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Życie za wiarę

W 34. rocznicę męczeńskiej
śmierci kapelana Solidarności, bł.
ks. Jerzego Popiełuszki, kościół
rektoralny pw. św. Piotra Apostoła
w Lublinie wypełniony był po
brzegi. W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele władz parlamentarnych i samorządowych,
Lubelski Kurator Oświaty, delegacje z puławskich Azotów, LW
Bogdanka, PGE Dystrybucja S.A.,
a także licznie zgromadzeni
związkowcy wraz z pocztami
sztandarowymi. Region Środkowo
-Wschodni NSZZ „Solidarność”
reprezentowali
przewodniczący

Popiełuszki o jego kanonizację
i za naszą Ojczyznę.
W wygłoszonym kazaniu ks.
Stasiak zwrócił uwagę, że ks.
Jerzy, mimo zagrożenia życia,
nie lękał się i głosił prawdę. Zapłacił za to najwyższą cenę,
umierając w męczarniach.
- Bestialsko zamordowany
przez SB. Przedstawiciel najwyższych władz państwa zabija brata Polaka, kapłana polskiego,
bez oskarżenia, bez procesu,
bez winy i środków obrony. (…)
To nie było zabójstwo. To było
niepojęte bestialstwo z furią.
Prześladowcy nie oszczędzili
niczego, bili, kaleczyli i znęcali
się na każdym postoju, dusili
w bagażniku samochodu, kneblowali usta, związali nogi z szy-

Marian Król oraz zastępcy Marek
Wątorski i Krzysztof Choina.
Z ramienia Regionalnej Sekcji
Oświaty i Wychowania na Mszy
św. była przewodnicząca Wiesława Stec.
Eucharystii przewodniczył ks.
prał. Karol Serkis, Słowo Boże
wygłosił ks. prał. prof. Marian
Stasiak, w koncelebrze uczestniczyli również Regionalny Duszpasterz Ludzi Pracy ks. prał. Zbigniew Kuzia oraz gospodarz parafii ks. Bogusław Suszyło.
Wierni, jak co miesiąc, modlili
się przy relikwiach ks. Jerzego

Jest w ludziach jakaś naturalna tęsknota za prawdą
i trzeba tylko nauczyć się odróżniać kłamstwo od prawdy.
Bł. ks. Jerzy Popiełuszko
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ją pętlą samoduszącą. Wrzucono
z workiem kamieni - nie wiadomo
czy jeszcze żyjącego kapłana –
w odmęty Wisły, z wysokości
16,5 m. (…) Ks. Jerzy, wobec
groźby śmierci, nie porzucił swoich owiec – mówił kapłan.
Tragiczna śmierć kapelana
Solidarności nie poszła na marne. Jego odejście obudziło jeszcze bardziej naród polski do Solidarności. Pozostał w sercach
potomnych, a dziedzictwo, które
zostawił, przynosi obfite owoce.
- W Jego pogrzebie uczestniczyło 1000 kapłanów, ponad milion wiernych. W samej Warszawie przy grobie ks. Jerzego rodziło się Sanktuarium znane na
całym świecie. Odnotowano do
tej pory ponad 24 miliony pielgrzymów, w tym królowie, prezydenci, premierzy, kardynałowie,
papież Jan Paweł II, kard. Ratzinger. W 2010 r. kościół w Polsce i na świecie przeżywał uroczystość beatyfikacji ks. Jerzego.
Stale powiększa się katalog dokumentów opisujących łaski i cudowne uzdrowienia za wstawiennictwem zamordowanego kapłana – pokreślił duchowny.
Kolejna rocznica śmierci ks.
Jerzego to przede wszystkim
modlitwy za jego życie, dzieło
i świadectwo, które nam pozostawił.
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Kartka
z kalendarza


25 października 1987 r. - decyzja o powołaniu Krajowej Komisji Wykonawczej likwidowała „dwuwładzę” w „Solidarności”
i była próbą utworzenia spójnego kierowania Związku. KKW
powstała w miejsce Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej
istniejącej od 1982 r. i Tymczasowej Rady Solidarności działającej od 1986 r.

