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

łączyło do programu „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 
jednorazowy wydatek 10 zł. Oszczę-
dzajmy. 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.

Plan szkoleń na I półrocze 2015 r.
Szkolenia wyjazdowe, Krynica, ul. Ludowa 26

18-20 marca – Negocjacje
25-27 marca  – Świadome kształtowanie wizerunku działacza  
     związkowego (do 15 osób)
15-17 kwietnia – Zwolnienia grupowe oraz sposoby rozwiązywania  
     umów o pracę
22-24 kwietnia – Ogólnozwiązkowe
10-12 czerwca – Mobbing w miejscu pracy 
Koszt szkolenia: 100 pln netto (123 pln brutto)

Szkolenia stacjonarne, Kraków, pl. Szczepański 5, 
13 marca   – ZFSŚ
23-24 marca  – Ogólnozwiązkowe
20 kwietnia – Mobbing i dyskryminacja
15 maja   – ZFSŚ
Szkolenia stacjonarne są bezpłatne. 

Szkolenie sip, Krynica, ul. Ludowa 26
27-29 kwietnia 2015 r.
17-19 czerwca 2015 r.
Cena szkolenia: 800 pln netto (984 pln brutto).

Szkolenie sip, Kraków, pl. Szczepański 5, sala 406
30 marca – 1 kwietnia 2015 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, 
zakładka Szkolenia. 

Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia w innym temacie  
i terminie, przy zebraniu grupy minimum 16 uczestników – szczegóły 
do uzgodnienia w Dziale Szkoleń.

Serdecznie zapraszamy!
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Posiedzenie Zarządu Regionu
Omówienie akcji protestacyjnych w Polsce i w Małopol-

sce, oraz przygotowania do obchodów 35. rocznicy powsta-
nia NSZZ „Solidarność” zdominowały posiedzenie Zarządu 
Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” w dn. 12 lutego 
br. Małopolska „Solidarność” postanowiła o włączeniu się 
do ogólnopolskiej akcji protestacyjnej poprzez zorganizowa-
nie w Krakowie pikiety przed Urzędem Wojewódzkim pod 
hasłem: „Nie dla likwidacji miejsc pracy” i „Dość łamania 
praw pracowniczych”.

Lutowe posiedzenie Zarządu Regionu odbyło się  
w okresie nasilenia protestów w Polsce, w których uczest-
niczyli przedstawiciele licznych branż i zawodów. Rząd 
Ewy Kopacz – wbrew wcześniejszym zapowiedziom – nie 
podjął jednak rozmów ze związkami zawodowymi, które 
domagały się rozpoczęcia do 31 stycznia br. negocjacji 
dotyczących m.in. poziomu minimalnego wynagrodzenia, 
wycofania niekorzystnych dla pracowników zmian w Ko-
deksie pracy, ponownego obniżenia wieku emerytalnego  
i powiązania go z okresem oskładkowanej pracy, prowadze-
nia polityki na rzecz tworzenia stabilnych miejsc pracy, wpro-
wadzenia odpowiedzialności państwa za zdrowie obywateli,  
a także zmian w sposobie prowadzenia dialogu społecznego  
w Polsce.

Wobec braku reakcji rządu na wezwanie do rozwiązy-
wania ważnych dla Polaków problemów przy stole rozmów 
a nie na ulicy, związki zawodowe zapowiedziały zaostrzenie 
protestów, m.in. poprzez ogólnopolską akcję protestacyjną  
w dn. 19 lutego br. „Sytuacja w kraju już dawno nie była tak 
poważna. Zarząd Regionu Małopolskiego zgodnie z oczeki-
waniami Krajowego Sztabu Strajkowego NSZZ „Solidarność” 
włącza się aktywnie w akcję protestacyjną Związku. 

W dniu 19 lutego NSZZ „Solidarność” przeprowadzi 
pikietę pod Urzędem Wojewódzkim w Krakowie, podczas 
której zaprezentuje ogólnopolskie, a także branżowe postu-
laty” (relacja z pikiety w „Serwisie”).
Małopolska „Solidarność” popiera Andrzeja Dudę

W związku z majowymi wyborami prezydenckimi „So-
lidarność” Małopolska zaapelowała do członków i sympaty-
ków o liczny i aktywny w nich udział. „Mamy nadzieję, że 
wielu z Was, tak jak i my poprze w tych wyborach pana dr. 
Andrzeja Dudę. Andrzej Duda chce realizować program śp. 
Lecha Kaczyńskiego budowy „solidarnego państwa”. Jego 
duża wrażliwość społeczna i prezentowane poglądy, są gwa-
rancją poważnej dyskusji o przyszłości Polski, w której każdy 

obywatel będzie tak samo traktowany. Mamy przekonanie, 
że ta kandydatura zapewni prezydenturę aktywną i dla 
wszystkich Polaków. Jest to jedyna poważna alternatywa dla 
biernej, pozbawionej ważnych i doniosłych inicjatyw prezy-
dentury Bronisława Komorowskiego” – napisali członkowie 
Zarządu Regionu w stanowisku. W dokumencie podkreślono 
ponadto, że Andrzej Duda zapowiada aktywne działania na 
rzecz przywrócenia niższego wieku emerytalnego, wdraża-
nia polityki prorodzinnej, tworzenia miejsc pracy i realizacji 
postulatów związkowych w zakresie podniesienia płacy 
minimalnej, czy zapewnienia lepszej opieki zdrowotnej. 
Przed jubileuszem

