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Z wielkim smutkiem żegnamy zmarłego po ciężkiej chorobie 
w dn. 12 września 2016 r. 

ŚP
Wiesława Mazurkiewicza

Wieloletniego członka NSZZ „Solidarność” w Hucie im. Lenina 
(obecnie ArcelorMittal Poland)

Uczestnika strajków w 1981 r. i w 1988 r.
Internowanego w stanie wojennym

aktywnego Działacza podziemia antykomunistycznego
Odznaczonego Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski 

i Krzyżem Wolności i Solidarności
W osobie Wiesława Mazurkiewicza straciliśmy wspaniałego człowieka, 

który do końca życia był wierny ideałom „Solidarności”
Wojciech Grzeszek

przewodniczący Małopolskiej „solidarności”

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp. Marii Kalinowskiej
zakopiańskiej nauczycielki, wieloletniego członka NSZZ „Solidarność”, 

Przewodniczącej Pracowników Oświaty
NSZZ „Solidarność” w Zakopanem, 

członkini zarządu TG „Sokół” Gniazdo w Zakopanem.
Rodzinie i najbliższym składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Małopolska „solidarność”

Naszemu Koledze
Krzysztofowi Kotowiczowi

serdeczne wyrazy współczucia z powodu śmierci

Ojca
składają

koleżanki i koledzy 
z Małopolskiej „solidarności”
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Aktua lnośc i

Adam Gliksman

Gościem Zarządu Regionu był Hen-
ryk Łabędź, który w lipcu br. został Pre-
zesem Zarządu Zakładów Mechanicznych 
w Tarnowie i w związku z tym musiał 
złożyć rezygnację z funkcji pełnionych w 
„Solidarności”, w tym z członka Zarządu 
Regionu i funkcji z Wiceprzewodniczącego 
i Sekretarza. H. Łabędź podziękował za 
dotychczasową współpracę, podkreślając 
że wiele zawdzięcza „Solidarności”, do 
której należy od 1988 r. Henryk Łabędź 
przedstawił też pokrótce najważniejsze 
wyzwania, jakie stoją przed nim i swoje 
pomysły na rozwój tego znaczącego za-
kładu pracy jakim są ZM Tarnów.

W związku z tą rezygnacją na wnio-
sek Przewodniczącego Zarządu Regionu 

Z prac ZarZądu 
regionu

Wojciecha Grzeszka Zarząd powołał 
Adama Gliksmana na funkcję Sekretarza 
Regionu.

Przewodniczący ZR Wojciech Grze-
szek poinformował, że 21 paździer-
nika br. w Zakopanem odbędzie się  
I Sesja Zwyczajna X Walnego Zebrania 
Delegatów Regionu Małopolskiego NSZZ 
„Solidarność”. Będzie miała ona miejsce  
w połowie kadencji i będzie stanowiła 
okazję do podsumowania dwóch lat, któ-
re mijają od wyborów związkowych i do 
dyskusji nad planami i programem NSZZ 
„Solidarność” w najbliższych latach.

Zarząd powołał również Kapitułę 
nagrody Małopolskiej „Solidarności” im. 
Barbary Niemiec, której druga edycja 

Zakończeniu akcji 
zbierania podpisów 
pod obywatelskim 
projektem ustawy 

ograniczającej 
handel w niedziele, 

przygotowaniom do 
Walnego Zebrania 
Delegatów NSZZ 

„Solidarność” 
Regionu Małopolska 

oraz uzupełnieniu 
składu Prezydium 
było poświęcone 

powakacyjne 
posiedzenie 

Zarządu Regionu 
Małopolskiego NSZZ 
„Solidarność”, które 

odbyło się 
26 sierpnia br.

Plan szkoleń na II półrocze 2016 r.
Szkolenia wyjazdowe

Willa Salamandra, Krynica, ul. Ludowa 26
26-28 października – Ogólnozwiązkowe 
16-18 listopada – Zwolnienia grupowe + sposoby rozwiązy-
wania umów o pracę
7-9 grudnia –  Komunikacja w sytuacjach kryzysowych
14-16 grudnia – Negocjacje 
Cena szkolenia: 125 pln netto (153,75 pln brutto)

Szkolenia stacjonarne
Kraków, pl. Szczepański 5, sala 406

11-12 października – Stres w miejscu pracy
28 października – ZFŚS
4 listopada – Szkolenie dla skarbników kz
7-8 listopada – Ogólnozwiązkowe
22-23 listopada – Mobbing w miejscu pracy
5-6 grudnia – Profesjonalizm organizacji zakładowej
12 grudnia – ZFŚS 
Szkolenia są bezpłatne. 

Szkolenie sip
Willa Salamandra, Krynica, ul. Ludowa 26

19-21 października
Cena szkolenia: 800 pln netto (984 pln brutto).

Szkolenie sip
Kraków, pl. Szczepański 5, sala 406

30 listopada - 2 grudnia 
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 wypeł-
nionego i podpisanego formularza. Ilość miejsc ograniczona 
– decyduje kolejność zgłoszenia. Organizator zastrzega 
sobie prawo odwołania szkolenia w przypadku braku wy-
starczającej ilości zgłoszeń.

Więcej na stronie www.solidarnosc.krakow.pl w za-
kładce Szkolenia.
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Adam Gliksman 
jest absolwentem Uni-
wersytetu Jagiellońskie-
go w Krakowie i Uniwer-
sytetu Ekonomicznego 
w Poznaniu. Od 16 lat 
pracuje w Regionie Ma-

łopolskim NSZZ „Solidarność”, a od 6 lat jest członkiem 
Zarządu Regionu. Przez cały czas był związany z działem 
informacji i promocji, którym kieruje od 2002 r. Jest re-
daktorem naczelnym „Serwisu Informacyjnego Solidarność 
Małopolska” oraz Pełnomocnikiem ds. Szkoleń.

Jest członkiem zespołu ds. międzynarodowych Rady 
Dialogu Społecznego, a także wiceprezesem Stowarzyszenia 
ASEGE w Turynie, zrzeszającego regionalne organizacje 
związkowe i uniwersytety europejskie. W 2016 r. był dele-
gatem NSZZ „Solidarność” na 105. sesję Międzynarodowej 
Konferencję Pracy w Genewie, podczas której przewodniczył 
grupie pracowniczej z Polski.

Od 2002 r. regularnie bierze udział w licznych 
krajowych i międzynarodowych projektach badawczych, 
naukowych, edukacyjnych i kulturalnych. Jest autorem, 
współautorem i redaktorem licznych artykułów i książek 
poświęconych historii Małopolskiej „Solidarności”, m.in. 
„Kalendarium Małopolskiej Solidarności 1980-2005” (Kra-
ków 2005), „Leksykonu Ludzi Małopolskiej Solidarności” 
(Kraków 2012), „Zapisu zdarzeń” (Kraków 2015). Jest 
również inicjatorem utworzenia Małopolskiego Szlaku So-
lidarności.

Aktua lnośc i

odbędzie się w tym roku. Nagrody zostaną wręczone 
podczas Walnego Zebrania Delegatów NSZZ „Solidar-
ność” w październiku br. Nagrodą Małopolska „Soli-
darność” honoruje osoby i organizacje, które mogą 
poszczycić się dokonaniami w zakresie realizacji celów 
i zadań związku, wykazują się odpowiednią postawą 
moralną, popularyzują ideały „Solidarności”, a także 
charakteryzują się innowacyjnością prowadzonych 
działań. W skład kapituły weszli: Wojciech Grzeszek, 
Anna Skólska, Zdzisław Szczur, Adam Lach, Jerzy 
Smoła, Piotr Masłowski i Adam Gliksman.

Podczas obrad poruszono również sytuację  
w MOZ NSZZ „Solidarność” w Stalprodukt SA w Boch-
ni, ISS Facility Services, oraz w Małopolskiej Sekcji 
Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”.

Krzyż Kawalerski dla Stefana Kubowicza 
9 września 2016 roku w Sygneczowie miała miej-

sce uroczystość wręczenia Krzyża Kawalerskiego Orderu 
Odrodzenia Polski Stefanowi Kubowiczowi, wieloletniemu 
przewodniczącemu Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania 
NSZZ „Solidarność”, byłemu skarbnikowi Komisji Krajowej 
Związku, człowiekowi, który całe swoje życie poświęcił 
niesieniu pomocy drugiemu człowiekowi oraz idei Solidar-
ności. 

Prezydent RP, Andrzej Duda, uznając wybitne zasługi 
Stefana Kubowicza na rzecz rozwoju polskiej edukacji oraz 
krzewienia wartości chrześcijańskich, patriotycznych i oby-
watelskich, decyzją z dnia 6 maja 2016 roku przyznał mu 
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. 

W uroczystości, która ze względu na stan zdrowia 
kolegi Kubowicza, odbyła się w jego rodzinnym domu, udział 
wzięli: Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Woj-
ciech Kolarski, zastępca przewodniczącego Komisji Krajowej 
Jerzy Jaworski, przewodniczący Krajowej Sekcji Oświaty  
i Wychowania Ryszard Proksa, zastępca przewodniczącego 
KSOiW Henryk Ślusarski, członkowie Prezydium KSOiW 
Zbigniew Świerczek i Lesław Ordon, zastępca przewodniczą-
cego Regionu Małopolskiego Adam Lach oraz były zastępca 
przewodniczącego KSOiW Krzysztof Jędrzejczyk.

Spotkanie było także okazją do wręczenia Stefanowi 
Kubowiczowi przyznanych mu wcześniej wyróżnień: Zasłużo-
ny dla NSZZ „Solidarność” (przyznany przez XXVII Krajowy 
Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”), Honorowej Statuetki 
„Przyjaciel Oświaty” (przyznany przez Radę Krajowej Sekcji 
Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”) oraz statuetki 
„Zasłużony dla Regionu Małopolskiego” przyznanej przez 
Prezydium Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidar-
ność”.

Więcej na www.solidarnosc.gda.pl
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Aktua lnośc i

Z prac Prezydium ZRM
22 sierpnia – spotkaniem z aplikantami pracującymi  

w Sądzie Apelacyjnym w Berlinie rozpoczęła się 
seria wizyt młodych niemieckich prawników w sie-
dzibie Małopolskiej „Solidarności”. Młodzi praw-
nicy w ramach swojej aplikacji poznają sytuację 
społeczno-ekonomiczną krajów sąsiednich poprzez 
wyjazdy studyjne. Od ponad 16 lat wizyty w Polsce 
są połączone również ze spotkaniami z przedsta-
wicielami Małopolskiej „Solidarności”. Z wizytą  
w Krakowie pojawili się także młodzi prawnicy  
z Sądu Regionalnego w Lipsku (6 września) oraz 
Sądu Apelacyjnego w Berlinie (8 września).

28 sierpnia – odsłonięcie Pomnika Bibuły w Swojcza-
nach.

30 sierpnia – Wojciech Grzeszek, przewodniczący Ma-
łopolskiej „Solidarności” wziął udział w koncercie  
„Dziękujemy za Wolność” w NCK w Krakowie, 
podczas którego odznaczono przedstawicieli kultu-
ry niezależnej, zaangażowanych w działalność na 
rzecz NSZZ „Solidarność”.

31 sierpnia – obchody Dnia Solidarności i Wolności  
w Krakowie.

2 września – w siedzibie Małopolskiej „Solidarności” 
gościli przedstawiciele norweskiego związku za-
wodowego „Fagorbundet”, którzy spotkali się  
z Adamem Gliksmanem. Gości interesowała sytuacja 
na rynku pracy w Polsce, wsparcie państwa dla 
rodzin z małymi dziećmi i najważniejsze inicjatywy 
podejmowane przez NSZZ „Solidarność”.

2 września – na Pl. Szczepańskim gościli również człon-
kowie niemieckiego związku zawodowego Verdi, 
których interesowała głównie pomoc dla młodych 
pracowników wchodzących na rynek pracy, a także 
stanowisko NSZZ „Solidarność” wobec kwestii pra-
cowników delegowanych.

2 września – Małopolska „Solidarność” zaapelowała 
do Prezydent RP Andrzeja Dudy o zastosowanie 
prawa łaski względem Zygmunta Miernika, dzia-
łacza niepodległościowego i więźnia politycznego 
PRL, który przebywa obecnie w więzieniu, gdzie 
odbywa karę. 

 Przypomnijmy, że 5 czerwca 2013 r. podczas roz-
prawy w Sądzie Okręgowym w Warszawie sędzia 
Anna Wielgoglewska podzieliła pogląd psychiatrów, 
którzy uznali, że był szef MSW Czesław Kiszczak 
ze względu na stan zdrowia nie może być sądzony 
za przyczynienie się do śmierci dziewięciu górników 
kopalni „Wujek” w 1981 r. Sędzia prowadząca 
rozprawę przed podjęciem decyzji zarządziła prze-
słuchanie biegłych sądowych przy drzwiach za-
mkniętych, co spowodowało oburzenie zebranych 
na sali. Jednym z nich był Zygmunt Miernik, który 
rzucił w wychodzącą z sali rozpraw sędzinę tortem 
z bitą śmietaną. Dzięki decyzji sędziny Cz. Kiszczak 
nie został osądzony i skazany. Ukarać postano-
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Aktua lnośc i

wiono jednak Z. Miernika, który został skazany 
na 10 miesięcy pozbawienia wolności. 2 sierpnia 
2015 r. Z. Miernik zgłosił się do Zakładu Karnego  
w Wojkowicach, gdzie rozpoczął odbywanie kary.

 Wielu byłych działaczy opozycji nie kryje oburzenia 
wyrokiem sądu i apeluje do prezydenta Andrzeja 
Dudy o zastosowanie prawa łaski. Również Mało-
polska „Solidarność” zdecydowała się zaapelować 
do głowy państwa w tej sprawie. W liście skiero-
wanym do Prezydenta RP Przewodniczący Mało-
polskiej „Solidarności” Wojciech Grzeszek napisał 
m.in. „Emocjonalne zachowanie Zygmunta Miernika 
podczas rozprawy Czesława Kiszczaka nie może 
naszym zdaniem stać się przyczyną jego uwięzienia  
w wolnej Polsce. Wiemy, że wiele organizacji nie-
podległościowych wspiera apel do Pana Prezydenta 
w tej sprawie, dlatego mamy nadzieję, że podejmie 
Pan decyzję, która pozwoli na uwolnienie człowieka, 
który niemal całe swoje życie poświęcił na walkę 
z komunizmem.”

