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Przewodniczący Zarządu  Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność” 
 

Marian Król 
 

Drogi Jubilacie 
 

Wiele Błogosławieństwa Bożego  
pomyślności w życiu osobistym i zawodowym  

oraz 
długiej szczęśliwej przyszłości. 

Niech wszystko dobrze się układa 
aby  

wszystkie podjęte inicjatywy urzeczywistniły się w całości. 
Dużo radości, uśmiechu i pogody ducha  

życzą 
Pracownicy  Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność” 
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Numer 32/2017  

       11.09.2017 

 

Narodowe Czytanie 
 

2 września w piątek w godz. 

12.00-16.00 odbyło się Narodo-

we Czytanie „Wesela” Wyspiań-

skiego jednocześnie w trzech 

miejscach Lublina: na schodach 

Ratusza, w Galerii Handlowej 

Olimp oraz w Muzeum Wsi Lu-

belskiej. 

Fragmenty „Wesela” Stanisła-

wa Wyspiańskiego czytali: przed-

stawiciele władz, osoby duchow-

ne, artyści, dyrektorzy szkół, na-

uczyciele, uczniowie, delegacje 

różnych instytucji a także miesz-

kańcy Lublina.  

Do wspólnego czytania włą-

czyli się również pracownicy 

i członkowie Prezydium Zarządu 

Regionu Środkowo-Wschodniego 

NSZZ Solidarność. 

Akcja Narodowe Czytanie or-

ganizowana jest przez Prezyden-

ta RP od 2012 roku. Została zai-

nicjowana wspólną lekturą Pana 

Tadeusza Adama Mickiewicza.  

Dramat Wyspiańskiego zwy-

ciężył podczas internetowego 

głosowania spośród czterech 

propozycji. 

Dramat w trzech aktach, to 

najsłynniejszy utwór Stanisława 

Wyspiańskiego, powstał na kan-

wie autentycznego wydarzenia – 

wesela poety i dramaturga Lucja-

na Rydla z Jadwigą Mikołajczy-

kówną, chłopką z podkrakow-

skich Bronowic. 

Organizatorami Narodowego 

Czytania w Lublinie byli: Woje-

woda Lubelski, Lubelski Kurator 

Oświaty, Metropolita Lubelski, 

Marszałek Województwa Lubel-

skiego, Prezydent Miasta Lublin 

i Zarząd Regionu Środkowo-

Wschodniego NSZZ Solidarność. 

 

Tomasz Kupczyk 
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Posiedzenie  

Zarządu Regionu 

Dnia 6 września odbyło się 

posiedzenie Zarządu Regionu 

Środkowo-Wschodniego NSZZ 

Solidarność. Zebranie poprzedzi-

ła Msza św. za Ojczyznę. Posie-

dzenie prowadzone przez Prze-

wodniczącego Regionu, Mariana 

Króla, rozpoczęło się od przyjęcia 

porządku obrad i protokołu z 

ostatniego posiedzenia. Oba 

punkty przyjęto jednogłośnie. 

Przewodniczący przedstawił 

sprawozdanie z prac prezydium, 

które w okresie od 7 czerwca do 

6 września, spotkało się cztery 

razy. Marian Król opowiedział 

również  o posiedzeniu Komisji 

Krajowej, która debatowała 31 

sierpnia. 

Następnie głos zabrali prze-

wodniczący i przedstawiciele 

władz poszczególnych oddziałów, 

przedstawiając sprawy, którymi 

zajmowali się w ostatnim czasie. 

Wypowiadali się także przewodni-

czący i przedstawiciele sekcji 

branżowych, naświetlając najbar-

dziej istotne kwestie i problemy.  

Zastępca przewodniczącego, 

Marek Wątorski, przedstawił do-

konania działu rozwoju i nakreślił 

kierunki oraz potrzeby działań na 

najbliższy okres. Następnie, se-

kretarz Regionu Środkowo-

Wschodniego, Krzysztof Choina, 

zabrał głos w sprawie organizacji 

XXX Walnego Zebrania Delega-

tów. Zastępca przewodniczącego 

krótko przedstawił podstawowe 

informacje i ustalenia.  

