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Pikieta w  Warszawie 

Lublin 

Nagroda dla LW Bogdanka 

LW Bogdanka została nagro-

dzona tytułem „Pracodawca Przy-

jazny Pracownikom” podczas 

konkursu organizowanego przez 

NSZZ Solidarność pod honoro-

wym patronatem Prezydenta RP, 

Andrzeja Dudy. Gala finałowa XII 

edycji konkursu odbyła się w pa-

łacu prezydenckim 24 lutego br. 

Statuetkę odebrał Adam Party-

ka, Zastępca Prezesa Zarządu 

LW Bogdanka ds. Pracowniczych 

i Społecznych. 

Nagroda Pracodawca Przyja-

zny Pracownikom została przy-

znana za: zaangażowanie firmy 

w sprawy pracownicze, 

przestrzeganie przepisów prawa 

pracy, wdrażanie Pracowniczego 

Programu Emerytalnego, 

powołanie do życia Fundacji Soli-

darni Górnicy, która udziela 

wsparcia górnikom znajdującym 

się w trudnej sytuacji życiowej,  

a także ich rodzinom. 

Certyfikat "Pracodawca Przy-

jazny Pracownikom" przyznawa-

ny jest pracodawcom, którzy  

w swojej działalności wyróżniają 

się w zakresie poszanowania ob-

owiązujących przepisów prawa 

pracy, w sposób szczególny 

dbają o stabilność zatrudnienia, 

przestrzeganie zasad BHP oraz 

tworzą przestrzeń do zrzeszania 

się pracowników w niezależne 

związki zawodowe. 

 Laureatom gratulujemy i ży-

czymy dużo satysfakcji z wyróż-

nienia. Niech otrzymane nagrody 

inspirują i motywują do osiągania 

kolejnych sukcesów w rozwoju 

firmy, z uwzględnieniem przepi-

sów prawa pracy i dobra pracow-

ników.    

Fot. prezydent.pl 
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Laureaci tegorocznej edycji: 

1. PGE Energia Odnawialna SA Oddział ZEW Dychów w Dychowie 

2. Zakład Usług Energetycznych „Wod-Rem” Sp. z o.o. w Nowej Sarzynie 

3. Kopalnia Wapienia „Morawica” SA 

4. Dom Pomocy Społecznej w Foluszu w woj. podkarpackim 

5. Iskra-Centrum Narzędzi Specjalnych Sp. z o.o 

6. PGE Energia Ciepła Oddział Wybrzeże w Gdańsku 

7. Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o. 

8. Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Społem” w Katowicach 

9. „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Zgoda” w Płocku 

10. Famur SA Systemy Ścianowe Glinik Oddział Gorlice 

11. Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych „Kruszgeo” SA 

12. Orlen Południe SA 

13. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej SA w Krakowie 

14. Grupa Żywiec SA 

15. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA Oddział Kopalnia  

Węgla Brunatnego Turów 

16. KGHM Polska Miedź SA Oddział Zakłady Górnicze  

„Polkowice – Sieroszowice” 

17. Lubelski Węgiel „Bogdanka” SA 

Młodzi idą szybciej,  

starsi lepiej znają 

drogę 

Co  Pana najbar-

dziej zaskoczyło 

w 40-letniej dzia-

łalności związko-

wej?  

In minus jest spra-

wa Lecha Wałęsy, 

która wyszła na 

jaw. My tak mu zaufaliśmy na po-

czątku, był dla nas jakby bożysz-

czem. Okazało się, że inne idee 

mu przyświecały. Bolek i spółka 

zaprzedali idee Solidarności w 

Magdalence, a przypieczętowali 

swoją zdradę przy okrągłym stole. 

Z kolei na plus zaliczyłbym to, że 

z naszych szeregów wyszli też 

szlachetni ludzie władzy, jak cho-

ciażby śp. prezydent Lech Ka-

czyński. 

Cały wywiad z Andrzejem Kru-

pą, przewodniczącym Regional-

nej Sekcji Emerytów i Rencistów 

Regionu Środkowo-Wschodniego 

NSZZ Solidarność, dostępny jest 

w marcowym wydaniu Czasu So-

lidarności. 

