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Pamięć o kapłanie
niezłomnym

Region
Środkowo-Wschodni
NSZZ Solidarność upamiętnił 35.
rocznicę śmierci bł. ks. Jerzego
Popiełuszki. Na Mszy św. w kościele rektoralnym pw. św. Piotra
Apostoła w Lublinie zgromadzili
się m.in. związkowcy z licznymi
pocztami sztandarowymi, przedstawiciele władz wojewódzkich
i samorządowych, a także delegacje lubelskiego IPN i Kuratorium
Oświaty.
Wszyscy modlili się w intencji Ojczyzny oraz kanonizacji bł. ks.
Jerzego Popiełuszki.
Mszę
św.
koncelebrowało
trzech kapłanów. Homilię wygłosił
Regionalny Duszpasterz Ludzi
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Pracy, ks. prał. Zbigniew Kuzia,
który przypomniał wiele istotnych
prawd z kazań ks. Popiełuszki.
Duchowny zaznaczył, że dzisiaj
powinniśmy sięgać do nauk głoszonych przez kapelana Solidarności, gdyż zawierają one ważne
i ponadczasowe przesłanie. Ks. Kuzia podkreślił, że Patron Solidarności poniósł najwyższą ofiarę – poświęcając swoje życie za wartości i to,
w co wierzył. Ks. Jerzy
nauczał, aby zło dobrem zwyciężać i według tej zasady żył.

Obchody uświetnił wiersz Teresy Boguszewskiej dotyczący
bł. ks. Jerzego Popiełuszki.
Wiersz recytowała pani Iwona
Nawrocka ze wspólnoty im. bł.
ks. Jerzego Popiełuszki w Lublinie.
W imieniu wojewody lubelskiego głos zabrał Tomasz Pitucha, który podziękował za pamięć o męczenniku, przypomniał
również, że w zeszłym roku
Sejm RP uchwalił 19 października Narodowym Dniem Pamięci
Duchownych Niezłomnych. Radny Rady Miasta Lublin wyraził
wdzięczność za misję kapłanów
oraz zachęcał do modlitwy za
osoby duchowne.
Po Eucharystii uczestnicy
udali się pod pomnik bł. ks. Jerzego, aby pomodlić się, złożyć
kwiaty
i
zapalić
znicze.
Dla wszystkich zostało otwar-
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35. lat temu, w okrutnych męczarniach, został zamordowany
bł. ks. Jerzy Popiełuszko – kapelan NSZZ Solidarność. Komunistyczni oprawcy walczyli z praw-

dą, którą głosił męczennik za
wiarę i Ojczyznę. W 2010 r. Patron Solidarności został beatyfikowany, czekamy teraz na jego
kanonizację.
TK

te muzeum Solidarności, które
znajduje się w kościele rektoralnym. Zwiedzający mogli zobaczyć
pamiątki związane z początkami
Solidarności. Można było podziwiać m.in. sztandar, znaczki, obrazki i biuletyny związkowe.
W kościele jest także wystawa
poświęcona osobie ks. Jerzego.

Zapraszamy na wystawę
Jeszcze do końca tego tygodnia w kościele rektoralnym pw. św. Piotra Apostoła w Lublinie można
zwiedzać wystawę dotyczącą bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Zapraszamy do oglądania.
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Powołanie do kapłaństwa

W rodzinnym domu na Podlasiu, od najmłodszych lat bł. ks.
Jerzy Popiełuszko kształtował
swoją miłość do Boga, człowieka
i Ojczyzny. Codzienność wypełniała modlitwa rodziny, przy kapliczce, która stała w jednym
z pokojów. Niedziela była czasem
dla Boga i rodziny. Domownicy

