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Plan szkoleń na II półrocze 2014 r.
Szkolenia wyjazdowe, Krynica, ul. Ludowa 26

13-15 października  – ogólnozwiązkowe
27-29 października  – negocjacje
13-14 listopada  – profesjonalizm organizacji zakładowej
26-28 listopada – zwolnienia grupowe oraz sposoby 
     rozwiązywania umów o pracę
3-5 grudnia  – negocjacje
10-12 grudnia  – Bycie liderem związkowym 
     – to zobowiązuje!
Koszt szkolenia: 100 pln netto (123 pln brutto)

Szkolenia stacjonarne, Kraków, pl. Szczepański 5, 
sala 406, godz. 9:00

9-10 października  – szkolenie ogólnozwiązkowe
14 listopada  – szkolenie na temat ZFSŚ 
20-21 listopada  – szkolenie ogólnozwiązkowe
27-28 listopada – profesjonalizm organizacji zakładowej
9 grudnia  – szkolenie nt. mobbingu i dyskryminacji
Szkolenia stacjonarne są bezpłatne. Zgłoszenia przyjmowane są na 
podstawie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego.

Szkolenie sip, Krynica, ul. Ludowa 26
17-19 listopada 2014 r.
15-17 grudnia 2014 r.
Cena szkolenia: 800 pln netto (984 pln brutto).
Cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zakwaterowanie w hotelu*** 
(3 noce), pełne wyżywienie.

Szkolenie sip, Kraków, pl. Szczepański 5, sala 406
1-3 października 2014 r.
3-5 grudnia 2014 r.
Cena szkolenia: 350 pln netto (430,50 pln brutto).

Zgłoszenia są przyjmowane w Dziale Szkoleń, pl. Szczepański 5, 
pok. 403, 404, tel./fax 12 423-12-98, 12 421-60-54 w. 26, email: 
szkolenia@solidarnosc.krakow.pl.

Zgłoszenia są przyjmowane na podstawie wypełnionego i podpi-
sanego formularza (do pobrania ze strony www.solidarnosc.krakow.pl  
w zakładce Szkolenia/Harmonogram).  Ilość miejsc ograniczona - decy-
duje kolejność zgłoszenia. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania 
szkolenia w przypadku braku wystarczającej ilości zgłoszeń.

Serdecznie zapraszamy!
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adam gliksmanz pROgRAMEM NA 
nową kadencję
Mamy program

Najważniejszym punktem zebrania 
była prezentacja projektu i dyskusja nad 
Uchwałą Programową Małopolskiej „Solidar-
ności”. Przypomnijmy, że X Walne Zebranie 
Delegatów NSZZ „Solidarność”, obradujące  
w czerwcu br. w Wieliczce scedowało na 
Zarząd Regionu Małopolskiego NSZZ „So-
lidarność” przygotowanie i przyjęcie tejże 
uchwały. Zarząd Regionu w lipcu powołał 
zespół ds. przygotowania uchwały, w skład 
którego weszli Wojciech Grzeszek, Henryk 
Łabędź, Agata Łyko, Danuta Kądziołka, An-
drzej Koprowski i Witold Cempel. W pracach 
zespołu brał również udział Jacek Smagowicz. 
Podczas wrześniowego posiedzenia Zarządu 
efekty pracy zespołu zaprezentował członkom 
Zarządu Witold Cempel z AGH w Krakowie. 

Obszerny dokument został podzielony 
na kilka rozdziałów poświęconych: pracy, 
bezrobociu, przemysłowi i gospodarce, opie-
ce zdrowotnej, oświacie, nauce, tradycji, 
kulturze i tożsamości narodowej, dialogowi, 
wolności, demokracji i prawom człowieka, 
oraz rozwojowi związku. Dokument zawiera 
również dziewięć priorytetów związku, wśród 
których wymieniono pozyskiwanie nowych 
członków, wspieranie pracowników i działanie 
na rzecz stabilności zatrudnienia, eliminowa-
nie patologii na rynku pracy oraz dbałość  
o polski przemysł i gospodarkę. „Solidarność” 
Małopolska będzie dążyła ponadto do lepszej 
promocji swoich działań w społeczeństwie 
poprzez media oraz zwłaszcza wśród pracow-
ników poprzez podejmowanie prób docierania 
do nich w zakładach pracy (pełną wersję 
dokumentu drukujemy w bieżącym numerze 
„Serwisu” na s. 13-20).

Przyjęcie uchwały 
programowej 
Małopolskiej 

„Solidarności” na 
lata 2014-2018 
to najważniejszy 

rezultat posiedzenia 
Zarządu Regionu  

w dn. 4 września br. 
Dokument określa 

priorytety i kierunki 
działania związku 

w rozpoczętej 
kadencji. Zarząd 

dyskutował również 
na temat nasilających 

się problemów 
pracowników 

w Małopolsce, 
skutkujących 

zwolnieniami oraz 
pogarszającymi się 
warunkami pracy.

Przed wyborami samorządowymi
W części poświęconej relacji z obrad 

Komisji Krajowej wiele miejsca poświęcono 
zbliżającym się wyborom samorządowym. 
Prowadzone na szczeblu krajowym rozmowy 
z udziałem przewodniczącego KK Piotra Dudy 
i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego mają 
na celu uwzględnienie postulatów „Solidar-
ności” w programie wyborczym największej 
partii opozycyjnej. Gwarantami realizacji tego 
programu na szczeblu lokalnym mają być tak-
że przedstawiciele „Solidarności” na listach 
wyborczych PiS w najbliższych wyborach 
samorządowych.

Walczą o 1 grosz podwyżki!
Podczas posiedzenia Zarządu wiele miej-

sca poświęcono również sprawom pracowni-
czym w Regionie. Wojciech Tomal, kierujący 
oddziałem „Solidarności” w Myślenicach oraz 
Mariola Łucka przewodnicząca „Solidarności” 
w firmie Trend Fashion przedstawili bardzo po-
ważne problemy pracowników tejże szwalni, 
przygotowującej ubiory marek m.in. Vistula  
i Próchnik. W zakładzie zatrudniającym 270 
osób, blisko połowa pracowników należy do 
„Solidarności”. Pracownicy (głównie kobiety) 
myślenickiej firmy uskarżają się na bardzo 
niskie płace, graniczące z minimalną krajową, 
które dodatkowo od siedmiu lat nie były pod-
noszone. Co więcej polityka płacowa i system 
wynagradzanie nie są jasne i budzą liczne 
kontrowersje. Nie wiadomo, w jaki sposób 
obliczane jest wynagrodzenie pracowników,  
zatrudnionych na akord.

Podejmowane przez zakładową „So-
lidarność” prośby i wnioski nie przyniosły 
żadnego pozytywnego efektu ze strony pra-
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codawcy. Również mediacje, które wobec zgłoszonego sporu 
zbiorowego, zostały podjęte, nie pozwoliły na rozwiązanie 
konfliktu. Co więcej, strona „solidarnościowa” stwierdziła, że 
mediator z listy Ministra Pracy nie zachował obiektywizmu 
w prowadzonych działaniach, w związku z czym złożono 
wniosek o skreślenie tej osoby z listy mediatorów.

Niezadowolenie pracowników doprowadziło do ogło-
szenia i przeprowadzenia w dn. 14 lipca br. dwugodzinnego 
strajku ostrzegawczego. O determinacji pracowników świad-
czy fakt, że w strajku wzięło udział ponad 90% pracowni-
ków firmy. Tuż po strajku jednak osiem pracownic zostało 
zwolnionych z pracy. Nikt nie ma wątpliwości, że celem 
pracodawcy było zastraszenie załogi.

Czego domagają się pracownicy? Czy ich żądania 
są wygórowane? Wydaje się, że nie. Chcieliby tylko, by 
pracodawca podwyższył o 1 grosz stawkę za wykonywane 
w szwalni czynności. Dziś pracownik otrzymuje 12 groszy 
za tzw. normominutę. Uszycie np. garnituru wymaga ok. 
270 minut, co oznacza, że za jego wykonanie pracownik 
otrzymuje nieco ponad 32 PLN. To nie tylko nikły procent 
ceny tego ubioru w sprzedaży, ale także niewielka część 
kwoty, jaką firma zlecająca płaci za jej wykonanie. Za-
sadnicza część zysku pozostaje w firmie pośredniczącej, 
również należącej właścicieli Trend Fashion. Jak wyliczają 
pracownice – wprowadzenie podwyżki pozwoliłoby zarobić 
im o ok. 100 PLN więcej miesięcznie. Tymczasem pracodaw-
ca uważa, że jedyną drogą do podwyżek jest podniesienie 
norm wydajności pracowników, co zdaniem pracujących  
w firmie fizycznie nie jest wykonalne.

Zarząd Regionu postanowił, że w ramach akcji soli-
darnościowej przeprowadzi w najbliższym okresie pikietę 
poparcia dla pracownic firmy (już po posiedzeniu Zarządu 
ustalono, że pikieta w Myślenicach odbędzie się 23 września 
br. – przyp. red.).

Napięcia w Zakopanem
Równie napięta sytuacja panuje w Uniwersyteckim 

Szpitalu Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym w Zakopanem, 
gdzie dyrektor zdecydował o zwolnieniu m.in. przewodniczą-
cego KZ „S” i zarazem członka Zarządu Regionu Krzysztofa 
Ligoty. Region Małopolski NSZZ „S” podjął się mediacji, ale 
także w tym wypadku 26 września br. przed siedzibą szpi-
tala dojdzie do związkowej pikiety w obronie zwolnionych 
pracowników placówki.

Pomóżmy Ukraińcom
Zarząd Regionu na wniosek Katarzyny Niewiadomskiej-

Węgrzyniak zadecydował o zaangażowaniu się w pomoc 
mieszkańcom Ukrainy, poszkodowanym w wyniku agresji 
rosyjskiej i walk na wschodzie kraju. „Solidarność” będzie 
prowadziła pomoc rzeczową i zbierała m.in. koce, śpiwory, 
środki opatrunkowe, mleko w proszku dla dzieci, środki 
czystości, środki higieny osobistej i przybory dla uczniów. 
Zebrane dary będą stopniowo wysyłane na Ukrainę i roz-
dzielane we współpracy z miejscowymi organizacjami. Dary 
można zostawiać w siedzibie Małopolskiej „Solidarności” 
oraz w biurach oddziałów w całym Regionie. Akcję koordy-
nuje Katarzyna Niewiadomska-Węgrzyniak (tel. +48 509 
38-37-37).

Pamiętajmy o sektorze obronnym
Zarząd zwrócił się z wnioskiem do samorządu woje-

wództwa małopolskiego o przyjęcie stanowiska w sprawie 
wsparcia samorządu dla zakładów przemysłu obronnego 
w procesie modernizacji armii. Zarząd Regionu z niepoko-
jem obserwuje, że w planowanym procesie restrukturyzacji 
wojska polskiego na pierwszym miejscu stawia się zakup 
produktów i technologii z zagranicy. Tymczasem – zdaniem 
Małopolskiej „Solidarności” – polskie firmy są w stanie 
dostarczać odpowiedniej jakości sprzęt dla naszej armii. 
Jako przykład „Solidarność” podaje Zakłady Mechaniczne 
w Tarnowie, w których pracuje ponad 500 osób, a która 
to firma w ostatnich latach zainwestowała znaczne środki 
w swój rozwój i nowe technologie. Tymczasem ostatnie 
długoterminowe zamówienie z polskiej armii zostało w tej 
firmie zrealizowane w 2012 r.!

Szkolenia
Podczas posiedzenia Adam Gliksman przedstawił 

również plan szkoleń na drugie półrocze 2014 r. Obok 
tradycyjnej oferty szkoleń, w najbliższym okresie zostaną 
zorganizowane we współpracy z Komisją Krajową NSZZ 
„Solidarność” m.in. szkolenia dla liderów związkowych 
oraz dotyczące profesjonalizmu organizacji zakładowej. 
Szczegółowy terminarz szkoleń dostępny jest na stronie 
internetowej Zarządu oraz publikujemy go również w „Ser-
wisie” (s. 2).

Zarząd Regionu postanowił ponadto o przekazaniu 
darowizny na wykonanie dwóch relikwiarzy bł. ks. Je-
rzego Popiełuszki. Omówiono również przygotowania do 
Pielgrzymki Ludzi Pracy na Jasną Górę, a Zdzisław Szczur 
zaprosił na tradycyjną pielgrzymkę na Groń Jana Pawła II na 
Leskowcu (28 września br., msza św. w kaplicy na szczycie 
o godz. 12:00).
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Dziękuję!
W dn. 10 lipca 2014 br. odbyło 

się w siedzibie Małopolskiej „Soli-
darności” w Krakowie bardzo miłe 
spotkanie nowowybranego Zarządu 
Regionu z jego byłymi członkami, 
którzy działali w latach 2010-

2014.
Na spotkaniu szef ZR Wojciech Grzeszek w cie-

płych i serdecznych słowach podziękował zaproszo-
nym działaczom za dotychczasową pracę, życząc im 
równocześnie dobrego zdrowia i sił w dalszej pracy 
związkowej w swoich zakładach i oddziałach oraz 
pomyślności w życiu osobistym. Życzenia te zawarte 
zostały także w dyplomach, które zaproszonym związ-
kowcom wręczył przewodniczący.

Krótka przerwa w obradach przeznaczona na 
ten właśnie akcent nie pozwoliła mi na szersze wyra-
żenie swoich odczuć dotyczących minionej kadencji. 
Pragnę je dokończyć na łamach naszego „Serwisu”. 
W podziękowaniach, które padały z ust związkowców, 
najczęściej pojawiały się słowa świadczące o bardzo 
dobrej atmosferze i dużej życzliwości, z którymi spoty-
kali się nawet ci członkowie Zarządu, którzy niewiele 
mieli do powiedzenia na comiesięcznych naradach. 
Właśnie do tej wąskiej grupy sam należałem, będąc 
przedstawicielem nauczycieli-emerytów. Może zbyt 
pochopnie w czasie pożegnalnego spotkania wyrazi-
łem pogląd, że ta grupa jakiś większych roszczeń nie 
zgłasza, co najwyżej lepszego zdrowia, ale to żądanie 
leży poza możliwościami naszego Związku.

Dziękuję też za możliwość przebywania wśród 
wytrawnych działaczy, których podziwiałem za ogrom-
ne zaangażowanie w sprawy, dotyczące nie tylko 
grup, które reprezentowali.

Może podam kilka przykładów. Zawsze z wielką 
uwagą słuchałem byłego parlamentarzysty Andrzeja 
Szkaradka, który swoim ewentualnym oponentom 
nie dawał najmniejszych szans, dysponując umiejęt-
nością wnikliwej i trafnej oceny każdej sytuacji, każ-
dego wydarzenia w zakładzie pracy, gospodarce czy  
w polityce.

Z zaciekawieniem słuchałem innego byłego posła 
Władka Kieliana, który z kolei swoje wypowiedzi  
i celne riposty zabarwiał odrobiną humoru czy ironii.

Uwagę wszystkich przykuwały także często 
„soczyste”, ale jakże trafne spostrzeżenia zawarte  
w wystąpieniach Waldka Cieśli.