- W tej świątyni, tego wieczoru, włączamy się w wielką modlitwę dziękczynną Bogu, z całą
solidarną Polską, za wielki dar
kapłana
ks.
Jerzego.
(…)
W rocznicę śmierci kapłana, który oddał życie za głoszenie praw-

dy, za ocalenie przed trucizną
polskiej duszy, za miłość naszej
Ojczyzny – zaznaczył kaznodzieja.
Ks. Stasiak powiedział, że
Polska nie raz miała podcinane
skrzydła, są siły, które chcą
wprowadzić zamęt, by zniszczyć
polskość, ale dzięki religii fundamenty są silne.
- Polska była tyle razy niszczona, obracana w gruzy i popioły, wielkie cmentarzysko, a jednak pozostaje mocna jak pień
dębu. Choć widzimy i czujemy,
jak obecnie podcina się nam żywotne gałęzie, soki, tkankę życiową, lecz ten dąb żyje, bo jego
korzeń umocowany jest w Ewangelii. Wielkie hasła Solidarności,
wołanie o godność człowieka,
nie mogłyby być zrealizowane
bez oparcia na najgłębszym funstr. 2

damencie absolutnej prawdy
i dobra, którym jest Bóg.
Odnosząc się do naszej Ojczyzny ks. Stasiak podkreślił istotę życia i postępowania zgodnie
z prawdą i miłością do Polski.
- Nie zmienimy struktury naszego państwa, jeśli nie zmienimy człowieka. Jeżeli nie wyrwiemy go z obłudy, hipokryzji i zakła-
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mania. Bez nowego człowieka,
bez ocalenia polskiej duszy, repolonizacji polskich serc, żadna
reforma się nie powiedzie – kontynuował duchowny.
Kapelan Solidarności dawał
przykład życia najlepszymi wartościami. W swoich naukach głosił, że „w ludziach jest jakaś naturalna tęsknota za prawdą i trze-

ba tylko nauczyć się odróżniać
kłamstwo od prawdy”.
Przed zakończeniem Mszy
św. poświęcono pięć flag państwowych. Przed pomnikiem kapelana „Solidarności” odmówiono część różańca i delegacje
złożyły kwiaty. W związku z 34.
rocznicą porwania i śmierci ks.
Jerzego, w samo południe,
w Lubelskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
odbyło się spotkanie z Ewą
Czaczkowską, autorką biografii
ks. Jerzego Popiełuszki.
Tego samego dnia obchodzono również nowe święto państwowe: Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych.
Święto będzie obchodzone każdego 19 października, dlatego
też Eucharystia była sprawowana także za kapłanów, którzy
wspierali naszą Ojczyznę i naród
polski.
Tomasz Kupczyk
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Uzdrowić Centrum Onkologii

16 października br., w siedzibie
lubelskiej Solidarności, odbyła się
konferencja prasowa poświęcona
trudnej sytuacji w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej. W spotkaniu
z mediami uczestniczyli związkowcy z COZL z przewodniczącym
organizacji związkowej Józefem
Krupą na czele oraz kandydat PiS
do Sejmiku Województwa Lubelskiego Zbigniew Wojciechowski.
Na konferencji przedstawiono
sytuację w Centrum Onkologii.
Problemy zaczęły się po odwołaniu
przez Marszałka Województwa
Lubelskiego prof. Elżbiety Starosławskiej ze stanowiska dyrektora
COZL, w lutym 2016 r. To wtedy
zaczęło się zadłużenie Centrum,
które obecnie sięga 70 mln zł.
Nieumiejętne zarządzanie placówką medyczną przez kolejnych
dyrektorów doprowadziło do zerwania umowy na rozbudowę
COZL. Urządzenia i wyposażenie
zamontowane, a nieuruchomione
i nienależycie zabezpieczone,
stopniowo niszczało. Jest prawdopodobieństwo, że już nie będzie
można ich wykorzystać po wznowieniu budowy.
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Dyrekcja
podjęła
decyzję
o likwidacji jednego z kluczowych
oddziałów chirurgicznych – Chirurgii Plastycznej. W czerwcu
2017 r., na stanowisko p.o. dyrektora został powołany Jerzy Kuliński. Wprowadzono drastyczne
obniżki pensji blisko 550 pracownikom.
Pominięto
postulaty
i
propozycje
związkowców.
Z Centrum odeszło dużo wybitnych specjalistów, co obniżyło
jakość świadczonych usług. Podobny efekt spowodowało zamknięcie 3 poradni - kardiologicznej, diabetologicznej i dermatologicznej.
Kandydujący do Sejmiku Województwa Zbigniew Wojciechowski powiedział, że Centrum było
wyjątkową placówką w skali kraju. Wszystko byłoby dobrze, gdyby nie odwołano ze stanowiska
prof. Elżbiety Starosławskiej.
- Jest to jeden z największych
problemów, który jest w Lublinie,
a nawet na całej Lubelszczyźnie.
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej było wizytówką w całym kraju. Z całej Polski przybywali pacjenci prosząc, żeby ich przyjęto.

