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Karty rabatowe dla ludzi „S”
Stowarzyszenie Sieć Solidarności 

dołączyło do programu „Biznestank” 
stacji paliw ORLEN oraz BLISKA. Dzięki 
karcie zniżkowej podczas tankowa-
nia wszystkich rodzajów paliw 
na stacjach Orlen i Bliska w całej Polsce 
zaoszczędzimy 8 gr na stacjach Orlen 
i 5 gr na stacjach Bliska na każdym 
litrze paliwa. Koszt karty to jednorazo-
wy wydatek 10 zł. 

Informacje na temat programu 
można otrzymać w Dziale Informacji  
i Promocji, pl. Szczepański 5, pok. 
404, tel. 12 423-12-98, e-mail: joan-
na@solidarnosc.krakow.pl.
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Ze smutkiem informujemy, że w dniu 25 grudnia 2017 r. zmarł

Śp. Władysław Remiasz
przewodniczący NSZZ „Solidarność” w Zakładzie Energetycznym 

Kraków, delegat na Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”.

małopolska „solidarność”

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację, że w dniu 
28 grudnia 2017 r. zmarł

Śp. Piotr Maria Boroń
wieloletni i zasłużony działacz „Solidarności”, 

Wielki Patriota i nasz Przyjaciel.
Pozostanie w naszej pamięci.

małopolska „solidarność”

Stanowisko nr 2/2017 Prezydium ZRM NSZZ „Solidarność” 
z dn. 21 grudnia 2017 r.
ws. wsparcia działań KZ NSZZ „Solidarność” 
przy Okręgowym Urzędzie Probierczym w Krakowie

Prezydium Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” zdecydowa-
nie popiera działania Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Okręgowym 
Urzędzie Probierczym w Krakowie zmierzające do zwiększenia nakładów na 
wynagrodzenia pracowników Administracji Probierczej w 2018 r.

Działalność Administracji Probierczej – podlegającej Głównemu 
Urzędowi Miar – jest niezmiernie istotna dla państwa polskiego nie tylko 
ze względu na zakres prowadzonych działań, ale i wymierne korzyści  
w postaci wypracowanych przychodów z działalności. Jest to możliwe dzięki 
zatrudnianiu grupy wysoko wykwalifikowanych specjalistów w dziedzinie obrotu 
metalami szlachetnymi i pokrewnych dyscyplin. Niestety od dłuższego czasu ta 
odpowiedzialna praca zatrudnionych w Administracji Publicznej nie jest odpo-
wiednio wynagradzana w związku z brakiem odpowiednich funduszy w budżecie 
Głównego Urzędu Miar.

Prezydium Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” zwraca się 
w związku z powyższym do decydentów o zwiększenie budżetu Głównego Urzędu 
Miar z przeznaczeniem dodatkowych środków na podwyżki płac pracowników 
Urzędów Probierczych w 2018 r.
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Aktua lnośc i

Adam gliksmanZ prac ZarZądu
Posiedzenie rozpoczęło się od uroczystego 

pożegnania Bronisława Opyda, byłego członka 
Zarządu Regionu, który do października br. 
pełnił rolę kierownika biura NSZZ „Solidarność”  
w Oświęcimiu. B. Opyd kierował nieprzerwanie 
od 2000 r. ówczesną delegaturą Zarządu Regionu  
a następnie biurem w Oświęcimiu, tj. od jej utwo-
rzenia po przejściu części komisji zakładowych  
z terenu powiatu oświęcimskiego do Regionu Ma-
łopolskiego NSZZ „Solidarność”. B. Opyd otrzymał 
z rąk przewodniczącego ZR Wojciecha Grzeszka 
podziękowania za wiele lat współpracy.

Podczas posiedzenia Zarząd Regionu pod-
jął również decyzję o uhonorowaniu tytułem  
i statuetką „Zasłużony dla NSZZ Solidarność 
Regionu Małopolskiego” Piotra Marii Boronia, 
krakowskiego opozycjonisty, zaangażowanego 
nieprzerwanie w wiele inicjatyw o charakterze 
patriotycznym i niepodległościowym od lat 70. 
XX w. Piotr Boroń od 1980 r. był pracownikiem 
MKZ Kraków i ZR Małopolska NSZZ „Solidarność”. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego został inter-
nowany. Wielokrotnie brał udział w Marszach 
Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej, będąc 
ich komendantem.

W trakcie obrad relację z posiedzenia Komi-
sji Krajowej w dn. 11-12 grudnia br. złożyli Zdzi-
sław Szczur, Adam Lach, Jerzy Smoła i Wojciech 
Grzeszek. W związku z przypadającą w 2018 
r. setną rocznicą odzyskania przez Polskę nie-
podległości Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” 
uznając wkład związku w przywrócenie pełni 
swobód demokratycznych postanowiła świętować 
jubileuszowy rok pod hasłem „Solidarność dla 
Niepodległej”.

W trakcie obrad Zarząd przyjął stanowi-
sko dotyczące wynagrodzeń pracowników nie-
wykonujących zawód medyczny zatrudnionych  
w podmiotach leczniczych, w którym wyraził 
pogląd iż należy podjąć prace legislacyjne ma-
jące na celu zmianę ustawy z dn. 8 czerwca br.  
o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia 
zasadniczego pracowników wykonujących zawody 
medyczne w podmiotach leczniczych. Małopolska 
„Solidarność” postuluje, by kwestia podwyższania 
wynagrodzeń zasadniczych pracowników niewy-

konujących zawody medyczne została ustalona  
w drodze odpowiedniej ustawy i by zasada ta była 
jednolita z obowiązującą względem pracowników 
wykonujących zawody medyczne. Stanowisko  
w tej sprawie skierowano m.in. do Rady Dialogu 
Społecznego oraz do Ministra Zdrowia. W trakcie 
posiedzenia Wojciech Grzeszek poinformował 
także o spotkaniu z sekretarzem stanu w Mini-
sterstwie Zdrowia Józefą Szczurek-Żelazko, zorga-
nizowanym przez „Solidarność” w Myślenicach i 
poświęconym sytuacji w służbie zdrowia.

Sprawozdanie z działalności Regionalnej 
Komisji Wyborczej przedstawił Adam Lach, który 
poinformował o przesłaniu do wszystkich orga-
nizacji związkowych w Małopolsce materiałów 
wyborczych. Przypomniał m.in. o konieczności 
wypełniania ankiet dla kandydatów do władz 
związku oraz o konieczności przekazywania ich 
oryginałów do RKW.

W trakcie dalszej dyskusji z udziałem m.in. 
W. Grzeszka, W. Cieśli, A. Gliksmana i A. Lacha 
poruszono również kwestię zastanowienia się nad 
strategią związku, otwarciem się na młodzież  
i przygotowaniem oferty dla młodych członków 
„Solidarności”. Leszek Rusek poinformował, że 
decyzją Kapituły Nagrody „Pracodawca przyja-
zny pracownikom” laureatem X edycji została 
Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Społem” 
w Olkuszu.

Po południu członkowie Zarządu Regionu 
wzięli udział w uroczystościach upamiętniających 
ofiary stanu wojennego.