3 września – Wojciech Grzeszek i Adam Gliksman uczest-
niczyli w oficjalnym odsłonięciu pomnika „Niezłom-
nym – Ojczyzna” w Morawicy k. Krakowa. W. Grze-
szek otrzymał z rąk ks. Władysława Palmowskiego 
pamiątkowy medal w podziękowaniu za wsparcie 
budowy pomnika.

8-9 września – zastępca przewodniczącego Mało-
polskiej „Solidarności” Jerzy Smoła wziął udział  
w Warszawie w spotkaniu konsultacyjnym członków 
komitetów monitorujących regionalne programy ope-
racyjne. Tematem spotkania był program „Power”, 
którego celem jest wsparcie zatrudniania pracowni-
ków poniżej 29 roku życia.

12 września – Wojciech Grzeszek wziął udział w posie-

dzeniu kapituły konkursu „Małopolski Lider Przed-
siębiorczości Społecznej” organizowanego przez 
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie. 
Celem konkursu jest promocja przedsiębiorczości 
społecznej i wsparcie małopolskich przedsiębiorstw 
społecznych. 

13 września – członkowie Prezydium ZR na czele  
w Wojciechem Grzeszkiem spotkali się w Zakopa-
nem z Burmistrzem Zakopanego Leszkiem Dorulą 
oraz ze Starostą Tatrzańskim Piotrem Bąkiem i Wi-
cestarostą Tatrzańskim Jerzym Zacharką. Tematem 
rozmów były przygotowania do Walnego Zebrania 
Delegatów NSZZ „Solidarność”, które odbędzie się 
21 października br. w Zakopanem oraz sytuacja na 
zakopiańskim rynku pracy.

16 września – na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie 
odbył się pogrzeb Wiesława Mazurkiewicza, działa-
cza „Solidarności” w Hucie im. Lenina, uczestnika 
strajków w 1981 i 1988 r., internowanego w stanie 
wojennym.

16-17 września – w Krakowie odbyły się obchody 77. 
rocznicy agresji Związku Sowieckiego na Polskę  
i Dnia Sybiraka. W uroczystościach w Bazylice Ma-
riackiej, pod Krzyżem Katyńskim i na Cmentarzu 
Rakowickim wziął udział Przewodniczący Małopol-
skiej „Solidarności” Wojciech Grzeszek.

19 września – Przedstawiciele „Dziadów Kultury” oraz 
Przewodniczący Małopolskiej „Solidarności” Woj-
ciech Grzeszek spotkali się w Marszałkiem Mało-
polskim Jackiem Krupą i członkiem Zarządu Wo-
jewództwa Leszkiem Zegzdą. Tematem spotkania 
była podwyżka płac pracowników instytucji kultury 
w Małopolsce.
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Aktua lnośc i

19 września – w siedzibie wadowickiej Delegatury Ku-
ratorium Oświaty w Krakowie odbyło się spotkanie 
przedstawicieli prezydium ZRM Zdzisława Szczura  
i Adama Gliksmana z nową dyrektor Marią Nit-
ką, poświęcone IV edycji projektu edukacyjnego 
„Szlakiem Małopolskiej Solidarności”. W bieżącej 
edycji planowane jest urozmaicenie konkursów dla 
uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, 
a także wprowadzenie zajęć dla nauczycieli poświę-
conych historii NSZZ „Solidarność”.

21 września – w Krakowie odbyło się posiedzenie Rady 
Dialogu Społecznego z udziałem przewodniczące-
go Wojciecha Grzeszka i zastępcy przewodniczą-
cego Jerzego Smoły. Tematem obrad był projekt 
nowelizacji ustawy o informowaniu pracowników  
i przeprowadzaniu z nimi konsultacji, kwestie 
podatkowe, oraz prace zespołów problemowych.  
W Radzie Dialogu Społecznego powstały m.in. ze-
społy: ds. bezpieczeństwa publicznego, ds. edukacji, 
ds. budownictwa i infrastruktury, ds. komunikacji  
i transportu i ds. polityki społecznej.

21 września – Jerzy Smoła wziął udział w posiedzeniu 
Powiatowej Rady Zatrudnienia Powiatu Krakow-
skiego.

22 września – Przewodniczący Wojciech Grzeszek  
i sekretarz Adam Gliksman spotkali się w dyrekto-
rem Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie dr. 
hab. Filipem Musiałem. W. Grzeszek w imieniu 
Małopolskiej „Solidarności” złożył gratulacje nowe-
mu dyrektorowi, a także wyraził nadzieję na dalszą 
dobrą współpracę między „Solidarnością” a IPN  
w kwestii upowszechniania wiedzy o „Solidarności” 
i realizacji innych inicjatyw edukacyjno-kulturalnych.

24 września – w Bochni odbył się Memoriał Szachowy 
im. Zdzisława Rybki.

24 września – w Zakopanem odbył się pogrzeb Marii 
Kalinowskiej, zakopiańskiej nauczycielki, wielolet-
niego członka NSZZ „Solidarność”, Przewodniczącej 
Pracowników Oświaty NSZZ „Solidarność” w Zako-
panem oraz członkini zarządu TG „Sokół” Gniazdo 
w Zakopanem.

25 września – na Groniu Jana Pawła II odbyła się 
msza św. w intencji Ojczyzny i NSZZ „Solidarność”  
z udziałem licznych przedstawicieli związku.

Apel do mieszkańców Małopolski o udział  
w I Małopolskim Marszu dla Życia i Rodziny

W imieniu organizatorów pierwszego Małopolskiego Marszu 
dla Życia i Rodziny serdecznie zapraszam wszystkich mieszkań-
ców Małopolski do wzięcia w nim udziału.

Marsz odbędzie się w niedzielę 9 października i rozpocznie 
się o godz. 10.00 uroczystą Mszą Świętą koncelebrowaną pod 
przewodnictwem J. Em. ks. kard. Stanisława Dziwisza w Sanktu-
arium Świętego Jana Pawła II w Krakowie – Łagiewnikach.

Po zakończeniu Mszy Świętej wyruszymy z relikwiami Św. 
Jana Pawła II – największego obrońcy życia człowieka – do 
kościoła św. Wojciecha na Rynku Głównym. Dla osób starszych, 
rodzin z małymi dziećmi przewidziano krótszą trasę: z kościoła 
św. Józefa w Rynku Podgórskim, w którym odprawiona zostanie 
Msza Święta o godz. 10.30.

Marsz odbędzie się pod hasłem „Życiu – tak!” i jest waż-
nym elementem obchodzonych od wielu lat w Krakowie Dni Jana 
Pawła II. Szczególne słowa zaproszenia kieruję do młodzieży, 
rodzin wielodzietnych, pracowników Służby Zdrowia, honoro-
wych krwiodawców, strażaków i wszystkich członków organizacji  
i stowarzyszeń (nie tylko katolickich) z całej Małopolski.

Honorowy patronat nad Marszem objęli: J. Em. ks. kard. 
Stanisław Dziwisz – metropolita krakowski i Józef Pilch – wo-
jewoda małopolski.

Niech udział w tym marszu będzie wyrazem naszego zdecy-
dowanego poparcia dla skutecznej ochrony życia każdego – bez 
wyjątku – człowieka od poczęcia po naturalny kres.

W imieniu organizatorów zapraszam
Grażyna kominek

prezes Zarząd Diecezjalnego instytutu
Akcji katolickiej Archidiecezji krakowskiej

PS. Szczegółowy program Marszu oraz dokładna trasa 
przejścia są dostępne na stronie internetowej: www.akr.diecezja.
pl oraz w mediach katolickich.
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W Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej 
w Krakowie i w kilku muzeach już od ponad 
roku trwa spór zbiorowy pracowników z dy-
rekcjami. Kulminacją działań były majowe 
akcje protestacyjne, przeprowadzone w czasie 
dwóch ostatnich lat podczas Nocy Muzeów.  
W tym rok akcja pracowników instytucji kul-
turalnych, określających siebie mianem „Dzia-
dów Kultury” miała charakter ogólnopolski.

Celem działań protestacyjnych było i jest 
zwrócenie uwagi na wieloletnią dyskrymina-
cję płacową pracowników instytucji kultury.  
W wyniku przeprowadzonej kampanii, w 
ramach której odbywały się również pikiety 
Sejmik Województwa Małopolskiego w lip-
cu 2015 r. zatwierdził zwiększenie budżetu 
instytucji kultury o środki pozwalające na 
dokonanie pewnych regulacji płac. Jednak 
zdaniem przedstawicieli Dziadów Kultury 
działania te, choć idą w dobrą stronę i czę-
ściowo wychodzą naprzeciw formułowanym 
żądaniom, są jednak niewystarczające. Pra-
cownicy podnoszą problem, że środki te nie 
zniwelują skutków wieloletniej dyskryminacji 
płacowej tej grupy zawodowej. W związku 
z tym pracownicy żądają podniesienia płac 
o 500 zł oraz domagają się opracowania 
planu naprawczego na lata 2016-2018, który 
powinien zakładać sukcesywne podnoszenie 
wynagrodzenia. Zdaniem pracowników śred-
nie wynagrodzenie w instytucjach kultury do 
końca 2018 r. powinno osiągnąć poziom ok. 
4597 zł, tj. kwotę podaną przez byłego już 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Bogdana Zdrojewskiego, jako średnią wyso-
kość miesięcznych wynagrodzeń osobowych 
w instytucjach kultury podległych MKiDN  
w 2013 r.

Temu tematowi było poświęcone spotka-
nie w dn. 19 września 2016 r. w Urzędzie 
Marszałkowskim Województwa Małopol-

SzpAlER MIlCzENIA

Nietęgie miny mieli 
członkowie Komisji 

Kultury Sejmiku 
Województwa 

Małopolskiego, 
których w murach 

Wojewódzkiej 
Biblioteki 

Pedagogicznej 
w Krakowie 

milcząco przywitali 
pracownicy instytucji 

kultury z naszego 
województwa.

skiego z udziałem marszałka Jacka Krupy 
i przedstawicieli Ogólnopolskiego Komitetu 
Protestacyjnego Dziady Kultury i Sekcji Kul-
tury NSZZ „Solidarność”, wspieranych przez 
Przewodniczącego Małopolskiej „Solidarności” 
Wojciecha Grzeszka. Pracownicy instytucji kul-
turalnych województwa małopolskiego zwró-
cili się po raz kolejny bezpośrednio do mar-
szałka, bowiem nie zgadzają się ze zdaniem 
Leszka Zegzdy, członka Zarządu Wojewódz-
twa, który uważa, że adresatem postulatów 
pracowników są dyrektorzy poszczególnych 
placówek. Trudno zgodzić się jednak z tym 
punktem widzenia, skoro dyrektorzy w więk-
szości mogą jedynie obracać się w ramach 
skromnych środków przeznaczanych przez 
organizatorów ich instytucji. Protestujący pra-
cownicy jasno mówią: „Jesteśmy odsyłani: 
dyrektorzy kierują nas do Marszałka, a on 
do dyrektorów i stąd od pewnego czasu trwa 
pat w negocjacjach. Dialog ogranicza się do 
wymiany korespondencji z urzędem, która 
zawiera nie do końca akceptowalną przez 
nas argumentacją Leszka Zegzdy.”

Chcąc wyjść z tego impasu NSZZ 
„Solidarność” przygotował na spotkanie  
z władzami województwa propozycje, które 
pozwoliłyby na zbliżenie stanowisk. Nieste-
ty, podczas rozmów przedstawicieli Dziadów 
Kultury z Jackiem Krupą strona samorządowa 
oficjalnie przyznała, że w tym roku nie znaj-
dzie pieniędzy na wyrównanie wieloletnich 
zaległości w wynagrodzeniach w protestują-
cych instytucjach.

Rozgoryczenie Dziadów Kultury było tak 
duże, że chcąc przypomnieć o swych mar-
nych zarobkach i dać wyraz niezadowoleniu 
z braku postępów w rozmowach, pracownicy 
instytucji kultury zorganizowali 20 września 
br. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej  
w Krakowie szpaler milczenia. W tym bowiem 

Andrzej rybicki
Jacek szczęsnowicz
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dniu w tej szacownej instytucji odbywały się obrady Komisji 
Kultury Sejmiku Wojewódzkiego.

Członkowie Komisji na czele z przewodniczącym Je-
rzym Fedorowiczem zostali – niespodziewanie dla nich 
- powitani w budynku milczącym szeregiem osób z trans-
parentami i hasłami przypominającymi o niskich pensjach 
bibliotekarzy i muzealników („Bibliotekarz nie mól, książek 
nie je”, „Kraków – miasto literatury, bibliotekarz – Dziad 
Kultury”, „Witamy tylko solą, bo na chleb nas nie stać”). 
Samorządowcy mieli okazję obejrzeć plansze trzymane 
przez protestujących z reprodukcjami fotografii przedstawia-
jące dziadów proszalnych i biedotę, pochodzące ze zbiorów 
małopolskich muzeów, symbolizujące obecne ubóstwo pra-
cowników kultury.

Członkowie komisji otrzymali specjalnie dla nich przy-
gotowane ordery wykonane z pasków z pensją bibliote-
karzy oraz okolicznościowe dyplomy dla „NiezaRadnych  
w kulturze” w uznaniu ich licznych zasług w optymalizacji 
kosztów funkcjonowania instytucji kultury w Wojewódz-
twie Małopolskim, w tym skutecznego zamrożenia płac 
pracowników. Ordery i dyplomy wręczali przedstawiciele 
Dziadów Kultury – Andrzej Rybicki, przewodniczący Rady 
Sekcji Pracowników Muzeów i Instytucji Ochrony Zabytków 
NSZZ „Solidarność” Region Małopolska, Jacek Szczęsno-
wicz, wiceprzewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ 
„Solidarność” Pracowników Bibliotek Publicznych Region 
Małopolska oraz Grzegorz Graff, przedstawiciel muzeów. 
Protestujących pracowników ponownie wsparł swoją obec-
nością przewodniczący Małopolskiej „Solidarności” Wojciech 
Grzeszek.