Może niektórym wydawało się, że relacje z obrad 
KK przekazywane przez Jacka Smagowicza były zbyt 
drobiazgowe i obszerne, ale dowodziły one tego, że 
ten bardzo znany i zasłużony działacz związkowy żyje 
głównie sprawami pracowników.

Udzieliła mi się też satysfakcja z faktu, że po-
wszechnie lubiany i ceniony Jurek Jaworski, został 
wybrany zastępcą szefa Związku Piotra Dudy – peł-
niąc funkcję skarbnika. Jurek nie tylko umiejętnie  
i z głęboką troską o dobro Związku zarządza jego 
kasą w Gdańsku, ale znajduje również czas, aby 
pojawić się na naszych posiedzeniach i interesująco  
o tych trudnych sprawach nas informować.

Szczycę się też faktem, że mogłem poznać Zdzi-
ska Szczura – prawie etatowego (bo robił to bardzo 
sprawnie) przewodniczącego zebrań ZR, człowieka  
o bogatej i pięknej biografii nie tylko związkowej, ale 
i samorządowej.

Do swoich „zysków” zaliczę też znajomość  
z młodym ale wielce uzdolnionym dziennikarzem i pu-
blicystą, autorem wielu książek, który swój talent po-
święcił sprawom Związku – Adamem Gliksmanem.

Nietaktem z mojej strony byłoby nie wspomnieć 
tryskającego energią i zapałem do związkowej pracy 
wiceprzewodniczącego ZR – Henryka Łabędzia.

Trwały ślad w mojej pamięci pozostawił znany  
i ceniony nie tylko w Regionie Wojciech Grzeszek  
– z ogromną wprawą i znawstwem kierujący pracami 
Związku w naszym Regionie.

Trudno też pominąć tak wytrawnych i ofiarnych 
działaczy jak Jurek Smoła, Janek Sułkowski, Andrzej 
Koprowski, czy Adam Lach. A pozostałych pragnę 
przeprosić za to, że nie zdołałem ich zamieścić na 
mojej „liście wdzięczności”. Wszystkim jeszcze raz 
serdecznie dziękuję!

henryk ekiert
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Małopolska Lista Pamięci
Coraz częściej odchodzą od nas ludzie, którzy 

tworzyli „Solidarność” i w l. 80. XX w. walczyli  
o wolną i niepodległą Polskę. Często umierają w zapo-
mnieniu, a ich działalność pozostaje tylko w pamięci 
coraz węższego grona współpracowników lub rodziny. 
To samo dotyczy pokolenia Niezłomnych, walczącego 
o wolną Polskę od 1939 r. Stąd też narodził się po-
mysł projektu „Małopolska Lista Pamięci Ludzi Czynu 
Niepodległościowego od roku 1939”.

„Celem Listy jest zbudowanie tradycji bieżącego 
upamiętniania osób wskazanych w tytule poprzez 
podawanie do publicznej wiadomości informacji  
o ich odejściu, wraz z ich biogramem i wspomnieniem 
o nich” – mówi Anna Kawalec, pomysłodawczyni  
i koordynator projektu.

Istotnym elementem listy będzie jej umiejsco-
wienie w stałym miejscu przestrzeni publicznej. Li-
sta będzie publikowana w formie stałej rubryki lub 
dodatku do wysokonakładowego tytułu prasowego, 
ukazującego się w Małopolsce. Kolejne edycje listy, pu-
blikowane około cztery razy w roku będą uzupełniane 
o wspomnienia, zdjęcia i komentarze historyczne. 

Jak podkreśla Anna Kawalec – Małopolska Lista 
Pamięci jest listą bieżącą, podającą informacje o oso-
bach zmarłych od daty jej uruchomienia (od 1 stycznia 
2014 r.). Nie będzie zatem konkurować z istniejący-
mi już leksykonami i encyklopediami poświęconymi  
l. 1939-1989.

W Małopolskiej Liście Pamięci publikowane będą 
informacje o osobach, których działalność na rzecz 
niepodległego bytu Państwa Polskiego została udo-
kumentowana lub poświadczona wiarygodnym świa-
dectwem i które są związane z Małopolską poprzez 
miejsce urodzenia lub prowadzonej działalności.

W projekt zaangażowały się Region Małopolski 
NSZZ „Solidarność”, Fundacja Centrum Dokumentacji 
Czynu Niepodległościowego i Oddział Krakowski IPN. 
Inicjatorzy zakładają stałą współpracę z organizacjami 
kombatanckimi i niepodległościowymi.

„Zgłoszenia przyjmujemy właśnie od tych środo-
wisk oraz oczywiście od rodzin. Liczymy na otrzyma-

nie szerszych informacji o działalności zmarłego, lecz 
nawet gdy ich nie będzie – prosimy o przekazanie 
zgłoszenia; biogramy przygotowują historycy” – mó-
wią organizatorzy.

Obecnie trwają prace nad pierwszą edycją listy, 
która powinna ukazać się jeszcze w tym roku. Inicja-
torzy apelują o zgłaszanie osób, które odeszły po 1 
stycznia br. – informacje na ten temat można przesy-
łać mailowo do Anny Kawalec: anam1@interia.eu lub 
Adama Gliksman (adam@solidarnosc.krakow.pl).

adam gliksman
Goście z Lipska

W dn. 16 września br. w siedzibie Małopolskiej 
„Solidarności” gościli aplikanci, pracujący w Sądzie 
Regionalnym w Lipsku. Tematem spotkania – obok 
historii związku – była sytuacja na rynku pracy  
w Polsce. Goście z Niemiec z zainteresowaniem wy-
słuchali informacji na temat zwalczania związków 
zawodowych przez sieć „Lidl”. Zdaniem młodych 
Niemców – również w ich kraju częste są przypadki 
łamania prawa czy wykorzystywania pracowników, ale 
nikt nie odważy się łamać prawa do zrzeszania się w 
związki zawodowe, które jest zapisane – podobnie 
jak w Polsce – w konstytucji.

majlech
„Polskie Orły” w Morawicy

„Walczyłem o dobrą sprawę. W biegu wytrwa-
łem do końca. Dochowałem wiary” – słowa św. 
Pawła wypisane na Pomniku Lotników w Newark-
upon-Trent w Nottinghamshire znalazły się również 
na pomniku „Polskie Orły” odsłoniętym w Morawicy. 
W sobotę, 30 sierpnia 2014 roku, tuż przed 
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75. rocznicą wybuchu II wojny światowej,  
w podkrakowskiej Morawicy odsłonięto i poświę-
cono polskim lotnikom pomnik „Polskie Orły”. 
Warto dodać, że pomnik postawiono na cmentarzu 
tuż obok grobu, w którym spoczywa kapitan Mie-
czysław Medwecki, który 1 września 1939 około 
godziny 7:00 wystartował z lotniska w pobliskich 
Balicach, by walczyć z nadlatującymi po haniebnym 
zbombardowaniu Krakowa niemieckimi pilotami. 
Uroczystości rozpoczęły koncert pieśni patriotycznej  
w wykonaniu chóru szkolno-parafialnego oraz 
msza święta w intencji: „Za Ojczyznę i poległych”  
– z udziałem młodzieży szkolnej i ich rodziców 
oraz zaproszonych, licznych gości. Potem odbyło się 
przejście na cmentarz i odsłonięcie pomnika, a także 
apel poległych, złożenie kwiatów, zapalenie zniczy  
i okolicznościowe przemowy. Odczytano także list od 
premiera Jarosława Kaczyńskiego.

W uroczystościach wzięli udział m.in. Ewa Maria 
Tarkowska, krewna kapitana Mieczysława Medwec-
kiego; kombatanci środowiska lotników wojskowych  
i „Solidarności”, kanclerz kurii polowej Wojska Pol-
skiego ks. dr Jan Dohnalik; przewodniczący Zarządu 
Okręgu Prawa i Sprawiedliwości, poseł Andrzej Adam-

czyk; przewodniczą-
cy Zarządu Regionu 
Małopolskiego NSZZ 
„Solidarność”, Woj-
ciech Grzeszek, wła-
dze samorządowe  
i obydwa krakowskie 
Kluby Gazety Polskiej 
– im. Janusza Kurtyki  
i Nowohucki.

mirosław Boruta
70. rocznica akcji „Burza”

24 sierpnia br. pięć pocztów sztandarowych Dę-
bickiego Oddziału wzięło udział w 70. rocznicy Akcji 
Burza w miejscowości Gumniska, gdzie na Polanie Ka-
łużówka miała miejsce największa bitwa partyzancka 
w południowo-wschodniej Polsce. Z uwagi na „okrą-
głą” rocznicę bitwy uroczystość miała wyjątkowy cha-

rakter. Wzięła w niej udział spora grupa mieszkańców 
powiatu, większość parlamentarzystów, przedstawicieli 
samorządu i lokalnych władz. Dodatkową atrakcją była 
Kompania Reprezentacyjna, która przeprowadziła Apel 
Poległych i oddała salwę honorową.

waldemar cieśla
Pożegnanie Antoniego Kopaczewskiego

W dniu 8 sierpnia br. delegacja wraz z pocztem 
Oddziału w Dębicy w imieniu Małopolskiej „Solidarno-
ści” pożegnała śp. Antoniego Kopaczewskiego – pierw-
szego Przewodniczącego Rzeszowskiej „Solidarności”. 
„Nieugiętemu Antoniemu – Małopolska Solidarność” 
– taką treść zawierała szarfa na pożegnalnym wień-
cu. Śp. Antoni był człowiekiem o niezwykłym harcie 
ducha. Już w wieku pięciu lat stracił ojca, żołnierza 
AK i WIN (1946). Przez całe ciężkie życie doczekał 
się pierwszego powiewu wolności w 1980 roku – do 
„Solidarności” nie trzeba było go zapraszać. Został 
liderem NSZZ „Solidarność” w rzeszowskim WSK, 
Delegatem na I KZD, sygnatariuszem porozumień 
rzeszowsko-ustrzyckich i Przewodniczącym Regionu 
Rzeszowskiego. Internowany od 13 grudnia 1981 
roku do 8 sierpnia 1982 roku w Iławie i Załężu. 
Po zwolnieniu działał w podziemnej „Solidarności”. 
Po roku 1989 wytrwale pracował na rzecz pełnej 
wolności Polski. Do ostatnich dni, pomimo ciężkiej 
choroby, pozostał aktywny, uczynny, życzliwy, otwarty 
na problemy innych. Za zaszczyt poczytuję sobie fakt, 
że mogłem go osobiście poznać. Zapamiętam śp. 
Antoniego jako człowieka ciepłego, ważącego każde 
wypowiadane słowo, służącego dobrą radą…

waldemar cieśla
Jacek Smagowicz wyróżniony

Podczas obchodów 100. rocznicy wymarszu  
I Kompanii Kadrowej z krakowskich Oleandrów – Ja-
cek Smagowicz, członek KK NSZZ „Solidarność” oraz 
delegat na Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidar-
ność” z Regionu Małopolskiego został wyróżniony 
przez Komendę Marszu Jubileuszową oznaką, pamiąt-
kową szablą oraz medalem „Pro Memoria”.

Jacek Smagowicz był wieloletnim uczestnikiem 
marszów w latach 80. XX w. i dowódcą I plutonu 
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„Solidarności”, a następnie stałym współorganizato-
rem marszów, wspieranych przez Region Małopolski 
NSZZ „Solidarność”.

majlech
Akcja dębickich krwiodawców

W ostatnich dniach lipca działający pod patrona-
tem Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” 
przy LERG S.A. w Pustkowie Klub Honorowych Dawców 
Krwi im. Księżnej Jabłonowskiej zorganizował akcję 
poboru krwi pod hasłem „Wakacyjny Dar Krwi”.

Z uwagi na fakt, że korzystaliśmy z „Mobilnego 
Punktu Poboru Krwi”, zmuszeni byliśmy dostosować 
się do terminu wyznaczonego przez RCKiK w Rzeszo-
wie. Jednak wakacje to przecież okres szczególny jeśli 
chodzi o zapotrzebowanie na krew.

Pomimo tego, że chęć oddania krwi zgłosiło aż 
czterdzieści sześć osób, tylko - a może aż - dwudziestu 
dziewięciu z nich mogło oddać krew, co wzbogaciło 
dorobek Klubu o kolejne 12,6 litra krwi. Z pewnością 
wpływ na złe samopoczucie krwiodawców, którzy nie 
mogli oddać krwi, miała panująca w tym okresie wy-
soka temperatura. Na podkreślenie zasługuje fakt, że 
nasz Klub podtrzymuje tradycję rodzinnego oddawania 
krwi. Wśród krwiodawców jest wiele pań i wcale 
niepotrzebna była do tego ustawa o „parytetach”. 
Dzięki hojności sponsorów, wśród których znalazł się 
również Region Małopolskiej „Solidarności”, wszyscy 
chętni do oddania krwi otrzymali atrakcyjne upomin-
ki. W planach pozostaje kolejna, zbiorowa „akcja” 
w październiku, a w grudniu wyjazd do szpitala  
w Prokocimiu.

waldemar cieśla

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

ś+p

Ireny Ślusarczyk
Wieloletniej Przewodniczącej  

Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność”  
w SP ZOZ w Brzesku  

oraz delegatki na Walne Zebranie Delegatów  
NSZZ „Solidarność” Regionu Małopolskiego  

Osoby niezmiernie oddanej pracy na rzecz pacjentów 
i pracowników brzeskiego szpitala

Rodzinie i Przyjaciołom Zmarłej składamy wyrazy 
serdecznego współczucia.

wojciech grzeszek
przewodniczący  zarządu regionu małopolskiego  

nszz „solidarność”

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość  
o śmierci

Ś+P
dr. Jana Szczeklika

Wieloletniego Przewodniczącego „Solidarności” 
Uniwersytetu Jagiellońskiego i delegata na Walne 

Zebranie Delegatów Regionu Małopolskiego  
NSZZ „Solidarność” 

Człowieka niezwykle życzliwego i oddanego pracy  
na rzecz innych ludzi

wojciech grzeszek
przewodniczący  zarządu regionu małopolskiego  

nszz „solidarność”

Karty rabatowe dla ludzi „S”
Stowarzyszenie Sieć Solidarności dołączyło do pro-

gramu „Biznestank” stacji paliw ORLEN oraz BLISKA. 
Dzięki karcie zniżkowej podczas tankowania paliw na 
stacjach Orlen i Bliska (oprócz gazu) zaoszczędzimy 
8 groszy na stacjach „Orlen” i 5 groszy na stacjach 
„Bliska” na każdym litrze paliwa. Koszt karty to jed-
norazowy wydatek 10 zł. Oszczędzajmy. Jeśli ta akcja 
się powiedzie, to mamy zamiar wystąpić do innych firm 
o udzielenie nam opustów i rabatów.  

Informacje na temat programu można otrzymać 
w Dziale Informacji i Promocji, pl. Szczepański 5, pok. 
404, tel. 12 423-12-98, e-mail: joanna@solidarnosc.
krakow.pl.
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 hd, www.solidarnosc.org.plSamozatrudnieni 
do związków

Gazeta cytuje wypowiedź Jacka Mę-
ciny, wiceministra pracy, który informuje, 
że do końca roku projekty zostaną skiero-
wane do partnerów społecznych, ponieważ 
intencją resortu jest aby „poszerzenie prawa 
koalicji (zrzeszania się w związkach zawo-
dowych) i związane w z tym rozwiązania 
prawne powstały w dialogu”.

