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Wybraliśmy Prezydenta 
– Przyjaciela „Solidarności”
Szanowni Członkowie i Sympatycy „Solidarności”!

W imieniu Małopolskiej „Solidarności” pragnę 
serdecznie podziękować wszystkim, którzy 
w ostatnich dniach w sposób czynny włączyli 
się w kampanię Pana Prezydenta Andrzeja Dudy. 
Wielkie uznanie wzbudzały flagi i transparenty 
„Solidarności” widoczne na spotkaniach między 
innymi w Krakowie, Tarnowie, Gorlicach, Sta-
rym Sączu, Wieliczce, Olkuszu i w wielu innych 
miejscach odwiedzanych przez Pana Prezydenta 
w naszym regionie.

Jestem głęboko przekonany, że te nasze 
wspólne działania doprowadziły do końcowego 
sukcesu. „Solidarność” po raz kolejny pokazała, 
że można na nas liczyć.

Z solidarnościowym pozdrowieniem,
Wojciech Grzeszek

Przewodniczący Zarządu 
Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”

Kraków, 14 lipca 2020 r.

Szanowny Pan
Andrzej Duda
Prezydent RP

Szanowny Panie Prezydencie,

w imieniu Małopolskiej „Solidarności” 
pragnę złożyć serdeczne gratulacje w związ-
ku z ponownym wyborem Pana na Prezyden-
ta Rzeczypospolitej Polskiej. Cieszymy się 
bardzo, że mogliśmy Pana jako wypróbo-
wanego przyjaciela „Solidarności” aktywnie 
wspierać podczas całej kampanii w Mało-
polsce. Mamy nadzieję, że z satysfakcją za-
uważył Pan, że na tym zwycięskim szlaku 
towarzyszyły Panu tak drogie naszemu sercu 
flagi NSZZ „Solidarność”. To także dowód 
naszego dużego zaufania do dokonań Pana 
jako Prezydenta RP, a także wiary, że obecna 
kadencja będzie także sprzyjać dobrej współ-
pracy z NSZZ „Solidarność”.

Życzymy wielu sił i zdrowia w tej trudnej 
pracy dla dobra naszej Ojczyzny.

Z wyrazami szacunku,

Wojciech Grzeszek
Przewodniczący Zarządu 

Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”
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Adam GliksmanZ PRAC ZARZĄDU
Zarząd Regionu Małopolskie-

go przyjął Regulamin E-głosowania 
przygotowany przez regionalny Dział 
Prawny. Taką formę głosowań do-
puszcza Uchwała KK nr 17/2017. Po-
zwala on na przeprowadzenie niektó-
rych głosowań przez ZR za pomocą 
środków porozumiewania się na od-
ległość, w tym poczty elektronicznej, 
wideokonferencji, telefonu i e-urny. 
Z tego rodzaju głosowania wyłączone 
są jednak sprawy, w których statut 
związku przewiduje obligatoryjną 
formę głosowania tajnego, wybory 
personalne (w których również jest 
wymagane głosowanie tajne), a także 
projekty budżetu i jego nowelizacji. 
Z formy e-głosowań na podstawie 
przyjętego regulaminu będzie mogło 
również korzystać Prezydium ZR oraz 
Regionalna Komisja Rewizyjna.

Zarząd Regionu Małopolskiego 
NSZZ „Solidarność” w celu ułatwienia 
przeprowadzania przez organizacje 
związkowe wyborów przy pomocy 
głosowania elektronicznego posta-
nowił o scedowaniu uprawnienia 
do wydawania zgody na tę formę 
głosowania na Regionalną Komisję 
Wyborczą NSZZ „Solidarność”. Taką 
formę głosowania dopuszcza par. 60 
Statutu NSZZ „Solidarność”, Uchwała 
XIX KZD oraz Uchwała KK nr 6/18 ws. 
elektronicznych wyborów.

Zarząd zajął się również spra-
wami finansowymi, zatwierdzając 
wykonanie budżetu i sprawozdanie 
finansowe za 2019 r., a także uchwa-

lając budżet Regionu na rok 2020. 
Zarząd zaakceptował także złożony 
przez Prezydium Zarządu Regionu 
Małopolskiego NSZZ „Solidarność” 
wniosek do Fundacji Promocji So-
lidarności w Gdańsku o pomoc dla 
szykanowanych działaczy związku. 

Bardzo wiele miejsca poświęco-
no na omówienie sytuacji związanej 
z wpływem pandemii na zakłady pra-
cy w Małopolsce. W szczególności 
członkowie ZR prezentowali wpływ 
administracyjnych ograniczeń na ich 
zakłady pracy, stosowanie zapisów 
poszczególnych odsłon tarcz anty-
kryzysowych przygotowanych przez 
rząd. Szczególnie trudna, choć nie 
do końca związana z epidemią, jest 
sytuacja w ZGH Bolesław Bukowno, 
gdzie zapowiedziano zwolnienia gru-
powe wynikające z likwidacji części 
górniczej, które mogą objąć ok. 1 tys. 
osób. Coraz trudniejsza staje się sytu-
acja ArcelorMittal Poland SA Oddział

c.d. s. 13

18 czerwca 18 czerwca 
2020 r. po ponad 2020 r. po ponad 

trzymiesięcznej trzymiesięcznej 
przerwie przerwie 

spowodowanej spowodowanej 
pandemią pandemią 

koronawirusa odbyło koronawirusa odbyło 
się posiedzenie się posiedzenie 

Zarządu Regionu Zarządu Regionu 
Małopolskiego Małopolskiego 

NSZZ „Solidarność”. NSZZ „Solidarność”. 
Kilkugodzinne Kilkugodzinne 

spotkanie spotkanie 
poświęcone było poświęcone było 

zarówno kwestiom zarówno kwestiom 
organizacyjno- organizacyjno- 

porządkowym, jak porządkowym, jak 
i omówieniu wpływu i omówieniu wpływu 
pandemii na sytuację pandemii na sytuację 

w zakładach pracy w zakładach pracy 
w Małopolsce. w Małopolsce. 

