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Kalendarium czyli: co? gdzie? kiedy?
3.10.2019 Spotkanie z v-ce Przew.
KK NSZZ Solidarność

W siedzibie Zarządu Regionu Gorzów NSZZ Solidarność działacze
związkowi z Naszego Regionu spotkali się z V-ce Przewodniczącym
Komisji Krajowej NSZZ Solidarność Tadeuszem Majchrowiczem. W
spotkaniu uczestniczył Poseł RP Jarosław Porwich.

W ostatniej drodze ŚP Kornela Morawieckiego uczestniczyli między
innymi prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki, wicepremierzy Jarosław Gowin i Piotr Gliński, a także marszałkowie Sejmu i Senatu Elżbieta Witek i Stanisław Karczewski, Delegacje
NSZZ Solidarności z całego kraju wraz z pocztami sztandarowymi.
„Solidarność” nigdy nie zapomni jak wiele Polska zawdzięcza zmarłemu liderowi „Solidarności Walczącej”, dlatego nie mogło nas zabraknąć w jego ostatniej drodze.

Niestety na pogrzebie zabrakło liderów opozycji oraz byłych
Tematy oraz pytania dotyczyły najważniejszych spraw jakimi
prezydentów RP…
zaabsorbowana jest Komisja Krajowa. Oto niektóre z nich:-rozwój
związku, -emerytury stażowe, -prasa związkowa (Tygodnik Solidarność), -elektroniczna legitymacja związkowa, -karty lojalnościowe dla
członków związku, -odmrożenie odpisu na Zakładowy Fundusz
Świadczeń Socjalnych, -zwolnienie z opodatkowania składek
związkowych, -przyszłość ośrodków będących w posiadaniu związku,
-powstawanie struktur w służbach mundurowych, -wybory parlamentarne, -przygraniczne spotkania sekcji młodych, -pogrzeb Kornela
Morawieckiego.

5.10.2019 Pogrzeb Kornela Morawieckiego

5.10.2019 Bartosz Zmarzlik
Mistrzem Świata na żużlu !!!
W Warszawie w Katedrze Polowej Wojska Polskiego. o godz. 12 odbyła
się msza żałobna za zmarłego 30 września 2019 r. Kornela Morawieckiego legendarnego opozycjonisty z czasów PRL, założyciela
„Solidarności Walczącej”, posła na Sejm VIII kadencji.
Liturgii przewodniczył abp Marek Jędraszewski , który w
wygłoszonej homilii wspomniał niezłomne życie śp. marszałka seniora.

Po godz. 15 na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach rozpoczęła się
ceremonia pogrzebowa marszałka seniora Sejmu VIII kadencji.
Pogrzeb miał charakter państwowy.

To był najważniejszy dzień w życiu Bartosza Zmarzlika-zawodnika
Stali Gorzów Wlkp. W sobotę podczas Grand Prix (GP) Polski w Toruniu obronił przewagę nad Emilem Sajfutdinowem i Leonem Madsenem , i został Mistrzem Świata na żużlu. Tym samym został trzecim
Polakiem, który zdobył ten zaszczytny tytuł (1973 r.- Jerzy Szczakiel,
2010 r. Tomasz Gollob)
(Ciąg dalszy na stronie 3)
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Nieprawdopodobna noc dla mnie. Jesteście niesamowici. Zrobiłem to dla
Polski, dla Was, dziękuję za przybycie. Presja była za duża. Jechałem jak
w slow-motion, jakbym jechał dziesięć wyścigów. Mówiłem "jedź motorku, jedź". Zawdzięczam to rodzicom, dziadkom. Bez nich nie byłbym w
tym miejscu” - mówił wzruszony Zmarzlik.

(Ciąg dalszy ze strony 2)

Wracając do zwodów w Toruniu.
To było wielkie szaleństwo na toruńskiej Motoarenie.
Nadkomplet publiczności (bilety zostały wyprzedane miesiąc przed zawodami) oglądał piękne trzymające prawie do końca w napięciu zawody.
Bartosz Zmarzlik rozpoczynał ostatnie zawody indywidualnych mistrzostw świata jako lider klasyfikacji. Przed ostatnią rundą GP w Toruniu Zmarzlik miał 7 punktów przewagi nad drugim w klasyfikacji
generalnej Emilem Sajfutdinowem z Rosji i 9 nad trzecim Leonem
Madsenem z Danii.

Bartosz Zmarzlik

Bieg finałowy GP Polski w Toruniu nie miał już znaczenia dla końcowej
klasyfikacji GP. Madsen koncertowo rozegrał start i pewnie pojechał po
zwycięstwo. Sajfudinow dojechał drugi. Zmarzlik walczył z Iversenem o
miejsce na podium. Ostatecznie Polak zajął czwarte miejsce, ale i tak
został głównym bohaterem wieczoru.
Wyniki GP Polski w Toruniu
1. Leon Madsen 21 (3,3,3,3,3,3,3), 2. Emil Sajfutdinow 15 (3,3,0,3,2,2,2),
3. Niels Kristian Iversen 11 (3,2,2,1,0,2,1), 4. Bartosz Zmarzlik 14
(3,2,2,1,3,3,0), 5. Jason Doyle 11 (2,3,2,2,1,1), 6. Tai Woffinden 9
(1,0,3,3,1,1), 7. Antonio Lindbaeck 7 (2,0,0,2,3,0), 8. Fredrik Lindgren 7
(1,1,3,0,2,0), 9. Artiom Łaguta 7 (1,2,3,1,0), 10. Martin Vaculik 7
(2,3,1,1,0), 11. Maciej Janowski 7 (2,1,1,0,3), 12. Janusz Kołodziej 6
(0,1,1,3,1), 13. Adrian Miedziński 6 (0,2,0,2,2), 14. Patryk Dudek 4
(0,0,2,0,2), 15. Matej Zagar 4 (0,1,1,2,0), 16. Robert Lambert 2 (1,0,0,0,1).
Klasyfikacja generalna Indywidualnych Mistrzostw Świata na żużlu:
1. Bartosz Zmarzlik (Polska) - 132, 2. Leon Madsen (Dania) - 130, 3.
Emil Sajfutdinow (Rosja) - 126, 4. Fredrik Lindgren (Szwecja) -105, 5.