Leszek Zegzda po raz kolejny poinformował, że nie 
ma środków na od lat oczekiwaną regulację wynagrodzeń, 
ponieważ obecnie planowane jest utworzenie Centrum Mu-
zyki w Krakowie. Grzegorz Graff z Muzeum Etnograficznego 
w Krakowie zauważył jednak, że w tej chwili potrzebne są 
inwestycje w ludzi, a nie w kolejne gmachy.

Dziady Kultury ponownie przypomniały, że sytuacja 
finansowa w instytucjach pozostających w sporze zbiorowym 
jest zła już od wielu lat (np. pensja bibliotekarza z 18-letnim 
stażem w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej wynosi dziś 
1783 zł netto, zarobki wielu pracowników oscylują wokół 
płacy minimalnej, czyli ok. 1360 zł).

Liczna obecność pracowników biblioteki i muzeów 
podczas wtorkowego happeningu świadczy o ich ogromnej 
determinacji. Bibliotekarze i muzealnicy nie są grupą zawo-
dową, która jest skłonna do protestów. Teraz jednak mówią 
– ile można czekać na poprawę sytuacji? „Jestem tu, bo 
uważam, że każdy powinien być godnie wynagradzany 
za swoją pracę – czy to dyrektor biblioteki, bibliotekarz 
czy wreszcie pani sprzątająca. Biblioteka wszystkich tych 
osób tak samo potrzebuje i bez żadnej z nich nie będzie 
mogła efektywnie funkcjonować. Najszybciej czytelnicy od-
czują jednak brak bibliotekarza i nieporządek w budynku”  
– zauważyła jedna z protestujących.

„Mamy nadzieję, że nasz happening przemówi do 
wyobraźni uczestników komisji i osób zarządzających 
małopolską kulturą” – komentował Jacek Szczęsnowicz  
z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie.

Więcej informacji oraz materiały, zdjęcia do pobierania 
i dzielenia się na www.dziadykultury.wordpress.com.
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Pół miliona Polaków za wolną niedzielą
Ponad 500 tys. Polaków poparło obywatelski pro-

jekt ograniczenia handlu w niedziele. 2 września listy 
z podpisami przekazane zostały Marszałkowi Sejmu 
Markowi Kuchcińskiemu. Teraz projektem ustawy musi 
zająć się Sejm. „Pracownicy handlu czekają, by ta 
ustawa weszła w życie jak najszybciej” - mówił Alfred 
Bujara, szef handlowej „Solidarności” i przewodni-
czący Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej podczas 
składania podpisów w Sejmie. 

Przewodniczący handlowej „Solidarności” podkre-
ślił, że zebranie tak dużej liczby podpisów jest wielkim 
sukcesem wszystkich środowisk, które zaangażowały 
się w tę inicjatywę. „Ta ustawa ma poparcie społecz-
ne. Polacy chętnie podpisywali się pod projektem,  
a jeszcze chętniej robili to sami pracownicy handlu. 
Oni są przeciążeni pracą, już nawet nie chcą dodatku 
za pracę w niedziele. Chcą ten dzień spędzać z rodzi-
nami” – powiedział Alfred Bujara. 

Zaznaczył też, że ograniczenie handlu w niedziele 
nie będzie oznaczało zwolnień pracowników sieci han-
dlowych, ponieważ niedobory kadrowe w tej branży 
sięgają ok. 20 proc.: „Brakuje pracowników w handlu. 
8 lat kryzysu spowodowało, że pracodawcy zaniżyli 
koszty osobowe. Dzisiaj jeden pracownik wykonuje 
czynności, które wcześniej należały do obowiązków 
trzech osób” – dodał. 

Zaprzeczył też informacjom jakoby ograniczenie 
handlu w niedziele miało spowodować spadek obro-
tów sieci handlowych. W ocenie Komitetu Inicjatywy 
Ustawodawczej wzrosną one o ok. 5 proc., ponieważ 
ludzie będą robili zakupy na zapas. 

Bujara przypomniał, że przedstawiciele partii 
rządzącej wielokrotnie popierali ograniczenie han-
dlu w niedziele. Marszałek Sejmu Marek Kuchciń-
ski zapewnił, że uczyni wszystko, by Sejm zajął się 
obywatelskim projektem ustawy. Podczas rozmowy  
z przedstawicielami Komitetu Inicjatywy Ustawodaw-
czej zapowiedział, że pierwsze czytanie projektu od-
będzie się w Sejmie już w październiku. 

2 września upłynął przewidziany przepisami 
termin na złożenie projektu ustawy. By zajął się nim 

Sejm Komitet powinien zebrać minimum 100 tys. 
podpisów. Inicjatorem obywatelskiego projektu ustawy  
o ograniczeniu handlu w niedziele jest Krajowy Sekre-
tariat Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ Solidarność.  
W skład komitetu obok Solidarności weszły inne związ-
ki zawodowe, organizacje zrzeszające pracodawców  
z branży handlowej oraz stowarzyszenia i organizacje 
społeczne, w tym m.in. Związek Rzemiosła Polskiego, 
Akcja Katolicka, Polska Izba Paliw Płynnych i Polska 
Grupa Supermarketów. 

W projekcie znalazły się liczne wyjątki dopusz-
czające handel w niedziele. Ma on być możliwy m.in. 
na stacjach benzynowych, w piekarniach, sklepach 
usytuowanych na dworcach kolejowych i lotniskach czy 
w kioskach z prasą. Otwarte w niedziele będą mogły 
być również małe, osiedlowe sklepy pod warunkiem, 
że sprzedaż będą prowadzili ich właściciele. Projekt 
zakłada też m.in. ustanowienie siedmiu tzw. niedziel 
handlowych w ciągu roku. Sklepy mają być czynne 
m.in. w niedziele poprzedzające Boże Narodzenie oraz 
Wielkanoc oraz w okresach, w których organizowane 
są wyprzedaże.

21 września br. Marszałek Sejmu RP Marek Kuch-
ciński przekazał projekt Ustawy o ograniczeniu handlu 
w niedziele do pierwszego czytania, które będzie 
miało miejsce 4 października 2016 r.

Serdecznie dziękuję wszystkim naszym członkom 
i sympatykom za zaangażowanie w akcję zbierania 
podpisów pod obywatelskim projektem ustawy mającej 
na celu ograniczenie handlu w niedzielę.

Wojciech Grzeszek
przewodniczący Zarządu regionu Małopolskiego nsZZ „solidarność”
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Prezydium KK o rządowym projekcie ustawy 
o związkach zawodowych

Obradujące w Warszawie 14 września br. prezydium 
Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” pozytywnie oceniło 
kierunek proponowanych zmian w rządowym projekcie 
ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych. 
Jednocześnie Związek oczekuje, że w projekcie zostaną 
uwzględnione postulaty wynikające ze stanowiska „So-
lidarności”.

Związek przyjmuje, że zmiany wynikają z koniecz-
ności zmiany stanu prawnego w związku z wyrokiem 
Trybunału Konstytucyjnego, a także są podyktowane 
koniecznością realizacji rekomendacji Międzynarodowej 
Organizacji Pracy, które zostały wydane wobec Polski 
w 2013 r. na skutek skargi „Solidarność” w kontekście 
ochrony działaczy związkowych. Część propozycji zawar-
tych w dokumencie ma charakter porządkujący, w części 
natomiast stanowią inicjatywę własną rządu.

Prezydium KK dobrze ocenia próby dostosowania 
treści ustawy do Konstytucji RP i wiążących Polskę umów 
międzynarodowych. Ponadto uważa za godne poparcia 
także propozycje uporządkowanie dialogu na poziomie 
zakładu pracy poprzez wzmocnienie organizacji repre-
zentatywnych oraz wprowadzenie zasady pojedynczego 
wliczania osób należących do kilku organizacji związko-
wych dla potrzeb określenia liczebności organizacji.

Jednak niepokój Związku budzi brak reakcji strony 
rządowej na postulaty wynikające z opinii NSZZ „Solidar-
ność” oraz ze Wspólnego Stanowiska Strony Związkowej 
z dnia 7 czerwca 2016 r. „Solidarność” oczekuje, że 
postulaty te zostaną uwzględnione w projekcie.

„Solidarność” pozytywnie ocenia, że w dokumencie 
wprowadzono następujące wykroczenia: brak zawiado-
mienia w terminie właściwego sądu o zmianie statutu, 
przeznaczenie dochodu z działalności gospodarczej pro-
wadzonej przez związek zawodowy na cele niesłużących 
realizacji zadań statutowych związku lub dzielenie go 
pomiędzy członków związku oraz podawanie informacji 
o wyższej liczbie członków organizacji związkowej niż 
wynikająca ze stanu faktycznego w celu uzyskania okre-
ślonych uprawnień. 

Jednocześnie „Solidarność” stanowczo protestuje 
przeciwko niedokonaniu wnioskowanej przez stronę 
związkową i akceptowanej przez stronę pracodawców 

zmiany polegającej na uzupełnieniu zapisu artykułu 27 
o zwrot „jednostki sektora finansów publicznych” umoż-
liwiłaby zaprzestanie ewidentnej dyskryminacji organiza-
cji związkowych działających przykładowo na wyższych 
uczelniach, lub w Polskiej Akademii Nauk, w odniesieniu 
do ich możliwości reprezentowania zbiorowych interesów 
pracowników.  

Poważne zastrzeżenia związkowców budzi brak 
określenia bazy (mianownika), od której liczona będzie 
liczba członków związku na potrzeby stwierdzenia jego re-
prezentatywności. Związek widzi potrzebę wprowadzenia 
zapisu, że na wniosek zakładowej organizacji związkowej 
pracodawca w terminach wskazanych (proponujemy 31 
grudnia oraz 30 czerwca) informuje o liczbie zatrudnio-
nych na ten dzień pracowników oraz osób świadczących 
osobiście pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie 
niż stosunek pracy. Osoby świadczące pracę za wynagro-
dzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które 
mogą stanowić minimalny skład organizacji zakładowej 
byłyby liczone do „bazy”. 

Wątpliwości „Solidarności” wzbudza obecna treść 
art. 28 ustawy o związkach zawodowych, ponieważ 
przesłanka tajemnicy przedsiębiorstwa jest w projekcie 
bardzo szeroka i pracodawca może łatwo uchylić się od 
ujawnienia związkowi wielu istotnych dla jego działalności 
informacji. W dodatku na postanowienie sądu w tym 
zakresie nie miałoby przysługiwać zażalenie. Klauzula 
powinna być węższa, np. gdyby ujawnienie takich in-
formacji miało naruszyć szczególnie istotne tajemnice 
przedsiębiorstwa oraz jeśli pracodawca uzasadni swoje 
żądanie. Dodatkowo należy wprowadzić regulację, która 
wprost zwalniałaby związek zawodowy od ponoszenia 
kosztów sądowych.

Jednocześnie Prezydium KK zwraca uwagę, że 
w dotychczasowych dyskusjach nie była podnoszona 
kwestia pracowników tymczasowych. Przysługuje im 
pełne prawo koalicji, ale w świetle obowiązujących  
i proponowanych zmian do przepisów ustawy o związkach 
zawodowych zakładem pracy dla pracowników tymcza-
sowych jest agencja pracy tymczasowej. Jednakże re-
alne interesy pracowników tymczasowych związane są  
w większej mierze z pracodawcą użytkownikiem, niż  

dokończenie na str. 14
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Konferencja Metalowców z Polski i Niemiec
W dniach 18-19 sierpnia 2016 r. w Gdańsku  

w historycznej Sali BHP byłej Stoczni Gdańskiej odbyło 
się wspólne spotkanie przedstawicieli Rady Sekreta-
riatu Metalowców NSZZ „Solidarność” z niemieckimi 
związkowcami z IG Metall oraz przedstawicielami Kon-
federacji Metalowców zrzeszonej w OPZZ. Wszystkie 
trzy centrale były reprezentowane przez najwyższe 
swoje władze z przewodniczącymi na czele.

W spotkaniu wzięli także dział członkowie Prezy-
dium Komisji Krajowej NSZZ „S”, Przewodniczący Za-
rządu Regionu Gdańskiego NSZZ „S”, Przewodniczący 
Sekcji Młodych „S”, IG Metall i OPZZ, przedstawiciele 
Fundacji Friedricha Eberta oraz Szef Działu Rozwoju 
NSZZ „S”.

Na początku spotkania o historii Sali BHP opo-
wiedział jej kustosz i opiekun, mówiąc o roli, jaką 
spełniła w latach 80. oraz podkreślając że jest to 
jedyny w świecie taki obiekt należący do związku 
zawodowego, który jest wpisany na Światową Listę 
Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.

Podczas spotkania ponownie omówiono szcze-
gółowo struktury powyższych związków zawodowych 
oraz zasady ich finansowania.

B. Szozda oraz H. Nakonieczny omówili obecną 
sytuację polityczną i ekonomiczną w kraju, oraz za-
sady działania Rady Dialogu Społecznego i pierwsze 
efekty jej prac.

Przedstawiciele IG Metall mówili o obecnej sytu-
acji ekonomicznej i politycznej w Niemczech, podkre-
ślając że w przyszłym roku rozpocznie się kampania 
wyborcza do Bundestagu. Przedstawili również priory-
tety w Układach Zbiorowych Pracy, mówiąc że także 
w Niemczech są problemy z umowami o pracę, z tzw. 
„śmieciówkami”, umowami o dzieło, itp. Omówili 
działania inicjatywy „Przyszłość przemysłu” i o dal-
szych działaniach Związku.

Podczas dwudniowego spotkania bardzo dużo 
mówiono o rozwoju związków zawodowych, o spo-
sobach działania na rzecz rozwoju związków zawo-
dowych oraz na rzecz inicjatyw inspirujących młodych 
ludzi do wstępowania w szeregi związków zawodo-

wych. Jak zauważono – w Niemczech a szczególnie  
w Polsce – związki zawodowe (czytaj związkowcy) są 
coraz „starsze”. Przedstawiciel młodego pokolenia IG 
Metall (25 lat) mówił o inicjatywach i różnego rodzaju 
akcjach zachęcających młodych ludzi do wstępowania 
w ich szeregi, jak to powiedział: „aby bycie członkiem 
Związku było cool”, aby było modne. W Niemczech 
w strukturach IG Metall „młodych związkowców” (do 
35 lat) jest ok. 400 tys. z czego ok. 10% z nich to 
ludzie do 27 roku życia.

