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Ludzie Pracy u Stóp Pani Jasnogórskiej 

Tradycyjnie, w trzecią sobotę 

i niedzielę września, odbyła się 

Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi 

Pracy na Jasną Górę. Ludzie 

Solidarności z całej Polski wraz 

z przewodniczącym Komisji Kra-

jowej NSZZ „S”, Piotrem Dudą, 

spotkali się w Częstochowie. 

Liczną grupę stanowili pielgrzymi 

lubelskiej Solidarności, którzy 

wraz z Prezydium Zarządu Re-

gionu Środkowo-Wschodniego 

zanieśli intencje Najświętszej 

Pani. Pielgrzymkę z Lublina po-

przedziła Msza św. w kościele 

Matki Bożej Królowej Polski. 

Tegoroczna jubileuszowa 

XXXV Pielgrzymka Ludzi Pra-

cy odbyła się pod hasłem: 

„Matka sprawiedliwości spo-

łecznej nauczycielką życia”.  

U Stóp Pani Jasnogórskiej 

modlono się za naszą Ojczy-

znę, o dobrą i godną pracę 

oraz odpowiednie traktowanie 

pracowników. Szczególną in-

tencją była prośba o kanoni-

zację kapelana Solidarności, 

bł. ks. Jerzego Popiełuszki.  

Głównym punktem piel-

grzymki była niedzielna, uro-

czysta Eucharystia na szczy-

cie Jasnej Góry.  
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Mszy św. przewodniczył 

metropolita wrocławski i Krajowy 

Duszpasterz Ludzi Pracy, ks. 

abp Józef Kupny, zaś homilię 

wygłosił abp Roman Pindel.  

Z Jasnej Góry przewodni-

czący NSZZ Solidarność ape-

lował o poświęcenie i pracę 

na rzecz naszej Polski. 

- Nie chciejcie Ojczyzny, 

która was nic nie kosztuje - to 

słowa św. Jana Pawła II. Sło-

wa, które były w sercu bł. ks. 

Jerzego. Bo Ojczyzna kosztu-

je. Bł. ks. Jerzy oddał za nią 

życie – powiedział Duda. 

 Szef Solidarności zwracał 

się o ograniczenie handlu 

w niedziele. 

- „(…) Niedziela jest dla 

Boga i rodziny. I o to, z tego 

miejsca, apeluję do rządzą-

cych! Będziemy się o to mo-

dlić, aby jak najszybciej pro-

jekt obywatelski Solidarności 

znalazł swoje miejsce na biur-

ku Pana Prezydenta”- podkre-

ślił Duda.  

Pielgrzymka Ludzi Pracy 

została po raz pierwszy zor-

ganizowana w 1983 roku, 

przez kapelana, a obecnie 

patrona Solidarności, bł. ks. 

Jerzego - dla robotników Huty 

Warszawa. W tym roku piel-

grzymkę zorganizował Region 

Podbeskidzie NSZZ Solidar-

ność.  

Tomasz Kupczyk 
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Uzdrowić  

Szpital 

W związku z trwającym spo-

rem zbiorowym, między praco-

dawcą, a grupą związków zawo-

dowych w Centrum Onkologii Zie-

mi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli 

oraz niepokojącymi działaniami 

dyrekcji w ostatnich dniach, 

związkowcy są zmuszeni do pod-

jęcia kolejnych kroków w obronie 

praw wszystkich pracowników 

szpitala. 

W ramach trwającego od 

trzech tygodni protestu prowa-

dzona jest kampania informacyj-

na. Związkowcy noszą biało-

czerwone opaski z napisem 

„protest”, organizowane są rów-

nież akcje oddawania krwi dla 

pacjentów. Działania związkow-

ców w żaden sposób nie zakłóca-

ją funkcjonowania szpitala.  

- Ze względu na to, że jeste-

śmy w sporze zbiorowym i czeka-

my na mediatora, prowadzimy 

akcje protestacyjne, które nie  

są uciążliwe dla pacjenta – po-

wiedział przewodniczący Soli-

darności przy Centrum Onkologii 

Ziemi Lubelskiej, Józef Krupa. 

Związkowcy zainicjowali ak-

cję oddawania krwi dla pacjen-

tów. — Jest to forma pomocy 

i rekompensaty dla chorych, któ-

rych w jakimś stopniu dotykają 

trudności wskutek tego wszyst-

kiego co dzieje się w Centrum 

Onkologii – zaznaczył Krupa. 