Leon Madsen

Kto zostanie mistrzem świata rozstrzygnęło się dopiero w drugim półfinale
GP Polski. Bezbłędny tego dnia Leon Madsen ciułał punkty i przed półfinałami przewaga B. Zmarzlika zmalała do 5 punktów.
Zwyciężając w drugim półfinale B. Zmarzlik zapewnił sobie tytuł Mistrza Świata i przed wielkim finałem Grand Prix Polski w Toruniu
został najlepszym zawodnikiem globu!

Martin Vaculik (Słowacja) - 95, 6. Maciej Janowski (Polska) - 87, 7.
Jason Doyle (Australia) - 84, 8. Patryk Dudek (Polska) - 79, 9. Matej
Zagar (Słowenia) - 78, 10. Niels Kristian Iversen (Dania) - 77, 11. Artiom
Łaguta (Rosja) - 76, 12. Antonio Lindbaeck (Szwecja) - 63, 13. Tai Woffinden (Wlk. Brytania) - 60, 14. Janusz Kołodziej (Polska) - 57, 15. Robert Lambert (Wlk. Brytania) - 39, 16. Max Fricke (Australia) - 36.

Loon Madsen

Bartosz Zmarzlik

Emil Sajfudinow

Radość była szalona, były łzy wzruszenia oraz Mazurek Dąbrowskiego.
Czekaliśmy na to wiele lat, ale w końcu doczekaliśmy się trzeciego, żużlowego mistrza świata z Polski! Po wygranym półfinale, który dał Polakowi
mistrzostwo rozpoczęło się prawdziwe szaleństwo. Zmarzlik biegał jak
szalony, przybiegł cieszyć się razem ze swoją rodziną i narzeczoną, a
później nie zabrakło chwil wzruszenia, gdy łzy napłynęły mu do oczu
podczas wywiadów!

(Ciąg dalszy na stronie 4)
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11.10.2019
Bronisław Żurawiecki
odznaczony
medalem 100 lecia
Odzyskania Niepodległości.

uczestnikami. I jakby kontynuacją tych rozważań był koncert organowy,
płynący z „wnętrza” instrumentu znanego na całym świecie.

Bronisław Żurawiecki wieloletni
działacz NSZZ "Solidarność" w
Gorzowie, szef Podziemnego Radia
"Solidarność" działającego w Gorzowie w latach 80-tych, późniejszy przewodniczący gorzowskiego Zarządu
Regionu NSZZ "Solidarność",
uhonorowany został przez premiera
Mateusza Morawieckiego Medalem
100 lecia Odzyskania Niepodległości.

Medal B.Żurawieckiemu wręczył wicewojewoda lubuski
Wojciech Perczak. (zdjęcie powyżej)
Bronisław Żurawiecki w 2006 roku został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, a w czerwcu 2009 roku otrzymał godność Honorowego Obywatela Miasta Gorzowa. Od 2001 roku jest na
rencie.

Organy katedralne z 1669 r.

Pielgrzymkę zakończył wspólny posiłek, kawa, ciasto oraz Koronka do
Miłosierdzia Bożego.

14.10.2019 Wybory Parlamentarne.

12.10.2019 Pielgrzymka Energetyków
do Kamienia Pomorskiego

Pracownicy, emeryci i renciści z GK Enea w tym roku pielgrzymowali do
Kamienia Pomorskiego.

Wybory do Sejmu.

Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła, że na wszystkie listy kandydatów
na posłów oddano łącznie 18 470 710 ważnych głosów.

W tym roku Pielgrzymi nawiedzili Konkatedrę Najświętszej Marii Panny, św. Jana Chrzciciela i św. Faustyna biskupa i jednocześnie kościół
parafii rzymskokatolickiej św. Ottona
Uroczystości rozpoczęły się od Mszy Św.w intencji Pielgrzymów i
wszystkich Pracowników Enei. Liturgię odprawił ks. kan. Zbigniew
Rzeszótko, diecezjalny duszpasterz Ludzi Pracy, a jednocześnie kapelan
Oddziału Terenowego Katolickiego Stowarzyszenia Energetyków
„Nazaret” w Szczecinie, w koncelebrze z ks. kan. Dariuszem
Żarkowskim, proboszczem parafii św. Ottona gdzie gościliśmy.
Na zakończenie Eucharystii był czas na podziękowania, kwiaty, życzenia,
pozdrowienia i chwilę refleksji nad darami tej Eucharystii, której byliśmy

(Ciąg dalszy na stronie 5)
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Lubuskie -Wybory do Sejmu