Mimo napiętej sytuacji w kraju Zarząd Regionu kon-
tynuuje także działania związane z organizacją obchodów 
35. rocznicy powstania NSZZ „Solidarność”, które mają 
przypomnieć także powody, dla których powstał nasz zwią-
zek i zwrócić uwagę na problemy, które wciąż nie zostały 
rozwiązane. Centralnym punktem obchodów będzie uroczy-
ste zebranie delegatów, które zaplanowane zostało na 29 
sierpnia br. w Wieliczce. Wojciech Grzeszek zaproponował 
zaproszenie do Komitetu Obchodów ks. kardynała Stanisła-
wa Dziwisza, ks. Władysława Palmowskiego, duszpasterza 
Małopolskiej „Solidarności”, Prezydenta Miasta Krakowa Jac-
ka Majchrowskiego, Marszałka Województwa Małopolskiego 
Marka Sowy, burmistrza Wieliczki Artura Kozioła, senatora  
i byłego przewodniczącego związku Mieczysława Gila, dyrek-
tora IPN w Krakowie Marka Lasoty, przewodniczącego KRH 
NSZZ „S” Władysława Kieliana, prezesa Stowarzyszenia 
Sieć Solidarności Edwarda E. Nowaka oraz Jerzego Bukow-
skiego, rzecznika Porozumienia Organizacji Kombatanckich  
i Niepodległościowych w Krakowie. Równocześnie uzupeł-
niono skład Komitetu Organizacyjnego obchodów o Adama 
Gawlika z Kopalni Soli „Wieliczka”, oraz Andrzeja Gębarę 
z KRH. W związku z pojawieniem się możliwości nadania 
w Krakowie kilku ulicom patronatu osób tworzących „So-
lidarność” oraz budujących zręby odrodzonego samorządu 
 – Region Małopolski przyjął stanowisko, w którym zwrócił 
się do władz miejskich o nadanie ulicom w Krakowie patro-
natu: Barbary Niemiec, wieloletniej działaczki „Solidarności” 
i byłej wiceprzewodniczącej KK NSZZ „S”, Stefana Jurczaka, 
wieloletniego przewodniczącego Małopolskiej „Solidarno-
ści” i byłego wiceprzewodniczącego KK NSZZ „S”, doktora 
Janusza Kutyby, działacza „S” w AM w Krakowie oraz 
„S” Grzegórzek, a także Marka Nawary – samorządowca  
i byłego Marszałka Województwa Małopolskiego.

Adam gliksman
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Adam Dyląg W ObRONIE 
pRACOWNIkóW

Demonstranci, ubrani w żółte kamizelki 
Małopolskiej „Solidarności”, oprócz licznych 
flag związkowych, trzymali transparenty „Ak-
cja Protestacyjna Solidarności”, „Dość ekspe-
rymentów na kolejarzach”, „Stop likwidacji 
miejsc pracy w Nowym Sączu, Stróżach, Tar-
nowie, Jaśle”. Przypomniane podczas protestu 
pomysły Zarządu Spółki zostały wygwizdane. 
Wokół wybuchały petardy i odpalono świece 
dymne. Skandowano również: „Solidarność, 
Solidarność”, a w kierunku władz Cargo krzy-
czano „Złodzieje, złodzieje”. 

Protest kolejarzy wsparli również 
członkowie Prezydium Zarządu Regionu 
Małopolskiego NSZZ „Solidarność” z prze-
wodniczącym Wojciechem Grzeszkiem na 
czele oraz członek Rady Sekcji Zawodowej 
NSZZ „Solidarność” w Cargo Zenon Kozendra. 
Przewodniczący RSK Henryk Sikora, który kie-
rował protestem, przywitał wszystkich przyby-
łych kolejarzy, dziękując im za angażowanie  
w obronę miejsc pracy. Marek Gorgosz, przed-
stawiciel grupy pracowników zatrudnionych 

przy naprawie wagonów w Jaśle, zwrócił 
uwagę, że około 100 osób wysłano roczny 
urlop (tzw. nieświadczenie pracy), w okresie 
którego otrzymują oni 60 % uposażenia. Ci 
ludzie i tak zarabiają mało, a muszą przecież 
utrzymać swoje rodziny. Nikt też nie wie, co 
się z nimi stanie po 12 miesiącach.

Przewodniczący Wojciech Grzeszek za-
pewnił zgromadzonych, że Zarząd Regionu 
zawsze był, jest i będzie z kolejarzami oraz 
z innymi grupami zawodowymi, którym dzieje 
się krzywda. W jego odczuciu rząd PO - PSL 
swoim zachowaniem i arogancją eskaluje 
niepokoje społeczne.

Następnie odczytano petycję do Woje-
wody Małopolskiego Jerzego Millera, którą  
w imieniu wojewody, w obecności pikietują-
cych kolejarzy i mediów odebrała dyrektor 
generalny Urzędu Wojewódzkiego Małgorzata 
Bywanis-Jodlińska. W petycji kolejarze przed-
stawili swoje postulaty, które wcześniej pre-
zentowali na spotkaniu z parlamentarzystami 
oraz podczas konferencji prasowej. Pracownicy 
kolei protestują przeciw: likwidacji jednostek 
terenowych i komórek administracyjnych by-
łego Zakładu Południowego Cargo w Nowym 
Sączu (Jasło, Tarnów, Stróże, Nowy Sącz 
– grupa napraw lokomotyw), przenoszeniu 
pracy z terenu Małopolski w inne regiony 
kraju; zwolnieniom pracowników z obowiązku 
świadczenia pracy na okres 12 miesięcy oraz 
zastraszaniu i zmuszaniu pracowników do 
zwolnienia się w ramach tzw. Programu Do-
browolnych Odejść; przeniesieniu centrali PKP 
Cargo S. A. z Krakowa do Katowic; likwidacji 
ponad 800 miejsc pracy z Cargo na terenie 
Małopolski, oraz dalszej degradacji kolei  
w Małopolsce. 

W dniu 5 lutego 
br. przed Urzędem 

Wojewódzkim 
w Krakowie odbyła się 
pikieta zorganizowana 

przez Regionalną 
Sekcję Kolejarzy NSZZ 

„Solidarność” 
w obronie pracowników 

Spółki PKP Cargo S.A. 
zatrudnionych 

w Zakładzie 
Południowym Spółki 

w Nowym Sączu oraz 
Centrali PKP Cargo S.A. 

w Krakowie. 
W pikiecie wzięło 

udział blisko 200 osób, 
które przybyły 

z Nowego Sącza, Jasła, 
Stróż, Tarnowa 
i Krakowa, aby 

w ten sposób wyrazić 
swój sprzeciw wobec 

likwidacji kolejnych 
miejsc pracy. 

fot. Bogdan Ostrowski
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Powodem akcji protestacyjnej było wy-
muszanie na pracownikach podjęcie decyzji 
o przystąpieniu do Programu Dobrowolnych 
Odejść (PDO) pod groźbą natychmiastowego 
zwolnienia. Pracodawca złamał w ten spo-
sób porozumienie zawarte w dn. 21 stycznia 
br. ze związkami zawodowymi, które jed-
noznacznie określało dobrowolny charakter 
przystąpienia do PDO. 

Krajowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy 
(KKP-S), w skład którego wchodzą cztery 
związki zawodowe działające w TK, w tym 
NSZZ „Solidarność” postanowił przeprowadzić 
referendum strajkowe (do 4 marca 2015 r.) 
wśród pracowników, które umożliwiłoby zor-
ganizowanie strajku w przypadku sprzedaży 
spółki TK Telekom bez podpisania Pakietu 
Gwarancji Pracowniczych. 