Autor artykułu nie wspomina jednak 
ani słowem o działaniach podejmowanych  
w ostatnich latach przez NSZZ „Solidar-
ność”, które doprowadziły do sytuacji  
w której rząd RP został zmuszony do popra-
wy wadliwie skonstruowanych przepisów. 

 W marcu 2012 r. „Solidarność” wy-
grała przed Komitetem Wolności Związko-
wej Rady Administracyjnej Międzynarodowej 
Organizacji Pracy sprawę przeciwko Polsce 
wykazując, że w naszym kraju łamane 
są prawa międzynarodowe m.in poprzez 
ograniczenie zakresu prawa do zrzeszania 
się w związkach zawodowych. Skarga 
została oparta na 3 ratyfikowanych przez 
Polskę konwencjach. Pomimo wygranej, 
resort pracy nie podjął żadnych działań.  
W czerwcu tego samego roku Ogólnopol-
skie Porozumienie Związków Zawodowych 
złożyło skargę do Trybunału Konstytucyjnego 
w tej samej kwestii - do dzisiaj nie została 
rozpatrzona. 

W 2013 roku Ministerstwo Pracy  
i Polityki Społecznej przedstawiło projekt 
nowelizacji obowiązujących przepisów,  
w myśl którego pełną swobodę organizowa-
nia się w związki zawodowe mieli otrzymać 
tylko i wyłącznie wykonawcy pracy nakład-
czej. Sprzeciw Związku oraz kolejne starania 

„Solidarności” doprowadziły do spotkania 
partnerów społecznych z ekspertami MOP  
w ramach tzw. pomocy technicznej, której 
celem była analiza polskiego prawa związko-
wego. Raport końcowy MOP z konkretnymi 
rekomendacjami, który został opublikowany 
latem br. wykazał liczne nieprawidłowości 
prawa. „Polska jest członkiem MOP i ma 
obowiązek przestrzegać jej standardów. 
Uwagi Misji na pewno są kolejnym krokiem 
naprzód, który przybliża do likwidacji ba-
rier prawnych w zakresie zrzeszania się w 
związki zawodowe” – komentowała w lipcu 
wyniki raportu Ewa Podgórska-Rakiel, eks-
pert KK – „Oczekujemy, że po tej Misji MOP 
nowelizacja prawa związkowego zostanie 
przygotowana bez zbędnej zwłoki.”

W raporcie MOP podkreślono pra-
wo każdego pracującego obywatela do 
tworzenia i przystępowania do związ-
ków zawodowych, w szczególności 
osób pracujących na podstawie umów 
innych niż tradycyjne umowy o pracę. 
„Rząd nie podejmował działań  w zakresie 
zrzeszania w związki zawodowe samoza-
trudnionych przez lata. Ale teraz trzeba 
napisać raport do Genewy i wytłumaczyć 
się z niezgodności polskiego prawa z kon-
wencjami międzynarodowymi” – mówi dr 
Krzysztof Walczak z Zakładu Społeczno-
Prawnych Problemów Zatrudnienia Uniwer-
sytetu Warszawskiego – „Przygotowywa-
na nowelizacja jest efektem zaleceń MOP,  
a więc jest to oddziaływanie skargi złożonej 
przez „Solidarność”.

Szkoda, że autor artykułu „zapomniał” 
wspomnieć o tym na łamach gazety. 

„Dziennik Gazeta 
Prawna” przynosi 

informację na temat 
działań ministerstwa 

pracy w kwestii 
rozszerzenia prawa 

do tworzenia 
i wstępowania 

do związków 
zawodowych dla 

pracowników 
samozatrudnionych 

a także dla 
pracowników 

świadczących pracę 
na  podstawie 

umów-zleceń oraz 
umów o dzieło. 
Autor artykułu 

„zapomniał” 
wspomnieć jednak, 

jaki udział w procesie 
przygotowywania 
nowych przepisów 

odegrała 
„Solidarność”.
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Od początku 2014 r., tj. od wejścia  
w życie programu MdM Bank Gospodarstwa 
Krajowego zaakceptował wnioski kredyto-
we z dopłatami na łączną kwotę zaledwie 
133,8 mln zł. To tylko 22% kwoty przewi-
dzianej na ten cel w tegorocznym budżecie 
(600 mln zł).

Ceny z sufitu?
Dlaczego sztandarowy projekt Donal-

da Tuska nie sprawdza się? Przyczyn jest 
kilka, a przekonanie o ich wadze zależy 
od roli i pozycji na rynku budowlanym. 
Deweloperzy twierdzą, że podstawowym 
powodem słabego zainteresowania pro-
gramem są zbyt niskie limity cen metra 
kwadratowego mieszkań mogących być 
przedmiotem pomocy państwa. Zmiana 
– polegająca na podniesieniu tego limi-
tu – może częściowo rozwiązać problem 
(poszerzając liczbę mieszkań, które będą 
mogły być kupione w ramach programu), 
ale nie trudno zauważyć, że jest to roz-
wiązanie korzystne przede wszystkim dla 
deweloperów – zwiększy się bowiem ilość 
nabywców droższych lokali, ale też i po-
zwoli na podniesienie cen mieszkań.

W kwietniu br. w większości miast 
limity zostały już podniesione, więc nie 
są już one tak dużym ograniczeniem. Jak 
wynika z analiz w Łodzi (4897 zł za metr) 
limit jest nawet wyższy od średniej ceny 
metra kwadratowego proponowanej przez 
dewelopera. W Gdańsku (5425,8 zł za 
metr) i w Poznaniu (5907 zł) ceny są 
na poziomie średnich cen deweloperskich. 
Jednak już Warszawie (6126,9 zł za metr) 

czy w Krakowie (5013,8 zł za metr) ceny 
rynkowe są zdecydowanie wyższe i zwłasz-
cza w lepszych lokalizacjach znalezienie 
mieszkania jest trudne lub wręcz niemożli-
we. Zresztą trzeba przyznać, że te wskaź-
niki budzą pewne kontrowersje – o ile 
bowiem jak wspomniano – w Łodzi usta-
wowy limit jest wyższy od cen rynkowych, 
o tyle np. w Krakowie jest zdecydowanie 
niższy (o ok. 1,7 tys. zł).

Za mało tańszych mieszkań
Rząd przedstawił niedawno propozy-

cję zmian w Ustawie o pomocy państwa 
w nabyciu pierwszego mieszkania przez  
młodych ludzi (Dz.U.  z dn. 8 listopada 
2013, poz. 1304), którą ostatnio zrecen-
zowała Rada Sekcji Budownictwa i Przemy-
słu Drzewnego NSZZ „Solidarność”. Anali-
za sytuacji wskazuje, że rząd nie ma tak 
naprawdę pomysłu, jak pomagać młodym 
rodzinom w pozyskaniu mieszkania.

Otóż okazuje się bowiem, że w 2013 
r. oddano do użytku nieco ponad 146 tysię-
cy mieszkań. Jest to o kilka procent mniej 
niż w 2012 r. Struktura własności odda-
nych mieszkań jest również niekorzystna, 
gdyż zaledwie 5% spośród nich to miesz-
kania spółdzielcze, społeczno-czynszowe, 
komunalne, czy socjalne. Oznacza to, że 
niewiele buduje się dziś z przeznaczeniem 
dla ludzi niezamożnych, choć także ich 
potrzeby są bardzo duże. Dodatkowo 
wieloletnie zaniedbania w tym zakresie 
pogarszają sytuację mniej zamożnej części 
społeczeństwa.

mieSzkania nie 
dla młodych

adam gliksman

Rząd próbuje 
naprawiać program 

„Mieszkanie dla 
Młodych”, który 
wbrew szumnym 

zapowiedziom 
póki co okazuje 

się niewypałem. 
Przedstawione przez 

gabinet Donalda 
Tuska propozycje 

zmian  
w ustawie, 

aczkolwiek idą  
w dobrym  

– postulowanym 
m.in. przez 

„Solidarność”  
– kierunku, nie usuną 

podstawowych 
barier, 

zniechęcających do 
korzystania  

z pomocy państwa 
przy zakupie 

mieszkania przez 
młode rodziny.
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Budownictwo a demografia
Badania CBOS z września 2013 r. wskazują, że 

aż 52,8% badanych uznało, że brak perspektyw miesz-
kaniowych jest jednym z trzech głównych problemów 
polskich rodzin. Co więcej – aż 72,7% badanych uważa, 
że problemy mieszkaniowe są główną przyczyną nara-
stającego kryzysu demograficznego. Także raport OECD 
z maja 2013 r. umieszcza Polskę na 34. (przedostat-
nim!) miejscu wśród krajów pod względem warunków 
mieszkaniowych.

Stan kryzysu jest aż nazbyt widoczny. Wysiłki or-
ganizacji pozarządowych w zakresie zmiany tej tak 
niekorzystnej sytuacji są systematycznie lekceważone 
przez Rząd RP. W latach 2008-2013 drastycznie – bo o 
ponad 40% – spadła liczba mieszkań budowanych dla 
osób mniej zamożnych. Kluczową przyczyną tego stanu 
rzeczy jest brak polityki mieszkaniowej państwa.

Drastycznie ograniczenie w dostępie do środków 
budżetowych na pomoc dla młodych przynosi dziś skutek 
w postaci niewykorzystania już w bieżącym roku setek 
milionów złotych, zaplanowanych na ten cel w budżecie 
państwa.

Dobre propozycje
Propozycje zmian ustawowych idą jednak w dobrym 

kierunku. Za takie rozwiązanie należy uznać zwięk-
szenie dofinansowania do kredytów o 10 tys. zł, czy 
poszerzenie kręgu osób uprawnionych do ubiegania się  
o dofinansowanie o członków Spółdzielni Mieszkanio-
wych. Przewiduje się również większe wsparcie dla rodzin 
wielodzietnych, dzięki czemu np. rodzina z trójką dzieci 
może otrzymać dofinansowanie na zakup mieszkania 
do 55 metrów kwadratowych, a nie jak dotychczas do 
50 metrów kwadratowych. Otrzyma ona również 25% 
wartości odtworzeniowej mieszkania, a rodzina z dwójką 
dzieci 20% wartości odtworzeniowej. Dzięki nowym prze-
pisom dofinansowanie można będzie otrzymać również  
w wyniku budowy lub przebudowy obiektu budowla-
nego.

Prezentowane przez Rząd RP zmiany z całą pew-
nością nie rozwiązują problematyki budownictwa miesz-
kaniowego dla rodzin niezamożnych. Brakuje bowiem 
rozwiązań społecznych, za które państwo polskie musi 
brać odpowiedzialność. 

Ustawa dla deweloperów i banków
Jak wskazuje Zbigniew Majchrzak, przewodniczący 

Rady Sekretariatu Budownictwa i Przemysłu Drzewnego 
NSZZ „Solidarność” wciąż pomijana jest możliwość za-
kupu mieszkania z rynku wtórnego, co jednoznacznie 
wskazuje, że ustawa bardziej niż młodym ludziom ma 
służyć deweloperom i bankom, udzielającym pożyczek.

„Rząd nie uwzględnił również postulatu posze-
rzenia grupy mogącej korzystać z ustawy o osoby do 
37 roku życia. O dofinansowanie będą mogły wciąż 
starać się osoby poniżej 35 roku życia” – mówi  
Z. Majchrzak. Przewodniczący wskazuje również, że usta-
wa w niekorzystnej sytuacji stawia mieszkańców większych  
i bardziej rozwiniętych miast. W Warszawie, Krakowie, 
czy w Poznaniu mieszkań w dobrych lokalizacjach,  
o dofinansowanie do zakupu których będą mogli starać 
się młodzi Polacy, nie ma lub jest ich bardzo niewiele. 
„Rozwiązaniem jest podniesienie wskaźnika przelicze-
niowego kosztu odtworzenia jednego metra kwadrato-
wego powierzchni użytkowej. Pomocą dla osób chcących 
kupić własne mieszkanie jest także zajęcie się przez 
rząd rozwiązaniami dla kas mieszkaniowych. Takie 
kasy znakomicie sprawdzają się m.in. w Niemczech czy  
w Czechach. Także w Polsce pomysł ich tworzenia wspie-
ra Związek Banków Polskich, a mimo to nic nie zrobiono 
w tym zakresie” – stwierdza Z. Majchrzak.

Rzeczywiście – biorąc pod uwagę, że młodzi lu-
dzie zarabiają niewiele, mają najczęściej umowy na 
czas określony lub wręcz umowy śmieciowe, trudno 
jest im podejmować zobowiązania obliczone na lata. 
Rozwiązaniem mogą być właśnie programy promujące 
długoletnie oszczędzanie na cele mieszkaniowe – kasy 
mieszkaniowe. 

W podsumowaniu opinii Rada Sekretariatu Bu-
downictwa i Przemysłu Drzewnego NSZZ „Solidarność” 
stwierdza, że choć proponowane zmiany w ustawie idą 
w dobrym kierunku, to nie stanowią rozwiązania dla 
najistotniejszego problemu, jakim jest niski popyt na do-
finansowanie do kredytów dla młodych Polaków, którzy 
albo nie mogą z niego skorzystać, albo uznają, że ta 
forma pomocy państwa jest niewystarczająca. Na przekór 
temu strona programu MdM twierdzi, że cieszy się on 
niesłabnącym poparciem – niestety póki co rządzących, 
a nie młodych, którym miał pomóc.
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„Solidarność” na deskach Filharmonii
W przededniu dnia „Solidarności i Wolności” 29 

sierpnia odbył się koncert w Filharmonii Krakowskiej 
im. Karola Szymanowskiego, połączony z wręczeniem 
medali „Dziękujemy za wolność”. 

Sympatycy i członkowie „Solidarności” szczel-
nie wypełnili salę Filharmonii, oraz powitali sztandar 
Małopolskiej „Solidarności”, a także odśpiewali hymn 
Polski.

Koncert znakomicie poprowadziła Lidia Jazgar, 
przywołując słowa Jana Pawła II. Koncert otworzyli 
Przewodniczący Sejmiku Małopolskiego Kazimierz 
Barczyk, przypominając ludzi „Solidarności” i ideę, 
która ich połączyła i przewodniczący Małopolskiej „So-
lidarności” Wojciech Grzeszek, który przypominał, że 
dzieło „Solidarności” jest kontynuowane. Głos zabrał 
również dyrektor IPN w Krakowie Marek Lasota, który 
przypomniał o historycznych korzeniach ruchu spo-
łecznego „Solidarność”. Na koniec Edward E. Nowak, 
prezes Stowarzyszenia Sieć Solidarności przedstawił 
powstałe dwa lata temu Stowarzyszenie Sieć Soli-
darności oraz przybliżył ideę, ustanowionego przez 
Sieć medalu „Dziękujemy za wolność”, stanowiącego 
symboliczne wyrażenie wdzięczności i podziękowania 
dla osób, które po wprowadzeniu stanu wojennego 
działały na rzecz niepodległości i budowy wolnej  
i samorządnej Polski.