Wygrywa PiS przed Koalicją Obywatelską i SLD
Wybory parlamentarne 2019. Wszystko jasne. W wyborach do Sejmu PiS
w Lubuskiem dostaje ponad 34 proc., a Koalicja Obywatelska ponad
31 proc. Oba ugrupowania mają po czterech posłów, SLD-Lewica
dwóch, po jednym PSL i Konfederacja. W niedzielnych wyborach do
Sejmu wygrał PiS, na który zagłosowało 150 tys. Lubuszan, o 13 tys.
więcej niż na Koalicję Obywatelską. Oba ugrupowania nie mogą być
jednak zadowolone. Cztery lata temu wprowadziły po pięciu posłów, teraz
po czterech.
Do Sejmu wraca Lewica, dostaje ponad 15 proc. i będzie miała dwoje
posłów. Po jednym pośle wprowadzają PSL i Konfederacja.
Oto 12 posłów z woj. lubuskiego:
PiS – Marek Ast, Władysław Dajczak, Elżbieta Płonka i Jerzy
Materna.
KO – Tomasz Aniśko, Waldemar Sługocki, Krystyna Sibińska i Katarzyna Osos.
SLD-Lewica – Anita Kucharska-Dziedzic, Bogusław Wontor.
PSL – Jolanta Fedak.
Konfederacja – Krystian Kamiński.
PiS – 34,3 proc. – 150,2 tys. głosów,
Koalicja Obywatelska – 31,3 proc. – 136,9 tys. głosów,
SLD-Lewica – 15,6 proc. – 68,3 tys. głosów,
PSL – 11,6 proc. – 50,9 tys. głosów,
Konfederacja – 7,2 proc. – 31,5 tys. głosów.

LUBUSCY PARLAMENTARZYŚCI

Na Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość zagłosowało 8 051 935
osób, czyli 43,59 procent wyborców.
Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL
Zieloni zdobył 5 060 355 głosów czyli 27,40 proc. poparcia.
Na kandydatów Komitetu Wyborczego Sojusz Lewicy Demokratycznej
głosowało 2 319 946 osób, co stanowi 12,56 procent wyborców.
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe poparło 1 578 525 wyborców, czyli 8,55 proc. głosujących.
Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość otrzymał 1
256 953 głosów, czyli 6,81 proc. poparcia.
Pozostałe komitety nie przekroczyły 5-procentowego progu wyborczego. KWW Bezpartyjni Samorządowcy otrzymał 144 773 głosów, czyli
0,78 procent poparcia. KWW Mniejszość Niemiecka - 32 094 głosy - 0,17
procent. KW Skuteczni Piotra Liroya-Marca - 18 918 głosów - 0,10 procent. KW Akcja Zawiedzionych Emerytów Rencistów - 5 448 głosów 0,03 procent. KW Prawica - 1 765 głosów - 0,01 procent.

Wybory do Senatu.

Z danych Państwowej Komisji Wyborczej wynika, że w Senacie większość będzie miała opozycja. Kandydaci z list PiS zdobyli 48 mandatów.
Jeden mandat przypadł Lidii Staroń, która nie miała konkurenta z PiS.
Kandydaci Koalicji Obywatelskiej zdobyli 43 mandaty senackie, PSL trzy, a SLD - dwa. Trzy przypadły kandydatom sympatyzującym z
opozycją, ale startującym z własnych komitetów.
Frekwencja była rekordowa i 61,74 %

(Ciąg dalszy na stronie 6)

(Ciąg dalszy ze strony 5)
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16.10.2019 Kolejna rocznica wyboru JP II

Na Naszego Kandydata do Sejmu Jarosława Porwicha głos
oddało 4280 osób. Niestety w Naszym Regionie okazało się to za
mało żeby otrzymać mandat Posła na Sejm RP.

„Bardzo dziękuję wszystkim za olbrzymią pomoc w kampanii.
Bardzo dziękuję Wam za wszystkie oddane na mnie głosy, które
nie zostały zmarnowane, bo oddane zostały na ekipę pozytywnie
zmieniającą Polskę i służącą Polakom.
Zapewniam, że to nie koniec mojego zaangażowania w sprawy
Naszej Ojczyzny. Raz jeszcze dziękuję Wam za zaufanie. Możecie
na mnie zawsze liczyć”.

41 lat temu o 18.18 nad Kaplicą Sykstyńską uniósł się biały dym, a
kardynał Felice ogłosił światu: "Habemus Papam!". Tak metropolita
krakowski został 264 następcą św. Piotra. Kardynał Karol Wojtyła
jako pierwszy Polak, również jako pierwszy od 455 lat biskup Rzymu,
niebędącym Włochem, zostając wybranym na papieża, rozpoczął swój
niezwykły pontyfikat! Kardynał Wojtyła przybrał imię Jan Paweł II.
Papież Polak zasiadał na Stolicy Piotrowej blisko 27 lat. Jego pontyfikat
wywarł ogromny wpływ na losy Kościoła i świata.
Bez Niego nie dokonałaby się przemiana Europy. Nie byłoby " Solidarności". Nie runąłby mur berliński. Nie byłoby " aksamitnej rewolucji". Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 roku. Jego uroczystości
pogrzebowe na Placu Świętego Piotra były największą taką ceremonią w
dziejach. 1 maja 2011 roku. Jan Paweł II został beatyfikowany przez
Benedykta XVI, a 27 maja 2014 kanonizowany przez papieża
Franciszka.

Wyniki wszystkich kandydatów z województwa lubuskiego dostępne
są na naszej stronie internetowej- Menu-Aktualności.

Lubuskie -wybory do Senatu:

1.Okręg wyborczy nr 20 obejmował swoim zasięgiem powiaty: krośnieński, świebodziński, zielonogórski oraz Zieloną Górę.
Mandat uzyskał: Robert Dowhan (Koalicyjny KW Koalicja Obywatelska
PO .N IPL Zieloni) - 66,43 procent Zbigniew Kościk (KW Prawo i
Sprawiedliwość) - 33,57 procent
2.Okręg wyborczy nr 21 obejmował swoim zasięgiem powiaty: gorzowski, międzyrzecki, strzelecko-drezdenecki, słubicki,
sulęciński oraz Gorzów Wlkp. Mandat uzyskał: Władysław
Komarnicki (Koalicyjny KW Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni) 42,22 procent, Janusz Maksymowicz (KWW Janusz Maksymowicz) 5,09 procent, Marek Surmacz (KW Prawo i Sprawiedliwość) - 29,28
procent, Anna Synowiec (KWW Anny Synowiec) - 23,41 procent
3.Okręg wyborczy nr 22 obejmował swoim zasięgiem powiaty:
nowosolski, wschowski, żagański i żarski. Mandat uzyskał: Wadim
Tyszkiewicz (KWW Wadim Tyszkiewicz) - 51,90 procent, Klaudiusz
Balcerzak (KW Prawo i Sprawiedliwość) - 31,50 procent, Robert Paluch (KWW Robert Paluch) - 16,61 procent.