Fot. Ryszard Bobkow
ski
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Mimo wielu niepewności nie ule-
gało wątpliwości, że najważniejsze 
będzie uniknięcie scenariuszy znanych 
z Włoch i Hiszpanii, oznaczających 
niekontrolowane rozprzestrzenianie 
się wirusa, gwałtowny wzrost zacho-
rowań i w efekcie znaczną śmiertel-
ność. Kluczowe było więc wsparcie 
przygotowania do walki z pandemią 
szpitali i ich pracowników. Odpowia-
dając na apel władz państwowych 
oraz zgłaszane przez szpitale potrze-
by wiele organizacji NSZZ „Solidar-
ność” i naszych członków zdecydowa-
ło się w różny sposób pomóc.

Już na początku kwietnia br. Pre-
zydium Zarządu Regionu Małopolskie-
go NSZZ „Solidarność” postanowiło 
w imieniu naszych członków prze-
kazać na konta małopolskich szpitali 
zakaźnych (Szpitala Uniwersyteckiego, 
Szpitala Specjalistycznego im. Stefana 
Żeromskiego i Szpitala Specjalistycz-
nego im. Jana Pawła II) łączną kwotę 
30 tys. zł z przeznaczeniem na zakup 
środków ochrony dla ich pracowni-
ków. Wojciech Grzeszek, przewodni-
czący Małopolskiej „Solidarności” ko-
mentując ten ruch podkreślał: „W spo-
sób szczególny dziękuję tym, którzy są 
dziś w pierwszej linii walki z okrut-
nym wirusem – lekarzom, pielęgniar-

kom, sanitariuszom, laborantkom 
i laborantom, którzy każdego dnia 
ryzykując własnym zdrowiem i ży-
ciem służą społeczeństwu. Dziękuję 
wszystkim organizacjom związkowym, 
które podejmują działania wspiera-
jące w różnej formie służbę zdrowia 
i osoby potrzebujące pomocy. Z tego 
względu najważniejszym zadaniem 
jest zapewnienie bezpieczeństwa pra-
cownikom szpitali. Dzięki wsparciu 
«Solidarności» będzie możliwy zakup 
środków ochrony dla wszystkich, któ-
rzy codziennie narażają swoje życie, 
by walczyć o nasze zdrowie.”

Podobne działania podjęły rów-
nież inne organizacje. Komisja Mię-
dzyzakładowa NSZZ „S” przy Philip 
Morris Polska S.A. w Krakowie sfi-
nansowała zakup 300 masek dla 
5. Wojskowego Szpitala Klinicznego 
z Polikliniką w Krakowie. Jacek Ła-
będzki, przewodniczący „Solidarno-
ści” w Philip Morris komentował tę 
pomoc: „Wiemy, że przechodzimy 
w tej chwili trudny okres. Lekarze 
i wszyscy pracownicy służby zdrowia 
są na pierwszej linii frontu. Jesteśmy 
im za to bardzo wdzięczni. Każdy po-
winien im pomóc w ramach swoich 
możliwości. Zachowanie solidarności 
jest w tej chwili najważniejsze!”

MAŁOPOLSKA 
„SOLIDARNOŚĆ” 
POMAGAŁA!

Epidemia COVID-19 Epidemia COVID-19 
niezwykle silnie niezwykle silnie 

wpłynęła na nasze wpłynęła na nasze 
funkcjonowanie funkcjonowanie 

w ostatnich w ostatnich 
miesiącach. miesiącach. 

Wyzwoliła także Wyzwoliła także 
powszechne powszechne 

poczucie wspólnoty poczucie wspólnoty 
i chęci zwalczenia i chęci zwalczenia 

zagrożenia zagrożenia 
i wsparcia tych i wsparcia tych 

grup zawodowych, grup zawodowych, 
które znalazły się które znalazły się 

w pierwszym rzędzie w pierwszym rzędzie 
walki o zdrowie walki o zdrowie 
zainfekowanych zainfekowanych 

osób. Także osób. Także 
Małopolska Małopolska 

„Solidarność” „Solidarność” 
odpowiedziała odpowiedziała 
na zagrożenie na zagrożenie 
– przekazując – przekazując 

środki finansowe środki finansowe 
i sprzęt medyczny i sprzęt medyczny 

na potrzeby na potrzeby 
małopolskich szpitali.małopolskich szpitali.

Adam Gliksman
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Ze wsparciem pospieszyła też Komisja Przed-
siębiorstwa NSZZ „Solidarność” w Grupie Azoty 
SA w Tanowie-Mościcach. Jak poinformował nas 
Tadeusz Szumlański, przewodniczący Komisji  
– „Solidarność” przekazała 10 tys. zł na potrzeby 
szpitala w Dąbrowie Tarnowskiej. Ten sam szpital 
wsparła Organizacja Podzakładowa NSZZ „S” Tau-
ron Kraków Oddział w Tarnowie, która przekazała 
5100 zł, na co złożyły się środki organizacji oraz 
dobrowolne datki członków „Solidarności”.

Do grona szlachetnych ludzi dołączyli rów-
nież członkowie NSZZ „Solidarność” przy TEVA 
Operations Poland Sp. z o.o. Kraków (dawna 
Polfa), którzy zrezygnowali ze świątecznych upo-
minków i zaplanowane na nie środki przekaza-
li na wsparcie dla szpitala im. S. Żeromskiego 
w Krakowie. Bogumiła Grysiak, Przewodnicząca 
MOZ NSZZ „Solidarność” Teva Operations Po-
land sp. z o.o.: „Rezygnacja wszystkich członków 
Związku ze świątecznych upominków, jakie «So-
lidarność» rok w rok im dawała, pokazuje naszą 
«Solidarność», taką jaka powinna być dla ludzi. 
Przykład wychodzi u nas z dołu, jak zwykle od 
ludzi dobrego serca” – mówi Bogumiła Grysiak. 
Środki w kwocie 10.000 zł zostały już przekazane 
na konto szpitala specjalistycznego im. Stefana 
Żeromskiego w Nowej Hucie.

Także Komisja Robotnicza Hutników NSZZ 
„Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A. włączy-
ła się w pomoc dla służby zdrowia: 10.000 zł 
zostało przekazane Hutniczej Fundacji Ochrony 
Zdrowia i Pomocy Społecznej ze wskazaniem na 

zakup materiałów ochronnych niezbędnych do 
walki z pandemią, 2.000 zł przekazano dla rzecz 
Szpitala Ginekologiczno-Położniczego Centrum 
Medyczne Ujastek oraz za kwotę 2.187,00 zł 
zakupiono pralko-suszarkę dla personelu Szpitala 
im. J. Babińskiego.