Sytuacją pracowników 
wykonujących 

zawody niemedyczne 
zatrudnionych 
w podmiotach 

leczniczych zajął się 
m.in. Zarząd Regionu 
Małopolskiego NSZZ 

„Solidarność” podczas 
posiedzenia w dn. 13 

grudnia 2017 r. Zarząd 
postanowił również 
uhonorować Piotra 

Marię Boronia tytułem 
„Zasłużony dla NSZZ 

Solidarność Regionu 
Małopolskiego”.



S E R W I S  I N F O R M A C Y J N Y Nr 12 (735)4

13 grudn ia

Agnieszka masłowska dZień pamięci ofiar 
stanu wojennego

13 grudnia 2017 r. Małopolska „Soli-
darność” jak co roku zorganizowała obchody 
Dnia Pamięci Ofiar stanu wojennego w 36. 
rocznicę jego wprowadzenia, której głównym 
punktem była msza św. w katedrze wawel-
skiej odprawiona przez metropolitę krakow-
skiego abp. Marka Jędraszewskiego.

„Zgodnie z duchem komunizmu wraz ze 
wspomnianym kłamstwem szła także prze-
moc. Nocą, jeszcze przed wprowadzeniem  
w życie dekretu, zaczęły się aresztowania 
znaczących członków „Solidarności”. Wtedy 
właśnie internowano około 5 tys. osób na 
terenie całego kraju” – przypomniał metropo-
lita. - „W tej ogromnej operacji wojskowo-mi-
licyjnej wzięło udział około 80 tys. żołnierzy, 
30 tys. milicjantów, 1750 czołgów, 1900 wo-
zów bojowych i 9 tys. samochodów. Ogromna 
siła przeciwko ludziom całkowicie bezbron-
nym, którzy mieli jedynie miłość do ojczyzny  
i poczucie misji, którą przyszło im pełnić  
w imię poczucia człowieczej solidarności”  
– mówił do zebranych abp Jędraszewski.

Metropolita krakowski przypomniał 
również o osobistym liście Jana Pawła II do 
gen. Jaruzelskiego, który pisał w nim m.in., 

że wiadomość o zabitych  
i rannych rodakach nakazu-
je mu zwrócić się do gene-
rała z usilną prośbą i zara-
zem gorącym wezwaniem 
o zaprzestanie działań, 
które niosą ze sobą rozlew 
polskiej krwi. W ponawia-
niu tych apeli Ojciec Święty 
był niezłomny.

Wsparcie i słowa 
Ojca Świętego pokazywa-
ły Polakom, że nie wolno 

się poddać, że trzeba walczyć zło dobrem 
zwyciężając – co powtarzał ks. Jerzy Popie-
łuszko. „Jeżeli dobrem zwycięża się zło, tylko 
wtedy można mieć nadzieję, że się zwycięży. 
I właśnie tych słów ówczesne władze nie 
mogły przebaczyć ani księdzu Jerzemu, ani 
tym wszystkim, którzy w ten sposób zma-
gali się o dobrą przyszłość naszej ojczyzny”  
– podkreślał arcybiskup.

Były to słowa niezwykle ważne dla Po-
laków, szczególnie w 1989 r., kiedy mieli 
nadzieję, że ideały „Solidarności” staną się 
programem odrodzonej i suwerennej Polski. 
„Wiemy też, ile było rozczarowań i poczucia 
krzywdy, zwłaszcza przez tych nieznanych 
nam z imienia i nazwiska członków „Solidar-
ności”, na plecach których wielu osiągnęło 
niemałe powodzenie ekonomiczne, choć za 
tym krył się proces wyprzedawania naro-
dowego bogactwa. Wiemy też, ile nadziei 
jest w nas od niedawna, że po latach tamte 
cierpienia i tamte zmagania o nadzieję, która 
zmieni oblicze naszej ojczyzny przyniosą do-
bre owoce” – przypomniał duchowny.

Na zakończenie homilii metropolita Ję-
draszewski prosił: „Abyśmy pomni, tamtej 
grudniowej nocy i tamtych cierpień, które 
przedłużały się w miesiące i lata, czuli się 
ciągle zobowiązani, by tworzyć lepsze jutro 
ojczyzny módlmy się dzisiejszego grudnio-
wego popołudnia, 36 lat po tym, jak wtedy 
wielu się wydawało, że nadzieja umarła.  
A tymczasem żyje, bo jest nad nami Bóg, 
który jest potężniejszy niż ludzkie rachuby, 
niż ludzka przemoc i kłamstwo.”

Po uroczystej mszy św. uczestnicy ob-
chodów rocznicowych w towarzystwie licznych 
pocztów sztandarowych przeszli pod Krzyż 
Katyński, gdzie głos zabrał przewodniczący 

„Wojskowa Rada 
Ocalenia Narodowego 

– słynny WRON. 
W tym skrócie 

i w tej nazwie możemy 
odczytać „najlepsze” 

tradycje i wzorce 
komunistyczne, tzn.: 

kłamstwo 
i przemoc. Kłamstwo, 

ponieważ wcale 
nie ocalano wtedy 

polskiego narodu, ale 
próbowano ocalić PRL, 
gwarantowany przez 
układ jałtański. I nie 

było to wcale ocalenie 
narodowe, ale podjęto 

walkę z narodową 
solidarnością”  

– mówił 13 grudnia br. 
abp Marek 

Jędraszewski.
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13 grudn ia w Krakowie

Małopolskiej „Solidarności” Wojciech Grzeszek, podkreślając 
znaczenie rocznicy i zobowiązanie, jakie stanowi ona dla 
obecnego pokolenia, by ideały „Solidarności” były obecne 
w życiu naszego kraju.

Odczytano również apel pamięci ofiar stanu wojenne-

„ORŁA WRONa NIE POKONA”, czyli młodzież w akcji
W 36. rocznicę wprowadzenia Stanu Wojennego na 

terenie Polski przez władze komunistyczne, 13 grudnia 2017 
r. w Krakowie odbyła się edukacyjna gra miejska „ORŁA 
WRONa NIE POKONA”.

Gra została skierowana do młodzieży i opowiadała  
o czasie „Solidarności” oraz represjach stosowanych wobec jej 
członków w okresie 1980-1989. Gracze odwiedzali punkty 
związane z upamiętnianiem ofiar stanu wojennego oraz ak-
cjami prowadzonymi przez NZS oraz „Solidarność Walczącą” 
na terenie Krakowa. Wykonywali oni też zadania w punktach 
„obstawionych” przez rekonstruktorów tamtych wydarzeń 
z KH im. AK w Olkuszu. Młodzież mogła „doświadczyć” 
skutków represji podczas zainscenizowanego aresztowania  
i przesłuchania prowadzonego w podziemiach przez „funkcjo-
nariuszy MO i SB”, które kończyło się internowaniem.

Udział w grze wzięły szkoły z Bochni, Krakowa oraz 
Olkusza. Klasyfikacja końcowa gry:
1. IV LO w Olkuszu; 2. Szkoła Podstawowa 106 z oddzia-

go, w którym przypomniano osoby, które straciły w Małopol-
sce życie w l. 80. XX w. Następnie przedstawiciele różnych 
struktur NSZZ „Solidarność”, przedstawiciele władz admini-
stracyjnych, na czele z wicewojewodą Józefem Gawronem, 
miejskich i samorządowych złożyli kwiaty i zapalili znicze.

fot. Agnieszka masłowska

łami gimnazjalnymi z Krakowa; 3. Szkoła Podstawowa nr 2  
z oddziałami gimnazjalnymi z Bochni; 4. IV LO w Olkuszu; 
5. Liceum Salezjańskie w Krakowie.