LUBUSCY SENATOROWIE

Czy dzisiejsza Polska pamięta o tym co podczas wielu pielgrzymek do Polski przekazywał nam Nasz Wielki Rodak?

(Ciąg dalszy na stronie 7)
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19.10.2019 Kolejna rocznica
zamordowania Naszego Patrona

35 lat temu został porwany i bestialsko zamordowany przez funkcjonariuszy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Duszpasterz Solidarności
ksiądz Jerzy Popiełuszko .
Ksiądz Popiełuszko to jeden z najważniejszych, najczystszych symboli
księdza, patrioty oraz człowieka, który niósł ludziom nadzieję i odwagę w
ciężkich czasach komunizmu.

Poniżej krótki Jego życiorys :
Ksiądz Jerzy Popiełuszko urodził się 14 września 1947 roku we wsi
Okopy koło Suchowoli na Podlasiu. Jego rodzice, Marianna i Władysław,
prowadzili gospodarstwo rolne. Od 1961 roku Jerzy uczył się w liceum w
Suchowoli. W szkole nauczyciele charakteryzowali Go jako ucznia przeciętnie zdolnego, ale ambitnego. Typ samotnika. Od dzieciństwa był ministrantem. O tym, że odpowiedział na powołanie kapłańskie, powiadomił
w czasie balu maturalnego. Po maturze w 1965 roku wstępił do Wyższego Seminarium Duchownego w Warszawie. Na początku drugiego roku
studiów został wcielony do wojska. W latach 1966-68 odbył zasadniczą
służbę wojskową w specjalnej jednostce dla kleryków w Bartoszycach.
Przypomnijmy, że wcielanie kleryków do wojska (wbrew umowie państwa
z Kościołem z 1950 r.) było szykaną władz komunistycznych wobec Kościoła i niepokornych biskupów. Planowano, że poprzez przemyślny system indoktrynacji prowadzonej przez wyselekcjonowaną kadrę oficerów
uda się skłonić kleryków do porzucenia studiów w seminariach. Kleryk żołnierz Jerzy Popiełuszko wyróżniał się wielką odwagą w obronie swoich przekonań, co powodowało różne szykany. Po powrocie z wojska kleryk Jerzy ciężko zachorował. Odtąd do końca życia będzie borykał się z
kłopotami zdrowotnymi. 28 maja 1972 r. został kapłanem, przyjąwszy
święcenia z rąk Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Na obrazku
prymicyjnym zapisał znamienne słowa: „Posyła mnie Bóg, abym głosił
Ewangelię i leczył rany zbolałych serc”. Ks. Jerzy pełnił posługę kapłańską w parafiach: p.w. Św. Trójcy w Ząbkach i p.w. Matki Bożej Królowej
Polski w Aninie oraz p.w. Dzieciątka Jezus na Żoliborzu. W posłudze
duszpasterskiej szczególnie upodobał sobie pracę z dziećmi i młodzieżą W
roku akademickim 1979/80 pracował w Duszpasterstwie Akademickim

Św. Anny. Prowadził konwersatorium dla studentów medycyny. Z końcem
roku 1978 Ks. Jerzy został mianowany duszpasterzem średniego personelu medycznego. Ostatnim miejscem pracy ks. Jerzego, od 20 maja 1980 r.,
była parafia p.w. Św. Stanisława Kostki. Jako rezydent prowadził duszpasterstwo średniego personelu medycznego, a od sierpnia 1980 r. zaangażował się w powstające Duszpasterstwo Ludzi Pracy. W październiku 1981 r.
został mianowany diecezjalnym duszpasterzem służby zdrowia i
kapelanem Domu Zasłużonego Pracownika Służby Zdrowia.
Czasem przełomu w życiu Ks. Jerzego stało się lato 1980 r. Niedziela 31
sierpnia. Delegacja strajkujących hutników prosi Księdza Kardynała
Wyszyńskiego o przybycie księdza do huty. Kapelan Księdza Prymasa
przyjechał do kościoła Św. Stanisława Kostki. W zakrystii zwrócił się z
prośbą do ks. Czarnoty, który jednak przygotowywał się do odprawiania
Mszy Św. Wtedy zgłosił się ks. Popiełuszki, który przyjął propozycję i
równolegle zaangażował się w Duszpasterstwo Ludzi Pracy. Oto jak
sam Ks. Jerzy wspominał wydarzenia tego dnia: „Tego dnia i tej Mszy
św. nie zapomnę do końca życia. Szedłem z ogromną tremą. Już sama
sytuacja była zupełnie nowa. Co zastanę? Jak mnie przyjmą? Czy
będzie gdzie odprawiać? Kto będzie czytał teksty? Śpiewał? Takie,
dziś może naiwnie brzmiące pytania, nurtowały mnie w drodze do
fabryki. I wtedy przy bramie przeżyłem pierwsze wielkie zdumienie.
Gęsty szpaler ludzi - uśmiechniętych i spłakanych jednocześnie. I oklaski. Myślałem, że ktoś ważny idzie za mną. Ale to były oklaski na powitanie pierwszego w historii tego zakładu księdza przekraczającego
jego bramy. Tak sobie wtedy pomyślałem - oklaski dla Kościoła, który
przez trzydzieści lat wytrwale pukał do fabrycznych bram. Niepotrzebne były moje obawy - wszystko było przygotowane: ołtarz na
środku placu fabrycznego i krzyż, który potem został wkopany przy
wejściu, przetrwał ciężkie dni i stoi do dzisiaj otoczony cięgle świeżymi
kwiatami, i nawet prowizoryczny konfesjonał. Znaleźli się także lektorzy. Trzeba było słyszeć te męskie głosy, które niejednokrotnie przemawiały niewyszukanymi słówkami, a teraz z namaszczeniem czytały
święte teksty. A potem z tysięcy ust wyrwało się jak grzmot: Okazało
się, że potrafią też i śpiewać o wiele lepiej niż w świątyniach.”
Od tego spotkania przy ołtarzu rozpoczęła się duchowa przyjaźń hutni-