Msze św.
za Ojczyznę
Msze św. za Ojczyznę zainicjował ks. prałat Teofil Bogucki. Od
lutego 1982 odprawiano je systematycznie w ostatnią niedzielę
miesiąca w parafii św. Stanisława
Kostki na warszawskim Żoliborzu.
Wtedy także prałat Bogucki powierzył księdzu Popiełuszce ich
celebrowanie, wygłaszanie homilii
oraz przygotowania organizacyjne. Swoją działalność duszpasterską i nauczanie opierał na przesłaniu: „Nie daj się zwyciężyć złu,
ale zło dobrem zwyciężaj”.
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wspólnie udawali się na Mszę
św. Praktykowane były również
nabożeństwa majowe, czerwcowe i październikowe.
Matka ks. Jerzego Marianna
Popiełuszko miała ogromne zasługi w kształtowaniu duchowości
własnego syna. To ona zaszczepiła w nim pragnienie odmawiania różańca. Alek (imię na Jerzy
zmienił w dorosłości) dorastał
zgodnie z benedyktyńską zasadą
ora et labora, czyli w atmosferze
modlitwy i pracy, nauczony był
również szacunku do każdego
człowieka.
Jak mówiła Marianna Popiełuszko, pewnego razu wezwano
ją do szkoły i poinformowano, że
jej syn zbyt często chodzi do kościoła, co może odbić się negatywnie na ocenie ze sprawowania. Bez względu na warunki pogodowe i stopień zmęczenia – na
które zresztą nie narzekał –
uczęszczał do świątyni, służąc
jako ministrant, dlatego godzinę
wcześniej wychodził do szkoły

odległej o 5 km. Przyszły kapłan
był zamkniętym w sobie przeciętnym, ale ambitnym uczniem.
Silne pragnienie poświęcenia
swojego życia służbie Bogu
i bliźnim zdecydowały o wstąpieniu do Wyższego Metropolitarnego Seminarium Duchownego
w Warszawie. W trakcie studiów
musiał jednak odbyć służbę wojskową. Już tam okazał się człowiekiem niezłomnym i wiernym
zasadom oraz własnym przekonaniom. Nie uległ, gdy nakazano
mu zdjęcie medalika z szyi czy
różańca z palca, choć zapłacił za
to surowymi karami. Już wtedy
wiedział, że wiara może być okupiona ofiarami.
Kilka lat po przyjęciu święceń
kapłańskich został skierowany
do parafii św. Stanisława Kostki
w Warszawie. Stamtąd jeździł do
pracowników Huty Warszawa
sprawować Eucharystię i wygłaszać katechezy. Tak rozpoczęły
się kontakty, a z czasem wielka
przyjaźń, z ludźmi pracy.
TK

Inicjator Pielgrzymki
Ludzi Pracy
We wrześniu 1983 roku ks.
Jerzy zorganizował pielgrzymkę
robotników Huty Warszawa na
Jasną Górę. W następnym roku
do Częstochowy pielgrzymowali
robotnicy z różnych części Polski.

Idea ks. Jerzego przerodziła się
w coroczną ogólnopolską Pielgrzymkę Ludzi Pracy na Jasną
Górę w trzecią niedzielę września.
Na zamieszczonym zdjęciu
widać pątników z Lubelszczyzny w 1984
r. Wśród pielgrzymów był Alfred Bondos - aktywny działacz Solidarności.
Fot. z zasobów własnych
A. Bondosa

Fot. Tysol.pl
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Męczeńska śmierć

Fot. Wikipedia

Do porwania ks. Jerzego Popiełuszki doszło 19 października
1984 roku w okolicy miejscowości
Górsko pod Toruniem, w drodze
powrotnej do Warszawy z mszy
odprawianej w Bydgoszczy. Jeszcze zanim doszło do porwania
kapłan był szkalowany, prześladowany i nękany przez funkcjonariuszy MO działających na zlecenie
SB. Duchowny był osobą bardzo
„niebezpieczną” dla władz komunistycznych, gdyż na msze odpra-

wiane przez niego przychodziły
tłumy a kazania, jakie głosił były
bardzo niewygodne dla rządzących.
Porwanie Popiełuszki zostało
zlecone na jednej z odpraw
u gen. Kiszczaka. Na spotkaniu
miało paść sformułowanie, że
trzeba „uspokoić kapłana”. Księdza uprowadzili trzej funkcjonariusze SB, z których jeden był
w mundurze milicjanta a dwóch
kolejnych było w ubraniach cywilnych. Samochód z ks. Popiełuszką został zatrzymany pod pretekstem kontroli drogowej. Po zatrzymaniu kapłan został związany
i wrzucony do bagażnika samochodu. Po porwaniu duchowny
był bity i katowany, co skutkowało jego śmiercią. Półtora tygodnia
później, 30 października, z zale-

wu na Wiśle koło Włocławka wyłowiono
ciało
kapelana
„Solidarności”.
Pogrzeb ks. Jerzego Popiełuszki, który odbył się 3 listopada
1984 r. stał się wielką manifestacją patriotyczną, która zgromadziła tysiące osób w tym licznych
przedstawicieli duchowieństwa,
związków zawodowych w tym
NSZZ „Solidarność”. Zebrani
przynieśli ze sobą flagi państwowe przepasane kirem oraz transparenty z napisem Solidarność a
także z fragmentami kazań kaznodziei. W trakcie liturgii pogrzebowej zebrani śpiewali pieśni kościelne i patriotyczne jak
„Czarna Madonna” czy „Boże
coś Polskę” itp. Trumnę z ciałem
kapelana „Solidarności” złożono
przy kościele św. Stanisława
Kostki w Warszawie gdzie kapłan był wikariuszem. Obecnie
związkowcy
z
NSZZ
„Solidarność” pełnią dyżury przy
grobie ks. Jerzego.
DJ