- Akcja poboru krwi, to dobry  

pomysł, więcej powinno być 

takich działań – powiedziała 

oddająca krew Magda.    

Pobór krwi został zorganizo-

wany 12 września przez COZL 

i Centrum Krwiodawstwa, które 

również znajduje się w sporze 

zbiorowym z pracodawcą. Ko-

lejna akcja oddawania krwi od-

będzie się 26 września i będzie 

trwała przez cały dzień.  

13 września, w lubelskiej Soli-

darności, odbyła się konferencja 

prasowa poświęcona sytuacji w 

COZL. Zostały poruszone pro-

blemy wynikające  z nieudolnego 

zarządzania szpitalem. Blisko 

półmiliardowa inwestycja jest 

niedokończona, przerwano bu-

dowę, co skutkowało dwukrot-

nym przesunięciem dotacji 

z Ministerstwa na kolejne lata 

i olbrzymimi stratami z tym zwią-

zanymi. Niszczeje specjalistycz-

ny sprzęt zainstalowany w nie-

wykończonych budynkach Cen-

trum Onkologii.  

Placówka jest zadłużona. 

Rozpoczęto cięcia wynagrodzeń  

pracowników na podstawie nie-

przejrzystych procedur. Dyrek-

cja nie ma innego pomysłu na 

oddłużenie COZL poza sięga-

niem do pieniędzy personelu. 

Gdy w całej Polsce podwyższa 

się uposażenia dla pracowni-

ków Onkologii, w Lublinie wpro-

wadza się cięcia. Jeśli lekarze 

specjaliści będą rezygnować 

z pracy, to przełoży się na jako-

ści leczenia pacjentów. 

- Obcięcie poborów może 

przynieść około 800 tys., 



Głos związkowca 33-34/2017 str. 4 

 

a jeszcze 4 miliony potrzebne 

są do uzyskania bilansu. Nie 

szuka się innych rozwiązań – 

zaznaczył Józef Krupa.  

- Mamy daleko idące domnie-

manie, że działania szkodliwe 

dla COZL nie są przypadkowe. 

Jednostka, która miała być naj-

nowocześniejszym Centrum On-

kologii w Europie, dziś po półto-

ra roku prac urzędu marszał-

kowskiego i jego przedstawicieli,  

chyli się ku upadkowi – powie-

dział przewodniczący Regionu 

Środkowo-Wschodniego NSZZ 

Solidarność, Marian Król.  

Nowotwory są jedną z głów-

nych przyczyn zgonów w Pol-

sce. W związku z tym, COZL 

miał zapewnić kompleksowe 

leczenie tych chorób na Lu-

belszczyźnie, ale stało się ina-

czej. 

- Misję Centrum Onkologii 

zaprzepaszczono, po to tylko, 

żeby kilka osób mogło realizo-

wać partykularne interesy. Mam 

nadzieję, że organy wymiaru 

sprawiedliwości w Polsce dowio-

dą prawdy – podkreślił Król.   

W 2015 roku dyrektor Cen-

trum Onkologii prof. Starosław-

ska, miała tylko jednego zastęp-

cę. Obecnie jest jeden dyrektor 

i czterech zastępców. Pojawia 

się zatem pytanie: - czy tak po-

winna wyglądać polityka osz-

czędności? Czy ratowaniem fi-

nansów szpitala jest zatrudnia-

nie firm zewnętrznych do wyko-

nywania zadań, które leżą 

w kompetencjach już pracującej 

załogi? 

Związkowcy zwracają uwagę 

na fakt, że sprawą Centrum On-

kologii nikt się nie interesuje, 

a problem nie jest rozwiązany. 

Solidarność uważa, że obecnej 

dyrekcji szpitala brakuje kompe-

tencji w zarządzaniu placówką. 

Wobec powyższego, rozsądną 

decyzją byłoby zrezygnowanie 

z pełnienia funkcji  kierowni-

czych. 

Tomasz Kupczyk 
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Mila Pamięci Ofiar Komunizmu 

16 września, w Parku Ludo-

wym  w Lublinie, odbyła się 2. 