W związku z przebiegiem wydarzeń  
w dniach 5/6 luty 2015 r., spowodowanych 
arogancką postawą zarządu spółki i lekce-
ważeniem nie tylko protestujących przedsta-
wicieli organizacji związkowych, ale również 
wspomagających ich w rozwiązaniu konfliktu 
posłów: Andrzeja Adamczyka, Bogdana Rzoń-
cy i Jerzego Szmita – KKP-S postanowił poin-
formować za pośrednictwem mediów opinię 
publiczną o przebiegu prywatyzacji spółki.

Zdaniem KKP-S prowadzone obecnie 
przez PKP S.A. działania, zmierzające do 
sprzedaży spółki bez podpisanego Pakietu 
Gwarancji Pracowniczych spowodują, iż po 
sfinalizowaniu procesu sprzedaży, pracownicy 
z dnia na dzień stracą pracę, a wraz z nią 
jedyne źródło dochodu.

Działania takie są złamaniem ustaleń 
zawartych w Stanowisku Zespołu Trójstronne-
go ds. Kolejnictwa, przyjętym na posiedzeniu 
w dniu 1 kwietnia 2011 r. 

KKP-S otrzymał informację o możliwości 
sprzedaży spółki przez właściciela poniżej 
wartości jej wyceny w ofercie sprzedaży. 

Wymuszone na pracownikach zwolnie-
nia (zwolnionych zostanie blisko 90 osób 
z ok. 500 osobowej załogi TK) w ramach 
Programu Dobrowolnych Odejść świadczą  
o dążeniu do sprzedaży tej spółki z minimalną 
ilością zatrudnionych.

Takie działania rodzą podejrzenia  
o możliwości wrogiego przejęcia ostatniego 
polskiego operatora w sektorze telekomu-
nikacyjnym przez firmy konkurujące z TK 
Telekom na tym rynku. Przypomnijmy, że TK 
Telekom jest operatorem telekomunikacyj-
nym, świadczącym usługi dla biznesu, admini-
stracji, operatorów telekomunikacyjnych, kolei  
i klientów indywidualnych. Spółka zarządza 
jedną z największych teleinformatycznych 
sieci w Polsce, liczącą blisko 30 000 km 
linii. Sieć łączy ponad 300 miejscowości oraz 
setki instytucji, przedsiębiorstw i domów. 
Właścicielem 100% udziałów w TK Telekom 
jest PKP S.A. Spółka powstała w 2001 roku  
w wyniku podziału PKP.

Sprzedać telekom 
zA bEzCEN

Od 5 lutego br. 
zaostrzył się protest 
w kolejowej (100% 
udziałów PKP S.A.) 
spółce TK Telekom. 

Przez całą noc 
z 5 na 6 lutego 
br. związkowcy 

oczekiwali na 
rozmowy 

z Zarządem 
w siedzibie Spółki 

w Warszawie, 
domagając się 
odstąpienia od 
szantażowania 

pracowników 
zwolnieniami.

Henryk Sikora
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rolnicy proteStują 
W kRAkOWIE

Adam gliksman

Już od godz. 11:00 przed Małopolskim 
Urzędem Wojewódzkim protestowało ponad 
100 rolników z całej Małopolski. Członkowie 
NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” 
przyjechali do Krakowa z całego regionu  
– z powiatów limanowskiego, nowosądeckie-
go, proszowickiego, wielickiego i innych. 

Protestujący – jak wyjaśniał Wojciech 
Włodarczyk, przewodniczący Małopolskiej 
Rady Wojewódzkiej NSZZ RI „Solidarność”, 
domagają się prawnego uregulowania zasad 
obrotu ziemią, a w szczególności zabez-
pieczenia przed wykupem jej przez cudzo-
ziemców. Rolnicy chcą także, by państwo 
polskie promowało rodzimych producentów 
i małe rodzinne gospodarstwa, które dziś 
są ofiarą politycznych decyzji związanych 
z obrotem produktami rolnymi. W efekcie 
straty ponoszą zarówno producenci zbóż, 
jak i mleka, trzody chlewnej, owoców, jak 
i warzyw. Wszystkie postulaty zostały spisa-
ne w petycji, którą przekazano Wojewodzie 
Małopolskiemu.

Rolnicy zwracali uwagę na zbyt dużą 
– ich zdaniem – różnicę w kwotach, jakie 

W dniu 3 lutego br. 
ponad 100 rolników 

z Małopolski 
demonstrowało 
przed Urzędem 
Wojewódzkim  
w Krakowie, 

domagając się 
podjęcia się przez 
rząd rozwiązania 

problemów polskiego 
rolnictwa. Pikieta 

w Krakowie 
była elementem 

ogólnopolskiej akcji 
protestacyjnej.

otrzymują za swoje produkty, w porównaniu 
do cen detalicznych w sklepach. W praktyce 
oznacza to bowiem, że najwięcej zarabiają 
nie producenci a pośrednicy. W wielu przy-
padkach rolnicy otrzymują poniżej 10% 
procent wartości produktów sprzedawanych 
w sklepach.

Podczas petycji głos zabrali również 
Jan Duda, członek Prezydium Zarządu Kra-
jowego NSZZ RI „Solidarność”, oraz Henryk 
Łabędź, wiceprzewodniczący Małopolskiej 
„Solidarności”, który zapewnił, że związek 
będzie wspierał rolników i że robotnicy, któ-
rzy nie tak dawno protestowali w kopalniach 
rozumieją zgłaszane przez rolników postula-
ty. „Wiemy, że za Waszym protestem stoi 
prawdziwe przywiązanie do Polski i do na-
szej ziemi. Nie damy się skłócić i będziemy  
z Wami. Dość mamienia nas obietnicami 
rozwiązania problemów, którymi tak napraw-
dę rząd zajmuje się tylko pod naciskiem 
protestów społecznych.”

Protestujący odśpiewali również kilka 
pieśni patriotycznych, oraz rozdawali prze-
chodniom jabłka.
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Kraków, 3 lutego 2015 r. 
Szanowna Pani 
Ewa Kopacz, Prezes Rady Ministrów

 
Petycja rolników zgromadzonych na akcji protestacyjnej 
zorganizowanej przez Małopolską Radę Wojewódzką 

NSZZ RI „Solidarność” na proteście 
w dniu 03.02.2015 r. w Krakowie

Szanowna Pani Premier,
Zwracamy się o podjęcie zdecydowanych działań  

w celu rozwiązania nabrzmiałych problemów w polskim 
rolnictwie, za które odpowiada Rząd.