Także w naszym kraju tworzone są różne ini-
cjatywy mające na celu promocję związków zawo-
dowych.

W ubiegłym roku została zarejestrowana Kra-
jowa Sekcja Młodych NSZZ „Solidarność”, która  
z miesiąca na miesiąc coraz większym zasięgiem 
obejmuje struktury naszego związku, do czego rów-
nież zachęcamy.

W Sekcji Młodych mogą działać i spełniać swoje 
pomysły ludzie młodzi do 35 roku życia. Przy Sekreta-
riacie Metalowców NSZZ „Solidarność” już działa taka 
Sekcja, skupiająca ok. 300 młodych związkowców.  
W skali kraju jest ich już kilka tysięcy. W struktu-
rach Metalowców OPZZ również powstała podobna 
struktura zrzeszająca na razie ok. 50 młodych związ-
kowców.

Najwięcej członków związku przybywa w „mło-
dych” zakładach pracy oraz nowotworzonych. Najbar-
dziej jest to zauważalne w rozwojowych zakładach 
przemysłu motoryzacyjnego oraz elektronicznego  
a także w usługach. Bardzo dużo organizacji związ-
kowych powstaje w dużych hipermarketach. Od kilku 
lat zahamowana jest tendencja spadkowa, a nawet 
zauważalny jest powolny wzrost liczby członków 
związku w NSZZ „Solidarność”, natomiast w OPZZ 
nadal jest widoczna tendencja spadkowa. W skali 
kraju zauważalne jest, że w zakładach pracy, gdzie 
postanowiono utworzyć związek zawodowy jest nim 
właśnie NSZZ „Solidarność”. Zauważono również, 
że w wielu zakładach pracy NSZZ „S” jest jedynym 
związkiem zawodowym z tendencją rozszerzania tej 
sytuacji, jest również zauważalne jest, że w wielu 
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zakładach pracy rozwiązują się pomniejsze związki 
lub wszyscy ich członkowie przechodzą do NSZZ „So-
lidarność”. Bierze się to z tego że obecnie pracownicy 
chcą mieć rzetelną i fachową pomoc merytoryczną  
i prawną, a taką na obecnie posiada tylko NSZZ „S”.

Powoli pracownicy w całym kraju rozumieją to  
i już nie chcą krzykaczy ani awanturników społecz-
nych, tylko prawdziwą i fachową pomoc, jaką może 
dać im tylko NSZZ „Solidarność” – jest to stwierdzenie 
jednego z nowych przewodniczących w nowo utwo-
rzonym zakładzie pracy.

Na zakończenie ustalono, że kolejne wspólne 
spotkanie polsko-niemieckie zacieśniające ponadnaro-
dowe stosunki bilateralne odbędzie się w pierwszym 
kwartale 2017 r.

Po spotkaniu goście zwiedzili i byli bardzo za-
chwyceni nowopowstałym Europejskim Centrum Soli-
darności które utworzono w 2015 r. w Gdańsku obok 
Krzyży Gdańskich, upamiętniających pomordowanych 
przez komunistycznych oprawców robotników gdań-
skich w 1970 r.

 Andrzej Gębara

W narodowych instytucjach kultury 
też będą podwyżki

W dniu 22 sierpnia 2016 
w Ministerstwie Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego odbyło 
się spotkanie przedstawicieli 
Rady Sekcji Krajowej Muzeal-
ników i Pracowników Ochrony 
Zabytków NSZZ „Solidarność” 

oraz Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjnego Dzia-
dy Kultury z przedstawicielami Ministerstwa Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego.

W spotkaniu uczestniczyli ze strony Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego Wojciech Kwiatkow-
ski, dyrektor Departamentu Finansowego MKiDN, a ze 
strony Sekcji Krajowej Muzealników i Pracowników 
Ochrony Zabytków NSZZ „Solidarność” oraz Ogólno-
polskiego Komitetu Protestacyjnego Dziady Kultury 
Andrzej Rybicki, przewodniczący Rady Sekcji, Maciej 
Mechliński, wiceprzewodniczący Rady Sekcji i Jarosław 

Fraś, sekretarz Rady Sekcji.
Dyrektor Wojciech Kwiatkowski przekazał infor-1) 
mację o planowanych regulacjach finansowych  
w muzeach dla których organizatorem jest 
MKiDN. Podwyżki będą wynosić od 1,3% 
do 6,2%, są one przeznaczone dla instytucji  
w których były najniższe średnie wynagrodzenia. 
Strona rządowa przekazała tabelę planowanych 
regulacji w ujęciu kwotowym i procentowym. 
Strona związkowa otrzymała zgodę na prze-
kazanie danych zainteresowanym Komisjom 
Zakładowym.
Do czasu deklaracji samorządów w kwestii zwięk-2) 
szenia budżetów na wynagrodzenia w muzeach 
współprowadzonych w zawieszeniu pozostaje 
sprawa podwyżek w muzeach współprowadzo-
nych.
Nie wszystkie instytucje dostarczyły jeszcze spra-3) 
wozdania finansowe za pierwsze półrocze, stąd 
dane o wynagrodzeniach zostaną przygotowane 
po spłynięciu wszystkich sprawozdań.
Strona rządowa nie przedstawiła projektu progra-4) 
mu naprawczego kwestii wynagrodzeń w muze-
ach na kolejne lata. W tej sytuacji temat ten nie 
był dyskutowany. Postulat ten nadal pozostaje 
w grupie najważniejszych żądań dla naszego 
środowiska.
Podjęto również temat Ustawa o muzeach. 5) 
MKiDN zbiera projekty i uwagi dotyczące no-
welizacji Ustawy o muzeach, wg słów strony 
rządowej wpłynęły takie dokumenty od licznych 
grup środowiska muzealników. Dyrektor Woj-
ciech Kwiatkowski wysunął propozycję spotka-
nia we wrześniu środowisk muzealnych w celu 
przeprowadzenia dyskusji nad tymi postulatami  
i projektami.
Strona związkowa podniosła ponownie sprawę 6) 
zwiększenia nadzoru nad instytucjami kultury 
w samorządach. 
Omówiono problem zniesienia premii i tabeli 7) 
wynagrodzeń, które obowiązywały w muzeach 
do 2012 r. Nastąpiło to w oparciu o Rozporzą-

Branże
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dzenie z października 2012. Strona związkowa 
podniosła niekorzystny dla muzealników zapis 
wprowadzony powyższym rozporządzeniem. Dy-
rektor Wojciech Kwiatkowski poprosił aby w tej 
sprawie zwrócić się do niego pisemnie (mail).
Ponownie podniesiono kwestię Rady do spraw 8) 
muzeów, a w szczególności poprawności proce-
dury wyborów do Rady ds. muzeów.
Dyrektor Kwiatkowski przekazał stronie związ-9) 
kowej wyniki konsultacji w sprawie dialogu spo-
łecznego w muzeach dla których organizatorem 
lub współorganizatorem jest MKiDN.
Przekazano propozycje zaległego protokołu spo-10) 
tkania Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjnego 
Dziady Kultury w MKiDN w dniu 18 maja 2016.

Andrzej rybicki

Zebrania sprawozdawcze Metalowców
W dniu 14 września 2016 r. w siedzibie Zarządu 

Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” odbyły się 
informacyjno-sprawozdawcze Walne Zebrania Dele-
gatów Regionalnej Sekcji Hutnictwa oraz Regionalnej 
Sekcji Przemysłu Metalowego, a także Kongres Se-
kretariatu Metalowców Regionu Małopolskiego NSZZ 
„Solidarność”.

Podczas zebrań złożono sprawozdania z bieżącej 
działalności oraz przekazano informacje na temat 
trwających przygotowań do Zjazdu Regionalnego (21 
X) oraz Krajowego Zjazdu Delegatów (24-25 XI)  
a także omówiono przygotowania do WZD Krajowej 
Sekcji Hutnictwa (30 IX ) i XX Jubileuszowej Piel-
grzymki Hutników do Kałkowa (1 X).

W związku z objęciem funkcji Prezesa ZM Tarnów 
SA przez kol. Henryka Łabędzia, złożył on rezygnację 
z członka Rady oraz z pełnienia funkcji wiceprzewod-
niczącego Rady Sekretariatu Metalowców Regionu 
Małopolskiego.

Kongres przyjął rezygnację oraz podjął Uchwałę, 
że Rada będzie liczyła trzech członków i że nie będzie 
dobierała czwartej osoby. Obecnie Rada Małopolskiego 
Sekretariatu Metalowców składa się z Przewodniczące-
go Andrzeja Gębary, wiceprzewodniczącego Andrzeja 
Grajkowskiego z MAN Niepołomice (motoryzacja) 

oraz Mieczysława Synowskiego AM Refractories (hut-
nictwo).

Podczas zebrań przedstawiono także informacje 
z prac Krajowych Rad Sekcji Hutnictwa i Motoryzacji 
oraz Krajowego Sekretariatu Metalowców.

W wolnych wnioskach podzielono się doświad-
czeniami z prac innych Komisji Związkowych NSZZ 
„Solidarność”, m.in. Volkswagen Poznań (5700 
członków) oraz MAN Niepołomice. Po dyskusjach  
i pytaniach zebrania zakończono.

 Andrzej Gębara

z ich formalnym pracodawcą – agencją pracy tymczaso-
wej. Obok prawa koalicji przysługującego pracownikom 
tymczasowym względem agencji należałoby im równole-
gle zapewnić prawo zrzeszania się i tworzenia związków 
zawodowych.

Projekt nie uwzględnia żadnych uwag dodatkowych 
strony związkowej zawartych we wspólnym stanowisku 
trzech Central. Są to m.in.: wprowadzenie zmiany do 
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, 
która pozwoliłaby na odliczanie od podatku dochodowego 
od osób fizycznych opłaconych składek członkowskich 
na rzecz związków zawodowych; wprowadzenie do 
przepisów kodeksu postępowania cywilnego przepisu 
umożliwiającego wprowadzenie na wniosek zaintereso-
wanego, zabezpieczenia na czas trwania postępowania 
sądowego w postaci obowiązku dalszego zatrudniania 
działacza związkowego szczególnie chronionego, zwol-
nionego przez pracodawcę z naruszeniem art. 32 ustawy 
o związkach zawodowych; konieczność uporządkowania 
sfery porozumień, których stroną jest pozazwiązkowy 
przedstawiciel pracowników.

dokończenie ze str. 11
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Adam Gliksman„Solidarność” 
na groniu

Aktua lnośc i

Korzystając z ładnej pogody setki 
turystów wybrały się w niedzielę na Groń 
Jana Pawła II i na Leskowiec. Tym razem 
dla wielu z nich dodatkowym bodźcem za-
chęcającym do wspinaczki była tradycyjna 
pielgrzymka wadowickiej „Solidarności”. 
Nie zabrakło jednak nie tylko członków 
„Solidarności” z Wadowic i okolic, ale 
także z Krakowa, Dębicy i Chrzanowa.  
W uroczystościach na Groniu wzięła udział 
Poseł na Sejm RP i była Burmistrz Wado-
wic – Ewa Filipiak, a także budowniczy 
kaplicy Stefan Jakubowski.

Głównym punktem pielgrzymki była 
msza św. w intencji „Solidarności” i Oj-
czyzny, którą na Groniu Jana Pawła II 
odprawił ksiądz Adam Stawarz, proboszcz 
z parafii św. Marii Magdaleny w Wysokiej. 
Msza została odprawiona w Sanktuarium 
Górskim „Ludziom Gór”, zbudowanym tu 
w 1995 r. przez Stefana Jakubowskiego 
jako dar dla papieża Jana Pawła II z oka-
zji 75 rocznicy urodzin. Mało osób wie, że 
kaplica ma symboliczne wymiary: 13 x 5 
m, co stanowi symboliczne nawiązanie do 
daty zamachu na życie papieża (13 maja 
1981 r.). We wrześniu 1995 r. kaplicę 
poświęcił biskup bielsko-żywiecki Tadeusz 
Rakoczy. W kaplicy znajdują się także 
pamiątki związane z Janem Pawłem II, 
m.in. fotel, na którym Ojciec Święty 
siedział podczas wizyty w Skoczowie w 
1995 r, a także podarowane przez niego 
różańce. Od czerwca 2011 r. kaplica ma 
też relikwie św. Jana Pawła II.

Tradycyjnie we 
wrześniu wadowicka 

„Solidarność” 
zorganizowała 

pielgrzymkę na Groń 
Jana Pawła II. 

W tym roku brało 
w niej udział kilkaset 

osób.

Ksiądz Adam Stawarz podkreślał 
znaczenie „Solidarności” w historii Polski 
i jej znaczenie dla współczesnego świata 
w dbaniu o godność obywateli i pracow-
ników. W kazaniu proboszcz z Wysokiej 
nie unikał także tematów politycznych, 
wyrażając nadzieję, że obecny rząd  
i Prezydent dają nadzieję na wdrażanie 
ideałów, które legły u podnóża powstania 
NSZZ „Solidarność” oraz wynikają z Kato-
lickiej Nauki Społecznej. Słowa te zostały 
przyjęte oklaskami przez zebranych.

Po zakończonym nabożeństwie 
uczestnicy złożyli kwiaty pod pomnikiem 
Jana Pawła II na Groniu.

