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W organizacjach
zak³adowych

Œp. Stefan Zuber (1938-2009)

Z niedowierzaniem i wielkim smutkiem przy−
jęliśmy wiadomość, że 19 grudnia 2009 roku
zmarł w wieku 71 lat Stefan Zuber. Jego
pogrzeb odbył się 22 grudnia w Hałcnowie.
Straciliśmy wypróbowanego przyjaciela,
wielkiego społecznika i wspaniałego orga−
nizatora wielu przedsięwzięć. Nade wszyst−
ko był dobrym człowiekiem i dlatego wie−
rzymy, że za swe ziemskie życie w Niebie
otrzyma wieczną nagrodę.
Stefan Zuber urodzi³ siê 31 marca 1938 roku w Kozach. Od 1952 roku pracowa³ w bielskiej Przêdzalni
Czesankowej Weldoro. We wrzeœniu 1980 by³ za³o¿ycielem „Solidarnoœci” w tym zak³adzie i przewodnicz¹cym Komisji Zak³adowej. Po 13 grudnia 1981 roku
uczestniczy³ w organizacji pomocy dla internowanych
i ich rodzin (wyjazdy z paczkami do obozów w ZK
Jastrzêbiu - Szerokiej i Nowym £upkowie), zbiórkach
sk³adek zwi¹zkowych w zak³adzie i kolporta¿u podziemnej prasy regionalnej. Wielokrotnie by³ zatrzymany, a w jego domu i miejscu pracy przeprowadzane
by³y rewizje. W 1983 by³ wspó³organizatorem Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii œw. Miko³aja w
Bielsku-Bia³ej.

Moment ostatniego po¿egnania na cmentarzu w Bielsku-Bia³ej Ha³cnowie.

By³ tak¿e dzia³aczem samorz¹du pracowniczego w latach 1986-89 przewodniczy³ Radzie Pracowniczej
w Weldoro. W lutym 1989 wznowi³ jawn¹ dzia³alnoœæ
„Solidarnoœci” w swym zak³adzie. Zosta³ wybrany
przewodnicz¹cym Komisji Zak³adowej. Funkcjê tê
pe³ni³ nawet po przejœciu na emeryturê, a¿ do maja
2000 roku. W latach 1989-1992 by³ cz³onkiem Zarz¹du Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarnoœæ”, a od

Stefan Zuber (poœrodku) tu¿ po uroczystoœci poœwiêcenia sztandaru „Solidarnoœci” Weldoro.

1995 do 2002 roku wiceprzewodnicz¹cym Regionalnej Komisji Rewizyjnej.
By³ aktywny w bardzo wielu dziedzinach. By³ radnym Rady Miejskiej Bielska-Bia³ej (1990-1994), cz³onkiem Zarz¹du G³ównego Polskiego Zwi¹zku Narciarskiego (1991-2000), wiceprezesem bielskiego oddzia³u
Stowarzyszenia Wspólnota Polska (od 1993 do œmierci). Od 1997 roku by³ przewodnicz¹cym Komisji Rewizyjnej Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej i prezesem oddzia³u tego stowarzyszenia przy parafii Matki
Bo¿ej Bolesnej w Bielsku-Bia³ej Ha³cnowie. W 2008
roku zosta³ odznaczony papieskim medalem „Pro ecclecia et pontifice”.

JAN POLAK
przewodnicz¹cy RKW

W po³owie grudnia ubieg³ego roku w siedzibie Zarz¹du Regionu odby³o siê spotkanie zwi¹zkowców, którzy
dok³adnie 20 lat temu weszli
w sk³ad Zarz¹du Regionu
Podbeskidzie NSZZ „Solidarnoœæ”. Inicjatorem tego
spotkania by³ Henryk Kenig,
który podczas wyborów w
1989 roku zosta³ wybrany
przewodnicz¹cym podbeskidzkiej „Solidarnoœci”.