Na wspaniały gest zdobyli się członkowie 
NSZZ „Solidarność” w gorlickim „Gliniku”, którzy 
zakupili dwa respiratory dla Szpitala Specjali-
stycznego im. H. Klimontowicza w Gorlicach, 
który zabezpiecza mieszkańców całego powiatu. 
Na wniosek Przewodniczącego KM NSZZ „So-
lidarność” „Glinik” w Gorlicach Marka Bugno 
członkowie Komisji podjęli jednogłośnie uchwałę 
o zakupie za kwotę 50.000 zł. dwóch bardzo do-
brej klasy respiratorów przenośnych VENTILOGIC 
LS. Respiratory zostały przekazane 9 czerwca 
2020 r. przez Przewodniczącego i KM „S” „Glinik” 
Marka Bugno i jego Zastępcę Andrzeja Niemca, 
Dyrektorowi Gorlickiego Szpitala Panu Marianowi 
Świerzowi. Ponadto, dzięki staraniom Przewodni-
czącego Marka Bugno, Mirosław Bendzera Prezes 
Famur S.A. w Katowicach przekazał dla gorlickie-
go szpitala 5 tysięcy sztuk maseczek ochronnych.

Powyższe przypadki nie są oczywiście jedy-
nymi w Małopolsce. Wiemy, że darczyńcy często 
woleli pozostać anonimowi (i trudno ich było 
namówić do poinformowaniu o ich wsparciu), 
ale za pomocą tych kilku przykładów chcemy 
pokazać, że „Solidarność” w tak trudnej sytuacji 
zachowała się godnie, wspierając nasz wspólny 
wysiłek w walce z wirusem.
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Podczas tej pierwszej pielgrzymki 
Ojciec Św. przypominał o godności 
każdego człowieka: „Chrystus nie 
zgodzi się nigdy z tym, aby człowiek 
był uznawany – albo aby samego 
siebie uznawał – tylko za narzędzie 
produkcji; tylko żeby według tego 
człowiek był oceniany, mierzony, 
wartościowany. Chrystus nigdy się 
z tym nie zgodzi. Dlatego położył się 
na tym krzyżu, jak gdyby na wielkim 
progu duchowych dziejów człowieka, 
ażeby sprzeciwiać się jakiejkolwiek 
degradacji człowieka. Również gdyby 
to była degradacja przez pracę.”

Rola Ojca Św. Jana Pawła II 
w powstanie NSZZ „Solidarność” 
jest niepowtarzalna, stąd związek 
planował wiele wydarzeń związanych 
z obchodami setnej rocznicy jego 
urodzin. Z powodu wirusa COVID-19 
byliśmy zmuszeni do ograniczenia 
obchodów i rezygnacji z większości 

wydarzeń. Pomimo to uczciliśmy pa-
mięć o pierwszym Polskim Papieżu, 
odwiedzając miejsca z nim związane 
i oddaliśmy hołd modląc się i składa-
jąc kwiaty. W dniu 18 maja 2020 r., 
równo sto lat po narodzinach Ojca 
Świętego, w różnych miastach Ma-
łopolski, nasi członkowie NSZZ „Soli-
darność” odmówili modlitwę i złożyli 
wieńce w symbolicznych miejscach, 
kojarzących się z papieżem. 

W Wadowicach złożyliśmy kwia-
ty m.in. pod pomnikiem na Rynku, 
który znajduje się w pobliżu domu 
rodzinnego Ojca Św. i bazyliki, w któ-
rej został ochrzczony. W imieniu Za-
rządu Regionu Małopolskiego kwiaty 
złożyli wiceprzewodniczący ZR Adam 
Gliksman  i były wieloletni szef wa-
dowickiej „Solidarności”  Zdzisław 
Szczur. Przewodniczący Jan Kraska 
wraz z przedstawicielami organiza-
cji związkowych złożyli je w imieniu 
wadowickiej „Solidarności”.

Ten dzień w Krakowie uczcił 
przewodniczący ZRM Wojciech Grze-
szek, który złożył kwiaty przed po-
mnikiem na wawelskim wzgórzu, 
w miejscu, które było świadkiem 
kapłańskiego rozwoju Jana Pawła II. 
Małopolska „Solidarność” odwiedziła 
także kurię biskupią w Krakowie przy 
ul. Franciszkańskiej 3, gdzie jako Me-
tropolita Krakowski urzędował Karol 
Wojtyła i gdzie następnie podczas 

PAMIĘTALIŚMY 
O ŚW. JANIE PAWLE II

Rok 2020 jest Rok 2020 jest 
szczególnie szczególnie 

ważny dla NSZZ ważny dla NSZZ 
„Solidarność”, która „Solidarność”, która 

świętuje 40. rocznicę świętuje 40. rocznicę 
powstania oraz powstania oraz 

stulecie narodzin stulecie narodzin 
duchowego ojca duchowego ojca 

Związku św. Jana Związku św. Jana 
Pawła II. Jego Pawła II. Jego 

wieloletnia praca wieloletnia praca 
z robotnikami z robotnikami 
jako biskupa jako biskupa 

pomocniczego pomocniczego 
Krakowa oraz Krakowa oraz 

pierwsza pielgrzymka pierwsza pielgrzymka 
do Ojczyzny do Ojczyzny 

w 1979 r. przyczyniły w 1979 r. przyczyniły 
się do powstania się do powstania 

„Solidarności”.„Solidarności”.

Wadowice
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jego wizyt w Krakowie odbywały się niezapo-
mniane wieczorne spotkania z młodzieżą i miesz-
kańcami miasta.

Przedstawiciele Regionalnej Sekcji Kolejarzy 
NSZZ „Solidarność” na czele z Henrykiem Siko-
rą odwiedzili bazylikę św. Floriana i złożyli wią-
zankę kwiatów pod tablicą-popiersiem św. Jana 
Pawła II na domu parafialnym. W tej parafii 
Karol Wojtyła pracował jako wikary w latach 
1949-1951.

Kwiaty zostały złożone również m.in. w No-
wym Sączu przed pomnikiem Jana Pawła II na są-
deckim rynku, w Gorlicach przed pomnikiem 
Jana Pawła II na placu kościelnym przed Bazyliką 
Mniejszą NNMP i w Limanowej pod Pomnikiem 
Jana Pawła II przed Bazyliką Matki Bożej Bole-
snej. W składaniu kwiatów w Gorlicach i Nowym 
Sączu brał udział Członek Prezydium ZR Krzysztof 
Kotowicz.