Obradowała Wojewódzka  

Rada Dialogu Społecznego  

W Urzędzie Marszałkowskim 

Województwa Lubelskiego w Lu-

blinie odbyło się posiedzenie ple-

narne WRDS. Posiedzenie po-

prowadził Marian Król, przewod-

niczący Wojewódzkiej Rady Dia-

logu Społecznego Województwa 

Lubelskiego, reprezentujący 

NSZZ Solidarność. 

Przedmiotem obrad była dys-

kusja na temat zabezpieczenia 

kadr medycznych jednostek 

ochrony zdrowia województwa 

lubelskiego, poruszono również 

problemy płacy i realizacji poro-

zumień płacowych oraz kwestię 

zastępowalności kadr. Podczas 

spotkania zostały przyjęte 

uchwały WRDS WL. 

W posiedzeniu uczestniczyli wi-

cewojewoda lubelski Robert 

Gmitruczuk oraz zastępca dy-

rektora Wydziału Zdrowia Lubel-

skiego Urzędu Wojewódzkiego 

Sylwia Chyl. 

Źródło: LUW 

Bohaterka „Solidarności” Anna 

Walentynowicz jest na liście stu 

najbardziej wpływowych kobiet 

ostatniego stulecia. Legendę Soli-

darności wyróżnił amerykański tygo-

dnik Time. 
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Zabito ich, bo byli Polakami 

Z dymem pożarów, z kurzem krwi bratniej, 

Do Ciebie, Panie, bije ten głos! 

Kornel Ujejski 

Pielgrzymka do Huty Pieniackiej lubelskiej Solidarności - luty 2017 r. 

Huta Pieniacka to dziś wylud-

niona wieś leżąca w obwodzie 

lwowskim. W okresie międzywoj-

nia należała do Polski. Miejsco-

wość tę otaczały piękne, liściaste 

lasy, uroku dodawał malowniczy 

teren.  Wioska składała się z 172 

gospodarstw i zamieszkiwało ją 

ok. 1000 mieszkańców. Wówczas 

tętniła życiem i była samowystar-

czalna, a stosunki z okoliczną lud-

nością ukraińską układały się do-

brze.  

 Krajobraz ten został zniszczo-

ny w lutym 1944 r., kiedy to Ukra-

ińcy z 4 Pułku Policji SS, pod do-

wództwem niemieckim, a także 

oddziały Ukraińskiej Powstańczej 

Armii i okoliczni mieszkańcy - na-

cjonaliści ukraińscy postanowili 

bezwzględnie wymordować 

wszystkich mieszkańców Huty 

Pieniackiej.  

Mężczyźni udali się do lasu,  

a kobiety, dzieci i starcy zostali  

w domach. Dowództwo Armii Kra-

Roztrzaskane o mur niemowlę, zastrzelenie rodzącej kobiety, 

rozpruty brzuch starszej pani, spalenie żywcem bezbronnych 

mieszkańców Huty Pieniackiej – to oblicze okrutnych zbrodni do-

konanych przez ukraińskich nacjonalistów na ludności polskiej  

w 1944 r.  

jowej uważało, że gdy wróg zo-

baczy bezbronnych cywilów, do-

kona jedynie kontroli i nic nikomu 

złego się nie stanie. Bieg wyda-

rzeń był jednak inny.   

28 lutego 1944 r. Huta Pieniacka 

została otoczona i ostrzelana 

przez wroga. Każdy chował się, 

gdzie mógł,  do uciekających 

mieszkańców strzelano. Ukraińcy 

nie przebierali w środkach i sto-

sowali najbardziej wyrafinowane 

metody uśmiercania, tak aby 

ofiary maksymalnie odczuwały 

ból. Wiadomo, że oprawcy gro-

madzili w kościele mieszkańców 

wsi, następnie wyprowadzali gru-

pami na spalenie. Przeżyli nie-

liczni, którzy ukryli się na wieży 

kościelnej.  

Zbrodniarze zaryglowali w sto-

dołach po kilkadziesiąt osób  

i podpalali. Ludzie żywcem ginęli 

w płomieniach. Z pożogi udało 

się cudem uciec m.in.  Wandzie 

Gośniowskiej. Jej córka Małgo-

rzata Gośniowska-Kola jest pre-

zesem Stowarzyszenia Huta 

Pieniacka, które skupia rodziny 

pomordowanych oraz sympaty-

ków. Stowarzyszenie jest depo-

zytariuszem pamięci o ludobój-

stwie. 