Mila Pamięci Ofiar Komunizmu 

w ramach Biegowej Triady Pa-

mięci z historią w tle. Bieg po-

przedziło zapalenie zniczy Pa-

mięci pod pierwszym w Polsce 

Światłem Pamięci Ofiar komuni-

zmu, które od 2014 roku nieprze-

rwanie płonie przed siedzibą 

NSZZ Solidarność, przy ul. Kró-

lewskiej. Znicze zapalili: Prezes 

Fundacji „Ruchu Solidarności 

Rodzin”, Marek Wątorski (organizator 

biegu), Lubelski Kurator Oświaty, 

Teresa Misiuk (partner biegu), Prze-

wodniczący Regionu Środkowo-

Wschodniego NSZZ Solidarność, 

Marian Król (współorganizator)

i przedstawiciel Prezydenta Miasta, 

Zdzisław Niedbała, w asyście człon-

ków Legii Akademickiej i hejnalisty. 

 O godz. 9:30, w parku, odbyła się 

uroczysta zbiórka z odśpiewaniem 

4 zwrotek hymnu narodowego. Wy-

głoszono okolicznościowe prze-

mówienia. O 10:00 rozpoczęła 

się rywalizacja sportowa. W bie-

gu na dystansie 1609 metrów 

uczestniczyli uczniowie, rodzice 

i nauczyciele w trzech katego-

riach: szkół podstawowych, gim-

nazjalnych oraz ponadgimnazjal-

nych. Łącznie, spośród blisko 

600 zapisanych osób, udział 

w Mili Pamięci wzięło ponad 400 

zawodników. Deszczowa aura 

nie odstraszyła najwytrwalszych 

biegaczy. Mimo utrudniającej 

pogody, wszyscy którzy przybyli 

na bieg, świetnie się bawili. Było 

dużo radości i emocji. Zawodnicy 

otrzymali pamiątkowe dyplomy, 

a najlepsi odebrali nagrody. Naj-

liczniejsze reprezentacje szkolne 

otrzymały puchary przewodni-

czącego Regionu Środkowo-

Wschodniego NSZZ Solidarność.  

- Celem biegu jest zachowa-

nie pamięci historycznej 

i uczczenie 170 mln ofiar totali-

tarnego systemu komunistycz-

nego. Jest to jedyny taki bieg na 

świecie.         

 Tegoroczna Mila Pamięci 

Ofiar Komunizmu wyszła bardzo 

dobrze. Trasa była profesjonal-

nie zabezpieczona przez wolon-

tariuszy lubelskich i lubartowskich 

szkół pod kierownictwem: Ma-

cieja Powały-Niedźwieckiego 

z Lubelskiego Centrum Kształ-

cenia Zawodowego i Ustawicz-

nego im. Krzysztofa Kamila Ba-

czyńskiego, Daniela Kisiewi-

cza, koordynatora wolonta-

riuszy z Lubartowa oraz przez 

Wojewódzkie Pogotowie Ratun-

kowe przy wsparciu PCK oddział 

w Lublinie. Warto wspomnieć, że 

elektroniczne zapisy do biegu 

trwały tylko 10 dni. W tym czasie 

wyczerpaliśmy limit zawodników  

– powiedział prezes Ruchu 

„Solidarności Rodzin”, Marek 

Wątorski.  

- W tym miejscu bardzo dzię-

kuję za współpracę i życzliwość  

Zarządowi i pracownikom Tar-
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gów Lublin. Dzięki pomocy orga-

nizacyjnej udało się, na wysokim 

poziomie, przygotować ceremo-

nię dekoracji na hali targowej – 

podkreślił Wątorski.            

 - Słowa wdzięczności chcę 

skierować do naszego sponsora 

Skoku Chmielewskiego, którego 

wkład finansowy uświetnił całość 

imprezy sportowej – dodał Pre-

zes Fundacji „Ruchu Solidarno-

ści Rodzin”, Marek Wątorski.  

 Organizatorem Biegu była 

Fundacja Ruchu Solidarności 

Rodzin przy współpracy 

z Kuratorium Oświaty w Lublinie, 

Regionem Środkowo-Wschodnim 

NSZZ Solidarność oraz Wydzia-

łem Oświaty i Wychowania Urzę-

du Miasta Lublin. Partnerem były 

Targi Lublin S.A. Bieg otrzymał 

wsparcie finansowe Ministra 

Sportu i Turystyki i SKOK-u 

Chmielewskiego. Patronat hono-

rowy: Wojewoda Lubelski, Pre-

zydent Miasta Lublin, IPN Od-

dział Lublin. Patronat medialny: 

TVP 3 Lublin, Kurier Lubelski, 

Radio Lublin, Radio Plus. Mila 

Pamięci Ofiar Komunizmu stano-

wi część składową Lubelskiej 

Triady Biegowej, do której należą 

również Bieg Solidarności 

„Lubelski Lipiec 1980” i Nocna 

Mila Niepodległości, na którą za-

praszamy 11 listopada. Zapisy 

już wkrótce.  