Przedstawiciele tarnowskiej „Solidarności”, 
w tym poczty sztandarowe sześciu organizacji 
wzięli udział w uroczystej mszy św. w kościele 
bł. Karoliny w Tarnowie. Po mszy św. delega-
cja „Solidarności” na czele z szefem tarnowskiej 
„Solidarności”  Tadeuszem Szumlańskim  złożyła 
kwiaty pod pomnikiem św. Jana Pawła II i za-
paliła znicze.

W Zakopanem w kościele św. Antoniego 
z Padwy miejscowa „Solidarność” wraz władza-
mi powiatowymi uczestniczyła w okazjonalnej 
mszy świętej. Kapelan zakopiańskiej „Solidar-
ności” o. Antoni Kluska odczytał list papieża Be-
nedykta XVI skierowany do diecezji krakowskiej 
o życiu i zasługach wielkiego Papieża. Po mszy 
św. zostały złożone kwiaty pod obrazem św. Jana 
Pawła II, który znajduje się na jednej ze ścian 
kościoła. Oczywiście zaśpiewana została również 
Barka.

Lotnisko w Nowym Targu to miejsce mszy 
św. odprawionej przez Ojca Św. Jana Pawła II 
dla górali 8 czerwca 1979 r., która zgromadziła, 
wbrew działaniom komunistycznej władzy, ponad 
milion pielgrzymów. Papież radował się wtedy 
bliskością ukochanych gór: „dane mi jest dzisiaj 
zbliżyć się do gór. Właśnie do tych Tatr, które od 
stuleci stanowiły granicę Polaków na południu... 
Była to granica najbardziej otwarta i przyjazna.” 

Sanktuarium Maryjne w Ludźmierzu to miej-
sce transmitowanej na cały świat modlitwy ró-
żańcowej z Janem Pawłem II w dniu 7 czerwca 
1979 r. Przygotowanie tego spotkania było wiel-
ką zasługą ludźmierskiego proboszcza, kapelana 
„Solidarności” śp. ks. Tadeusza Juchasa. Na ko-
niec modlitwy padły słynne słowa – wezwanie 

Aktualności

Nowy Targ
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Papieża: „Chodź na Turbacz!”. To wydarzenie 
upamiętnia rocznicowa pielgrzymka „Sursum Cor-
da” z Zakopanego-Krzeptówek przez Gubałówkę-
-Ząb wierchową „Drogą Papieską”.

Przed laty miało tu miejsce prorocze wyda-
rzenie: 15 sierpnia 1963 r. podczas koronacji cu-
downej figury ks. biskup Karol Wojtyła pochwycił 
lecące berło Matki Bożej: „Karol, Matka Boska 
przekazała ci władzę” – skomentował to Prymas 
Tysiąclecia kardynał Stefan Wyszyński.

Rabka to miejsce u podnóża pasm Beskidów, 
po których Karol Wojtyła wędrował już w la-
tach 50. Na polanie pod Turbaczem 17 września 
1953 r. odprawił polową mszę św. w drzwiach 
szałasu, zwrócony twarzą do swych przyjaciół – 
według nowej liturgii. W 1979 r. nowotarżanie na 
czele z Czesławem Pajerskim zbudowali Kaplicę 
Papieską pod Turbaczem z dedykacją: Pasterzowi 
– pasterze. Tu ks. Józef Tischner odprawiał śle-
bodne msze za ojczyznę. Jan Paweł II wędrował 
pieszo po tych górach wiosną, latem i jesienią, 
a zimą zwiedzał je na nartach. Po latach wspo-
minał te wędrówki mówiąc do ks. Tischnera: 
„Chodzicie moimi drogami”.

Członkowie NSZZ „Solidarność” Oddziału 
nr 6 w Nowym Targu w 100-lecie urodzin św. 
Jana Pawła II nie zapomnieli o Wielkim Rodaku 
i papieżu odwiedzając 18 maja 2020 r. miejsca 
pamięci związane z pobytami Ojca Świętego, 
składając wiązanki kwiatów i prosząc w modli-
twie o łaski dla wielkiej rodziny związkowej.

Opr. Zuzanna Pokuta

Aktualności

Nowy Sącz

Kraków

Kraków
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Setna rocznica urodzin św. Jana Pawła II 
z perspektywy Przewodniczącego 
Zarządu Regionu Małopolskiego 
NSZZ „Solidarność” Wojciecha Grzeszka

Kiedy po raz pierwszy po wyborze na Papie-
ża ujrzałem Jana Pawła II – pracowałem wówczas 
jako korektor w Drukarni Narodowej. Po popo-
łudniowej zmianie około godziny 22.00 udałem 
się, jak setki wówczas krakowian, pod kurię na 
Franciszkańską. Był czerwiec 1979 roku. Olbrzymi 
tłum z niecierpliwością oczekiwał na ukazanie się 
w oknie Jana Pawła II.

Jak to zdarzało się często, olbrzymi entu-
zjazm jaki wywoływał Papież sprawiał, że nie 
chcąc się z Nim rozstać, przesuwały się kolejne 
godziny zaplanowanych spotkań. Gdy wreszcie 
ukazał nam się w oknie kurii na Franciszkań-
skiej tłum ogarnęła euforia. Zarówno wtedy, jak 
i podczas kolejnych wizyt w Polsce atmosfera 
przed oknem na Franciszkańskiej była zawsze 
wspaniała. Ojciec Święty nie tylko zachęcał nas 
do modlitwy, ale często żartował. To jego za-
chowanie przeszło na stałe do historii spotkań 
z Nim. 26 lat mojej pracy w ZRM to wiele lat 
nierozerwalnie związanych z Jego Pontyfikatem. 
Już w 1996 roku, a więc dwa lata od rozpoczęcia 
mojej pracy w związku dane mi było uczestniczyć 
w Pielgrzymce Solidarności do Watykanu. Pamię-
tam to w sposób szczególny, gdyż dostąpiłem 
zaszczytu udziału w modlitwie wiernych podczas 

mszy odprawianej przez Jana Pawła II w Bazylice 
Świętego Piotra w Rzymie. Kiedy popatrzyłem 
z perspektywy mównicy na 12-tysięczny tłum 
w Bazylice ogarnęło mnie lekkie przerażenie. 
I choć tekst nie był zbyt długi, do dziś pamiętam 
to olbrzymie przeżycie.