Współorganizatorami gry byli:  Region Małopolski 
NSZZ „Solidarność”, Sekcja Oświaty Regionu Małopolskiego 
NSZZ „Solidarność”, Instytut Nauk o Polityce i Administracji 
Akademii Ignatianum w Krakowie, Uniwersytet Pedagogicz-
ny w Krakowie oraz Klub Historyczny im. Armii Krajowej  
w Olkuszu.

michał masłowski, oBen ipn w krakowie, fot. ipn
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13 grudn ia w Małopo lsce

Gorlice
W niedzielę 10 grudnia 2017 r. w Gorlicach obcho-

dzono Dzień Pamięci Ofiar stanu wojennego. Organizatorem 
obchodów było Biuro Oddziału NSZZ „Solidarność” nr 1  
w Gorlicach.

Uroczystą mszę św. z udziałem pocztów sztanda-
rowych, parlamentarzystów, samorządowców w Bazylice 
Mniejszej w Gorlicach w intencji Ojczyzny i Ofiar stanu 
wojennego w 36. rocznicę jego wprowadzenia odprawił ks. 
dziekan Stanisław Ruszel, który przypomniał, z jakiej okazji 
tu się zebraliśmy.

Nawiązując do patriotyzmu przypomniał o wydarze-
niach grudniowych i ofiarach stanu wojennego. Ksiądz Ruszel 
złożył podziękowania „Solidarności” na ręce przewodniczą-
cego Oddziału Krzysztofa Kotowicza za wierność ideałom  
i wartościom, za bezkompromisową postawę m.in. w obro-
nie życia oraz w staraniach o wolne niedziele w handlu.

Bezpośrednio po mszy św. uczestnicy na czele  
z pocztami sztandarowymi: KM NSZZ „Solidarność” Glinik, 
Międzyzakładowej Komisji Pracowników Oświaty i Wycho-
wania NSZZ „Solidarność” w Gorlicach, Duszpasterstwa 
Ludzi Pracy, Miasta Gorlice oraz gorlickich szkół przeszli na 
gorlicki cmentarz parafialny, gdzie pod tablicę poświęconą 
bł. ks. Jerzemu Popiełuszko złożono wiązanki kwiatów  
i zapalono znicze.

Oprócz członków „Solidarności” i osób internowanych 
w uroczystości udział wzięli m.in.: senator Stanisław Kogut, 
poseł Elżbieta Zielińska, władze powiatu na czele ze starostą 
Karolem Górskim, władze Miasta Gorlice na czele wice-
burmistrzem Łukaszem Bałajewiczem i przewodniczącym 
Rady Miasta Krzysztofem Wrońskim, radny Rady Miasta 
Gorlice Adam Piechowicz, który również reprezentował poseł 
Barbarę Bartuś.

Kierownik Oddziału Krzysztof Kotowicz w swym prze-
mówieniu przypomniał o stanie wojennym, o represjach, 

które nie ominęły powiatu gorlickiego i osobach, które zo-
stały w tamtym czasie internowane; wspominał o zmarłych 
ofiarach stanu wojennego.

Już w tę pamiętną noc 13 grudnia 1981 roku inter-
nowano na kilka miesięcy 12 działaczy naszego Związku. 
Byli to: Walerian Woźniak, Jacek Galant, Mieczysław Dy-
ląg, Janusz Kopacz, Roman Stawiarski, Marek Machowski, 
Krzysztof Holender, Jan Jawor, Wacław Ochab, Leszek 
Wąsik, Franciszek Brataniec i Adolf Hałgas. W kilka dni 
później aresztowano ówczesnego przewodniczącego NSZZ 
„Solidarność” w Fabryce Maszyn Wiertniczych i Górniczych 
Bronisława Wielgosza i skazano na cztery lata więzienia.

W listopadzie 1982 r. za wywieszenie flagi na kominie 
elektrociepłowni i udział w strajku z pracy zwolniono 21 
kowali. Byli to: Jan Osetek, Mieczysław Wojna, Marek 
Wróbel, Stanisław Paciorek, Stefan Marszałek, Jan Kwoka, 
Jan Szczarz, Zbigniew Formela, Piotr Durlak, Janusz Niepsuj, 
Franciszek Mołda, Jan Broda, Henryk Jayko, Jerzy Chlipała, 
Jan Kowalczyk, Józef Warzecha, Adolf Warzycki, Stanisław 
Pietraś, Henryk Dyjak, Jan Borkowski i Piotr Gąsior.

Jedni powrócili do pracy po trzech miesiącach na 
nowych warunkach, inni znaleźli prace poza Gorlicami,  
a jeszcze inni mogli powrócić do pracy dopiero po obradach 
okrągłego stołu. Od maja do września 1982 r. internowani 
byli: Stanisław Dudek i Ryszard Janeczek.

W marcu 1984 r. za działalność podziemną i kolpor-
taż ulotek aresztowano dziesięć osób (Roman Stawiarski, 
Roman Kosiba, Stanisław Dudek, Marek Bugno, Walerian 
Woźniak, Stanisław Jarek, Stanisław Elmer, Wojciech Mucha, 
Dorota Mucha i Tadeusz Krok). Działacze ci opuścili zakłady 
karne końcem lipca 1984 r. na wskutek amnestii.

W okresie stanu wojennego internowano również  
w Krakowie gorliczanina studenta AGH Aleksandra Augu-
styna za działalność opozycyjną oraz wspieranie strajku 
w Hucie.
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Różnie potoczyły się późniejsze losy tych ludzi. Jedni 
wytrwali w ideałach „Solidarności” i długo jeszcze działali 
w związku, inni pogubili się, a inni po prostu stanęli z boku, 
działalność pozostawiając innym.

Głos zabrali: poseł Elżbieta Zielińska, senator Stanisław 
Kogut a Adam Piechowicz w imieniu poseł Barbary Bartuś 
odczytał okolicznościowy list. Poseł Elżbieta Zielińska nawią-
zując do wydarzeń grudniowych zaapelowała do młodzieży, 
aby nie zapominać o historii naszego kraju i jak najczęściej 
brać udział w takich uroczystościach rocznicowych. Senator 
Stanisław Kogut wspomniał o walce „Solidarności” o wolne 
niedziele od handlu, które częściowo zostaną wprowadzone 
już od przyszłego roku.

Uroczystość zakończono wspólną modlitwą pod prze-
wodnictwem kapłana.

krzysztof kotowicz
Nowy Sącz

13 grudnia 2017 r. obchodzono w Nowym Sączu 
Dzień Pamięci Ofiar stanu wojennego. Organizatorami, tak 
jak w latach poprzednich, były władze samorządowe Nowe-
go Sącza oraz nowosądecka „Solidarność”.

Obchody rocznicowe rozpoczęła uroczysta msza święta 
w intencji Ojczyzny, odprawiona w Kościele Matki Bożej 
Niepokalanej na osiedlu Millenium przez ks. proboszcza 
Kazimierza Markowicza oraz ks. Zdzisława Lisowskiego.

W wygłoszonej homilii ksiądz proboszcz Kazimierz 
Markowicz przypomniał dzień 13 grudnia 1981 r. i okres 
stanu wojennego, w którym Polacy walczyli o wolność  
i godność. Motywem przewodnim homilii były słowa Jana 
Pawła II „Wolność trzeba stale zdobywać”.