Często nie było miejsca. Były takie
sytuacje, że trzeba było coraz więcej stawiać łóżek na korytarzach.
To stąd wyniknęła potrzeba szybkiej rozbudowy Centrum. Wizja
pani prof. Starosławskiej była na
miarę oczekiwań całej Polski. Rozpoczęła inwestycję i byłaby ona
dawno
zakończona,
gdyby
w dalszym ciągu zarządzała tą
jednostką. Niestety stało się inaczej – podkreślił Wojciechowski.
Były poseł na Sejm zapowiedział, że jeśli zostanie wybrany do
Sejmiku Województwa to uczyni
wszystko, aby uzdrowić COZL i
przywrócić - jeśli będzie chciała –
prof. Starosławską na stanowisko
dyrektora.
- Chciałbym oświadczyć państwu,
że jako kandydat do Sejmiku Województwa Lubelskiego z listy PiS,
jeśli otrzymam mandat i jako radni
PiS obejmiemy Zarząd Sejmiku
Województwa Lubelskiego, natychmiast podejmiemy działania,
które uzdrowią tę chorą sytuację
w COZL. Zrobimy wszystko, aby
ruszyła budowa Centrum. Jeżeli
prof. Starosławska będzie zaineresowana powrotem na stanowisko
dyrektora, ja osobiście zrobię
wszystko, aby na to stanowisko
wróciła – zaznaczył Wojciechowski.
Sprawa Centrum Onkologii od kilku lat budzi niepokój mieszkańców
Lubelszczyzny. Wydaje się, że
wszystko zacznie iść w dobrym
kierunku, gdy władze samorządowe będą pomyślnie współpracować z rządem. Wiele wskazuje na
to, że najbliższe miesiące pokażą,
jak zostanie potraktowana kwestia
COZL.
Tomasz Kupczyk
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Pikieta Zawieszona

Związkowcy się szkolą

17 października przed Ratuszem w Lublinie zaplanowana była pikieta związkowców Miejskiego
Zespołu Żłobków. Dzień wcześniej
delegacja związkowców spotkała
się z władzami miasta. Na rozmowach z prezydentem Lublina
Krzysztofem Żukiem i zastępcą
Moniką Lipińską byli: przewodnicząca organizacji związkowej przy
Miejskim Zespole Żłobków w Lublinie Bożena Berdzik, przewodniczący
Regionu Środkowo-Wschodniego
NSZZ „Solidarność” Marian Król
oraz przewodnicząca Regionalnej
Sekcji Oświaty i Wychowania Wiesława Stec.
Jak się okazało główny postulat
związkowców został zrealizowany.
Barbara Puszka przestała pełnić
obowiązki dyrektora Miejskiego
Zespołu Żłobków w Lublinie. Na
jej miejsce powołano Wojciecha
Łobodzińskiego.
Bożena Berdzik powiedziała,
że niektóre żądania zostały spełnione i jest nadzieja na pozytywne
załatwienie kolejnych spraw.
- Prezydent Żuk poinformował
nas, że pracownicy otrzymają
podwyżki w granicach 300-400 zł
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od października. Została poruszona kwestia realizacji kolejnych
postulatów dotyczących warunków bytowych dzieci i warunków
pracy pracowników, a przede
wszystkim nadmiar pracy opiekunek, które sprawują bezpośrednią
opiekę nad dzieckiem. Został powołany specjalny zespół do rozwiązywania problemów – powiedziała przewodnicząca.
Należy zaznaczyć, że protest
jest zawieszony, a nie odwołany.
Na razie widać wolę porozumienia i chęć do wypracowania najlepszego rozwiązania problemu.
Tomasz Kupczyk

