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WITRAŻ DLA
KSIĘDZA JERZEGO
W czwartek, 13 grudnia, minie 31 lat od chwili wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Tego dnia, tradycyjnie, przedstawiciele podbeskidzkiej „Solidarności” złożą kwiaty pod tablicą, znajdującą się na ścianie kościoła Opatrzności Bożej w Białej, oddając w ten sposób hołd wszystkim, którzy w tamten zły

Radosnych, spędzonych w rodzinnym gronie
Świąt Narodzenia Pańskiego
oraz Bożego błogosławieństwa na każdy dzień 2013 roku
życzy
Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”

Grudniowe rozważania

ADWENT ROKU WIARY

Czas Adwentu, to taka przestrzeń, w którą musi się wpisać nasze życie codzienne, zawodowe, rodzinne oraz moja
wiara. Nie może ten czas przejść jako niezauważona przeze
mnie rzeczywistość, bo ważniejsze sprawy mam na głowie.
Ważne jest przypomnienie, że Adwent to uświadomienie
sobie faktu przyjścia Chrystusa. Raz już to przyjście nastąpiło, miało ono wymiar historyczny, kiedy Jezus jako człowiek narodził się w Betlejem.
Drugie przyjście Jezusa, na które czekamy, będzie miało
wymiar eschatologiczny. Nasze zadanie to postawa czuwania, by przychodzący Pan nas nie zaskoczył.
Tegoroczny czas Adwentu przeżywamy w rozpoczętym
11 października Roku Wiary, a w polskim Kościele w Roku
Duszpasterskim pod hasłem: „ Być solą ziemi”.
Papież Benedykt XVI w liście „Porta fidei”, ogłaszającym Rok Wiary napisał: „Podwoje wiary” są dla nas zawsze otwarte. Wiodą one do życia w komunii z Bogiem i
pozwalają wejść do Jego Kościoła /.../. Nie możemy zgodzić się na to, aby sól utraciła smak, a światło umieszczono pod korcem.
Czeka nas w Adwencie, ale także w ciągu całego nadchodzącego roku praca, która będzie procesem przemiany

osobistej, a przez każdego z nas, przemiany rodzin, w których żyjemy i środowisk pracy oraz wspólnot działających
społecznie. Ta przemiana musi także dotknąć pracodawców,
by sprawiedliwie troszczyli się o swoje miejsce pracy i ludzi tam pracujących. To także czas, w którym muszą się odnaleźć bezrobotni. To i dla nich Chrystus w swoim Kościele
otwiera „podwoje wiary”.
Nikt z nas nie może się stawiać w pozycji odbiorców usług
religijnych. Odbierać usługę, to stawiać się w roli kapryszącego - jak małe dziecko - nad tym, co otrzymuję. Trzeba dać
się oświecić i umocnić słowem Bożym oraz podjąć wysiłek
„bycia solą”, czyli szukać relacji z Jezusem przez modlitwę
i sakramenty. To jest źródło dojrzewania do służby w rodzinie, parafii, w środowisku pracy oraz w jakiejkolwiek działalności społecznej.
Na nadchodzące Święta życzę Wam radości i miłości,
niosących spokój i odpoczynek. Musi się to wiązać z przebaczeniem i pojednaniem. Inaczej nie da się budować pokoju w naszych środowiskach. Tylko w takiej postawie możemy się spodziewać Bożego błogosławieństwa.
Duszpasterz ludzi pracy
ks. prałat Zbigniew Powada

Po krajowym zjeździe

PRZECIWKO
ANTYSPOŁECZNEJ POLITYCE

Dziewięcioosobowa reprezentacja podbeskidzkiej „Solidarności” uczestniczyła w obradach XXVI Krajowego Zjazdu Delegatów tego związku zawodowego, który odbył się
22 i 23 listopada w Kielcach.
- To był bardzo pracowity i bardzo spokojny zjazd. Obrady zdominowała debata nad obecną sytuacją w naszym kraju. Niestety, diagnoza jest bardzo gorzka - powiedział po zakończeniu obrad przewodniczący Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” Marcin Tyrna. Rosnące bezrobocie,
spadek płac realnych, wydłużenie wieku emerytalnego, wzrost
kosztów utrzymania - te problemy, wymienione w jednym ze
zjazdowych dokumentów (patrz obok), powodują - zdaniem
związkowców - powiększanie się kręgu ubóstwa polskich rodzin. Delegaci „Solidarności” w swych wystąpieniach podkreślali, że rząd nic nie robi, by przeciwdziałać przerzucaniu na
najuboższych kosztów kryzysu, likwidacji miejsc pracy, degradacji polskiego przemysłu czy emigracji zarobkowej młodych
ludzi. Tylko powszechny społeczny sprzeciw może położyć kres
takiej antyspołecznej, antypracowniczej polityce - czytamy w
jednym ze zjazdowych stanowisk „Solidarności”.
W swym programowym wystąpieniu przewodniczący „Solidarności” Piotr Duda wymienił najważniejsze sprawy, którymi związek będzie się zajmował w najbliższych miesiącach. Są
to dalsze działania na rzecz cofnięcia zmian w ustawie emerytalnej, walka z wszechobecnymi umowami śmieciowymi,
wzrost płacy minimalnej, poprawa dialogu społecznego. - Musimy też zrobić wszystko, by wzmocnić siłę „Solidarności” poprzez coraz lepsze przygotowanie merytoryczne i wzrost liczby związkowców. Tylko wówczas będziemy skuteczni i będą się
z nami liczyć w negocjacjach tak w zakładach pracy, jak i w
rządzie - podkreślił Duda.