O oprawę muzyczną koncertu zadbała orkiestrą 
Fundacji Passionart oraz chór Uniwersytetu Papieskiego 
Jana Pawła II Psalmodia, którymi dyrygował Janusz 
Wierzgacz. Na fortepianie zagrał Marek Pawełek, który 
dokonał aranżacji utworów koncertowych. Solistami 
koncertu byli: Przemysław Bałka, Agata Paciorek, Ma-
teusz Prendota, Dagmara Sysuła i Żaneta Polak.

Występ rozpoczął się od wykonania „Murów” 
Jacka Kaczmarskiego. Atmosferę sierpniowych straj-
ków przypomniała zaś „Piosenka dla córki” (sł. przez 
Krzysztof Kasprzyk, muz. Maciej Pietrzyk). W dalszych 
częściach koncertu zebrani wysłuchali m.in. „Ballady 
o Janku z Gdyni”, a także utworu Jacka Kaczmarskie-
go oraz Przemysława Gintrowskiego „Arka Noego”,  
a także hymn „Żeby Polska była Polską” Jan Pietrza-
ka. 

Nie zabrakło także dowcipnej piosenki „Solidar-
ność Góralska czyli „...choćbyś Wojtek sto dekretów 
wyrychtował”. Koncert zakończyło wykonanie dwóch 
pieśni Jacka Kaczmarskiego „Obławy” oraz „Modlitwy 
o wschodzie słońca”. Na koniec zebrani wspólnie od-
śpiewali hymn „Solidarności” „Solidarni nasz jest ten 
dzień” (sł. Jerzy Narbutt, muz. Stanisław Markowski). 
Co ciekawe pieśń ta po raz pierwszy została oficjalnie 
wykonana… również w sali krakowskiej Filharmonii 
33 lata temu – 31 stycznia 1981 r. podczas koncertu 
„O wolność  i niepodległość”.

Podczas uroczystości wręczono również medale 
„Dziękujemy za wolność”. Nie wszyscy z odznaczonych 
mogli przybyć na uroczystość, ale pamiątkowe odzna-
czenia odebrali Józefa Hennelowa, Jan Maria Rokita, 
Celina Balik, Marek Bik, Jan Ciesielski, Fryderyk Czer-
wiński, Wojciech Daniel, Anna Duda, Zbigniew Ferczyk, 
Jan Franczyk, Julian Gąsior, Stanisław Handzlik, Leszek 
Jaranowski, Zdzisław Jurkowski, Bolesław Kozłowski, 
Zbigniew Kruk Strzeboński, Tadeusz Legutko, Zygmunt 
Łenyk, Maciej Mach, Stanisław Malara, Józef Mandryk, 
Wojciech Marchewczyk, Wiesław Mazurkiewicz, Tade-
usz Nitka, Jerzy Ostałowski, ks. Władysław Palmowski, 
Stanisław Pałka (medal odebrała żona), Włodzimierz 
Pietrus, Jerzy Mielniczuk, Krystyna Starzyńska, Jacek 
Maria Stokłosa, Jerzy Surdykowski, Czesław Talaga, 
Andrzej Tarnawski, Jerzy Uczkiewicz i ks. Tadeusz 
Isakowicz Zaleski. Rodziny odebrały medale w imieniu 
zmarłych Mirosława Dzielskiego, Franciszka Grabczka, 
Zbyluta Grzywacza, Edwarda Kubisiowskiego, Romana 
Laskowskiego, Tadeusza Piekarza i Zbigniewa Sola-
ka.

adam gliksman
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Preambuła
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy 

„Solidarność”, opierając swoje działania na gruncie 
etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej, 
od 1980 roku prowadzi nierówną walkę w zakresie 
obrony godności, praw i interesów pracowniczych. 
Otaczająca rzeczywistość nie ułatwia tego zadania. 
Bardzo duże bezrobocie, postępująca likwidacja prze-
mysłu, niski poziom opieki społecznej, brak spójnej  
i długofalowej polityki prorodzinnej, wydłużenie wieku 
emerytalnego i załamujący się system emerytalny oraz 
niezadowalająca opieka zdrowotna, to najistotniejsze 
problemy z którymi musimy się codziennie mierzyć. 
Dziś mamy do czynienia z kryzysem elit politycz-
nych, z hipokryzją, arogancją i cynizmem rządzących,  
z grą pozorów zamiast przejrzystej polityki społecznej. 
Dotyczy to także wielu środowisk samorządowych. 
Przepaść dzieląca elity polityczne od społeczeństwa 
jest porażająca, a manipulowanie nim przez nad-
miernie rozwiniętą politykę wizerunkową przeczy 
założeniom państwa obywatelskiego i prowadzi do 
osłabienia postaw prospołecznych. Nakłada się na 
to kryzys wartości, wypieranie katolicyzmu ze sfe-
ry życia społecznego, deprecjonowanie patriotyzmu  
i tradycji narodowej.

NSZZ „Solidarność” Regionu Małopolskiego 
stwierdza, że 34 lata po podpisaniu Porozumień Sierp-
niowych, oraz 25 lat po transformacji ustrojowej, wiele 
postulatów dotyczących zmian społeczno-politycznych 
w Polsce nie zostało zrealizowanych. Ostatnie lata 
pokazują także, że szanse na spełnienie postulatów 
społecznych są coraz mniejsze w kontekście bieżącego 
stylu sprawowania władzy. Klasa polityczna jest dziś 
zupełnie oderwana od potrzeb i problemów Polaków, 
a wdrażane pseudo-reformy są wprowadzane bez 
uwzględnienia głosu społeczeństwa.

Pojawiające się zagrożenia powodują, że Mało-
polska „Solidarność” musi zdecydowanie działać na 

rzecz ochrony rynku pracy i pracowników, a także na 
rzecz tworzenia nowych i stabilnych miejsc pracy. Musi 
czynnie uczestniczyć w życiu społecznym, tworząc 
przeciwwagę dla szkodliwych procesów zachodzących 
w naszym kraju. Idea solidarnego państwa nie może 
być tylko zapomnianym hasłem, lecz musi stać się 
rzeczywistością. O to będziemy walczyć!

Praca
Ochrona miejsc pracy i stałego zatrudnienia, 

wzrost wynagrodzeń i poprawa bezpieczeństwa pra-
cy, przeciwdziałanie bezrobociu a także działania na 
rzecz tworzenia nowych miejsc pracy to podstawowe 
cele „Solidarności”. Wielkim wyzwaniem jest walka 
prowadzona o prawo do przechodzenia na emeryturę 
w wieku, który pozwoli na skorzystanie z bycia eme-
rytem. Równie ważne jest przywrócenie wielu grupom 
zawodowym prawa do wcześniejszego przechodzenia 
na emeryturę z tytułu pracy w szczególnych warun-
kach oraz poszanowania praw nabytych.

Każdy ma prawo do samorealizacji, rozwoju  
i godnego życia, a praca powinna być środkiem umoż-
liwiającym osiąganie tych celów. Model pracownika 
wykorzystywanego po kilkanaście godzin dziennie za 
bardzo niską stawkę, pozbawionego możliwości urlopu 
a w razie choroby pozostawionego samemu sobie  
w Europie był praktykowany w XIX wieku oraz wywo-
łał potężny kryzys i bunt społeczny. Nie pozwolimy na 
to, aby nasz kraj cofał się do rozwiązań wyznaczają-
cych pracownikom rolę taniej siły roboczej, bez prawa 
głosu. Ignorancja i arogancja rządzących elit musi się 
skończyć! Nie ulega żadnej wątpliwości, że problemy 
związane z pracą pogłębiają kryzys rodziny i są przy-
czyną poważnych problemów demograficznych a także 
ekonomicznych, co w konsekwencji może doprowadzić 
do niekontrolowanego wybuchu społecznego.

Region Małopolski NSZZ „Solidarność” podkre-
śla, że teraźniejszość i przyszłość naszej Ojczyzny 

Uchwała Programowa na kadencję 2014-2018  
przyjęta przez Zarząd Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”  

w dn. 4 września 2014 r.
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zależy od mądrych inwestycji w ludzi, wykorzystania 
ich wykształcenia oraz kwalifikacji. Antyspołeczna 
polityka błędnie pojmowanych oszczędności (rażąco 
niska płaca minimalna), nie tylko spycha kolejne grupy 
społeczne w sferę ubóstwa, ale także uniemożliwia 
właściwe spożytkowanie środków europejskich. Tylko 
bezpieczna i właściwie wynagradzana praca, a nie 
umowy śmieciowe jest podstawą, na której może 
oprzeć się gospodarka i prowadzić do długofalowego 
rozwoju naszego kraju. Gwarantuje także systema-
tyczny wzrost środków na ochronę zdrowia, edukację,  
a w przyszłości odpowiednie zabezpieczenie eme-
rytalne.

Aktualna polityka Rządu kształtuje patologie  
w zakresie charakteru stosunków pracy (samoza-
trudnienie, wieloletnie i wielokrotne umowy na czas 
określony, w tym zatrudnienie wyłącznie poprzez 
agencje pracy tymczasowej, praca „na czarno”).

Jednym z najważniejszych zadań, jakie do speł-
nienia ma nasz związek, jest ochrona standardów 
związanych z polskim, a także obowiązującym w UE 
prawem pracy. Jesteśmy w tej chwili niechlubnymi lide-
rami Europy w ilości umów o pracę na czas określony, 
umów stawiających pracownika w roli bezwolnego 
przedmiotu w rękach pracodawcy, bez prawa do obro-
ny. Coraz większa część pracodawców przekształca 
umowy o pracę w umowy cywilnoprawne, pozbawia-
jące zatrudnionych wsparcia wynikającego chociażby 
z ustawy o związkach zawodowych. Pracownicy pod 
presją - w obawie przed utratą pracy, podpisują tego 
typu umowy, stawiające ich w nadzwyczaj trudnej 
sytuacji.

Żądamy zmian legislacyjnych, ograniczających 
okres trwania umów na czas określony. Domagamy 
się ponadto umożliwienia zrzeszania się w związki 
zawodowe osób pracujących na podstawie umów 
cywilno-prawnych oraz zrównania w Kodeksie Pracy 
praw do obrony przez związki zawodowe pracow-
ników zatrudnionych na czas określony na równi  
z pracownikami zatrudnionymi na czas nieokreślony.

Prowadzona przez rząd i wielu pracodawców po-
lityka konkurowania tanią siłą roboczą jest sprzeczna 

z ideą trwałego rozwoju a Polska ma największą  
w UE skalę ubogich pracujących. W praktyce niskie 
płace przekładają się na wzrost ubóstwa i pogłębiające 
się rozwarstwienie społeczne. Powodują osłabienie 
popytu wewnętrznego, będącego kołem zamachowym 
wzrostu gospodarczego.

Postulujemy systematyczny wzrost wynagrodzeń 
dla wszystkich grup zawodowych i sprzeciwiamy się 
stale pogłębiającemu się rozwarstwieniu.

W celu promowania dobrych wzorców Małopolska 
„Solidarność” będzie organizować konkursy „Dobry 
Pracodawca Małopolski”.

Bieżąca polityka Rządu wpływa też na natężenie 
negatywnych zjawisk w kształtowaniu stosunków spo-
łecznych środowisk pracy (dyskryminacja, mobbing),  
a także w zakresie bezpieczeństwa pracy oraz za-
bezpieczenia społecznego (emerytury, opieka spo-
łeczna).

Niebagatelną jest walka o wyrównanie szans 
kobiet (możliwość awansu, podobnego wynagrodzenia 
na równorzędnych stanowiskach). Kobieta ma pełne 
prawo do równego traktowania z mężczyzną a pań-
stwo ma obowiązek zwalczać przypadki dyskryminacji 
w zatrudnieniu wynikające z różnicy płci.

Również walka z innymi przejawami dyskrymi-
nacji w zatrudnieniu, np. ze względu na wyznanie, 
poglądy polityczne, przynależność organizacyjną  
i związkową, czy wiek jest priorytetem NSZZ „Soli-
darność”.

Domagamy się określenia przez rząd czytelnych 
mechanizmów wzrostu poziomu minimalnego wyna-
grodzenia.

Dla realizacji obrony i ochrony miejsc pracy „So-
lidarność” Małopolska domagać się będzie określenia 
rzetelnie wyliczonego i waloryzowanego minimum 
socjalnego oraz bytowego, a także wyrównywania 
szans dla niepełnosprawnych.

Bardzo ważne jest określenie realnego wzrostu 
wynagrodzeń. Nadużywanie terminu „kryzys go-
spodarczy” nie może skutkować niewypłacanymi w 
ustalonym terminie wynagrodzeniami, czy też być 
powodem do ich zaniżania.
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Wszystkie postulaty zgłaszane przez NSZZ „Soli-
darność” są możliwe do zrealizowania ale pozorowa-
nie dialogu przez rząd, służy jedynie zbijaniu kapitału 
politycznego a nie ma nic wspólnego ze skuteczną 
walką z patologiami na rynku pracy.

Bezrobotni
Od początku transformacji ustrojowej najwięk-

szym zagrożeniem dla Polski jest sprzedaż i likwi-
dacja setek firm a w związku z tym utrzymujące się 
bezrobocie. Ze względu na brak pracy dochodzi do 
coraz większego rozwarstwienia społecznego, wciąż 
poszerza się sfera ubóstwa i grupa ludzi o minimal-
nych dochodach. Wynikający z encykliki „Laborem 
exercens” postulat godziwego wynagrodzenia za 
uczciwą pracę jest lekceważony a ze względu na 
istniejący od dłuższego czasu „rynek pracodawcy”, 
osoba szukająca od wielu miesięcy, czy nawet lat 
zatrudnienia musi się zgodzić na nieuczciwe warunki 
pracy i płacy. Państwo nie radzi sobie z ogranicze-
niem bezrobocia. Realizowane przez Wojewódzki 
i Powiatowe Urzędy Pracy inicjatywy podnoszenia 
kwalifikacji, czy też przekwalifikowania zawodowego 
stanowią niejednokrotnie skrajne sprzeczności między 
oczekiwaniami rynku a kierunkiem proponowanych 
szkoleń. Utrzymujące się ukryte bezrobocie, fałszuje 
prawdziwe statystyki tego bolesnego problemu. Ko-
nieczna jest dynamizacja rozmów w tych tematach  
z partnerami społecznymi i wypracowanie metod lep-
szego niż dotychczas, racjonalnego wykorzystania 
funduszy celowych. W związku z tym podczas tej 
kadencji Związek musi domagać się wprowadzenia 
ustaw prozatrudnieniowych a do Kodeksu Pracy wpi-
sania definicji bezrobotnego. Ścisła współpraca na-
szego Związku z Urzędami Pracy powinna skutkować 
wdrożeniem efektywnych szkoleń (przekwalifikowa-
nia), które znacznie zwiększą szanse na uzyskanie 
zatrudnienia.

W obecnych czasach wobec zagrożeń związanych 
z globalizacją, kryzysami oraz restrukturyzacją branż   
i zakładów, podnoszenie kwalifikacji pracownika na-
biera szczególnego znaczenia. Należy zrobić wszystko, 

aby ułatwić zdobywanie szerszych możliwości zawo-
dowych osobom bezrobotnym, poszukującym pracy, 
pracownikom, a w szczególności młodzieży.