16 października br., odbyło się
szkolenie zorganizowane przez
Region
Środkowo-Wschodni
NSZZ „Solidarność", które poprowadził
Krzysztof
Sudoł
z Okręgowego Inspektoratu Pracy
w Lublinie. Tematem wykładu był
mobbing i dyskryminacja oraz przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu
w miejscu pracy. W szkoleniu udział
wzięło kilkudziesięciu związkowców.
Region wychodzi naprzeciw
oczekiwaniom pracowników i oferuje cykliczne szkolenia m.in.
z zakresu prawa związkowego,
mobbingu, negocjacji, rozwoju
związku i szkolenia dla Społecznych Inspektorów Pracy. Warto
korzystać z oferty szkoleń, aby
móc poszerzać swoją wiedzę,
a tym samym awansować w strukturach związkowych.

D Y L E M AT Y J Ę Z Y KO W E
Wymyślić czy wymyśleć?
Niepoprawnej formy wymyśleć zamiast wymyślić używa znaczne grono Polaków. Przyczyną jest dostrzeganie analogii z czasownikiem myśleć. Skoro myśleć, to i wymyśleć. Otóż nie. Jest to błąd. Mamy przecież czasowniki takie jak: obmyślić, umyślić, zmyślić, namyślić
się, zamyślić się, domyślić się, ale: przemyśleć i pomyśleć. A tak na
marginesie – wymyślić jest to forma dokonana czasownika wymyślać.
str. 5

Inauguracja roku
akademickiego

W ubiegłą niedzielę, 21 października na Katolickim Uniwersytecie
Lubelskim Jana Pawła II oficjalnie
zainaugurowano rok akademicki
2018/2019, który jest 100 rokiem
działalności wszechnicy. W tym wyjątkowym dniu w jej murach gościł
prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda.
Inauguracja rozpoczęła się od
uroczystej eucharystii odprawionej

w
kościele
akademickim.
Liturgii przewodniczył
i homilię wygłosił Prymas
Polski ks. abp
Wojciech Polak.
Druga
część uroczystości odbyła
się w auli Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wśród znamienitych gości znaleźli się między
innymi ambasador Belgii Luc Jacobs, biskupi lubelscy, na czele
z ks. abpem Stanisławem Budzikiem, a także rektorzy wszystkich
ważniejszych uczelni polskich, na
czele z rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. Wojciechem Nowakiem. Jako pierwszy
głos zabrał ks. rektor Antoni Dębiń-

ski, który przywitał wszystkich przybyłych i wygłosił przemówienie na
temat historii i wyzwań, jakie czekają społeczność KUL. Kolejnym
punktem była immatrykulacja studentów i doktorantów pierwszego
roku studiów. Następnie Andrzej
Duda wręczył odznaczenia państwowe dla dziewięciu pracowników
uczelni, po czym wygłosił wykład
inauguracyjny pt. „Wyzwania dla
Polski w stulecie odzyskania niepodległości”. Na koniec wykładu na
ręce rektora uczelni przekazał flagę
państwową. Po prezydencie głos
zabrał prof. Wojciech Nowak. Kończąc przemówienie przekazał na
ręce ks. rektora Antoniego Dębińskiego kopię dokumentów, które ks.
Karol Wojtyła złożył, aplikując na
studia doktoranckie na UJ. Jako
ostatni głos zabrał metropolita lubelski ks. abp Stanisław Budzik.
Po zakończeniu przemówienia
metropolity ks. rektor podziękował
wszystkim zebranym za obecność,
a chór akademicki zaśpiewał
„Gaudeamus Igitur”, kończąc tym
samym uroczystość.
Dariusz Jóźwiak

Uśmiechnij
się!