Brak odpowiednich działań ze strony Rządu, brak 
realizacji rolniczych postulatów z roku 2013, jak również 
z 2014, a także brak reakcji na tegoroczne postulaty 
powoduje, że te problemy ciągle się nawarstwiają. Każda 
dziedzina produkcji rolnej, tj. zbóż, mleka, trzody chlewnej, 
owoców i warzyw jest w coraz gorszej sytuacji przez ten-
dencję wzrostową nieopłacalności, co powoduje na dzisiaj 
katastrofalną sytuację producentów rolnych.

My, zgromadzeni w dniu dzisiejszym na akcji protesta-
cyjnej, domagamy się zdecydowanej reakcji na nasze postu-
laty, nie tylko dla interesu rolników, ale też konsumentów  
a przede wszystkim dla Polski.

Nadmieniamy, że w pełni popieramy protesty „Soli-
darności” robotniczej, walczącej o ochronę miejsc pracy, 
które Rząd planuje zlikwidować między innymi w branży 
górniczej i kolejarskiej.

Żądamy:
1. Zawarcia porozumienia z rolnikami protestującymi  

w województwie zachodniopomorskim i kujawsko-pomor-
skim, przystępując do realizacji postulatów sprzed 3 lat. 

2. Całkowitego wstrzymania wyprzedaży ziemi ob-
cokrajowcom, renegocjując traktat akcesyjny w zakresie 

wolnego obrotu ziemią w Polsce, wydłużając na kolejne 
lata moratorium na sprzedaż ziemi: 

- przygotowania tarczy antykorupcyjnej w procesie 
gospodarowania ziemią Agencji Nieruchomości Rolnej,

- szybkiego przygotowania i przyjęcia rozwiązań praw-
nych wzorowanych na innych krajach UE uszczelniających 
proces obrotu ziemią rolną, która powinna trafić na powięk-
szenie gospodarstw rodzinnych, w tym regulacji zapobiega-
jących masowej wyprzedaży ziemi po 2016 r.

3. Podjęcia kompleksowych działań zmierzających 
do zapewnienia równych warunków konkurencji polskim 
rolnikom w Europie, między innymi poprzez wyrównanie 
poziomu płatności bezpośrednich. 

4. Wdrożenia programu naprawczego w zakresie po-
prawy na rynku trzody chlewnej, mleka, zbóż oraz owoców 
i warzyw. 

5. Dopuszczenia do swobodnego handlu produktami 
regionalnymi przez rolników, w tym producentów owoców 
miękkich, z dostosowaniem prawa do prawa unijnego, 
dotyczącego wyrobów spirytusowych i winiarskich, podobnie 
jak w krajach sąsiednich takich jak Słowacja, Czechy, Węgry, 
Austria. Jest to przede wszystkim szansą dla południowej 
Polski, gdzie występują rozdrobnione gospodarstwa rodzinne.

6. Zwiększenia przyznanego limitu paliwa rolniczego 
do hektara, zwłaszcza w terenach górskich oraz prowadzą-
cych produkcję zwierzęcą.

7. Likwidacji ograniczeń dostępu polskich produktów 
do sklepów sieci wielkopowierzchniowych, które w więk-
szości sprzedają produkty żywności z dużą zawartością 
wypełniaczy i związków chemicznych, wprowadzając kon-
sumentów w błąd.

Jeżeli nie będzie reakcji ze strony Rządu, przystąpimy 
do bardziej radykalnych form protestu w całym kraju.

Z poważaniem
Małopolska rada Wojewódzka NSZZ rI „Solidarność”
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Adam Zyzman O bEzpIECzNIEJSzE 
budowy

Celem konkursu „Buduj bezpiecz-
nie” jest promowanie firm zapewnia-
jących bezpieczne stanowiska pracy  
w czasie realizacji obiektów budowla-
nych, oraz upowszechnienie dokonań 
i rozwiązań stosowanych przez praco-
dawców budowlanych, które sprzyjają 
poprawie bezpieczeństwa pracy w bu-
downictwie w skali całego kraju. W kon-
kursie uczestniczą pracodawcy, którzy  
w trakcie jego trwania co najmniej za-
mkną etap stanu surowego. Ocena praco-
dawców zgłoszonych do konkursu doko-
nywana jest w trakcie realizacji budowy. 
Podstawą oceny są wyniki co najmniej 
dwóch kontroli, przeprowadzonych na 
zgłoszonych do konkursu budowach. Oce-
nie podlegają: opracowanie i realizacja 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 
zagospodarowanie placu budowy; ocena 
ryzyka zawodowego i informowanie o 
nim pracowników, a także podejmowanie 

5 lutego odbyło 
się posiedzenie 

Małopolskiej Rady 
ds. Bezpieczeństwa 

Pracy 
w Budownictwie 
działającej przy 

Okręgowym 
Inspektorze Pracy w 

Krakowie,
 w trakcie którego 

podsumowano 
wyniki konkursu 

„Buduj bezpiecznie”.

działań mających na celu zapobieganie 
zagrożeniom wypadkowym na budowie; 
koordynowanie i skuteczność nadzoru 
nad przestrzeganiem zasad i przepisów 
bhp przez wszystkie podmioty na budo-
wie; przestrzeganie zasad i przepisów 
bhp na budowie; stan wypadkowości  
w okresie trwania konkursu – wypadek 
ciężki, zbiorowy lub śmiertelny eliminuje 
z udziału w konkursie.

W roku 2014 do konkursu przystą-
piło pięciu pracodawców, spośród których 
pierwsze miejsce przyznano dwóm pra-
codawcom: Eiffage Polska Budownictwo 
Warszawa SA za przygotowanie i reali-
zację Zespołu Mieszkalno-Usługowego 
„Pod Wawelem” w Krakowie oraz Erbud 
SA Warszawa Oddział Rzeszów za przy-
gotowanie i realizację Ośrodka Psychia-
trycznego dla Szpitala Wojewódzkiego 
w Tarnowie. Drugie miejsce samodzielnie 
zajęła Skanska SA Warszawa Oddział Bu-
downictwa Inżynieryjnego w Krakowie za 
przygotowanie i realizację przebudowy 
linii kolejowej nr 97 na odcinku Stryszów 
- Zembrzyce. Miejsce trzecie przyznano 
dwóm pracodawcom: Enbud Sp. z o.o. 
Laskowa za przygotowanie i realizację 
budynku mieszkalno-biurowo-usługowego 
w Krakowie przy ulicy Piasta Kołodzieja 
oraz Firma Remontowo-Budowlana Adam 
Motłoch Sp. z o.o. Kraków za przygoto-
wanie i realizację osiedla „Krakowskie 
Przedmieście” w Wieliczce. 
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Dyplomy, statuetki i nagrody wręczał Okręgowy 
Inspektor Pracy w Krakowie Tadeusz Fic wraz z Kie-
rownikiem Prewencji Głównego Inspektoratu Pracy 
Arturem Sobotą oraz Przewodniczącym Rady Ma-
łopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 
Stanisławem Karczmarczykiem.

