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Wesoły nam dzień dziś nastał, którego każdy z nas żądał...

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
życzymy Wszystkim obfi tości łask Bożych,

mnóstwa wiary, nadziei, miłości i solidarności
oraz głębokiej radości, której źródłem jest nasz Pan,

zmartwychwstały Jezus Chrystus.
Wesołego Alleluja!

Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”

Każdy tydzień tego świętego czasu przybliża nas do świetlistego końca. W następujące 
po sobie niedziele Wielkiego Postu czytana Ewangelia ukazuje nam coraz więcej znaków, 
opisuje sytuacje, w których doświad czamy mocy Jezusa. Moc ta nie tylko osadzona jest 
w słowach, ale również wyrażona w czynach. 

Jezus spotkał człowieka niewidomego od urodzenia. 
Kogoś, kto patrząc nie widział, kto lękał się stawiać kroki, 
bo stawiał je w ciemnościach, w niepewności. W porząd-
ku wiary ślepym od urodzenia jest każdy z nas. Życie, ja-
kie prowadzimy, nie zawsze sprzyja przejrzeniu, spotka-
niu i wyznaniu wiary. 

Przywiązanie do widzialnej, doświadczalnej, namacal-
nej strony życia dominuje, dlatego też mówienie czy słu-
chanie o sprawach duchowych, rzeczach dla większości 
z nas niepojętych, jest trudnym zadaniem. Święty Paweł 
powie nam: „Ci, którzy żyją według ciała, Bogu podo bać 
się nie mogą”, a u Ezechiela Bóg zapowiada wydarzenia, 
o których nikt doświadczający śmierci w swoim najbliż-
szym sąsiedztwie nie myśli: „Otwieram wasze groby i wy-
dobywam was z grobów, i dam wam Mego ducha, abyście 
ożyli”. Kto z nas, chrześcijan, myśli o śmierci w taki spo-
sób? Kto nie traci kontroli nad swymi emocjami, nad roz-
paczą, smutkiem, a niekiedy i złością, gdy śmierć zabie-
ra kogoś bliskiego?

W Wielki Piątek cały chrześcijański świat przeżywać 
będzie dzień męki i śmierci naszego Pana, Jezusa Chry-
stusa. Jesteśmy wzruszeni i poruszeni tym, że Syn Boży, 
Zbawiciel świata, jedyny Sprawiedliwy, o którym św. Piotr 
w swoim liście pisze: „On grzechu nie popełnił, a w Jego 
ustach nie było podstępu”, musiał cierpieć - i to cierpieć 
za nas, grzesznych i niesprawiedliwych. I właśnie za nas 

został osądzony i skazany jak największy zbrodniarz i zło-
czyńca. Zaśle pienie, złośliwość i zawiść ludzka zawiodły 
Go na krzyż. Człowiek skazał Jezusa na śmierć. Wcielony 
Syn Boży został przybity do krzyża i umarł. Wydaje się, 
że Bóg został pokonany. A tymczasem, to, co na pierwszy 
rzut oka wyglądało na porażkę, na koniec, na kres każdej 
nadziei, staje się w rzeczywistości nowym początkiem, 
zwycięstwem nad grzechem, śmiercią i szatanem! 

Właśnie poprzez cierpienie i śmierć, które Jezus Chry-
stus z miłości do człowieka, z miłości do każdego z nas 
wziął na siebie, pokonał, zwyciężył całe zło. Jego śmierć 
stała się źródłem naszego życia. Jezus Chrystus, jedyny 
pośrednik między Bogiem a ludźmi, właśnie przez swo-
ją śmierć wysłużył nam pojednanie z Bogiem, zbawie-
nie i życie.

Otrzyjcie już łzy, płaczący, bo oto wesoły nam dzień 
dziś nastał. Zmartwychwstanie Chrystusa, które uroczy-
ście będziemy świętować, niech nas napełni wszystkich 
ogromną radością. Przez to wydarzenie, stanowiące nie-
zachwiany fundament naszej wiary, Bóg pokonał śmierć i 
otworzył nam bramy życia wiecznego. Wesołe „Alleluja”, 
do którego tak długo tęskniliśmy, niech do głębi przenika 
nasze serca i będzie naszą odpowiedzią na  każdy krzyż, 
jaki przyjdzie nam jeszcze dźwigać.