W późniejszych latach wielokrotnie jeszcze 
uczestniczyłem w wielu mszach świętych i spotka-
niach z Ojcem Świętym, ale w pamięci najbardziej 
utkwił mi ten pierwszy raz. Doświadczyłem także, 
tego czego doświadczały miliony Polaków: dobro-
ci i ciepła płynącego ze spojrzenia Jana Pawła II.

Małopolska Solidarność podążała przez cały 
Pontyfikat za Janem Pawłem II. Nasze transpa-
renty były zarówno na Placu św. Piotra, jak i na 
krakowskich Błoniach, w Starym Sączu, Zako-
panem, Wadowicach i wszędzie tam, gdzie był 
w Małopolsce Ojciec Święty. Nie zabrakło nas 
także podczas Jego beatyfikacji, a następnie ka-
nonizacji w Watykanie.

W sposób szczególny wdzięczni jesteśmy, że 
Ten Największy z Rodu Polaków dodawał nam 
sił duchowych. Ojciec Święty Jan Paweł II mó-
wił do nas „Solidarność to znaczy jeden i drugi, 
a skoro brzemię, to brzemię niesione razem, we 
wspólnocie. A więc nigdy jeden przeciw drugie-
mu”. A zwłaszcza aktualne wciąż słowa „Nie ma 
wolności bez Solidarności”, „Nie ma Solidarności 
bez miłości”. Z racji przemian dokonujących się 
w naszej Ojczyźnie utkwił mi w pamięci apel 
Jana Pawła II wygłoszony podczas wizyty w Sko-
czowie: „Polsce potrzeba ludzi sumienia”. Jakże 
bardzo teraz potrzeba, chciałoby się powiedzieć.

Janie Pawle II w Setną Rocznicę Urodzin 
Małopolska Solidarność dziękuje Panu Bogu, że 
mogliśmy się spotkać z Tobą wiele razy . Dzięku-
jemy Ci za to, że tak wiele zrobiłeś dla Kościoła, 
świata, Polski i dla nas.

Będziemy o Tobie pamiętać, modlić się do 
Ciebie i prosić o Twoje wstawiennictwo.

Wojciech Grzeszek
Kraków, 18 maja 2020 r.
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23 czerwca br. w Zakopanem od-
była się gala „Człowiek Roku 2019 
Tygodnika Solidarność”. Laureatem 
został prezydent Andrzej Duda. Na-
groda została wręczona przez prze-
wodniczącego Komisji Krajowej NSZZ 
„Solidarność” Piotra Dudę i redaktora 
naczelnego „Tygodnika Solidarność” 
Michała Ossowskiego. W swojej po-
nad dwudziestoletniej historii tytuł 
„Człowieka Roku” otrzymały do tej 
pory 22 osoby.

„Potrzeba nie tylko odwagi, aby 
wprowadzać odważne rozwiązania 
dla dobra polskich pracowników 
i polskich rodzin. To dobro trzeba no-
sić w sercu. Nasz laureat – Prezydent 
Andrzej Duda – „Człowiek Roku 2019 
« Tygodnika Solidarność »”, wzorem 
swojego wielkiego poprzednika, czło-
wieka „Solidarności”, śp. Prezydenta 
Lecha Kaczyńskiego, dobro pracowni-
ków nosi w sercu. Udowodnił to wie-
loma inicjatywami i licznymi podpi-
sami składanymi pod dobrymi zmia-
nami poprawiającymi los polskich 
rodzin i pracowników. Tym samym 
radykalnie zerwał z dotychczasową 
polityką systematycznego ogranicza-
nia praw pracowniczych i związko-
wych, jaka dominowała przez ostat-
nie dziesięciolecia” – mówił zastępca 

przewodniczącego Komisji Krajowej 
Tadeusz Majchrowicz.

Prezydent Andrzej Duda, dzię-
kując za wyróżnienie, podkreślał, że 
„Solidarność” to obiektywny sposób 
spojrzenia na Polskę. Jest ona maso-
wym ruchem, który powoduje, że jej 
cele i metody działania uwzględniają 
przede wszystkim pożytek i pomyśl-
ność Rzeczypospolitej Polskiej. Jed-
nocześnie prezydent podkreślał, że 
„Solidarność” dba też o uczciwych 
przedsiębiorców czy zakłady pracy. 
Bez przedsiębiorców nie będzie pra-
cowników, których zrzesza Niezależ-
ny Samorządny Związek Zawodowy 
„Solidarność”. Bez pracowników nie 
będzie więc „Solidarności”.

Najwyższy przedstawiciel władz 
Rzeczypospolitej Polskiej podkreślił 
również związkową ideę polegają-
cą na obronie praw pracowniczych 
w taki sposób, aby było to korzystne 
dla polskiego systemu ekonomiczne-
go oraz pożyteczne dla społecznej 
gospodarki rynkowej. Przybyli na uro-
czystość przedstawiciele parlamentu 
i rządu byli witani owacyjnie przez 
członków związku, którzy dali w ten 
sposób wyraz przekonaniu, że polskie 
sprawy przez ostanie pięć lat były 
bardzo dobrze realizowane.

PREZYDENT 
PRZYJAZNY 
PRACOWNIKOM

„Bardzo jestem „Bardzo jestem 
wzruszony i uważam wzruszony i uważam 

to za wielki to za wielki 
zaszczyt dla mnie. zaszczyt dla mnie. 
To jest wyjątkowe To jest wyjątkowe 

wyróżnienie, wyróżnienie, 
że właśnie „Tygodnik że właśnie „Tygodnik 

Solidarność, pismo Solidarność, pismo 
tak bliskie sercu tak bliskie sercu 

mojego prezydenta mojego prezydenta 
Lecha Kaczyńskiego Lecha Kaczyńskiego 

przyznaje mi przyznaje mi 
tę wyjątkową tę wyjątkową 

nagrodę” – mówił nagrodę” – mówił 
w Zakopanem w Zakopanem 

podczas uroczystości podczas uroczystości 
wręczenia tytułu wręczenia tytułu 

„Człowieka „Człowieka 
Roku Tygodnika Roku Tygodnika 

Solidarność” Solidarność” 
Prezydent RP Prezydent RP 

Andrzej Duda.Andrzej Duda.

