ZDALNA PRACA ZARZ¥DU REGIONU
NSZZ „Solidarność” Regionu Podbeskidzie
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
oraz 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

Wielkanoc 2021

CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTA£!
Ewangeliczne budowanie nadziei polega nie
na tym, by odsłonić przed człowiekiem nieznaną przyszłość, ale na tym, by pokazać mu
Tego, w którym można złożyć swoje nadzieje.
Chrześcijanie nie są uczniami jakiegoś systemu filozoficznego, ale ludźmi, którzy poprzez
wiarę doświadczyli spotkania z Chrystusem.
Przemawia do nas świadectwo wielu osób.
„Żywego już Pana widziałam, grób pusty,
I świadków anielskich i odzież, i chusty. Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja,
a miejscem spotkania będzie Galilea.”
Świadectwo Marii Magdaleny stanie się także i naszą modlitwą wyśpiewaną w Sekwencji
Wielkanocnej – ZMARTWYCHWSTAŁ JUŻ
CHRYSTUS, PAN MÓJ I NADZIEJA! Niech
Święta Wielkanocne umocnią w nas prawdę,
że Chrystus Zmartwychwstał i żyje blisko nas.
Tak jak towarzyszył w drodze dwóm uczniom
zmierzającym do Emaus, tak teraz idzie razem
z nami. Poprzez swoje słowo rozjaśnia nam nasze wątpliwości i niesie pociechę. Łamiąc dla
nas chleb, daje nam Siebie jako pokarm na drogę
do wieczności.
Z pewnością w tych trudnych czasach trwających obostrzeń i ograniczeń odczuwamy

poważną trudność doświadczenia bliskości
Jezusa w kościele. Wykorzystajmy wszystkie
możliwości, aby te święta przeżyć godnie i w
bliskości Zmartwychwstałego.
Ludzie „Solidarności” są ludźmi nadziei.
W Porozumieniu Sierpniowym podpisanym
31 sierpnia 1980 roku w Gdańsku w punkcie
drugim było zapewnienie, że rząd zezwoli na
transmisję niedzielnej mszy świętej. 21 września
1980 r. o godz. 9.00 w Programie I Polskiego Radia rozpoczęła się transmisja – pierwsza
transmisja niedzielnej mszy od 1949 roku. To
był piękny początek spełnienia nadziei wielu Polaków.
Wielki Przyjaciel „Solidarności” Św. Jan Paweł II wypowiedział słowa, które pragnę uczynić życzeniami skierowanymi do was z okazji
Świat Wielkanocnych:
„Bądźcie na tym świecie nosicielami wiary
i nadziei chrześcijańskiej, żyjąc miłością na co
dzień. Bądźcie świadkami Chrystusa Zmartwychwstałego, nie cofajcie się nigdy przed
przeszkodami, które piętrzą się na ścieżkach
waszego życia”.
ks. prałat Józef Oleszko
Diecezjalny Duszpasterz Ludzi Pracy

W związku z dramatyczną sytuacją epidemiczną w kraju od 22 marca Zarząd Regionu
Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” prowadzi
swoją działalność wyłącznie w trybie zdalnym
– za pośrednictwem telefonów i e-maili.
Dotyczy to wszystkich Oddziałów wchodzących w obszar Regionu Podbeskidzie NSZZ
„Solidarność”, jak również siedziby Zarządu
Regionu w Bielsku-Białej.

Wszelka pomoc prawna, ekonomiczna
i księgowa będzie udzielana na bieżąco drogą
telefoniczną i e-mailową (wszystkie kontakty
podajemy na następnej stronie).
Zawieszamy do odwołania wszystkie
spotkania z Przewodniczącymi Organizacji
Związkowych we wszystkich Oddziałach,
jak również te, które były zaplanowane przez
Sekcje Regionalne.

REAKTYWACJA ZWI¥ZKOWEJ DZIA£ALNOŒCI

SOLIDARNOŒÆ W SKOCZOWSKIEJ KUŹNI
Od marca br. wszyscy pracownicy produkcyjni w spółce Kuźnia Polska w Skoczowie – czyli
około 400 osób – dostają wynagrodzenia wyższe
średnio o 1,5 zł na godzinę. Wkrótce podwyżki
obejmą także pozostałych pracowników tej spółki. To najnowszy, choć niejedyny efekt działalności NSZZ „Solidarność”, wznowionej w tym
zakładzie po długim okresie zastoju.
– Przez pewien czas działalność „Solidarności” w naszym zakładzie była – delikatnie
mówiąc – nieco uśpiona. Wiele osób nawet nie
wiedziało, że jest w naszej firmie ten związek
zawodowy. Tym bardziej teraz mamy sporo do
nadrobienia, bo zebrało się wiele spraw, którymi
musimy się zająć – mówi 46-letni Artur Słowiok
(na zdjęciu obok), pracujący w skoczowskiej
Kuźni od jedenastu lat jako hartownik. W połowie ubiegłego roku dał się namówić przez
współpracowników do podjęcia i rozruszania
działalności „Solidarności” w tym zakładzie.
Nie narzeka na brak spraw do załatwienia
z dyrekcją: posiłki profilaktyczne dla załogi,
premie jubileuszowe, dodatki stażowe, praca
w warunkach szkodliwych. Nie wszystko daje
się załatwić – przynajmniej na razie. Obok
tych problemów jednym z najważniejszych
była sprawa podwyżek płac. Pod koniec ubiegłego roku trzykrotnie występował o nie do
dyrekcji Kuźni. Żądał ponadsiedmioprocentowych podwyżek dla całej 700-osobowej załogi
zakładu. Argumentował, że wzrasta inflacja
i koszty utrzymania, a z drugiej strony rosną
średnie wynagrodzenia w kraju oraz płaca
minimalna. – Dzięki naszej pracy Kuźnia
wciąż ma dobre wyniki finansowe. Jest dla
nas oczywiste, że za rzetelną i ciężką pracę
należą się godziwe wynagrodzenia – tłumaczy
Artur Słowiok.

