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#Emerytura Za Staż
„Solidarność” złożyła w Sejmie 235 tysięcy podpisów pod projektem ustawy Emerytura Za Staż. 
Projekt ustawy dotyczący emerytur stażowych został złożony 18 czerwca u Marszałek Sejmu Elżbiety Witek. 
Na zebranie 100 tys. podpisów Komitet Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej miał czas do 30 września. 
Projekt obywatelski zakłada, że jedynym progiem, by przejść na emeryturę, jest uzbieranie minimalnego 
kapitału, a minimalny kapitał będzie oscylował na poziomie minimalnej emerytury w danym roku.

Pamiętamy!
W czwartek 28 października członkowie Prezydium Ma-
łopolskiego Zarządu Regionalnego Związku odwiedzili 
na krakowskich cmentarzach ponad 60 grobów byłych 
działaczy opozycyjnych i aktywnych członków NSZZ 
„Solidarność”. Na każdym z nich złożono wiązanki 
i zapalono znicze, oddając tym samym hołd pamięci 
przed uroczystościami Dnia Zadusznego.
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PROTESTOWALIŚMY 
W LUKSEMBURGU
Luksemburg przywitał Polaków zasie-
kami z drutu kolczastego i barierami 
przeciwczołgowymi oraz stojący-
mi w gotowości wozami bojowymi 
i uzbrojonymi policjantami, jak gdyby 
przygotowywano się na nie wiadomo 
jakie walki uliczne. – Odgrodzono 
się od nas drutem kolczastym jak od 
bydła! Gdzie jest europejskie lewac-
two mówiące, że płoty należy likwi-
dować? – mówił Piotr Duda przed 
rozpoczęciem demonstracji.

Następnie mówił: – Jesteśmy 
tu jako reprezentacja całego kraju. 
W całej Polsce wspierają nas pracow-
nicy. Mamy prawo we własnym kraju 
pracować i pilnować miejsc naszej 
pracy! Tymczasem TSUE zachowuje 
się jak dyktatura w Korei Północnej. 
Nie zgadzamy się na to. Dziś przy-

szliśmy pokazać, że Turów jest, był 
i będzie. Jesteśmy dziś pokojowi, ale 
jak będzie trzeba to zablokujemy całą 
Unię Europejską.

– Tak, jak TSUE Turów, tak my 
dziś zamkniemy Trybunał jedno-
osobowym postanowieniem Piotra 
Dudy – zapowiadał Wojciech Ilnicki, 
przewodniczący KM KWB „Turów”, 
a w świat poszedł hasztag #Solidar-
noscZamykaTSUE #TSUEGameOver!

Zastępca przewodniczącego Ko-
misji Krajowej NSZZ „Solidarność”, 
Tadeusz Majchrowicz odczytał pismo 
o zamknięciu TSUE. – W trybie za-
bezpieczenia do czasu rozstrzygnięcia 
przez Krajowy Zjazd Delegatów wnio-
sku, podjęto decyzję o natychmia-
stowym zawieszeniu funkcjonowania 
TSUE! – zapowiedział zwracając tym 

W piątek W piątek 
22 października 22 października 

o godz. 10.00 o godz. 10.00 
rozpoczęła się rozpoczęła się 

manifestacja manifestacja 
związkowców związkowców 
„Solidarności” „Solidarności” 

przed Trybunałem przed Trybunałem 
Sprawiedliwości Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej Unii Europejskiej 
w Luksemburgu. w Luksemburgu. 

Manifestacja była Manifestacja była 
protestem przeciwko protestem przeciwko 

decyzji wydanej decyzji wydanej 
przez unijny przez unijny 

sąd w sprawie sąd w sprawie 
zamknięcia kopalni zamknięcia kopalni 

w Turowie. w Turowie. 
Przeciwko tej decyzji, rzeciwko tej decyzji, 
będącej zagrożeniem będącej zagrożeniem 

dla bezpieczeństwa dla bezpieczeństwa 
energetycznego energetycznego 

Polski i prowadzącej Polski i prowadzącej 
do likwidacji do likwidacji 

tysięcy miejsc tysięcy miejsc 
pracy, protestowało pracy, protestowało 

ponad 3 tysiące ponad 3 tysiące 
związkowców nie związkowców nie 

tylko z Turowa, tylko z Turowa, 
ale również ale również 

z całego kraju, z całego kraju, 
w tym 65 członków w tym 65 członków 

z Małopolski.  z Małopolski.  Fo
t. 
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samym uwagę na absurdalność decyzji, jakie 
zapadają w chcących uchodzić za poważne, in-
stytucjach unijnych.

Związkowcy podkreślali wieloaspektowość 
protestu: – To nie walka o Turów, to nie walka 
o energetykę. To walka o całą naszą gospodarkę! 
– mówił szef Krajowego Sekretariatu Górnictwa 
i Energetyki „S” Jarosław Grzesik.

– Zawsze byliśmy solidarni i dziś musimy 
być szczególnie solidarni z Turowem. Nie będzie-
my respektować nakazów i zakazów Trybunału 
Niesprawiedliwości – zaznaczył przewodniczący 
NSZZ „Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskie-
go Dominik Kolorz.

– Dajemy Wam czas do namysłu, a jeśli nie, 
to podpalimy Europę! Podpalimy ją w naszych 
sercach, aby dać odpór tym idiotom, którzy zamy-
kają tysiące miejsc pracy i chcą pozbawić energii 
elektrycznej miliony Polaków – mówił szef „Soli-
darności” Piotr Duda.

W proteście związkowców wzięli udział także 
polscy europosłowie, niestety tylko ci reprezentu-
jący ugrupowania rządowe. Nie pojawili się np. 
europosłowie lewicy, pretendującej do miana re-

prezentacji interesów ludzi pracy. – Nie może być 
tak, że bezpieczeństwo energetyczne znacznej 
części kraju zostaje zachwiane. To jest po prostu, 
po ludzku niesprawiedliwe – mówiła podczas 
protestu europosłanka Beata Kempa. A euro-
posłanka Anna Zalewska dodawała: – Jesteśmy 
tutaj, bo tak mówi nam serce. Jesteśmy tutaj, bo 
to jest sprawiedliwe. Nie oddamy Turowa!

W tym samym czasie w Parlamencie Eu-
ropejskim trwała dyskusja na temat Polski i jej 
prawa do podjęcia przez Trybunał Konstytucyjny 
orzeczenia o wyższości polskiej Konstytucji nad 
prawem unijnym. – Walka o niepodległość trwa! 
W tej chwili premier Morawiecki bierze udział 
w obradach w Brukseli. Oczekujemy, że nie cof-
nie się ani kroku – apelował uczestniczący też 
w demonstracji Robert Bąkiewicz, prezes Stowa-
rzyszenia Marsz Niepodległości.

