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Jan Chrzciciel przygotowuje drogę Panu Jezusowi: ob-
chodzi całą okolicę nad Jordanem od miasta do wioski, od 
wioski do miasta, naucza rzesze ludzi i głosi chrzest nawró-
cenia na odpuszczenie grzechów. Nie zastanawia się, czy 
słuchacze są gotowi na przyjęcie Mesjasza; czy to jest odpo-
wiedni moment, czy może lepiej jeszcze poczekać. Po pro-
stu głosi słowo, wzywając do nawrócenia i przemiany ży-
cia. Wie, że słuchacze różnie zareagują. Jedni przyjmą sło-
wo, inni nie. Jest więc w pełni świadomy, że dla wielu z nich 
to słuchanie będzie bezowocne. Jednak nie zniechęca go to 
do głoszenia słowa. 

Niech postawa Jana Chrzciciela będzie dla nas zachętą do 
tego, abyśmy nie zniechęcali się różnymi trudnościami. Mu-
simy w różnych sytuacjach, z radością i stanowczością, gło-
sić Ewangelię, tak by to Słowo trafiało do serca i umysłu słu-
chacza, pamiętając, że nie jest to słowo jak każde inne. Ono 
samo w sobie ma moc, by przemieniać całe życie człowieka. 
Trzeba pamiętać, że nikt nie lubi, kiedy wprowadza się nie-
pokój gdy człowiekowi wydaje się, że ma poukładany, bez-
pieczny i wytłumaczalny świat. Duchowe lenistwo sprawia, 
że nie potrafimy od czytać poprawnie znaków czasu. Wielu 
ludzi daje się zwieść, że Boga nie ma i że człowiek ustala, 
co jest dobre, a co złe. Dlatego też Jan Chrzciciel z tak wiel-
ką determinacją wzywa do nawróce nia i przygotowania się 
na przyjście Pana.

Przyjście Jezusa jest wydarzeniem na wskroś przenikają-
cym wszystkie warstwy społeczne, a przez to jest adresowane 
do każdego bez wyjątku. Prorok Micheasz wyraża tę prawdę 

W niedzielę, 13 grudnia, minęło 35 lat od 
dnia wprowadzenia stanu wojennego w Pol-
sce. Podbeskidzka „Solidarność” nie zapo-
mniała o tej tragicznej rocznicy…

- W tych dniach w sposób szczególny chce-
my w naszych wspomnieniach i modlitwach 
pamiętać o tych, którzy za Polskę i za „Soli-
darność” walczyli, cierpieli, ginęli. To dzięki 
ich poświęceniu żyjemy dziś w wolnym kra-
ju - mówi Marek Bogusz, szef podbeskidz-
kiej „Solidarności”. Już w piątek, 11 grudnia, związ-
kowcy z Zarządu Regionu i Apeny (czyli spółki GE 
Power Controls) oraz przedstawiciele Instytutu Pa-
mięci Narodowej złożyli kwiaty pod tablicą umiesz-
czoną na ścianie kościoła Opatrzności Bożej w Białej, 
poświęconą wszystkim, którzy w latach stanu wojen-
nego byli represjonowani i prześladowani (patrz zdję-
cie). Z kolei w niedzielę, 13 grudnia, o 17.00 w biel-
skiej katedrze św. Mikołaja odprawiona została msza 
święta w intencji wszystkich, którzy cierpieli za Ojczy-
znę i „Solidarność”. 

W środę 16 grudnia, reprezentacja podbeskidzkiej 
„Solidarności” wzięła udział w uroczystościach, zor-
ganizowanych w Katowicach w 35. rocznicę krwawej 
pacyfikacji strajku na kopalni Wujek. Tego samego 
dnia także w Katowicach odbyła się uroczystość uho-

Stanisław Szwed był 
dotychczas posłem III, V, 
VI i VII kadencji Sejmu. 
Stanisław Szwed zawsze 
podkreślał, że jest nie tyl-
ko parlamentarzystą, ale 
także związkowcem. Ni-
gdy nie zapomniał o swych 
korzeniach. Do dziś jest 
członkiem „Solidarności” 
w Fabryce Pił i Narzędzi 
w Wapienicy. Przez ostat-
nie dziesięć lat pełnił tak-
że funkcję przewodniczą-
cego Prezydium Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Soli-
darność”, a ostatnio także podbeskidzkiego Walnego Zebra-
nia Delegatów. 

W dotychczasowej karierze parlamentarnej specjalizował 
się w sprawach społecznych, pracy i rodziny. Podczas ostat-
nich wyborów parlamentarnych głosowało na niego aż 46 220 
mieszkańców powiatów bielskiego, cieszyńskiego, żywiec-
kiego i pszczyńskiego. To rekordowa liczba głosów dla tego 
okręgu wyborczego. 

 -  Priorytetem mojej pracy będą sprawy pracownicze zwią-
zane z rynkiem pracy, funduszami oraz departamentem prawa 
pracy. Będę również odpowiedzialny za dialog społeczny oraz 
za współpracę z Radą Dialogu Społecznego przy Prezyden-
cie RP. Swoje zadania będę wykonywał rzetelnie i sumiennie 
w trosce o ludzi pracy. Wierzę, że dam radę - powiedział Sta-
nisław Szwed po odebraniu nominacji z rąk minister Elżbie-
ty Rafalskiej. Obiecał też, że będzie publikował w „Solidarno-
ści Podbeskidzia” najświeższe informacje o swojej pracy, tak 
jak to czynił przez szereg lat w cyklu „Widziane od środka”. 

