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Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” z zaskocze−
niem i wielkim oburzeniem przyjęła orzeczenie
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Stras−
burgu kwestionujące obecność Krzyża w życiu pu−
blicznym. Historia Polski i Europy jest nierozerwal−
nie związana z chrześcijaństwem.

NSZZ „Solidarnoœæ” ma obowi¹zek zabrania g³osu w
tej sprawie. Nasz Zwi¹zek powsta³ i trwa czerpi¹c sw¹ si³ê i
moc z Krzy¿a Œwiêtego, który jest Znakiem najwy¿szej mi-
³oœci i ponadczasowej solidarnoœci Boga z cz³owiekiem. Od
pokoleñ jest on symbolem naszej wiary i nadziei. Prowadzi³
nas do wolnoœci i niepodleg³oœci. O Jego obecnoœæ w ¿yciu
publicznym upomina³o siê wiele pokoleñ Polaków, w tym
m³odzie¿ z Miêtnego i W³oszczowej. Dlatego Komisja Kra-
jowa NSZZ „Solidarnoœæ” wyra¿a swoje g³êbokie oburze-
nie, ¿e w wolnej Polsce s¹ œrodowiska, które chc¹ odmówiæ
m³odym ludziom prawa do obecnoœci Krzy¿a w szko³ach,
którym przeszkadza Krzy¿ w szpitalach i zak³adach pracy.

- Krzy¿ jest wpisany w ¿ycie cz³owieka - mówi³ do m³o-
dzie¿y Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II i przestrzega³: - Rozpo-
wszechniona dziœ powierzchowna kultura, która przypisuje
wartoœæ tylko temu, co ma pozór piêkna, chcia³aby wam
wmówiæ, ¿e trzeba odrzuciæ Krzy¿. A podczas homilii w
Zakopanem wzywa³: - Dziêkujmy Bo¿ej Opatrznoœci za to,
¿e Krzy¿ powróci³ do szkó³, urzêdów publicznych i szpitali.
Niech on tam pozostanie! Niech przypomina o naszej chrze-
œcijañskiej godnoœci i narodowej to¿samoœci, o tym, kim je-
steœmy i dok¹d zmierzamy, i gdzie s¹ nasze korzenie (…) Nie
wstydŸcie siê tego Krzy¿a. Broñcie Krzy¿a.

NSZZ „Solidarnoœæ” przyjmuje te s³owa jako testament
i zobowi¹zanie do obrony Krzy¿a Œwiêtego, któremu jeste-
œmy i pozostaniemy wierni.
/Stanowisko Komisji Krajowej NSZZ „Solidarnoœæ” nr 12/09
w obronie Krzy¿a Œwiêtego z 24 listopada 2009 roku/
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B³ogos³awieñstwa Bo¿ego na radosny czas prze¿ywania
Œwi¹t Narodzenia Pañskiego oraz wiary, nadziei, mi³oœci i solidarnoœci

na ka¿dy dzieñ 2010 roku
¿yczy
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Moi drodzy! Has³em tegorocznej pracy duszpasterskiej w
Koœciele w Polsce jest wo³anie: „B¹dŸmy œwiadkami mi³oœci”.
Trzy cele zosta³y podkreœlone, jako wa¿ne w prze¿ywaniu wia-
ry. Pierwszym celem jest kszta³towanie dojrza³ej wiary poprzez
„otwarcie siê samych wierz¹cych na mi³oœæ Boga”. Drugim
jest rozbudzenie dynamizmu misyjnego i ukazanie ewangeli-
zacji jako podstawowego zadania Ludu Bo¿ego. To odkrycie
potencja³u misyjnego w wymiarze wspó³pracy z innymi wy-
znaniami chrzeœcijañskimi. Trzecim celem jest budowanie so-
lidarnoœci spo³ecznej, gdy¿ jest ona owocem mi³oœci realizo-
wanej w wymiarze spo³ecznym. Staje siê ona tym bardziej ak-
tualna w obliczu kryzysu gospodarczego.

Adwent zawsze jest czasem, który - jeœli jest prze¿yty na
serio - pomaga zrewidowaæ swoje ¿ycie. Adwent nie jest okre-
sem postu, ale oczekiwania na spe³nienie obietnicy, któr¹ daje
Bóg cz³owiekowi. W tegorocznym Adwencie mamy szansê zro-
zumieæ dar Bo¿ej Mi³oœci. Tak, jak nie zawiód³ Maryi, nie za-
wiedzie i nas.

