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Z okazji zbli¿aj¹cych siê Œwi¹t Wielkanocnych
¿yczymy - na przekór kryzysowi - obfitych ³ask Bo¿ych,
mnóstwa wiary, nadziei, mi³oœci i solidarnoœci
oraz g³êbokiej radoœci,
której Ÿród³em jest fakt zmartwychwstania
naszego Pana, Jezusa Chrystusa.
Zarz¹d Regionu Podbeskidzie
NSZZ „Solidarnoœæ”

W tym dniu wspania³ym wszyscy siê weselmy...

Jezus Chrystus powsta³ z grobu. Œwiat³o Jego chwa³y rozproszy³o mroki ludzkich serc. Wywa¿aj¹c bramy
Otch³ani uwolni³ zastêpy œwiêtych, sprawiedliwych, ludzi z utêsknieniem wyczekuj¹cych uwolnienia z ci¹¿¹cych kajdan œmierci. Starotestamentowa Pascha stanowi³a przygotowanie do Paschy, któr¹ prze¿y³ nasz Zbawiciel. On przeprowadzi³ nas ze œmierci do ¿ycia. Jego
drogocenn¹ Krwi¹ nie zostaliœmy wyzwoleni od œmierci fizycznej, ale od œmierci wiecznej, od potêpienia.
Dziêki ofierze Bo¿ego Baranka otrzymaliœmy mieszkanie w Królestwie Niebieskim.
Do czego zobowi¹zuje nas wiara w Zmartwychwstanie? W Wielkim Poœcie, poprzez przyst¹pienie
do sakramentu pokuty i pojednania, jak równie¿ przez
przyjêcie Jezusa Eucharystycznego razem z Nim powstajemy z martwych - bo powstajemy z naszych grzechów. Œwiêty Pawe³ nawo³uje do szukania, gdzie przebywa Chrystus po to, abyœmy razem z Nim mogli ukazaæ siê w chwale. Dlatego powtórzmy za Psalmist¹:
„W tym dniu wspania³ym wszyscy siê weselmy” i
dziêkujmy Panu „bo jest dobry, bo Jego ³aska trwa na
wieki”.

Nie bój siê wejœæ do pustego grobu Chrystusa! Nie
bój siê biec, aby uwierzyæ. Nie bój siê byæ œwiadkiem i
g³osiæ Zmartwychwsta³ego Pana. Nie bój siê w swoim
¿yciu szukaæ tego, co w górze. Demon próbuje nas straszyæ, ¿e nasze wysi³ki pójd¹ na marne! Nie pozwól sobie
wejœæ w kryzys moralny, duchowych wartoœci, wiary w
Zbawiciela. To bêdzie tragedi¹ Twojego ¿ycia, jeœli uwierzysz, ¿e nie ma dla Ciebie ratunku. Kryzys materialny
przeminie na pewno, ale ten moralny, jeœli pozwolisz mu
siê rozwin¹æ, zniszczy Ciebie i wielu ludzi.
Mi³oœæ ostatecznie zwyciê¿a œmieræ. Przyjmijmy zatem w nasze ¿ycie zwyciêsk¹ mi³oœæ Ojca i jej doœwiadczajmy. Grzech i jego owoc - œmieræ nie mog¹ nam zagrodziæ drogi do domu Ojca. Przez Jezusa w Duchu
Œwiêtym mamy ju¿ na zawsze otwarty dostêp do Ojca.
Z okazji Œwi¹t Wielkanocnych ¿yczê doœwiadczania i przyjmowania tej zwyciêskiej mi³oœci Ojca. Niech
g³oœne „Abba”- „Tatusiu” goœci na naszych ustach i wyp³ywa z g³êbi naszego serca! A ogarniêci Bo¿¹ mi³oœci¹, dzielmy siê tym darem z naszymi braæmi!
KS. ZBIGNIEW POWADA