Spotkanie było też okazją do wręczenia dyplo-
mów pracodawcom uczestniczącym w programie 
prewencyjnym „Budowa. Stop wypadkom”. W akcji 
tej uczestniczyli: Progresbau Sp. z o.o. Kraków, Przed-
siębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Mariusz 
Bukowiec z Łapanowa, Wolszewski Sp. z o.o., Firma 
Konserwatorska Piotr Białko Sp. z o.o. oraz Przedsię-
biorstwo Budowlane Start.

W części roboczej posiedzenia Rady omówio-
no najważniejsze problemy bezpieczeństwa pracy 
w branży budowlanej. Przewodniczący Małopolskiej 
Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie, 
Zbigniew Majchrzak, pełniący jednocześnie funkcję 
przewodniczącego Sekretariatu Budownictwa i Prze-
mysłu Drzewnego NSZZ „Solidarność, zwrócił uwagę, 
że jednym z najważniejszych osiągnięć w ostatnim 
okresie w tej dziedzinie jest zawarcie porozumienia  
w sprawie minimalnej kosztorysowej roboczogodziny 
dla budownictwa, co powinno zakończyć dotychczaso-
wą politykę minimalizacji kosztów w procesie budow-
lanym kosztem płac pracowników i warunków pracy.

Wyższa płaca minimalna dla delegowanych
Polakom wysłanym do pracy za granicę przysługuje 

płaca minimalna, której wysokość określają zagraniczne 
układy zbiorowe pracy państwa przyjmującego. O ich 
prawa może występować tamtejszy związek zawodowy. 
W dn. 12 lutego br. Trybunał Sprawiedliwości Unii Euro-
pejskiej wydał korzystne orzeczenie dla polskich pracow-
ników budujących elektrownię atomową w Finlandii.

Problem dotyczył 186 pracowników zatrudnionych 
przez Elektrobudowę SA,  a następnie delegowanych 
do oddziału w Finlandii. Polscy pracownicy zorientowali 
się, że ich wynagrodzenie nie odpowiada standardom 
ustanowionym przez powszechnie stosowany w Finlan-
dii branżowy układ zbiorowy. Zwrócili się o pomoc do 
fińskiego związku zawodowego działającego w sektorze 
energii elektrycznej, by ten dochodził ich uprawnień 
przed sądem. Był to tzw. przelew wierzytelności, co 
oprotestował polski pracodawca wskazując, że jest to 
niezgodne z polskim kodeksem pracy. Fiński sąd zwrócił 
się zatem o wstępne rozstrzygnięcie  do Trybunału Spra-
wiedliwości UE.

„Sprawa dotyczy budowy elektrowni Olkiluoto, 
gdzie jak w soczewce skupiają się wszystkie unijne 
problemy związane z zagranicznymi pracownikami dele-
gowanymi. Fińskie związki zawodowe od 10 lat próbują 
tam zabezpieczyć godziwe warunki pracy i płacy dla 
robotników z kilkudziesięciu krajów” – mówi Sławomir 
Adamczyk, kierownik Działu Branżowo-Konsultacyjnego 

KK. Jest to niestety kolejny przypadek, że trzeba było 
„dyscyplinować” polskiego podwykonawcę próbującego 
oszczędzać na swoich pracownikach. W 2011 r. fińskie 
związki skutecznie walczyły o należne wynagrodzenia  
i podniesienie standardów bhp pracowników polskiej  
firmy KMW Engineering.

Trybunał uznał, że fiński związek mógł repre-
zentować interesy pracowników z Polski i nie istnieje 
żaden powód, który mógłby podważyć powództwo, 
jakie organizacja skierowała do sądu, a tym samym 
gwarantowane w Karcie prawo do skutecznego środka 
prawnego. Prawo właściwe dla umowy o pracę nie ma 
wpływu na wysokość płacy minimalnej. Sposób obliczenia 
stawki oraz kryteria tego obliczenia powinny należeć do 
kompetencji przyjmującego państwa członkowskiego,  
w tym wypadku Finlandii. Oznacza to, że zastosowanie 
będzie mieć powszechnie stosowany układ zbiorowy.   
„To rozstrzygnięcie potwierdza słuszność działań pro-
wadzonych od lat przez NSZZ „Solidarność”. Związek 
ma podpisanych wiele porozumień z zaprzyjaźniony-
mi organizacjami związkowymi działającymi w innych 
państwach. Dzięki nim polscy delegowani mogą liczyć 
na pomoc prawną na terenie kraju, w którym pracują” 
– stwierdza prof. Marcin Zieleniecki, ekspert NSZZ „So-
lidarność” w rozmowie z „Dziennikiem Gazetą Prawną”: 
„Rozstrzygnięcie TSUE przecina wszelkie wątpliwości co 
do legalności takiej współpracy” – dodaje.

hd, www.solidarnosc.org.pl
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Adam gliksman

Od kilkunastu tygodni przez Polskę 
przelewa się fala protestów pracowniczych. 
Determinacja coraz szerszych grup społecz-
nych pokazuje z jak wieloma problemami nie 
radzi sobie nasze państwo. Protestują jednak 
głównie ci, którzy są zorganizowani i nie boją 
się mówić o swoich obawach i o problemach. 
Ilu jest jednak tych, którzy nie mogą lub mają 
opory, by pokazać swoje niezadowolenie? Ilu 
jest tych, którzy nie wierzą, że ktoś na po-
ważnie zajmie się ich sytuacją i że coś może 
się zmienić? Związki zawodowe wierzą, że 
obecną tendencję można odwrócić i realnie 
pomóc polskim pracownikom. By tak się jed-
nak stało konieczna jest dobra wola i podjęcie 
rozmów przez rządzących. Tak się jednak nie 
dzieje. Styczniowy bój o zachowanie kopalń 
pokazał, że dzięki dialogowi nie trzeba wdra-
żać czarnego scenariusza przygotowanego 
przez rząd, sprowadzającego się do likwida-
cji kolejnych miejsc pracy. Sukces na Śląsku 
spowodował, że związki zawodowe zażądały 
od premier Ewy Kopacz rozpoczęcia negocjacji 
na temat licznych problemów społecznych, 
których lista zosta-
ła przedstawiona 
rządowi. Niestety 
premier polskiego 
rządu po raz kolej-
ny zlekceważyła te 
postulaty.