W nabożeństwie uczestniczyły liczne poczty sztandaro-
we, m.in. Komisji Zakładowych NSZZ „Solidarność” Newag 
S.A., PKP Cargo S.A, PKP PLK S.A. Zakładu Linii Kolejowych 
w Nowym Sączu, Pracowników Oświaty i Wychowania  
w Nowym Sączu, Nadleśnictwa Stary Sącz, NSZZ RI „So-

lidarność”, Urzędu Miasta Nowego Sącza, Służb Munduro-
wych, Kombatantów oraz sądeckich Szkół.

Po zakończonej eucharystii uczestnicy uroczystości, 
w asyście pocztów sztandarowych niosąc baner „13 grudnia 
PAMIĘTAMY”, przeszli pod pomnik „Solidarności”, gdzie 
odbyła się dalsza część obchodów.

Po odśpiewaniu przez zgromadzonych hymnu naro-
dowego, przemówienie wygłosił szef Sądeckiego Oddziału 
NSZZ „Solidarność” Krzysztof Kotowicz. Przypomniał wy-
darzenia 13 grudnia 1981 roku w pamiętną grudniową 
noc i czasy stanu wojennego. „Dokładnie 36 lat temu 
władza w Polsce wypowiedziała wojnę własnemu narodowi, 
wprowadzając stan wojenny na obszarze całego kraju. Wpro-
wadzono godzinę milicyjną, na ulice miast wyjechały czołgi. 
13 grudnia załomotały kolby karabinów do mieszkań wielu 
działaczy „Solidarności”. Dokonano masowych zatrzymań  
i aresztowań. Zdelegalizowano NSZZ „Solidarność”. Represje 
nie ominęły również Ziemi Sądeckiej. W tę pamiętną noc  
z domów rodzinnych, często na oczach dzieci wyprowadzano 
i internowano 25 działaczy „Solidarności”. Byli to: Eugeniusz 
Baran, Roman Kałyniuk, Andrzej Szkaradek, Zenon Szajna, 
Grzegorz Sajdak, Józef Jungiewicz, Krzysztof Michalik, 
Jacek Rogowski, Marek Tomasik, Marek Wójtowicz, Ryszard 
Zagórski, Henryk Pawłowski, Ryszard Pawłowski, Jerzy Wy-
skiel, Tadeusz Jung, Józef Grzyb, Aleksander Grela, Roman 
Hasslinger, Józef Piekarz, Henryk Opilo, Jacek Zaremba, 
Władysław Piksa, Stanisław Bodziony, Jan Sikoń i Marian 
Białoskórski. 19 grudnia internowano Bernarda Marsiske. 
Wśród internowanych byli również studenci: Andrzej Bąk 
– AGH oraz Waldemar Mikulec – UJ” – mówił Krzysztof 
Kotowicz. „Rok 1982 to aresztowania takich osób jak: 
Józef Jarecki, Zbigniew Leśniak, Krzysztof Węglowski-Król, 
Tadeusz Piasecki, Mieczysław Górski, Tadeusz Nitka, Krzysz-
tof Witowski, Tadeusz Zengel, Stanisław Szabla, Leszek 
Stawiarski, Zbigniew Kmiecik, Ryszard Jania, Mieczysław 
Lebdowicz, Anna Smyda, Janina Smyda, Jerzy Bochyński  
i Zygmunt Berdychowski. Kolejne aresztowania miały miejsce 
w 1984 r.: Andrzej Szkaradek, Alicja Szkaradek, Grzegorz 
Sajdak, Ryszard Pawłowski, Krzysztof Michalik, Henryk 
Najduch, Krzysztof Dąbrowski, Ewa Andrzejewska, Konstanty 
Konar, Zbigniew Bocheński, Zbigniew Szkarłat, Tadeusz 
Pajor, Henryk Szewczyk, Dorota Mucha-Klimek, Wojciech 
Mucha. W 1985 roku aresztowano studenta Zygmunta 
Berdychowskiego” – przypomniał Krzysztof Kotowicz.

„Dziś obchodzimy Dzień Pamięci Ofiar stanu wojen-
nego. Oprócz osób internowanych i aresztowanych do ofiar 
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należy zaliczyć rodziny i bliskich tych osób, ale również 
wielu, którzy się ukrywali jak np. Władysław Ryba. Mó-
wiąc o ofiarach komunistycznego systemu musimy także 
wspomnieć o licznych kapłanach jak ks. Jerzy Popiełuszko, 
ks. Sylwester Zych, ks. Stefan Niedzielak, ks. Stanisław 
Suchowolec i inni, którzy zginęli w nie zawsze wyjaśnionych 
okolicznościach. (...) Stan wojenny nie zniszczył ducha 
„Solidarności”. „Solidarność” przetrwała przez te wszystkie 
lata i działa nadal. Na nas, ludziach „Solidarności”, na 
wszystkich zgromadzonych przed pomnikiem „Solidarności”, 
na każdym Polaku, który zobowiązał się do działalności 
na rzecz drugiego człowieka, na rzecz Polski i Polaków 
spoczywa obowiązek pamięci o ofiarach tamtych wydarzeń 
oraz wierność ideałom zrywu z okresu powstania Ruchu 
„Solidarności”. Jeżeli ma przetrwać dobro wypracowane 
przez Ludzi „Solidarności” potrzeba opierać działalność na 
prawdziwych wartościach moralnych i patriotycznych. Trzeba 
nam czerpać z nauki świętego Jana Pawła II, ale również 
sięgnąć do takich nauk jak „Etyka solidarności” ks. Józefa 
Tischnera. Za wzorce trzeba stawiać ludzi nieskazitelnych, 
godnych naśladowania, którzy będą przykładem dla młodych 
pokoleń” – podkreślił Krzysztof Kotowicz. Kończąc powie-
dział: „Wyrażam radość z obecności Was wszystkich na tych 
obchodach, ale szczególnie zadowolenie i podziękowanie 
kieruję do ludzi młodych. To od młodzieży zależy, jaka 
będzie przyszła nasza Ojczyzna – Polska i jacy będą Polacy. 
Czy będziemy czuli się bezpiecznie w własnym kraju. (...) 
Niezależny Samorządny Związek „Solidarność” w obecnych 
czasach również stara się być wierny ideałom. Dba o wa-
runki pracy i płacy ludzi pracy. Zwraca uwagę na wartości 
jakie niesie zdrowa polska rodzina. O polskie rodziny należy 
dbać, ale i wychowywać. Ważne są warunki materialne, ale 
nie mniej ważna jest właściwa duchowość polskiej rodziny, 
polskiego Narodu. Temu mają służyć między innymi wolne 
niedziele w handlu. Niech dobry Bóg wynagrodzi wszystkim 
ofiarom stanu wojennego. Szczęść Boże Polsce. Szczęść 
Boże polskim rodzinom”.