 

                     Marek Wątorski, 

Tomasz Kupczyk 
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70. rocznica urodzin bł. ks. Popiełuszki 

9 i 10 września, na Rodzinnej 

Ziemi w Suchowoli i Okopach, 

odbyły się dwudniowe uroczysto-

ści, w 70. rocznicę urodzin kape-

lana i patrona Solidarności bł. ks. 

Jerzego Popiełuszki.    

 W obchodach uczestniczyli: 

rodzina ks. Jerzego, duchowień-

stwo, przedstawiciele władz pań-

stwowych i samorządowych oraz 

lokalna społeczność.    

 W uroczystościach liczny 

udział wzięli członkowie NSZZ 

Solidarność z całego kraju. Komi-

sję Krajową reprezentował Józef 

Mozolewski. Z Regionu Środ-

kowo-Wschodniego uczestni-

czyli m.in.: Wiceprzewodniczący 

Zarządu Regionu, Marek Wątor-

ski i Przewodnicząca Regionalnej 

Rady Sekcji Oświaty i Wychowa-

nia, Wiesława Stec, wraz  z pocztami 

sztandarowymi, a także związkowcy 

z PZL Świdnik i kopalni „Bogdanka”. 

 Uroczystości rozpoczęły się 

w sobotę od złożenia wieńców 

przed pomnikiem bł. ks. Jerzego 

Popiełuszki. Tego samego dnia 

odbyła się akademia słowno-

muzyczna oraz konferencja 

i spotkanie z osobami, które zna-

ły ks. Jerzego. W niedzielę od-

prawiono Mszę św. polową, po 

której miał miejsce koncert.  

 List do wiernych skierowali 

m.in. Prezydent RP, Andrzej Du-

da i Premier Beata Szydło. Mini-

ster Błaszczak podkreślił, że de-

wiza ks. Popiełuszki: „nie daj się 

zwyciężyć złu, ale zło dobrem 

zwyciężaj”, jest wciąż aktualna. 

Zaznaczył, że kapelan Solidarno-

ści w swoich kazaniach apelował 

o Polskę solidarną, wolną i de-

mokratyczną.      

 Burmistrz Suchowoli, Michał 

Matyskiel, apelował o potrzebę 

utworzenia muzeum upamiętnia-

jącego osobę bł. ks. Jerzego Po-

piełuszki w Okopach.   

 Ksiądz Jerzy urodził się 14 

września 1947 roku w Okopach 

niedaleko Suchowoli. Był kapela-

nem Solidarności. Jego nauki 

sprowadzały się do obrony życia, 

wolności i sprawiedliwości, prote-

stował przeciw bezprawiu 

i przemocy. Praca duszpaster-

ską, którą podejmował opierała 

się na przesłaniu: „Nie daj się 

zwyciężyć złu, ale zło dobrem 

zwyciężaj”.        

 Władze PRL-u prześladowały 

ks. Jerzego, a 19 października 

1984 roku, funkcjonariusze Służ-

by Bezpieczeństwa uprowadzili 

go i zamordowali. Jego pogrzeb 

był wielką manifestacją solidar-

ności i wolności. W 2010 roku 

ks. Jerzy Popiełuszko został 

ogłoszony błogosławionym. 

Obecnie trwa proces kanoniza-

cyjny.        

 Uroczystości zostały zorgani-

zowane przez Fundację im. ks. 

Jerzego Popiełuszki „Dobro”, 

przy współpracy z Minister-

stwem Spraw Wewnętrznych 

i Administracji, Urzędem ds. 

Kombatantów i Osób Represjo-

nowanych, Instytutem Pamięci 

Narodowej i Burmistrzem Su-

chowoli. Honorowy patronat nad 

uroczystościami objął Prezydent 

RP, Andrzej Duda. 

 

Tomasz Kupczyk 



Głos związkowca 33-34/2017 str. 8 

Dyskusja nad projektem 

14 września, w siedzibie lubel-

skiej Solidarności, odbyło się 

spotkanie Prezydium Zarządu 

Regionu z  przewodniczącymi 

oddziałów  terenowych. 