Mateusz Pająk
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Współpraca głowy państwa z NSZZ „Soli-
darność” to przykład dobrej synergii opartej na 
wzajemnym, głębokim zaufaniu i przekonaniu, że 
wszyscy chcemy dobrze dla naszego kraju. Jed-
nym z dowodów na to jest podniesienie wysoko-
ści płacy minimalnej z 1750 zł do 2600 zł. Różnica 
850 zł to prawie o połowę więcej! Ostatnie pięć 
lat to okres wielkiego postępu, w tym wszystkie 
programy społeczne poczynając od 500plus po 
13. emeryturę.

„I gdy dziś mówię o Polsce, że to największe 
szczęście w ogóle w naszych dziejach chyba od 
czasów Jana III Sobieskiego – historycy mówią, 
że Polska jest w najlepszej sytuacji od tamtych 
czasów i że przez pokolenia nigdy nie mieli tak, 
by przez 30 lat mieć wolną, niepodległą, su-
werenną Polskę, w której sami decydują w wy-
borach, jaki będzie jej kształt – jest to dla nas 
niezwykłe zadanie. Bo jest to dla nas niezwykła, 
wręcz historyczna szansa, by rzeczywiście wypro-
wadzić Polskę na tory rozwoju, na jakim powinna 
się znajdować. Tego, co po latach różnych cier-
pień naszym rodakom, nam wszystkim się należy” 
– komentował prezydent.

Prezydent przypomniał i podsumował podpi-
saną 5 maja 2015 roku umowę z „Solidarnością”. 
Była to bardzo ważna inicjatywa, zrealizowana 
z korzyścią nie tylko dla obu stron, ale również 
dla Polski, dla milionów pracujących Polaków, dla 
emerytów i dla polskich rodzin. Mamy wspólne 
cele. Jeden z nich to Polska równych szans, gdzie 
każdy człowiek jest dostrzegany, gdzie każdy 

region jest jednakowo ważny, gdzie szanowana 
jest praca, za którą człowiek otrzymuje godną 
płacę, pracując w godnych warunkach, gdzie 
dziękuje się tym, którzy te warunki zapewniają. 
Umowa ta miała bardzo pozytywny wydźwięk. 
Zrealizowano między innymi: obniżenie wieku 
emerytalnego, podniesienie płacy minimalnej, 
wprowadzenie stawek godzinowych dla pracują-
cych na umowach cywilno-prawnych i znaczące 
wsparcie wszystkich programów prospołecznych.

„Kryzys pandemii koronawirusa nie omija 
nikogo, także w Polsce. To znaczy, że obciąża 
nas wszystkich. Jednak udaje się ochronić przed 
ogromnymi kosztami najliczniejsze, najmniej od-
porne na ciosy pandemii grupy ludności. Uda-
je się dzięki Solidarności i wsparciu Prezydenta 
Andrzeja Dudy. To jest zupełnie inne rozwiąza-

„Tygodnik Solidarność” ma swoją wspaniałą histo-
rię, jest jednym z pierwszych czasopism niezależ-
nych wydawanych w okresie PRL. Co dwanaście 
miesięcy wyłaniany jest Człowiek Roku tygodnika. 
W tym gronie znalazły się zacne osoby ze świata 
polityki (prezydent śp. Lech Kaczyński, Wojciech 
Buczak), duchowieństwa (ks. Ludwik Kowalski, 
abp Marek Jędraszewski), nauki (prof. Krzysztof 
Szwagrzyk) oraz mama naszego patrona bł. ks. 
Jerzego Popiełuszko, Marianna. W roku poprze-
dzającym jubileusz 40-lecia pierwszego wydania, 
dnia 23 czerwca do szlachetnego grona laureatów 
dołączył prezydent Andrzej Duda, jako pierwszy 
urzędujący Prezydent RP.
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Związek

200 zł na wypoczynek w Zakopanem, 
Jarnołtówku lub w Spale

Od 1 sierpnia 2020 r. do 31 lipca 2021 r. każdy 
obecny członek „Solidarności” oraz osoby, które 
zdecydują się zapisać do związku w trakcie trwania 
akcji otrzymają bon o wartości 200 zł na wypoczy-
nek w ośrodkach wczasowych należących do Doms 
Sp. z o.o. Regulamin oraz szczegóły poniżej.

Od następnego tygodnia w Dziale Rozwoju Związ-
ku i Kontaktów z Organizacjami Związkowymi będzie 
można zgłaszać się po bony rabatowe. Kontakt tele-
foniczny z działem pod numerem: 012 421-82-75 lub 
012 431-27-21.

Bony można zrealizować w wybranym ośrodku:
• Ośrodek Hyrny w Zakopanem, www.hyrny.pl;
• Ośrodek Willa Sienkiewiczówka w Zakopanem, 

www.willasienkiewiczowka.pl;
• Ośrodek Ziemowit w Jarnołtówku, www.osro-

dekziemowit.pl;
• Ośrodek Savoy w Spale, www.savoy.com.pl.
Rabat 200 zł obowiązuje na usługi noclegu, wy-

żywienia oraz zabiegi w Centrum Odnowy Biologicz-
nej. Osoby, które posiadają elektroniczną legitymację 
związkową po okazaniu jej w recepcji w dniu przyjazdu 
dostaną dodatkowe 10% rabatu.
Regulamin 
1. Organizatorem akcji „Doms na 40 lat Solidarności” 
jest Doms Sp. z o.o. z siedzibą w Zakopanem przy 
ul. Józefa Piłsudskiego 20, NIP 7361728169, REGON 

nie niż stosowane przez rządy PO-PSL w latach 
2008–2009, kiedy koszty kryzysu ponieśli prawie 

wyłącznie pracownicy, a bezrobocie w Polsce 
sięgało szczytu”– mówił przewodniczący Komisji 
Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda.

Podkreślono również, że te części umowy, 
które nie zostały zrealizowane w ciągu tej ka-
dencji, zostały dodane do umowy programowej 
zawartej w tym roku 5 maja br. w Warszawie 
między ubiegającym się o reelekcję prezydentem 
Andrzejem Dudą, a NSZZ „Solidarność”. 