Przemawiając do zebranych Zastępca Prezydenta 
Nowego Sącza Jerzy Gwiżdż powiedział – „Trzeba sobie 
dzisiaj odpowiedzieć na pytanie, dlaczego 13 grudnia 1981 
roku generał Jaruzelski wraz ze swą ekipą wprowadził stan 
wojenny. Odpowiedź jest bardzo prosta. Po to, żeby znisz-
czyć solidarność Polaków, tych, którzy walczyli o wolność, 
niepodległość i lepsze dla Polaków życie. To był główny 
cel. Cel, który polegał na tym, żeby za wszelką cenę utrzy-
mać się u władzy i żeby pognębić tych, którzy tej władzy 

byli przeciwni i dawali temu wyraz w swoich postawach”.
Po wystąpieniach złożono pod Pomnikiem „Solidar-

ności” wiązanki kwiatów. Kwiaty złożyli m.in. internowani 
w stanie wojennym, przedstawiciele sądeckiego Oddzia-
łu „Solidarności” z Krzysztofem Kotowiczem, Andrzejem 
Szkaradkiem i Ryszardem Lewandowskim, delegacja Or-
ganizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników 
Oświaty i Wychowania w Nowym Sączu z przewodniczącą 
Marią Zielińską-Gorzulą, przedstawiciele sądeckich parla-
mentarzystów, władze miasta Nowego Sącza z zastępca-
mi Prezydenta Jerzym Gwiżdżem i Wojciechem Piechem, 
przedstawiciele władz powiatu nowosądeckiego z członkiem 
Zarządu Marianem Rybą, przedstawiciele Rady Miasta No-
wego Sącza z przewodniczącym Januszem Kwiatkowskim, 
radni, przedstawiciele sądeckich struktur Prawa i Solidarności 
oraz Klubu Gazety Polskiej. Zapalono znicze.

Obchody rocznicy wprowadzenia stanu wojennego 
zakończyły się tradycyjnym odśpiewaniem, wykonywanej 
przez Jacka Kaczmarskiego pieśni „Mury”.

grażyna święs
Bochnia

W ramach obchodów Dnia Pamięci Ofiar stanu wo-
jennego w 36. rocznicę jego wprowadzenia Oddział Nr 4 
Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” w Bochni za-
prosił społeczność bocheńską na mszę św. koncelebrowaną, 
która odbyła się 13 grudnia 2017 r. w Kościele św. Pawła 
Apostoła. Mszę św. odprawił proboszcz Parafii ks. Prałat Jan 
Nowakowski i ks. Prałat Kazimierz Kapcia, proboszcz Parafii 
św. Jana Nepomucena.

W swoim kazaniu ks. Jan Nowakowski tłumaczył licz-
nie zebranym, że o tym haniebnym dniu należy pamiętać 
nie dlatego, aby rozdrapywać zagojone rany, lecz po to, aby 
był dla młodych pokoleń przestrogą. Po mszy św. przybyłe 
poczty sztandarowe NSZZ „Solidarność” oraz delegacje 
złożyły hołd i kwiaty pod pomnikiem św. Jana Pawła II.
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Dalszą częścią obchodów było spotkanie członków 
i sympatyków NSZZ „Solidarność” w dniu 15 grudnia  
w sali Gimnazjum Akademickiego i uroczystość wręcze-
nia honorowych medali „Niezłomnym w słowie” osobom  
z Bochni i Brzeska, które odznaczyły się w okresie stanu 
wojennego działalnością na rzecz przełamania monopo-
lu informacyjnego rządzących wtedy Polską komunistów. 
Medale wręczyli członkowie  Kapituły Medalu  „Niezłomnym 
w słowie”: senator RP – Mieczysław Gil, przewodniczący 
Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” – Woj-
ciech Grzeszek, pracownik Muzeum Armii Krajowej – Grze-
gorz Surdy oraz przedstawiciel dyrektora krakowskiego 
Oddziału IPN – Michał Wenklar.

Osoby odznaczone: Witold Bawolski, Roman Chmiel, 
Stanisław Chodorowski, Tadeusz Czesak, Tadeusz Jagielski, 
Jerzy Jonas, Leszek Krzywda, Edward Kukulski, Robert 
Leśniak, Eugeniusz Oleksiński, Barbara Orzeł, Jan Orzeł, 
Stanisław A. Pacuła, Grażyna Palej, Henryk Płachta, Marian 
Trojan, Stanisław Wacławowicz, Alojzy Warchoł, Piotr Zięba 
i Ryszard Musiał (Kraków).

Po okolicznościowych przemówieniach w klimat tam-
tych czasów wprowadził gości Janusz Stryjski utworami 
muzycznymi z lat 1980-89 oraz autorskimi piosenkami.

Agnieszka morawiec, fot. ireneusz sobas
Dębica

Jak co roku, w dniu 13 grudnia, grupa 41 osób  
z dębickiej „Solidarności” wzięła udział w obchodach Dnia 
Pamięci Ofiar stanu wojennego, zorganizowanym przez 
Region Małopolski NSZZ „Solidarność”. Część uczestników 
asystowała sztandarom dębickich organizacji związkowych 
– z Firmy Oponiarskiej Dębica SA (emeryci), Lergu Pustków 
SA, Tikkurili SA oraz sztandarom Duszpasterstwa Ludzi Pracy 
i Oddziału Nr 5 w Dębicy.

Na podkreślenie zasługuje fakt, iż w autokarze podró-
żowało z nami dwóch kapłanów: ks. Józef Dobosz, Diecezjal-

ny Duszpasterz Ludzi Pracy i ks. dr Andrzej Jedynak z Parafii 
w Gromniku – długoletni przyjaciel Dębickiej „Solidarności”, 
którzy wzięli udział w sprawowaniu mszy świętej.

Udział w uroczystościach rozpoczęliśmy mszą św.  
w Katedrze Wawelskiej, przechodząc następnie na Plac pod 
Krzyż Katyński. Prosta w słowach, ale głęboko poruszająca 
homilia arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, Apel Pamięci 
odczytany pod Krzyżem Katyńskim, to chwile pozostające 
na długo w pamięci.

Wcześniej jednak, 10 grudnia, Oddział zamówił mszę 
św. w Kościele Miłosierdzia Bożego w Dębicy w intencji 
Pamięci Ofiar stanu wojennego, po której jak zwykle zgro-
madziliśmy się pod tablicą pamiątkową bł. ks. Jerzego 
Popiełuszki, by po krótkiej modlitwie odśpiewać wspólnie 
„Ojczyzno ma...”. Do tradycji należą już spotkania pod 
Krzyżem Solidarności przy wspólnej modlitwie Anioł Pański. 
Tak też było 13 grudnia, kiedy bardzo liczna grupa osób 
uczestniczyła w modlitewnym spotkaniu i krótkim wspo-
mnieniu „tamtych dni”.

Natomiast w dniach 17-18 grudnia przedstawiciele 
dębickiej „Solidarności” pełnili kolejną służbę przy grobie bł. 
ks. Jerzego. Myślę, że będę wyrazicielem nie tylko swoich 
odczuć – „tam zawsze i chętnie chce się jechać, chce się 
tam wracać”.

Nie sposób byłoby nie wspomnieć w tej krótkiej re-
lacji o promocji II tomu „Leksykonu Ludzi Małopolskiej 
Solidarności”, która miała miejsce w dniu 14 grudnia. 
Oddział dębickiej „Solidarności” „wzbogacił” się o kolejne 
10 biografii zawartych w tym tomie. Jako niezależny obser-
wator promocji, obserwując zachowanie i reakcje obecnych, 
uważam i odpowiedzialnie stwierdzam – Adam, naprawdę 
było warto. 

waldek cieśla
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IV Krakowskie Zaduszki za Żołnierzy 
Wyklętych-Niezłomnych

Już po raz czwarty odbyły się w Krakowie Zaduszki 
za Żołnierzy Wyklętych-Niezłomnych. Uroczystości zorga-
nizowane zostały przez Dariusza Walusiaka i pracowników 
krakowskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej.