 

Przedstawiciele podbeskidzkiej „Solidarności” wzięli 
udział  uroczystym podpisaniu ramowej umowy współdzia-
łania w latach 2015-2020 w ramach Partnerstwa Transgra-
nicznego EURES-T Beskydy. Współpraca między Polską, 
Czechami i Słowacją zakłada między innymi rozwój wspól-
nych działań i projektów związanych z zatrudnieniem w re-
gionie przygranicznym.

Podpisanie umowy stanowiło kontynuację dotychczaso-
wej współpracy, w której „Solidarność” Regionu Podbeski-
dzie - jako partner społeczny - jest zaangażowana od 2007 roku. 
Nową umowę podpisali m.in. przewodniczący Zarządu Regio-
nu Podbeskidzie Marek Bogusz, jego zastępca Andrzej Mady-
da oraz koordynator oddziału cieszyńskiego „Solidarności” Mi-
chał Marek. Zgodnie z umową partnerzy będą świadczyć usłu-
gi EURES na rzecz osób bezrobotnych, poszukujących pracy, 
pracowników przygranicznych oraz pracodawców, w szczegól-
ności poprzez pośrednictwo pracy, doradztwo i informacje nt. 
warunków życia i pracy w regionie przygranicznym. Oprócz 
tego partnerzy skupią się na zapewnieniu stałego przepływu 
i wymiany informacji poprzez bezpośrednie i regularne kon-
takty pomiędzy doradcami EURES oraz monitorowaniu prze-
szkód w mobilności w regionie przygranicznym i proponowa-
niu na szczeblu regionalnym, krajowym i europejskim odpo-
wiednich rozwiązań dotyczących usunięcia tych przeszkód.

Uzupełnieniem działań będzie także zapewnienie wkładu 
i inicjatyw mających na celu rozwój i poprawę funkcjonowa-
nia rynku pracy w regionie przygranicznym krajów partner-
skich, w tym współpracy w ramach innych właściwych pro-
gramów i funduszy, aby uzyskać samowystarczalność struk-
tury partnerstwa.

W kolportażu jest już nowy ścienny kalendarz podbe-
skidzkiej „Solidarności” na 2016 rok (oby to był dobry rok!). 
Jego rozprowadzaniem zajmuje się dział księgowości Zarzą-
du Regionu. Dla wszystkich czytelników „Solidarności Pod-
beskidzia” jego pomniejszoną wersję publikujemy na następ-
nej stronie. 

Stanisław Szwed 
wiceministrem

Kalendarz
na 2016 rok

TRANSGRANICZNE 
PARTNERSTWO

W ROCZNICĘ GRUDNIA
norowania kilkudziesięciu osób represjono-
wanych w latach stanu wojennego Krzyża-
mi Wolności i Solidarności. W tym zasłużo-
nym gronie znaleźli się także przedstawicie-
le naszego regionu: Zdzisław Honkisz, Tade-
usz Krywult i Jerzy Jachnik z Bielska-Bia-
łej, Mieczysław Chamik z Żywca oraz Jerzy 
Kronhold z Cieszyna. 

słowami o Mesjaszu, który chociaż będzie po chodził z naj-
mniej znaczących plemion Izraela, będzie sprawował władzę. 
Czasy panowania Mesjasza odbiegają od tych realiów, o któ-
rych słyszymy dzisiaj w serwisach informacyjnych. Bezpie-
czeństwo, Jego władza aż po krańce ziemi, pokój. Ile z tego 
doświadczamy na co dzień? Niewiele. Są to trudne pytania, 
jednak odpowiedź na nie musi zostać udzielona przez każ-
dego z nas z osobna. Wspomniane bezpieczeństwo i pokój 
nie mogą zostać narzucone, nie są one efektem dobrze zor-
ganizowanego i sil nego organizmu państwowego, ale wyni-
kają z czegoś zgoła odmiennego. Słowem-kluczem jest tutaj 
stwierdzenie mówiące o „Jego panowaniu”, panowaniu Me-
sjasza. Rezultatem tego panowania jest bezpieczeństwo i po-
kój. Panowanie Mesjasza to panowanie ponad i poza geogra-
fią, wy mykające się współczesnym strategiom geopolitycz-
nym. Bezpieczeństwo i pokój to przede wszystkim stany serca 
i umysłu, a w dalszej perspektywie nieodzowne działania na 
zewnątrz. Każdy z nas, tam gdzie jest, niech weryfikuje siebie.

Jezus Chrystus jest obliczem miłosierdzia Ojca. Wydaje 
się, iż tajemnica wiary chrześcijańskiej znajduje w tym sło-
wie swoją synte zę. Ono stało się żywe, widoczne i osiągnęło 
swoją pełnię w Jezusie z Nazaretu (papież Franciszek w bul-
li „Misericordiae Vultus”).

Życzę Drogim Czytelnikom przeżycia zbliżających się 
Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku w optyce Nad-
zwyczajnego Jubileuszowego Roku Miłosierdzia. 

ks. ZBIGNIEW POWADA
duszpasterz ludzi pracy

Refleksje adwentowe

ROK MIŁOSIERDZIA

Nasz kolega, Stanisław Szwed, został miano-
wany sekretarzem stanu w Ministerstwie Ro-
dziny, Pracy i Polityki Społecznej. Gratuluje-
my i życzymy wytrwałości oraz sukcesów w 
pełnieniu tej zaszczytnej, ale także niezwykle 
trudnej funkcji!

Niech Święta Narodzenia Jezusa Chrystusa upłyną w pokoju, radości i miłości,
a ich przesłanie rozciągnie się na wszystkie dni 2016 roku. 

Życzenia błogosławieństwa Bożego i wszelkiej pomyślności 
w imieniu Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” 

składa 
Przewodniczący

Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”
Marek Bogusz




