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●●●●● 29 marca, godz. 9.00 - zebranie Zarz¹du Re-
gionu Podbeskidzie, siedziba ZR,

● ● ● ● ● 11 kwietnia, godz. 17.00 - msza œw. w inten-
cji Ojczyzny, katedra pw. œw. Miko³aja,

● ● ● ● ● 12 kwietnia, godz. 11.00 - comiesiêczne spo-
tkanie przedstawicieli KZ, siedziba ZR,

● ● ● ● ● 26 kwietnia, godz. 9.00 - zebranie Zarz¹du
Regionu Podbeskidzie, siedziba ZR.

Rozpocznê od przytoczenia s³ów Ojca Œwiêtego
Benedykta VI, które skreœli³ w Orêdziu na tegorocz-
ny Wielki Post:

„ (...)Tak jak chleba i bardziej ni¿ chleba, cz³o-
wiek, potrzebuje... Boga. Œw. Augustyn pisze, ¿e sko-
ro „sprawiedliwoœæ jest cnot¹, która ka¿demu przy-
znaje to, co mu siê nale¿y (...) nie jest sprawiedli-
woœci¹ ludzk¹ ta, która odbiera cz³owieka prawdzi-
wemu Bogu” . Jaka jest zatem sprawiedliwoœæ Chry-
stusa? Jest to przede wszystkim sprawiedliwoœæ po-
chodz¹ca od ³aski, wed³ug której to nie cz³owiek na-
prawia, uzdrawia samego siebie i innych. Fakt, ¿e
„przeb³aganie” dokonuje siê „moc¹ krwi” Jezusa
oznacza, ¿e to nie ofiary sk³adane przez cz³owieka
uwalniaj¹ go od ciê¿aru win, ale gest mi³oœci Boga,
który otwiera siê a¿ do koñca, tak dalece, ¿e bierze
na siebie „przekleñstwo”, nale¿ne cz³owiekowi, aby
w zamian obdarzyæ go „b³ogos³awieñstwem”, które
nale¿y siê Bogu. Natychmiast rodzi to jednak obiek-
cjê: co to za sprawiedliwoœæ, gdy sprawiedliwy umie-
ra za winnego, a winowajca otrzymuje w zamian b³o-
gos³awieñstwo, które nale¿y siê sprawiedliwemu?
Czy¿ nie jest zatem tak, ¿e ka¿dy otrzymuje przeci-
wieñstwo tego, co „mu siê nale¿y”? W rzeczywisto-
œci to pokazuje Bo¿¹ sprawiedliwoœæ, g³êboko ró¿-
ni¹c¹ siê od sprawiedliwoœci ludzkiej. Bóg w swoim
Synu zap³aci³ cenê naszego wykupu, cenê naprawdê
ogromn¹. W obliczu sprawiedliwoœci krzy¿a cz³owiek
mo¿e siê buntowaæ, gdy¿ uwidacznia ona jasno, ¿e
cz³owiek nie jest istot¹ samowystarczaln¹, ale po-
trzebuje drugiego, aby byæ w pe³ni sob¹. Nawróciæ
siê do Chrystusa, wierzyæ w Ewangeliê oznacza w
gruncie rzeczy w³aœnie to: wyzbyæ siê z³udzenia sa-
mowystarczalnoœci, aby uœwiadomiæ sobie i zaak-
ceptowaæ w³asny brak - brak innych i Boga, potrze-
bê Jego przebaczenia i Jego przyjaŸni”.

Dzisiaj ten sam Chrystus jest obecny w tych, któ-
rzy poszukuj¹ mi³oœci. To poszukiwanie jest okupione
walk¹ z tymi, którzy oœmieszaj¹ prawdziwe wartoœci,
którzy chcieliby nas przekonaæ, ¿e jesteœmy nieu¿y-
teczni dla pañstwa i spo³eczeñstwa, bo wspó³czesne
oczekiwania s¹ zupe³nie inne. To nam, chrzeœcijanom,
przypada rola pomagania im w odnalezieniu pe³nej Mi-
³oœci. Mamy staæ siê w œwiecie jakby iskrami œwiat³a,
zarzewiem mi³oœci, zaczynem wspólnoty.

Niech Jezus Chrystus usunie z serc ludzkich wszyst-
ko, co mo¿e ten pokój naruszyæ, i niech uczyni wszyst-
kich œwiadkami prawdy i mi³oœci braterskiej. Niech
Chrystus nak³oni wolê wszystkich ludzi do zburzenia
dziel¹cej ich zapory, do umocnienia wiêzi wzajemnej
mi³oœci, do zrozumienia innych, do przebaczenia
wreszcie tym, którzy wyrz¹dzili nam krzywdê.

Jeszcze raz wczytajmy siê w przytoczone ju¿ s³o-
wa Ojca Œwiêtego: „(...)Bóg w swoim Synu zap³aci³
cenê naszego wykupu, cenê naprawdê ogromn¹. W
obliczu sprawiedliwoœci krzy¿a cz³owiek mo¿e siê bun-
towaæ, gdy¿ uwidacznia ona jasno, ¿e cz³owiek nie jest
istot¹ samowystarczaln¹, ale potrzebuje drugiego, aby
byæ w pe³ni sob¹. Nawróciæ siê do Chrystusa, wierzyæ
w Ewangeliê oznacza w gruncie rzeczy w³aœnie to:
wyzbyæ siê z³udzenia samowystarczalnoœci, aby uœwia-
domiæ sobie i zaakceptowaæ w³asny brak - brak innych
i Boga, potrzebê Jego przebaczenia i Jego przyjaŸni”.