Ludobójstwo w Hucie Pie-

niackiej pochłonęło około 850 

ofiar i było jednym z najwięk-

szych z pasma zbrodni, trwają-

cych od 1943 r., które nazywa-

my rzezią wołyńską.   

Kwestia ludobójstwa jest te-

matem drażliwym i rzutuje na 

relacje sąsiedzkie. Ukraińcy nie 

przyznają się do ludobójstwa  

i czczą „bohaterów” UPA. Pola-

cy domagają się prawdy histo-

rycznej i żądają jednoznacznego 

potępienia zbrodni. Do dziś nie 

można ekshumować szczątków 

ofiar, ponieważ władze ukraiń-

skie nie wyrażają na to zgody.    

Region Środkowo-Wschodni 

NSZZ Solidarność uczestniczył 

kilkukrotnie w wyjazdach na 

rocznicowe obchody w Hucie 

Pieniackiej. Związkowcy uczest-

niczyli w modlitwie, a po nabo-

żeństwie ekumenicznym składali 

kwiaty w miejscu zbrodni.   

                                            T.K.  
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Ofiary zbrodni w Hucie Pieniackiej 

upamiętniono w Warszawie 

W dniu 76. rocznicy zbrodni na 

polskiej ludności w Hucie Pieniac-

kiej w Warszawie przed Grobem 

Nieznanego Żołnierza odbyły się 

uroczystości upamiętniające to 

tragiczne wydarzenie. Na płycie 

Grobu Nieznanego Żołnierza de-

legacje złożyły wieńce. Warszaw-

skie obchody tragicznych wyda-

rzeń zainaugurowała Mszą św.  

w warszawskiej Katedrze Polowej 

Wojska Polskiego. 28 lutego,  

z ramienia lubelskiej Solidarności, 

w uroczystościach uczestniczył 

zastępca przewodniczącego 

Krzysztof Choina wraz z pocztem 

sztandarowym. 

 O tym, jak ważna jest pamięć  

o tym ludobójstwie mówi szef lu-

belskiej Solidarności Marian Król.  

- To jest przede wszystkim upa-

miętnianie dziejów naszego naro-

du. Nie byliśmy zaborcami Ukrai-

ny, ale tamte ziemie były - dla po-

mordowanych i obecnie zamiesz-

kujących tamte tereny - domem  

i  Ojczyzną. Nasi rodacy zostali 

zamordowani w sposób bestialski. 

Chciano przerwać życie i byt Po-

laków. Pamięć jest istotna, ponie-

waż to był zaplanowany mord na 

ludziach bezbronnych – podkreślił 

Król. 

T.K. 

Fot.sejm.gov.pl 

Fot.sejm.gov.pl 

Fot.sejm.gov.pl 

Fot.sejm.gov.pl 
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Chwała Bohaterom! 

Lublin uczcił Narodowy Dzień 

Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Na 

tegorocznych obchody złożyła się  

seria wydarzeń. Rozpoczęły się 

one 28 lutego, w lubelskim IPN  

konferencją popularno-naukową, 

dotyczącą Żołnierzy Niezłomnych. 

 Główne uroczystości miały 

miejsce 1 marca na Placu Zamko-

wym. Pamięć Żołnierzy Wyklętych 

uczczono Apelem Pamięci i sal-

wą honorową, a delegacje złoży-

ły wieńce na: cmentarzu przy ul. 

Unickiej przy Pomniku Zamordo-

wanych na Zamku Lubelskim  

w latach 1944-1954, pod pomni-

kiem Zaporczyków na Podzam-

czu, pod tablicą upamiętniającą 

ofiary więzienia na Zamku Lubel-

skim w Bramie Zamkowej, pod 

pomnikiem NSZ przy rondzie 

NSZ i pod pomnikiem WiN przy 

rondzie im. Zrzeszenia WiN. 

Z kolei w kościele pw. Świętej 

Rodziny sprawowana była Msza 

św. w intencji Żołnierzy Wyklę-

tych. W uroczystościach lubelską 

Solidarność reprezentował za-

stępca przewodniczącego Marek 

Wątorski wraz z pocztem sztan-

darowym. 