Na zebraniu kontynuowano 

dyskusję w sprawie projektu stan-

dardów funkcjonowania struktur re-

gionalnych Regionu Środkowo-

Wschodniego NSZZ Solidarność. 

Zgłoszone propozycje zmian 

naniesiono w dokumencie. Było 

to drugie z rzędu spotkanie po-

święcone mo-

dyfikacji pro-

jektu.  

Posiedzenie 

prowadził wice-

przewodniczący 

Zarządu Regio-

nu, Krzysztof 

Choina. 

 

Tomasz 

Kupczyk 
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Rozpoczęto Kampanię Cukrowniczą 

10 września w niedzielę roz-

poczęto kampanię cukrowniczą 

w Krasnymstawie. Na otwarciu 

sezonu zgromadzili się plantato-

rzy i prezesi związków plantator-

skich, Prezes Krajowej Spółki 

Cukrowej, Paweł Piotrowski; 

członek Rady Nadzorczej, Mie-

czysław Środa; Wicestarosta kra-

snostawski, Henryk Czerniej; 

Przewodniczący Regionu Środ-

kowo-Wschodniego NSZZ Soli-

darność, Marian Król wraz 

z pocztem sztandarowym; 

przedstawiciel Wojewody, Grze-

gorz Lipa; przedstawiciel posłanki na 

sejm Teresy Hałas – Mirosław 

Księżuk. Departament surowco-

wy Krajowej Spółki Cukrowej 

S.A. reprezentował Artur Majew-

ski. Uroczysta Msza. św., spra-

wowana była przy fabryce cukru, 

obok krzyża postawionego przez 

„Solidarność”. Eucharystii prze-

wodniczył i homilię wygłosił ks. 

prał. Zbigniew Kuzia, regionalny 

duszpasterz ludzi pracy.    

Ksiądz Kuzia podkreślił donio-

słą rolę Solidarności w kształto-

waniu drogi do wolnej Ojczyzny, 

której losy były silnie splecione 

z osobami św. Jana Pawła II i bł. 

ks. Jerzego Popiełuszki.           

 - Nasz Związek ma chrześci-

jański charakter. Źródło ma 

w Ewangelii. Takie było naucza-

nie papieża Polaka i kapelana 

Solidarności – powiedział du-

chowny.  

Mimo upływu wielu lat od mę-

czeńskiej śmierci ks. Popiełuszki 

i pojawienia się nowych pokoleń,  

jego nauczanie nie straciło na 

swej aktualności.        

 - Chodzi o to, aby kolejnemu 

pokoleniu naszego narodu prze-

kazać pewne wzorce, przykłady 

osobowości, którymi się zachwy-

cą i będą próbowali naśladować 

– zaznaczył ks. Kuzia. Duszpa-

sterz ludzi pracy, nawiązując do 

nauk męczennika za Ojczyznę, 

zwrócił uwagę na to, że praca 

kształtuje, ubogaca i uszlachet-

nia człowieka. Nie można być 

niewolnikiem pracy, a w pracow-

niku nie można widzieć tylko 

wartości ekonomicznej. Życia 

społecznego nie powinno się 

budować jedynie na dobrach 

materialnych. Materia nie może 

brać góry nad duchową stroną 

człowieka.  – Człowiek pracy ma 

uszlachetniać materię, ale przez 

pracę ma również sam się uszla-

chetniać i przemieniać. Człowiek 

ciężko pracujący bez Boga, bę-

dzie dreptał po ziemi, jak ptak 

z jednym skrzydłem – mówił Ku-

zia.   

Na zakończenie ks. Kuzia 

apelował, aby związkowcy, 

a w szczególności pracownicy 

cukrowni, poznawali i pokochali 

patrona Solidarności, bo jego 

kazania pomogą budować 

i  kszta ł tować dobre relacje 

między mieszkańcami.    

 Przewodniczący Marian Król 

powiedział, że cukrownia w Kra-

snymstawie obecnie ma dobrą 

kondycję finansową i lokuje się 

w świetnym miejscu na rynku.  

- Przyszłość cukrowni będzie 

zależała od wytrzymania konku-

rencji potencjalnego importu 

trzciny cukrowej – podkreślił szef 

Regionu Środkowo-Wschodniego.  

