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Plan szkoleń na II półrocze 2018 r.
Szkolenia wyjazdowe, Willa „Salamandra” Krynica, ul. Ludowa 26
10-12 października  – Ogólnozwiązkowe dla dps-ów
17-19 października  – Ogólnozwiązkowe 
7-9 listopada   – Prawo związkowe z elementami negocjacji
14-16 listopada  – Ogólnozwiązkowe 
21-23 listopada  – Negocjacje
5-7 grudnia – Kompetencje społeczne liderów związkowych
12-14 grudnia   – Zwolnienia grupowe + sposoby rozwiązywania 
     umów o pracę
Cena szkolenia: 125 pln netto (153,75 pln brutto).
Szkolenia stacjonarne, Kraków, pl. Szczepański 5, sala 406
28 września  – ZFŚS
5 października – Szkolenie dla skarbników
8-9 października   – Ogólnozwiązkowe
22-23 października – Mobbing i dyskryminacja
30-31 października – Negocjacje
9 listopada – Szkolenie dla skarbników
12-13 listopada – Stres w miejscu pracy 
23  listopada   – ZFSŚ
3-4 grudnia  – Kompetencje społeczne liderów związkowych
Szkolenia stacjonarne są bezpłatne. 
Szkolenie sip, Willa Salamandra, Krynica, ul. Ludowa 26
24-26 października 2018 r.
Cena szkolenia: 800 pln netto (984 pln brutto).
Szkolenie sip, Kraków, pl. Szczepański 5, sala 406
14-16 listopada 2018 r.
Cena szkolenia: 350 pln netto (430,50 pln brutto).

Zgłoszenia są przyjmowane w Dziale Szkoleń, pl. Szczepański 5, 
pok. 403, 404, tel./fax 12 423-12-98, 12 421-60-54 w. 26, email: 
szkolenia@solidarnosc.krakow.pl. Zgłoszenia są przyjmowane na pod-
stawie wypełnionego i podpisanego formularza (do pobrania ze strony 
www.solidarnosc.krakow.pl). 

Ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszenia. Organi-
zator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w przypadku braku 
wystarczającej ilości zgłoszeń.

Więcej szczegółów na stronie www.solidarnosc.krakow.pl. 
Serdecznie zapraszamy!
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Adam gliksmanz prac zarządu 
regionu

Zgodnie z tradycją uroczyście poże-
gnano odchodzących członków Zarządu 
Regionu i Regionalnej Komisji Rewizyjnej 
w kadencji 2014-2018. Przewodniczący 
Zarządu Regionu wręczył każdemu pa-
miątkowy dyplom z podziękowaniami 
oraz upominek. Wśród odchodzących 
członków ZR znaleźli się Piotr Masłowski 
(członek ZR od 1995), Zdzisław Szczur 
(członek ZR od 1999), Barbara Jewuła, 
Maria Zielińska-Gorzula, Leszek Rusek, 
Andrzej Koprowski, Wojciech Tomal  
i Witold Cempel. Pożegnano również 
byłych członków RKR – Halinę Koniecz-
ny, Krzysztofa Kruka, Krzysztofa Pfistera  
i Marka Prochala, a także Tadeusza Szum-
lańskiego i Leszka Jankowskiego, którzy  
w bieżącej kadencji są członkami ZR. 

Wojciech Grzeszek wręczył również 
akty powołania dla kierowników biur 
Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ 
„Solidarność”, podkreślając, że bardzo 
liczy na ich zaangażowanie w budowę 
i rozwój struktur związku w całej Mało-
polsce. Nominacje otrzymali: Waldemar 
Cieśla (Dębica), Czesław Gamrat (Mie-

chów), Leszek Jankowski (Nowy Targ), 
Romuald Jewuła (Tarnów), Aleksander 
Kamiński (Myślenice), Krzysztof Koto-
wicz (Gorlice, Limanowa, Nowy Sącz), 
Jan Kraska (Wadowice), Krzysztof Li-
chota (Zakopane), Agnieszka Morawiec 
(Bochnia, Brzesko), Ryszard Pietrzyk 
(Chrzanów), Marek Pikuła (Oświęcim) 
i Leszek Rusek (Olkusz).