ków z Ks. Jerzym. O godz. 10.00, co niedziela, odprawiał dla nich Mszę
Św. Spotykał się z nimi regularnie, co miesiąc. Zorganizował swoistą
"szkołę" dla robotników. Prowadził dla nich katechezę, ale także poprzez
cykle wykładów chciał pomóc im zdobyć wiedzę z różnych dziedzin historii Polski i literatury, społecznej nauki Kościoła, prawa, ekonomii, a
nawet technik negocjacyjnych Ks. Jerzy Popiełuszko uczestniczył we
wszystkim, co było radością czy smutkiem hutników. 25 kwietnia 1981 r.
odbyła się podniosła uroczystość poświęcenia sztandaru "Solidarności"
Huty "Warszawa". Mszę Św. celebrował Ks. Biskup Zbigniew
Kraszewski.

(Ciąg dalszy na stronie 8)
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Duchowny został pochowany przy kościele św. Stanisława Kostki,
gdzie był wikarym. Miejsce to jest do dziś celem licznych pielgrzymek.

16.08.2019 Warszawa Żoliborz -Grób Jerzego Popiełuszki

Po wprowadzeniu stanu wojennego i delegalizacji NSZZ Solidarność od
lutego 1982 r. ks. Jerzy celebruje msze św. za ojczyznę (było ich razem
26), we wrześniu 1983 roku Ks. Jerzy zorganizował pielgrzymkę robotników Huty „Warszawa” na Jasną Górę. Za rok do Częstochowy będą
pielgrzymować już robotnicy z różnych części Polski. Idea Ks. Jerzego
przerodziła się w coroczną ogólnopolską Pielgrzymkę Ludzi Pracy na
Jasną Górę.
Działania ks. Jerzego wywołały wściekłość ówczesnej władzy. Rządzący
urządza nagonkę. Od stycznia do czerwca 1984 roku był przesłuchiwany 13 razy. Szczególnie brutalne ataki były związane z oszczerczą kampanią prowadzoną przez ówczesnego rzecznika prasowego rządu Jerzego
Urbana (pod pseudonimem Jana Rema).
19 października 1984 roku Ks. Jerzy był zaproszony do Bydgoszczy.
Pomimo nalegań gospodarzy, postanowił wrócić do Warszawy jeszcze tego
samego wieczoru. W Bydgoszczy podczas rozważań tajemnic Różańca Św.
ostatnie zdanie wypowiedziane przez Ks. Jerzego brzmiało : „Módlmy
się, byśmy byli wolni od lęku, zastraszenia, ale przede wszystkim od żądzy
odwetu i przemocy”.
Na drodze do
Torunia, niedaleko
miejscowości Górsk,
samochód Księdza
Popiełuszki, prowadzony przez Waldemara Chrostowskiego, został zatrzymany przez
umundurowanych
milicjantów ruchu
drogowego (w rzeczywistości funkcjonariuszy Służby
Bezpieczeństwa).
Waldemar Chrostowski został zmuszony do oddania kluczyków i przejścia do milicyjnego samochodu, tam skuto go kajdankami. Natomiast
Grzegorz Piotrowski i Waldemar Chmielewski zmusili Ks. Jerzego,
aby wysiadł z samochodu. Ogłuszyli Go silnym uderzeniem w głowę, zakneblowali usta i wrzucili do bagażnika. Odjechali. Przebieg wydarzeń,
które nastąpiły tej strasznej nocy, nie są do końca znany.
Ksiądz Jerzy został
bestialsko zamordowany w nocy z 19
na 20 października
1984 r.
Pogrzeb księdza
Jerzego Popiełuszki
w odbył się 3 listopada 1984 r.
Warszawie. Uroczystości pogrzebowe w
których uczestniczył
wielotysięczny tłum
przekształciły się w
wielką manifestację. Wszędzie były
widoczne transparenty zdelegalizowanej
wówczas
"Solidarności".