 Krajowa Spółka Cukrowa po-

wstała w 2002 roku i jest naj-

większym w Polsce, i ósmym co 

do wielkości, producentem cukru 

buraczanego w Europie. KSC 

S.A. działa jako ogólnopolski 

koncern, w skład którego wcho-

dzi siedem oddziałów produkują-

cych cukier: Krasnystaw, Klucze-

wo, Dobrzelin, Kruszwica, Mal-

bork, Nakło i Werbkowice.  

      

 Tomasz Kupczyk 

    Foto. Tomasz Wolanin 
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Informacje z Kraju  

     Wzrost płacy  

       minimalnej 

 
Jak podaje tygodnik tysol.pl, 

według związkowców, minimalne 

wynagrodzenie powinno wzro-

snąć do 2160 złotych brutto. 

Zdaniem NSZZ „S” nominalny 

wzrost wynagrodzeń w gospo-

darce narodowej powinien być 

nie niższy niż 5,8 proc., nato-

miast wzrost wynagrodzeń w sfe-

rze budżetowej powinien być nie 

niższy niż 11,2 proc., a płaca mi-

nimalna powinna wzrosnąć przy-

najmniej o 8 proc.  Wzrost mini-

malnego wynagrodzenia o 8 proc. 

przybliża płacę minimalną do po-

żądanego poziomu 50 proc. prze-

ciętnego wynagrodzenia. Obecnie to 

47,2 proc. 

Na ostatnim posiedzeniu rządu zapadła decyzja o podwyższeniu płacy minimalnej do kwoty 2.100 zł  

brutto w przypadku umowy o pracę i 13,70 zł brutto, jeśli chodzi o umowę zlecenie. 

   NIE dla Komisji    

Europejskiej 

 

W sobotę NSZZ Solidarność 

protestował w Warszawie prze-

ciwko ingerencji Komisji Europej-

skiej w wewnętrzne sprawy Pol-

ski, a konkretnie w decyzję rządu 

Beaty Szydło, przywracającą po-

przedni wiek emerytalny. Prze-

wodniczący Komisji Krajowej 

Piotr Duda podkreślił wartość 

obecności Polski w strukturach 

Unii Europejskiej, ale wyraził 

sprzeciw wobec biurokratom, któ-

rzy od środka chcieliby zdemon-

tować organizację. Niewykluczo-

ny jest protest w Brukseli jeśli 

zajdzie taka konieczność. Obni-

żenie wieku emerytalnego daje 

przywilej i wolność, a nie jest ob-

owiązkiem i przymusem. Związ-

kowcy złożyli na ręce europosła 

Ryszarda Czarneckiego petycję 

skierowaną do przewodniczące-

go Komisji Europejskiej. Na pikie-

tę do stolicy Polski udała się rów-

nież kilkudziesięcioosobowa gru-

pa związkowców z Regionu 

Środkowo-Wschodniego NSZZ 

Solidarność. 

Festiwal w Opolu 

 
Festiwal w Opolu to już trady-

cja. 17 września odbyła się kolej-

na odsłona tego wydarzenia. 

Jednym z punktów centralnych, 

był benefis Jana Pietrzaka, zaty-

tułowany: „Z PRL-u do Polski”. 

Festiwal przebiegał w spokojnej 

atmosferze. Tegoroczna organi-

zacja festiwalu wzbudziła wiele 

emocji i kontrowersji. 

 

Uczczono Pamięć 

 
Polacy uczcili pamięć ofiar 

inwazji Armii Czerwonej, 17 

września 1939 roku, na teren 

Rzeczypospolitej Polskiej. Wkro-

czenie na ziemie polskie było 

realizacją tajnego protokołu paktu 

Ribbentrop-Mołotow, z 23 sierpnia 

1939 roku. Niezapowiedziany 

najazd był jednocześnie złama-

niem umowy o nieagresji, który 

był wiążący dla obu państw. W 

nierównej walce Polacy bronili 

bohatersko Ojczyzny. Olbrzymia 

przewaga militarna wroga dopro-

wadziła do IV rozbioru Polski. 

Okupanci podzielili między siebie 

strefę wpływów. W wyniku agre-

sji Związku Sowieckiego do nie-

woli wzięto około 250 tys. obywa-

teli Polski. Blisko 22,5 tys. ofice-

rów i policjantów zamordowano 

w Katyniu, Charkowie i Twerze.  