Niestety, „odważni” do podejmowania jed-
noosobowych decyzji sędziowie TSUE nie odwa-
żyli się spotkać się z protestującymi, delegacja 
NSZZ „Solidarność” nie została nawet wpuszczo-
na do Trybunału Sprawiedliwości UE, by złożyć 
przywiezione dokumenty. – Jeden to petycja wzy-

Fo
t. 

M
ar

cin
 Ż

eg
liń

sk
i



S E R W I S  I N F O R M A C Y J N Y 5październik 2021

Aktualności

wająca TSUE do przestrzegania unijnego prawa, 
a drugi to jednoosobowa decyzja zabezpieczająca 
o natychmiastowym zawieszeniu prac TSUE do 
czasu rozpatrzenia wniosku przez Krajowy Zjazd 
Delegatów co do legalności unijnego Trybunału.

W tej sytuacji protestujący udali się pod 
ambasadę Czech, tam zaprotestowali przeciwko 
absurdalnym pretensjom Czechów w sprawie 
istnienia działającej od około stu lat kopalni. Po 
drodze związkowcy z „Solidarności” spotkali nie-
wielką kontrmanifestację, w której uczestniczyli 
także… Polacy! – Targowica! – to była jedyna 
odpowiedź dla tych, którzy przyjechali, aby ma-
nifestować przeciw interesom własnego kraju.

– Przez głupie i bezpodstawne żądania Cze-
si spowodowali, że TSUE podjął decyzję o za-
mknięciu kopalni Turów. Nie zgadzamy się na to. 
Przyszliśmy również po to, żeby złożyć petycję 
do całego narodu czeskiego i pokazać, że nie 
zgadzamy się na to, żeby nas dzielić! Dzielić 
Polaków i Czechów! – mówił przed ambasadą 
Czech Jarosław Grzesik.

Głos zabrał również szef „Solidarności”, Piotr 
Duda: – Potrzebny jest dialog i rozmowa. A oni 

Fot. M
arcin Żegliński

chcą zamknąć kopalnię Turów i całą naszą gospo-
darkę. Polska jest niepodległa gospodarczo. Chce-
my wykrzyczeć głośno, że się rozwijamy. Przed tą 
ambasadą apelujemy, żeby politycy się ogarnę-
li! – Przewodniczący NSZZ „Solidarność” przekazał 
petycję ambasadorowi Czech w Luksemburgu.

– Dzisiaj jest ostatni moment, by dać wszyst-
kim do zrozumienia, że program „Fit for 55” jest 
po to, by ograbić Europejczyków – mówiła pod 
ambasadą europosłanka Anna Zalewska, apelu-
jąc, by przeciwko kolejnym absurdom eurokratów 
protestowały wszystkie państwa i narody.

Na zakończenie protestu w Luksemburgu 
związkowcy odśpiewali hymn Polski. 

– To był pokaz siły polskiego ruchu związ-
kowego wobec całej Europy – mówi Ryszard 
Pietrzyk, członek Prezydium Zarządu Regionu 
i główny organizator wyjazdu Małopolan. – Siły, 
ale też prawdziwej dyscypliny. Pokazaliśmy swój 
sprzeciw, ale jednocześnie nasz szacunek dla 
mieszkańców i mienia miasta, któremu przyszło 
gościć siedzibę tak żałosnej instytucji unijnej, 
jak TSUE!

A.Z.
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18 października 2021 r. w Bukowinie Tatrzań-
skiej obradował XXX Kongres Sekretariatu Me-
talowców NSZZ „Solidarność”. Przybyłych z całej 
Polski delegatów przywitał w imieniu Adama 
Lacha, jego zastępca Tomasz Zaborowski, który 
życzył zgromadzonym w Małopolsce skutecz-
nych i owocnych obrad. 

W imieniu Komisji Krajowej Związku wystąpił Bog-
dan Kubiak, zastępca przewodniczącego KK, który 
omówił sytuację gospodarki w okresie pandemii 
oraz skutki działań Unii Europejskiej i jej struk-
tur na warunki pracy i życia Polaków. – Dlatego 
22  października wybieramy się do Luksemburga, 
pod Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, 
żeby wyrazić brak naszej zgody na to, co dzieje się 
z Turowem, ale i całą polską energetyką – mówił za-
stępca Przewodniczącego. – To co się dzieje uderzy 
w nasze branże – w budownictwo, w hutnictwo, 
w transport. To będzie uderzać w nas, w pracow-
ników! Dlatego jedziemy wyrazić nasz sprzeciw.

Gościem Kongresu był też Stanisław Szwed, wi-
ceminister rodziny i polityki społecznej, wywodzący 
się właśnie z Sekretariatu Metalowców. – Wpro-
wadzając rozwiązania tarczy ochronnej związanej 
z epidemią Covid-19 zakładaliśmy, że to tylko okres 
przejściowy, podczas gdy okazało się, że to trwa na-
dal – opowiadał wiceminister. – Mimo tych kryzysów 
okazało się, że jesteśmy w stanie utrzymać wszystkie 
programy socjalne i do tego programy osłonowe 
związane z pandemią, a dotyczy to różnych działów 
gospodarki, ostatnio np. motoryzacji, gdzie okazało 
się, że spadły dostawy części. Jednocześnie trwają 
prace nad ustawą regulującą zasady pracy zdalnej. 
Pracujemy też nad projektem ustawy o emeryturach 
stażowych, zwiększeniu uprawnień Państwowej In-
spekcji Pracy, wygaszaniu emerytur pomostowych.

Przedstawiciel rządu podkreślił, że trwa spór 
dotyczący wysokości składki zdrowotnej, nagła-
śniany przez opozycję i zależne od niej media, 
przy czym nie mówi się, o co tak naprawdę w tym 
konflikcie chodzi, czyli o likwidację przywilejów 
osób dobrze zarabiających, którzy od lat nie płacą 
składki zdrowotnej proporcjonalnie do swych zarob-
ków. – A my chcemy, by zasady jej odprowadzania 
dotyczyły jednakowo wszystkich – tłumaczył były 
związkowiec. – Trzeba też skończyć w naszym kraju 
ze zjawiskiem „biednych pracujących”, to znaczy 
sytuacji, w której osoby pracujące na etacie nie są 
w stanie utrzymać rodziny, a nieraz samego siebie. 