Pomoc¹ w dojrza³ym i owocnym prze¿yciu Adwentu
musz¹ byæ: modlitwa, pojêta jako czas d³u¿szej refleksji,
lektura Pisma Œwiêtego oraz wysi³ek bycia, jeœli nie codzien-
nie, to przynajmniej czêœciej na Eucharystii w tygodniu. To

wszystko w koñcu powinno byæ ukoronowane spotkaniem z
Panem w sakramencie Pokuty, by prze¿ywaæ Komuniê Eu-
charystyczn¹ z Nim i z najbli¿szymi, ze wszystkimi siostra-
mi i braæmi.

To jest konieczne z naszej strony oczekiwanie, by mog³o
zostaæ wype³nione po brzegi darem mi³oœci, któr¹ daje nam
Bóg. Bez tego nie zrozumiemy trudnoœci osobistego ¿ycia,
jak i trudnoœci, jakie niesie codziennoœæ w obszarze ¿ycia w
pracy zawodowej, w doœwiadczeniu bezrobocia, w doœwiad-
czeniu kryzysów ¿ycia rodzinnego i innych problemów.

Bo¿e Narodzenie to czas, kiedy odwieczne S³owo Boga
przybra³o postaæ niewinnego Dzieciêcia, które pragnie b³ogo-
s³awiæ naszym ¿yciowym poczynaniom i rozpaliæ jeszcze wiêk-
szy ¿ar mi³oœci w naszych sercach. Z wiar¹ w zst¹pienie Chry-
stusa z nieba i przyjêcie za spraw¹ Ducha Œwiêtego cia³a z
Maryi Dziewicy, otoczmy z bratersk¹ mi³oœci¹ o³tarz, naszych
bliskich, wszystkich.

To moje ¿yczenia, które niech siê wyra¿¹ w znaku ³ama-
nego op³atka z najbli¿szymi, a przez nich z wszystkimi braæ-
mi i siostrami.

Ks. ZBIGNIEW POWADA
duszpasterz ludzi pracy

Zbli¿aj¹ce siê Œwiêta Bo¿ego Narodzenia to czas na-
dziei i radoœci, jakie daje nam Zbawiciel. To czas odpoczyn-
ku i szczególnej refleksji nad nasz¹ wiar¹, nad sensem na-
szego ¿ycia i dzia³ania. Dla nas, ludzi wiary, sens wszyst-
kiemu nadaje Nowonarodzony Odkupiciel.

To te¿ okres sk³adania sobie ¿yczeñ w blasku oraz cieple
betlejemskiego ¿³óbka. Wierni tej tradycji przesy³amy Wam
nasze najserdeczniejsze ¿yczenia wiary, nadziei, mi³oœci i soli-
darnoœci.

Ten czas to tak¿e okres podsumowañ, czynionych u kresu
starego roku. Mijaj¹cy rok by³ dla nas wszystkich czasem
wytê¿onej pracy - zawodowej, zwi¹zkowej i spo³ecznej.
Wielokrotnie musieliœmy na ulicach demonstrowaæ w obro-
nie godnoœci ludzi pracy, w obronie praw pracowniczych i
zwi¹zkowych. Tak¿e w swych zak³adach podejmowaliœcie
liczne dzia³ania, walcz¹c o poprawê wynagrodzeñ, o lepsze

warunki pracy, a czasem wrêcz o ratowanie miejsc pracy.
Wasze d¹¿enia zawsze by³y wspierane przez Zarz¹d Regio-
nu. To oczywiste, ¿e na tak¹ sam¹ pomoc mo¿ecie liczyæ
tak¿e w przysz³oœci.

W nadchodz¹cym roku bêdziemy obchodziæ jubileusz
30-lecia „Solidarnoœci”. Równoczeœnie bêdzie to czas wy-
borów we wszystkich organizacjach zwi¹zkowych na now¹
kadencjê 2010-2014. ¯yczê, by wszêdzie uda³o siê wybraæ
dzia³aczy odpowiedzialnych i ofiarnych, m¹drych i roztrop-
nych. Od nich zale¿y, jaka bêdzie nasza „Solidarnoœæ”.

Wierzê, ¿e nadchodz¹cy rok bêdzie dla naszego zwi¹z-
ku, dla wszystkich ludzi pracy i dla ca³ej Polski rokiem do-
brym. Uczyñmy wspólnie wszystko, aby tak siê sta³o.

Z wyrazami szacunku i najlepszymi ¿yczeniami
Przewodnicz¹cy ZR

MARCIN TYRNA

Na Œwiêta, na Nowy Rok...