Mamy nadzieję, że w ciągu kolejnej kadencji 
umowa ta będzie realizowana z równie pomyśl-
nymi i korzystnymi dla dobra polskich pracowni-
ków oraz polskiej gospodarki skutkami. 

380724812, KRS 0000738068, Sąd Rejonowy dla Kra-
kowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodar-
czy Krajowego Rejestru Sądowego. Wysokość kapitału 
zakładowego 5 000 000 PLN.
2. Bony można wykorzystać w terminie od 1 sierpnia 
2020 r. do 31 lipca 2021 r.
3. Bon upoważnia do rabatu 200 zł na usługi noclegu, 
wyżywienia oraz zabiegi w Centrum Odnowy Biolo-
gicznej.
4. Bon można zrealizować w ośrodkach należących do 
Doms Sp. z o.o.:
a. Ośrodek Konferencyjno-Wypoczynkowy Hyrny w Za-
kopanem, ul. Piłsudskiego 20, www.hyrny.pl;
b. Willa Sienkiewiczówka w Zakopanem, ul. Zamoy-
skiego 21, www.willasienkiewiczowka.pl;
c. Ośrodek Konferencyjno-Wypoczynkowy Ziemowit 
w Jarnołtówku 204, www.osrodekziemowit.pl;
d. Ośrodek Konferencyjno-Wypoczynkowy Savoy 
w Spale, domy Savoy i Żbik, ul. Mościckiego 19, www.
savoy.com.pl.
5. Rezerwacji pobytu można dokonać od 15 lipca 2020 r. 
przez moduł rezerwacji on-line na stronach interneto-
wych obiektów lub w telefonicznie w recepcji ośrodków.
6. Bonów nie będzie można wykorzystać przy rezerwa-
cjach dokonywanych przez portale internetowe oraz 
firmy pośredniczące w sprzedaży usług Doms Sp. z o.o.
7. Bon nie łączy się z innymi promocjami i ofertami 
specjalnymi, ani programem lojalnościowym DOMS, 
chyba że regulamin promocji lub oferty specjalnej 
stanowi inaczej.



S E R W I S  I N F O R M A C Y J N Y 13lipiec 2020

Aktualności

8. Osoby posiadające elektroniczną legitymację związ-
kową po okazaniu jej w recepcji w dniu przyjazdu 
otrzymują dodatkowo 10% rabatu. Rabat przyznawany 
jest na usługi DOMS dla właściciela elektronicznej 
legitymacji NSZZ „Solidarność”. Rabatu nie otrzymują 
osoby towarzyszące chyba, że posiadają własną elek-
troniczną legitymację NSZZ „Solidarność”.
9. Bon należy okazać w dniu przyjazdu.
10. Bon należy pozostawić na recepcji.
11. Wymagana jest wcześniejsza rezerwacja (minimum 
trzy dni przed pobytem) ze względu na ograniczoną 
ilość miejsc – organizator zastrzega możliwość odmó-
wienia przyjęcia w podanym terminie i zaproponowa-
nia najbliższego wolnego terminu.
12. Realizacja bonu wymaga pobytu minimum dwóch 
nocy z pełnym wyżywieniem.
13. Bon nie podlega wymienia na gotówkę lub inne 
świadczenia.
14. Jedna osoba nie może posiadać więcej niż jeden 
bon.
15. Pobyt nie może być przedłużany drugim bonem. 
Przez pobyt rozumie się ciągłość zakwaterowania od 
dnia przyjazdu do dnia wyjazdu.
16. W przypadku częściowego wykorzystania bonu, 
pozostała kwota nie podlega zwrotowi.
17. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z akcepta-
cją regulaminu pobytu w ośrodkach DOMS.
18. Realizacja Bonu odbywa się na zasadach obowią-
zujących przy sprzedaży danego rodzaju usługi, według 

cen i zasad obowiązujących w momencie rezerwacji.
18. Bon bez zgody DOMS Sp. z o.o. nie może być 
wykorzystywany w celach promocji i reklamy (w tym 
jako nagroda w konkursach, loteriach itp.)
19. Pozostała należność powinna zostać uregulowa-
na na miejscu gotówką lub kartą kredytową w dniu 
przyjazdu.

Zuzanna Pokuta

w Krakowie, gdzie w związku z pandemią odro-
czono wznowienie pracy Wielkiego Pieca, a około 
1200–1250 osób przebywa na tzw. „postojo-
wym”. W wielu zakładach zawarto porozumienia 
o obniżeniu wymiaru czasu i wynagrodzeń pra-
cowników o 20%. Sytuację będzie można jednak 
ocenić dopiero za kilka miesięcy po odmrożeniu 
gospodarki. 

Rozmawiano również o obchodach jubile-
uszu NSZZ „Solidarność” w Małopolsce. W związ-

ku z obecną sytuacją epidemiczną zrezygnowano 
z organizacji dużych imprez kulturalnych. W Kra-
kowie w Dzień Wolności i Solidarności odbędzie 
się posiedzenie Zarządu Regionu oraz uroczysta 
msza św. w katedrze wawelskiej. Wcześniej na 
Pl. Szczepańskim zostanie otwarta wystawa jubi-
leuszowa. Z okazji jubileuszu Region Małopolski 
wyda również „Medal 40-lecia powstania NSZZ 
„Solidarność” w Małopolsce”, którym będą ho-
norowane organizacje związkowe oraz osoby 
szczególnie zasłużone dla związku. O szczegółach 
związanych z jubileuszem informujemy w bieżą-
cym numerze „Serwisu” oraz na stronie interne-
towej Regionu. 

Z PRAC ZARZĄDU
dokończenie ze s. 3 
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Babia Góra zdobyta!

Różne są sposoby obchodzenia ważnych 
rocznic. Organizowane są spotkania, akademie, 
koncerty, różne wydarzenia – ale są i takie, z dala 
od miejskiego zgiełku, społecznego rozgłosu czy 
oficjeli i gości. Ucieczką od takiej codzienności 
są góry. Stąd pomysł, aby właśnie m.in. w takich 
warunkach uczcić 40. rocznicę powstania NSZZ 
„Solidarność”. Góry wymagają hartu ducha, wy-
siłku, uczą odpowiedzialności i pomocy drugiemu 
człowiekowi. Uczą stawiania sobie celów i kon-
sekwentnego ich realizowania w różnych, często 
trudnych i niesprzyjających warunkach.