GÓRSK

Proces zabójców Ks. Jerzego rozpoczął się w Toruniu 27 grudnia 1984 r.
Już niebawem okazało się, że władze starannie wyreżyserowały jego
przebieg. Za pozwoleniem sędziów, często zamieniał się on w „sąd nad
Księdzem”. Padały oszczerstwa. Bezdusznie przyzwalano na bezczeszczenie pamięci o ofierze. Szczególnie arogancko zachowywał się główny
oskarżony, Grzegorz Piotrowski. Nie było w nim nawet śladu skruchy.
Sąd wydał wyrok skazujący Grzegorza Piotrowskiego i Adama Pietruszkę na 25, Leszka Pękalę na 15, a Waldemarowi Chmielewskiego
na 14 lat więzienia. Proces nie odpowiedział na najważniejsze pytanie: kto
wydał rozkaz zamordowania Księdza Jerzego?
Do dziś nie znamy na nie odpowiedzi …
W 1987 r. po osobistej interwencji ówczesnego Ministra Spraw
Wewnętrznych- Czesława Kiszczaka na mocy amnestii kary dla
wszystkich sprawców zostały złagodzone do 10, 15, 6 i 4,5 roku, co
miało stanowić nagrodę za utrzymanie przez nich w tajemnicy personaliów rzeczywistych mocodawców zbrodni.
Wszyscy skazani opuścili już więzienia. Morderca ks. Popiełuszki Grzegorz
Piotrowski skazany na 25 lat więzienia,
wyszedł na wolność po 11 latach, i do
października 2017 (ustawa dezubekizacyjna) dostawał 3900 zł emerytury, dorabiał sobie jako dziennikarz , pisał pod kobiecymi pseudonimami (Dominika Nagel i
Anna Tarczyńska) dla "Faktów i Mitów”. Teksty Piotrowskiego o Kościele
ociekały nienawiścią do duchownych, co
widać już po samych tytułach: "Macharski
cappo di tutti capi", "Kuria twoja mać",
"Stan wysokiego Rydzyka", "Ksiądz żywemu nie przepuści", "Biskup w zalotach". Grzegorz Piotrowski obecnie
nazywa się Grzegorz Pietrzak. Mieszka w Łodzi – jak na ironię losu przy ulicy Organizacji Wolność i
Niezawisłość.
Wkrótce po śmierci ksiądz Jerzy Popiełuszko został powszechnie uznany
za męczennika okresu komunizmu. W 1997 roku, za pontyfikatu Jana
Pawła II, rozpoczął się jego proces beatyfikacyjny. Papież Polak wielokrotnie wspominał księdza Popiełuszkę w czasie audiencji generalnych w
Watykanie oraz podczas pielgrzymek do ojczyzny. Ksiądz Jerzy Popiełuszko został beatyfikowany 6 czerwca 2010. Na ołtarze wyniósł go
Benedykt XVI. Aktualnie czekamy na kanonizację błogosławionego księdza Jerzego. Pozytywnie zakończyła się procedura badania nie dającego się
wyjaśnić naukowo uleczenia Francuza Francoisa Audelana, śmiertelnie
chorego na białaczkę za wstawiennictwem księdza Jerzego.
31.08.2014 r. Z upoważnienia Ojca Świętego Franciszka, Kongregacja
Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów podjęła decyzję o ustanowieniu
bł. ks. Jerzego Popiełuszki patronem Niezależnego Samorządnego
Związku Zawodowego "Solidarność”
Dzień śmierci bł. ks. J. Popiełuszki dzięki inicjatywie poselskiej Prawa i
Sprawiedliwości w 2018 r. został ustanowiony Narodowym Dniem
Pamięci Duchownych Niezłomnych. Nowe święto państwowe które obchodzone będzie co
roku 19 października ma być wyrazem
hołdu dla duchownych, którzy swoją
postawą "dawali
wyraz wierze w
Jezusa Chrystusa,
ale też męstwu i
niezłomnej postawie
patriotycznej".
(Ciąg dalszy na stronie 9)
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23-24.10.2019 Obradowała WRDS
województwa lubuskiego.

W Kolesinie na kolejnym w tym roku posiedzeniu spotkali się Członkowie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego województwa lubuskiego (WRDS). Niestety kolejny już raz podczas obrad wystąpił problem
związany z brakiem kworum. Tym razem brak reprezentatywności
wystąpił po stronie rządowej i samorządowej. Skutkowało to tym, że
Rada nie mogła przyjąć stanowiska w sprawie regulacji dotyczących rynku
pracy w kontekście zatrudniania cudzoziemców. Stanowisko to miało być
przyjęte 27 lutego 2019 roku!!! Niestety brak kworum na kolejnych posiedzeniach WRDS uniemożliwia jego przyjęcie. Postępowanie strony rządowej i samorządowej podczas planowania dzisiejszego zebrania jest bardzo dziwne, najpierw potwierdzają uczestnictwo w obradach WRDS, a
później na nie się nie stawiają…
Strona związkowa i przedstawiciele pracodawców pochylili się nad w/w
projektem i po 1,5 godzinnej miejscami burzliwej dyskusji udało się
uzgodnić uchwałę zawierającą treść projektu stanowiska, które zostanie przedstawione stronie rządowej i samorządowej.

Pozostałe tematy poruszane na posiedzeniu WRDS:
1. Zatrudnianie obcokrajowców w województwie lubuskim oraz procedury z tym związane. Reprezentanci:- Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, -Wojewódzkiego Urzędu Pracy , -Państwowej Inspekcji Pracy, Okręgowego Inspektoratu Pracy przedstawili informację dotyczącą tej
tematyki.
2.Wykluczenie komunikacyjne. Przedstawiciele władz: Urzędu Marszałkowskiego, Przewozów Regionalnych, PKS-u, Starostwa Powiatowego w
Słubicach, Urzędu Miasta Świebodzin, Urzędu Gminy Bledzew przedstawili diagnozę sytuacji oraz pomysły mające ograniczyć wykluczenie komunikacyjne w naszym województwie. Program rządowy nie rozwiąże
wszystkich problemów jednak może pomóc ograniczyć wykluczenie komunikacyjne w małych gminach. Rada wspierać będzie wszystkie działania, które będą ograniczać to patologię.
3.Infrastruktura drogowa w województwie lubuskim. Członkowie
Rady zapoznali się aktualnym stanem infrastruktury drogowej oraz planami związanymi z jej rozbudową .

