ZEBRANIE I PODZIĘKOWANIE
Zebranie Komisji Międzyzakładowej w dniu 20 października
zaczęło się nietypowo: od podziękowania dla osób, które w
poprzedniej kadencji pełniły funkcję Przewodniczącego Koła, a w
tej, z różnych względów, już nie pełnią. Z siedmiu takich osób
termin pasował zaledwie trzem koleżankom (zdjęcie obok),
zatem będziemy kontynuować te podziękowania. Podkreślamy,
że nie chodzi tu wcale o pożegnanie! Wręcz przeciwnie, prosimy
koleżanki o dalszą aktywną działalność!
Komisja z zadowoleniem przyjęła wiadomość o piśmie z
Przemkowa. Z upoważnienia Burmistrza Skarbnik informuje, że
wszelkie zaległości w funduszu socjalnym zostały uregulowane
oraz przeprasza za opóźnienie. To odpowiedź na nasze
uprzednie pismo w tej sprawie i chyba pierwsze przeprosiny!
Pewne poruszenie wywołała informacja o tym, że komitet
wyborczy Jana Zubowskiego nie wystawia kandydatów w
okręgach, w których wystawia ich komitet wyborczy Eugeniusza
Patyka. Ten ostatni przyszedł również na zebranie KWW Jana
Zubowskiego. Komisja nie zajęła stanowiska na ten temat, bo
konsekwentnie nie zajmuje się polityką.
Następne zebranie KM w środę 26 listopada.

Od lewej: Sylwia Partyka, Joanna Mielczarek i Stefania Wiśniewska
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ŚLADAMI AKCJI BURZA
NA WILEŃSZCZYŹNIE
I NOWOGRÓDCZYŹNIE.
W dniach od 11 do 14 października wzięłam udział w edukacyjnym
wyjeździe na Litwę i Białoruś zorganizowanym przez Instytut Pamięci
Narodowej „Śladami akcji Burza”. Wyjazd był nagrodą w konkursie na
scenariusz lekcji „70 lat po Burzy”.
Podczas wyjazdu miałam okazję odwiedzić miejsca związane z
walkami Armii Krajowej w 1944 r., zapalić znicze na grobach żołnierzy
AK. Odwiedziłam polskie cmentarze w Kolonii Wileńskiej, w Wilnie na
Rossie, w Oszmianie i Nowogródku.
Odwiedzane miejsce i ich historia wywarły na uczestnikach wyjazdu
wielkie wrażenie i na długo pozostaną w naszej pamięci.
Jolanta Peciak
Od red. Na zdjęciu wyżej miejsce pochówku żołnierzy AK w Rowinach
(Białoruś) z napisem, który Jola tam umieściła.

APEL
ZARZĄDU REGIONU ZAGŁĘBIE
MIEDZIOWE NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
Z 20 PAŹDZIERNIKA
WS. WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH
Zarząd Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” apeluje
do mieszkańców Regionu o udział w wyborach samorządowych.
Uczestnictwo w wyborach ma duże znaczenie dla coraz większej
rzeszy obywateli ze względu na dużą rolę samorządu w życiu
społeczno-gospodarczym lokalnego środowiska.
Nie uczestnicząc w wyborach pozbawiamy się szansy na
kształtowanie polityki społeczno-gospodarczej w najbliższym
otoczeniu.
Zarząd Regionu apeluje o oddawanie głosów na członków NSZZ
„Solidarność” realizujących programy społeczne Związku.

30 lat temu 19 października 1984 r. porwany został kapelan "Solidarności"
ksiądz Jerzy Popiełuszko. Jego potwornie zmaltretowane ciało wyłowione
zostało z Wisły 30 października. I to właściwie wszystko, co wiemy o
prawdziwych okolicznościach jego porwania i zamordowania. Reszta (tak
jak "proces toruński") w mniejszym lub większym stopniu została
zmanipulowana i wyreżyserowana tak, aby skutecznie osłonić prawdziwych
inspiratorów, mocodawców i wykonawców tej bestialskiej zbrodni. Do dzisiaj
pełna prawda o zbrodni i wszystkich jej sprawcach pozostaje ukryta.
Głównym jej celem było zastraszenie wszystkich, którzy mieli odwagę publicznie i bezkompromisowo - upominać się głośno o prawdę, o
poszanowanie ludzkiej godności, o wolną Polskę. Nie brakowało takich
kapłanów wtedy w Głogowie: ks. Eugeniusz Jankiewicz, O. Zygmunt
Sołek czy O. Edward Ryba. Z "Solidarnością" byli od początku, aktywnie
uczestnicząc w "Karnawale Solidarności". Największego wsparcia udzielili w
najtrudniejszym okresie stanu wojennego. W grudniu 1981 r. byli razem ze
strajkującymi
robotnikami
w
ich
zakładach
pracy,
wspierali
prześladowanych, pomagali ich rodzinom. Ich głos był wtedy głosem
zniewolonego i upodlonego przez władze społeczeństwa. Dla
komunistycznej władzy i ludzi z nią związanych stanowili realne zagrożenie.
Wszyscy oni uznani zostali za wyjątkowo niebezpiecznych i do końca 1984
r. zniknęli z Głogowa, przeniesieni przez ("zainspirowane" przez MSW)
władze kościelne do mniejszych placówek.
Adam Orzech

zaprasza grupy zorganizowane.
Wizyta jest bezpłatna i możliwa po uzgodnieniu terminu z opiekunem:
obserwatorium@wp.pl.
Do zwiedzania m.in:
- wystawa meteorytów (jedyna w polskiej oświacie)
- model Układu Słonecznego
- zegar słoneczny
Polecamy różne prezentacje np:
- CO WIDAĆ NA NIEBIE (gołym okiem)
- OKRUCHY NIEBA (o meteorytach)
- PROSTE A CIEKAWE DOŚWIADCZENIA Z FIZYKI.
W razie dobrej pogody obserwacje astronomiczne (w dzień protuberancje
na Słońcu, wieczorem Księżyc i planety). Więcej na stronie:
www.obserwatorium.lo2.pl
Numer zredagował LL.
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