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● 5 paŸdziernika (poniedzia³ek), 11.00 - comiesiêczne spotkanie przewodnicz¹cych KZ (tzw. RKO)
- siedziba ZR;
● 11 paŸdziernika (niedziela), 17.00 - msza œw. w
intencji Ojczyzny - katedra pw. œw. Miko³aja;
● 26 paŸdziernika (poniedzia³ek), 9.00 - posiedzenie Zarz¹du regionu Podbeskidzie - siedziba ZR;
● 30 paŸdziernika (pi¹tek) - sesja sprawozdawcza
IX Walnego Zebrania Delegatów Regionu - sala konferencyjna ZIAD.

Jest tam te¿ cegie³ka „Solidarnoœci”

W sobotê, 12 wrzeœnia, w Radziechowach na ¯ywiecczyŸnie odby³a siê uroczystoœæ poœwiêcenia Golgoty Beskidów - Drogi Krzy¿owej, wiod¹cej na beskidzki szczyt
Matyski.
Poœwiêcenia dokona³ bp Tadeusz Rakoczy podczas
uroczystej mszy odprawionej pod Krzy¿em Jubileuszowym. Uczestniczy³o w niej kilka tysiêcy osób, w tym
liczne delegacje „Solidarnoœci” z ca³ego Podbeskidzia.
Przedsiêwziêcie zosta³o zrealizowane dziêki dobrowolnym ofiarom mieszkañców pod¿ywieckiej wioski
oraz wsparciu sponsorów. Fundatorem najwiêkszej stacji - XII: „Œmieræ Pana Jezusa na krzy¿u” - jest podbeskidzka „Solidarnoœæ”. - To nasze wotum wdziêcznoœci za „Solidarnoœæ”, za woln¹ ojczyznê - podkreœla
przewodnicz¹cy podbeskidzkiej „Solidarnoœci”, Marcin Tyrna.

W zak³adowych organizacjach zwi¹zku, a tak¿e wœród
osób prywatnych, zwi¹zanych z „Solidarnoœci¹” trwa w³aœnie zbiórka pieniêdzy na sfinansowanie tego dzie³a. Spi¿owe rzeŸby, tworz¹ce poszczególne stacje, wykona³ krakowski artysta prof. Czes³aw DŸwigaj. W rozmowie z Katolick¹
Agencj¹ Informacyjn¹ artysta wyrazi³ nadziejê, ¿e jego dzie³o bêdzie inspirowa³o wiernych. - Na pocz¹tku sceptycznie
podchodzi³em do pomys³u, bo oznacza³ on, ¿e na wiele lat
zwi¹¿ê siê z tym przedsiêwziêciem. Gdy jednak zobaczy³em
panoramê ze szczytu Matyski, pomyœla³em, ¿e warto. Bo to
przepiêkne miejsce. Stara³em siê stworzyæ coœ zupe³nie innego od znanych Dróg Krzy¿owych. Zale¿y mi tak¿e, by przes³anie dotar³o do m³odych ludzi. Szczególnie wyrazi³em to w
III stacji, ostrzegaj¹cej miêdzy innymi przed pu³apkami konsumpcjonizmu - podkreœla wyk³adowca krakowskiej ASP.
O Golgocie Beskidów czytaj te¿ na str. IV

W pi¹tek, 18 wrzeœnia, w Szczecinie odby³a siê ogólnopolska manifestacja w obronie polskiego przemys³u stoczniowego, której organizatorem by³ Zarz¹d Regionu Pomorza Zachodniego NSZZ „Solidarnoœæ”.
Wziê³o w niej udzia³ oko³o siedmiu tysiêcy zwi¹zkowców, m.in. stoczniowcy z Gdyni i Gdañska, pracownicy z
sekcji zbrojeniowej, górnictwa, energetyki, a tak¿e pracownicy z wiêkszoœci regionów i sekcji bran¿owych z NSZZ
„Solidarnoœæ”. Wœród demonstrantów nie zabrak³o reprezentantów z regionu Podbeskidzie.
Protestuj¹cy przede wszystkim domagali siê dialogu
spo³ecznego z rz¹dem na temat ratowania stoczni w