W związku 
z powyższym 19 
lutego br. związ-
kowcy w całej Pol-
sce wyszli jeszcze 
raz na ulice. Wśród 

problemy trzeba
rozwiązywać!

Ponad 500 
pracowników 

pikietowało 
w czwartek 19 

lutego pod Urzędem 
Wojewódzkim 
w Krakowie. 
W proteście 

zorganizowanym 
przez Małopolską 

„Solidarność” 
wzięli udział 

przedstawiciele 
wielu branż, którzy 

podkreślali, że 
rząd od wielu 

lat bagatelizuje 
problemy i nie 
stara się o ich 

rozwiązanie. Dlatego 
„Solidarność” 

domaga się 
podjęcia rozmów 

przez premier Ewę 
Kopacz na temat 
najważniejszych 

wyzwań społeczno-
ekonomicznych, 

przed którymi stoi 
Polska.

wielu miast i miejscowości, w których odbyły 
się tego dnia protesty, znalazł się również 
Kraków. Tutaj we wczesnych godzinach po-
łudniowych pod Pomnikiem Grunwaldzkim 
zaczęli gromadzić się związkowcy z „Solidar-
ności”, OPZZ, FZZ i „Solidarności” Rolników 
Indywidualnych, reprezentujący liczne branże 
z całej Małopolski.

Przed godz. 11:00 ponad 500 uczestni-
ków protestu ruszyło pod Urząd Wojewódzki, 
blokując na krótko przejazd ul. Basztową. Pod 
Barbakanem powiewały flagi i transparenty 
związkowców z Krakowa, Nowej Huty, Gorlic, 
Tarnowa, Wadowic, Libiąża i Nowego Sącza. 
Nie zabrakło pracowników oświaty i jednostek 
kultury, hutników, górników, pocztowców, 
kolejarzy, rolników i przedstawicieli innych 
zawodów.

Rozpoczynając pikietę przewodniczący 
Małopolskiej „Solidarności” Wojciech Grze-
szek przypominał o jej przyczynach: „To nasz 
protest wobec lekceważenia związków zawo-
dowych jako partnera społecznego przez rząd. 
Nie jest przypadkiem, że w naszej pikiecie 
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biorą udział przedstawiciele różnych związków zawodowych, 
które zjednoczyły się w walce o zmianę polityki społecznej 
prowadzonej przez obecny rząd”. 

Słowa  przewodniczącego potwierdziły kolejne wystą-
pienia przedstawicieli poszczególnych branż. Problemów 
poruszanych przez mówców było tak wiele, że trudno 
je przytaczać. Wspólnym mianownikiem ich wszystkich 
był jednak fakt, że kłopoty te nabrzmiewały od wielu lat  
i mimo licznych apeli związków zawodowych, rząd nie 
chciał się nimi zająć, odmawiając podjęcia dialogu, czego 
skutki widzimy dziś. 

Wśród najpoważniejszych zarzutów pod adresem rządu, 
protestujący wymieniali: brak dbałości o wysokość zarobków 
w Polsce, unikanie systemowych rozwiązań w poszczegól-
nych obszarach działania państwa, stałe pogarszanie jakości 
prawa pracy i osłabianie pozycji pracowników na rynku pra-
cy. Wszystkie postulaty zostały ujęte w petycji, którą pikie-
tujący chcieli przekazać wojewodzie małopolskiemu Jerzemu 
Millerowi. Do pikietujących – zamiast wojewody – wyszła 
dyrektor generalna Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego 
Małgorzata Bywanis-Jodlińska, co wzbudziło niezadowolenie 
zebranych, krzyczących „Gdzie jest Miller?!” Wyjaśnienia 
dyrektor urzędu, że wojewoda miał inne spotkania zostały 
przyjęte z dezaprobatą, a okrzyki „Miller kłamca!”, „Miller 
tchórz!”, „Miller zejdź do nas!” wypełniały ulicę Basztową 
i niosły się po krakowskich plantach. Kilkanaście minut póź-
niej wojewoda zaprosił do gabinetu delegację pikietujących 
na czele z przewodniczącym Małopolskiej „Solidarności” 
Wojciechem Grzeszkiem i podczas rozmowy zapowiedział 
przekazania postulatów protestujących do Kancelarii Prezesa 
Rady Ministrów.

W tym czasie pod urzędem głos zabierali kolejni 
mówcy. Agnieszka Morawiec, reprezentująca „Solidarność” 
nauczycielską, zwracała uwagę, że państwo nie traktuje 
dziś edukacji jako inwestycji, a jedynie patrzy na nią przez 

pryzmat doraźnych kosztów. Likwidacja kolejnych szkół 
powoduje, że placówki oddalają się od dzieci, które są zmu-
szone do dalekich dojazdów nawet do szkół podstawowych 
lub gimnazjalnych. A. Morawiec za bulwersującą uznała 
politykę rządu, która ma prowadzić do osłabienia pozycji 
nauczycieli w społeczeństwie. W propagandzie rządowej 
najpoważniejszym problemem szkolnictwa jest Karta nauczy-
ciela, a przecież to nic innego jak ponadzakładowy układ 
zbiorowy pracy i wszyscy powinni być zadowoleni.

Głos zabrał również Wojciech Włodarczyk, przewodni-
czący Rady Wojewódzkiej NSZZ RI „S”, który przypomniał, 
że kilkanaście dni wcześniej także rolnicy pikietowali pod 
urzędem. „Cieszy ta nasza jedność związkowa, bo interesy 
robotnika, rolnika czy naukowca są takie same. Szkoda, 
że musimy wychodzić na ulice, ale my nie dla przyjem-
ności tu przychodzimy.” – mówił. Przedstawiciel rolników 
przypomniał również o trwającym w tym dniu proteście  
w Warszawie, odnosząc się do uniemożliwiania przez wła-
dze zorganizowania protestu. „Dziś premier Kopacz blokuje 
powstanie zielonego miasteczka, a sama organizowała białe 
(w 2007 r. za rządów J. Kaczyńskiego – przyp. red.).”