Kongres trzeźwości 
 

Jak podał portal e-kai.pl -

w dniach 21-23 września, na Uni-

wersytecie Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w Warszawie, od-

będzie się Narodowy Kongres 

Trzeźwości pod hasłem „Ku 

trzeźwości Narodu. Odpowie-

dzialność rodziny, Kościoła, pań-

stwa i samorządu.” Jego głów-

nym tematem będzie promocja 

abstynencji oraz potrzeba zacho-

wania trzeźwości wśród rodzin. 

Głos zabiorą eksperci do spraw 

uzależnień, samorządowcy, du-

chowni oraz członkowie różnych 

organizacji propagujących trzeź-

wość. Każdy z dni kongresowych 

poprzedzi Msza Święta, pod 

przewodnictwem m.in. księdza 

Arcybiskupa Stanisława Gądec-

kiego oraz księdza Arcybiskupa 

Henryka Hosera. 

 

Chcemy jawności 
 

Jak podaje serwis tysol.pl - 

Górnicza Solidarność zwróciła 

się z wnioskiem do premier Bea-

ty Szydło o udział strony społecz-

nej w procesie notyfikacji przez 

Komisję Europejską programu 

restrukturyzacji polskiego górnic-

twa. Związkowcy domagają się 

upublicznienia informacji o proce-

sie notyfikacji przez KE, pomocy 

publicznej dla polskiego górnic-

twa oraz roli zarządu PGE w tym 

procesie. 
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Serdeczne wyrazy  

współczucia koleżance 

Marii Korulczyk 

z powodu śmierci 

MATKI 

składa Regionalna  

Sekcja Służby Zdrowia  

NSZZ „Solidarność” 

Regionu 

Środkowo-Wschodniego 

Wyrazy  

współczucia i głębokiego 

żalu  

Marii Korulczyk 

z powodu śmierci 

MATKI 

składa  

NSZZ „Solidarność” 

Centrum  

Onkologii Ziemi Lubelskiej  

 

Odszedł do Domu 

Ojca 

Z głębokim żalem informuje-

my, że 13 września, po walce 

z ciężką chorobą, odszedł bi-

skup senior Kazimierz Ryczan. 

Miał 78 lat.  

Duchowny był od dawna 

związany z ludźmi pracy. W la-

tach 2008-2015 był Krajowym 

Duszpasterzem Świata Pracy. 

W 2009 r. Region Świętokrzyski 

NSZZ Solidarność, wystąpił 

o nadanie dla biskupa Ryczana 

tytułu – „Zasłużony dla Solidar-

ności”.  

Warto wspomnieć, iż ksiądz 

biskup był związany również 

z Lublinem, bowiem w latach 

1966-1969 oraz 1975-1978 stu-

diował na Katolickim Uniwersy-

tecie Lubelskim w Instytucie 

Teologii Pastoralnej. Zwieńcze-

niem kariery naukowej była habi-

litacja, którą biskupowi Ryczano-

wi przyznał KUL.  

Główne uroczystości pogrze-

bowe odbyły się 19 września. 

Mszę św. żałobną odprawił me-

tropolita łódzki abp Marek Jędra-

szewski.  

W pogrzebie wziął udział 

przewodniczący Zarządu Regionu 

Środkowo-Wschodniego NSZZ Soli-

darność, Marian Król wraz z pocztem 

sztandarowym.   

 

Pożegnaliśmy    

Piotra Gryglickiego 
11 września, w kościele pw. 

św. Józefa w Łęcznej, pożegnali-

śmy człowieka Solidarności, Pio-

tra Gryglickiego. W ostatniej dro-

dze towarzyszyli zmarłemu: rodzi-

na, znajomi oraz związkowcy 

wraz z pocztami sztandarowymi, 

orkiestra górnicza z Bogdanki, 

przewodniczący Zarządu Regio-

nu Marian Król oraz wiceprze-

wodniczący, Krzysztof Choina. 

Śp. Piotr Gryglicki od począt-

ku powstania Solidarności był 

związany z jej strukturami, an-

gażując się w ich rozwój. 

U schyłku lat pracował na rzecz 

reaktywacji Solidarności. Współ-

tworzył Tymczasowy Komitet 

Założycielski w Bogdance. Na 

początku lat 90-tych był wice-

przewodniczącym Komisji Za-

kładowej Solidarności, przez 

kilka kadencji pełnił również 

funkcję przewodniczącego Ko-

misji Rewizyjnej. 
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