Minister Szwed podkreślił także, że choć pra-
cuje zespół ds. kontaktów między rządem a NSZZ 
„Solidarność”, to pewne sprawy muszą czekać na 
swe rozwiązanie, gdyż nie zawsze osoby odpo-
wiedzialne w rządzie za gospodarkę reprezentują 
poglądy zgodne z oczekiwaniami pracobiorców. Tak 
było z wicepremierem Gowinem, który przez lata 
popierał interesy pracodawców kosztem zatrudnia-
nych przez nich pracowników. Mimo to sukcesem 
jest, że ustawy podatkowe związane z programem 
rządowym Polski Ład przewidują m.in. ulgi podat-
kowe dla płacących składki związkowców. 

Bogdan Szozda, przewodniczący Sekretariatu 
złożył sprawozdanie z działalności kierownictwa 
Sekretariatu za ostatnie lata (w ub. roku nie było 
posiedzenia Kongresu ze względu na pandemię), 
zwracając uwagę, że Sekretariat zrzesza obecnie 
45 tys. członków w ośmiu sekcjach branżowych. 
Natomiast oceniając politykę gospodarczą rządu, 
przewodniczący Szozda zwracał uwagę, że choć 
bieżące dochody pracowników rosną, w części 
dzięki programom socjalnym, to jednak przyszłość 
branży metalowej jest wielką niewiadomą. – Nadal 
brak jest dokumentu przedstawiającego perspekty-

XXX Kongres Sekretariatu Metalowców NSZZ „Solidarność”

Pakiet Fit for 55 zagrożeniem
dla branż metalowych w Europie!
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wę rozwoju przemysłu w Polsce. Co prawda rząd 
próbuje taki dokument stworzyć, ale już pierwsze 
działania budzą duże obawy. Tak zwana „Biała 
Księga Przemysłu” redagowana pod kierunkiem 
wicepremiera Gowina budzi wiele obaw. Trzeba 
czekać na powołanie nowego ministra rozwoju. 
Tymczasem konieczne jest też monitorowanie za-
grożeń z punktu widzenia pracowników. W całej 
Europie są układy branżowe i musimy do tego 
doprowadzić również w Polsce, choć nie w pełni 
odpowiada to pracodawcom.

Przewodniczący złożył też sprawozdanie z dzia-
łalności międzynarodowej i członkostwa w Indu-
striall Europa, zwracając uwagę, że nie zawsze 
udaje się ustalić wspólne stanowisko z innymi 
polskimi związkami zawodowymi mającymi swą 
reprezentację w tej organizacji.

Poinformował, że Europejska Federacja Prze-
mysłowa przygotowuje akcję protestacyjną prze-
ciwko niesprawiedliwej transformacji energetycznej. 
Okazuje się bowiem, że nie tylko my spostrzegamy, 
iż obecnie najbardziej zagrożona jest branża hut-
niczo-stalowa, która nie zniesie obciążeń podat-
kowych i może zniknąć z europejskiego podwórka 
gospodarczego. Zwrócił uwagę, że w obliczu galo-
pującego wzrostu kosztów energii wiele mówi się 
o odbiorcach indywidualnych, a pomija się branże 
energochłonne, które mogą nie wytrzymać kon-
kurencji z producentami z innych regionów świa-
ta i mogą upaść, powodując niewymierne koszty 
społeczne. 

Mówiąc o zadaniach dla Sekretariatu na naj-
bliższy okres, wymienił m.in. kwestię roli kobiet 
w gospodarce i faktycznie ich płacowe równo-

uprawnienie oraz apel do Rady Dialogu Społecz-
nego, by ta zajęła się warunkami pracy w wysokich 
temperaturach. Kongres przyjął też stanowiska do-
tyczące m.in.:
• przygotowania przez KK zasad negocjacji wa-

runków płacowych w zakładach pracy, przy-
gotowując związkowcom okresowe raporty 
płacowe z uwzględnieniem sytuacji zarobkowej 
w różnych regionach i branżach zawodowych, 
gdyż kupno takich dokumentów od wyspecja-
lizowanych firm to koszt ok. 10 tys. zł, a nie 
każdą komisję zakładową na to stać.

• w sprawie zagrożeń wynikających z pakietu 
Fit for 55, z podkreśleniem, że nierealne wy-
muszenie tempa niszczy branże zużywające 
duże ilości energii – przykładem jest likwida-
cja w hucie krakowskiej całej części surowco-
wej. Zebrani przyjęli dokument jednogłośnie 
zwracając uwagę, że takie programy są za-
grożeniem dla całej polskiej gospodarki, bo 
już obecnie nowe technologie ograniczające 
emisję CO2 wymagają zużycia 5 razy więcej 
energii elektrycznej!

• zmian w regulaminie działalności Sekretariatu.
Obrady zakończyła uroczystość wręczenia od-

znaczeń ustanowionych przez Radę Sekretariatu 
„Zasłużony dla Sekretariatu”, które będzie nada-
wane zasłużonym działaczom co pięć lat. W tym 
roku odznaczenie nadano 30 działaczom. Byli to: 
Tadeusz Piotrowski, Adam Ditmer, Andrzej Gębara, 
Stanisław Szukała, Marek Wiza, Roman Kuzimski, 
Stanisław Głowacki, Roman Jakim, Małgorzata Ca-
lińska-Mayer, Andrzej Karol, Zbigniew Woźnica, Ka-
zimierz Skrucha, Marek Wójcik, Wiesław Janusz Le-
wandowski, Zdzisław Goliszewski, Henryk Szostak, 
Roman Drywa, Krzysztof Żmuda, Mirosław Piórek, 
Jan Zieliński, Jan Fiodorowicz, Andrzej Biernacik, 
Waldemar Kościelny, Alfred Konwrocki, Bogumił 
Dalecki, Edward Kubas, Mirosław Rospara, Marian 
Lassota, Marian Kokoszka i Bogdan Szozda.

Kolejny, XXXI Kongres Sekretariatu odbędzie 
się za rok, w dniach 19–21 czerwca, w tym samym 
miejscu.

A.Z.
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Pierwszy dzień pielgrzymki rozpoczęto 
od złożenia kwiatów przed pomnikiem 
bł. ks. Jerzego Popiełuszki oraz wspól-
nego odmówienia różańca św. i mszy 
św., którą na Szczycie celebrował wraz 
z kapelanami „Solidarności” ks. bp An-
drzej Jeż. Po Apelu Jasnogórskim i Dro-
dze Krzyżowej na Wałach (w strugach 
deszczu), późnym wieczorem odbyło się 
wspólne czuwanie pielgrzymów w Ka-
plicy Matki Bożej, przed Jej cudownym 
obrazem.