25.10.2019 W Enea Centrum
nie tylko o tabeli płac zasadniczych.

W Poznaniu spotkały się strony dialogu społecznego w Enea Centrum
(EC). Tematyka spotkania:
1. Limit skierowań do sanatorium na 2020 r. Na podstawie rozliczenia z
3 ostatnich lat uzgodniono limit -100 skierowań dla Pracowników, którzy
zechcą skorzystać z profilaktyki sanatoryjnej w 2020 r.
2.Dni dodatkowo wolne za święta przypadające w soboty. Święta 15
sierpnia i 26 grudnia w 2020 r. przypadają w soboty. Uzgodniono, że za te
dni dodatkowymi dniami wolnymi będą 13 sierpień i 24 grudzień 2020 r.
3.Protokół dodatkowy do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy Enea S.A. (ZUZP) Uzgodniono:- Zasady budowy tabeli płac zasadniczych. Zmniejszono ilość kategorii zaszeregowania z 12 do 9. Zaktualizowano współczynniki normatywne oraz podstawę tworzenia tabeli -na
dzień wejścia w życie tabeli (propozycja 1.01.2020) stawki płac zasadniczych będą jak w Enea Operatorze w 2019 r. w pierwszych 9 kategoriach.
Dopasowano do specyfiki Spółki wykazy stanowisk na których prowadzona jest praca zmianowa i w porze nocnej oraz obowiązuje zadanio-

wy system pracy. Uzgodniono taryfikator kwalifikacyjny oraz wymagania kwalifikacyjne na poszczególnych stanowiskach. Parafowana treść
protokołu dodatkowego zostanie przesłana do stron ZUZP w Enea S.A.
4.Regulamin Pracy. Strona pracodawcy przedstawiła poprawiony projekt
nowego Regulaminu Pracy, który zostanie przesłany związkom zawodowym. Do 15 listopada można zgłosić ewentualne uwagi do przedstawionego dokumentu.

5. Porozumienie o stosowaniu ZUZP Enea S.A. Zarząd zgodził się z
propozycją strony społecznej -podjęcie działań mających na celu zawarcie
porozumienie w tym temacie.
6. Nagroda-premia na Święta Bożego Narodzenia. Zarząd zasugerował
podjęcie tego tematu na szczeblu Grupy Kapitałowej.
7.Parkingi dla Pracowników EC. Zostanie przeprowadzona wizja lokalna, po której dostaniemy odpowiedź na nasze wystąpienie w tym temacie,
ze wskazaniem proponowanego rozwiązania.
8. Termin następnego spotkania. Wstępnie uzgodniono 27 listopada
2019 r.

25.10.2019 Wspólna Działalność Socjalna
w GK Enea.

Przedstawiciele związków zawodowych spotkali się w Poznaniu z Administratorem Wspólnej Działalności Socjalnej (WDS) Spółek GK Enea.
Głównym tematem rozmów było uzgodnienie sposobu wydatkowania
dodatkowych środków (od sierpnia 2019 podniesiony został odpis na
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) .
Strony ustaliły , że kwota zwiększonego odpisu zasili rezerwy dla poszczególnych obszarów zgodnie z przyjętym planem przychodów i
wydatków na ZFŚS. Obszar gorzowski powiększy tym samym swoją
rezerwę o kwotę blisko 35 tys. złotych.
W dalszej części spotkania Administrator Wspólnej Działalności Socjalnej
(WDS) przedstawił stronie społecznej propozycję doprecyzowania zapisów Regulaminu WDS , który będzie obowiązywać w okresie od marca
2020 do marca 2021. Zapisy te mają na celu jednoznaczne określenie
zasad korzystania i rozliczania dofinansowania w zakresie : oświadczeń o dochodach , wypoczynku dzieci i młodzieży , indywidualnych zajęciach sportowo-rekreacyjnych , wypoczynek emerytów.
Część przedstawionych propozycji otrzymało akceptację strony społecznej , pozostałe wymagające dokładniejszej analizy, będą tematem do omówienia na następnym spotkaniu .

29.10.2019 Obradował Zarząd Regionu Gorzów
NSZZ Solidarność.
W siedzibie związku w Gorzowie Wlkp. na kolejnym w tym roku posiedzeniu spotkali się członkowie Zarządu Regionu Gorzów NSZZ
Solidarność (ZRG). Tematyka obrad:
1. Odczytano i przyjęto protokół z ostatniego zebrania ZRG (24 wrzesień 2019 r.).
2.Spotkanie z v-ce przew. Komisji Krajowej NSZZ Solidarność (KK)
Tadeuszem Majchrowiczem, posiedzenie KK NSZZ Solidarność w
Jarnołtówku, Zjazd Delegatów Gorzowskich Gazowników .
(Ciąg dalszy na stronie 10)

str. 10 / Pod Napięciem 208 / 10 / 2019
handlowe, którym stworzono w naszym kraju warunki do prowadzenia
biznesu, o jakich rodzimi przedsiębiorcy mogli tylko pomarzyć. Dane
GUS sporządzone na podstawie rejestru REGON wskazują, że tylko w
2017 roku z rynku zniknęło ponad 17 tys. małych sklepów zatrudniających do 9 pracowników. W następnym roku, kiedy ustawa ograniczająca niedzielny handel weszła w życie, zamknięto już znacznie mniej, bo 11
tys. niewielkich placówek handlowych. W roku 2019 według danych z
sierpnia liczba małych sklepów spadła zaledwie o 54 w porównaniu do
sierpnia rok wcześniej. To oznacza, że proces masowej likwidacji drobnego handlu został niemal całkowicie zahamowany. Co więcej, dane wskazują, że na koniec roku liczba niewielkich placówek handlowych może
być większa niż rok wcześniej. Byłaby to pierwsza taka sytuacja od
wielu lat.
====================================================

(Ciąg dalszy ze strony 9)