Czeka nas poranek wielkanocny. Us³yszymy bicie
dzwonów, œpiew wielkanocnego Orêdzia oraz Allelu-
ja. Oby to nie by³ dzieñ wspomnienia jakiegoœ wyda-
rzenia z przesz³oœci, ale aby w Twoim sercu, Siostro i
Bracie, Zmartwychwsta³y móg³ zagoœciæ, Ciebie po-
witaæ jak Mariê Magdalenê czy Aposto³ów oraz abyœ
us³ysza³ - us³ysza³a: „Ja Jestem, nie lêkaj siê”.

ks. ZBIGNIEW POWADA
duszpasterz ludzi pracy

W pi¹tek, 19 marca, pracownicy spó³ki Proseat ju¿ po
raz drugi demonstrowali przed bramami swego zak³adu.

Dwie pikiety w Proseacie

B³ogos³awionych Œwi¹t Zmartwychwstania Pañskiego

¿yczy
Zarz¹d Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarnoœæ”

Trwa spór zbiorowy w ¿ywieckiej spó³ce Œrubena
Unia, zatrudniaj¹cej obecnie blisko 400 osób. W ramach
prowadzonej restrukturyzacji niedawno zwolnionych
zosta³o trzydziestu pracowników. Niemal równoczeœnie
zarz¹d firmy wypowiedzia³ uk³ad zbiorowy pracy

- Tak wiêc restrukturyzacja i szukanie oszczêdnoœci
odbywa siê, jak zwykle, kosztem pracowników. Uwa¿a-
my, ¿e trzeba szukaæ oszczêdnoœci, ale poprzez lepsz¹
organizacjê pracy, analizê kosztów,  poprawê funkcjo-
nowania marketingu, zmniejszenie administracji - mówi
Krzysztof Schmeichel, przewodnicz¹cy zak³adowej „So-
lidarnoœci”. Podkreœla, ¿e p³ace w zak³adzie w ostatnich
latach... zmala³y o kilkanaœcie procent w porównaniu do
œwiadczonej pracy. Tymczasem wraz z wypowiedzeniem
uk³adu zbiorowego za³oga straci³a kolejne przywileje i
œwiadczenia. - W zamian zarz¹d spó³ki zaoferowa³ pre-
mie motywacyjne. Jaka¿ to motywacja, je¿eli powsta³a z
zabranych nam wczeœniej pieniêdzy? - mówi  rozgory-
czony Krzysztof Schmeichel.

Od wielu tygodni na bramach Œrubeny wisz¹ zwi¹z-
kowe flagi. Na pocz¹tku kwietnia rozpocznie siê tam
kolejny etap mediacji w zakresie p³ac. Zwi¹zkowcy nie
mówi¹ nawet o podwy¿kach, lecz o rekompensacie za
wczeœniejsze zbyt ma³e zarobki. ¯¹daj¹ wzrostu pensji o
minimum 200 z³otych netto. - Od tego nie odst¹pimy na-
wet, jeœli zmuszeni bêdziemy do podjêcia dzia³añ osta-
tecznych - podkreœla Krzysztof Schmeichel.

„Solidarnoœæ” z bielskiej spó³ki Proseat walczy o
podwy¿ki p³ac dla ca³ej szeœciusetosobowej za³ogi. Trwa
spór zbiorowy, a zwi¹zkowcy rozpoczêli akcjê prote-
stacyjn¹. Zorganizowali ju¿ dwie pikiety przed brama-
mi spó³ki. Dyrekcja deklaruje sw¹ dobr¹ wolê i goto-
woœæ do rozmów, ale... odsuwa w czasie termin spotka-
nia z mediatorem i zwi¹zkowcami. - Chyba pracodaw-
ca chce przeczekaæ, by nas zmêczyæ, ale wytrzymamy.
Musimy wywalczyæ podwy¿ki, bo obecnie p³ace za³ogi
s¹ fatalne - mówi Rafa³ Tyra³a, przewodnicz¹cy „Soli-
darnoœci” w spó³ce Proseat.

Wiêcej na str. IV

Zgodnie z kalendarzem wyborczym przyjêtym przez
Komisjê Krajow¹, wraz z koñcem marca koñczy siê czas
wyborów w³adz zwi¹zkowych w zak³adowych organi-
zacjach NSZZ „Solidarnoœæ”. - To by³ dla Regionalnej
Komisji Wyborczej bardzo pracowity okres, ale ju¿ zmie-
rzamy ku finiszowi. Cieszy fakt, ¿e znakomita wiêkszoœæ
organizacji zak³adowych bardzo powa¿nie podesz³a do
tej sprawy i sprawnie przeprowadzi³a wybory - mówi
Jan Polak, przewodnicz¹cy Regionalnej Komisji Wy-
borczej, apeluj¹c do komisji, które jeszcze nie wywi¹-

za³y siê z obowi¹zku przeprowadzenia wyborów, o jak
najszybszy kontakt z RKW. Teraz nadchodzi czas na
wybory w³adz regionalnych i w regionalnych sekcjach
bran¿owych. Maj¹ one byæ przeprowadzone do koñca
czerwca. Prawdopodobnie w po³owie czerwca przepro-
wadzony zostanie wyborczy zjazd regionalny podbe-
skidzkiej „Solidarnoœci”.

Zwieñczeniem czasu wyborów w „Solidarnoœci” bê-
dzie wyborczy Krajowy Zjazd Delegatów, który zosta-
nie zorganizowany w paŸdzierniku we Wroc³awiu.

Finisz w zak³adowych

Wielkanocna refleksja