W godzinach popołudniowych 

z Placu Litewskiego, deptakiem, 

przez Bramę Krakowską do 

Zamku Lubelskiego przeszedł 

Marsz Pamięci Żołnierzy Nie-

złomnych, w którym uczestniczyli 

również związkowcy z pocztami 

sztandarowymi.   

- 1marca obchodzimy Dzień 

Pamięci Żołnierzy Wyklętych. 

My, jako Solidarność Poczty Pol-

skiej WER Lublin wraz z naszymi 

Kolegami z Górniczej Solidarno-

ści i UMCS-u uczciliśmy pamięć 

Bohaterów, którzy poświęcili, 

zdrowie i życie walcząc 

z ,,czerwoną zarazą". Chwała 

Polskim Bohaterom! – powiedział 

Romuald Talarek, członek Zarzą-

du Regionu Środkowo-

Wschodniego NSZZ Solidarność. 

                                              T.K. 

Fot. LUW 

Fot. LUW 

Fot. LUW 
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Odszedł do wieczności  

Ryszard Pyda 

Ryszard Pyda zmarł 17 lutego 

br., był aktywnym uczestnikiem 

Świdnickiego Lipca 1980 r. i 

współinicjatorem budowy pomnika 

upamiętniającego pierwszą rocz-

nicę strajków w WSK Świdnik.  

Po wprowadzeniu stanu wojen-

nego, według ówczesnych rzą-

dzących, utracił zdolność kierowa-

nia zespołem pracowników i prze-

szedł na rentę.  

W stanie wojennym wspierał 

Podziemną Solidarność przy 

WSK Świdnik oraz aktywnie 

uczestniczył w budowie kościoła 

pw. Chrystusa Odkupiciela  

w Świdniku.  

Po zawarciu porozumień 

Okrągłego Stołu w 1989 r. aktyw-

nie pracował na rzecz odbudowy 

struktur samorządowych.  

Pełnił funkcję radnego powia-

tu Świdnik I kadencji, był zastęp-

cą Wójta Gminy Mełgiew oraz 

wieloletnim sołtysem wsi Fran-

ciszków.  

W uznaniu zasług dla Wolnej 

Polski był odznaczony Złotym 

Krzyżem Zasługi, medalem Bene 

Meritus Regionu Środkowo-

Wschodniego NSZZ Solidarność, 

medalem Zasłużony dla Woje-

wództwa Lubelskiego, medalem 

Bene Merenti Civitati Świdnik, 

medalem za aktywną postawę  

w dążeniu do Wolnej Polski  

w latach 1939-1989, medalem 

Amicus Vici, krzyżem Semper 

Fidelis. 

W życiu kolegi Ryszarda, 

Bóg, Honor i Ojczyzna były prio-

rytetowym imperatywem. Pozo-

stajesz w naszej wdzięcznej pa-

mięci. 

Stowarzyszenie Represjono-

wanych w Stanie Wojennym, 

Koło w Świdniku.  

Tadeusz Zima 

Uroczyste obchody I rocznicy Świdnickiego Lipca. Poczet 

sztandarowy zmierzający od głównego wejścia do biurowca 

pod pomnik Świdnickiego Lipca.Sztandar niesie Ryszard Py-

da, pracownik wydziału 320. 

 

 

 

Wyrazy głębokiego żalu i współczucia 

Rodzinie 

z powodu  śmierci 
 

RYSZARDA PYDY 
 

składają 
 

Przewodniczący oraz związkowcy  

z Regionu Środkowo-Wschodniego  

NSZZ Solidarność 

Fot. historia.swidnik.net 
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Śp. Ryszard Pyda spoczął w Świdniku 

Pogrzeb śp. Ryszarda Pydy 

odbył się 19 lutego br. w Świdni-

ku. W ostatniej drodze zmarłemu 

towarzyszyli związkowcy, z za-

stępcą przewodniczącego lubel-

skiej Solidarności Markiem Wątor-

skim na czele. Poczty sztandaro-

we wystawili m.in. Region Środko-

wo-Wschodni NSZZ Solidarność 

oraz WSK PZL-Świdnik.   

- Dobrze wspominam śp. Ryszar-

da Pydę. Był człowiekiem zaan-

gażowanym w sprawy społeczne. 