Po wysłuchaniu awantury
młody człowiek zwraca się do
szefa:
– Pracuję tylko na pół etatu.
Czy mógłby pan być tak uprzejmy i krzyczeć na mnie o połowę ciszej?
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Z życia Komisji Krajowej

Delegaci XXIX Krajowego Zjazdu Delegatów
NSZZ Solidarność wybrali Piotra Dudę na trzecią
kadencję Przewodniczącego
Komisji Krajowej NSZZ Solidarność
Piotr Duda był jedynym kandydatem na przewodniczącego
w głosowaniu 25 października
otrzymał 248 głosów. Głosowało
267 delegatów.
– Jestem wzruszony
– powiedział tuż po wyborze Piotr
Duda.
Piotr Duda był jedynym kandydatem i jak niemal każdy kandydat
w „S” na stanowisko związkowe,
przed wyborami, prezentację
swojej kandydatury rozpoczął od
podania wieku – ma 56 lat, oraz
roku, w którym wstąpił do związku
– 1980. Potem stwierdził:
Głos związkowca 42/2018

– Ja się nie zmienię, jeżeli
coś robię, to robię na maxa
albo wcale. Przez ostatnie
8 lat, mimo że wiele kosztowało to mnie i moich współpracowników i dzięki wsparciu
rodziny, która mieszka w Gliwicach, pracowałem na maxa.
I teraz zrobię wszystko, abyśmy mogli wykonać tyle, ile
udało się nam zrobić w kończącej się kadencji. Jedynym
drogowskazem będzie dla
mnie przyjęta jutro uchwała
programowa.
Z sali padło pytanie o elastyczny

czas pracy. Odpowiadając, Piotr
Duda podkreślił, że „S” wypracowała zasadę, że w zakładach
pracy, w których jest związek,
pracodawca czas pracy musi
z nim ustalać (jeśli ma być elastyczny). To powinno zmobilizować pracowników, aby zakładali
organizację zakładową.
– Nadszedł już czas, żebyśmy
promowali bycie w związku zawodowym
– podkreślił. Po ogłoszeniu wyników delegaci odśpiewali przewodniczącemu „Sto lat”.
Źródło: Komisja Krajowa
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Są 4 wnioski o areszt dla zatrzymanych 15 października br.,
przez białostockie CBA i Policję
ws. wyłudzeń przez międzynarodową grupę 150 mln VAT na
obrocie 300 tys. telefonów komórkowych, srebrem i platyną
w latach 2015-2016.

Prezydent w Niemczech

Sprostowanie

Przebywający z wizytą w Niemczech Prezydent Andrzej Duda z małżonką zostali we wtorek powitani przed Pałacem Bellevue przez Prezydenta Franka-Waltera Steinmeiera i jego małżonkę. Po złożeniu wpisów
w księdze pamiątkowej i ceremonii oficjalnego powitania, Prezydenci
rozmawiali „w cztery oczy”. Następnie politycy spotkali się z mediami.
Andrzej Duda spotkał się również z kanclerz Angelą Merkel.
Źródło: tysol.pl

W numerze 41 Głosu Związkowca z 12 października br., na
stronie 4, w tabelce podaliśmy
informację, że STOKROTKA należy do polskiego kapitału, a właściwie należy do litewskiego. Za
błąd redakcja przeprasza.

Źródło: Newsweek
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19. Akcja Polacy-Rodakom
Paczki Świąteczno-Noworoczne dla Polaków
na Ukrainie i Białorusi
W związku ze 100-leciem Odzyskania Niepodległości, Sejm
RP podjął 23 października decyzję, że 12 listopada będzie
wolny od pracy. Zatem świętujemy w tym roku dłużej
i cieszymy się wolnością.

Zapraszamy od 15 października do 3 grudnia 2018 r. w każdy
poniedziałek, wtorek, środę, czwartek oraz piątek w godz.
11.30 do 16.00. (w dniu 2 listopada - nieczynne)
Zbieramy: słodycze, kakao, konserwy mięsne oraz tłuszczowomięsne (metalowe lub plastikowe opakowania), makaron, cukier, kaszę, ryż, mleko w proszku itp., a także zabawki.

ADRES ZBIÓRKI
Ul. Królewska 15, 20-109 Lublin,
Zakład Doskonalenia Zawodowego.
Szczegółowe informacje: tel. 509-714-966,
www.stanislawgogacz.pl
Akcji patronuje Stanisław Gogacz Senator RP
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