duszpasterz ludzi pracy

Uwaga na dzia³ania antykryzysowe

Prezydium Zarz¹du Regionu Podbeskidzie podda³o g³êbokiej analizie tak zwany Pakiet Dzia³añ Antykryzysowych, podpisany w ramach Komisji Trójstronnej przez liderów reprezentuj¹cych zwi¹zki zawodowe i pracodawców
(czytaj str. IV).
Zdaniem Prezydium Zarz¹du Regionu podstawowym
statutowym obowi¹zkiem „Solidarnoœci” jest obrona godnoœci, praw i interesów pracowniczych cz³onków Zwi¹zku.
W dobie tak zwanego kryzysu cz³onkowie Zwi¹zku oczekuj¹ skutecznej obrony godnoœci i praw polskich pracowników. Nale¿y jednak rozró¿niæ obowi¹zki rz¹du, pracodawców i zwi¹zków zawodowych. To rz¹d jest zobowi¹zany do
przedstawienia projektu rozwi¹zañ antykryzysowych i zabezpieczeñ spo³ecznych.
Zawsze powstaje pytanie o granice kompromisu i o wiarygodnoœæ partnerów z Komisji Trójstronnej. Trzeba pamiêtaæ o przypadkach oszukiwania partnerów spo³ecznych w
negocjacjach, o cynizmie urzêdników rz¹dowych i bezwzglêdnoœci parlamentu. Prezydium Zarz¹du Regionu uwa¿a, ¿e te fakty nak³adaj¹ na partnerów spo³ecznych koniecznoœæ zachowania szczególnej uwagi i roztropnoœci. W podpisanym dwustronnie Pakiecie Antykryzysowym dostrzegamy brak gwarancji ustawowych w zakresie zachowania ducha poszczególnych ustaleñ.

Nale¿y stwierdziæ, ¿e wiêkszoœæ zapisów jest zgodna z
interesem ludzi pracy i pracodawców. Jednak wpisanie punktu, zak³adaj¹cego roczne rozliczanie czasu pracy, jest - zdaniem Prezydium Zarz¹du Regionu - nie do przyjêcia. Prezydium Zarz¹du Regionu Podbeskidzie stwierdza, ¿e obowi¹zuj¹ce przepisy prawne w oparciu o dialog spo³eczny w sposób wystarczaj¹cy pozwalaj¹ na podpisywanie i realizowanie okresowych zmian w czasie pracy, co ma miejsce w wielu
zak³adach pracy.
Po raz kolejny nale¿y przypomnieæ, ¿e tak zwany kryzys czêsto s³u¿y szerzeniu nieuczciwych praktyk pracodawców, realizuj¹cych swoje egoistyczne cele kosztem ludzi
pracy. Stwierdzamy, ¿e to, co dzisiaj jest patologi¹, ma siê
staæ norm¹ prawn¹.
Prezydium Zarz¹du Regionu Podbeskidzie po raz kolejny nie zgadza siê z zapisem, który ograniczy i tak s³abe
pozycje pracowników oraz negocjatorów zwi¹zkowych. Nie
wierzymy w ¿aden ograniczony czas funkcjonowania ustaw
antykryzysowych, gdy¿ pamiêtamy o zasadzie, ¿e w Polsce
najd³u¿ej funkcjonuj¹ prowizorki.
Prezydium Zarz¹du Regionu Podbeskidzie oczekuje od w³adz
krajowych i Rz¹du RP rzeczywistych rozwi¹zañ, które spowoduj¹ zmniejszenie kosztów spo³ecznych obecnego kryzysu.
(Stanowisko Prezydium Zarz¹du Regionu Podbeskidzie
NSZZ „Solidarnoœæ” z 19 marca 2009 roku)

● 6 kwietnia (poniedzia³ek) 11.00 - zebranie przewodnicz¹cych KZ (tzw. RKO) - siedziba Zarz¹du Regionu;
● 13 kwietnia (Wielkanoc) 17.00 - msza œw.
w intencji Ojczyzny i „Solidarnoœci” - katedra
pw. œw. Miko³aja;
● 27 kwietnia (poniedzia³ek) 9.00 - posiedzenie Zarz¹du Regionu Podbeskidzie - siedziba ZR.