Potem był czas na spotkania i rozmo-
wy w luźniejszej atmosferze na pięknym 
i słonecznym tego dnia Leskowcu. Zdzi-
sław Szczur, przewodniczący wadowickiej 
„Solidarności”, dziękując wszystkim za 
przybycie, zaprosił do udziału w przyszło-
rocznej pielgrzymce.
fot

. s
. k

ota
rba
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Adam Gliksman pomnik bibuły 
W SWOJCzANACh

Historia „Solidarności” na terenie 
ziemi miechowskiej nie jest szerzej 
znana. Tymczasem mimo rolniczego 
charakteru tych terenów również miesz-
kańcy tej części Małopolski zapisali 
chlubną kartę w najnowszych dziejach 
Polski. „To w Charsznicy, w jednym  
z niewielu miejscowości małopolskich  
– poza Krakowem – 13 grudnia 1981 
r. próbowano zastrajkować w odpowie-
dzi na wprowadzenie stanu wojennego.  
W tutejszej Charsznickiej Odlewni Żeliwa 
Jan Miłek, Józef Mazurek i Józef Słaboń 
proklamowali strajk, do którego jednak 
nie przyłączyła się zastraszona załoga.” 
– mówił otwierając uroczystość w Charsz-
nicy sekretarz Małopolskiej „Solidarności” 
Adam Gliksman, przypominając, że za tę 
próbę trzech działaczy związku zapłaciło 

Centralne 
małopolskie 

obchody XXVI 
rocznicy podpisania 

Porozumień 
Sierpniowych 

i powstania 
„Solidarności” 

odbyły się w tym 
roku w Charsznicy 

koło Miechowa. 
Głównym punktem 

uroczystości było 
odsłonięcie Pomnika 

Bibuły 
w Swojczanach 

oraz uhonorowanie 
medalami 

zasłużonych dla 
NSZZ „Solidarność”.

bardzo wysoką karę: sąd skazał ich na 
karę pozbawienia wolności w wysokości 
od 18 do 22 miesięcy. Mimo faktu, iż 
wszyscy mieli rodziny i małe dzieci, to 
spędzili w więzieniu kolejne miesiące. 
Najdłużej w odosobnieniu przebywał 
nieżyjący już dziś Józef Słaboń, który 
odsiedział w sumie 14 miesięcy. Szykany 
wraz ze zwolnieniem z więzienia nie 
skończyły się, bowiem cała trójka została 
pozbawiona pracy, a przez kolejne mie-
siące SB uniemożliwiała ich jakiekolwiek 
zatrudnienie.

Jeszcze mniej znana jest historia 
tajnej drukarni w Swojczanach, o któ-
rej pisaliśmy już kilkukrotnie na łamach 
„Serwisu”. W tej małej miejscowości w 
domu państwa Zofii i Mieczysława Sudel-
skich w latach 1983-1986 znajdowała 

Msza św. w Kościele w Tczycy, fot. J. M. Stokłosa
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się tajna drukarnia „Biuletynu Małopolskiego”. W jej 
prace – koordynowane przez nieżyjącego już Bogdana 
Niewczasa i jego kolegę Leszka Dulbę – zaangażo-
wanych było kilkudziesięciu młodych drukarzy, którzy 
regularnie przyjeżdżali do wsi pod Charsznicą, by 
drukować kolejne numery pisma. Mimo zagrożenia 
wysoką karą więzienia (do 10 lat) nie wahali się. 
Może – jak dziś po latach przyznają – nie mieli 
świadomości, czym ryzykują.

Zorganizowane przez Małopolską „Solidarność” 
uroczystości stały się okazją do przypomnienia tych 
– dziś najczęściej anonimowych osób. Podkreślał ich 
rolę Wojewoda Małopolski Józef Pilch, który dziękując 
za to zaangażowanie mówił: „Musimy doceniać to  
i rozumieć, że często wielkie rzeczy dzieją się w ma-
łych miejscowościach i częstokroć później bezimienni 
ludzie są bohaterami”. 

W podobnym tonie wypowiadał się Wojciech 
Grzeszek, przewodniczący Małopolskiej „Solidarno-
ści”: „Często bezimienni bohaterowie tworzyli historię 
Polski. Przyszedł czas, żebyśmy o nich nie zapomina-
li, żeby takie dzieła, jak ten pomnik przypominały 

młodym ludziom, że ta nasza droga do wolności nie 
była wcale łatwa, że była wręcz niebezpieczna. Za 
wiele tych działań przychodziło płacić wiezieniem lub 
tragediami rodzinnymi, a nieraz i życiem. Dlatego 
chyląc czoła przed wszystkimi, którzy w tym dziele 
uczestniczyli, także tutaj w Swojczanach, pragniemy 
im podziękować w imieniu „Solidarności”. Chcemy, 
by więcej takich miejsc przypominało o „Solidarno-
ści” i jej historii i by też w jakiś sposób stanowiło to 
uhonorowanie odwagi ludzi, którzy tym ideałom byli 
wierni”.

Pomnik zaprojektowany przez Jacka Marię 
Stokłosę znajduje się w pobliżu domu Zofii i Mie-
czysława Sudelskich, w którym mieściła się w la-
tach osiemdziesiątych drukarnia. Była ona na tyle 
dobrze zakonspirowana, że do niedawna nie wiedzieli  
o niej nawet najbliżsi sąsiedzi. „Pomnik Bibuły” ma 
kształt sterty wydrukowanych kart „Biuletynu Mało-
polskiego”, układających się w literę „V” – znaku 
zwycięstwa. Swym ostrzem litera wskazuje również 
miejsce istnienia drukarni.

Pod pomnikiem głos zabrał Leszek Dulba, który 

Przemawia wojewoda Józef Pilch, fot. J. M. Stokłosa
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był koordynatorem drukarni. Przypomniał 
on jej historię, oraz powiedział o okoliczno-
ściach jej działania: „Za działalność w pod-
ziemnej drukarni groziły duże restrykcje, ale 
podziemna prasa, to była jedyna skuteczna 
broń, jaką można było wtedy stosować. 
Dlaczego ludzie się na to decydowali i nie 
zdarzył się przypadek, by ktokolwiek odmó-
wił? Była u nas taka zasada, że nie można 
się było zgłosić do tej pracy, trzeba było być 
wybranym. Po co to robiliśmy? Niszczono 
fundamenty egzystencji naszego narodu. 
Kłamstwo było wszechobecne. Trzeba było 
podjąć taką działalność w obronie zasad.”

W odsłonięciu pomnika wzięli udział Józef Pilch, 
Wojciech Grzeszek, Jan Żebrak (Wójt Gminy Charsz-
nica), Leszek Dulba oraz kilku drukarzy podziemnej 
drukarni. Większość z nich przyjechała do Swojczan po 
raz pierwszy od ponad 30 lat! Nazwiska osób zaanga-
żowanych w działalność drukarni zostały umieszczone 
na tablicy, które znajduje się na pomniku.

Druga część uroczystości odbyła się w hotelu 

„Planeta” w Charsznicy, gdzie Wojciech Grzeszek wrę-
czył medale wybite z okazji XXXV rocznicy powstania 
NSZZ „Solidarność” oraz dyplomy: Janowi Miłkowi, 
Józefowi Mazurkowi, Zofii Sudelskiej, Mieczysławowi 
Sudelskiemu, Bogdanowi Niewczasowi (w imieniu 
zmarłego medal odebrała żona – Romana), Leszkowi 
Dulbie, Antoniemu Dziwiszowi, Andrzejowi Firkowi, 
Andrzejowi Gancarzewiczowi, Janowi Gonciarczyko-
wi, Janinie Jackowskiej, Tadeuszowi Jurkowskiemu, 
Maciejowi Lewandowskiemu, Leszkowi Liszce, Janowi 

Odsłonięcie pomnika zgromadziło wielu drukarzy „Biuletynu Małopolskiego”, fot. J. M. Stokłosa
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Kusakowi, Stefanowi Patykowi, Jackowi Radło, Wie-
sławowi Romanowskiemu, Józefowi Salwińskiemu, 
Władysławie Snopek i Adamowi Styczniowi. Grzegorz 
Bednarz (dziś ksiądz), Adam Troszok i Grzegorz Siu-
dyła odebrali medale w późniejszym terminie. Medal 
dla śp. Józefa Słabonia zostanie wkrótce przekazany 
jego rodzinie. 

Medale „Dziękujemy za wolność” wręczył  
w trakcie uroczystości prezes Stowarzyszenia Sieć 
Solidarności” Edward E. Nowak. Kapituła przyznała je: 
Grzegorzowi Bednarzowi, Leszkowi Dulbie, Józefowi 
Mazurkowi, Janowi Miłkowi, Bogdanowi Niewczaso-

wi, Grzegorzowi Siudyle, Józefowi Słaboniowi, Mie-
czysławowi Sudelskiemu, Zofii Sudelskiej i Adamowi 
Troszokowi. 

Podczas uroczystości uczestnicy otrzymali pa-
miątkowe przewodniki wydane w ramach „Małopol-
skiego Szlaku Solidarności” poświęcone Charsznicy  
i Swojczanom, przygotowane przez Adama Gliksma-
na. Spotkanie zakończyło się także wspomnieniami 
m.in. ks. kanonika Ludwika Michalika, który poświęcił 
pomnik, wójta Jana Żebraka, oraz innych zebranych. 
Krystyna Gamrat odczytała zaś napisany przez nią 
wiersz, poświęcony „Solidarności”.

Fundatorami pomnika są:
Region Małopolski NSZZ „So-

lidarność”, Gmina Charsznica, Or-
ganizacja Zakładowa NSZZ „Soli-
darność” przy Akademii Górniczo-
Hutniczej w Krakowie, Krystyna  
i Czesław Gamratowie, Międzyzakłado-
wa Komisja Pracowników Oświaty NSZZ 
„Solidarność” w Miechowie, Organizacja 
Oddziałowa NSZZ „Solidarność” Pracow-
ników Telekomunikacji w Krakowie, Anna 
Biela i Stefan Biela.

Zofia i Mieczysław Sudelscy zostali uhonorowani medalami za zasługi dla Małopolskiej „Solidarności”, fot. J. M. Stokłosa

Jan Miłek i Józef Mazurek, fot. J. M. Stokłosa
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„Jestem z pokolenia, które narodziło 
się już w nowej Polsce, którą Państwo zmie-
niliśmy. I choć nie żyłem w tamtym okresie, 
to wiem, ile nasz kraj zawdzięcza „Soli-
darności,” waszej niezłomności i odwadze. 
Wiem, że my, młodsze pokolenie, chcemy 
o tym pamiętać i chcemy kontynuować tę 
pamięć. Proszę Was jednak o to, byście dalej 
siali tę ideę wśród młodych i dawali dalej 
świadectwo” – mówił w kazaniu ks. Marek 
Różycki. Ksiądz prałat Zdzisław Sochacki, 
Proboszcz Parafii Archikatedralnej, wyrażał 
nadzieję, że ludzi „Solidarności” będzie 
coraz więcej, bo jej ideały są współczesnej 
Polsce bardzo potrzebne.

Po mszy św. w asyście licznych pocztów 
sztandarowych z całego Regionu uczestnicy 
uroczystości przeszli pod Krzyż Katyński, 
gdzie głos zabrał Przewodniczący Małopol-
skiej „Solidarności” Wojciech Grzeszek, 
podkreślając konieczność ciągłego przypo-
minania o Polskim Sierpniu, o „Solidarności” 
i jej rewolucji, która w wielu obszarach życia 

społecznego jeszcze nie została dokończona.
Szacunek dla byłych i obecnych człon-

ków „Solidarności” wyraził Minister Infra-
struktury i Budownictwa Andrzej Adamczyk, 
który odczytał również specjalnie przygo-
towany na tę okazję list Premier Beaty 
Szydło:

Spotykamy się dziś po to, by pamiętać 
o krakowskim rozdziale powołania niezależ-
nych samorządnych związków zawodowych, 
by oddać hołd tym, którzy w 1980 r. mieli 
odwagę upomnieć się o godność i prawdę” 
– napisała Premier Rządu RP Beata Szydło 
w liście skierowanym do uczestników obcho-
dów powstania NSZZ „Solidarność”: „Dziś 
składamy hołd prawdziwym bohaterom tam-
tych sierpniowych dni. Robotnicy, stoczniow-
cy, działacze niepodległościowi, społecznicy, 
twórcy niezależnych wydawnictw, ulotek  
i plakatów – wszyscy oni przyczynili się do 
zwycięstwa. Dzisiejszą solidarną i suwerenną 
Ojczyznę zawdzięczamy ich niezłomności, 
ich hartowi ducha i patriotycznej postawie” 
– napisała szefowa polskiego rządu.

Po przemówieniach Przewodniczą-
cy Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ 
„Solidarność” Wojciech Grzeszek wraz  
z wiceprzewodniczącymi Jerzym Smołą  
i Adamem Lachem złożyli kwiaty pod Krzy-
żem Katyńskim. Wiązanki złożyli również 
Minister Andrzej Adamczyk, Wojewoda Ma-
łopolski Józef Pilch, Poseł Barbara Bubula, 
Wiceprzewodniczący Sejmiku województwa 
Małopolskiego Kazimierz Barczyk i radny 
Sejmiku Jan Duda w imieniu samorządu wo-
jewództwa małopolskiego, klub radnych PiS, 
Henryk Łabędź, prezes Zarządu Zakładów 
Metalowych w Tarnowie, przedstawiciele 
Komisji Robotniczej Hutników NSZZ „Soli-
darność” (Mieczysław Gil, Roman Wątkowski 

Adam Gliksman roZSiewajcie ideę

Uroczystą mszą 
świętą w intencji 

NSZZ „Solidarność” 
w Katedrze 
Wawelskiej 

rozpoczęły się 
obchody Dnia 

Solidarności 
i Wolności 

w Krakowie.
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i Andrzej Gębara), Józef Ogorzelec z Komisji Przedsiębior-
stwa NSZZ „Solidarność” Azoty w Tarnowie, oraz przedsta-
wiciele Stowarzyszenia im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 
w Krakowie i Krakowskiego Klubu Gazety Polskiej.

Na zakończenie uroczystości zebrani odśpiewali 
hymn „Solidarności”: „Solidarni nasz jest ten dzień” oraz 
ułożyli tradycyjny krzyż ze zniczy na Placu im. o. Adama 
Studzińskiego.

W Dniu Solidarności i Wolności kwiaty zostały również 
złożone pod tablicą poświęconą KRH NSZZ „Solidarność” 
w nowohuckim kombinacie, pod pomnikiem nowohuckiej 
„Solidarności” na Pl. Centralnym oraz na Rynku Głównym 
w Krakowie na płycie „Nie oddamy Sierpnia”.

fot. rafał Węgrzynowicz

Uczestnicy „Dnia Solidarności i Wolności” 
w Krakowie
Szanowni Państwo,

trzydzieści sześć lat temu rozegrały się wyda-
rzenia, które do dziś symbolizują nasze pragnienie 
wolności, walkę o godność człowieka i godność ludzkiej 
pracy. 