Szczecinie i Gdyni oraz obrony miejsc pracy. Zwi¹zkowcy równie¿ protestowali przeciwko zwolnieniom w
Zak³adach Chemicznych Police i w Porcie Szczecin-Œwinoujœcie oraz przeciwko prywatyzacji w Grupie Energetycznej Enea i Polskiej ¯egludze Morskiej. - Oskar¿am
polski rz¹d, ¿e przez zaniechanie, brak dzia³añ antykryzysowych trwoni najcenniejszy kapita³ polskich firm pracowników - powiedzia³ Janusz Œniadek, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”.
Przed Urzêdem Wojewódzkim w Szczecinie zwi¹zkowcy przeczytali i przekazali petycjê dla premiera Donalda
Tuska. (sis)

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarnoœæ” z ogromnym zaniepokojeniem dostrzega za³amanie w polityce spo³ecznej pañstwa,
które jest m.in. nastêpstwem braku dzia³añ antykryzysowych
rz¹du.
Zamro¿enie przez rz¹d na kolejne lata progów dochodowych uprawniaj¹cych do zasi³ków rodzinnych oraz zasi³ków z
pomocy spo³ecznej, likwidacja rezerwy solidarnoœci spo³ecznej, a tak¿e groŸny dla przysz³ych pokoleñ zamach na Fundusz
Rezerwy Demograficznej uderzaj¹ - wbrew oficjalnym deklaracjom i propagandzie rz¹du - w najs³absze grupy spo³eczne.
Oszukani zostali miêdzy innymi stoczniowcy - upada przemys³ okrêtowy ze wszystkimi konsekwencjami dla setek zak³adów kooperuj¹cych. Wbrew za³ogom i interesowi publicznemu zapowiada siê prywatyzacjê strategicznych sektorów
polskiej gospodarki.
W zwi¹zku z powy¿szym oraz wobec nasilaj¹cych siê konfliktów spo³ecznych wywo³anych rosn¹cymi zagro¿eniami dla
œrodowisk pracowniczych i szykanami pracodawców wobec
cz³onków „Solidarnoœci” Komisja Krajowa postanawia og³osiæ trwaj¹ce a¿ do odwo³ania Krajowe Dni Protestów polegaj¹ce na organizowaniu pikiet i manifestacji dotycz¹cych ogólnopolskich, bran¿owych oraz lokalnych konfliktów spo³ecznych.
Akcje bêd¹ organizowane w formule solidarnoœci tzn.
„wszyscy za jednego”, z udzia³em zwi¹zkowców z ca³ego kraju. Do wspólnych dzia³añ zapraszaæ bêdziemy te¿ inne centrale
zwi¹zkowe.
/Uchwa³a Komisji Krajowej nr 24/09 w sprawie Krajowych
Dni Protestów/

Bogus³aw Nizieñski podczas spotkania z Marcinem Tyrn¹
w Zarz¹dzie Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarnoœæ”.
W Bielsku-Bia³ej goœci³ Bogus³aw Nizieñski, by³y sêdzia
S¹du Najwy¿szego i rzecznik interesu publicznego w latach
1999-2005.
Przyjecha³ do stolicy Podbeskidzia na zaproszenie Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej i Duszpasterstwa Prawników Diecezji Bielsko-¯ywieckiej. Podczas spotkania w Instytucie Teologicznym im. œw. Jana Kantego podzieli³ siê swymi
doœwiadczeniami z okresu szeœcioletniej pracy jako rzecznik
interesu publicznego, odpowiedzialny za wszelkie kwestie zwi¹zane z lustracj¹. W trakcie pobytu w Bielsku-Bia³ej Bogus³aw
Nizieñski spotka³ siê tak¿e z przewodnicz¹cym podbeskidzkiej
„Solidarnoœci”, Marcinem Tyrn¹. Sam w 1980 roku zak³ada³
„Solidarnoœæ” w Ministerstwie Sprawiedliwoœci. W siedzibie
Zarz¹du Regionu mówi³ nie tylko o swej dzia³alnoœci w „Solidarnoœci”, ale tak¿e nadziejach, jakie nadal wi¹¿e z tym zwi¹zkiem zawodowym. - Trzymajcie siê dzielnie, bo jest jeszcze wiele
do zrobienia - mówi³ Bogus³aw Nizieñski.
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