Drugi dzień pielgrzymki rozpo-
częto od odmówienia wspólnego ró-
żańca św. Następnie głos zabrał były 
prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr 
Jarosław Szarek, który omówił zasady 
funkcjonowania totalitaryzmu w kontek-
ście powstania i funkcjonowania NSZZ 
„Solidarności”. – Istnienie niezależnej 
struktury związkowej nie mieściło się 
w zasadach funkcjonowania tego ustro-
ju – mówił dr Szarek. – Dlatego władza 
PRL już w kilka tygodni po podpisaniu 
porozumień z robotnikami rozpoczęła 

przygotowania do rozprawy ze Związ-
kiem i już w październiku 1980 r. zaczę-
ła tworzyć pierwsze listy proskrypcyjne 
ludzi przeznaczonych do aresztowania, 
a przy okazji oskarżając o takie postępo-
wanie stronę solidarnościową.

Na zakończenie wystąpienia dr Ja-
rosław Szarek, w podzięce za dobrą 
współpracę z reprezentowanym przez 
niego Instytutem Pamięci Narodowej, 
otrzymał z rąk przewodniczącego Za-
rządu Regionu, Adama Lacha, specjal-
ne podziękowania oraz Medal 40-Lecia 
„Solidarności”.

Główną mszę św. pielgrzymki po-
przedziło odczytanie listów do uczest-
ników zgromadzonych licznie na Bło-
niach Jasnogórskich, od Prezydenta RP 
i premiera Mateusza Morawieckiego. 
– Dziękuję za to, że pozostają państwo 
wierni testamentowi bł. ks. Jerzego 
Popiełuszki, który przed 38. laty od-
prawił tutaj, na wałach jasnogórskiego 
sanktuarium mszę św. dla uczestników 
pierwszej Pielgrzymki Ludzi Pracy – na-
pisał prezydent Andrzej Duda. Prezydent 
dziękował szefom i członkom „S” za to, 
że tworzą wyjątkową organizację związ-
kową, dbającą o respektowanie praw 
pracowniczych, a jednocześnie pielę-
gnującą tradycję patriotyczną i chrze-
ścijańską.

Przed mszą św. wystąpił też szef 
Związku Piotr Duda, który zaznaczył, że 
na pielgrzymce, jak co roku, pojawiły 
się wszystkie grupy zawodowe – cały 
świat pracy. – Jesteśmy z tego dum-

XXXIX PIELGRZYMKA 
LUDZI PRACY

Jak co roku,Jak co roku,
w trzecią sobotę w trzecią sobotę 

i niedzielę września i niedzielę września 
odbyła się odbyła się 

XXXIX Ogólnopolska XXXIX Ogólnopolska 
Pielgrzymka Ludzi Pielgrzymka Ludzi 
Pracy, połączona Pracy, połączona 

z przekazaniem repliki z przekazaniem repliki 
Krzyża Nowohuckiego Krzyża Nowohuckiego 

oraz obrazu Matki oraz obrazu Matki 
Bożej Robotników Bożej Robotników 

Solidarności z naszego Solidarności z naszego 
Regionu do Regionu Regionu do Regionu 

Włocławsko-Włocławsko-
Toruńskiego, dlatego Toruńskiego, dlatego 
też Małopolska była też Małopolska była 
współorganizatorem współorganizatorem 

wszystkich wszystkich 
uroczystości. uroczystości. 

Aktualności
Fo
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ni, bo taki jest związek zawodowy „Solidarność” 
– zaznaczył i podkreślił, że działacze „Solidarności” 
walczą o sprawy wszystkich pracowników, a nie 
tylko wybranej jednej grupy zawodowej. – Nigdy nie 
odejdziemy od stołu negocjacji, dopóki nie rozwią-
żemy problemów wszystkich pracowników i nigdy 
nie negocjujemy kosztem innej grupy zawodowej, 
bo na tym polega solidarność!

Główne nabożeństwo pielgrzymkowe celebro-
wał abp wrocławski ks. Józef Kupny z kilkudziesię-
cioma księżmi kapelanami „Solidarności” z całej Pol-
ski. Homilię zaś wygłosił metropolita krakowski ks. 
abp Marek Jędraszewski, który poświęcił ją przede 
wszystkim nauczaniu kard. Stefana Wyszyńskiego 
– wyniesionego przed tygodniem do godności bło-
gosławionego – oraz św. Jana Pawła II. Przytaczał 
ich wypowiedzi m.in. na temat miłości, sprawiedli-
wości, solidarności i etosu pracy. – Rozważamy te 
treści dzisiaj i widzimy, jak często chcą nas podzielić, 
na katolików, których trzeba „opiłowywać” i tych 
mądrych, którzy chcą nami rządzić, wprowadzając 
nową moralność, uderzająca w to, co jest w nas, 
w naszych duszach, zawarte od samego początku 
naszego istnienia jako ludzi – mówił ks. metropolita. 
– Nie możemy sobie pozwolić na wydarcie poczucia 
naszej osobowej godności jako człowieka. Tak samo, 
jak nie możemy zgodzić się na to, by próbowano 
wprowadzić do nas postawę, na którą wielokrotnie 
się skarżył Jan Paweł II – życia tak, jakby Pana Boga 
nie było, życia zatroskanego tylko o to, żeby mieć 
jak najwięcej (…) Nie możemy zgodzić się na to, że 
chcą deprawować nasze dzieci i młodzież począw-
szy już od przedszkoli, wprowadzając tego rodzaju 
nauczanie, które pozbawia je – małe dzieci – tak 

wzruszających starszych ludzi, czystości, niewinności, 
naturalnej dobroci.

Arcybiskup przekonywał, że prawdziwa soli-
darność powinna dotyczyć każdego człowieka, ape-
lował o „odwagę solidarności, która będzie zawsze 
jednoznacznie mówiła «nie» wobec wszelkiego ro-
dzaju przemocy, zwłaszcza wobec najmniejszych, ale 
także wobec tych, których chce się za wszelką cenę 
usunąć na tzw. margines, zapomnieć, wzgardzić, 
nie przejmować się ich losem”. – Zdajemy sobie 
sprawę z tego i za to także chcemy dzisiaj Panu Bogu 
dziękować, że NSZZ „Solidarność” od samych swych 
początków pragnęła i pragnie służyć autentycznemu 
dobru polskiego społeczeństwa i polskiego narodu. 
(…) Jakie perfidne sposoby nacisku próbuje się sto-
sować obiecując pieniądze za to, abyśmy odeszli od 
Bożego prawa i przyjęli, w imię tzw. tolerancji, to, 
co uwłacza naprawdę godności człowieka!

Tysiące ludzi z całej Polski na Jasnej Górze mo-
dliło się o błogosławieństwo Boże i powierzało swój 
los oraz losy swoich rodzin Matce Bożej Patronce 
„Solidarności”, prosząc Ją o zachowanie zdrowia, 
a przede wszystkich ich miejsc pracy, gwarantujących 
godne życie milionom Polaków. Głównym hasłem 
tegorocznej pielgrzymki było: „Tobie Matko zawie-
rzamy Ojczyznę i Ludzi Pracy”.