Jednym z ważniejszych punk-

tów posiedzenia było powołanie 

zespołu roboczego mającego na 

celu przygotowanie zmian 

w Ustawie o Państwowej Inspek-

cji Pracy.  

Oprócz wyżej wymienionych 

kwestii, przyjęto jednogłośnie roz-

liczenie XXV Biegów Solidarno-

ści a następnie skupiono się na 

sytuacji w poszczególnych za-

kładach pracy.  

Na zebraniu pochylono się 

również nad kwestią organizacji 

pikiety w dniu 16 września. Re-

gion Środkowo-Wschodni orga-

nizuje autokary dla osób chcą-

cych wziąć udział w proteście. 

Termin zgłoszeń mija 11 wrze-

śnia o godzinie 14:00. Przy zgło-

szeniach należy podać PESEL 

i numer telefonu. Informacja do-

tycząca sposobu zapisu znajdu-

je się na stronie internetowej. 

Zebranie zakończył sekre-

tarz Regionu Środkowo-

Wschodniego, przedstawiając 

najważniejsze informację doty-

czące zmian w Ustawie o dzia-

łaczach opozycji antykomuni-

stycznej i osobach represjono-

wanych. Głos zabrał także An-

drzej Chrząstowski, zaprasza-

jąc na uroczystości 13 i 14 paź-

dziernika. Wydarzenie jest 

związane z odnalezieniem 

szczątków płk. Pilarskiego. 

Mateusz Bednarek 
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Pożegnaliśmy Romana Giedrojcia 

1 września w Słupsku poże-

gnano Głównego Inspektora Pra-

cy Romana Giedrojcia. Jego na-

gła śmierć zaskoczyła wszystkich, 

miał 67 lat.  

Przed ceremonią pogrzebową  

w kościele Mariackim minister 

w kancelarii prezydenta RP An-

drzej Dera, odczytał decyzję o 

nadaniu Romanowi Giedrojciowi 

Krzyża Oficerskiego Orderu Odro-

dzenia Polski za zasługi w dzie-

dzinie ochrony pracy i za działal-

ność państwową. Odznaczenie 

złożone zostało na ręce brata 

zmarłego. 

Romana Giedrojcia pożegnali 

m.in.: minister Elżbieta Rafalska,  

posłanka Jolanta Szczypińska, 

senator Kazimierz Kleina, poseł 

i były przewodniczący Związku 

Janusz Śniadek, przewodniczący 

NSZZ „Solidarność” Piotr Duda, 

przedstawiciele Państwowej In-

spekcji Pracy z całego kraju, wła-

dze Słupska i regionu, członkowie 

Solidarności wraz z pocztami 

sztandarowymi z całej Polski. 

Na Mszy św. żałobnej Region 

Środkowo-Wschodni NSZZ Soli-

darność reprezentował wiceprze-

wodniczący Zarządu Regionu 

Krzysztof Choina wraz z pocz-

tem sztandarowym. 

Pogrzeb miał charakter pań-

stwowy. Mszy św. przewodniczył 

ks. bp Edward Dajczak. 

Roman Giedrojć był polskim 

politykiem i urzędnikiem pań-

stwowym. Po raz pierwszy pracę 

w Państwowej Inspekcji Pracy 

podjął w 1985 roku. Od 1994 ro-

ku kierował słupskim oddziałem 

Okręgowego Inspektoratu Pracy 

w Koszalinie, a po reformie ad-

ministracyjnej kraju w 1999 – od-

działem OIP  w Gdańsku. 

Z ramienia AWS pełnił funkcję 

posła III kadencji. Był członkiem 

Zjednoczenia Chrześcijańsko-

Narodowego, należał do Chrze-

ścijańskiego Ruchu Samorządo-

wego. W latach 1998-2001 był 

wiceprzewodniczącym Rady 

Ochrony Pracy przy Sejmie RP. 

Od 2006 do 2008 był zastępcą 

głównego inspektora pracy do 

sprawy nadzoru, następnie do 

2016 ponownie był kierownikiem 

słupskiego oddziału OIP 

w Gdańsku. 

W 2014 roku z ramienia Pra-

wa i Sprawiedliwości pełnił man-

dat radnego sejmiku pomorskie-

go. W 2015 roku został liderem 

pomorskich struktur Stowarzysze-

nia Chrześcijańsko-Narodowego.  