W imieniu pracowników służby zdrowia głos zabra-
ła Danuta Kądziołka, przewodnicząca Regionalnej Sekcji 
Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność”, przypominając, że 
konstytucyjnym obowiązkiem państwa jest dbanie o zdrowie 
obywateli. Przedstawicielka służby zdrowia przypomniała 
też, że państwo jest wynikiem umowy między obywatelami 
i jest tworzone przez obywateli dla obywateli. D. Kądziołka 
odniosła się również do krytyki związków, którą wygłosił nie-
dawno poseł Stefan Niesiołowski, określając protestujących 
mianem trutni, pijawek i karykatury związków zawodowych: 
„Trzeba panu Niesiołowskiemu odpowiedzieć, że to nie my 
podpalamy Polskę, kiedy mówimy o problemach i bólach 
nas wszystkich. I to nie my jesteśmy karykaturą związków 
zawodowych, ale to właśnie rząd PO-PSL jest karykaturą 
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rządu, który Polskę sprowadził do karykatury państwa”.
O problemach swoich branż mówili również Roman 

Wątkowski, wiceprzewodniczący KRH NSZZ „Solidarność”, 
Ireneusz Dynowski z kolejarskiej „Solidarności”, Andrzej 
Rybicki, przewodniczący Sekcji Pracowników Kultury NSZZ 
„Solidarność”, Andrzej Piekarz, reprezentujący pocztowców 
oraz Henryk Łabędź, przedstawiciel Sekcji Metalowców. 
Niestety obraz, który wyłaniał się z ich przemówień jest 
smutny. Jak podkreślał H. Łabędź – dziś w Małopolsce ist-
nieje już tylko jeden zakład zbrojeniowy, choć jeszcze kilka 
lat temu było ich cztery. Na Poczcie pracę już straciło ok. 
25 tys. pracowników, a utrata zatrudnienia lub zmniejszenie 
poborów grozi kolejnym 50 tys. osób. Wszystko to dzieje 
się w sytuacji, w której rząd nie dba o narodowego opera-

tora pocztowego, choć w innych krajach rządy prowadzą 
zupełnie odwrotną politykę. I. Dynowski zwracał uwagę na 
potęgowane podziałami i przekształceniami w różne spółki 
problemy polskiej kolei, w wyniku których wraz z wzrostem 
ilości spółek rośnie ilość ich zarządów, a zmniejsza się liczba 
pracowników i składów na torach.

Pikieta, choć zakończyła się spokojnie, pokazała, że 
problemów w Polsce nie brakuje, a pracownicy muszą 
czuć się zaniepokojeni polityką rządu. Jak dało się usły-
szeć – była to ostatnia próba zwrócenia uwagi rządu na 
konieczność rozwiązywania żywotnych problemów Polaków. 
Taką ofertę związki zawodowe po raz ostatni kierują do 
rządu…
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Opłatek „Solidarności” w Nowym Sączu
Na tradycyjnym noworocznym opłatku „Soli-

darności” 24 stycznia br. spotkali się internowani 
i więźniowie polityczni, przedstawiciele środowisk 
opozycyjnych z lat 80. oraz dawni i obecni działacze 
i sympatycy „Solidarności”. Miejscem spotkania była 
sala Domu Katechetycznego w Parafii Najświętszego 
Serca Pana Jezusa (Kolejowej) w Nowym Sączu.

Uroczystość poprzedziła msza święta konce-
lebrowana pod przewodnictwem o. Antoniego Drą-
ga SJ z udziałem pocztów sztandarowych komisji 
zakładowych PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych 
w Nowym Sączu, NEWAG S.A., Nadleśnictwa Stary 
Sącz oraz Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy kościele 
NSPJ. Homilię wygłosił o. Antoni Drąg, duszpasterz 
świata pracy, pracujący obecnie w Bytomiu, a oprawę 
muzyczną zapewnili Stanisław i Tomasz Wolakowie. 
Spotkanie opłatkowe rozpoczął koncert kolęd i pa-
storałek w wykonaniu dziecięcego zespołu „Smerfy”, 
który wprowadził uczestników w świąteczny nastrój. 

Na zakończenie występu wszyscy, wraz z ze-
społem zaśpiewali kolędę „Wśród nocnej ciszy”.  
Życzenia noworoczne złożył wiceprzewodniczący Za-
rządu Regionu Małopolskiego Henryk Łabędź, który 
wręczył Andrzejowi Szkaradkowi, długoletniemu szefo-
wi sądeckiej „Solidarności”, odznakę i tytuł „Zasłużo-
ny dla NSZZ „Solidarność”, przyznane przez Krajowy 
Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”. 

Życzenia wszystkim zebranym składali także 
przewodnicząca Rady Miasta Nowego Sącza Bożena 
Jawor, senator RP Stanisław Kogut oraz o. Antoni Drąg 
SJ. Pisemnie przekazał życzenia świąteczne także 
poseł Piotr Naimski.

W atmosferze życzliwości zebrani dzielili się 
opłatkiem, składając sobie życzenia, rozmawiając  
i wspominając lata walki o wolną i niepodległą Polskę 
oraz dyskutując o obecnej sytuacji politycznej i proble-
mach współczesnego czasu.

grażyna Święs
Żoliborz

W dniach 31 stycznia – 1 lutego br. Małopolska 
„Solidarność” kolejny raz pełniła straż przy grobie 
błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. W skład 
straży tym razem weszli tarnowscy przedstawiciele 
młodzieży z Józefem Gądkiem na czele.

(al)

Gorlice
16 lutego br. w Domu Katechetycznym przy 

Bazylice Mniejszej w Gorlicach odbyło się spotkanie 
związkowe, w którym uczestniczyło około 70 przed-
stawicieli komisji zakładowych z powiatu gorlickiego. 
Swoją obecnością zaszczycił nas proboszcz bazyliki 
ks. Stanisław Ruszel oraz Prezydium Zarządu Regionu  
w składzie: Przewodniczący Wojciech Grzeszek, wraz 
z zastępcami Jerzym Smołą oraz Anną Skólską.

Atmosferę spotkania wzbogacił występ zespołu  
z Łużnej „Po wieczerzy”.