Ostatnim akordem uroczystości na Jasnej Górze 
było przekazanie repliki Krzyża Nowohuckiego oraz 
obrazu Matki Bożej Robotników Solidarności z na-
szego Regionu do Regionu Włocławsko-Toruńskiego. 
Honorowymi gośćmi uroczystości w Częstochowie 
byli członkowie rodziny błogosławionego ks. Jerzego 
Popiełuszki, patrona NSZZ „Solidarność”.

A.Z.

Fot. A.Z.
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„Solidarność” 
na Groniu Jana Pawła II 
W słoneczną niedzielę, 26 wrze-
śnia 2021 r. na szczycie górskim 
Beskidu Małego – Groń Jana Paw-
ła II – odbyła się uroczysta Eucha-
rystia, w której uczestniczyli człon-
kowie i sympatycy „Solidarności”. 
Mszy świętej, w intencji Ojczyzny 
oraz zmarłych i żyjących działaczy 
„Solidarności” w 41. rocznicę po-
wstania związku, przewodniczył 
karmelita o. Przemysław Pliszczyński z klasztoru 
w Wadowicach.

Ludzie powinni działać wspólnie i solidarnie ze 
sobą, mimo występujących różnic w myśleniu i postę-
powaniu. Powinny ich łączyć wspólne cele i wspólna 
idea w służbie ludziom. „Solidarność to ludzka wielkość 
w jedności” – to słowa Ojca Świętego Jana Pawła II, 
które przypomniał o. Przemysław. W swoim kazaniu 
opisał także postępowanie Świętej Teresy od Dzieciątka 
Jezus, która pod wpływem obserwacji ludzi niewierzą-
cych przewartościowała swoje życie duchowe, rozbu-
dzając w sobie pragnienie służby dla nich. Dlatego my, 
współcześni ludzie nie powinniśmy nikogo potępiać 
i oceniać, gdyż nasz Mistrz z Nazaretu nie pogardzał 
nikim, ale solidaryzował się z grzesznikami i słabymi 
ludźmi. Nie zabrakło w kazaniu przykładu bł. księdza 
Jerzego Popiełuszki, który głosił, że: „Jesteśmy solidarni 
przez to, że łączą nas wspólne cele i ideały. Gdy nie ma 
służby Bogu i człowiekowi, zaczynamy się zajmować 
rzeczami drugorzędnymi, dochodzi do podziałów”.

W liturgii udział wzięły poczty sztandarowe „Soli-
darności” z różnych zakładów i miejscowości Małopol-

ski, m.in. NSZZ „Solidarność” Region Małopolski, NSZZ 
„Solidarność” Ziemi Wadowickiej, NSZZ „Solidarność” 
Oddział nr 5 w Dębicy, NSZZ „Solidarność” „Andropol 
SA” w Andrychowie, NSZZ „Solidarność” przy Lerg SA 
w Pustkowie, Solidarność Tikkurila Polska w Dębicy 
oraz Związku Więźniów Politycznych Okresu Stanu 
Wojennego. Oprawę muzyczną mszy św. zapewnił 
Grzegorz Kowalski.

Po nabożeństwie przewodniczący wadowickiej 
„Solidarności” Jan Kraska oraz zastępca przewodni-
czącego Regionu Małopolskiego Tomasz Zaborowski 
i członek ZR Ryszard Pietrzyk złożyli kwiaty pod znajdu-
jącym się na Groniu pomnikiem św. Jana Pawła II. Na 
zakończenie wszyscy zgromadzeni odśpiewali „Barkę”, 
ulubioną pieśń Ojca Świętego.

Po oficjalnej części była okazja do spotkania inte-
gracyjnego przy schronisku oraz podziwiania wyjątko-
wo pięknych beskidzkich widoków. Wielu uczestników 
uroczystości wyraziło nadzieję, że za rok znów spotka-
my się na Groniu.

Jan Kraska, Elżbieta Kotowicz

Gorlice – wystawa o stanie wojennym
15 października w Gorlicach w Galerii Sztuki Dwór 
Karwacjanów uczestniczyliśmy w otwarciu wysta-
wy „Stan wojenny 1981–1983”. Wystawa została 
przygotowana przez Oddziałowe Biuro Edukacji 
Narodowej w Katowicach we współpracy ze Ślą-
skim Centrum Wolności i Solidarności oraz Insty-
tutem Pamięci Narodowej w Krakowie.

Otwarcia wernisażu dokonali dyrektor Zdzisław Tohl 
jako gospodarz placówki oraz dr Michał Masłowski, 
reprezentujący Oddział IPN w Krakowie – witając za-
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proszonych gości, m.in. Krzysztofa Kotowicza, repre-
zentującego Zarząd Regionu Małopolskiej „Solidar-
ności”, osoby internowane: Marka Bugno, Krzysztofa 
Hollendra i Janusza Kopacza, członków „Solidarności”, 
którzy działali w podziemiu w czasach komunizmu oraz 
licznie przybyłą młodzież szkolną.

Wystawa prezentuje podstawowe informacje 
dotyczące okresu stanu wojennego w PRL. Wśród 
wielu fotografii znalazły się również zdjęcia działaczy 
i osób internowanych z naszego powiatu gorlickiego 
oraz sztandar glinickiej „Solidarności”, który repre-
zentuje do dziś „Solidarność” Glinika. Fotografie po-
chodzą ze zbiorów krajowych i zagranicznych, m.in.: 
Archiwum Confédération française démocratique du 
travail, Ośrodka Pamięć i Przyszłość, Ośrodka Karta, 
Narodowego Archiwum Cyfrowego, Śląskiego Centrum 
Wolności i Solidarności oraz Archiwum IPN.

W trakcie uroczystości głos zabrał m.in. Krzysztof 
Kotowicz, który w swym wystąpieniu przypomniał, 
iż w tym roku obchodziliśmy 41. rocznicę powsta-
nia „Solidarności”, a w grudniu będziemy obchodzić 
40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. 
Podkreślił, że o tych smutnych wydarzeniach należy 

mówić i pamiętać. – Również na ziemi gorlickiej byli 
działacze, którzy zostali internowani czy aresztowani 
w tamtych czasach, a dziś kilku jest z nami, tu na 
tej wystawie – mówił wiceprzewodniczący Zarządu 
Regionu Małopolskiego.

Wystawa była okazją do wspomnień z okresu 
stanu wojennego, a młodzież miała możliwość na żywo 
wysłuchać relacji przedstawianych przez świadków 
tragicznych wydarzeń. Dla niej była to prawdziwa 
lekcja historii.