Byłeś wolnością
Po Mszy św. za
Ojczyznę, 19 paź-

dziernika br. w kościele pw. św. Piotra Apostoła w Lublinie został wyrecytowany

wiersz

Teresy Boguszewskiej z książki pt.
„I

przeszedł

doliną

Bóg

krzywdy”.

Wiersz o bł. ks. Jerzym

Popiełuszce

wypowiedziała pani
Iwona Nawrocka.
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Odsłonięcie odnowionego pomnika
W ramach obchodów 35. rocznicy śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki, w Łęcznej nastąpiło odsłonięcie odnowionego krzyża upamiętniającego Patrona Solidarności. W uroczystościach, które miały miejsce 20 października uczestniczyli m.in.: zastępca przewodniczącego Regionu Krzysztof Choina oraz przewodnicząca Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność Wiesława
Stec. Obecne były poczty sztandarowe lubelskiej Solidarności,
LW Bogdanka oraz delegacje
szkół podstawowych i średnich
z Łęcznej.
Odsłonięcie Pomnika poprzedziła Msza św. w kościele pw. św.
Józefa Opiekuna Rodzin w Łęcznej. Wydarzenie było możliwe
dzięki inicjatywie i wsparciu finansowemu organizacji związkowej
LW BOGDANKA.
TK

Modlitwa o kanonizację bł. ks. Jerzego Popiełuszki
Boże, Źródło wszelkiego dobra, dziękuję
Ci, że w swojej miłości obdarzyłeś błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszkę godnością kapłaństwa. Posłałeś Go,
aby gorliwie głosił Twoje słowo,
szafował świętymi sakramentami,
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mężnie działał w Twoje Imię
i zawsze był blisko każdego człowieka wzywając do przebaczenia,
jedności i pokoju. Ty obdarzyłeś Go
łaską męczeństwa, przez co upodobnił się do Chrystusa na drodze
krzyżowej.
Uwielbiamy i dziękujemy Ci,
Panie, za ten wielki dar dla Kościo-

ła, szczególnie za to, że uczyniłeś
go pośrednikiem w rozdawnictwie
łask. W swoim nieskończonym
miłosierdziu racz zaliczyć Go w
poczet świętych, a mnie, za jego
wstawiennictwem udziel łaski
…...., o którą z ufnością Ciebie
proszę.
Fot. Tysol.pl
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Fot. Tysol.pl
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Rocznica
Powstania Węgierskiego
W październiku przypada kolejna rocznica Powstania Węgierskiego zwanego
również
rewolucją węgierską. Trwało od
23 października do 10 listopada
1956 roku. Powstanie rozpoczęło się w Budapeszcie jednak
z czasem objęło teren całego
kraju, gdzie tworzyły się rady
rewolucyjne. Dzień przed Strajkiem 22 października środowisko akademickie przygotowało
16 postulatów do rządzących.
Na czele listy znajdowały się
żądania
natychmiastowego
opuszczenia kraju przez wojska
radzieckie, powołania nowego
rządu z Nagyem, jako premierem, wolnych wyborów i wprowadzenia systemu wielopartyjnego. 23 października studenci
przyłączyli się do wiecu poparcia dla polskich przemian, jaki
zorganizował Węgierski Związek
Pisarzy. Miejscem manifestacji
był pomnik Józefa Bema.
Do Budapesztu na prośbę
rządu wkroczyła armia radziecka, która przebywała w mieście
do 28 października. W tych
dniach pokojowy strajk zmienił
swój charakter doprowadzając
do starć z wojskiem, co skutkowało setkami ofiar. 4 listopada
nad ranem wojska radzieckie
ponownie zajęły stolicę doprowadzając do krwawego stłumienia protestów.
Powstanie Węgierskie zostało ostatecznie rozbite 10 listopada 1956 roku. Według niepełnych danych po stronie węgierskiej zginęło, co najmniej 2700
osób. Wielu Węgrów zostało
zmuszonych, aby uciekać do
Austrii i Jugosławii. Zaś władzę
objął rząd pod przewodnictwem
Janosa Kadara.
DJ
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Pożegnaliśmy hejnalistę