Fala strajków w sierpniu 1980 roku i podpisanie 
kończących je porozumień otworzyły drogę do histo-
rycznych przemian, dzięki którym możemy żyć dzisiaj 
w suwerennej i niepodległej Polsce.

Porozumienia Sierpniowe przyniosły Polsce i świa-
tu NSZZ „Solidarność”. Ta pierwsza w krajach komu-
nistycznych, niezależna od władz, legalna organizacja 
związkowa zmieniła historię i życie Polaków.

Spotykamy się dziś po to, by pamiętać o kra-
kowskim rozdziale powołania niezależnych związków 
zawodowych, by oddać hołd tym, którzy w 1980 roku 
mieli odwagę upomnieć się o godność i prawdę. Nie 
możemy zapominać, że już w pierwszym tygodniu 
września w krakowskiej Nowej Hucie rozpoczęto działa-
nia zmierzające do stworzenia Niezależnych Samorząd-
nych Związków Zawodowych w oparciu o Porozumienia 
Gdańskie. Od tego momentu Nowa Huta stała się 
jednym z najważniejszych i najsilniejszych bastionów 
„Solidarności” w Polsce. Tutaj powstała najliczniejsza w 
Polsce organizacja zakładowa „Solidarności” – Komisja 
Robotnicza Hutników, zrzeszająca w grudniu 1980 r. 
już blisko trzydzieści cztery tysiące członków.

Dziś składamy hołd prawdziwym bohaterom tam-
tych sierpniowych dni. Robotnicy, stoczniowcy, działacze 
niepodległościowi, społecznicy, twórcy niezależnych wy-
dawnictw, ulotek i plakatów – wszyscy oni przyczynili 
się do zwycięstwa. Dzisiejszą solidarną i suwerenną  
Ojczyznę zawdzięczamy ich niezłomności, ich hartowi 
ducha i patriotycznej postawie.

Wszystkim uczestnikom tamtych wydarzeń i pie-
lęgnującym dzisiaj ich dzieło związkowcom składam 
wyrazy szacunku i uznania.

Łączę wyrazy szacunku
beata szydło

prezes rady Ministrów
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Pod pomnikiem „Solidarności” znaj-
dującym się przy Rondzie Solidarności 
zgromadzili się internowani i więzieni 
działacze sądeckiej „Solidarności”, parla-
mentarzyści, władze samorządowe mia-
sta i powiatu, radni miejscy i powiatowi, 
byli i obecni działacze „Solidarności” oraz 
mieszkańcy miasta Nowego Sącza.

Uroczystość rozpoczęła się od hym-
nu państwowego. Następnie, w oko-
licznościowym przemówieniu kierownik 
sądeckiego Oddziału Krzysztof Kotowicz 
przypomniał historię sądeckiej „Solidar-
ności”, począwszy od strajku w WPK, 
poprzez tworzenie się struktur Związku, 
okupację sądeckiego Ratusza w stycz-
niu 1981 r., stan wojenny, powstanie 
w 1985 r. Duszpasterstwa Ludzi Pracy 
przy Parafii NSPJ po reaktywowanie 
„Solidarności” i ponowne budowanie 
struktur Związku w 1989 r. „Przez te 
wszystkie lata wielu rządzących starało 

się zepchnąć ”Solidarność” na margines, 
zamknąć w zakładach pracy. To się nie 
udało. „Solidarność” żyje i wciąż się od-
radza, angażując się w sprawy społeczne 
i patriotyczne naszej ojczyzny. Dla ludzi 
„Solidarności” ważna jest prawda histo-
ryczna i przywracanie pamięci o polskich 
bohaterach” - mówił. „NSZZ Solidarność 
ma wciąż ogromną rolę do spełnienia. 
Chcąc sprostać wyzwaniom musimy 
stawiać nie tylko na fachowość, wiedzę  
i kompetencje, ale również na odnowę 
moralną” – powiedział. Kończąc złożył 
podziękowanie założycielom „Solidar-
ności” i wszystkim działaczom za trud  
i zaangażowanie przez te 36 lat.

Przemawiali także – wiceprezydent 
miasta Nowego Sącza Jerzy Gwiżdż, se-
nator Stanisław Kogut oraz poseł Jan 
Duda. Wiceprezydent Jerzy Gwiżdż 
mówił: „31 sierpnia 1980 roku zapisał 
się jako dzień zwycięstwa, zwycięstwa 
Narodu Polskiego nad komunizmem  
i całym porządkiem rzeczy stworzo-
nym po wojnie w Jałcie i w Poczdamie.  
O tym nie możemy zapominać, bo to 
jest jeden z najbardziej chwalebnych dni 
w całej historii Polski. (...) „Solidarność, 
oprócz tego, że była związkowa, to  
w 1980 r. była to również „Solidar-
nością” narodową. (…) Na świecie 
nie było takiego ruchu w tej wielkości 
państwie, żeby jedna trzecia obywateli 
należała formalnie do związku zawo-
dowego”.

Grażyna święs ROCzNICOWO 
w nowym SącZu

31 sierpnia br. 
w Nowym Sączu 
obchodzono 36. 

rocznicę podpisania 
w Gdańsku 
Porozumień 

Sierpniowych 
i powstania NSZZ 

„Solidarność”. 
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Senator Stanisław Kogut powiedział, że wszystko 
zawdzięcza „Solidarności”, także swój mandat sena-
torski. Przypomniał także, iż dzięki rządowi Beaty 
Szydło w Nowym Sączu są przywracane instytucje 
zlikwidowane przez rząd PO-PSL.

Następnie ksiądz dr Antoni Koterla, proboszcz 
parafii pw. Matki Bożej Bolesnej w Nowym Sączu  
a zarazem duszpasterz ludzi pracy odmówił wraz ze 
wszystkimi uczestnikami uroczystości okolicznościo-
wą modlitwę: „Gromadzimy się tutaj, aby wyrazić 
wdzięczność tym wszystkim, którzy przed laty i przez 
laty nieustannie reprezentowali ten Związek – „Soli-
darność”. (…) Sądzę, że oddajemy cześć tym, któ-
rzy kiedyś mieli wzrok i widzieli, mieli słuch i słyszeli. 
To co się zaczęło w 1980 r. miało swój początek  
w 1979 r. na Placu Wolności, gdy Papież Jan Paweł II 
powiedział: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze 
ziemi, tej ziemi”.

Potem nastąpiła ceremonia złożenia kwiatów pod 
Pomnikiem „Solidarności”. Kwiaty złożyli: internowani 
i więzieni, dawni i obecni działacze „Solidarności” 
na czele z Andrzejem Szkaradkiem i kierownikiem 
Oddziału Krzysztofem Kotowiczem, przedstawiciele 
„Solidarności” Pracowników Oświaty i Wychowania 
w Nowym Sączu wraz z przewodniczącą Marią Zie-
lińską-Gorzulą, sądeccy parlamentarzyści – poseł Jan 
Duda, senator Stanisław Kogut oraz przedstawiciele 
biur poselskich posła Piotra Naimskiego i posła Józefa 
Leśniaka, przedstawiciele władz miasta Nowego Sącza 
z wiceprezydentami Jerzym Gwiżdżem i Wojciechem 

Piechem, przedstawiciele Rady Miasta Nowego Sącza 
z przewodniczącą Bożeną Jawor i wiceprzewodniczą-
cym Tomaszem Cisoniem, przedstawiciele Zarządu  
i Rady Powiatu Nowosądeckiego na czele z członkiem 
Zarządu Powiatu Marianem Rybą. Reprezentanci Klubu 
„Gazety Polskiej” zapalili symboliczny znicz.

W uroczystości wzięły udział poczty sztandaro-
we: Komisji Zakładowej „S” w Newag S.A, Komisji 
Zakładowej PKP PLK S.A. Zakład w Nowym Sączu, 
Komisji Międzyzakładowej „S” Pracowników Oświaty 
i Wychowania w Nowym Sączu oraz Rady Miasta 
Nowego Sącza.

Uroczystość zakończyła się odśpiewaniem przez 
zgromadzonych hymnu „Solidarności”.

Wieczorem Duszpasterz Ludzi Pracy ks. dr Antoni 
Koterla odprawił mszę świętą w intencji sądeckiej 
„Solidarności” w kościele parafialnym pod wezwaniem 
Matki Boskiej Bolesnej w Nowym Sączu –Zawadzie.

Fot. H. szewczyk „sądeczanin” oraz urząd Miasta nowego sącza
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Obchody 36. rocznicy powstania 
NSZZ „Solidarność” w Gorlicach

4 września br. w Gorlicach obchodzono 36. 
rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych. W ten 
dzień członkowie i sympatycy „Solidarności” oraz 
przedstawiciele samorządów i parlamentarzystów 
tradycyjnie wzięli udział w uroczystej mszy św. w Ba-
zylice Mniejszej, która została odprawiona w intencji 
Ojczyzny i NSZZ „Solidarność”.

Mszę świętą odprawił i kazanie wygłosił ksiądz 
proboszcz Stanisław Ruszel. W słowach skierowanych 
do zebranych podziękował za ludzi „Solidarności”, 
w szczególności za tych również bezimiennych, na 
których opierały się wszystkie zmiany. To oni tracili 
pracę za swoje zaangażowanie pracę, a dziś często 
mają nędzne emerytury. Zwrócił się a apelem, aby-
śmy byli wierni postulatom Sierpnia i byśmy czuli 
się spadkobiercami tych, którzy nadejście wolności 
przyspieszyli i którzy zaryzykowali, byśmy dziś cie-
szyli się wolnością. Ksiądz Ruszel apelował, byśmy tę 
wolność i godność człowieka dzień po dniu budowali  
i o nią się upominali. „Prawdę o naszej ojczyźnie, 
którą zakłamywano przez tyle lat, miejmy odwagę 
przyjąć do swojego serca, zgłębiać i tą prawdą się 
dzielić.” – mówił podczas kazania. Ksiądz Ruszel 
przypomniał, że nie ma drugiego narodu, który dla 
ojczyzny przelałby tyle krwi, który ma taką historię  
i takich bohaterów. Czy wolno nam zapomnieć? Tylko 
małemu człowiekowi wolno – nam nie wolno!

Po mszy św. uczestnicy na czele z pocztami 
sztandarowymi udali się na cmentarz parafialny, gdzie 
złożono okolicznościowe wiązanki pod tablicą upamięt-

niającą błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszkę 
oraz pod Krzyżem Katyńskim.

Symboliczne wiązanki kwiatów złożyli przedsta-
wiciele „Solidarności”, starosta powiatu gorlickiego, 
senator Stanisław Kogut oraz przedstawiciel poseł 
Barbary Bartuś. Prowadzący uroczystość Krzysztof Ko-
towicz w skrócie przypomniał powstanie i działalność 
„Solidarności” na terenie Ziemi Gorlickiej oraz złożył 
podziękowanie wszystkim działaczom i założycielom 
za trud i zaangażowanie przez te 36 lat.

Głos zabrał również senator Stanisław Kogut, któ-
ry pogratulował dziekanowi ks. Stanisławowi Ruszelo-
wi wspaniałej homilii i podziękował za to, że w naszej 
ojczyźnie mieliśmy tak cudownych kapłanów jak m.in. 
kardynał Stefan Wyszyński, Prymas Tysiąclecia. Sena-
tor przypomniał, że nie byłoby „Solidarności”, gdyby 
nie to, że w stolicy apostolskiej w Watykanie był 
wówczas nasz rodak święty Karol Wojtyła. Przypo-
mniał słowa Papieża Jana Pawła II o „Solidarności”  
i dziękował za to, że nie jesteśmy związkiem lewico-
wym i że bronimy podmiotowości rodziny i człowieka. 
Dzisiaj nie mamy się czego wstydzić.  

W dalszej kolejności pełnomocnik poseł Barbary 
Bartuś, Adam Piechowicz odczytał list okolicznościowy. 
Przemawiał także radny powiatu gorlickiego Zygmunt 
Fryczek. Spotkanie zakończył ksiądz dziekan modli-
twą i błogosławieństwem zebranych.

W uroczystości wzięły udział poczty sztandarowe 
KM NSZZ „Solidarność” Glinik, Międzyszkolnej Komisji 
Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidar-
ność” w Gorlicach oraz Duszpasterstwa Ludzi Pracy.

Joanna brach
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Ludzie Pracy w Morawicy
Niezłomnym Ludziom Pracy oraz ofiarom zbrodni na 

Polskich obywatelach na Wschodzie zostały poświęcone 
kolejne tablice na pomniku „Niezłomnym - Ojczyzna”, 
znajdującym się w Morawicy koło Krakowa. 

Powstający od niemal roku staraniem proboszcza 
parafii św. Bartłomieja i zarazem  Duszpasterza Mało-
polskiej „Solidarności” ks. Władysława Palmowskiego 
pomnik upamiętnia pokolenia Polaków, którzy oddali 
życie za ojczyznę. Stąd też na pomnik składają się m.in. 
kamienie pochodzące z więzień i miejsc kaźni żołnierzy 
wyklętych, łuski nabojów, wykorzystywanych do tłu-
mienia robotniczych protestów. Te milowe wydarzenia 
upamiętniają daty, a także tablice z nazwiskami ofiar.

3 września 2016 r. odsłonięto kolejne tablice,  
w dużej mierze poświęcone „Niezłomnym Ludziom 
Pracy”, przypominające ofiary poznańskiego czerwca 
1956 r., Wybrzeża 1970 r., Ursusa i Radomia 1976 
r. oraz ofiary stanu wojennego. Na tablicach ufundo-
wanych przez organizacje i osoby prywatne zapisano 
kilkadziesiąt nazwisk ofiar robotniczych protestów. Ks. 
Władysław Palmowski wyraził nadzieję, że pomnik bę-
dzie żył i nigdy nie zostanie skończony, bowiem będą 
na nim dopisywane kolejne nazwiska i kolejne dowody 
patriotyzmu Polaków.