Joanna Brach

XXV Bieg im. Bogdana Włosika 
w Nowej Hucie
16 października po południu odbył się XXV Bieg 
Memoriałowy im. Bogdana Włosika, upamiętnia-
jący śmierć młodego hutnika, który został zamor-
dowany przez pracownika SB w czasie manifestacji 
13 października 1982 r.

Bieg, jak co roku, odbywał się pod patronatem matki 
Bogdana Włosika, pani Ireny Włosik oraz patronatem 
honorowym władz miasta Krakowa – prezydenta prof. 
Jacka Majchrowskiego i przewodniczącego Rady Miasta 
Dominika Jaśkowca. W ten sposób organizatorzy Biegu 
– Komisja Robotnicza Hutników z ArcelorMittal Kraków 
czczą co roku pamięć 20-letniego Bogdana Włosika i in-
nych ofiar stanu wojennego oraz popularyzują postawy 
patriotyczne i biegi rekreacyjno-sportowe.

W tym roku na starcie stanęło 394 uczestni-
ków, którzy pobiegli trasą robotniczych manifestacji 
w czasach stanu wojennego sprzed bramy Kombinatu 
pod kościół Arka Pana na os. Przy Arce. Co ciekawe, 
dziś ten dystans najlepsi biegacze pokonują zaledwie 
w nieco ponad 12 minut.

Bieg zakończył finał konkursu uczniów szkół no-
wohuckich na temat wiedzy o historii Nowej Huty, 
łączących się z nią protestach politycznych i społecz-
nych. Pierwsze miejsce zajął Jakub Rybka z Zespołu 
Szkół Ekonomicznych nr 2, drugie Wojciech Dycha 
z Zespołu Szkół Zawodowych HTS, a trzecie Patrycja 
Jastrzębska z Zespołu Szkół Gastronomicznych nr 2. 
Konkurs przygotowali nauczyciele z Zespołu Szkół Za-
wodowych HTS. Złożono też wieńce pod obeliskiem 
upamiętniającym miejsce śmierci bohatera Biegu. Te-
gorocznymi zwycięzcami Biegu zostali: w klasyfikacji Fo
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mężczyzn: 1. Patryk Marmon (Nawojowa, AWZ AWF 
Kraków), 2. Dominik Piwowarczyk (Kraków, #Adam-
CzerwińskiTeam/UKS Lider Siercza) i 3. Bartosz Zając 
(Struga, BZ Training System). Najszybsze w klasyfikacji 
kobiet: 1.  Sylwia Warchoł, 2. Iwona Kąś, 3. Marta 
Kopeć (Nowa Huta Team). Wszystkie trzy z Krakowa.

Poza tym organizatorzy przewidzieli nagrody 
w różnych kategoriach wiekowych i z podziałem na 
dziewczęta i chłopców.

W 25-letniej historii biegów Bieg nie odbył się 
dwukrotnie: po raz pierwszy w 2014 r. ze względu na 
prace drogowe na trasie biegu oraz w ubiegłym roku, 
a przeszkodą okazała się pandemia Covid-19.

A.Z.

Spotkanie z Posłem na Sejm RP 
p. Urszulą Rusecką
18 października br. w Wieliczce przedstawiciele 
Zarządu Regionu spotkali się z Posłem na Sejm 
RP p. Urszulą Rusecką. W spotkaniu uczestniczyli 
przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidar-
ność” Adam Lach i sekretarz Zarządu Regionu Bro-
nisława Czarska-Marchelewicz. Poruszano tematy 
społeczne, w kontekście tzw. mrożenia wynagro-
dzeń i braku perspektywy podwyżek wynagrodzeń 
w jednostkach finansów publicznych, a tym samym 
ubożenia rodzin.

Przekazano p. Poseł nastroje pracowników, które 
są pełne niezadowolenia i być może, w całkiem nie-
odległej przyszłości, będą eskalować akcjami prote-
stacyjnymi. Sytuacja jest o tyle poważna, że znajduje 
się na granicy wytrzymałości tych grup, a jeszcze wa-
runki ekonomiczne w kraju, czyli liczne podwyżki cen 
towarów i usług oraz inflacja, temu sprzyjają. Przed-
stawiciele Związku podkreślali, że nie może być tak, 

że wynagrodzenia stoją, a szeregowym pracownikom 
nie wypłaca się nawet symbolicznej premii, która to, 
w wielu przypadkach, ratowała sytuację finansową 
rodziny. Wtedy pracownik jest niewidoczny dla pra-
codawcy. Ale, jeżeli chodzi o realizację dodatkowych 
zadań do wykonania przeważnie w nadgodzinach 
i „na wczoraj”, bo w godzinach pracy wykonuje się 
dotychczasowe obowiązki, to pracownik staje się dla 
pracodawcy jak najbardziej widoczny. 

Spotkaliśmy się ze strony p. Poseł ze zrozumie-
niem, wolą pomocy oraz zapewnieniem, że tematy 
pracownicze będą podnoszone wszędzie tam, gdzie to 
będzie możliwe. Odjechaliśmy z nadzieją, że sytuacja 
pracowników w jednostkach finansów publicznych nie 
zostanie pominięta przez polityków.

Bronisława Czarska-Marchelewicz

„Przemoc nie jest siłą lecz słabością”
Z takim przesłaniem bł. ks. Jerzego Popiełuszki dnia 
19 października 2021 r. przedstawiciele Delegatury 
Oddział Nr 4 w Bochni uczestniczyli w uroczystej mszy 
św. w 37. rocznicę jego męczeńskiej śmierci. Po cele-
bracji mszy św. delegacja NSZZ „Solidarność”, poczty 
sztandarowe oraz przedstawiciele władz bocheńskich 
złożyli kwiaty przed pomnikiem, oddając hołd bł. ks. 
Jerzemu – patronowi ludzi pracy i „Solidarności”.

Małgorzata Brzostowska
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– Najważniejsze zadanie na najbliższe lata, to 
pozyskanie młodych pracowników, którzy rozu-
mieliby, jak ważna jest działalność związkowa 
– mówi Adam Lach, przewodniczący Zarządu 
Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”, 
w rozmowie z Adamem Zyzmanem.

– Jakie zadania stoją obecnie przed Panem, jako – Jakie zadania stoją obecnie przed Panem, jako 
nowym przewodniczącym Zarządu Regionu Ma-nowym przewodniczącym Zarządu Regionu Ma-
łopolskiego i regionalnymi strukturami Związku?łopolskiego i regionalnymi strukturami Związku?