W niedzielę 26 listopada br. patriotyczny pochód prze-
szedł wokół Rynku Głównego, aby następnie wziąć udział  
w uroczystej mszy św. za dusze Żołnierzy Wyklętych. – Te 
modlitewne wypominki i msza św. są bardzo ważne. Żoł-
nierze niezłomni polegli za Ojczyznę. Z ich krwi zrodziła się 
wolna Polska. Jako katolicy winniśmy im pamięć i modlitwę 
– mówił pomysłodawca i współorganizator „Zaduszek” 
Dariusz Walusiak, historyk i reżyser filmów historycznych.

W Zaduszkach wzięli udział żołnierze antykomuni-
stycznego podziemia niepodległościowego – płk Tadeusz 
Bieńkowicz, mjr Stanisław Szuro i kpt. Wacław Szacoń. 
Nie zabrakło przedstawicieli środowisk rodzin żołnierzy nie-
złomnych, przedstawicieli władz i środowisk kombatanckich, 
wojskowych, prezesa IPN dr Jarosława Szarka, dyrektora 
krakowskiego Oddziału IPN Filipa Musiała, pracowników IPN, 
przedstawicieli instytucji państwowych, szefa Małopolskiej 
„Solidarności” Wojciecha Grzeszka, rycerzy Zakonu Rycerzy 
Jana Pawła II, grup rekonstrukcyjnych, pocztów sztandaro-
wych i Reprezentacji Wojska Polskiego.

dy Instytutu Pamięci Narodowej – „Świadek Historii”.
W tym roku tytuł „Świadka Historii” przyznano pięciu 

osobom i jednej organizacji. Laureatami nagrody zostali: 
Stanisław M. Jankowski, Ryszard Majdzik, Karol Tendera, 
Aleksandra Szemioth, Zofia Wieczorek-Nowak i środowisko 
Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich Armii Krajowej 
„Ponury” – „Nurt”.

Filip Musiał, szef krakowskiego IPN, wręczając nagrody 
zaznaczył, że wyróżnieni jeszcze długo przed powstaniem 
IPN robili to, czym teraz zajmuje się Instytut. Nagroda 
„Świadek Historii” jest oddaniem hołdu tym osobom pod-
kreślił Musiał.

W trakcie uroczystości zostały zaprezentowane krótkie 
filmowe życiorysy laureatów w reżyserii Dariusza Walusiaka. 
Wręczenie medali zostało uświetnione koncertem pieśni 
patriotycznych w wykonaniu Wielopokoleniowego Chóru  
z Zakliczyna pod dyrekcją Adama Pyrka.

Nagroda „Świadek Historii” jest przyznawana przez 
Kapitułę, której przewodniczy Prezes Instytutu Pamięci Na-
rodowej i nadawana jest osobom szczególnie zasłużonym 
dla upamiętniania historii Narodu Polskiego w regionie oraz 
osobom wspierającym pion edukacyjny IPN w dziele edukacji 
historycznej.

ag, fot. ipn
„Solidarność” z wizytą na Rajskiej

„Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich 
najmniejszych, Mnieście uczynili.”(Mt 25, 40)

Nie wyobrażamy sobie Mikołajek bez naszych małych 
przyjaciół – dzieci z Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego 
przy ul. Rajskiej w Krakowie. Jak co roku, wybraliśmy się 
do nich w odwiedziny właśnie tego szczególnego dnia. Ktoś 
musiał przecież zanieść im prezenty, które na pl. Szczepań-
skim zostawił dla nich św. Mikołaj.

Zostaliśmy przyjęci przez mieszkańców Rajskiej jak 
zawsze serdecznie. Dzieci wraz z ciociami i wujkami od-
wdzięczyły się nam pięknym koncertem i własnoręcznie 
zdobionymi piernikami!

Tego samego dnia, po uroczystej mszy św. w auli św. 
Jana Pawła II w Łagiewnikach miała miejsce premiera filmu 
„Gurgacz”, w reżyserii Dariusza Walusiaka, opowiadającego 
o Kapelanie Wyklętym oddziału „Żandarmerii”. To pierwsza 
filmowa biografia ks. Władysława Gurgacza – kapelana 
Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej, bestialsko 
zamordowanego przez komunistów w więzieniu przy ul. 
Montelupich w Krakowie w 1949 r.

ama, fot. Józef wieczorek
Wręczono nagrody IPN „Świadek Historii”

30 listopada 2017 r. w Centrum Edukacyjnym 
IPN „Przystanek Historia” w Krakowie wręczono nagro-
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Zostawiliśmy u nich swoje serca, dlatego prosimy, 
pamiętajcie o nich! Będą śpiewać dla nas na spotkaniu 
opłatkowym, nie zapomnijcie ich potem nagrodzić!

ama, fot. Agnieszka masłowska
Konferencja o Solidarności

15 grudnia 2017 r. konferencją „Droga do Wolności”  
w Oświęcimiu rozpoczęła się kolejna edycja projektu eduka-
cyjnego „Historia Solidarności w Małopolsce”. Konferencja 
jest organizowana przez Kuratorium Oświaty w Krakowie 
wraz z Instytutem Pamięci Narodowej w Krakowie, Regio-
nem Małopolskim NSZZ „Solidarność” oraz z Miejską Biblio-
teką Publiczną im. Łukasza Górnickiego w Oświęcimiu.

Celem konferencji jest popularyzowanie wśród młodzie-
ży i nauczycieli wiedzy nt. Ruchu „Solidarność”, kultywowa-
nie jego ideałów oraz wartości. W spotkaniu wzięli udział 
uczniowie szkół z Oświęcimia, którzy obejrzeli m.in. film 
poświęcony historii „Solidarności” oraz wysłuchali wykładu 
dr Anny Zechenter z IPN. Do udziału w projekcie zachęcał 
młodzież sekretarz ZR Adam Gliksman, podkreślając, że 
głównym celem projektu jest danie młodzieży szansy na 
bezpośrednie poznanie ludzi, którzy rzeczywiście tworzy-
li historię ich miejscowości. W konferencji wzięli również 
udział przedstawiciele oświęcimskiej „Solidarności” Elżbieta 
Błaszczyk i Henryk Ekiert. W ramach projektu przewidziano 
warsztaty dla nauczycieli „Aktywny udział uczniów w przed-

sięwzięciach patriotycznych i edukacyjnych – rozwiązania 
metodyczne”, organizację debaty na temat upowszechnianie 
ideałów oraz wartości ruchu Solidarność, konkurs „Posta-
cie, miejsca, wydarzenia w historii „Solidarności” mojego 
regionu”, festiwal pieśni patriotycznej „Wolna Polska” dla 
uczniów szkół podstawowych, klas gimnazjalnych i szkół 
ponadgimnazjalnych oraz konferencję podsumowująca 
projekt.

