REFLEKSJA NA WIELKI TYDZIEÑ

OTWÓRZMY SERCA NA MI£OŒÆ
NSZZ „Solidarność” Regionu Podbeskidzie
Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem.
Kto we Mnie wierzy, to choćby i umarł, żyć będzie…
Wszystkim członkom i sympatykom „Solidarności”,
wszystkim naszym przyjaciołom i współpracownikom
składamy najserdeczniejsze życzenia pełnych wiary,
nadziei i miłości Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.
Niech Ten, Który Zwyciężył Śmierć, obdarzy nas
swym błogosławieństwem,
niech napełni nasze serca pokojem i radością, których
świat dać nie może.
Niech pusty grób przypomina nam, że życie zwycięża,
a miłość jest silniejsza od śmierci.
Przewodniczący podbeskidzkiej „Solidarności”
Marek Bogusz

ZARZ¥D REGIONU W CZASIE PANDEMII
W związku z sytuacją panującą w kraju i zagrożeniem koronawirusem Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” do odwołania prowadzi swoją działalność za pośrednictwem telefonów
i korespondencji elektronicznej. Dotyczy to wszystkich oddziałów wchodzących w skład Regionu
Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”, jak również wszystkich biur Zarządu Regionu w Bielsku-Białej.
W wyjątkowych przypadkach, w sytuacjach niecierpiących zwłoki prosimy o kontakt telefoniczny (33 812 67 90) lub mailowy (bbial@solidarnosc.org.pl) w celu uzyskania porady.
Zawieszamy do odwołania spotkania z przewodniczącymi organizacji związkowych we wszystkich oddziałach, jak również te, które były zaplanowane przez sekcje regionalne.
Ponadto odwołane zostają szkolenia związkowe – nowe terminy zostaną ustalone i podane do
wiadomości w późniejszym terminie. Nie odbędzie się także tradycyjne doroczne seminarium,
organizowane przez podbeskidzką „Solidarność” w Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków
przy Pracy i Chorób Zawodowych.
Przewodniczący ZRP NSZZ „Solidarność”
Marek Bogusz

ZMAR£ LUDWIK CZARNECKI
Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że 15 marca
2020 r. odszedł od nas
w wieku 87 lat Ludwik
Czarnecki, zasłużony
działacz „Solidarności”
w OBR SM „Bosmal”
w Bielsku-Białej.
Ludwik Czarnecki
należał do „Solidarności” od samego początku, a więc od września
1980 r., gdy był jednym ze współzałożycieli
naszego związku w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Samochodów Małolitrażowych

„Bosmal”. W październiku 1980 r. został wybrany w skład Prezydium KZ
jako osoba odpowiedzialna za informację i propagandę.
W stanie wojennym
był kolporterem wydawnictw podziemnych, wiernym uczestnikiem Mszy
za Ojczyznę. W 1989 r.
był jednym z inicjatorów
wznowienia działalności „Solidarności” w OBR, wiceprzewodniczącym KZ oraz członkiem bielskiego
Komitetu Obywatelskiego. Działał także
w Ogólnopolskiej Komisji Porozumiewawczej Nauki NSZZ „Solidarność”, był
również delegatem na walne zebrania podbeskidzkiej „S”.
Od 1991 r. przebywał na emeryturze, ale
do końca życia był aktywnym członkiem
„Solidarności”, uczestniczącym w życiu
związkowym, społecznym i politycznym
miasta i kraju. W 2008 r. za swą postawę
i działalność został uhonorowany tytułem
„Zasłużony dla podbeskidzkiej Solidarności”.
Rodzinie, przyjaciołom i współpracownikom Zmarłego Ludwika Czarneckiego
składamy wyrazy współczucia i solidarności w bólu.

Drodzy Siostry i Bracia! Niełatwo coś sensownego pisać w sytuacji, w której się znajdujemy. Niełatwo, kiedy nadzieja przestaje być,
po ludzku rzecz biorąc, użyteczna. Na szczęście wielu z Was, jeśli nie wszyscy, to ludzie
wiary, nadziei i miłości, wyznawcy Jezusa,
naszego Pana i Zbawiciela. Rozpoczynając
Wielki Tydzień, popatrzmy w Jego przestrzeń jako pełni ufności w Pana Jego wyznawcy.
W homilii w bazylice św. Piotra w Niedzielę
Palmową papież Franciszek wskazał, że słowo
Boże „ukazuje Jezusa jako sługę”. – Bóg nas
zbawił, służąc nam. Zazwyczaj sądzimy, że to
my służymy Bogu. Nie, to On służył nam bezinteresownie, bo pierwszy nas umiłował. Trudno jest kochać nie będąc kochanym. A jeszcze
trudniej służyć, jeśli nie pozwolimy, by służył
nam Bóg – wskazał papież. Wyjaśnił, że Jezus
służył nam, oddając za nas swoje życie. – Jego
miłość przywiodła Go do złożenia za nas siebie
w ofierze, do wzięcia na siebie całego naszego
zła. Bóg nas zbawił, pozwalając, by nasze zło
rozpętało się nad Nim. Nie reagując, jedynie
pokorą, cierpliwością i posłuszeństwem sługi,
wyłącznie siłą miłości. A Ojciec podtrzymywał służbę Jezusa: nie rozgromił zła, które się
na Niego zwaliło, ale podtrzymywał Jego cierpienie, aby nasze zło zostało pokonane jedynie
dobrem, aby było przeniknięte na wskroś miłością – tłumaczył Ojciec Święty.
Tak więc uwierzmy, że w tym trudnym doświadczeniu nie jesteśmy opuszczeni przez
Boga, który nas kocha, chociaż dopuszcza cierpienie.
Dzisiaj, w dramacie pandemii, w obliczu tak
wielu pewników, które się rozpadają, w obliczu wielu zdradzonych oczekiwań, w poczuciu opuszczenia, które ściska nam serce, Jezus
mówi do każdego z nas: „Odwagi: otwórz swoje serce na moją miłość. Poczujesz pocieszenie
Boga, który cię podtrzymuje” – zapewnił papież.
Ojciec Święty przypomniał, że zostaliśmy
stworzeni, aby miłować Boga i innych ludzi. –
Reszta przemija, a to zostaje. Przeżywany przez
nas dramat pobudza nas, by brać na serio to,
co jest poważne, by nie zagubić się w rzeczach
błahych; do ponownego odkrycia, że życie do

