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B³ogos³awieñstwa Bo¿ego na radosny czas prze¿ywania
Œwi¹t Narodzenia Pañskiego
oraz wiary, nadziei, mi³oœci i solidarnoœci na ka¿dy dzieñ 2012 roku
¿yczy
Zarz¹d Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarnoœæ”
Waleniem w drzwi, biciem i rewizjami
p³aczem najbli¿szych i krzykiem dzieci
wywiezieniem w nieznane
rozpocz¹³ siê nowy, grudniowy dzieñ roku 81.

Rozwa¿ania na czas Adwentu

Widokiem czo³gów na ulicy
hukiem helikopterów
rannym przemówieniem premiera
powitaliœmy stan wojenny w kraju mi³uj¹cym wolnoœæ.
Dla nikogo to nie by³a spokojna niedziela.
¯ycie króla Dawida i postawa Maryi w chwili zwiastowania ucz¹ nas zawierzenia Panu Bogu i zdania siê na
Jego wolê. Jako uczniowie Jezusa mamy z wiar¹ przyjmowaæ to wszystko, co spotyka nas w codziennym ¿yciu. W
modlitwie Ojcze nasz mówimy „b¹dŸ wola Twoja”, jednak czêsto ³atwiej jest s³owa te wypowiadaæ, ani¿eli nimi
siê kierowaæ. Potrzebne jest wiêc nasze zapatrzenie na Maryjê i bezwzglêdne zdanie siê na wolê Boga. Bóg bowiem
pragnie naszego dobra. On z mi³oœci zes³a³ na œwiat swojego Syna Jezusa Chrystusa. Szczyt tej mi³oœci ujrzeliœmy
w ofierze krzy¿a. Zdanie siê na wolê Bo¿¹ zapewnia nam
Jego b³ogos³awieñstwo i ³askê. Bóg bowiem jest z tymi,
którzy Mu ufaj¹, którzy w Nim pok³adaj¹ nadziejê. Nie
wszystko w ¿yciu cz³owiek mo¿e osi¹gn¹æ przy pomocy
w³asnych zdolnoœci i nie zawsze jesteœmy w stanie znaleŸæ w³aœciwe rozwi¹zanie dla naszych ¿yciowych spraw.
Potrzebne jest zdanie siê na Boga, zwrócenie siê w pokornej modlitwie o Bo¿¹ pomoc.
Adwent pozwala nam na nowo prze¿ywaæ oczekiwanie na przyjœcie Boga, który sta³ siê cia³em w ³onie Matki
Bo¿ej, na Syna Bo¿ego, który staj¹c siê ma³ym dzieckiem,
zapragn¹³ dzieliæ ludzk¹ historiê od poczêcia a¿ po zmartwychwstanie. Cz³owiek jest jedyny i wyj¹tkowy, miêdzy
innymi dlatego, ¿e oprócz cielesnoœci obdarzony jest rozumem i woln¹ wol¹. ¯yje jednoczeœnie i nieroz³¹cznie w
wymiarze duchowym i cielesnym. Œw. Pawe³ doskonale
zna³ to rozdarcie ludzkiego umys³u i serca, które znaj¹c
dobro, niejednokrotnie wybiera³o z³o. Dlatego zachêca³
s³uchaczy: „Unikajcie wszystkiego, co ma choæby pozór