Szczegółowe informacje o projekcie będą sukcesywnie 
zamieszczane na stronie internetowej Kuratorium Oświaty 
w Krakowie: www.kuratorium.krakow.pl. Koordynatorem 
projektu jest Magdalena Malczyk, wizytator Delegatury 
Kuratorium Oświaty w Wadowicach, tel. 33/873-13-24; 
e-mail: magdalena.malczyk@kuratorium.krakow.pl.

majlech, fot. www.spnowawies.edukacja.kety.pl
Małopolska „Solidarność” z życzeniami 
u Metropolity Krakowskiego

W dniu 19 grudnia br. życzenia świąteczne w imieniu 
Małopolskiej „Solidarności” złożyli Księdzu Arcybiskupo-
wi Markowi Jędraszewskiemu przedstawiciele Prezydium 
Zarządu Regionu Wojciech Grzeszek, Adam Lach i Adam 
Gliksman.

Ksiądz Arcybiskup otrzymał od Małopolskiej „Solidar-
ności” również dwa tomy „Leksykonu Ludzi Małopolskiej 
Solidarności” autorstwa Adama Gliksmana. Metropolita 
pogratulował wydawnictwa i podkreślił wagę pamięci  
o ludziach „Solidarności”. Ksiądz arcybiskup poprosił również 
o przekazanie życzeń i zapewnienia o modlitewnej pamięci 
wszystkim członkom i sympatykom NSZZ „Solidarność”  
w Małopolsce, wyrażając nadzieję na kolejne spotkania przy 
okazji ważnych dla związku uroczystości.

Wraz z członkami Prezydium ZR życzenia złożył Włady-
sław Kielian, przewodniczący Komisji Robotniczej Hutników, 
który zaprosił księdza arcybiskupa na obchody 30. rocznicy 
strajku kwietniowo-majowego 1988 r. w Nowej Hucie.

ama, fot. Adam Bujak
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Agnieszka masłowska

W 2012 r. staraniem Województwa 
Małopolskiego i Małopolskiej „Solidarności” 
ukazał się pierwszy tom leksykonu, w któ-
rym znalazło się ponad 300 biogramów osób 
działających w NSZZ „Solidarność” głównie  
w l. 1980-1989. W pierwszej części publika-
cji skupiono się głównie na członkach Zarządu 
Regionu i działaczach struktur ponadzakłado-
wych. „W drugim tomie skupiliśmy się na 
osobach, które działały głównie w okresie 
stanu wojennego i które były represjonowane 
– na internowanych i skazanych. Pisaliśmy 
także o tych, którzy uniknęli wpadki, więc nie 
znajdziemy o nich notatek w archiwach esbec-
kich. Zdecydowałem się także na rozszerzenie 
osób znajdujących się w leksykonie także  
o działaczy NSZZ Rolników Indywidualnych 
„S”, a także o działaczy niepodległościowych 
w środowiskach wiejskich, o których często 
próżno szukać informacji w archiwach i do-
tychczasowych publikacjach. Mam nadzieję, 
że dzięki nam – kolejne pokolenia historyków 
będą mogły sięgać do leksykonu, również jako 
do materiału źródłowego” – wyjaśniał Adam 
Gliksman. W tomie zdecydowano się również 
na szersze przedstawienie osób z terenów 
objętych działalnością delegatur ZR w Nowym 
Sączu, Tarnowie, Dębicy, Miechowie, Zakopa-
nem i Gorlicach. „Wchodząc w poszczególne 
środowiska staraliśmy się możliwie najlepiej 
je poznać. Natomiast na pewno musimy  
w kolejnej części zająć się m.in. zachodnią 
Małopolską, która choć historycznie tylko  
w ograniczonym stopniu należała w l. 80. XX 
w. do struktur Małopolskiej „S”, to jednak 

Ponad 300 byłych 
i obecnych działaczy 
NSZZ „Solidarność” 

oraz opozycji 
demokratycznej 
w okresie PRL 

zgromadziło się 
14 grudnia 2017 
r. w pięknej auli 

PAU w Krakowie na 
promocji 

II tomu „Leksykonu 
Ludzi Małopolskiej 

Solidarności” 
autorstwa Adama 

Gliksmana.

również mogła się poszczycić znakomitymi 
osobami” – mówił A. Gliksman.

– Ważne, że znaleźli się tu ludzie, któ-
rzy kiedyś wykazali się odwagą – walczyli, 
poświęcali się, a teraz żyją skromnie i cicho. 
Dobrze, że ich nazwiska znalazły się w tym 
leksykonie i przyszli tu dzisiaj na spotkanie 
promujące tę pozycję wydawniczą – sko-
mentował przewodniczący Zarządu Regionu 
Małopolskiego NSZZ „Solidarność”, Wojciech 
Grzeszek.

– Już teraz widzimy, że powinien po-
wstać tom trzeci leksykonu – powiedział 
inicjator powstania „Leksykonu Ludzi Mało-
polskiej Solidarności” – Kazimierz Barczyk, 
wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa 
Małopolskiego.

Przed spotkaniem promocyjnym  
w ramach „Dnia pamięci małopolskiej Solidar-
ności” w auli Polskiej Akademii Umiejętności 
odbył się pokaz filmów związanych z historią 
Małopolskiej „Solidarności”, zrealizowanych 
przez TVP3 Kraków w ramach programu „Fil-
moteka Małopolski”.

Spotkanie promujące drugi tom „Leksy-
konu Ludzi Małopolskiej Solidarności” zostało 
zorganizowane przez Stowarzyszenie Gmin i 
Powiatów Małopolski, Federację Regionalnych 
Związków Gmin i Powiatów RP oraz Zarząd 
Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”. 
Dzięki finansowemu wsparciu Województwa 
Małopolskiego każdy bohater książki otrzymał 
ją bezpłatnie.

Warto wspomnieć także o szczególnie 
życzliwej atmosferze spotkania, w którym 

promocja ii tomu 
leksykonu ludZi 
małopolskiej „s”
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bieżące podziały i spory zostały na chwilę zapomniane, co 
jeszcze raz pokazało jak wielkim fenomenem była i powinna 
być nadal „Solidarność”.

fot. A. masłowska
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Społeczeństwo

Reformy to słowo często używane  
w obecnej kadencji Rządu RP i obejmu-
je ono szeroki zakres życia społecznego  
i gospodarczego w naszym kraju. Reforma 
oświaty, reforma systemu opieki zdrowotnej, 
reforma sądownictwa, to jedne z tych naj-
ważniejszych, których wpływ bezpośrednio 
odbija się na życiu każdego Polaka, dlatego 
są one dla nas tak ważne.

Problem w tym, że nasza wiedza na 
temat wprowadzanych zmian jest bardzo 
ograniczona i ukształtowana poprzez media, 
których przekaz, delikatnie mówiąc, jest 
tendencyjny. Brakuje nam wiedzy rzeczywi-
stej – przekazanej w formie zrozumiałej dla 
zwykłego obywatela, brakuje dialogu i moż-
liwości zadawania pytań o interesujące nas 
szczegóły. Stąd też w wielu przypadkach, 
zarówno wiedza i zainteresowanie tak istot-
nymi dla nas zmianami są niewielkie i mam 
wrażenie, że stają się nam obojętne, ze 
względu na brak możliwości naszego wpły-
wu na taką formę dialogu społecznego. Za 
to w rozmowach w naszych środowiskach, 
pomiędzy znajomymi, w rodzinach – wydaje 
się, że wszyscy jesteśmy specjalistami.