– Przede mną dwa lata do końca kadencji. 
Przede wszystkim chcę poprawić kontakty Zarządu 
z organizacjami zakładowymi. Dlatego zamierzam 
nie tylko osobiście spotykać się z przewodniczącymi 
komisji zakładowych, ale także organizować spotka-
nia w oddziałach terenowych, byśmy zawsze mieli 
aktualną ocenę sytuacji w zakładach pracy. Chciał-
bym to połączyć z wizytą prawnika, który mógłby 
doradzić przewodniczącym komisji zakładowych, jak 
rozwiązać niektóre problemy. Rozważam też dyżury 
prawników w oddziałach, np. dwa razy w miesiącu. 
Poza tym w przyszłym roku rozpocznie się kampa-
nia wyborcza w całym Związku. Z tego powodu 
potrzebny będzie zwiększony wysiłek pracowników 
Zarządu Regionu, by uczestniczyć we wszystkich 
zebraniach sprawozdawczo-wyborczych. Będę też 
chciał rozmawiać z przewodniczącymi innych regio-
nów na temat wspólnego rozwiązania, dotyczącego 
relacji komisji zakładowych z fiskusem. Dotyczy to 
przede wszystkim małych organizacji związkowych, 
tych nie przekraczających 30 członków, a tych jest 
najwięcej.

– Większość wymienionych spraw to kwestie or-– Większość wymienionych spraw to kwestie or-
ganizacyjne, tymczasem chcę zapytać o zagrożenia ganizacyjne, tymczasem chcę zapytać o zagrożenia 
społeczne związane z relacjami pracownik–praco-społeczne związane z relacjami pracownik–praco-
dawca, szczególnie w kontekście pandemii?dawca, szczególnie w kontekście pandemii?

– Oczywiście pandemia nie sprzyja funkcjono-
waniu związków zawodowych. W sytuacji obostrzeń 
sanitarnych związkowcy nie mogą swobodnie poru-
szać się po zakładzie pracy. Poza tym w zakładach 
i korporacjach, w których nadal funkcjonuje praca 

zdalna utrudnia kontakt między związkowcami, 
a pracownikami. Dodatkowo pracownicy odizolo-
wani w swoim domu nie zawsze mają rozeznanie, 
czy to co ich spotyka dotyczy także innych, czy są 
to działania wymierzone tylko i wyłącznie w nich.

– Jaka w tej sytuacji jest perspektywa dla związków – Jaka w tej sytuacji jest perspektywa dla związków 
zawodowych w naszym kraju?zawodowych w naszym kraju?

– My musimy robić swoje. Dbać o dobro pra-
cowników, spotykać się w ich sprawach z przed-
stawicielami pracodawców, ale także i władzy czy 
to samorządowej, czy państwowej. Ta metoda się 
sprawdziła, został przywrócony wiek emerytalny 
65/60, wolne niedziele w handlu, płaca minimalna, 
pierwsza dniówka, wyłączenie dodatku stażowego 
z płacy minimalnej, wynagrodzenia za pracę w go-
dzinach nocnych, wprowadzenie klauzuli społecznej 
do zamówień publicznych, odmrożenie Funduszu 
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, choć 
znów pojawia się takie zagrożenie w roku przy-
szłym. Podobne zagrożenie dotyczy zamrożenia na 
przyszły rok płac pracowników sfery publicznej, 
a więc większości instytucji państwowych i samo-
rządowych. I to w sytuacji, gdy od kilku lat nie było 
tam żadnych ruchów płacowych. Oczywiście Zarząd 
Regionu ma podpisane porozumienia o współpracy 
z instytucjami lokalnymi, jak Sejmik Wojewódzki, 
Wojewoda czy Prezydent Miasta Krakowa. Dzięki 
nim, gdy walczyliśmy o płace muzealników, rozma-
wialiśmy raz z Marszałkiem Województwa, innym 
razem z prezydentem miasta, bo część muzeów 
podlega miastu, a część województwu… Ale przy 
okazji okazało się, że te zawarte porozumienia 
o współpracy nie zawsze są adekwatne do sytuacji 
dzisiejszej, gdyż np. to podpisane z samorządowymi 
władzami województwa było wynegocjowane jesz-
cze za czasów marszałka Marka Nawary. Dlatego po 
Walnym Zgromadzeniu doszło już do dwóch spo-
tkań z marszałkiem Witoldem Kozłowskim, w trakcie 
których podziękowałem za dotychczasową dobrą 
współpracę z samorządem wojewódzkim, w skład 
którego wchodził jeszcze niedawno nasz poprzedni 

Pandemia nie sprzyja funkcjonowaniu związków zawodowych
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przewodniczący śp. Wojciech Grzeszek, jako radny 
wojewódzki i wiceprzewodniczący Sejmiku. Podob-
ne robocze spotkanie z nami zapowiedział w czasie 
obrad Walnego Zgromadzenia, także pan wojewoda 
Łukasz Kmita. Mam nadzieję, że niebawem dojdzie 
też do rozmów z władzami miasta.

– Czy jest zainteresowanie działalnością związkową – Czy jest zainteresowanie działalnością związkową 
wśród młodych osób?wśród młodych osób?

– To jest trudny problem, gdyż wraz ze wzro-
stem zamożności pracowników, coraz mniej ludzi 
w ogóle chce zajmować się działalnością związko-
wą. Nieraz przybiera to niezrozumiałe zachowania, 
np. koleżanka chwaliła się sporą podwyżką uposa-
żenia i podkreślała, że to dzięki związkom zawodo-
wym, ale sama nie miała zamiaru angażować się 

w ich działalność. Może w przyszłości należałoby 
doprowadzić do zmiany prawa związkowego, tak, 
by zdobycze związkowe nie dotyczyły automatycz-
nie wszystkich zatrudnionych. Takie rozwiązania 
spotykamy w niektórych krajach europejskich. 
Natomiast jeśli idzie o młodych, to coraz częściej 
stanowią oni większość zatrudnionych w zakładach 
pracy i w sposób naturalny będą brać swoje spra-
wy w swe ręce. Przyznaję, że są też takie komisje 
zakładowe, które z góry, co najmniej jedno miejsce 
w zarządzie komisji, rezerwują dla przedstawicie-
la młodych pracowników, próbując w ten sposób 
wdrożyć ich do pracy społecznej.

– Dziękuję za rozmowę i życzę sukcesów na nowym – Dziękuję za rozmowę i życzę sukcesów na nowym 
stanowisku.stanowisku.

Ludzie pytają…
Ludzie pytają, co dalej. Mamy pandemię, a prze-
cież powoli zbliżamy się do końca kadencji. Czy 
kolejna fala zachorowań nie spowoduje ograni-
czeń, w tym, w kalendarzu wyborczym w orga-
nizacjach związkowych? Nie sposób przewidzieć, 
ale obecny stan prawny mamy następujący:

USTAWA z dnia 2 marca 2020 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 

(Dz.U.2020.1842 t.j.)