Widziane od œrodka

Trzeba przyznać, że w manipulowaniu opinią publiczną, w rządzeniu kra−
jem za pomocą socjotechniki Platforma Obywatelska i premier Donald
Tusk osiągnęli mistrzostwo. Od kilkunastu dni trwał spektakl, czy Do−
nald Tusk wystartuje w wyborach prezydenckich. Dla nikogo przez ostat−
nie cztery lata nie było wątpliwości, że jego głównym celem politycznym
była prezydentura. Co więc takiego się stało, że nagle Tusk ogłosił de−
cyzję o niestartowaniu w wyborach prezydenckich?
Jednym z argumentów, jakich u¿y³, by³o to, ¿e nie interesuje go mieszkanie w pa³acu, a pe³nieniem urzêdu prezydenta nie jest zainteresowany. - Wolê rz¹d ni¿ Pa³ac - powiedzia³ premier i doda³: - Tak, wygra³bym wybory prezydenckie i start w wyborach by³by pójœciem na ³atwiznê. Zapowiedzia³ te¿, ¿e rz¹d przedstawi dobry scenariusz dla
Polski na najbli¿sze lata, co wymaga jego obecnoœci w rz¹dzie i Platformie Obywatelskiej. Mo¿na zapytaæ, co do dzisiaj Platforma i premier robili, ¿e takiego scenariusza nie
maj¹, a jedynym planem, ambitnie i konsekwentnie realizowanym przez ostatnie lata, by³a walka z Prawem i Sprawiedliwoœci¹ i podejmowanie wszelkich dzia³añ, aby Prawo i
Sprawiedliwoœæ nie wróci³o do w³adzy. Oczekiwa³bym jednak od premiera i rz¹dz¹cej koalicji planu dla Polski, a nie
skupiania siê wy³¹cznie na walce politycznej.
Moment og³oszenia decyzji te¿ nie by³ przypadkowy.
Specjaliœci od socjotechniki w Platformie Obywatelskiej
uznali, ¿e trzeba stworzyæ medialn¹ zas³onê dymn¹, by przykryæ aferê hazardow¹. Nie by³o przypadkiem, ¿e w tym sa-

Regionalna Komisja Wyborcza NSZZ „Solidarnoœæ” przypomina, ¿e - zgodnie z kalendarzem wyborczym, przyjêtym przez Komisjê Krajow¹ - w grudniu
rozpoczê³y siê wybory w³adz w zak³adowych organizacjach zwi¹zkowych NSZZ „Solidarnoœæ”. Te wybory musz¹ byæ przeprowadzone przed koñcem marca
2010 roku. PóŸniej przyjdzie czas na wybory w³adz
regionalnych i w regionalnych sekcjach bran¿owych.
Maj¹ one byæ przeprowadzone do koñca czerwca.
Prawdopodobnie w³aœnie w czerwcu przeprowadzony
zostanie wyborczy zjazd regionalny podbeskidzkiej
„Solidarnoœci”. Zwieñczeniem czasu wyborów w „Solidarnoœci” bêdzie wyborczy Krajowy Zjazd Delegatów, który ma siê odbyæ w paŸdzierniku 2010 roku we
Wroc³awiu.
Wszystkie organizacje zwi¹zkowe, dzia³aj¹ce na terenie regionu Podbeskidzie, pod koniec ubieg³ego roku
otrzyma³y komplet materia³ów wyborczych. Przypominamy, ¿e o planowanym terminie zebrania wyborczego
nale¿y poinformowaæ zarówno zwi¹zkowców - wyborców, jak i Regionaln¹ Komisjê Wyborcz¹ z co najmniej
14-dniowym wyprzedzeniem.
Kontakt z Regionaln¹ Komisj¹ Wyborcz¹:
tel. 033 812 67 52 lub mail: sekr.bbial@solidarnosc.org.pl
Prosimy nie zwlekaæ, bo czasu jest niewiele. Odk³adanie terminu wyborów na ostatni¹ chwilê jest ryzykowne,
gdy¿ grozi skumulowaniem wielu wyborczych zebrañ w
ca³ym regionie, co mo¿e spowodowaæ wiele perturbacji.