Z tą myślą zwróciłem się z prośbą 

do pani minister Józefy Szczurek-Żelazko  
o podjęcie dialogu z naszym środowiskiem  
– członkami NSZZ „Solidarność” – propo-
nując spotkania, podczas których będziemy 
mogli uzyskać wiedzę bezpośrednio od źró-
dła i wyjaśnić swoje wątpliwości.

Chciałbym wyrazić wdzięczność dla 
pani minister, że z aprobatą i życzliwością 
wyraziła zainteresowanie i gotowość takiej 
współpracy. W maju tego roku mieliśmy 
pierwsze spotkanie w Bochni, w którym 
oprócz związkowców uczestniczyli też za-
proszeni goście, przedstawiciele administra-
cji i lokalnych władz. Drugie spotkanie miało 
miejsce w Myślenicach w dniu 27 listopada 
2017 r. (relacja dostępna jest na stronie 
www.myślenice-itv.pl).

Z tych dwóch spotkań jasno wynika, 
że są one bardzo potrzebne. Pytań było tak 
wiele, że w Myślenicach brakło czasu na za-
danie pytań przez związkowców, ponieważ  
z grzeczności daliśmy pierwszeństwo naszym 
gościom. Z tego powodu będziemy musieli 
wprowadzić pewne zmiany organizacyjne 
w samej formule spotkania. Ale jest to ele-
ment, który w przyszłości można poprawić, 
zresztą nasze pytania przekazaliśmy pani 
minister na piśmie i nie pozostaną one bez 
odpowiedzi. Ważne jest to, że taka forma 
spotkań ma sens i wyraźnie widać potrzebę 
dialogu. Wszystkie szczegóły techniczne  
i organizacyjne da się opanować i uspraw-
nić (może poza czasem, którym dysponuje  
p. minister) tak, by maksymalnie wykorzy-
stać czas na przekazanie informacji.

Wyrażam też nadzieję, że członkowie 
naszego związku wykażą więcej własnej 
inicjatywy, by móc wziąć udział w tych spo-
tkaniach.

wojciech tomal dialogi o Zdrowiu

Reforma służby 
zdrowia była 

tematem spotkania 
zorganizowanego 
przez Kierownika 

Oddziału Nr 4 Regionu 
Małopolskiego 

NSZZ „Solidarność” 
Wojciecha Tomala, 

na które zaproszona 
została wiceminister 

zdrowia, Józefa 
Szczurek-Żelazko.
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Związek

Historia Krzyża w Nowej Hucie 
„Proszę, abyście to 

dziedzictwo Chrystusowego 
krzyża na nowo z wiarą i mi-
łością przyjęli. Abyście krzyż 
Chrystusa na nowo, w sposób 
wolny i dojrzały wybrali. Aby-
ście podjęli odpowiedzialność 
za obecność krzyża w życiu 
każdego i każdej z was,  
w życiu wszystkich rodzin  
i w życiu tej wielkiej wspólno-

ty, jaką jest Polska. Brońcie go”. /Jan Paweł II/
Małopolska „Solidarność”, chcąc przypomnieć walkę 

o Krzyż w Nowej Hucie i jej znaczenie dla całej „Solidarno-
ści”, wsparła wydanie publikacji „Krzyż Nowohucki począt-
kiem i znakiem nowej ewangelizacji”, która pojawiła się 
przy okazji XXXV Pielgrzymki Ludzi Pracy na Jasną Górę. 
Dzięki archiwalnym zdjęciom i wspomnieniom publikacja 
Tadeusza A. Janusza jest przypomnieniem historii Krzyża 
w Nowej Hucie, która w 1960 r. stała się momentem 
przełomowym w jej dziejach. To za sprawą tamtych wy-
darzeń powstała tam silna opozycja, a z czasem i NSZZ 
„Solidarność”.

Bohaterska postawa mieszkańców, która przez lata 
była pomijana milczeniem pozostała jednak w sercach 
nowohucian. Miniatura nowohuckiego krzyża i obraz Matki 
Bożej Solidarności ofiarowane na Jasnej Górze ludziom 
pracy, do dziś pielgrzymują po kolejnych regionach NSZZ 
„Solidarność”. W książce znalazły się także słowa ks. 
Władysława Palmowskiego – duszpasterza ludzi pracy  
i kapelana „Solidarności”, Wojciecha Grzeszka – prze-
wodniczącego Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”, 
Stanisława Malary, działacza podziemnej „Solidarności”  
w Nowej Hucie i Adama Gliksmana, sekretarza Zarządu 
Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”. Książkę otrzy-
mali kapelani „Solidarności” oraz uczestnicy tegorocznej 
Pielgrzymki Ludzi Pracy na Jasną Górę. Wkrótce trafi 
również do wszystkich regionów NSZZ „Solidarność”.

„Mamy nadzieję, że przypomnienie historii Krzyża 
w Nowej Hucie w połączeniu z peregrynacją jego kopii 
po kolejnych regionach NSZZ „Solidarność” pozwoli na 
upowszechnienie wiedzy na temat tego ważnego źródła 
„Solidarności”, z którego winniśmy nadal czerpać inspira-
cje” – napisał w posłowiu do książki Adam Gliksman.

Elektroniczna legitymacja związkowa
Region Małopolski NSZZ „Solidarność”, realizując 

Uchwałę programową przyjętą przez Krajowy Zjazd Delegatów 
w 2014 r., przystąpił do realizacji wdrożenia Elektronicznej 
Legitymacji Członkowskiej (ELC).

Legitymacja elektroniczna to nowoczesne rozwiąza-
nie. Wszystkie najważniejsze informacje zostaną zapisane  
w kodzie kreskowym, dzięki czemu ich właściciele będą mo-
gli korzystać z przywilejów związanych z jej posiadaniem.

Wraz z nową legitymacją stworzymy bazę danych, 
dzięki której będziemy mogli łatwiej dotrzeć z ważnymi 
informacjami do wszystkich członków NSZZ „Solidarność”. 
Na jej podstawie będzie również weryfikowana przynależ-
ność związkowa w biurach Regionów, np. w ramach porad 
prawnych.

Zwracamy się z prośbą o wypełnienie wniosków  
o wydanie Elektronicznej Legitymacji Członkowskiej i dostar-
czenie ich do ZRM NSZZ „S” w Krakowie, pl. Szczepański 5, 
IV p., pok. 405 lub do Biur Terenowych. Aby wprowadzanie 
danych przebiegło sprawnie, każde pole we wniosku powinno 
być wypełnione czytelnie. Do uzyskania legitymacji niezbędne 
jest CZYTELNE uzupełnienie kolumn: imię i nazwisko, PESEL, 
data wstąpienia do NSZZ „Solidarność”, nazwa organizacji 
i jej numer w rejestrze, własnoręczny podpis pod wnioskiem. 
W przypadku braku dokładnej informacji na temat daty przy-
stąpienia do Związku prosimy o podanie daty orientacyjnej, 
np. miesiąc i rok lub tylko rok. Pola dotyczące miejsca 
zamieszkania są polami nieobowiązkowymi.

Legitymacja będzie ważna przez rok. Po upływie tego 
czasu zostanie automatycznie przedłużona po potwierdzeniu 
przez przewodniczącego przynależności do Związku człon-
ków swojej organizacji.

Szczegółowych informacji udziela Dorota Perkowska  
– koordynator ELC Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”  
w godz. 8:30-15:00, tel. 12 421-82-75, e-mail: elc@
solidarnosc.krakow.pl.

dorota perkowska