Przez długi czas jego pisma pozostawały bez
odpowiedzi, ale jednak coś się ruszyło z pieniędzmi: na święta Bożego Narodzenia po raz pierwszy
od wielu lat dyrekcja wypłaciła dla wszystkich
pracowników nagrody – około tysiąc złotych
brutto na osobę. – Zdecydowanie jest to efekt
naszych starań i monitów. Mogę śmiało powiedzieć, że bez „Solidarności” nie byłoby tych nagród – podkreśla Artur Słowiok.
W końcu nadszedł też czas na podwyżki. Na
początku dostali je wszyscy pracownicy produkcyjni – po ok. 1,5 zł brutto za godzinę do stawki
zasadniczej. Lada moment wzrosną też wynagrodzenia pracowników biurowych.
– Ludzie widzą, że ożywiła się działalność
związkowa i mają jej namacalne efekty. Służymy
naszym członkom pomocą i radą, w tym także
prawną i ekonomiczną. Korzystamy tu m.in. z pomocy Zarządu Regionu. Ludzie chyba doceniają
pracę moją i moich kolegów, bo powoli, ale systematycznie rośnie liczba członków „Solidarności” w naszym zakładzie. Pracownicy wiedzą,
że im będzie nas więcej, tym będziemy silniejsi
i bardziej skuteczni – kończy szef „Solidarności”
w skoczowskiej Kuźni.

Z ¯A£OBNEJ KARTY
Piotr Brańka
(1943-2021)
W środę 24 marca pożegnaliśmy w Cieszynie zmarłego
cztery dni wcześniej w wieku 77
lat Piotra Brańkę, działacza „Solidarności” cieszyńskiej „Celmy”.
Piotr Brańka w latach 1980-81 był współzałożycielem i działaczem „Solidarności” w Zakładach Elektromaszynowych
„Celma” w Cieszynie, m.in. pełnił funkcję przewodniczącego
Komisji Wydziałowej NSZZ „Solidarność” na Wydziale Technologicznym w tym zakładzie.
W listopadzie 1982 r. wraz z Bolesławem Gwizdałą z tego
samego wydziału zorganizował akcję zbierania podpisów
pod oświadczeniem popierającym akcję podziemnej „Solidarności” w drugą rocznicę rejestracji statutu tego związku
zawodowego. Uznano to za próbę zorganizowania akcji
protestacyjnej przeciwko stanowi wojennemu. Służba
Bezpieczeństwa aresztowała Brańkę i Gwizdałę. Niedługo
później obaj zostali skazani przez Sąd Rejonowy w Cieszynie
na karę dziesięciu miesięcy więzienia. Po odzyskaniu

wolności Piotr Brańka powrócił do pracy w „Celmie”, gdzie
pracował do emerytury, na którą przeszedł w 2000 r.
W ostatnich latach Piotr Brańka był aktywnym członkiem
Stowarzyszenia „Podbeskidzie Wspólna Pamięć”. W 2017
r. za swą działalność został odznaczony Krzyżem Wolności
i Solidarności, miał też przyznany status działacza opozycji
antykomunistycznej.
Rodzinie, krewnym, przyjaciołom i współpracownikom
Zmarłego składamy wyrazy współczucia i solidarności w bólu.

W styczniu 2017 roku Piotr Brańka odebrał z rąk prezesa
Instytutu Pamięci Narodowej Jarosława Szarka Krzyż
Wolności i Solidarności, przyznany przez Prezydenta RP
Andrzeja Dudę.

JEDEN PROCENT NA DOBRY CEL
Przed nami rozliczenia z fiskusem, a tym
samym także okazja do przekazania jednego procenta swego podatku na rzecz którejś
z organizacji pożytku publicznego. Przy podejmowaniu decyzji prosimy wziąć pod uwagę
współpracujące z podbeskidzką „Solidarnością” Stowarzyszenie „Podbeskidzie Wspólna
Pamięć” (nr KRS 0000625337), które w swych
statutowych zadaniach ma m.in. kultywowanie pamięci o naszej niedalekiej przeszłości (w
tym zwłaszcza historii podbeskidzkiej „Solidarności”) oraz otaczanie pomocą materialną
i medyczną dawnych działaczy opozycji anty-

komunistycznej, którzy dziś chorują lub cierpią
niedostatek. W 2020 r. staraniem tego stowarzyszenia ukazał się „Spacerownik Bielski” – przewodnik po miejscach zwiazanych z burzliwymi
dziejami „Solidarności” w Bielsku-Białej.
Dziękuję serdecznie tym, którzy jednym procentem od swych podatków zechcą wesprzeć
statutową działalność naszego stowarzyszenia.
To bardzo proste – wystarczy w odpowiedniej
rubryce zeznania podatkowego wpisać numer
KRS 0000625337.
Bogdan Szozda
Prezes Stowarzyszenia PWP