W trakcie obrad złożono sprawoz-
danie z posiedzenia KK, którego gościem 
była minister rodziny, pracy i polityki 
społecznej Elżbieta Rafalska. Agata 
Łyko, przewodnicząca Sekcji Oświaty  
i Wychowania NSZZ „Solidarność” poin-
formowała o przygotowaniach związku do 
pikiety w Warszawie w dn. 15 września 
br., której celem jest wyrażenie niezado-
wolenia z wprowadzanych w edukacji 
zmian, których ofiarami stają się nauczy-
ciele, zwłaszcza ci, rozpoczynający pracę  
w szkole.

Zarząd wyraził również poparcie 
dla wniosków o przyznanie tytułu „Za-
służonego dla NSZZ Solidarność” dla 
Mieczysława Synowskiego (wniosek 

Głównym 
punktem obrad 

Zarządu Regionu 
Małopolskiego NSZZ 

„Solidarność” 
w dn. 31 sierpnia 

br. było pożegnanie 
członków Zarządu 

Regionu i Regionalnej 
Komisji Rewizyjnej 
w kadencji 2014-

2018, którzy 
przestali pełnić 

mandat w regionie 
w bieżącej kadencji. 

Przewodniczący 
Wojciech Grzeszek 

powołał również 
kierowników biur 

NSZZ „Solidarność”.
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Krajowego Sekretariatu Metalowców) orz Tadeusza 
Nowosielskiego (wniosek Krajowego Sekretariatu 
Budownictwa i Przemysłu Drzewnego). Omówiono 

Stanowisko nr 7/2018
Prezydium Zarządu Regionu Małopolskiego 
NSZZ „Solidarność” z dn. 10 września 2018 r.
ws. poparcia postulatów pracowników archiwów 
państwowych

Prezydium Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ 
„Solidarność” zdecydowanie popiera postulaty Organi-
zacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Archiwum 
Narodowym w Krakowie zawarte w petycji z dn. 
7 września 2018 r. dotyczące wyraźnego wzrostu 
wynagrodzeń pracowników archiwów państwowych.

Obecne wynagrodzenia, zamrożone w 2008 
r., zdaniem NSZZ „Solidarność” zdecydowanie nie 
odpowiadają kwalifikacjom pracowników archiwów 
państwowych, których praca ma kolosalne znaczenie 
dla wielu obszarów życia Polaków. 

Prezydium Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ 
„Solidarność” apeluje do Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego o podjęcie zdecydowanych działań 

również przygotowania do X Pucharu Solidarności  
w Skokach Narciarskich, który odbędzie się w Zako-
panem w dn. 22-23 września br.

zmierzających do zwiększenia środków finansowych 
przeznaczonych na wynagrodzenia pracowników ar-
chiwów państwowych.

Stanowisko nr 8/2018
Prezydium Zarządu Regionu Małopolskiego 
NSZZ „Solidarność” z dn. 10 września 2018 r.
ws. nadania nazwy „Rondo Solidarności” 

Prezydium Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ 
„Solidarność” zwraca się z uprzejmą prośbą o nadanie 
nazwy „Solidarność” dla ronda na drodze krajowej nr 
7 z nowopowstającą obwodnicą Miechowa, która ma 
zostać oddana do użytku w październiku 2018 r.

„Solidarność” odegrała znaczącą rolę również 
na terenie ziemi miechowskiej, a upamiętnienie jej 
znaczenia poprzez nadanie wspomnianemu rondu 
jej imienia będzie miało ważny walor symboliczny  
i edukacyjny dla kolejnych pokoleń Polaków.
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Z obrad Komisji Krajowej
Podczas posiedzenia Komisji Krajowej NSZZ Solidar-

ność minister pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska 
zaprezentowała Komisji odpowiedź strony rządowej na 
postulaty przedstawione przed trzema tygodniami podczas 
spotkania z premierem Mateuszem Morawieckim. 

Dzisiejsze spotkanie będzie okazją do kolejnych 
rozmów. Pani minister przyjechała mam nadzieję, że  
z pozytywnymi informacjami. Dzisiaj zostaną przedsta-
wione propozycje odnośnie tych trzech głównych tematów 
– mówił przed spotkaniem Piotr Duda, przewodniczący 
NSZZ „Solidarność”.

– Spotkanie trwało trzy godziny, było burzliwe, 
ale bardzo dobre i merytoryczne. Przekraczało również 
ramy tych trzech elementów, dotyczyła różnych kwestii  
– problemów związkowców, polityki społecznej. To nasze, 
dzisiejsze spotkanie zostało szeroko wykorzystane, mogę 
podziękować, że w takiej dyskusji pojawiają się kwestie 
wymagające dobrej współpracy – powiedziała po spotkaniu 
minister Rafalska.