Związek domaga się czytelnej polityki zatrudnie-
niowej i zapobiegania patologii, jaką jest zatrudnia-
nie „na czarno”. Pozostawianie takiej sytuacji bez 
właściwych regulacji prawnych jest wysoce szkodliwe 
zarówno dla państwa jak i obywateli.

Konieczna jest skuteczna walka z bezrobociem 
wśród ludzi młodych a państwo musi zaproponować 
nowe rozwiązania, w przeciwnym wypadku postępu-
jąca emigracja, obejmująca już dziś miliony Polaków, 
szczególnie ludzi młodych, wyjałowi nasze państwo 
do końca.

Związek w ramach przeciwdziałania patologicz-
nym formom zatrudnienia, będzie rozwijał współpracę 
z Państwową Inspekcją Pracy. W obecnej kadencji Ma-
łopolska „Solidarność” dalej będzie prowadzić szkole-
nia związkowe z zakresu prawa pracy. Kontynuowana 
będzie działalność Funduszu Pomocy Bezrobotnym  
i Biura Pośrednictwa Pracy.

NSZZ „Solidarność” cały czas pracuje na rzecz 
przeciwdziałania bezrobociu i będzie nadal wspierał 
aktywność samorządów i pracodawców skierowaną 
na tworzenie nowych miejsc pracy.

Przemysł i gospodarka
NSZZ „Solidarność” wzywa Rząd do realizacji 

konstytucyjnej zasady społecznej gospodarki rynkowej 
(art. 20 Konstytucji RP). Rzeczpospolita Polska, w 
rzeczywistości nie jest dobrem wspólnym wszystkich 
obywateli, ale tylko wybranych i uprzywilejowanych. 
Społeczna gospodarka rynkowa powinna być ustrojem, 
w którym przez aktywizację zawodową i gospodarczą 
społeczeństwa zapewnia się wzrost gospodarczy oraz 
odpowiedni rozwój technologiczny, wsparty racjonal-
nymi zabezpieczeniami socjalnymi. Równość praw 
i wolności obywatelskich musi się realizować także 
poprzez powszechny udział obywateli we własności  
i dochodach z rozwoju gospodarczego.

Związek dostrzega niebezpieczne procesy związa-
ne z nieuczciwą prywatyzacją, której głównym celem 
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jest eliminowanie polskich firm mogących zagrażać 
interesom zagranicznych koncernów lub ich przejęcie 
w celu transferowania zysków poza granice naszego 
państwa.

Nastawione na szybkie zbycie majątku naro-
dowego Ministerstwo Skarbu Państwa nie popiera 
dobrych praktyk zawierania pakietów socjalnych. 
Musimy przeciwdziałać tym tendencjom poprzez 
negocjowanie i zapisywanie w pakietach socjalnych 
postulatów, leżących w interesie państwa polskiego  
i ludzi z prywatyzowanych zakładów. Z dnia na dzień 
obserwujemy jak pośpieszny proces prywatyzacyjny 
niejednokrotnie zagraża istnieniu firmy i zatrudnionym 
w niej pracownikom. Prywatyzacja nie może polegać 
na redukcji zatrudnienia a w dużej mierze nawet na 
likwidacji firm. Te szkodliwe działania, bez tworzenia 
nowych miejsc pracy doprowadzają do masowego, 
w niektórych powiatach kilkudziesięcioprocentowego 
bezrobocia i masowej emigracji. Powstające z trudem 
nowe podmioty, bez kierunkowej polityki gospodarczej 
nie są w stanie prężnie się rozwijać i „wchłaniać” 
zwalnianych pracowników. NSZZ „Solidarność” nie 
zgadza się na „dziką prywatyzację”, sprzeczną także 
z obowiązującymi standardami gospodarki wolnoryn-
kowej.

Region Małopolski NSZZ „Solidarność” domaga 
się, aby państwo wspomagało walczących nie o przy-
wileje, ale o byt i utrzymanie miejsc pracy a coraz 
częściej także o równe prawa wszystkich pracowni-
ków zatrudnionych w tej samej np. międzynarodowej 
firmie.

Małopolska „Solidarność” będzie działać na rzecz 
wprowadzenia programu dla przedsiębiorstw znajdu-
jących się w kryzysie oraz zdefiniowania gałęzi prze-
mysłu niepodlegających prywatyzacji. Musi nastąpić 
jasne określenie zachowania kontroli państwa w takich 
sektorach jak: zbrojeniowy, energetyczny, paliwowy, 
gazowy czy wydobywczy.

Raporty międzynarodowe oceniające stan go-
spodarki w Polsce wskazują na szeroko występują-
cą nieuczciwość, niekompetencję a nawet korupcję 
pracodawców. Niedopuszczalne jest powoływanie na 

stanowiska osób wyłącznie według kryterium przyna-
leżności partyjnej, bez względu na posiadane kompe-
tencje. Widoczne jest to szczególnie w instytucjach  
i urzędach państwowych wszelkiego rodzaju, rów-
nież tych w których podejmowane są kluczowe dla 
przedsiębiorstw i pracowników decyzje, ale także w 
zarządach i radach nadzorczych spółek Skarbu Pań-
stwa. Utrzymywanie takiego stałego modelu upartyj-
niania państwa, jest niszczące i zgubne dla gospodarki  
i przyszłości Polski.

Poza Rządem również Samorząd Województwa 
jest organem decydującym, stymulującym oraz wspie-
rającym działalność gospodarczą na swoim terenie. Ma 
to szczególne znaczenie gdy chodzi o zabezpieczenie 
infrastruktury w województwie, jak na przykład ko-
lei regionalnych. Małopolska „Solidarność” będzie 
domagać się od Samorządu Województwa rzetelnej 
realizacji ustawowych zadań polegających m.in. na 
zapewnieniu utrzymania właściwej ilości kolejowych 
połączeń regionalnych jak i zabezpieczenia środków 
na rozwój i modernizację kolei.

Opieka zdrowotna
Dehumanizacja w sferze polityki społecznej 

naszego kraju szczególnie jaskrawo jest widoczna  
w obszarze opieki zdrowotnej. Wszczepiana i utrwa-
lana przez rząd PO – PSL polityka komercjalizacji 
i prywatyzacji, w powiązaniu z realnym spadkiem 
finansowania służby zdrowia powoduje, że państwo 
z roku na rok coraz bardziej przestaje pełnić swoje 
powinności wobec obywateli, łamiąc konstytucyjne 
zasady. Skutki tej polityki są porażające i stawiają 
nas w niechlubnej końcówce Europy pod względem: 
kosztów leków ponoszonych przez pacjenta, pozio-
mu dostępności do świadczeń medycznych (w tym 
szczególnie do nowoczesnych technik diagnostycznych 
i terapeutycznych), poziomu nasycenia kadrą me-
dyczną, czy deficytu specjalistów. Stworzono system,  
w którym pacjent staje się jedynie środkiem do pozy-
skiwania przychodów, a troska o poprawę jego zdro-
wia bądź zachowanie życia, przegrywa w konkurencji 
z rachunkiem ekonomicznym.
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Dlatego będziemy przeciwdziałać komercjalizacji 
i prywatyzacji – szczególnie szpitali i jednostek ratow-
nictwa medycznego. Przekształcenia własnościowe  
w służbie zdrowia, niosące ryzyko pogorszenia jakości 
i dostępności świadczeń medycznych, nie mogą być 
sposobem na poprawę kondycji budżetu państwa, czy 
samorządów lokalnych, więc nie możemy się na nie 
godzić. NSZZ „Solidarność” Regionu Małopolskiego 
będzie wspierać dążenia do wprowadzenia takich stan-
dardów dotyczących niezbędnej obsady personelu, by 
pacjent w procesie terapii mógł czuć się bezpiecznie. 
Będziemy występować przeciw próbom wprowadze-
nia współpłacenia przez chorych za porady, badania, 
czy zabiegi. Będziemy działać na rzecz zwiększa-
nia dofinansowania leków ze środków publicznych,  
a w tym także o przywrócenie darmowych leków 
dla emerytów. W starzejącym się społeczeństwie 
niezbędny jest rozwój geriatrii i o to będziemy się 
upominać.

Nie zadowolą nas szumnie ogłaszane zapowie-
dzi poprawy, które później okazują się zabiegami 
wyłącznie wizerunkowymi, jak na przykład te doty-
czące lecznictwa onkologicznego, czy całego pakietu 
kolejkowego. Służba zdrowia wymaga prawdziwych, 
skutecznych i kompleksowych działań.

Małopolska „Solidarność” opowiada się za ko-
niecznością radykalnej naprawy systemu i przywró-
ceniem właściwej roli państwa w procesie zapew-
nienia obywatelom bezpieczeństwa zdrowotnego.  
W warunkach ubożejącego społeczeństwa należy jak 
najszybciej położyć kres destrukcyjnej polityce stoso-
wania w ochronie zdrowia prawideł bezlitosnej gry 
rynkowej i wprowadzić finansowanie adekwatne do 
rangi zadania.

Władza, która cynicznie przedkłada krótkoter-
minowy rachunek ekonomiczny nad dbałość o los 
społeczeństwa, przestaje być reprezentantem tego 
społeczeństwa.

Małopolska „Solidarność” opowiada się katego-
rycznie za pełną ochroną życia ludzkiego, od począt-
ku, do naturalnej śmierci. Będziemy zdecydowanie 
występować przeciw niszczycielskim ideologiom rela-

tywizującym wartość życia ludzkiego.

Oświata
Region Małopolski NSZZ „Solidarność” wy-

raża głęboki niepokój o stan polskiej oświaty.  
W proponowanych i wdrażanych przez Ministerstwo 
Edukacji Narodowej - mimo sprzeciwów rodziców i na-
uczycieli - zmianach dostrzegamy obniżanie poziomu 
polskiej edukacji oraz degradację zawodu nauczyciela. 
Będziemy kontynuowali działania na rzecz:

Zapewnienia właściwego poziomu finansowania 1) 
oświaty, który pozwoli samorządom w pełni reali-
zować powierzane im zadania oświatowe,
Zaprzestania likwidacji szkół i placówek oświato-2) 
wych oraz ich prywatyzacji,
Zagwarantowania równych praw pracowni-3) 
czych wszystkim nauczycielom zatrudnionym 
w szkołach i placówkach oświatowych publicz-
nych i niepublicznych w oparciu o ustawę Karta  
Nauczyciela,
Zagwarantowania realizacji zadań wychowawczo-4) 
patriotycznych szkół, m. in. w oparciu o odpo-
wiednie programy nauczania historii, czy kanon 
lektur, o co w 2012 roku walczyli uczestnicy 
strajku głodowego – byli opozycjoniści,
Przywrócenia i zapewnienia rozwoju szkolnic-5) 
twa zawodowego (w tym różnych form edukacji 
ustawicznej),
Wzmocnienia kompetencji organów sprawujących 6) 
nadzór pedagogiczny w celu podniesienia jakości 
edukacji,
Określenia norm BHP w odniesieniu do liczeb-7) 
ności uczniów i warunków ich nauczania w od-
działach danego typu szkoły, placówki i rodzaju 
prowadzonych zajęć
Utrzymania i rozwoju instytucji kultury, czytelni, 8) 
bibliotek i muzeów.
Stoimy na stanowisku, iż oświata nie jest tylko 

wydatkiem finansowym, ale dobrem całego narodu, 
ważną inwestycją w przyszłość młodego pokolenia.

Nie można pozwolić, aby krótkowzroczne i nieak-
ceptowane społecznie zmiany doprowadziły do dalsze-
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go obniżenia jakości kształcenia pokoleń Polaków.
Stąd oczekujemy od władz RP oraz od organów 

prowadzących szkoły i placówki oświatowe:
rzeczywistego dialogu i merytorycznej debaty   –
o kształcie polskiej oświaty,
uznawania roli partnerów społecznych – w tym  –
NSZZ „Solidarność” zgodnie z demokratycznymi 
standardami,
podmiotowego traktowania ludzi oświaty   –
– w tym rodziców i samych uczniów,
zaniechania nieodpowiedzialnych reform systemu  –
edukacji w Polsce.

Nauka
Misją pracowników nauki jest odkrywanie i upo-

wszechnianie prawdy. Niestety zauważamy próby wy-
kreślania tego założenia ze statutów uczelni, także tych  
o uznanej renomie i utrzymywanych w dużej mierze 
z pieniędzy podatników. Uczelnie publiczne, powin-
ny przyczyniać się do dobrostanu ojczyzny. Niestety 
jednak częściej promowane są priorytety biurokratów 
Unii Europejskiej, mimo że w Polsce od lat borykamy 
się z wieloma trudnościami, które powinny być poko-
nywane przez rozwiązania naszych intelektualistów. 
Mamy przecież wybitny naród i wielu wspaniałych 
naukowców. Badania w Polsce w zakresie nauk sto-
sowanych powinny być ukierunkowane na dobrobyt 
mieszkańców, solidarność społeczną i bezpieczeństwo. 
Niestety upokarzające płace kadry naukowej niskiego 
i średniego szczebla, nadmierne obciążenia godzinami 
dydaktycznymi, rażąco niskie nakłady na badania po-
wodują, że wielu zdolnych ludzi zamiast spożytkować 
swoje talenty dla ojczyzny oddaje je zagranicznym 
korporacjom. Jesteśmy w ogonie krajów UE w zakresie 
inwestycji publicznych w naukę i edukację wyższą, 
liczonych jako % PKB. Jeśli mamy przestać „klepać 
biedę” to musi się zmienić!

Region Małopolski NSZZ „Solidarność” sprzeciwia 
się pseudo-reformom Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego, które nie tylko zmuszają pracowników 
naukowo-dydaktycznych do swoistego „wyścigu szczu-
rów” ale także obniżają poziom kształcenia.

Niedawno w Polsce pracownicy uczelni wyższych 
pozbawieni zostali prawa do zawierania przez związki 
zawodowe ponadzakładowych układów zbiorowych 
pracy. NSZZ „Solidarność” Regionu Małopolskiego 
nie może zaakceptować tych zmian ustawowych  
i wesprze w razie potrzeby wszelkie zgodne z prawem 
działania protestacyjne Krajowej Sekcji Nauki NSZZ 
„Solidarność”.

Dzisiaj przed Polską stoją wielkie wyzwania. 
Dlatego należy włączyć środowiska naukowe w pracę 
dla ojczyzny. W związku z tym Region Małopolski 
NSZZ „Solidarność” nawiąże ściślejszą współpracę ze 
środowiskami naukowymi.

Tradycja, kultura i tożsamość narodowa
NSZZ „Solidarność” Regionu Małopolskiego ma 

szczególny obowiązek walki o prawdę historyczną. 
Rozpoczęty 34 lata temu proces odkłamywania hi-
storii naszego państwa zobowiązuje nas do walki  
o tożsamość narodową. NSZZ „Solidarność” Regionu 
Małopolskiego docenia olbrzymią rolę w tym procesie 
wielu autorytetów i instytucji a szczególnie dokonania 
Instytutu Pamięci Narodowej.