Wiersz Henryka

Postanowienie
Przewodniczący ZRG Waldemar Rusakiewicz zdał relacje ze spotkań w
których uczestniczył.
3.Posiedzienie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego (WRDS).
Przedstawiciele ZRG w WRDS przedstawili tematykę obrad posiedzenia
jakie odbyły się w Kolesinie.
4.Wybory parlamentarne 13.10.2019 r. Omówiono rozstrzygniecia wyborcze oraz wynik jaki uzyskał Nasz Kandydat Jarosław Porwich.
5.Fundusz Wspierania Zadań Statutowych Związku. W tym temacie
przyjęto uchwałę skierowaną do KK.
6. Pielgrzymka do Rzymu. Przedstawiono program pielgrzymki, która
ma się odbyć się w dniach 15-22.04.2020 r. Osoby chętne mogą się zgłaszać do ZRG.
7.Sytuacja w zakładach pracy regionu. Zwolnienia w Stilonie, -Protest
Pracowników Poczty. Omówiono sytuację w tych zakładach.
8. Sprawy różne: -Wojewódzkie Obchody Narodowego Święta Niepodległości -przedstawiono program i zachęcono do udziału w tych uroczystościach, -Zakup nowego samochodu -wstępnie zasygnalizowano
taką potrzebę (obecnie eksploatowany ma już 22 lata).-Opłatkowe spotkanie ZRG. przedstawiono propozycję wspólnego spotkania z Regionem
Zielonogórskim
=====================================================

Przegląd Prasy
===============================
Ograniczenie
handlu w
niedzielę
–lepsze wyniki sklepów

W pierwszym półroczu 2019 roku duże sklepy
zatrudniające więcej niż 50 osób zarobiły na
czysto o 727 mln zł więcej niż rok wcześniej. Tym samym nie spełniły
się czarne wizje przeciwników wolnych od pracy niedziel w handlu, którzy wieszczyli, że po ich wprowadzeniu markety będą likwidowane, a
dziesiątki tysięcy ludzi straci pracę. – Rzeczywistość brutalnie zweryfikowała wiarygodność tych pseudo-ekspertów, którzy wściekle atakowali
wolne niedziele. „Smutne jest tylko to, że ci ludzie nadal sprzedają w
mediach swoje wyssane z palca liczby i analizy, i niestety są one traktowane poważnie” – mówi Alfred Bujara, szef handlowej „Solidarności” i
inicjator obywatelskiego projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele.
Rośnie również sprzedaż małych sklepów. Jak wynika z publikowanych
przez Polską Izbę Handlu comiesięcznych raportów dotyczących obrotów
placówek handlowych o powierzchni do 300 metrów kwadratowych, obroty tych sklepów rosną nieprzerwanie od momentu wejścia w życie
ograniczenia handlu w niedziele. W lipcu ten wzrost wyniósł 6,2 proc
rok do roku.
Te dane nie powstrzymują jednak przeciwników wolnych niedziel od głoszenia tezy, że ograniczenie handlu w tym dniu spowodowało rzeź małych
sklepów. W marcu tego roku Związek Pracodawców i Przedsiębiorców
ogłosił, że z tego właśnie powodu swój biznes zamknęło 16 tys. drobnych
sklepikarzy. Choć później okazało się, że to klasyczny fake news nie poparty żadnymi twardymi danymi czy badaniami, nieszczęsne 16 tys.
nadal funkcjonuje w przestrzeni medialnej.
W rzeczywistości kondycja drobnego handlu po wejściu w życie ustawy o
wolnych niedzielach wygląda zupełnie inaczej. Od początku lat 90-tych
ubiegłego wieku małe sklepy były wypierane z rynku przez wielkie sieci

Gdy byłem młody i zielony,
Bywałem szczery ogromnie,
Nie tłamsiłem w sobie tajemnic,
O tym, co było o mnie.
Ludzie często są przewrotni,
Bo ciągle o kimś coś knują,
A adresaci takiej intrygi,
Gorycz tego zwykle odczują.

I nie dam się wniknąć,
W głąb mojej duszy,
Bo żadna wiara w człowieka,
Decyzji powziętej nie skruszy.

Teraz wśród przyjaciół,
Chcę być powściągliwy,
Prędzej się w język ugryźć,
Niż być gadatliwy.

Gdyż będę już na zawsze,
Zamykać się sam w sobie,
A istotne sprawy moje,
Na zewnątrz je już wykroje.
HenJar

=========================================================

(Ciąg dalszy na stronie 11)
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Rosyjskie media donoszą, że dziś rano cztery chińskie dywizje
przekroczyły granice Federacji Rosyjskiej i zaatakowały cywilny
ciągnik rosyjski pracujący w polu. Ciągnik odparł wszystkie ataki
zestrzeliwując kilkanaście samolotów i niszcząc około 30 czołgów nieprzyjaciela. Władimir Putin ostrzegł, ze w przypadku ponownych
incydentów na pole zostanie wypuszczony kombajn.

Zmruż oczy lub oddal obraz

29.11.2001 r. Prezydium KM NSZZ Solidarność ZE Gorzów
(od lewej. M. Pluciński, K. Gonerski, R. Bubas, M. Kępiszak, W. Szemitko)

-8.45 zł.–wartość akcji Enea na dzień 31.10.2019 r. godz. 10,22
-5,1 % stopa bezrobocia we wrześniu. Bezrobocie w Polsce jest naj-

niższe od 30 lat. Bez pracy jest około 851,2 tys. osób. Od sierpnia ubyło
14,3 tys. bezrobotnych. Od września 2018 r. spadła o 96,2 tys.
-259,63 mln. zł. zysk netto Enea za II kwartał 2019 r.
-505, 79 mln. zł. zysk netto Enea na 6 miesięcy 2019 r.
-1229,3 zł. – ustawowa wysokość odpisu na ZFŚS do 31 lipca 2019 r.,
-1271,2 zł –ustawowa wysokość odpisu na ZFŚS od 1 sierpnia do 31
grudnia 2019 r.
-Z 18 do 17 % obniżona została stawka podatkowa dla pierwszego progu podatkowego od X 2019 r.. Kwota zmniejszająca podatek wynosi
525,12 zł. Miesięczne koszty uzyskania przychodu wynoszą:
-250 zł - przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody z tytułu jednego stosunku pracy-300 zł - w przypadku gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której
znajduje się zakład pracy, i podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę.
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