– Wysokość minimalnego wynagrodzenia to propo-
zycja, która wciąż jest w konsultacjach, ostateczny termin 
przyjęcia minimalnego wynagrodzenia to 15 września. 
Proponowana przez nas stawka godzinowa to 14,50 zł. 
W tej kwestii jesteśmy otwarci na propozycje związko-
we. Przypominam, że największe wzrosty minimalnego 
wynagrodzenia to zawsze były decyzje rządów Prawa  
i Sprawiedliwości – zaznaczyła minister.  

– Zakładowy fundusz świadczeń pracowniczych był 
mrożony przez poprzednie lata. To powodowało, że pra-
cownicy o najtrudniejszej sytuacji mieli ograni-
czoną możliwość korzystania z tego funduszu. 
Wiemy, że w 2015 r. wzrosty w sferze budże-
towej były niższe niż w gospodarce, w 2016 r. 
ten trend zaczął się zmieniać i wynagrodzenia 
wzrastały mimo, że kwota bazowa była za-
mrożona. Nasze propozycje są przygotowane 
w sytuacji, gdy jest niższy niż zwykle deficyt, 
jest mała relacja długu publicznego. Mamy 
zdyscyplinowany budżet, racjonalny, ale do-
strzegający problemy, finansujące programy 
społeczne – zapewniała Rafalska.

Solidarność postuluje o 12-proc. wskaźnik wzrostu 
wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, 8,5 proc. 
wzrostu płacy minimalnej (do kwoty 2278 zł) oraz od-
mrożenie kwoty naliczania funduszu socjalnego. Postulaty 
zostały przedstawione przez Związek podczas ostatnich 
obrad Komisji Krajowej.

Zniżki na stacjach LOTOS
29 sierpnia Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej 

NSZZ Solidarność i Wojciech Weiss, prezes spółki LOTOS Paliwa 
podpisują porozumienie o współpracy. Od jesieni związkowcy oraz 
ich rodziny korzystające z elektronicznej legitymacji członkowskiej 
otrzymają zniżki na paliwa, myjnie, oleje i płyny do spryskiwaczy 
oraz produkty z menu Cafe Punkt.

– Od ubiegłego roku prowadzimy pilotażową współpracę 
ze śląsko-dąbrowską oraz podbeskidzką Solidarnością. Jesteśmy 
zadowoleni z tej kooperacji, dlatego podpisanie umowy na szcze-
blu centralnym z największym związkiem w Polsce – liczącym 
kilkaset tys. członków – to ważny krok dla sieci LOTOS – mówi 
Wojciech Weiss, prezes Zarządu LOTOS Paliwa.

– Dotychczasowa współpraca Solidarności z LOTOSEM przy-
nosi dobre efekty. Warto rozszerzać ją na wszystkich członków 
Związku. Dlatego cieszę się z umowy i mam nadzieję na dalsze 
jej rozszerzanie – powiedział Piotr Duda, przewodniczący KK 
NSZZ „Solidarność”. 

Spółka LOTOS oferuje jednolite stawki rabatowe dla każ-
dego związku. Użytkownicy związkowych kart otrzymują rabaty 
– od kilku do kilkudziesięciu groszy – za każdy litr paliwa 
standardowego (Pb95, ON, LPG) lub paliwa premium LOTOS 
Dynamic (Pb98, ON), a także 10% zniżkę na produkty z menu 
Cafe Punkt, zakup olejów i płynów do spryskiwaczy oraz 15% 
zniżkę na usługi myjni.

Źródło: lotos.pl, kos, fot. wikimedia commons
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Według Ryszarda Proksy, szefa KSOiW 
NSZZ „Solidarność” o proteście przesądziło 
rozporządzenie w sprawie oceny pracy na-
uczycieli. Na posiedzeniu Rady KSOiW 31 
sierpnia br. odbyła się gorąca dyskusja na 
temat sytuacji zawodowej nauczycieli. Mimo 
szczerych chęci do dialogu ze strony nauczy-
cieli, MEN nie podjęło go. 

„Dość pozorowanego dialogu. Domaga-
my się waloryzacji wynagrodzeń i odstąpienia 
od niekorzystnych zmian w prawie oświa-
towym. Żądamy wynagrodzeń zasadniczych 
dla nauczycieli w wysokości 15% od stycznia 
2019 r., zmiany systemu wynagradzania  
i finansowania zadań oświatowych, usunięcia 
niekorzystnych przepisów dotyczących oce-
ny pracy i awansu zawodowego nauczycieli  
i likwidacji godzin karcianych” – napisali na 
ulotkach informujących o proteście nauczy-
ciele. 