Nie możemy być bierni w przypadku ataków na 
polskość i wiarę katolicką. Nie zgadzamy się na wy-
korzystywanie instytucji kultury do celów partyjnych, 
przez obecnie rządzących. W związku z tym Zarząd 
Regionu będzie wspierał te organizacje i osoby, które 
będą strzec pamięć historyczną i pielęgnować toż-
samość narodową. Będziemy promować spektakle  
i filmy prezentujące wartości patriotyczne i budujące 
dumę narodową. Chcemy działać na rzecz integracji 
narodu świadomego swej wyjątkowej historii.

Małopolska „Solidarność” docenia politykę śp. 
Prezydenta RP prof. Lecha Kaczyńskiego w odniesieniu 
do ludzi, którzy walczyli o wolną, niezależną i spra-
wiedliwą Polskę, między innymi poprzez uhonorowa-
nie ich Krzyżem Wolności i Solidarności. Z przykrością 
stwierdzamy, że polityka prawdy historycznej oraz 
odznaczeń państwowych nie jest kontynuowana przez 
obecnego Prezydenta RP.
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Dialog
Brak dialogu społecznego w Polsce jest faktem. 

Wieloletnie lekceważenie ustaleń Komisji Trójstronnej 
ds. Społeczno-Gospodarczych, łamanie porozumień 
zawartych z partnerami społecznymi, brak skutecz-
nych negocjacji, szczególnie na szczeblu ponadzakła-
dowym, czy wreszcie ataki na związki zawodowe to 
przykład lekceważenia konstytucyjnej zasady dialogu, 
a także reguł obowiązujących w Unii Europejskiej, co 
budzi nasz sprzeciw. NSZZ „Solidarność” działa na 
rzecz wzmacniania partnerów społecznych, w tym 
reprezentatywności związków zawodowych, organi-
zacji pracodawców i inicjatyw obywatelskich. Zarząd 
Regionu postuluje wprowadzenie takich rozwiązań 
prawnych, które umożliwią bezpieczne zrzeszanie się 
pracowników w związki zawodowe, w tym poszerze-
nie tego prawa. Tak jak dotychczas Zarząd Regionu bę-
dzie chronił związkowców szykanowanych ze względu 
na ich działalność. Zarząd Regionu będzie walczył  
z pracodawcami, którzy łamią konstytucyjne prawo do 
zrzeszania się i działania związkowego. Łamanie praw 
pracowniczych i związkowych jest przestępstwem  
i winno być tak traktowane.

Wolność, demokracja i prawa człowieka
Rzeczpospolita Polska pod rządami koalicji PO-

PSL, wbrew zapisom Konstytucji, jest dobrem wybra-
nych i uprzywilejowanych, a nie dobrem wspólnym 
wszystkich obywateli.

Z 21 postulatów strajkowych, które zmieniły bieg 
historii, nie są przestrzegane między innymi: wolność 
słowa, druku i publikacji. Ograniczane systematycznie 
są prawa obywateli do zgromadzeń publicznych i wy-
rażania protestów. Jesteśmy przeciwko arogancji osób 
pełniących funkcje publiczne i wypaczaniu demokracji. 
Ignorowane są inicjatywy obywatelskie a rzeczywista 
demokracja możliwa jest tylko w państwie prawnym 
i w oparciu o koncepcję integralnego rozwoju osoby 
ludzkiej.

Region Małopolski uważa za niedopuszczalne 
codzienne „ogłupianie” społeczeństwa przez media 
„głównego nurtu” w ramach uprawiania „jedynie 

słusznej” partyjnej propagandy. Będziemy wspierali 
dążących do przywrócenia mediów obywatelom, zgod-
nie z duchem postulatów sierpniowych.

„Solidarność” pielęgnuje patriotyzm, gdyż jest on 
siłą napędową rozwoju narodu i państwa. Dzisiaj w do-
bie otwartych granic i globalizmu należy pamiętać, że 
patriotyzm to umiłowanie narodowej tradycji i kultury, 
które są podstawą tożsamości narodowej i odzyska-
nia niepodległości. Patriotyzm to pieczołowita troska  
o narodową gospodarkę. Patriotyzm to przedkładanie 
dobra kraju ponad interes osobisty. Patriotyzm to ścisłe 
powiązanie między ojczyzną i rodziną. Dlatego też 
ojczyzna i naród podobnie jak rodzina, są naszymi 
podstawowymi wartościami.

Patriotyzm to także szacunek dla innych na-
rodów. Dzisiaj, będąc współuczestnikiem przemian 
w Europie i pełnoprawnym członkiem europejskiej 
wspólnoty, musimy pamiętać, że jesteśmy przede 
wszystkim Polakami, spadkobiercami pięknej tradycji 
polskiej państwowości, którą cechowała tolerancja dla 
innych narodów i wyznań. Szanując prawa innych do 
samostanowienia wiemy, że ważnym wyzwaniem dla 
NSZZ „Solidarność” jest promocja postaw patriotycz-
nych w systemie edukacyjnym, mediach publicznych, 
a także życiu codziennym.

Właściwa i gruntowna edukacja historyczna mło-
dzieży, w tym dotycząca NSZZ „Solidarność”, przyczy-
ni się do ukształtowania patriotycznej postawy młode-
go pokolenia. Wspólnie z IPN będziemy kontynuować 
współpracę w zakresie konkursów historycznych dla 
młodzieży, szczególnie w odniesieniu do najnowszej 
historii Polski.

Rozwój Związku
Chcemy, aby „Solidarność” w naszym regionie, 

była z roku na rok liczniejsza. W związku z tym, 
wszyscy identyfikujący się z ideą „Solidarności”, po-
winni czuć się zobowiązani do zapraszania nowych 
Koleżanek i Kolegów w nasze szeregi.

Będziemy pracować nad tym, by w instytucjach 
państwowych i samorządowych rozwijać już istniejące 
i zakładać nowe komisje zakładowe. Będziemy dążyć 
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do tego, aby w instytucjach, w których pracownicy 
są ustawowo pozbawieni prawa do zrzeszania się 
otrzymali wreszcie taką możliwość. Międzyzakładowe 
organizacje terenowe NSZZ „Solidarność” winny po-
wstać przy wszystkich oddziałach i biurach terenowych 
Związku. Należy wypracować mechanizmy obligatoryj-
nej przynależności jednostek organizacyjnych związku 
do odpowiedniej sekcji branżowej. Region zapewni 
niezbędne w tym zakresie wsparcie organizacyjne  
i merytoryczne.

Region Małopolski NSZZ „Solidarność” rozpocznie 
prace prowadzące do powołania Instytutu Myśli Soli-
darności (think-tank). Celem Instytutu będzie odpo-
wiadanie na współczesne wyzwania stawiane ludziom 
pracy, w tym zarządzającym, właścicielom, rządzącym 
oraz młodemu pokoleniu w oparciu o dorobek św. 
Jana Pawła II i katolickiej nauki społecznej.

Region Małopolski NSZZ „Solidarność” zajmie 
się odnowieniem strategii medialnej, w tym wzmoc-
nieniem obecności Związku w mediach cyfrowych.  
W tym kontekście ważna jest nie tylko popularyzacja 
„Solidarności” jako związku zawodowego, ale także 
jej rola formacyjna w stosunku do pokolenia młodych 
Polaków. W tym celu należy umożliwiać młodemu 
pokoleniu spotkania z ludźmi „Solidarności”, bezpo-
średnimi świadkami - współtwórcami historii. Istotnym 
elementem odnowionej strategii medialnej jest przy-
gotowanie działaczy związkowych do umiejętnego 
współpracowania z mediami w celu wypełnienia misji 
Związku. „Solidarność” musi być pierwsza wszędzie 
tam, gdzie dzieje się krzywda człowiekowi.

W celu zintegrowania życia związkowego, ro-
dzinnego, środowiskowego i zakładowego Region 
Małopolski, w miarę możliwości, będzie wspierał roz-
wój sportu masowego. W tym zakresie kontynuować 
będziemy współpracę wychowawczo-patriotyczną  
z organizacjami realizującymi przywołane cele. Będzie-
my kontynuować konkurs „Solidarni w sporcie” i inne 
imprezy sportowe akcentujące aspekty wychowawcze, 
patriotyczne i rekreacyjne.

Priorytety Regionu Małopolskiego 
na kadencję 2014-2018

pozyskiwanie nowych członków oraz promocja  –
NSZZ Solidarność,
wspieranie młodych pracowników, wchodzących  –
na rynek pracy,
piętnowanie i eliminowanie wszelkich przejawów  –
wykorzystywania i dyskryminacji pracowników,
wspieranie na wszystkich możliwych szczeblach  –
rozwiązań służących poprawie stabilności za-
trudnienia,
dążenie do eliminacji tzw. umów śmieciowych, –
przeciwdziałanie łamaniu praw pracowniczych   –
i związkowych, także w celu zwiększania bez-
pieczeństwa pracy,
promowanie działań mających na celu rozwój  –
polskiego przemysłu w Małopolsce,
domaganie się określenia sektorów o znaczeniu  –
strategicznym dla państwa, w których prywaty-
zacja nie będzie kontynuowana,
rozwój polityki informacyjnej. –
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adam gliksmanwciąż brakuje 
wrażliwości 
Społecznej

Msza św. w Bazylice Mariackiej zgro-
madziła wielu członków „Solidarności”, 
sympatyków związku oraz mieszkańców 
miasta i turystów, odwiedzających Gród 
Kraka. Mszę św. koncelebrowali m.in. ks. 
prałat Józef Dobosz, ks. proboszcz Włady-
sław Palmowski, duszpasterz Małopolskiej 
„Solidarności”, oraz ks. prałat Stanisław 
Dutka, proboszcz parafii p.w. błogosławio-
nej Karoliny Kózkówny w Tarnowie.
Zakład pracy drugim domem

W kazaniu, skierowanym do zebra-
nych ks. St. Dutka przypomniał początki 
„Solidarności” i mądrość, która towa-
rzyszyła jej powstawaniu. Kaznodzieja 
przypominał, że „Solidarność” musi 
wciąż troszczyć się o warunku pracy  
i życia Polaków, bowiem wciąż jest wiele 
patologii – jak umowy śmieciowe i nie 
brakuje przykładów wykorzystywania pra-
cowników przez pracodawców, nadmierne 
obciążenie pracą – w tym praca w dni 
wolne i w niedziele. To wszystko odbija 

się na kondycji społeczeństwa: „Jeśli ro-
dzice, a szczególnie matki tak pracują, to 
jak wygląda życie rodzinne, jak wygląda 
religijne wychowanie dzieci, choćby przez 
wspólny udział w niedzielnej mszy św., 
czy wieczornej modlitwie, choćby przez 
wspólny niedzielny obiad, czy odwiedziny 
rodzinne”.

Ks. Dutka, przypominał, że o wspól-
ne dobro musimy się razem troszczyć, 
oferując dobre warunki pracy, ale także 
szanując ją. „Uważam, że takim złotym 
środkiem między pracodawcą, pracowni-
kiem i bezrobotnym są związki zawodo-
we, a zwłaszcza „Solidarność”. Niech ten 
związek, który ma już 34 lata, a przez to 
pełną dojrzałość i duże doświadczenie, sta-
ra się wszystkim pomagać. „Solidarność” 
musi wpływać pozytywnie i skutecznie 
na pracodawców. Musi brać w obronę 
pracowników, oraz szukać miejsc pracy 
dla bezrobotnych. Szczególnie dbajmy  
o ludzi młodych, wykształconych w pol-

Małopolska 
„Solidarność”  

w rocznicę 
Podpisania 

Porozumień 
Sierpniowych 

tradycyjnie 
zgromadziła się  

w Bazylice 
Mariackiej. 
Uczestnicy 

uroczystości 
przemaszerowali 

przy wtórze 
orkiestry pod Krzyż 

Katyński u stóp 
Wawelu. 
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skich szkołach i na polskich uczelniach, aby swoją 
wiedzą ubogacali ojczyznę, a nie inne kraje. Dbajmy 
też o zakłady pracy, aby ich nie zamykano i nie sprze-
dawano. Niech zakład pracy będzie dla wszystkich 
drugim domem.”

Po nabożeństwie zebrani na uroczystościach przy 
wtórze Sanktuaryjnej Orkiestry Dętej z Tuchowa, oraz  
w towarzystwie licznych pocztów sztandarowych  
z całego Regionu przeszli drogą królewską pod Wawel. 
Wcześniej przewodniczący Małopolskiej „Solidarności” 
Wojciech Grzeszek złożył również kwiaty na tablicy 
wmurowanej w płycie Rynku Głównego „Nie oddamy 
Sierpnia”.

Pod Krzyżem Katyńskim głos zabrał Woj-
ciech Grzeszek, który wyraził wielką radość  
z ogłoszonej w tym samym dniu informacji o usta-
nowieniu przez Stolicę Apostolską bł. ks. Jerze-
go Popiełuszki Patronem NSZZ „Solidarność”. 
Wojciech Grzeszek mówił o tym, że dziś – 34 lata  
– po sukcesie strajkujących robotników Wybrzeża ciągle 
trzeba przypominać ich historię, która dziś wciąż jest 
zakłamywana. Często zapomina się o Sierpniu 1980 
r., o „Solidarności”, znika z przestrzeni publicznej jej 
tak bardzo rozpoznawalne i szanowane logo, a mówi 
się jedynie o 25 latach wolności, o wyborach 1989 r., 
zapominając, że czerwcowe wybory były tylko jednym 
z owoców robotniczego zrywu sprzed 34 lat.

„Wiele jest w naszej ojczyźnie do zrobienia, jesz-
cze wiele zadań dla „Solidarności”. Dzięki związkowi 
udało się wywalczyć wolność, ale wciąż pozostają 
inne wyzwania społeczne – jak bezrobocie, utrata 
wielu miejsc pracy, apatia i zniechęcenie. „Solidarność” 
była potrzebna przed 34. laty, ale gdy dziś chcemy 
byśmy wrócili do państwa solidarnego i wrażliwego 
na krzywdę ludzką i na nieszczęścia, jest ona rów-
nież Polsce potrzebna.” – mówił Wojciech Grzeszek. 
Po przemówieniu przewodniczącego „Solidarności” zło-
żono pod Krzyżem Katyńskim kwiaty m.in. w imieniu 
Małopolskiej „Solidarności”, Rady Miasta Krakowa, 
klubu radnych PiS, IPN, Komitetu Opieki nad Miejscami 
Zbrodni Komunizmu, Solidarności ‘80 Małopolska i Klu-
bu Krakowskiego Gazety Polskiej im. Janusza Kurtyki.

Następnie zebrani odśpiewali zaintonowany przez 

Grzegorza Kowalskiego hymn „Solidarności” „Solidarni 
nasz jest ten dzień”. Na zakończenie zapalono znicze  
i ułożono z nich symbolicznych krzyż.

fot. aneta polit
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Bochnia
W Boch-

ni uroczysto-
ści rocznico-
we zorgani-
zowano 29 
sierpnia br. 
w kościele 
św. Pawła 

Apostoła. W homilii, wygłoszonej przez ks. prałata 
Jana Nowakowskiego, przypomniano wkład Polski  
i Polaków w wolnościowe przemiany komunistycznej 
Europy Środkowej, dokonane pod sztandarami „Soli-
darności” pod duchowym przewodnictwem papieża 
Jana Pawła II w latach 80. minionego stulecia.