mym czasie by³ przes³uchiwany jeden z najwa¿niejszych
œwiadków, by³y minister sportu Miros³aw Drzewiecki. Premier doskonale wie, ¿e afera hazardowa dotyczy ludzi Platformy i to z jego najbli¿szego otoczenia. Dlatego robi siê
wszystko, aby komisja œledcza nic nie wyjaœni³a, a to, co
wyprawia przewodnicz¹cy komisji Miros³aw Seku³a, przekracza wszelkie granice.
Obecnie Platforma bêdzie rozgrywa³a wielodniowy spektakl pod tytu³em „Kto ma byæ kandydatem na prezydenta?”.
Bêd¹ przedstawiane kandydatury wielu osób, wszystkie bêd¹
wychwalane, a sprawa komisji hazardowej i inne wa¿ne
sprawy, choæby dramatyczna sytuacja w s³u¿bie zdrowia,
zejd¹ na dalszy plan.
Powstaje pytanie, je¿eli wed³ug premiera urz¹d prezydencki jest nieistotny i polega tylko na zamieszkiwaniu w
pa³acu, to który z polityków PO zdecyduje siê startowaæ w
wyborach. Na potrzeby tej decyzji o niekandydowaniu premiera Donalda Tuska na prezydenta przeprowadzono sonda¿e, z których wynika, ¿e ponad po³owa Polaków oczeki-

wa³a takiej decyzji, a premier sam mówi, ¿e zrezygnowa³
dla dobra kraju. Wczeœniej z innych sonda¿y wynika³o, ¿e
najlepszym kandydatem na prezydenta by³by... Donald Tusk.
Jak widaæ, w zale¿noœci od potrzeb sonda¿e potwierdzaj¹
podjête przez PO decyzje. Nie dziwi mnie to - wszystko
zale¿y od stawianych pytañ.
Myœlê, ¿e jednym z g³ównych powodów decyzji Donalda Tuska by³ strach przed powtórk¹ z 2005 roku, kiedy to sonda¿e te¿ dawa³y mu pewn¹ wygran¹, a w koñcu
okaza³o siê, ¿e wynik wyborczy by³ zupe³nie inny. Drugi
powód to ten, ¿e gdyby premier wystartowa³ w tegorocznych wyborach prezydenckich, to rozpoczê³oby to powa¿n¹ walkê o stanowisko premiera i szefa Platformy,
co mog³oby doprowadziæ do podzia³u tej partii. Tusk
przez dwa lata zorientowa³ siê, ¿e prawdziwa w³adza i
decyzje le¿¹ w rêkach szefa rz¹du i postanowi³ nie wypuszczaæ tej w³adzy z r¹k. Chyba ¿e za kilka miesiêcy
oka¿e siê, ¿e naród w sonda¿ach oczekuje, ¿e premier
jednak wystartuje w wyborach i wtedy na „proœbê” wiêkszoœci Donald Tusk zmieni decyzjê...
Premier zapewne poczeka na jakieœ opracowania i analizy z dzia³u propagandy Platformy Obywatelskiej, dzia³aj¹cego przy Komitecie Politycznym Premiera. Przez kolejne miesi¹ce bêdziemy zasypywani kolejnymi „cudownymi
pomys³ami” rz¹dz¹cej ekipy, z których tak jak do tej pory
nic nie bêdzie wynikaæ. Tak, aby bezpiecznie, bez podejmowania trudnych decyzji dotrwaæ do wyborów prezydenckich i parlamentarnych. G³ównym celem nie jest bowiem
poprawa sytuacji polskich rodzin, naprawa systemu ochrony zdrowia czy bezpieczeñstwa obywateli. Najwa¿niejszym
zadaniem jest, aby nie dopuœciæ do powrotu do w³adzy Prawa i Sprawiedliwoœci. Niestety, bêdziemy mieli dalej do
czynienia z celebrytami, a nie prawdziwymi politykami, którym le¿y na sercu dobro Polski. Premier Donald Tusk jest
tego najlepszym przyk³adem.
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