Regionalna Komisja Wyborcza NSZZ „Solidarnoœæ” in-
formuje, ¿e w grudniu rozpoczê³y siê wybory w³adz podsta-
wowych jednostek organizacyjnych NSZZ „Solidarnoœæ”, a
wiêc w zak³adowych organizacjach zwi¹zkowych. Te wybo-
ry maj¹ zostaæ zakoñczone do koñca marca 2010 roku. PóŸ-
niej przyjdzie czas na wybory w³adz regionalnych i w regio-
nalnych sekcjach bran¿owych. Maj¹ one byæ przeprowadzo-
ne do koñca czerwca przysz³ego roku. Zwieñczeniem czasu
wyborów w „Solidarnoœci” bêdzie wyborczy Krajowy Zjazd
Delegatów, który ma siê odbyæ przed koñcem paŸdziernika
2010 roku.

Wszystkie organizacje zwi¹zkowe, dzia³aj¹ce na tere-
nie regionu Podbeskidzie, otrzyma³y ju¿ komplet materia-
³ów wyborczych. Przypominamy, ¿e o planowanym termi-
nie zebrania wyborczego nale¿y poinformowaæ zarówno
zwi¹zkowców - wyborców, jak i Regionaln¹ Komisjê Wy-
borcz¹ z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.

Kontakt z Regionaln¹ Komisj¹ Wyborcz¹:
tel. 033 812-67-52 lub mail: sekr.bbial@solidarnosc.org.pl

JAN POLAK
przewodnicz¹cy RKW

W organizacjach zak³adowych

- Przyjechaliœmy do Torunia, ¿eby tak¿e tutaj zwróciæ uwagê
na skandaliczne naruszanie prawa do zrzeszania siê w zwi¹zki
zawodowe - mówi³ Janusz Œniadek, przewodnicz¹cy KK NSZZ
„Solidarnoœæ” w pi¹tek, 27 listopada, w Toruniu. Tego dnia
odby³a siê tam ogólnopolska pikieta NSZZ „Solidarnoœæ” przed
siedzibami spó³ek Torfarm i Officina Labor. Manifestacjê zor-
ganizowa³ Region Ziemia £ódzka NSZZ „Solidarnoœæ”, w któ-
rym zarejestrowana jest Zak³adowa Organizacja Zwi¹zkowa
NSZZ „S” przy Officina Labor Sp. z o.o. w Rzgowie. Celem
pikiety by³o przywrócenie do pracy zwolnionych bezprawnie
cz³onków oraz przewodnicz¹cego komisji zak³adowej NSZZ
„Solidarnoœæ” w tym zak³adzie. W manifestacji wziê³o udzia³
oko³o 1000 osób. Nie zabrak³o delegacji z naszego Regionu.

Manifestanci wyst¹pili przeciwko coraz powszechniejsze-
mu procederowi ³amania przez pracodawców praw pracowni-
czych i zwi¹zkowych oraz dyskryminacji cz³onków NSZZ „So-
lidarnoœæ”, nie tylko w tych dwóch spó³kach.

Tym razem w Toruniu
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Zarz¹d Regionu Podbeskidzie NSZZ
„Solidarnoœæ” oraz Akcja Katolicka
Diecezji Bielsko-¯ywieckiej zapraszaj¹
na uroczystoœci w XXVIII rocznicê
wprowadzenia stanu wojennego i XXV
rocznicê œmierci ks. Jerzego Popie³usz-
ki, które odbêd¹ siê w niedzielê, 13
grudnia 2009 roku, w koœciele pw.
Opatrznoœci Bo¿ej w Bielsku-Bia³ej.

Uroczystoœci rozpoczn¹ siê o 16.00
koncelebrowan¹ msz¹ œw.  w intencji

Ojczyzny, ofiar stanu wojennego i o rych³¹ beatyfikacjê S³ugi
Bo¿ego ks. Jerzego Popie³uszki z homili¹ dyrektora Insty-
tutu Teologicznego, ks. prof. Tadeusza Borutki. Po zakoñ-
czeniu mszy œw. uczestnicy uroczystoœci przejd¹ pod tabli-
cê, upamiêtniaj¹c¹ ofiary stanu wojennego (na zewn¹trz
koœcio³a). Oko³o 17.15 w Domu Katechetycznym parafii
Opatrznoœci Bo¿ej bêdzie mo¿na wys³uchaæ wyk³adu ks. dr.
Antoniego Poniñskiego (Diecezja W³oc³awska), zatytu³owa-
nego „25 lat po zabójstwie ks. Jerzego Popie³uszki. Proble-
my, refleksje, pytania”.

Serdecznie zapraszamy!