Proboszcz parafii św. Pawła przestrzegał też, że 
zdobytej raz wolności, nie posiada się na zawsze. Na-
wiązując m. in. do aktualnych wydarzeń na Ukrainie 
kaznodzieja podkreślał, że Ukraina właśnie wykuwa 
patriotyzm na krwi swych żołnierzy, oby to samo nie 
spotkało Polski... 

Po zakończonej mszy św. wiązanki kwiatów zło-
żyli pod pomnikiem Jana Pawła II starosta Jacek Pająk 
i burmistrz Stefan Kolawiński, delegacja kombatantów 
AK, delegacja „Solidarności”, której przewodniczył 

wiceprzewodniczący Zarządu Regionu Małopolska Hen-
ryk Łabędź, przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości 
oraz asystent posła Włodzimierza Bernackiego. Na 
zakończenie do zebranych z krótkim wystąpieniem 
zwrócił się Teofil Wojciechowski.

ludwik korta

Gorlice
Uroczystości rocznicowe w Gorlicach odbyły się 

w niedzielę, 7 września br. i rozpoczęły się mszą św. 
w Bazylice Mniejszej w Gorlicach w intencji ojczyzny  
i NSZZ „Solidarność”, którą odprawił i kazanie wygło-
sił ks. dziekan Stanisław Ruszel. 

Przypominając 34. rocznicę powstania „Solidar-
ności” ksiądz proboszcz nawiązał do czasów starożyt-
nych, gdy bezpieczeństwa grodów strzegli strażnicy. 
Tak samo powstanie „Solidarności” w 1980 r. było 
zrywem, który zapoczątkował obalenie komunizmu. 
Włączenie się dziesięciomilionowej społeczności spo-
wodowało zmiany, które zapoczątkowały początek 
demokracji, trochę kulawej, ale to był początek, który 
uruchomił w środkowej Europie obalenie komunizmu. 
Ks. Ruszel bardzo ubolewał nad polityką obecnej 
władzy, próbującej przemilczać zasługi „Solidarności” 
i chcącej zamknąć NSZZ „Solidarność” w muzeum, 
traktując ją jak ruch, który jest już niepotrzebny. 
Kaznodzieja dodał, że dziś – na przekór tej oficjalnej 
propagandzie – NSZZ „Solidarność” powinien nawią-
zać do lat swojej dużej aktywności i nie pozwolić na 
spychanie na margines. Ks. Ruszel zwrócił uwagę na 
fakt, że całym naszym ruchu jest ważna solidarność 
międzyludzka.

Bezpośrednio po mszy świętej uczestnicy uroczy-
stości na czele z pocztami sztandarowymi przeszli na 
gorlicki cmentarz parafialny, gdzie złożono wiązanki 
kwiatów pod Krzyżem Katyńskim oraz pod tablicą upa-
miętniającą ks. Jerzego Popiełuszkę. W uroczystości 
brał udział zastępca przewodniczącego Regionu Mało-
polskiego Henryk Łabędź, który w swym wystąpieniu 
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podziękował tym, którzy w tamtych czasach mieli 
odwagę walczyć o zmianę systemu i o podmiotowość 
człowieka. „Te zadania, które zostały rozpoczęte 34 
lata temu, nadal stoją przed „Solidarnością”. Ojciec 
św. Jan Paweł II mówił: „Nie ma wolności bez soli-
darności, nie ma solidarności bez miłości”. Nie mają 
miłości rządzący, którzy wydłużają wiek emerytalny, 
nie mają miłości do ludzi ci, którzy ustalają płacę mini-
malną na poziomie nie do przeżycia, nie mają miłości 
rządzący w wielu kwestiach i dlatego bezkrwawa 
rewolucja Solidarności nadal jest aktualna” – mówił 
Henryk Łabędź.

Głos zabierali również: starosta powiatu gorlic-
kiego Mirosław Wędrychowicz, burmistrz Gorlic Witold 
Kochan i szefowa „Solidarności” z Nowego Sącza 
Maria Zielińska-Gorzula. W imieniu poseł Barbary Bar-
tuś wiązankę złożyła i odczytała okolicznościowy list 
Katarzyna Znamirowska.

Prowadzący uroczystość Krzysztof Kotowicz  
w skrócie przypomniał powstanie i działalność „Soli-
darności” na terenie Ziemi Gorlickiej. Przez wszystkie 
te lata jest to jedna, ta sama „Solidarność”. Zwrócił 
on uwagę na znaczenie bliskiej współpracy z Kościo-
łem Katolickim. Spotkanie zakończył ksiądz dziekan 
modlitwą i błogosławieństwem zebranych.

Następnie wszyscy chętni skorzystali z przygoto-
wanego poczęstunku w Biurze „Solidarności” Regionu 
Małopolskiego, prowadząc dyskusję o sprawach minio-
nych, jak i bieżących. 

krzysztof kotowicz
Myślenice

Jak co roku, w rocznicę podpisania w Gdańsku 

Porozumień Sierpniowych w myślenickim kościele 
została odprawiona msza św. w intencji członków 
„Solidarności” i ich rodzin. 

Po mszy św. w uroczystym przemarszu poczet ze 
sztandarem myślenickiej Solidarności udał się na Ry-
nek pod Pomnik Wolności, na którym w 30. rocznicę 
powstania Solidarności została umieszczona tablica 
upamiętniająca to historyczne wydarzenie. 

Przedstawiciele „Solidarności” oraz Urzędu Mia-
sta i powiatu złożyli wiązanki kwiatów a następnie 
tradycyjnie przy kawie i ciastku odbyło się pełne 
wspomnień spotkanie w biurze „Solidarności”.

wojciech tomal
Nowy Sącz

W 34. rocznicę powstania NSZZ „Solidarność” 
sądeccy członkowie i sympatycy związku spotkali się 
pod pomnikiem „Solidarności” usytuowanym przy 
Rondzie Solidarności. 

Podczas uroczystości głos zabrała przewodnicząca 
„Solidarność” w Nowym Sączu Maria Zielińska-Gorzu-
la, która skupiła się na ciągłej aktualności postulatów 

fot. M. Grybel
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Polskiego Sierpnia: „Wprawdzie żyjemy w państwie 
demokratycznym i posiadamy szereg swobód oby-
watelskich, jednak nieustannie daje się nam odczuć, 
że związki zawodowe, „Solidarność” są przeszkodą  
w przemianach gospodarczych. Wmawia się, że 
podnoszenie płacy minimalnej powoduje bezrobocie,  
a jedynym lekarstwem na wzrost gospodarczy jest tzw. 
uelastycznienie zatrudnienia (…). Doskonale wiemy, 
że nierówności dochodowe w Polsce nieustannie rosną, 
że umowy na czas nieokreślony stały się dobrem 
luksusowym. Młodzi ludzie, pracujący na umowach 
śmieciowych, są pozbawieni nawet prawa do zwolnie-
nia chorobowego, dlatego nie dziwi fakt, że emigrują.  
Nigdy w historii Polski nie było tak licznej emi-
gracji. Tragedią jest to, że aż 60 % z ponad 
dwumilionowej liczby emigrantów stanowią lu-
dzie młodzi. Oni dobrze wiedzą, że w tej rzeczy-
wistości staliby się jedynie pozycją w kosztach, 
którą koniecznie trzeba minimalizować (…). 
Każda próba nagłośnienia przez nasz związek proble-
mów społecznych i naruszania praw pracowniczych 
nazywana jest szantażem (…). Dlatego dzisiaj, 
podobnie, jak 34 lata temu potrzeba nam odwagi  
i determinacji w walce o prawdę, sprawiedliwość i pra-
cę. Nie możemy zawieść tych uczciwych i szlachetnych 
ludzi, którzy w 1980 r. mieli marzenia o sprawiedliwej 
i zasobnej Polsce.”

W uroczystościach wziął udział wieloletni szef 
sądeckiej „Solidarności” Andrzej Szkaradek, senator 
Stanisław Kogut, posłowie, a także prezydent Nowego 
Sącza Ryszard Nowak. Nie zawiedli również licznie 

przybyli członkowie „Solidarności”, w tym szerokie 
grono nauczycieli. W uroczystościach wzięli także 
udział przedstawiciele serbskich związków zawodo-
wych, którzy utrzymują przyjazne stosunki z sądecką 
„Solidarnością”. Uroczystość urozmaicił pokaz gry na 
trombitach w wykonaniu serbskiego zespołu „Złote 
Jabłko” z miasta Obrenovec.

adam gliksman
Tarnów

Powstanie „Solidarności” uczcili członkowie  
i sympatycy związku w Tarnowie uczestnictwem 
w mszy św. odprawionej w kościele pw. bł. Karo-
liny Kózki, koncelebrowanej przez ks. prałata Sta-
nisława Dutkę, który wygłosił również kazanie. 
Po mszy św. złożono kwiaty pod pomnikiem Jana 
Pawła II.

majlech
Wadowice

Wadowiczanie upamiętnili powstanie „Solidar-
ności” uczestnictwem w mszy św. w dn. 31 sierpnia 
br. w Bazylice na Rynku. Nabożeństwu przewodniczył 
proboszcz bazyliki ks. kanonik Stanisław Jaśkowiec.

Po mszy św. uczestnicy przeszli na pobliski Plac 
Solidarności, gdzie kwiaty pod pomnikiem „Solidarno-
ści” złożyli członkowie związku oraz władze samorzą-
dowe na czele z burmistrz miasta Ewą Filipiak.

Elementem obchodów rocznicy powstania NSZZ 
„Solidarność” będzie również msza św. w kaplicy na 
Groniu Jana Pawła II w dn. 28 września br.

zdzisław szczur

fot. M. Grybel

fot. T. Szczurkowski
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Wokół kanonizacji
Po czterech latach starań bł. ks. Jerzy Popiełuszko 

został ustanowiony patronem NSZZ „Solidarność”. Decyzję 
o zwróceniu się do Watykanu w sprawie ustanowienia 
ks. Jerzego patronem „Solidarności” podjął Krajowy Zjazd 
Delegatów NSZZ „Solidarność” obradujący we Wrocławiu  
w 2010 r. W następstwie tej decyzji Komisja Krajowa 
Związku wystąpiła za pośrednictwem Episkopatu Polski do 
Ojca Św. o podjęcie decyzji w tej sprawie.

 O pozytywnym rozstrzygnięciu wniosku przez Kongre-
gację Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów poinformował 
w Gdańsku, podczas mszy św. w Bazylice św. Brygidy  
w rocznicę podpisania Porozumień Gdańskich ks. abp. Sła-
woj Leszek Głódź.

Poświęcenie i instalacja obrazu błogosławionego 
księdza Jerzego Popiełuszki w Bazylice Grobu 
Bożego w Miechowie w dniu 1 czerwca 2014 r.

Prawda to zgodność słów z czynami. Nie można przyjąć 
za prawdę pięknych słów, gdy zaprzeczają im fakty. 

ks. Jerzy Popiełuszko
W trzydziestą rocznicę męczeńskiej śmierci i w czwartą 

rocznicę beatyfikacji ks. Jerzego Popiełuszki ksiądz pro-
boszcz Mirosław Kaczmarczyk poświęcił i przyjął do Bazyliki 
obraz błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki ufundowany 
przez NSZZ „Solidarność” Ziemi Miechowskiej. Imiennie 
fundatorami obrazu są: Magdalena Dudała, Czesław Gamrat, 
Krystyna Gamrat, Iwona Głowacka, Wojciech Górkiewicz, 
Grzegorz Klamiński, Kazimierz Koprowski, Jerzy Micyk, 
Jolanta Napora, Wiesław Napora, Jerzy Płaszewski, Konrad 
Ptak, Paweł Ptak, Marek Pycia, Zbigniew Suchodolski, Teresa 
Suss, Andrzej Szarek, Krzysztof Włodarczyk, Maria Włosek  
i Międzyzakładowa Komisja Pracowników Oświaty i Wycho-
wania NSZZ Solidarność w Miechowie. Obraz namalował 
Miechowianin Marek Hołda.

„Ksiądz Jerzy oddał życie, aby Solidarność mogła żyć 
i zawsze jest z nami. Od teraz nie tylko jako nasz kapelan, 
ale i patron. To wspaniały dzień – powiedział przewodni-
czący „Solidarności” Piotr Duda.

Ksiądz Jerzy Popiełuszko (1947-1984) był kapelanem 
warszawskiej „Solidarności” od momentu jej powstania. 
Zaangażował się w prace w środowiskach robotniczych, 
wykazując wielką niezłomność i odwagę w nauczaniu. Był 
współorganizatorem mszy św. za Ojczyznę w kościele św. 
Stanisława na Żoliborzu oraz Pielgrzymek Ludzi Pracy na 
Jasną Górę. W 1984 r. został zamordowany przez pracow-
ników SB. W 2010 r. został ogłoszony błogosławionym 
Kościoła Katolickiego.

adam gliksman

Obraz w asyście pocztów sztandarowych do Bazyliki 
wnieśli Wojciech Górkiewicz – zastępca Przewodniczącego 
Komisji Zakładowej Zakładu Energetycznego i Zbigniew 
Suchodolski – Zastępca Przewodniczącego Międzyzakła-
dowej Komisji Pracowników Oświaty w Miechowie. Do po-
święcenia obraz przedstawili: Barbara Słaboń, żona Józefa 
Słabonia i Jan Miłek (Józef Słaboń i Jan Miłek byli więzieni  
w stanie wojennym za organizację strajku w Odlewni Żeliwa 
w Charsznicy.

Podczas uroczystej sumy koncelebrowanej przez 
Ojca Dariusza Sambora w obecności Wojciecha Grzeszka  
– Przewodniczącego Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ 
Solidarność, Jerzego Smoły – Zastępcy Przewodniczące-
go Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”, 
Anny Skólskiej – Zastępcy Przewodniczącego-Skarbnika 
Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”, Je-
rzego Muszyńskiego – Przewodniczącego Rady Miejskiej 
w Miechowie, Mariana Gamrata – Starosty Powiatu Mie-
chowskiego, Dariusza Marczewskiego – Burmistrza Mie-
chowa, Przewodniczących Oddziałów i Komisji Zakładowych: 

Zaproszenie
Duszpasterstwo Ludzi Pracy Kraków - Mistrzejowice 

zaprasza na mszę św. w intencji bł. ks. Jerzego Popiełusz-
ki w 30. rocznicę śmierci, która odbędzie się w dniu 2 
października 2014 r. o godz. 18:00 w kościele pw. św. 
M. M. Kolbego w Mistrzejowicach.

W dniu 19 października 2014 r. (niedziela) od-
będzie się koncert poświęcony bł. ks. Jerzemu o godz. 
18:00 w dolnym kościele.
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Ryszarda Pietrzyka – z Chrzanowa, Haliny Musiał i Marka 
Jurusika z Tarnowa, Leszka Jankowskiego z Nowego Targu, 
Zbigniewa Świerczka i Marii Masłowskiej z Olkusza obraz 
został poświęcony i zainstalowany w nawie Chrystusa. 
Obraz zawiesił Marek Pycia – Zastępca Przewodniczącego 
Międzyzakładowej Komisji Pracowników Oświaty i Wycho-
wania  w Miechowie.