23 października Lublin pożegnał wieloletniego miejskiego trębacza Onufrego Koszarnego. W ostatniej drodze
zmarłemu towarzyszyli m.in.
prezydent Lublina Krzysztof
Żuk i przewodniczący lubelskiej Solidarności Marian Król

wraz z pocztem sztandarowym.
Po jego śmierci flagę miasta
opuszczono do połowy masztu.
Śp. Koszarny został również pośmiertnie odznaczony Medalem
Zasłużonego dla Lublina.
Hejnalista urodził się w 1933
roku, pochodził z rodziny umuzykalnionej, przez 25 lat grał hejnał
Lublina, grał także m.in. w orkiestrze górniczej i orkiestrze FSC.

Będzie nowy błogosławiony
ski zostanie zaliczony w poczet
błogosławionych Kościoła katolickiego.
Na początku października br.
oficjalnie ogłoszono zatwierdzenie cudu za pośrednictwem
7 czerwca 2020 roku na pl. kard. Wyszyńskiego i co za tym
Piłsudskiego w Warszawie Pry- idzie zamknięcie jego procesu
mas Polski kard. Stefan Wyszyń- beatyfikacyjnego.

Bohater upamiętniony
16 października NBP wyemitował nową monetę kolekcjonerską
z serii „Wyklęci przez komunistów żołnierze niezłomni”. Srebrne 10
złotych upamiętnia Łukasza Cieplińskiego, pseudonim „Pług”.
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„Solidarność” w mundurach

W październiku br. wejdzie
w życie ustawa, pozwalająca na
zrzeszanie się funkcjonariuszy
policji, służby więziennej i straży
granicznej w dowolnie wybranym
związku zawodowym. Do tej pory
funkcjonariusze służb mundurowych mogli należeć wyłącznie do
jednej organizacji związkowej. Taki stan rzeczy funkcjonował w Policji i Służbie Więziennej od 1989
roku, w Straży Granicznej od
1991 roku.
NSZZ „S”, który opowiada się
za wprowadzeniem pluralizmu
związkowego wskazuje, że każdy
człowiek ma prawo do spokojnego
stowarzyszania się, nikt nie może
zmuszać nikogo do należenia do
jakiejś organizacji oraz każdy ma
prawo do tworzenia i przystępowania do związków zawodowych

dla ochrony swych interesów.
„Solidarność” podkreśla, że dotychczasowa ustawa o policji
ograniczała możliwość zrzeszania się i nie realizowała tych
praw.
Do działających w formacjach
mundurowych związków zawodowych zastosowanie znajdą generalne zasady wynikające z przepisów prawa pracy, w tym
w szczególności ustawy o związkach zawodowych oraz o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, jednakże z pewnymi modyfikacjami.
Do najważniejszych należy zaliczyć:
1) określone w przepisach
prawa uprawnienia w sprawach
indywidualnych przysługują zakładowej organizacji związkowej,
jeżeli jej członkiem jest co najmniej jeden funkcjonariusz odpowiedniej formacji inny niż ten,
którego w danej sprawie reprezentuje zakładowa organizacja
związkowa;
2) uprawnienie, o którym mowa w art. 19 ustawy z dnia 23
maja 1991 r. o związkach zawodowych, przysługuje związkowi
zawodowemu, którego terytorial-

ny zakres działania obejmuje co
najmniej obszar terytorialnego
działania odpowiednio komendanta wojewódzkiego Policji,
komendanta oddziału Straży
Granicznej lub dyrektora okręgowego Służby Więziennej;
3) funkcjonariusz może być
członkiem
międzyzakładowej
organizacji związkowej, której
zakresem działania objęte są
wyłącznie jednostki organizacyjne danej służby. Nowelizacja
przewiduje także zakaz łączenia
funkcji związkowych z określonymi stanowiskami w służbach (np.
takich, które obsadzane są
w drodze powołania, czy też dyrektora komórki organizacyjnej,
jego zastępcy albo naczelnika).
Utrzymany został zakaz strajku
mundurowych w każdej z formacji.
W związku ze zmianami i zainteresowaniem ze strony funkcjonariuszy, Dział Organizacyjny
Regionu Środkowo-Wschodniego
NSZZ „Solidarność” informuje, że
chętnie pomoże wszystkim, którzy byliby zainteresowani funkcjonowaniem „S” w ich formacji,
pod nr tel. 601 837 720 lub
796 723 322.
AK