Zjazdowe obrady, podobnie jak w poprzednich latach, prowadził Stanisław Szwed, podbeskidzki związkowiec i poseł.
Jednym z najbardziej zapracowanych delegatów był Piotr Górny z bielskiej spółki Bulten, zasiadający w zjazdowej komisji uchwał i wniosków, która w ciągu obrad przygotowała do
przyjęcia blisko 50 uchwał, stanowisk i apeli!
W trakcie debaty na temat polityki przemysłowej w roli
prelegentów wystąpili między innymi szef Sekretariatu Górnictwa i Energetyki Kazimierz Grajcarek z czechowickiej „Silesii” oraz przewodniczący Sekretariatu Metalowców Bogdan
Szozda z Fiata Auto Poland. W zjazdowych dyskusjach aktywni byli także inni delegaci, reprezentujący związkowców NSZZ
„Solidarność” regionu Podbeskidzie.

czas byli w różny sposób represjonowani przez wojskowy reżim PRL-u. Następnego dnia, w piątek, 14 grudnia, o 17.30 w
bielskiej katedrze św. Mikołaja odprawiona zostanie uroczysta
msza św. w intencji Ojczyzny, w trakcie której poświęcony zostanie witraż, przedstawiający postać błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki. Witraż ten został ufundowany przez podbeskidzką „Solidarność”. W uroczystości weźmie udział brat
Księdza Jerzego, Józef Popiełuszko.

ZJAZDOWE STANOWISKA
W sprawie bieżącej sytuacji
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” uważa, że tylko powszechny społeczny sprzeciw może położyć kres antyspołecznej i antypracowniczej polityce rządu.
Rosnące bezrobocie, spadek płac realnych, wydłużenie wieku
emerytalnego, wzrost kosztów utrzymania - to realne problemy,
które powodują, że coraz więcej polskich rodzin żyje w ubóstwie.
Koalicja rządząca nie robi nic, żeby temu przeciwdziałać.
Wręcz przeciwnie - to na najuboższych przerzucane są koszty
kryzysu, to najuboższym każe się ponosić dodatkowe koszty ochrony zdrowia czy edukacji. Tak dalej być nie może!
Krajowy Zjazd Delegatów apeluje do wszystkich członków
NSZZ „Solidarność”, do wszystkich pracowników o czynny udział w akcjach protestu organizowanych przez NSZZ
„Solidarność”.
Przeciwko ograniczaniu praw pracowniczych
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” jest przeciwny wprowadzaniu do Kodeksu Pracy, pod przykrywką kryzysu,
rozwiązań z pakietu antykryzysowego. Zmiany te zagrażają podstawowym prawom pracowniczym zawartym w Kodeksie Pracy.
Główne zagrożenia wynikające z proponowanych zmian to m.in.:
1. Nadużywanie elastycznej formy zatrudnienia - promowanie
umów cywilnoprawnych zastępujących umowy o pracę;
2. Elastyczność rynku pracy - pracodawca może swobodnie zwalniać i zatrudniać pracowników, składa się na to krótki okres wypowiadania, relatywnie długi okres zatrudniania próbnego oraz
niskie odprawy;
3. Elastyczność czasów pracy - dzielenie czasów pracy na krótsze okresy, płynność godzin, praca w ramach niepełnego etatu
i systemu nadgodzin, polegające na wydłużaniu okresów rozliczeniowych do 12 miesięcy czy wydłużaniu dniówki do 13 godzin likwidując dopłaty do nadgodzin;
4. Wieloetatowość i elastyczna organizacja pracy oraz praca u
wielu pracodawców.
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” zgodnie
ze Stanowiskiem nr 9 XXIII KZD wnosi do Komisji Krajowej o podjęcie skutecznych działań, które spowodują zablokowanie wprowadzenia niekorzystnych zmian w prawie pracy.
Wzywamy rząd i pracodawców do zaprzestania wprowadzania antypracowniczych praw oraz praktyk pod pozorem walki z kryzysem.
XXVI Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”
Kielce, 23 listopada 2012 roku
Inne dokumenty kieleckiego zjazdu „Solidarności” publikujemy na str. III
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