Ks. ZBIGNIEW POWADA
duszpasterz ludzi pracy

Otrzyjcie już łzy, płaczący…

ROZWAŻANIA WIELKOPOSTNE

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że 30 
marca 2014 roku w wieku 62 lat zmarł w Ustroniu nasz 
przyjaciel śp. CZESŁAW DRZAZGA. Od 1980 roku 
był związany z „Solidarnością” - najpierw ustrońskiego 
Zakładu nr 3 Fabryki Samochodów Małolitrażowych, a 
później - już po przekształceniach - spółki Kuźnia Pol-
ska w Skoczowie. W ostatnich latach był przewodni-
czącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w tej 
spółce oraz członkiem Zarządu Regionu Podbeskidzie 
NSZZ „Solidarność”.

W ostatnim pożegnaniu, które odbyło się w czwartek, 
3 kwietnia, w Ustroniu, uczestniczyła reprezentacja „Soli-

darności” z pocztami sztan-
darowymi zarówno ze sko-
czowskiej Kuźni Polska, jak 
również Zarządu Regionu 
Podbeskidzie NSZZ „Soli-
darność”.

Rodzinie oraz wszyst-
kim współpracownikom 
i przyjaciołom Zmarłego 
składamy najserdeczniejsze wyrazy współczucia i soli-
darności w bólu.

Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”

Śp. Czesław Drzazga (1951-2014)

OSTATNIE POŻEGNANIE

Już po raz dwudziesty trzeci podbeskidzka 
„Solidarność” w ramach obchodów Świato-
wego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pra-
cy i Chorób Zawodowych organizuje semina-
rium, poświęcone sprawom bezpieczeństwa 
i higieny pracy. 

W poniedziałek, 28 kwietnia…

SEMINARIUM BHP

Od 1 listopada trwają w „Solidarności” wybory na 
nową kadencję związkową. Zakończyły się one już w pod-
stawowych jednostkach organizacyjnych związku. Teraz 
nadszedł czas na wybory w sekcjach branżowych, a po-
tem na wybory regionalne…

W trakcie zebrań wyborczych w podstawowych jed-
nostkach organizacyjnych „Solidarności” wybierane były 
władze organizacji zakładowych, a także delegaci na re-
gionalne Walne Zebranie Delegatów oraz na walne zebra-
nia regionalnych sekcji branżowych. 

- Wybory przebiegły sprawnie i bez zakłóceń. Nad ich 
prawidłowym przebiegiem czuwali członkowie Regional-
nej Komisji Wyborczej, którym serdecznie dziękuję za wy-
konaną pracę - mówi Jan Polak, sekretarz Zarządu Regio-
nu, a równocześnie przewodniczący RKW. 

Obecnie trwają wybory władz regionalnych sekcji 
branżowych. Powoli rozpoczynają się także przygotowa-
nia do wyborów regionalnych. Już wiadomo, że sprawoz-
dawczo-wyborcze Walne Zebranie Delegatów NSZZ „So-
lidarność” Regionu Podbeskidzie odbędzie się w piątek, 
13 czerwca, w Bielsku-Białej. 

Na kadencję 2014-2018

ZWIĄZKOWE
WYBORY

Każdego roku uczestniczą w nim zakładowi i oddzia-
łowi społeczni inspektorzy pracy oraz przedstawiciele 
służb bhp z przedsiębiorstw na terenie Regionu Podbeski-
dzie, a jako prelegenci występują między innymi przed-
stawiciele „Solidarności”, Państwowej Inspekcji Pracy i 
Sanepidu. Tematem wiodącym tegorocznego seminarium 
będzie wykład dr Agnieszki Mościckiej-Teske z Instytu-
tu Medycyny Pracy w Łodzi pt. „Mobbing, dyskrymina-
cja, molestowanie seksualne - jako szczególne zagroże-
nie w miejscu pracy”.

Seminarium odbędzie się w poniedziałek, 28 kwietnia, 
o godz. 10.00 w siedzibie Zarządu Regionu Podbeskidzie 
NSZZ „Solidarność”. Wszystkich zainteresowanych ser-
decznie zapraszamy!

JAN POLAK
przewodniczący Klubu SIP