niczego nie służy, jeśli nie służymy. Ponieważ
życie jest mierzone miłością – stwierdził papież Franciszek.
Cieszymy się wiedząc, że Chrystus, nasza
Pascha, jest żywy i zmartwychwstały, że kocha
nas z niewypowiedzianą miłością i że pragnie,
abyśmy poszli z Nim. Myślał o nas przed stworzeniem świata, aby uczynić nas uczestnikami
Siebie, swojego szczęścia. Pełen miłości pomyślał o nas, żeby nas kochać, ponieważ Bóg
jest Miłością.
Jesteśmy otoczeni przez koronawirusa, który sprawia, że widzimy, jak bardzo jesteśmy
wrażliwi i krusi. A jednak wielką łaską jest posiadanie wspólnoty, w której można celebrować
miłość, jaką Chrystus ma do nas i miłość między
nami. To dzisiaj okazuje się, jakie znaczenie,
jaką wartością jest rodzina. To teraz musimy
otworzyć się na wartość rodziny jako domowego Kościoła.
„Kochajcie się” – mówi Pan. W tej miłości wszyscy będą wiedzieli, że jesteście moimi
uczniami. Wspaniale jest myśleć, że życie zostało nam dane, abyśmy się kochali wzajemnie
i że nasz koniec jest chwalebny w niebie z Panem, z Najświętszą Maryją Panną i wszystkimi świętymi.
Abp Stanisław Gądecki w orędziu skierowanym do wspólnoty Kościoła w Polsce powiedział: „Nie bądźcie przygnębieni, gdyż radość
w Panu jest waszą ostoją” – pociesza nas prorok
Nehemiasz (Ne 8,10). Wszystkich powierzam
opiece naszego Zbawiciela; Tego, który „rozbudza prawdziwą siłę życia, która nie jest brakiem
problemów, ale pewnością, że jest się kochanym”. Niech wstawiennictwo Matki Najświętszej, św. Jana Pawła i patronów naszej Ojczyzny
pomoże nam godnie odpowiedzieć na wymagania obecnego czasu. Do wszystkich kieruję serdeczne słowa i wyrazy braterskiej więzi. Każdej
i każdemu z Was życzę błogosławionych, duchowych owoców Wielkiego Tygodnia!
Pragnę także i ja życzyć każdej i każdemu
z Was owocnego przeżycia tego czasu Wielkiego Tygodnia oraz błogosławionych świąt Zmartwychwstania Pańskiego.
Kapelan podbeskidzkiej „Solidarności”
ks. prałat Zbigniew Powada

„SOLIDARNOŒÆ” I TARCZA ANTYKRYZYSOWA

Zagrożenie epidemią koronawirusa to ogromne wyzwanie dla zakładów pracy. Weszły w życie liczne nowe, nadzwyczajne rozwiązania
i regulacje prawne. Zarówno dla pracodawców,
jak i pracowników, jest to zupełnie nowa sytuacja, która rodzi liczne pytania. Na internetowej
stronie Zarządu Regionu opublikowaliśmy serię
artykułów pod wspólnym tytułem „Solidarność
na kryzys”. Znaleźć tam można szczegółowe
omówienia najważniejszych dla pracowników
przepisów, wprowadzonych przez tzw. Tarczę

Antykryzysową. Dowiedzieć się tam można
m.in. jakie są obecnie przepisy dotyczące badań wstępnych i okresowych pracowników, jakie są zasady wprowadzania (i finansowania!)
przestojów ekonomicznych i obniżania czasu
pracy pracowników, jaka jest rola związków
zawodowych przy wprowadzaniu szczególnych
regulacji na czas walki z kryzysem.
Te i wiele innych informacji znaleźć można na naszej stronie: www.solidarnosc.org.pl/
bbial. Polecamy!