„Popie³uszko. Wolnoœæ
jest w nas”

Na pocz¹tku marca w ca³ej Polsce rozpoczê³y siê pokazy filmu pod tytu³em „Popie³uszko. Wolnoœæ jest w
nas”. Dziêki inicjatywie Zarz¹du Regionu Podbeskidzie
NSZZ „Solidarnoœæ” i ¿yczliwoœci bielskiego Kinopleksu zorganizowane zosta³y specjalne pokazy dla cz³onków
„Solidarnoœci”. Ich sfinansowania podj¹³ siê Zarz¹d Regionu i zak³adowe organizacje zwi¹zkowe NSZZ „Solidarnoœæ”. Z oferty tej skorzysta³o ponad dwa tysi¹ce osób
z zak³adów z Bielska-Bia³ej, ¯ywca, Skoczowa, Cieszyna i Oœwiêcimia. - Podjêliœmy decyzjê o rozpropagowaniu tego filmu wœród zwi¹zkowców, bo uznaliœmy, ¿e jest
to bardzo wa¿ny i cenny dokument tamtych czasów. Opowiada bowiem nie tylko o Ksiêdzu Jerzym, ale te¿ o niez³omnej, wytrwa³ej, choæ wydawa³o siê beznadziejnej

walce Polaków w czasach stanu wojennego o wolnoœæ i
„Solidarnoœæ”. Trzeba przypominaæ tamte czasy, przypominaæ cenê, jaka zosta³a zap³acona za nasz¹ dzisiejsz¹
wolnoœæ. To mo¿e byæ okazja nie tylko do zadumy nad
ofiar¹ ksiêdza Popie³uszki, ale te¿ do refleksji, co my dziœ
robimy z nasz¹ wolnoœci¹, za któr¹ inni cierpieli, a nawet oddawali ¿ycie - mówi Marcin Tyrna, przewodnicz¹cy podbeskidzkiej „Solidarnoœci”.
★★★
Film „Popie³uszko. Wolnoœæ jest w nas” wed³ug scenariusza i w re¿yserii Rafa³a Wieczyñskiego jest opowieœci¹ o cz³owieku, który ze skromnego ch³opaka z podlaskiej wsi sta³ siê duchowym przewodnikiem swojego
pokolenia oraz symbolem wolnoœci i odwagi. Film przedstawia ¿ycie ksiêdza Jerzego od lat dzieciñstwa na polskiej prowincji, poprzez okres kszta³towania siê jego powo³ania w wojsku, a nastêpnie pokazuje proces rodzenia
siê jego legendy w czasie ciê¿kiej próby stanu wojennego. Pokazuje, jak dziêki swej wyj¹tkowej duchowej sile
ks. Jerzy zyska³ wielki autorytet oraz powszechn¹ sympatiê.
Zabójstwo, a tak¿e ujawnienie jego okolicznoœci wywo³a³o wstrz¹s i oburzenie spo³eczne. Setki tysiêcy ludzi
odwa¿y³o siê domagaæ prawdy oraz sprawiedliwoœci. Do
tej chwili istniej¹ powa¿ne w¹tpliwoœci dotycz¹ce kulis
tej zbrodni. Losy bohatera przedstawione s¹ na tle kluczowych wydarzeñ z historii Polski z lat osiemdziesi¹tych. Odtworzone zosta³y m.in. strajki Sierpnia’80 oraz
manifestacje stanu wojennego brutalnie t³umione przez
w³adze PRL. Liczne sceny masowe oddaj¹ atmosferê tamtego okresu, a w filmie wziêli udzia³ równie¿ autentyczni
uczestnicy historycznych wydarzeñ. Obraz ten jest skierowany przede wszystkim do m³odego pokolenia, które
zna tamt¹ historiê wy³¹cznie z przekazów telewizyjnych
lub rodzinnych.
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