Uroczystość rozpoczęła się w sali parafialnej „Pod 
Aniołami”, gdzie Wojewoda Małopolski Józef Pilch  
i Kurator Małopolska Barbara Nowak oraz ks. Władysław 
Palmowski wyróżnili osoby, instytucje i szkoły zaangażo-
wane w budowę pomnika okolicznościowym medalem 
„Niezłomnym Ojczyzna. Przechowujcie to dziedzictwo”. 
Medale i pamiątkowe dyplomy otrzymali m.in. Wojciech 
Grzeszek, przewodniczący Małopolskiej „Solidarności”, 
Jacek Smagowicz, Ryszard Majdzik, Kazimierz Łapczyń-
ski, Bożena Musiał, Henryk Łabędź i wiele innych osób 
z „Solidarności”. Zebrani wysłuchali również koncertu 
chóru „Wspólnota”.

Następnie wszyscy uczestnicy uroczystości udali 
się do kościoła, gdzie odbyła się msza św., po której 
nastąpił „Apel” i odsłonięcie poszczególnych tablic.

Wojciech Grzeszek przypomniał przed rozpoczęciem 
apelu, że „Solidarność” jest kontynuatorem i spadko-
biercą działań patriotycznych i będzie nadal dążyć do 
odkłamywania historii Polski i ukazania i docenienia 

prawdziwych bohaterów najnowszych dziejów naszego 
kraju.

W odsłonięciu tablic wzięli udział m.in. minister 
infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk, senator 
Zbigniew Cichoń, władze Małopolski z wicewojewodą 
Piotrem Ćwikiem, Przewodniczący Regionu Małopol-
skiego NSZZ „Solidarność” Wojciech Grzeszek, dyrekcja 
krakowskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, 
służby mundurowe, uczniowie krakowskich szkół i miesz-
kańcy Morawicy.

Adam Gliksman

fot. piotr Hlebowicz
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Kolejarze w Łagiewnikach
XIV Ogólnopolska pielgrzymka kolejarzy do Sanktu-

arium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach ścią-
gnęła z różnych części Polski pracowników kolei, którzy 
wyjątkowo licznie przybyli, aby zawierzyć swoje troski, 
wszystkie trudne sprawy osobiste i zawodowe Bożemu 
Miłosierdziu. Hasłem tegorocznego spotkania było „Ze św. 
Janem Pawłem II do Źródła Miłosierdzia”.

W tym roku rozpoczęcie pielgrzymki nastąpiło  
w Centrum św. Jana Pawła II „Nie lękajcie się”, przejściem 
przez Bramę Miłosierdzia i modlitwą w górnym kościele przy 
relikwiach św. Jana Pawła II. Następnie pielgrzymi, wspólnie 
w procesji przeszli do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, 
do pierwszej stacji Drogi Krzyżowej, z modlitwą, śpiewem  
i żywym słowem nauczania św. Jana Pawła II. 

Uroczysta msza św. koncelebrowana przez księdza 
biskupa Grzegorza Rysia z udziałem duszpasterzy kolejarzy 
zgromadziła tłumy wiernych. Kolejarze ubogacili ją przy-
gotowaną na tę okoliczność modlitwą wiernych, procesją  
z darami oraz obecnością 34 pocztów sztandarowych. 

W homilii ks. bp Grzegorz Ryś wyraził podziękowanie 
pracownikom kolei: „Dziękuję za Waszą pracę codzienną, 
która służy tak wielu ludziom, którzy podejmują podróże 
nie tylko dlatego że lubią jeździć, ale dlatego, że pracują, 
wykonują ważne zadania. Wasza posługa jest niezwykle 
istotna. Dziękuję także za trud, jaki chcieliście podjąć  
w ostatnich dwóch tygodniach lipca, aby ludzie z całego 
świata mogli się poruszać po całej Polsce, ale też dotrzeć 
do Krakowa. Ta wasza praca w tym wyjątkowym czasie była 
wielka. Za to dziękuję w imieniu Kościoła Krakowskiego. 
Bardzo Wam dziękuję”. 

Zwracając się do kolejarzy biskup pomocniczy archidie-
cezji krakowskiej zauważył: „Przyjechaliście tutaj zanurzyć 

się w miłosierdziu. Przeszliście przez Bramę Miłosierdzia  
i przez nią stąd wyjdziecie.  Z czym? Z Bożym Miłosierdziem 
– mówił i dodał: „Bez miłosierdzia nie zrobicie ani kroku”. 
Ostatnim punktem pielgrzymki była Koronka do Bożego 
Miłosierdzia. 

Uczestnicząc w pielgrzymkach kolejarzy w latach po-
przednich można było obecnie dostrzec „dobrą zmianę” 
poprzez lepszą frekwencję, uczestnictwo w niej najwyższych 
władz z Ministrem Infrastruktury i Transportu Andrzejem 
Adamczykiem, Prezesem PKP S.A.. Mirosławem Pawłow-
skim i członkami zarządów kolejowych spółek na czele. To 
przykład docenienia wagi i znaczenia branży oraz docenienia 
kolejarzy i trudu naszej codziennej pracy. 

Oprócz przeżyć duchowych w trakcie pielgrzymki widać 
było wiele pięknych symboli kolejowych, jak choćby mundur, 
orkiestra kolejowa, wiszący przed wejściem transparent 
NSZZ „Solidarność” – „Kolejarze zawierzają się Bożemu 
Miłosierdziu” czy wspomniane poczty sztandarowe. 

Henryk sikora
fot. bogdan ostrowski
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34. Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę
W dniach 17-18 września br. odbyła się 34. Ogól-

nopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę. Hasłem 
przewodnim tegorocznej pielgrzymki było: „Miłosierdzie 
przychodzi przez Maryję”. Tegoroczna pielgrzymka przy-
padła w 40. rocznicę Radomskiego Czerwca 1976 roku. 
Jednym z patronów tegorocznej pielgrzymki jest ks. Roman 
Kotlarz, męczennik Radomskiego Czerwca.

Pracownicze pielgrzymki na Jasną Górę zapoczątkował 
błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko organizując ją we wrze-
śniu 1983 r. dla robotników Huty Warszawa. Rok później do 
Częstochowy pielgrzymowali już pracownicy z różnych części 
Polski. Idea błogosławionego ks. Jerzego przerodziła się  
w coroczną ogólnopolską Pielgrzymkę Ludzi Pracy, odbywa-
jącą się zawsze w trzecią niedzielę września.

Dwudniowa Pielgrzymka Ludzi Pracy rozpoczęła się 
mszą św. koncelebrowaną w sobotę, 17 września 2016 r.  
o godz. 19.00 na jasnogórskim szczycie, której przewod-
niczył i homilię wygłosił bp Henryk Tomasik, ordynariusz 
radomski. Słowa powitania w imieniu ojców i braci paulinów 
wypowiedział o. Krystian Gwioździk.

Przed mszą św. odbyła się modlitwa różańcowa oraz 
koncert muzyków pamięci ks. Romana Kotlarza, podczas 
którego wystąpili: Jerzy Zelnik i Robert Grudzień. 

O godz. 21.00 ks. Krzysztof Hajdun, sekretarz 
krajowego duszpasterstwa Ludzi Pracy poprowadził Apel 
Jasnogórski w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej. 
Natomiast o godz. 21.45 jasnogórskimi wałami przeszła 
droga krzyżowa.

Głównym punktem 34. Pielgrzymki Ludzi Pracy na 
Jasną Górę była uroczysta Suma na Szczycie w niedzielę, 18 
września. Przewodniczył jej abp. Józef Kupny, metropolita 
wrocławski i Krajowy Duszpasterz Ludzi Pracy. W Eucharystii 

wzięło udział ok. 25 tys. osób z zakładów pracy z całej Pol-
ski. Na ołtarzu spoczywały relikwie serca bł. ks. Jerzego.

Przed mszą św. do zebranych przemówił Piotr Duda, 
przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

„Dzisiaj spotykamy się na tej pielgrzymce tu, u Jasno-
górskiej Pani. Każdy ma swoje intencje, ale nasza wspólna 
intencja to dbałość i modlitwa za ludzi pracy w naszym 
kraju, o podmiotowość pracownika, o to, o co w ostatnich 
latach modliliśmy się, o to, co było tak trudno wyegze-
kwować z poprzednim rządem. Dzisiaj można powiedzieć, 
że nasze spotkanie ma inny wymiar. Prowadzimy dialog 
społeczny z rządem, który stara się rozumieć bardzo ważne 
sprawy pracownicze. Mamy Prezydenta, który widzi także 
podmiotowość i godność ludzkiej pracy i w każdym swoim 
wystąpieniu stara się o tym mówić” – podkreślał Piotr 
Duda. 

Przed mszą św. Agnieszka Lenartowicz-Łysik, społeczny 
doradca Prezydenta RP Andrzeja Dudy odczytała list, który 
do pielgrzymów skierował prezydent.

„Życzę, aby 34. Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi 
Pracy umocniła państwa w wierności naszym najstarszym  
i najcenniejszym tradycjom ludowym, a także w radościach 
i poczuciu dumy ze wspólnego budowania Polski, która 
jest wolna i zamożna, wolnością i zamożnością swoich 
obywateli” – czytamy w liście Prezydenta RP.

Homilię wygłosił bp Piotr Turzyński, bp pomoc. diec. 
radomskiej. Mówił: „Moi drodzy siostry i bracia, każdy 
człowiek tęskni za solidarnością, jest to tęsknota wpisana 
w ludzkie serce, stworzone na obraz i podobieństwo Boga, 
który jest wspólnotą. Tęsknota za solidarnością widzianą  
w innych ludziach, to tęsknota za bliskością, zrozumieniem, 
wspólnotą. Przecież tak tęskni każde dziecko, chce mieć 
kochanych rodziców, chce, by się nim interesowano, opieko-
wano, tak tęskni młodzieniec, czy młoda dziewczyna, którzy 
chcą wejść w życie dojrzałe, szukają pracy. Tak tęskni za so-
lidarnością pracownik, który staje wobec pewnego systemu, 
konsorcjum, bogatego i wielkiego pracodawcy, i wydaje mu 
się, że jest sam, jak pyłek pośród świata. Za solidarnością 
tęskni człowiek w podeszłym wieku, niedołężny, chory, chce 
zobaczyć solidarność w oczach lekarza, bliskich, państwa, 
społeczności. Człowiek tęskni za solidarnością”.

Z terenu Małopolski w Pielgrzymce wzięli udział prezy-
dianci i członkowie Zarządu Regionu, duża grupa pielgrzy-
mów z terenu Krakowa i Oddziałów ZRM wraz z pocztami 
sztandarowymi, a także członkowie i sympatycy Związku. 

źródło: www.jasnagora.com
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Długo czekaliście
28 sierpnia 2016 roku mieliśmy zaszczyt uczestni-

czyć w uroczystościach pogrzebowych Żołnierzy Wyklętych: 
Danuty Siedzikówny ps. „Inka” i Feliksa Selmanowicza 
ps. „Zagończyk”.

Dzień wcześniej w Kaplicy Królewskiej obok bazyliki 
Mariackiej mogliśmy pomodlić się przed trumnami Inki  
i Zagończyka, uklęknąć, złożyć im hołd i choć przez chwilę 
być tak blisko nich.

Pogrzeb miał charakter państwowy i był prawdzi-
wą manifestacją patriotyzmu.  Rozpoczął się od mszy 
świętej w Bazylice konkatedralnej Wniebowzięcia NMP  
w Gdańsku, której przewodniczył arcybiskup Leszek Sławoj 
Głódź.

W uroczystościach wzięli udział: prezydent Andrzej 
Duda, premier Beata Szydło, marszałkowie Sejmu i Se-
natu, ministrowie, prezes IPN Jarosław Szarek, wicepre-
zesi IPN Krzysztof Szwagrzyk i Mateusz Szpytma oraz 
przewodniczący KK Piotr Duda z przedstawicielami NSZZ 
„Solidarność” – współorganizatora wydarzenia.

Trudno było powstrzymać łzy, słysząc przemówienie 
Prezydenta, a wcześniej homilię arcybiskupa Głódzia: 
„Nadszedł wreszcie czas, kiedy armia żołnierzy polskiego 
antykomunistycznego powstania wychodzi z letargu niepa-
mięci. Staje w prawdzie swych czynów. Składa meldunek 
o wiernej i ofiarnej służbie Ojczyźnie.  Ich historia płynie 
wreszcie zgodnie z prądem polskich sumień”. 

Na te słowa czekaliśmy bardzo długo. 
„Powiem Państwu, że ja nie mam przekonania, 

że my poprzez ten pogrzeb przywracamy im godność. 
Oni nigdy godności nie stracili, my przywracamy przez 
ten pogrzeb godność państwu polskiemu” –  powiedział 
prezydent Andrzej Duda. 

Prezydent Duda awansował pośmiertnie „Inkę” na 

stopień podporucznika, a „Zagończyka” – na podpuł-
kownika. 

Po mszy w kondukcie pogrzebowym udaliśmy się 
na Cmentarz Garnizonowy. Szliśmy przez ulice Gdańska 
pośród morza biało-czerwonych flag z podniesioną głową, 
naprawdę dumni i szczęśliwi.  Na cmentarzu padło wiele 
ważnych i niezapomnianych słów, zwłaszcza od rodzin 
zamordowanych bohaterów.

„Historia zatoczyła symboliczne koło. Przywróciła 
prawdę i pamięć, wbrew wszystkiemu i wbrew usiłowa-
niom wielu. Żołnierze Wyklęci wrócili do nas po długich 
latach. Mam nadzieję, że wrócili też na stałe do historii 
Polski, już nie jako wyklęci, ale jako żołnierze niezłomni, 
walczący o piękną, wolną Polskę.” –  mówiła siostrzenica 
Inki. „Ciociu, możesz w końcu spać spokojnie, zachowałaś 
się przecież jak trzeba” – dodała na koniec.   

Wnuczka „Zagończyka” prosiła: „Rozmawiajmy  
z naszymi dziećmi, wnukami o Polsce, historii, aby  
i oni, tak jak ja dziś, mogli powiedzieć z dumą, że są 
Polakami.”