Fot. Tysol.pl
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Szkolenie dla związkowców

21 października w siedzibie
lubelskiej Solidarności odbyło się
szkolenie podstawowe z zakresu
prawa związkowego. Szkolenie
prowadził mec. Bartłomiej Kozyrski z Działu Prawnego Regionu
Środkowo-Wschodniego NSZZ
Solidarność. Celem zajęć było
zapoznanie pracowników z przepisami ustawy o związkach zawodowych i przygotowanie do
merytorycznej pracy w organizacjach związkowych. Dla uczestników to okazja do podnoszenia
swoich kwalifikacji i pogłębienia
wiedzy niezbędnej w działalności
związkowej.
W szkoleniach wzięło udział kilkudziesięciu związkowców.
TK

Korytarz życia i jazda na suwak obowiązkowe
Na ostatnim posiedzeniu Sejmu posłowie znowelizowali ustawę o ruchu drogowym. Do ustawy
wprowadzono zapisy o obowiązku
utworzenia „korytarza życia” na
drodze wielopasmowej oraz wprowadza
jazdę
„na
suwak”.
„Korytarz życia” ma ułatwić poruszanie się służb ratunkowych
w przypadku, gdy na takiej drodze
doszłoby do wypadku. Kierowcy
stojący w korku powinni zachować się następująco: poruszając
się drogą z dwoma pasami ruchu
w tym samym kierunku mają obowiązek zjechać odpowiednio jak
najbliżej lewej i prawej krawędzi
jezdni. Z kolei na jezdni z więcej
niż dwoma pasami ruchu w tym
samym kierunku, poruszający się
skrajnym lewym pasem ruchu będą obowiązani zjechać jak najbliżej lewej krawędzi pasa, a poruszający się pasami sąsiednimi
będą obowiązani do zjechania jak
najbliżej prawej krawędzi swoich
pasów.
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Natomiast jazda
„na suwak” ma zapobiec powstawaniu
zatorów w momencie, gdy na jezdni, o
co najmniej dwóch
pasach ruchu w tym
samym kierunku na
jednym z nich wystąpią utrudnienia
lub jeden z nich będzie zanikał. W tej
sytuacji
kierujący
poruszający się sąsiednim pasem będzie zobowiązany
umożliwić kierującemu znajdującemu
się na takim pasie
kontunuowanie jazdy poprzez zmianę
pasa ruchu. Zmiana
pasa ruchu powinna
odbywać się w sposób naprzemienny
i płynny.
DJ

Fot. Tysol.pl
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W dniu 16
października
br. funkcjonariusze
CBA aresztowali
2
mężczyzn
oskarżonych
o
ustawianie
przetargów na sprzęt medyczny dla wojska. Zatrzymani to
pracownik Oddziału Gestorstwa i Rozwoju Zarządu Wojskowej Służby Zdrowia Inspektoratu Rodzajów Wojsk Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych oraz dyrektor
do Spraw Klienta Wojskowego
i Ratownictwa Medycznego
zielonogórskiej spółki.
Śledztwo dotyczy nieprawidłowości w organizowaniu zamówień publicznych przez
Wojskowy Ośrodek Farmacji
i Techniki Medycznej w Celestynowie związanych z dostawą sprzętu medycznego. Według ustaleń funkcjonariuszy
mężczyźni ustawiali przetargi
na sprzęt medyczny w taki sposób, aby wykonawcą zamówienia była firma z Zielonej Góry.
SIWZ miała na tym procederze
stracić, co najmniej 2 mln zł.
Zatrzymanym przedstawiono zarzuty w Wydziale do
Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie.
W sprawie tej CBA współdziałała z Żandarmerią Wojskową
oraz SKW.
Sprawa ma charakter wielowątkowy i rozwojowy.
Głos związkowca. e-Tygodnik Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność”.
Wydaje: Biuro Informacyjne Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność”, 20-109 Lublin, ul. Królewska 3, tel. 53-208-11
e-mail: biuletyn.lublin@solidarnosc.org.pl, www.solidarnosc.org.pl/lublin.
Przygotował: Tomasz Kupczyk
Redakcja zastrzega sobie prawo opracowywania wszystkich tekstów.
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