Od 2016 roku pełnił funkcję 

Głównego Inspektora Pracy. 

Był wykładowcą z zakresu 

prawa pracy na Katolickim Uni-

wersytecie Lubelskim Jana 

Pawła II oraz w Społecznej Aka-

demii Nauk w Łodzi i Wyższej 

Hanzeatyckiej Szkole Zarządza-

nia w Słupsku. 

oprac. Tomasz Kupczyk  
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                                                                                                                  „Człowieka mierzy się miarą serca” 

      Jan Paweł II 

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, 

że w dniu 5 września 2017 roku zmarł 

 

Piotr Gryglicki 

 
Wieloletni członek Komisji Międzyzakładowej i Komisji Rewizyjnej Lubelskiego 

Węgla „Bogdanka” S.A. 

 

Odszedł od nas człowiek prawy i sumienny, pomocny i życzliwy,                                

w pełni zaangażowany na rzecz „Solidarności”.  

                                      

      Żonie, Dzieciom i                                                                                                                                 

Najbliższym 

 
     których śmierć najbardziej dotknęła       

wyrazy głębokiego współczucia i żalu,  

                                                            składają                                                                                                                                                       

                                           łącząc się w bólu i cierpieniu 

 

Przewodniczący, Zarząd i pracownicy Regionu Środkowo-Wschodniego 

NSZZ „Solidarność” 

Zasłużony  

dla  

Solidarności 

Niespodziewanie odszedł od 

nas wieloletni działacz i przyjaciel 

NSZZ Solidarność, Piotr Gryglic-

ki. Przez długi czas pracował ja-

ko elektryk w Kopalni Lubelskie-

go Węgla „Bogdanka” S.A. 

Od początku powstania Soli-

darności, był związany z jej struk-

turami. Angażował się w życie 

związku, dążąc do realizacji je-

go idei. 

Od stycznia 1989 roku, brał 

udział w reaktywacji Solidarno-

ści w lubelskiej „Bogdance”. Za-

leżało mu na ponownym funk-

cjonowaniu Związku. Współ-

działał w tworzeniu Tymczaso-

wego Komitetu Założycielskiego 

Solidarności i występował do 

dyrektora kopalni z poinformo-

waniem o tych zamiarach. 

W TKZ było mało osób, które 

działały w Solidarności w latach 

1980 - 1981. Wielu się bało po-

dejmować kolejną walkę w wiel-

kiej sprawie. Piotr Gryglicki miał 

odwagę i zdecydowanie w dą-

żeniu do celu, nie poddawał się 

i nie uległ w trudnym procesie 

relegalizacji Solidarności.  

Bycie działaczem związko-

wym w latach 80. nie było ła-

twym wyzwaniem. Piotr Gryglic-

ki wyróżniał się stałością swoich 

przekonań. – Człowiek sumien-
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ny, rzetelny, mający niezłomne 

przekonania, które potrafił pu-

blicznie wyrazić i obronić - po-

wiedział Zbigniew Gruca, związ-

kowiec i przyjaciel zmarłego.  

Piotr Gryglicki chętnie służył 

innym, nie był obojętny wobec 

potrzebujących. Gdy wielu przy-

jęło postawę bierności w obronie 

Solidarności, on pozostał wierny 

jej założeniom, wierząc, że 

prawdziwa wolność jest możliwa. 

– Był oddany i wierny idei 

„Solidarności”, miał twardy kręgo-

słup moralny. Był człowiekiem 

uczynnym i szczerym, aktywnym 

i wrażliwym na pojawiające się 

problemy – wspomina Alfred 

Bondyra, były współpracownik 

Piotra Gryglickiego.  

Piotr Gryglicki od 1989 roku 

był członkiem Komisji Zakłado-

wej, a w latach 1991-1994 pełnił 

funkcję wiceprzewodniczącego 

Komisji Zakładowej Solidarności 

w „Bogdance”. 

Od 1994 roku, przez kilka 

kadencji, był przewodniczącym 

Komisji Rewizyjnej. 