Wersja od: 15 października 2021 r.

Art. 14i. 29 [Przedłużenie kadencji organu statutowe-
go organizacji samorządu gospodarczego rzemio-
sła, związku zawodowego, związku lub organizacji 
przedsiębiorców, związków pracodawców, ich fede-
racji i konfederacji lub społecznego inspektora pracy]
1. 
Jeżeli w okresie obowiązywania stanu zagrożenia 
epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego 
z powodu COVID-19 upływa kadencja organu statu-
towego organizacji samorządu gospodarczego rze-
miosła i w związku z obowiązywaniem tego stanu 

organizacja ta nie ma możliwości przeprowadzenia 
wyborów, kadencja tego organu ulega przedłużeniu 
o czas trwania tego stanu. W takim przypadku wy-
bory przeprowadza się niezwłocznie po zakończeniu 
obowiązywania tego stanu.
2. 
Jeżeli w okresie obowiązywania stanu zagrożenia 
epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego 
z powodu COVID-19 lub do 30 dni po odwołaniu 
danego stanu upływa kadencja organu statutowe-
go związku zawodowego, związku lub organizacji 
przedsiębiorców, związków pracodawców, ich fe-
deracji i konfederacji lub społecznego inspektora 
pracy i w związku z obowiązywaniem tego stanu 
nie mają oni możliwości przeprowadzenia wyborów, 
kadencja tych organów ulega przedłużeniu do czasu 
wyboru organu statutowego związku zawodowego, 
związku lub organizacji przedsiębiorców, związków 
pracodawców, ich federacji i konfederacji lub spo-
łecznego inspektora pracy na nową kadencję, jednak 
nie dłużej niż do 90 dni od dnia odwołania stanu 
zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

29 Art. 14i zmieniony przez art. 1 ustawy z dnia 24 
czerwca 2021 r. (Dz.U.2021.1510) zmieniającej min. 
ustawę z dniem 19 sierpnia 2021 r.

Bronisława Czarska-Marchelewicz
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Pro memoria

Z głębokim żalem informujemy, 
że 17 października 2021 r. 

zmarł nasz nieodżałowany Kolega

ŚP. KRZYSZTOF FRYJEWICZŚP. KRZYSZTOF FRYJEWICZ

Współorganizator struktur NSZZ „Solidarność” 
w Zakopanem. Odznaczony Krzyżem 

„Za Wolność i Solidarność” i medalem 
„Za zasługi dla Małopolskiej Solidarności”.

Od 1980 r. zaangażowany w powołanie struktur 
NSZZ „Solidarność” w hotelu „Kasprowy” 
i innych hotelach Orbisu w Zakopanem. 

Członek Komisji Zakładowej. 

Po wprowadzeniu stanu wojennego 
w dniu 13 grudnia 1981 r. internowany. 

Osadzony w Ośrodku Odosobnienia 
w Rzeszowie – Załężu. 

Zwolniony w dniu 30 stycznia 1982 r.

Kolporter wydawnictw drugoobiegowych. 
Udostępnił swój dom w Zakopanem 

na potrzeby wyjazdów wypoczynkowych osób 
objętych represjami oraz ich rodzin. 

Zaangażowany w działalność duszpasterstwa 
ludzi pracy przy sanktuarium pallotynów  

w Zakopanem na Krzeptówkach. 
Organizator spotkań z opozycjonistami z terenu 

całej Polski przebywających w Zakopanem.

Uczestnik manifestacji w 1 maja 1983 r.  
w Zakopanem, za udział w której 

ukarany grzywną.

Rodzinie i bliskim składamy serdeczne 
wyrazy współczucia.

Zarząd Regionu Małopolskiego 
NSZZ „Solidarność”

Z ogromnym żalem informujemy, że w Chicago, 
w wieku 84 lat, zmarła koleżanka

ŚP. BARBARA BILIKŚP. BARBARA BILIK

Nauczycielka, jedna z założycielek Małopolskiej  
„Solidarności”. W NSZZ „Solidarność” od 1980 r.; 

uczestniczka zebrania założycielskiego MKZ Kraków; 
członek Zarządu MKZ Kraków (1980-1981); 
organizatorka spotkań, które doprowadziły 

do powstania „Solidarności” nauczycielskiej (1980); 
w listopadzie 1980 r. współinicjatorka powstania 

Niezależnego Zrzeszenia Uczniów Szkół  
Ponadpodstawowych w Krakowie i Ruchu Odnowy 
Szkół Średnich; członek-założyciel Krajowej Komisji 
Koordynacyjnej Oświaty i Wychowania NSZZ „S” 

(1980); członek-założyciel Komitetu Obrony Więzionych 
za Przekonania przy MKZ Małopolska (marzec 1981 r.); 
delegatka na I WZD RM w Tarnowie w lipcu 1981 r.; 

zatrudniona w sekcji ds. kontaktów z zakładami 
pracy w ZRM. Uczestniczka strajku w HiL (13-16 

grudnia 1981 r.); internowana 16 grudnia 1981 r.; 
zwolniona 24 grudnia 1981 r.; zawieszona w prawie do 
wykonywania zawodu, a następnie zwolniona z pracy.

Od stycznia 1982 r. członek KPN. W lipcu 1982 r. 
wyjechała do USA w celu nawiązania kontaktów 

ze środowiskiem niepodległościowym. W Chicago 
zaangażowana w działalność niepodległościową, 

m.in. w organizowanie 13 dnia każdego miesiąca pikiet 
antykomunistycznych pod Konsulatem Generalnym PRL 
w Chicago; zaangażowana w kampanie informacyjne 

nt. sytuacji w Polsce, w mediach amerykańskich 
i kanadyjskich, m.in. od jesieni 1982 r. w Radiu 
„Pomost”; autorka wspomnień ze strajku w HiL, 

publikowanych w chicagowskim piśmie polonijnym 
„Gwiazda Polarna”. Organizatorka akcji zbierania 
funduszy dla Małopolskiej „Solidarności” w USA 

i w Kanadzie; działaczka oddziału Kongresu Polonii 
Amerykańskiej w stanie Illinois, z ramienia którego była 

dwukrotnie delegowana do Biura Koordynacyjnego 
NSZZ „Solidarność” w Brukseli; od wiosny 1984 r. 

przez dwa lata prowadziła w Chicago audycję 
„30 minut z «S»”. Od 2002 r. na emeryturze.

Pozostanie zawsze w naszej pamięci.
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