich cierpiących i
walczących w latach stanu wojennego. Na
zakończenie naszej uroczystości spotkamy się w salce w Domu Parafialnym. Przewidziano tam wykład historyka z katowicPrzed rokiem odbyła się uroczystość poświęcenia tablicy bohakiego oddziału Instytutu Pamięci Narodoterów czasu stanu wojennego.
wej oraz okolicznościowy koncert.

Stanowisko Komisji Krajowej NSZZ „S”
Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” wyraża swoje uznanie i podziękowanie dla wszystkich współtworzących 1000 numerów „Tygodnika Solidarność” na
przestrzeni 26 lat. „Tygodnik” wpisał się na trwałe w
historię wolnych mediów w Polsce. Pozostał też wier-

ny idei wolności, solidarności i walki o godność zwykłego człowieka. Do dzisiaj pozostaje jednym z nielicznych rynkowych tytułów prasowych promujących
debatę o problemach społecznych i pracowniczych.
Komisja Krajowa dziękuje obecnej redakcji „Tygodnika” za pracę na rzecz dialogu i spraw pracowniczych.
To praca ważna i wyjątkowa, choć nie zawsze doceniana. Przy okazji 1000 numeru „Tygodnika Solidarność” Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” podkreśla wagę publicznej debaty o kluczowych sprawach
społecznych istotnych dla milionów Polaków.
O „Tygodniku Solidarność” czytaj też na str. II

Imię Emmanuel, czyli „Bóg z nami”, objawia niezwykle ważną prawdę o naszym Bogu. Jest ona cenna dla każdego, kto wierzy, i dla całego środowiska ludzi wierzących. Szczególnie cenna jest dla chrześcijańskiej rodziny, która ma pewność co do tego, że Jezus jest z nią. Gwarantuje jej to sakrament małżeństwa. Od ołtarza po ślubie
małżonkowie wracają do siebie z Jezusem i On jest z nimi.
On też jest dla nich najważniejszy. Odtąd Jemu oddają
pierwszeństwo we wszystkich decyzjach, jakie podejmą
w celu budowania domu.
Tę prawdę objawia Bóg Józefowi. Ten bowiem musiał dostosować swe kroki do kroków Syna Bożego, który
zamieszkał w łonie Maryi. Józef zrozumiał, że to nie on
będzie decydował o koncepcji swego rodzinnego życia;
że tym decydującym będzie obecny w jego rodzinie i
adoptowany przez niego Syn Boga.
Prawda o tym, że Bóg jest z nami, stanowi istotę radosnej nowiny. To dlatego wszystko ulega zmianie, że On
jest z nami. On ze swą miłością, mądrością, wszechmocą.
Życie rodzinne trzeba programować z Nim, a nie na własną
rękę. Być uczniem Chrystusa to zapraszać Go do rodzinnego stołu, rodzinnych rozmów, decyzji, rodzinnej troski o
każdego w domu. Z Nim trzeba pochylać się nad chorym, z
Nim planować wakacje, niedziele, odpoczynek. Z Nim oglądać film, korzystać z Internetu, z Nim przyjmować gości. Z
Nim przeżywać poczęcie i narodziny kolejnych dzieci i z
Nim zamykać oczy tym, którzy udają się do domu Ojca.
Jezus jest siłą nośną chrześcijańskiej rodziny.
Jezus jako Dziecko spoczął w ramionach matki i swego adoptowanego ojca. Tym samym objawił, jak mają wyglądać odniesienia rodzinne do dziecka. Jezus uświęcił
cały świat dziecka i na własnym przykładzie ukazał, jak
najbliższe otoczenie może się do niego odnosić.
Właściciele gospody nie mieli ochoty przyjąć ubogiego małżeństwa, które spodziewało się narodzin dziecka.
Zamiast otworzyć drzwi domu, wskazali dla niego miejsce w stajni.
Pasterze przybyli ze swą życzliwością, spiesząc z taką
pomocą, na jaką ich było stać. To oni otrzymali wiadomość o pokoju, jakim niebo obdarza ludzi dobrej woli.
Mędrcy przybyli, by uświadomić lokalnym władzom,
kto się im narodził i jak bardzo winni się z tego radować. Herod poczuł się zagrożony i ratował swoją władzę ostrzem miecza, a uderzając na oślep w dzieci, sądził, że ratuje siebie.
Syn Boga, rodząc się w Betlejem, potraktował odniesienie do dziecka jako wykładnik wielkości człowieka.
Dziś radość rozsadza serca wszystkich, którzy kochają
dziecko i nigdy nie wyrządzili mu krzywdy. Skrzywdzić
dziecko - to skrzywdzić samego Syna Bożego. On jako
dorosły Mistrz powie: - Cokolwiek uczyniliście jednemu
z tych najmniejszych, mnieście uczynili.
Oby czas Adwentu, a także Święta Bożego Narodzenia nie zostały zmarnotrawione przez kogokolwiek z nas.
Wszelkich łask od Nowo Narodzonego
Ks. ZBIGNIEW POWADA
duszpasterz ludzi pracy

Oświatowa „Solidarność”:

W związku z informacjami sugerującymi społeczności
naszego miasta, że Międzyzakładowa Komisja NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Bielsku-Białej sprzeciwiała się powstaniu hospicjum w Bielsku-Białej oświadczamy co następuje:
nasza organizacja nigdy nie podjęła działań mających
na celu blokowanie decyzji o powstaniu hospicjum. Niesłusznie łączy się tę sprawę z likwidacją przedszkoli, ponieważ w czasie opiniowania przez nas projektu dotyczącego likwidacji Przedszkola nr 22 i nr 45 w Bielsku-Białej (było to 8 lutego 2007 roku) nie było mowy o przeznaczeniu budynku Przedszkola nr 22 na hospicjum. Organ
prowadzący przedstawił nam jedynie informację o zamiarze likwidacji w/w przedszkoli.
Reprezentowaliśmy stanowisko broniące przedszkoli
przed likwidacją, mając na uwadze dobro dzieci, pracowników i strategię rozwoju edukacji na lata 2007-2013 Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu oraz nadchodzący wyż demograficzny roczników przedszkolnych.
Oświatowa „Solidarność” w pełni popiera konieczność
tworzenia hospicjów na terenie naszego miasta.
W imieniu Zarządu MK NSZZ „Solidarność” POiW
Przewodnicząca
JADWIGA UTECHT-NOLBRZAK
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