Kilka dni temu Platforma Obywatelska 
złożyła w Sejmie wniosek o wotum nieufności 
wobec minister edukacji Annie Zalewskiej. 
Według PO minister powinna zostać odwołana 
między inny z powodu „źle przygotowanej 
reformy edukacji”, co spowodowało m.in. 
utratę pracy przez wielu nauczycieli.

Agata Łyko – szefowa małopolskiej 
nauczycielskiej „Solidarności” twierdzi, że 
związkowcy nie dążą do aż tak radykalnych 
rozwiązań: „Nasz protest jest pokazaniem 
czerwonej kartki minister Zalewskiej”  
– mówi.

„Rząd PiS w zasadzie spełnił swoje 
przedwyborcze obietnice i nasze postula-
ty: zahamowanie procesu likwidacji szkół, 
wzmocnienie roli kuratora oświaty – te postu-

laty „Solidarności” zostały spełnione, szkoły 
nie znikają, mają się dobrze, a miejsc pracy 
przybywa. Nie możemy natomiast zgodzić 
się z polityką ministerstwa odnośnie sytuacji 
zawodowej nauczycieli. „Solidarność” nie 
protestowała w momencie wprowadzania 
reformy oświaty. Wyszliśmy z założenia, że 
przedstawione pomysły na reformę były do-
bre. Nam w Małopolsce świetnie udało się tę 
reformę we współpracy z kuratorem oświaty 
przeprowadzić. Ilość miejsc pracy wzrosła, 
nawet zaczyna nam brakować nauczycieli. No 
i tu dochodzimy do sedna sprawy. Pieniądze 
są potrzebne do przeprowadzenia reformy. 
To zrozumiałe. Nie można jednak zapominać 
o samych nauczycielach, którzy w związku 
z tą reformą mają zwiększoną ilość pracy 
i obowiązków. Niektórzy z nich w wyniku 
reformy są zmuszeni do łączenia etatów  
w kilku szkołach, co jest trudne. Zwłaszcza, 
jeśli popatrzymy na to przez pryzmat mniej-
szych miejscowości, czy wsi, to sprawa jest 
dość uciążliwa. I z tego tytułu również wzra-
sta niezadowolenie nauczycieli” – tłumaczy 
Agata Łyko.

W ślad za reformą i licznymi, zwiększo-
nymi obowiązkami resort obiecał nauczycie-
lom podwyżkę.

„Z początku sprawa podwyżek wy-
glądała obiecująco – miało być 15,8 proc.  
w ciągu 3 lat. Z tym, że od 1 kwietnia 2018 
r. to nie jest już 5 proc., a trzy z kawałkiem. 
Czyli już trzy miesiące z tego zostały urwane, 
czytaj zaoszczędzone przez rząd kosztem 
nauczycieli. Jest faktem, że jest to pierwsza 
podwyżka od lat – przyznaje Łyko. – Bo 
za czasów Platformy, ostatnia była chyba  

Agnieszka Masłowska czerwona kartka dla 
minister edukacji

W sobotę 15 
września Krajowa 

Sekcja Oświaty 
i Wychowania 

NSZZ „Solidarność” 
przed gmachem 

MEN w Warszawie 
zaprotestuje przeciw 
zmianom w oświacie.  

Demonstracja 
rozpocznie się 

przed budynkiem 
Ministerstwa 

Edukacji Narodowej 
o godzinie 12.  



S E R W I S  I N F O R M A C Y J N Y 7wrzesień 2018

Aktua lnośc i

w 2012 r., a potem długo, długo nic. To były lata zaniedbań. 
Natomiast na tle pokazywanych sukcesów finansowych, po-
lepszającej się sytuacji gospodarki i licznych programów spo-
łecznych wydaje się, że powinien też być zrobiony porządek 
z oświatą, ze służbą zdrowia, ze służbami mundurowymi  

i budżetówką. I to jest nasza bolączka. Równie ważna jest 
sprawa wydłużenia przez MEN ścieżki awansu zawodowego, 
wprowadzenie nowych przepisów dotyczących oceny pracy 
nauczycieli oraz likwidacja godzin karcianych” – dodaje.