Szczątki Inki i Zagończyka zostały pochowane  
w sąsiadujących ze sobą grobach. Mimo pogrzebu nie był 
to smutny dzień. Pożegnaliśmy ich jak trzeba…

tekst i foto Agnieszka Masłowska
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XXI Memoriał im. Bogdana Włosika
Już po raz XXI 

na ulicach Nowej Huty 
zostanie rozegrany 
Bieg Memoriałowy im. 
Bogdana Włosika, orga-
nizowany przez hutni-
czą „Solidarność”. Jak 
zwykle na uczestników 

zawodów czekają atrakcyjne nagrody, a zgłoszeń 
można dokonać nawet tuż przed startem!

Bieg Memoriałowy upamiętnia postać młodego 
hutnika Bogdana Włosika, który 13 października 
1982 r. został zastrzelony przez funkcjonariusza SB  
w pobliżu kościoła Arka Pana w Krakowie- Bieńczy-
cach. Wydarzenie to wstrząsnęło społeczeństwem 
Nowej Huty i Krakowa, a pogrzeb ofiary komunistycz-
nego reżimu zgromadził tysiące wiernych.

Od 1995 r. dla uczczenia jego pamięci, a także 
innych ofiar stanu wojennego na ulicach Nowej Huty 
rozgrywany jest bieg uliczny, organizowany przez 
Komisję Robotniczą Hutników NSZZ „Solidarność”. 
Pierwszy bieg zgromadził ponad 200 uczestników  
i uczestniczek, po roku było ich już ponad trzystu.  
W 1997 r. nastąpił kolejny wzrost liczby startują-
cych: w biegu wystartowało już blisko 500 zawodni-
ków i zawodniczek. W 2001 r. przekroczono liczbę 
pół tysiąca startujących. Start XII Biegu połączono 
z zasadzeniem przy bramie Kombinatu tzw. „dębu 
papieskiego” o nazwie „Bogdan”. W 2014 r. bieg 
wyjątkowo nie odbył się. 

Komisja Robotnicza Hutników NSZZ „Solidarność” 
powróciła do organizacji Biegu Memoriałowego już 
po roku. Bieżąca edycja odbędzie się 8 października 
br. Organizatorzy nie ukrywają, że mają nadzieję, że  
w tym roku zostanie pobity rekord frekwencji. 

Start nastąpi o godzinie 12.15 spod bramy kom-
binatu. Pomiar czasu biegaczy będzie odbywał się 
elektronicznie, a wynik będzie liczony zawodnikowi 
„netto”, czyli liczy się od momentu przekroczenia 
przez niego linii startu do chwili przecięcia linii mety. 

W biegu mają prawo startu wszystkie osoby od 

lat 12 (rocznik 2004 i starsi),  które dokonają zgło-
szenia przez stronę internetową „Solidarności” www.
krhhts.pl lub osobiście w dniu zawodów. Wydawanie 
numerów startowych odbywać się będzie od godz. 
9:30 do 11:00 w dniu startu w budynku admini-
stracyjnym „S”  ArcelorMittal Poland S.A. Oddział  
w Krakowie ul. Ujastek 1. 

Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest: posiadanie 
dokumentu tożsamości, pisemna zgoda rodziców (dla 
osób niepełnoletnich), przynależność  do Związku  
(w kategorii członków NSZZ „Solidarność”) i otrzy-
manie numeru startowego z chipem.

Trasa licząca ok. 4,2 km biegnie ulicami Nowej 
Huty:  Brama Główna ArcelorMittal Poland S.A. – Kra-
ków (start), al. Solidarności, Plac Centralny, ul. gen. 
Wł. Andersa, ul. Ludźmierska, ul. Obrońców Krzyża, 
pl. Bogdana Włosika przy Arce Pana (meta).

Zgłoszenia udziału w biegu dokonuje się:
internetowo: poprzez wypełnienie formularza a) 
zgłoszeniowego na stronie internetowej Solidar-
ności www.krhhts.pl w zakładce XXI Bieg im. 
Bogdana Włosika, od dnia 8 września 2016 r. do 
dnia 6 października 2016 r. włącznie. Uczestnik 
biegu odpowiada za prawidłowe wypełnienie 
formularza zgłoszeniowego pod rygorem unie-
ważnienia zgłoszenia;
osobiście w dniu zawodów  zapisy od godziny b) 
9.30  do 11.00; 
zgłoszenia grupowe szkół (klasyfikacja drużyno-c) 
wa) w postaci imiennych wykazów z podanym 
rokiem urodzenia uczestnika biegu muszą zawie-
rać także potwierdzenie od lekarza o zdolności 
do biegu osób wymienionych na wykazie oraz 
pieczątkę dyrekcji szkoły. Przesłanie list uczest-
ników w formie papierowej do biura zawodów 
na numer faksu 12 290 37 68 do dnia 6 paź-
dziernika 2016 r.
Siedzibą biura zawodów jest biuro Komisji Robot-d) 
niczej Hutników NSZZ „Solidarność”, budynek 
ZA, pok. 424, ArcelorMittal Poland S.A. Kraków 
ul. Ujastek 1, tel. 12 290 18 19 lub 12 290 
37 62, fax 12 290 37 68.
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Głównym celem organizacji turniejów 
piłkarskich przez Regionalną Sekcję Kolejarzy  
w Krakowie jest propagowanie aktywnego 
spędzenia czasu i promowanie sportu wśród 
kolejarzy oraz integrowanie środowiska pracow-
ników spółek kolejowych. Idea ta cieszy się 
zrozumieniem i poparciem kolejarzy, którzy po 
raz kolejny licznie stawili się w Barcicach, urokli-
wym miejscu, otoczonym górami ze wspaniałą 
atmosferą.

XVII Turniej odbył się pod patronatem Re-
gionu Małopolskiego i Krajowej Sekcji Kolejarzy 
NSZZ „Solidarność” przy współpracy z Biurem 
Wczasowo-Turystycznym „Koltur”. Patronat me-
dialny sprawowały: „Tygodnik Solidarność”, dwu-
tygodnik „Wolna Droga” i „Serwis Informacyjny 
Solidarność Małopolska”. W tym roku wzięło 
w nim udział 200 zawodników z 11 drużyn 
reprezentujących kolejowe zakłady pracy. Na 
dwóch boiskach rozegrano 18 meczy. Łącznie  
w imprezie uczestniczyło ponad 500 osób. 

Zawody odbywały się równolegle na dwóch 
boiskach najpierw w 3 grupach a następnie 
systemem pucharowym. W półfinałach zagrały 
drużyny PROM Kraków, PKP Cargo Katowice, 
IM Kraków i ZLK Rzeszów. W walce o finał 

Bogdan Ostrowski Turniej po raZ 17. 
Od siedemnastu lat 
Regionalna Sekcja 

Kolejarzy NSZZ 
„Solidarność” 
przy Regionie 

Małopolskim (RSK) 
organizuje Turniej 

Piłki Nożnej o Puchar 
Przewodniczącego 

RSK rozgrywany 
w Barcicach 

k. Starego Sącza. 
W tym roku odbył 
się on 9 września. 

Turniej, mający 
charakter kolejowego 

pikniku, corocznie 
przyciąga do Barcic 
kolejarzy, nie tylko 

z terenu działalności 
RSK Kraków ale 
także z Katowic, 

Rzeszowa i innych 
części Polski.

zwycięsko wyszły z nich drużyny IM Kraków  
i ZLK Rzeszów, które w meczu o pierwsze miej-
sce stoczyły wyrównana walkę, a o wygranej 
zadecydowały rzuty karne. 

To już trzeci rok z rzędu, gdy karne de-
cydują o zwycięstwie w turnieju. Niesamowite 
emocje trwały więc do końca. Udzieliły się one 
również widzom, którzy licznie wypełnili okolice 
bramki, by na stojąco włączyć się w dramaturgię 
boiskowych wydarzeń. W takich okolicznościach 
zwycięzcą turnieju została drużyna ZLK Rzeszów 
(po raz pierwszy w historii turnieju), która  
w finale pokonała w rzutach karnych IM Kraków.

W trakcie turnieju (już po raz jedenasty) 
przeprowadzona została loteria charytatywna 
na którą upominki i gadżety reklamowe prze-
kazały spółki: PKP S.A., PKP Cargo S.A., PKP 
PLK S.A., Przewozy Regionalne Sp. z o.o., PKP 
Informatyka S.A., PKP Cargo Connect Sp. z o.o. 
, zakłady pracy, organizacje zakładowe NSZZ 
„Solidarność”, Krajowa Sekcja Kolejarzy oraz 
osoby prywatne, które wsparły naszą akcję. 

Tegoroczna zbiórka pieniężna okazała 
się rekordowa w całej dotychczasowej historii 
loterii przeprowadzanych w trakcie trwania tur-
niejów. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu osób 
przygotowujących, prowadzących loterię oraz 
hojności kolejarzy zebrano kwotę w wysokości 
8 120 zł, która zostanie przeznaczona dla Emil-
ki Stępień, córki pracownika Przedsiębiorstwa 
Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej 
w Krakowie, u której stwierdzono małogłowie 
prawdziwe oraz wadę ośrodkowego układu ner-
wowego (wymaga rehabilitacji i stałej opieki), 
dla Katarzyny Król, pracownika PKP S.A. Oddział 
Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie, 
która w związku z chorobą nowotworową prze-
szła dwie operacje ratujące życie (przechodzi 
chemioterapię, wymaga stałej opieki, czeka 
ją długotrwałe i kosztowne leczenie) oraz dla  
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Dawida Dziedzica, pracownika Zakładu Maszyn Torowych  
w Krakowie, który w wyniku wypadku w pracy stracił cztery 
palce i część śródręcza (stara się o zakup profesjonalnej protezy, 
która pomoże mu sprawniej wykonywać czynności służbowe  
i życiowe).

W trakcie oficjalnej części turnieju odbyła się uroczysta 
ceremonia wręczania pucharów i statuetek dla zwycięskich 
drużyn oraz dla osób, dla których było to szczególne podzię-
kowanie za wieloletnie promowanie sportu wśród kolejarzy  
i wspieranie organizacji turniejów piłkarskich. Przewodniczący 
RSK Henryk Sikora, wśród braw wręczył statuetki w kształcie 
piłkarza. Otrzymali je: Teresa Zbylut, Beata Możdżeń (obie ZLK 
Kraków), Mariusz Pilichowski (IM Kraków), Wiesław Klimasz 
(PKP Energetyka Kraków) i Marek Minecki (ZLK Nowy Sącz).

Okazałe puchary i dyplomy wręczali zwycięzcom turnieju, 
przewodniczący RSK – Henryk Sikora zastępca przewodniczące-
go RSK – Ireneusz Dynowski oraz członek Zarządu PKP PLK S.A. 
Włodzimierz Żmuda i pełnomocnik Zarządu PKP PLK S.A. Józefa 
Majerczak. W imieniu Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidar-
ność”, który ufundował Puchar Fair Play, aktu wręczenia dokonał 
Krzysztof Kotowicz – przewodniczący nowosądeckiego Oddziału 
„Solidarności”, a przypadł on drużynie Oddziału Gospodarowania 
Nieruchomościami w Krakowie, za sportową postawę podczas 
turnieju. Wszyscy zawodnicy biorący udział w turnieju otrzymali 
specjalnie przygotowane na tą okazję koszulki RSK. 

Specjalne efekty pirotechniczne zakończyły część sporto-
wą imprezy. Huk wybuchających petard, kaskady odpalonych 
wulkanów, strugi szampana i radosne „Sto lat” dla wszystkich 
uczestników turnieju zakończyły ceremonię. Dalej trwała już tylko 
dobra zabawa przy zespole muzycznym i wspólne świętowanie. 

Warto zwrócić uwagę, że turniej rozgrywany jest od 2000 
roku już po raz 17 i pomimo głębokich zmian, które zaszły  
w minionych latach w strukturze organizacyjnej spółek kolejo-

wych, permanentnej restrukturyzacji i zmniejszenia zatrudnienia 
nadal odbywa się i przyciąga corocznie setki uczestników. Jest 
jednym z największych turniejów międzyzakładowych w Polsce 
i największym organizowanym przez kolejową „Solidarność”.
Oprócz charakteru sportowego jest często jedynym miejscem 
corocznych spotkań kolejarzy, dyrektorów, związkowców  
i przedstawicieli różnych zakładów a od jedenastu lat również 
daje możliwość finansowej pomocy kolejarzom znajdującym się  
w trudnej sytuacji. Pomoc finansowa z naszej loterii charyta-
tywnej jest jednym z największych dorobków turnieju, dzięki 
któremu możemy pomagać innym ludziom. 

Dla jednych turniej jest miejscem dobrej zabawy, dla 
innych całodzienną przyjemnością gry w piłkę. Po prostu jest 
dla wszystkich i każdy znajdzie w nim swoje miejsce.

Grupa A
OGN Kraków – PKP Energetyka 1-2
IM Kraków – OGN Kraków 2-0
PKP Energetyka – IM Kraków 0-6
I miejsce w grupie – IM Kraków
Grupa B
ZLK Kraków – SOK 0-4
ZLK Rzeszów – PROM Kraków 0-0
PROM Kraków – SOK 1-0
ZLK Kraków – ZLK Rzeszów 0-2
ZLK Rzeszów – SOK 0-0 
PROM Kraków – ZLK Kraków 1-1
I miejsce w grupie – ZLK Rzeszów
II miejsce w grupie – PROM Kraków
Grupa C
Cargotabor – ZLK Nowy Sącz 2-2
PNiUIK Kraków – Cargo Katowice 0-2
Cargo Katowice – ZLK Nowy Sącz 2-0
Cargotabor – PNiUIK Kraków 1-0 
PNiUIK Kraków – ZLK Nowy Sącz 0-4
Cargo Katowice – Cargotabor 4-1
I miejsce w grupie – Cargo Katowice
Półfinał
ZLK Rzeszów – Cargo Katowice 2-0
IM Kraków – PROM Kraków 5-0
Finał
ZLK Rzeszów – IM Kraków 2-2 karne 4-2  
PROM Kraków – Przewozy Regionalne Oddział Małopolski
IM Kraków – Zakład Maszyn Torowych 
PNiUIK Kraków – Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infra-
struktury Kolejowej 



Odsłonięcie Pomnika Biubuły 
w obiektywie Piotra Stokłosy, Swojczany, 28 sierpnia 2016 r.