Podejmował działania, które mia-

ły na celu odzyskanie przez nasz 

kraj wolności – powiedział Marian 

Król, szef lubelskiej Solidarności.   

Im droższy człowiek, tym większy ból. 

Lecz wolą Boga jest rozstanie.  

Nadzieją - dusz naszych spotkanie. 

 

 

 

 

 

Najszczersze wyrazy  

głębokiego współczucia,  

żalu i smutku 

Zbigniewowi Furmanowi 

z powodu  śmierci 
 

SYNA 
 

składają 
 

Przewodniczący oraz związkowcy  

z Regionu Środkowo-Wschodniego  

NSZZ Solidarność 

       

Pogrzeb Żołnierza Wyklętego Adama Stanisława 

Kuchciewicza ps. „Wiktor” 

Adam Kuchcie-

wicz ps. „Wiktor” 

był żołnierzem 

Narodowych Sił 

Zbrojnych – Na-

rodowego Zjednoczenia Wojsko-

wego oraz Zrzeszenia „Wolność  

i Niezawisłość”. Został zabity 

przez funkcjonariuszy Milicji Oby-

watelskiej w 1953 r. Jego ciało 

wrzucono do bezimiennego dołu 

grobowego. Specjaliści z Oddzia-

łowego Biura Poszukiwań i Identy-

fikacji IPN Lublin odnaleźli go  

w 2018 r. podczas prac poszuki-

wawczo-ekshumacyjnych na 

cmentarzu przy ul. Unickiej  

Plan uroczystości pogrzebowych  

Łęczna, 14 marca 2020 r. 

11.00 - Czuwanie modlitewne 

przy trumnie w kościele pw. św. 

Marii Magdaleny w Łęcznej 

12.00 - Msza św. w kościele pw. 

św. Marii Magdaleny 

13.30 - przejazd konduktu po-

grzebowego na cmentarz para-

fialny w Łęcznej przy ul. Polnej 

14.00 - uroczystości pogrzebowe 

z asystą wojskową. 

w Lublinie. W 2019 r. ogłoszono 

notę identyfikacyjną „Wiktora” 

podczas uroczystości w Pałacu 

Prezydenckim. 

Kiedy uczcimy 10. rocznicę  

Katastrofy Smoleńskiej?  

5 marca br. w siedzibie lubel-

skiej Solidarności odbyło się 

pierwsze spotkanie Społecznego 

Komitetu Obchodów 10. Roczni-

cy Katastrofy Smoleńskiej. Wia-

domo, że w tym roku rocznica 

przypada w Wielki Piątek,  

w związku z tym niewykluczone, 

że organizatorzy zaproponują 

obchody w innym terminie.  

Marzec 1968 

8 marca 1968 r. na dziedzińcu 

Uniwersytetu Warszawskiego od-

był się wiec protestacyjny  

w związku ze zdjęciem przez wła-

dze komunistyczne wystawianych 

w Teatrze Narodowym 

„Dziadów”. Rozpoczęła się 

akcja pacyfikacyjna przepro-

wadzona przez oddziały mili-

cji oraz ormowców. Protesty 

rozprzestrzeniły się również 

na teren innych uczelni w sto-

licy, a także w wielu miastach 

Polski m.in.  Lublinie, Radomiu, 

Gdańsku, Wrocławiu i Białymsto-

ku. Wiece, kończyły się pokojowo 

lub starciem z milicją.  

                                           T.K. 

Fot. IPN 
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22 lutego br. ponad 160 osób 

uczestniczyło w Charytatywnym 

Balu Karnawałowym, zorganizo-

wanym przez KM NSZZ Solidar-

ność WSK PZL-Świdnik S.A. Spo-

tkanie w Lachówce to była okazja 

Bal charytatywny w Świdniku 

do pomocy podopiecznym Po-

godnego Domu w Lublinie, któ-

rych przedstawiciele przybyli na 

bal z opiekunem Robertem Ja-

reckim. Wolontariusze Komitetu 

Pomocy SOS Solidarność prowa-

dzili loterię fantową, a dochód  

z niej został przeznaczony  dla 

ciężko chorych Zbyszka i Mag-

daleny Białych oraz Martynki  

i Łukasza.  

Fot. Głos Świdnika Fot. Głos Świdnika 
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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. 