„Przez wiele miesięcy w naszym resorcie odbywały 
się prace. W ministerstwie powołano specjalny zespół, który 
miał opracować nowy system wynagrodzeń, były pomysły, 
nawet wstępnie zaakceptowane. Na koniec okazało się, że 
pani minister nie jest „kompetentna”, by je wprowadzić. 
Kto w takim razie ma się tym zająć?” – pyta szefowa 
nauczycielskiej „Solidarności”. „Wyszła z tego niekonse-
kwencja, bo skoro powołuje się zespół, który pracuje nad 
danym tematem i odbywa się to wszystko w Ministerstwie 
Edukacji to oznaczałoby, że minister powinien to wypraco-
wane porozumienie przedstawić dalej i realizować. Przecież 
bez zielonego światła ze strony ministerstwa, w ogóle tych 
rozmów by nie było i nie powinno być. I to w nas uderzyło” 
– mówi Łyko.

Według związkowców, mimo wielu prób nawiąza-
nia dialogu, minister Anna Zalewska ignoruje ich postulaty  
i nastroje, jakie panują wśród nauczycieli. 

I jest to sedno problemu, z którym w końcu będzie 
musiała zmierzyć się minister edukacji, ponieważ zdetermi-
nowani nauczyciele zapowiadają, że po wielu daremnych 
próbach dogadania się nie odstąpią od kolejnych form 
nacisku. Na początek – protest przed budynkiem MEN  
w Warszawie.

Pikieta w obronie pracownika Jysk
Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” 

apeluje o poparcie akcji protestacyjnej w obronie bez-
prawnie zwolnionego z pracy Tomasza Jamrozika, prze-
wodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”  
w Jysk Polska sp. z o.o. i członka Zarządu Regionu Ziemi 
Łódzkiej NSZZ „Solidarność”. Pikieta ma się rozpocząć 
21 września o godz. 11.00 przed siedzibą Centrum 
Dystrybucji Jysk w Radomsku.

Akcję popiera Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, 
która w swoim stanowisku podkreśla, że zwolnienie 
Tomasza Jamrozika łamie ustawę o związkach zawo-
dowych i Konstytucję RP, ponieważ jest przejawem dys-
kryminacji ze względu na przynależność związkową.  
W stanowisku napisano także: „praktyki stosowane przez 
Jysk Polska sp. z o.o. są niedopuszczalne. Bulwersuje to 

tym bardziej, że dzieje się w firmie z Danii, która szczyci 
się wysokimi standardami przestrzegania praw pracowni-
czych i związkowych”.

Członkowie Związku chcący wziąć udział w proteście 
proszeni są o zgłaszanie się do 19 września do Działu 
Regionalnego Zarządu Regionu w Łodzi.

za: tysol.pl
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– Myślę, że wtedy nawet rządzący 
nie zdawali sobie sprawy, że to będzie 
początek tej „kuli śnieżnej”, która póź-
niej spowoduje rejestrację partii, która 
spowoduje odradzanie się różnego ro-
dzaju stowarzyszeń a przede wszyst-
kim odrodzenie się patriotyzmu. Takim 
przełomem był wybór Jana Pawła II na 
papieża. To była ta siła duchowa – przy-
pomniał Wojciech Grzeszek, przewodni-
czący Zarządu Regionu Małopolskiego 
NSZZ „Solidarność”.

Po złożeniu wiązanek kwiatów pod 
pomnikiem, zebrani odśpiewali hymn 
„Solidarności” i odmówili modlitwę  
w intencji ojczyzny i ofiar komunizmu.

Tego dnia członkowie Zarządu Re-
gionu Małopolskiej „Solidarności” złożył 
również wiązankę kwiatów przy tablicy 
„Nie oddamy Sierpnia” na Krakowskim 
Rynku.

Głównym punktem obchodów sierp-

dzień solidarności 
i wolności 

niowej rocznicy była uroczysta msza św. 
w Katedrze Wawelskiej, której przewod-
niczył abp Marek Jędraszewski.

– Dziś, 38 lat po podpisaniu Porozu-
mień Gdańskich, dziękujemy Panu Bogu 
za to, co się wówczas dokonało i mamy 
jednocześnie świadomość zobowiązań, 
jakie płyną do nas przez postawę Pry-
masa Tysiąclecia, przez nauczanie Jana 
Pawła II, przez ofiary stanu wojennego 
i śmierć księdza Jerzego – mówił do 
zebranych w Katedrze na Wawelu me-
tropolita krakowski.

Arcybiskup przypomniał słowa pry-
masa Stefana Wyszyńskiego z sierpnia 
1980 roku, w których wzywał do za-
przestania strajków, w obawie przed 
interwencją wojsk sowieckich.