z³a”, wiedz¹c, ¿e trzeba siê wstydziæ z³a, bo ono obra¿a
Boga, ale równoczeœnie wyrz¹dza krzywdê wspólnocie
ludzkiej.
Jan Chrzciciel przygotowywa³ Synowi Bo¿emu drogê
do umys³ów i serc Izraelitów. By³ g³osem wo³aj¹cym na
pustyni, g³osem, który donoœnie wzywa³ do nawrócenia,
do przemiany ¿ycia. Przemiana ta zaœ by³a konieczna, aby
móg³ przyjœæ Mesjasz g³osz¹c „S³owo” Bo¿e. Jan Chrzciciel by³ „g³osem”, ostatnim prorokiem Starego Testamentu, a Jezus Chrystus by³ pierwszym i ostatecznym „S³owem” od Boga Ojca, daj¹cym ¿ycie wieczne. Doskonale
wiedzia³, ¿e nie ma wielkiego po¿ytku z przypodobania
siê ludziom; czasami nawet przynosi to wielk¹ szkodê...
Nie zra¿a³ siê tym, ¿e wielu ludzi nie nawróci³o siê, usprawiedliwiaj¹c siê jego surowym trybem ¿ycia! Pewnie us³ysza³ i w tamtych czasach, ¿e jest dziwakiem i cz³owiekiem
z innej epoki. A jednak ten przyk³ad poucza nas, ¿e nic nie
powinno byæ cenniejsze ni¿ pomagaæ innym rozpoznaæ
Mesjasza w osobie Jezusa Chrystusa.
„S³owo sta³o siê cia³em i zamieszka³o miêdzy nami.
I ogl¹daliœmy Jego chwa³ê, chwa³ê, jak¹ Jednorodzony
otrzymuje od Ojca, pe³en ³aski i prawdy” (J 1,14-15).
Niech to bêd¹ dla nas wszystkich ¿yczenia na dzieñ
Bo¿ego Narodzenia, abyœmy pochylaj¹c siê nad tajemnic¹
stajenki betlejemskiej i przystêpuj¹c do Komunii œwiêtej,
nosili w sobie wiarê w to, ¿e odwieczne S³owo Ojca, czyli
Jezus Chrystus, sta³ siê cia³em, a my Go przyjêliœmy.
ks. ZBIGNIEW POWADA
duszpasterz ludzi pracy

Podatki wy¿ej, emerytury dalej...

Lothar Herbst

O wojnie polsko-jaruzelskiej czytaj te¿ na str. II

Przeciwko likwidacji szkó³

Zarz¹d Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarnoœæ”
oraz Miêdzyzak³adowa Komisja NSZZ „Solidarnoœæ”
Pracowników Oœwiaty i Wychowania w Bielsku-Bia³ej
negatywnie zaopiniowa³y projekt reorganizacji szkó³ i placówek oœwiatowych w tym mieœcie.
Zwi¹zkowcy podkreœlaj¹, ¿e w przypadku realizacji
tego projektu radykalnie pogorsz¹ siê warunki nauki
uczniów i pracy nauczycieli. Dla wielu uczniów zwiêkszy siê odleg³oœæ do szko³y, a tym samym wyd³u¿y czas
pobytu poza domem. W czêœci placówek trzeba bêdzie
wprowadziæ dwuzmianowoœæ nauki. W swej opinii dzia³acze „Solidarnoœci” podkreœlaj¹, ¿e wed³ug prognoz demograficznych w najbli¿szych latach czeka nas wzrost
liczby dzieci w wieku szkolnym. Likwidowanie w tym
czasie szeregu placówek jest nieporozumieniem. Przyczyn¹ likwidacji nie mo¿e byæ jedynie czynnik ekonomiczny. Nale¿y kierowaæ siê przede wszystkim dobrem dzieci
i popraw¹ warunków nauczania w szko³ach - czytamy w
zwi¹zkowej opinii.