 

Tomasz Kupczyk,  

Mateusz Bednarek 

 

 

Wieści z kraju 

Stopa bezrobocia w sierpniu wyniosła wg szacunków ministerstwa rodziny 7,1%, czyli tyle samo, 

co miesiąc wcześniej. W porównaniu do ubiegłego roku zmniejszyła się o 1,3 pkt. proc. Tak niskie-

go bezrobocia w sierpniu nie było od 1991 r.

„Zatrzymaj aborcję” 
 

1 września ruszyła akcja 

w związku z projektem noweliza-

cji ustawy z dnia 1993 roku o pla-

nowaniu rodziny, ochronie płodu 

ludzkiego i warunkach dopusz-

czalności przerywania ciąży. Ini-

cjatorem przedsięwzięcia Zatrzy-

maj aborcję jest Fundacja „Życie 

i Rodzina”. Celem akcji jest wy-

kreślenie zapisu o przesłance eu-

genicznej, która dopuszcza możli-

wość legalnego przeprowadzenia 

aborcji, jeśli pojawi się podejrze-

nie „wskazujące na duże prawdo-

podobieństwo ciężkiego i nieod-

wracalnego upośledzenia płodu 

albo nieuleczalnej choroby zagra-

żającej jego życiu”. Kaja Godek 

z Fundacji „Życie i Rodzina” zło-

żyła projekt nowelizacji u Mar-

szałka Sejmu. Aby posłowie zajęli 

się tą sprawą, trzeba uzbierać 

100.000 podpisów, które można 

składać pod dokumentem do 15 

listopada. W ciągu dwóch pierw-

szych dni, zebrano około 2.500 

podpisów. 

„Jar” i „Eam” 
 

14 października odbędzie się 

pogrzeb dwóch żołnierzy Armii 

Krajowej – majora Mariana Pilar-

skiego, ps. „Jar” oraz ppor. Stani-

sława Biziora ps. „Eam”. Obaj 

zostali straceni 4 marca 1952 ro-

ku w podziemnym więzieniu na 

Zamku Lubelskim. Zostali pocho-

wani w zbiorowej mogile przy uli-

cy Unickiej. Uroczystości pogrze-

bowe odbędą się w Radecznicy. 

 

 

   

 

Za wolność naszą i waszą 

 

8 września 1968 roku podczas 

ogólnokrajowych dożynek na Sta-

dionie Dziesięciolecia w Warsza-

wie, Ryszard Siwiec dokonał sa-

mospalenia w proteście przeciwko 

inwazji sił Układu Warszawskiego 

na Czechosłowację.  

Współudział Polski w militarnej 

interwencji w sąsiednim kraju, 

skłonił Ryszarda Siwca do poru-

szenia sumień swojego narodu. 

Pozostawił testament, którego 

treść kończyła się następującymi 

słowami: „Ludzie, w których może 

jeszcze tkwi iskierka ludzkości, 

uczuć ludzkich, opamiętajcie się! 

Usłyszcie mój krzyk, krzyk szare-

go, zwyczajnego człowieka, syna 

narodu, który własną i cudzą wol-

ność ukochał ponad wszystko, 

ponad własne życie, opamiętajcie 

się! Jeszcze nie jest za późno!” 

Śmierć jego została oficjalnie 

przemilczana przez media reżi-

mowe. Rozpowszechniano jedno-

cześnie informację, że Ryszard 

Siwiec był człowiekiem niezrów-

noważonym psychicznie. Choć na 

pogrzebie zgromadziły się tłumy 

ludzi, to nie manifestowano żad-

nych żądań politycznych.  

Na początku lat 90. Maciej 

Drygas nakręcił film poświęcony 

Siwcowi pt. Usłyszcie mój krzyk. 

W 2001 prezydent Republiki 

Czeskiej Vacłav Havel odzna-

czył pośmiertnie Ryszarda Siw-

ca orderem Tomasa Masaryka 

pierwszego stopnia. W 2012 

roku przy Stadionie Narodowym 

w Warszawie odsłonięto obelisk 

ku czci Ryszarda Siwca. 

Ryszard Siwiec był absol-

wentem Uniwersytetu Jana Ka-

zimierza we Lwowie, służył w 

szeregach Armii Krajowej. Po 

wojnie odmówił podjęcia pracy 

w szkolnictwie, bowiem nie 

chciał indoktrynować młodzieży. 

Miał pięcioro dzieci. 
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