Po mszy goście uroczystości w asyście pocztów 
sztandarowych nawiedzili Grób Boży – wierną kopię Grobu 
Bożego z Jerozolimy. Każdy z nich otrzymał Certyfikat 
nawiedzenia Grobu Bożego w Polskiej Jerozolimie.

Kolejna służba przy Grobie Błogosławionego
Księdza Jerzego Popiełuszki…

W dniach 19-20 lipca br. na kolejną służbę przy grobie 
Księdza Jerzego, Małopolska „Solidarność” delegowała dwie 
grupy: ośmioosobową ze Spółdzielni Pracy TARNOWSKA 
ODZIEŻ oraz dziesięcioosobową z Dębicy (w składzie któ-
rej znaleźli się członkowie organizacji zakładowych przy 
Tikkurila Polska S.A., LERG S.A. w Pustkowie, Emerytów 
i Rencistów oraz członków indywidualnych przy Oddziale 
Nr 5 w Dębicy). 

Chociaż dni były upalne, nikt nie skarżył się na zmę-
czenie i przez cały czas większość uczestników, ubranych  
w jednakowe, regionalne kamizelki, przebywało na przy-
ległym do kościoła dziedzińcu i bezpośrednio przy Grobie 
Księdza Jerzego, służąc radą i wyjaśnieniami osobom od-
wiedzającym Grób, wśród których nie zabrakło „krajanów” 
z Dębicy. 

W pierwszym dniu – w sobotę o godz. 18.00 uczest-
niczyliśmy we mszy św., podczas której asystował Sztandar 

Oddziału Nr 5 w Dębicy, a przedstawiciele naszych grup 
nieśli Relikwiarz Bł. Księdza Jerzego. 

Po mszy św., od godz. 21.00 do niemalże 1.00, spę-
dziliśmy czas na wspólnym modlitewnym czuwaniu u Grobu 
Księdza Jerzego. Modlitwy, czytania i śpiew przygotowała 
koleżanka Danusia Kądziołka, Przewodnicząca Regionalnej 
Sekcji Służby Zdrowia, która opiekowała się tarnowską 
grupą. Niezwykły nastrój tego modlitewnego czuwaniu za-
uważyli też duchowni żoliborskiej Parafii, którzy w niedzielę 
podkreślali, „że nie było dotąd tak zorganizowanej grupy 
pełniącej służbę przy Grobie Księdza Jerzego”. 

Również w niedzielę, wraz ze sztandarem dębickiego 
Oddziału, grupy wzięły udział we mszy św. o godzinie 9.00. 
Następnie, zastąpieni przez grupę z Białegostoku, zadowo-
leni udaliśmy się w drogę powrotną. Piszę - zadowoleni 
- mając do tego podstawę, ponieważ większość dębickiej 
grupy zadeklarowała chęć wzięcia udziału w kolejnej służbie 
w dniach 8-9 listopada br.

waldek cieśla

Uroczystość zakończyło spotkanie okolicznościowe 
podczas, którego skróty kazań i myśli błogosławionego 
księdza Jerzego Popiełuszki  przedstawiła Krystyna Gamrat. 
Po tym nastąpiło otwarcie wystawy pokazującej losy NSZZ 
„Solidarność” na terenie Ziemi Miechowskiej. Otwarcia 
wystawy poza wyżej wymienionymi dokonał również Cze-
sław Siekierski – poseł do Parlamentu Europejskiego i Cze-
sław Gamrat – Przewodniczący Międzyzakładowej Komisji 
Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” 
w Miechowie. 

czesław gamrat
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Pamięć i kult naszego Patrona
W sierpniu każdego roku, gdy polskie drogi prze-

mierzają grupy pątnicze, zmierzające ku Jasnej Górze,  
Polonia Norweska organizuje własną pielgrzymkę  
z Oslo do Mariaholm. Tego roku organizowano ją 
już po raz trzydziesty, więc nie ma się co dziwić, że 
postanowiono nadać jej szczególny charakter.  

21 sierpnia 2014 r. wyruszyła z Polski do Norwe-

gii 75-osobowa delegacja , wioząca wyjątkowy dar dla 
ziemi norweskiej: relikwie bł. ks. Jerzego Popiełuszki 
oraz św. Faustyny Kowalskiej. Dlatego w grupie piel-
grzymów znaleźli się przedstawiciele rodziny bł. ks. 
Jerzego (siostra Teresa z córką, brat Józef z żoną  
i wnuczkiem), a także  przedstawicielki Zgromadzenia 
Sióstr Matki Bożego Miłosierdzia z Łagiewnik.  Wyjazd 
organizował Ogólnopolski Komitet Pamięci ks. Jerzego 
Popiełuszki, zapraszając do udziału przedstawicieli róż-
nych organizacji, w tym „Solidarności”, którą szcze-
gólnie  okazale  reprezentowały poczty sztandarowe. 
Byli też działacze naszego Związku, angażujący się  
w organizowanie straży przy grobie ks. Jerzego.

Gościła nas Polonia Norweska, dla której przyjazd 

tak licznej grupy, stanowił nie lada wyzwanie, ale 
też dawał wyraźnie widoczną radość i satysfakcję. 
Pierwszy dzień spędziliśmy w Oslo, gdzie w katedrze 
św. Olafa odbyło się uroczyste przekazanie relikwii ks. 
Jerzego. Już następnego dnia cała nasza grupa wraz 
z katolikami z Norwegii wyruszyła do Asken. Tam  
w kościele, w którym szczególnie kultywuje się Boże 
Miłosierdzie, powierzono pieczy miejscowych wiernych 
relikwie św. Faustyny. Dalej czekał nas pieszy szlak  

pielgrzymkowy do polskiej misji katolickiej w Maria-
holm. To właśnie tam zaledwie w kilka miesięcy po 
męczeńskiej śmierci ks. Jerzego powstał pierwszy jego 
pomnik. Czas spędzony w Mariaholm stanowił nie tyl-
ko okazję do modlitwy i głębokiej refleksji, ale dawał 
możliwość zawierania znajomości oraz poznawania 
odmiennej rzeczywistości, a także zamanifestowania 
na obcej ziemi, że „Solidarność” ciągle i niezmiennie 
stoi na straży swych wartości. Tych samych,  za które 
nasz patron – bł. ks. Jerzy Popiełuszko oddał życie.  

Wszystko to działo się zaledwie kilka dni przed 
oficjalnym ogłoszeniem bł. ks. Jerzego patronem „So-
lidarności”.

danuta kądziołka
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15. raz w Barcicach
Turniej Piłki Nożnej o Puchar Przewodniczącego 

Regionalnej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność” przy 
Regionie Małopolskim, który odbył się w dniu 5 wrze-
śnia br. w Barcicach był wyjątkowy, bo odbywał się już 
po raz piętnasty.

W turnieju wzięło udział 10 drużyn z kolejowych 
zakładów pracy: PKP Energetyka - Zakład Południowy 
w Krakowie, Przewozy Regionalne Oddział Małopolski 
w Krakowie, Zakład Linii Kolejowych w Nowym Sączu, 
PKP Intercity - Zakład Południowy w Krakowie, Zakład 
Maszyn Torowych w Krakowie, Zakład Linii Kolejowych 
w Krakowie, Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania 
Infrastruktury Kolejowej w Krakowie, PKP Cargo – 
Zakład Południowy w Katowicach, Zakład Linii Kolejo-
wych w Rzeszowie oraz Straż Ochrony Kolei. Łącznie  
w imprezie uczestniczyło ponad 500 kolejarzy w tym 
ok. 180 zawodników. 

Turniej wygrała drużyna Straży Ochrony Kolei, któ-
ra w finale rzutami karnymi 5-4 pokonała zespół Cargo 
z Zakładu Południowego (w regulaminowym czasie był 
remis 2-2). Trzecie miejsce przypadło kolejarzom z ZLK 
Kraków oraz Zakładu Maszyn Torowych z Krakowa. 

Wszystkie drużyny biorące udział w turnieju ob-
darowane zostały specjalnie przygotowanymi z tej 
okazji koszulkami z logo RSK i współorganizatorów 
zawodów.

Okazałe puchary i dyplomy wręczali zwycięzcom, 
przewodniczący SKK – Henryk Grymel, przewodniczący 
RSK – Henryk Sikora oraz zastępca przewodniczącego 
RSK – Ireneusz Dynowski. Puchar Fair Play ufundował 
Region Małopolski NSZZ “Solidarność” – wręczył go 
wiceprzewodniczący Regionu – Henryk Łabędź dla 
drużyny PKP Energetyka.

Henryk Sikora podziękował też osobom, które 
przez wiele lat wspierały organizację turnieju, wręczając 
im statuetki, w kształcie piłkarza. Przewodniczącego 
RSK H. Sikorę spotkała również miła niespodzianka. 
Przedstawiciele Rady RSK wręczyli mu puchar, w dowód 
uznania i podziękowania za organizowanie Turniejów 
Piłki Nożnej dla kolejarzy w l. 1999-2014, co spotkało 
się z gorącymi brawami uczestników turnieju. Wśród 
obecnych na turnieju związkowców, dyrektorów i pre-
zesów nie zabrakło również członka Zarządu PKP PLK 
S.A. pani Józefy Majerczak.

Duży aplauz zgromadzonych zawodników i ki-
biców wzbudziło też pojawienie się ogromnego tortu 
z zapalonymi racami, przygotowanego przez organi-
zatorów z okazji jubileuszowego turnieju. Po chwili 
ustawiła się do niego duża kolejka degustatorów. Huk 
wybuchających petard, konfetii, kaskady odpalonych 
wulkanów oraz strugi szampana, otworzonego przez 
zwycięską drużynę, dopełniły uroczystej ceremonii, 
którą zakończył pokaz pirotechniczny.

Bogdan ostrowski 
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Viii puchar 
Solidarności 
w Skokach

W I Pucharze Solidarności w Kombinacji 
Norweskiej w sobotnie przedpołudnie wy-
startowało 20 zawodników, którzy najpierw 
rywalizowali na Wielkiej Krokwi. Po konku-
rencji skoków prowadził Mateusz Wantulok, 
który oddał skok na odległość 136,5 metra, 
na drugiej pozycji znalazł się Michał Gut-
Chowaniec, skacząc 126 metrów oraz Jan 
Łowisz, który uzyskał taką samą odległość. 
Po skokach zawodnicy przenieśli się na trasę 
nartorolkową COS-u, gdzie w tradycyjnym 
biegu mieli pokonać 6 kilometrów. Po biegu 
sytuacja w czołówce zmieniła się nieznacz-
nie. Pierwsze miejsce utrzymał Mateusz 
Wantulok, a na drugą pozycję z siódmej prze-
sunął się Marcin Budz. Trzecie miejsce obronił 
Jan Łowisz. Zwycięzcy zostali uhonorowani 
pucharami oraz upominkami, które wręczał 

przewodniczący 
M a ł o p o l s k i e j 
„ S o l i d a r n o -
ści” Wojciech 
Grzeszek oraz 
córka Lecha 
Nadarkiewicza 
–  Renata.

W go -
dzinach popo-
ł u d n i o w y c h , 
mimo zapowiadanej deszczowej pogody, 
pod Wielką Krokwią stawił się tłum kibiców 
z całej Polski – w tym m.in. osiem auto-
karów związkowców z WSK PZL Rzeszów, 
trzy autokary z gorlickiego „Glinika”, dwa 
autokary z tarnowskiego „Tamelu”, auto-
kar kibiców z Huty Stalowa Wola, autokar 
z Kopalni Soli w Wieliczce, związkowcy  
z Chrzanowa, członkowie oświaty z Krakowa 
i Bochni oraz wielu innych, wiernych kibiców, 
towarzyszących Pucharowi Solidarności już 
od ośmiu lat. W sumie zjawiło się około 
tysiąca osób. Zawody tradycyjnie otworzył 
przewodniczący Małopolskiej „Solidarności” 
serdecznie witając wszystkich – zarówno 
kibiców, jak i zawodników, a także członków 
Prezydium Komisji Krajowej.

Pierwsza seria skoków rozpoczęła się 
o godz. 17:00. Prowadzenie po niej objął 
Łukasz Podżorski z KS Wisła po skoku na 
odległość 128,5 metra. Odległość 126 me-
trów jaką osiągnął w serii finałowej pozwoliły 
mu na utrzymanie prowadzenia do końca 
zawodów. Na drugim miejscu uplasował 

W dniu 13 września 
odbył się VIII Puchar 

Solidarności 
w Skokach 

Narciarskich w 
Zakopanem. Tym 

razem zawody 
po raz pierwszy 

poszerzono również 
o rywalizację 

przedstawicieli 
kombinacji 

norweskiej.

joanna Furtak
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Andrzeja Stękały za największy postęp w bieżącym roku.
Nagrody wręczali – przewodniczący Małopolskiej 

„Solidarności” Wojciech Grzeszek, wiceprzewodniczący 
KK Tadeusz Majchrowicz, prezes PZN Apoloniusz Tajner 
oraz prezes TZN Andrzej Kozak. Przewodniczący Małopol-
skiej „Solidarności” złożył gratulację wszystkim zawodni-
kom, podziękował organizatorom i kibicom oraz życzył 
wszystkim, aby spotkali się w przyszłym roku. Wiceprze-
wodniczący Komisji Krajowej 
Tadeusz Majchrowicz również 
złożył gratulacje wygranym, 
podziękował organizatorom  
i życzył sukcesów naszym mło-
dym skoczkom, podkreślając 
słowa Wojciecha Grzeszka, 
który przypomniał, że nasz 
mistrz olimpijski Kamil Stoch 
zaczynał swoje triumfy właśnie 
od wygrania kilka lat temu Pu-
charu Solidarności w Skokach. Być może wśród wygranych 
VIII Pucharu jest również kolejny mistrz świata.

Spor t

się Andrzej Stękała z AZS 
Zakopane z wynikami 125 
m i 129 m, a na trzecim 
miejscu – po raz pierwszy 
w historii pucharu – stanęli 
wspólnie Przemysław Kan-
tyka z LKS Klimczok Bystra 
(126 i 127,5 m) i Adam 
Ruda z Zagórskie TS Zakucie 
(124,5 i 129 m).

W zawodach nie wzięli 
udziału skoczkowie kadry A, 

a kadrę B reprezentował Krzysztof Miętus, który zajął 
ostatecznie 10. lokatę. Na starcie pojawił się jeden gość 
z zagranicy – Czech Damian Lasota, który zajął 17. 
miejsce.

Pod skocznią był obecny za to Maciej Kot, który został 
wyróżniony za postawę pucharem Fair-Play, ufundowanym 

i wręczonym przez dyrektorów Agencji Allianz ze Szczecina 
oraz przewodniczącego „Solidarności” w Polskiej Żegludze 
Morskiej w Szczecinie, Pawła Kowalskiego.

Pamiątkowy puchar im. Lecha Nadarkiewicza trafił do 