Jurek Kucharski, prof. Gdula...
Z wielkim niepokojem Zarz¹d Regionu Podbeskidzie
NSZZ „Solidarnoœæ” przyj¹³ informacje o kierunkach dzia³añ nowego rz¹du, zaprezentowane w sejmowym expose
przez premiera Donalda Tuska. Na dalszy plan zesz³y sprawy spo³eczne, problemy na rynku pracy, poprawa stanu
ochrony zdrowia czy oœwiaty i nauki. Deklaracje premiera
sprzed czterech lat, ¿e „sprawiedliwe pañstwo bierze pod
opiekê zawsze najs³abszych - nigdy najsilniejszych” okaza³a siê, jak wiêkszoœæ przedwyborczych obietnic, zwyk³ym
k³amstwem. Œwiat biznesu chwali siê ogromnymi zyskami,
lecz nie zamierza siê nimi dzieliæ z pracownikami czy pañstwem.
Narzucanie spo³eczeñstwu wy¿szych podatków, ciêcia
socjalne oraz oddalaj¹ce siê emerytury - to przejaw dyktatu
w³adzy i kolejny dowód jej arogancji. Nie pod takimi has³ami ekipa ta odnios³a swój sukces wyborczy. Nagle zniknê³a
gdzieœ „zielona wyspa szczêœliwoœci i obfitoœci”, a zamiast
tego zaczêto mówiæ o dziurze bud¿etowej i drastycznych
oszczêdnoœciach. Nie widaæ natomiast prób zmian systemowych czy te¿ szukania oszczêdnoœci wœród rz¹dz¹cych, choæby poprzez ograniczenie przerostów kadrowych administracji
centralnej.

Spo³eczeñstwo, które ponios³o tyle wyrzeczeñ podczas
transformacji ustrojowej, nie mo¿e byæ w nieskoñczonoœæ
manipulowane. Wci¹¿ u¿ywa siê has³a „kryzys” jak parawanu dla nieudolnoœci czy wrêcz nieuczciwych dzia³añ. Pod
pretekstem walki z kryzysem narzucane s¹ nowe obci¹¿enia, które powoduj¹ coraz wiêksze zubo¿enie spo³eczeñstwa
i jednoczeœnie sprzyjaj¹ powstawaniu w sposób patologiczny wielkich fortun. Polskie rodziny szybko boleœnie odczuj¹
efekty kolejnych decyzji rz¹dowych.
Oczekujemy od krajowych w³adz NSZZ „Solidarnoœæ”
sta³ego monitorowania dzia³añ rz¹du i Parlamentu oraz sytuacji w kraju. W celu oceny nastrojów wœród cz³onków
Zwi¹zku, Komisja Krajowa winna opracowaæ ogólnokrajow¹ ankietê zawieraj¹c¹ fundamentalne pytania co do dalszych dzia³añ.
Liczymy, ¿e w przypadku pogorszenia siê sytuacji ludzi
pracy Komisja Krajowa NSZZ „Solidarnoœæ” podejmie odpowiednie dzia³ania w obronie naszych praw i poziomu ¿ycia.
/Stanowisko Zarz¹du Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarnoœæ” z 28 listopada 2011 roku w sprawie zapowiedzianych dzia³añ rz¹du RP/

W listopadzie po¿egnaliœmy dwóch naszych kolegów,
d³ugoletnich, wiernych cz³onków zwi¹zku „Solidarnoœæ”.
Bêdzie nam ich brakowa³o.
Profesor Stanis³aw Jerzy Gdula by³ dzia³aczem „Solidarnoœci” w bielskiej filii Politechniki £ódzkiej, a póŸniej
Akademii Techniczno-Humanistycznej. Przez wiele lat pe³ni³ tam funkcjê przewodnicz¹cego uczelnianej „Solidarnoœci”. By³ prawym cz³owiekiem, wiernym wyznawanym wartoœciom i idea³om. Odszed³ 12 listopada 2011 roku w wieku 76 lat.
Cztery dni póŸniej, 16 listopada, zmar³ nagle w wieku
64 lat Jerzy Kucharski. By³ aktywnym dzia³aczem podziemnej „Solidarnoœci” w bielskim zak³adzie Fabryki Samochodów Ma³olitra¿owych. Potem dzia³a³ w „Solidarnoœci” w
spó³ce Aqua SA. By³ zaanga¿owany w wiele inicjatyw spo³ecznych - dzia³a³ miêdzy innymi w Radzie Dzielnicy, Stowarzyszeniu Dom Polski i Wspólnocie Polskiej. Do koñca
¿y³ w biegu, zawsze pogodny i ¿yczliwy innym...
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