Krzysztof Kotowicz powitał zebranych, a następ-
nie oddał głos gospodarzowi auli Domu Katechetycz-
nego. Proboszcz Stanisław Ruszel w swej wypowiedzi 
nawiązał do wprowadzenia stanu wojennego. Zaape-
lował, aby mówić o tamtych czasach, gdyż zafundo-
wano nam zakłamaną historię. Młodzież szkolna dziś 
nie wie, w jaki sposób zginął ks. Jerzy Popiełuszko, 
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w jakich okolicznościach internowano i aresztowano 
obywateli. „Sam dziękuję Bogu, że żyję w czasach 
„Solidarności” i czasach Jana Pawła II.” Ksiądz pro-
boszcz stwierdził, że „Solidarność” jako jedyna orga-
nizacja związkowa broni Chrystusa. „Jeśli będziemy 
solidarni z Chrystusem, to będziemy solidarni z ludźmi. 
Musimy być solidarni wobec siebie, kochać człowieka, 
pomagać jeden drugiemu. To Solidarność upomina się 
o ludzi, ich warunki pracy, o święta kościelne jak np. 
Święto Trzech Króli, broni życia. To dzięki Solidarności 
na Ukrainie powstało wielkie dzieło – Dom Samotnej 
Matki, gdzie uratowano wiele istnień ludzkich.” Ksiądz 
proboszcz zwrócił uwagę, aby pilnować również tych, 
których wybraliśmy do władz różnego szczebla: „Dziś 
Solidarności jest bardzo trudno walczyć o pracowni-
ka, gdyż wprowadzono niesprzyjające akty prawne. 
Trudno jest również założyć organizacje związkową 
choćby w sklepach wielkopowierzchniowych, gdzie 
ludzie pracują za pół darmo. Musimy mówić głośno  
o złych warunkach pracy, o nieuczciwości pracodaw-

ców, o wykorzystywaniu pracowników. Solidarność to 
jest nie tylko, gdy nam jest dobrze, ale również gdy 
nam jest źle.”

W dalszej części spotkania głos zabrał Przewod-
niczący Zarządu Regionu Wojciech Grzeszek, który 
mówił o bieżącej sytuacji w kraju, o walce z Kościo-
łem, walce o Telewizję Trwam, o nagonce na Związek 
i o walce o wolne media. Przewodniczący nawiązał 
do 21 postulatów gdańskich. Przypomniał także, że 
w stanie wojennym za granice wyjechało milion Po-
laków, a obecnie już trzy miliony – w większości 
wykształconych młodych ludzi – wybrało emigrację:  
„Solidarność była potrzebna 35 lat temu, a teraz 
jest jeszcze bardziej potrzebna.” W zakładach jest 
coraz trudniej utrzymać zatrudnienie. Przewodniczący 
nawiązał do strajków górników, do sytuacji w szkołach 
i do zwolnień na poczcie. Trzeba docierać do społe-
czeństwa, by poszło do wyborów. Przewodniczący 
przedstawił stanowisko Zarządu Regionu z apelem 
o liczny i aktywny udział w wyborach prezydenckich 
i poparcie kandydatury Andrzeja Dudy – kandydata 
Prawa i Sprawiedliwości.

Następnie głos zabrał Jerzy Smoła, który podkre-
ślał, że obecnie trwa nagonka na związki zawodowe, 
a zwłaszcza Solidarność. Pracodawcy nie respektują 
ani kodeksu pracy ani ustawy o związkach zawodo-
wych. Natomiast rząd w ogóle się nie liczy z nami. 
Zaznaczył, że potrzeba nam ludzi młodych w związku. 
Skarbnik Anna Skólska m.in. podziękowała za syste-
matyczne odprowadzanie składek członkowskich.

W dalszej części spotkania Krzysztof Kotowicz za-
chęcił do zapisywania się na pikietę w Krakowie w dn. 
19 lutego pod Urzędem Wojewódzkim oraz zwrócił 
się o włączenie w akcję zbierania podpisów poparcia 
Andrzeja Dudy jako kandydata na Prezydenta RP. 

Nie zabrakło dyskusji na temat zbliżającej się 35. 
rocznicy powstania „Solidarności”. Wojciech Grzeszek 
poinformował, że tegoroczne regionalne obchody od-
będą się 29 sierpnia w Wieliczce w formie pikniku 
rodzinnego. U nas w Gorlicach świętować będziemy 
9 sierpnia br. 

kk
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Bieżanów
W dn. 19-20 lutego 2015 r. w Krakowie przy-

pomniano protest głodowy zorganizowany przez 
działaczy opozycji w 1985 r. Głównym punktem ob-
chodów była konferencja naukowa „Sen o wolności  
i głód nadziei. Wokół 30. rocznicy protestu głodowego  
w Krakowie-Bieżanowie”.

W dn. 19 lutego – 31 sierpnia 1985 r. w parafii 
pw. Narodzenia NMP w Krakowie-Bieżanowie trwała 
głodówka rotacyjna, podjęta przez przedstawicieli 
środowisk opozycyjnych i niepodległościowych. Protest 
stanowił wyraz sprzeciwu wobec represji w stosun-
ku do działaczy „Solidarności”, a także ataków na 
księży, wspierających opozycję. Opiekunem prote-
stujących był proboszcz parafii ks. Adolf Chojnacki.  
W proteście rotacyjnym, który początkowo miał trwać 
tydzień, a ostatecznie zakończył się po ponad sześciu 
miesiącach wzięło udział 371 osób z 63 miejscowości. 

Protest odbił się szerokim echem nie tylko  
w Krakowie, ale w całej Polsce i poza granicami 
kraju. Atmosferę tamtych dni przypomniała także 
wystawa, na której zgromadzono fotografie, orygi-
nalne pamiątki, w tym transparenty, oświadczenia 
i inne dokumenty. Przypomniano również nazwiska 
wszystkich uczestników protestu. Na sali nie zabrakło 
również dowodów wspierania strajkujących przez róż-
ne środowiska opozycyjne w całym kraju.

Podczas konferencji głos zabrali historycy, którzy 
przypomnieli sytuację społeczno-polityczną w Polsce 
w latach osiemdziesiątych, rolę Kościoła Katolickiego 
i jego relacje z opozycją w Małopolsce, a także wy-
głosili kilka referatów poświęconych samej głodówce 
i jej opiekunowi ks. Adolfowi Chojnackiemu. 

W drugim dniu konferencji głos zabrali uczestni-
cy głodówki, którzy wspominali tygodnie spędzone  
w bieżanowskim kościele 30 lat temu. W spotkaniach 
brali także udział przedstawiciele Małopolskiej „Soli-
darności” z przewodniczącym Wojciechem Grzeszkiem 
na czele. Podczas uroczystości odsłonięto również 
tablicę poświęconą ofiarom katastrofy smoleńskiej. 
Zawisła ona obok tablicy katyńskiej odsłoniętej 21 
lipca 1985 r.

Partnerem uroczystości była Małopolska „Soli-
darność”.
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