Kolejarze z małopolskiej „Solidarności” wy-
brali na miejsce spotkania Diablak – szczyt Babiej 
Góry. Dlaczego Babia Góra? Nazywana „Królową 
Beskidów” jest najwyższym szczytem górskim 
w Polsce poza Tatrami o wysokości 1725  m 
n.p.m. Jest szczytem granicznym ze Słowacją, 
z którego rozciągają się wspaniałe widoki na Je-
zioro Orawskie, pasma górskie: Mała Fatra, Niżne 
Tatry i Tatry oraz na północną stronę – na Beskid 
Żywiecki i Makowski z Pasmem Policy.

W sobotę 27 czerwca 2020 r. kolejarze mieli 
spotkać się na szczycie o godzinie 12.00. Zmie-
rzali tam w małych grupach od godzin porannych 
różnymi szlakami. Jedni od schroniska na Mar-
kowych Szczawinach przez przełęcz Brona, inni 
wymagającą Percią Akademicką, ale większość 
maszerowała od parkingu na Przełęczy Krowiarki. 
Trzy różne drogi prowadziły nas do tego samego 
celu, na szczyt.

Pogoda w tych dniach w całej Małopolsce 
była bardzo burzowa, a biorąc pod uwagę to, że 
na Babiej Górze „zawsze” wieje, a pogoda może 
się nadzwyczaj szybko zmienić, wędrowanie na 
szczyt było dużym wyzwaniem. Ciekawą „identy-
fikacją” idących na górę były okazjonalne koszulki 
z logo wydarzenia, wykonane przez organizato-
rów specjalnie z tej okazji.

Tuż po godzinie 11.00. we mgle przy porywi-
stym wietrze na kamiennym „murze” wieńczącym 

szczyt załopotała wielka flaga „Solidarności”. Wi-
doczna z oddali witała w tym miejscu turystów, 
zdziwionych jej obecnością. Wielką radością było 
witać uczestników wydarzenia zbierających się 
na Diablaku.

W blisko trzydziestoosobowej grupie kole-
jarzy najmłodszy z uczestników wydarzenia miał 
zaledwie jeden rok, a najstarszy 64 lata. Po go-
dzinie 12 nastąpiła „zbiórka” do pamiątkowego 
zdjęcia z transparentem 40-lecia NSZZ „Solidar-
ność”. Uczestnicy odpalili race świetlne, a na-
stępnie wystrzeliły korki od szampanów i tak jak 
przystało świętować na dostojnych „urodzinach”, 
wzniesiono nim toast.

Zwykle kapryśna i nieprzewidywalna Babia 
Góra okazała się dla nas łaskawa i gościnna. 
W południe wiatr porwał chmury, dzięki czemu 
mogliśmy zobaczyć chociaż część widoków, o któ-
rych pisałem wcześniej. W drodze powrotnej że-
gnały nas przebłyski słońca i piękne widoki oraz 
wielka satysfakcja prawdziwych zdobywców, że 
weszliśmy na górę. Daliśmy radę!

To była piękna całodzienna górska wycieczka 
dla góry: dla samego siebie i dla „Solidarności”. 
Niekonwencjonalny i bardzo ciekawy sposób 
uczczenia 40. rocznicy powstania naszego związ-
ku. Wszystkim uczestnikom wydarzenia – zdo-
bywcom Babiej Góry serdecznie gratuluję, a orga-
nizatorom z Regionalnej Sekcji Kolejarzy dziękuję, 
że wspólnie mogliśmy coś fajnego zrobić.

Henryk Sikora
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W związku z trwającym rokiem jubileuszowym powstania NSZZ 
„Solidarność” tworzone jest dla Państwa kalendarium wydarzeń 
związanych z 40-leciem „Solidarności”. Dane będą aktualizowane 
na bieżąco zgodnie z otrzymywanymi od Państwa informacjami. 
Zachęcamy do zapoznania się oraz uczestnictwa w wydarzeniach. 

1 lipca–31 sierpnia Cały Świat: Orlen E-maraton „Solidarności”

1–20 lipca Tarnów: Wystawa Instytutu Pamięci Narodowej „Tu rodziła się Solidarność”

15 lipca
Dębica: Trzecia grupowa akcja poboru krwi „100 litrów krwi na setną 
rocznicę urodzin św. Jana Pawła II”

21 lipca
Nowy Sącz: Wystawa Instytutu Pamięci Narodowej „Tu rodziła się Soli-
darność”

14–30 sierpnia
Kraków: Wystawa Instytutu Pamięci Narodowej „Tu rodziła się Solidar-
ność” na Placu Szczepańskim

30 sierpnia
Zakopane: Msza święta w Sanktuarium Najświętszej Rodziny na Kru-
pówkach, następnie przejście i złożenie kwiatów przed dawną pierwszą 
siedzibę MKK NSZZ „S” (budynek PSS „Społem”)

30 sierpnia
Tczyca: Msza święta o godzinie 12.00 w Kościele Świętego Idziego, 
następnie złożenie kwiatów przed pomnikiem Biuletynu Małopolskiej 
Solidarności w Swojczanach

31 sierpnia
Kraków: Wystawa „Czasy «Solidarności» w satyrycznych rysunkach kra-
kowskiego robotnika Janusza Gniadka (1952–1983)” na Placu Szcze-
pańskim

31 sierpnia
Kraków: Msza Święta z okazji jubileuszu Powstania Solidarności pod 
przewodnictwem Metropolity Krakowskiego Abp Marka Jędraszewskiego 
o godzinie 17.30 w Katedrze Wawelskiej

6 września
Wadowice: Koncert w Wadowickim Centrum Kultury poświęcony „So-
lidarności”

16 września
Dębica: Czwarta grupowa akcja poboru krwi „100 litrów krwi na setną 
rocznicę urodzin Św. Jana Pawła II”

17 września Tarnów: Grupa Azoty – odsłonięcie tablicy pamiątkowej

27 września
Pielgrzymka NSZZ „Solidarność” na Groń Jana Pawła II, o godzinie 12.00 
msza święta na Groniu

Opr. Mateusz Pająk, Zuzanna Pokuta
Zapraszamy do kontaktu:

telefonicznego: 12 428 76 66
mailowego: info2.krakow@solidarnosc.org.pl
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