– Kardynał Wyszyński mógł jawić 
się jako ten, który w dobie intensywnych 
przemian, znajduje się niejako poza naro-
dem, ale trzeba zwrócić uwagę na fakt, 
że cenzura wycięła z jego homilii istotny 
fragment, w którym poruszył zasadni-
cze i fundamentalne sprawy: „Abyśmy 
jednak mogli wypełniać swoje zadania, 
niezbędna jest suwerenność narodowa, 
moralna, społeczna, kulturalna i ekono-
miczna (…). Choć dzisiaj tak jest, że 
pełnej suwerenności między narodami 
powiązanymi różnymi układami i blokami 
nie ma, to jednak są granice dla tych 
układów, granice odpowiedzialności za 
własny naród, za jego prawa, a więc  

Agnieszka Masłowska

Krakowskie 
obchody 38. 

rocznicy podpisania 
Porozumień 

Sierpniowych 
rozpoczęły się 

pod pomnikiem 
„Solidarności” przy 

Placu Centralnym. 
Tradycyjnie spotkali 

się tam działacze 
nowohuckiej 
Solidarności 

– uczestnicy tamtych 
wydarzeń. Tego dnia 
nie mogło zabraknąć 

również modlitwy 
za ojczyznę i ofiary 

komunizmu.
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i prawo do suwerenności”. Arcybiskup zaznaczył, że 
„Solidarność” realizowała te postulaty.

– Powstanie „Solidarności” – wielkiego ruchu, 
skupiającego 10 mln Polaków było prawdziwym wy-
łomem w totalitarnym systemie, który dotyczył nie 
tylko Polski, ale rezonował w krajach ówczesnego 
bloku wschodniego i na Zachodzie. Dokonało się coś 
niezwykle ważnego. Upomniano się o suwerenność 
narodu we wszystkich jego przejawach życia – mówił 
metropolita Jędraszewski.

Przypomniał również czas stanu wojennego i jego 
ofiary: Na początku lat 80. wielu było takich, którzy 
za niepodległą Polskę zapłacili najwyższą cenę: krwi 
i swojego życia. Taka jest cena niepodległości. Uczyli-
śmy się jej przez całe długie lata zaborów, podczas II 
wojny światowej i w czasach PRL-u.

Kończąc homilię arcybiskup podkreślił, że spra-
wowana Eucharystia jest modlitwą o spełnianie słów 
Kardynała Tysiąclecia: „Niezbędna jest suwerenność 
narodowa, moralna, społeczna, kulturalna i ekono-
miczna”. Mszę świętą koncelebrowali m.in. duszpa-
sterze „Solidarności” – ks. Władysław Palmowski, 
ks. Józef Dobosz, ks. Stanisław Dutka, ks. Andrzej 
Jedynak, ks. Stanisław Grodecki, ks. Ryszard Barański, 
ks. Zdzisław Sochacki.

W uroczystościach uczestniczyli również m.in. 
wicepremier Beata Szydło, wojewoda małopolski Piotr 
Ćwik, wiceprezydent Krakowa Andrzej Kulig, sena-
tor Marek Pęk, senator Zbigniew Cichoń, posłanka 
Małgorzata Wasserman, Małopolski Kurator Oświaty 
Barbara Nowak, dyrektor Oddziału IPN w Krakowie 
Filip Musiał.

Po mszy św. zaproszeni goście, związkowcy, byli 
opozycjoniści, liczne poczty sztandarowe – przema-
szerowali tradycyjnie pod Krzyż Katyński, gdzie złożyli 
hołd poległym za ojczyznę.

Wojciech Grzeszek, dziękował za udział w ob-
chodach wicepremier Beacie Szydło: Polska czekała 
na to, by marzenie o wolności i suwerenności mogło 
być zrealizowane w praktyce i doczekała się dopiero 
za czasów, gdy na czele rządu stanęła pani premier. 
Pierwszy premier Polskiego rządu, który pozwolił, żeby 
„Solidarność” mogła być spokojna przez te dwa lata; 
a także doczekać realizacji postulatów „Solidarności”, 
które były przez wiele lat zgłaszane. Za tę wrażliwość 
społeczną, za program „500 plus” za powrót wieku 
emerytalnego, za płacę minimalną, za to wszystko, 
co rząd pani premier rozpoczął a co obecny rząd kon-
tynuuje jesteśmy bardzo wdzięczni, jesteśmy bardzo 
wdzięczni, bo Polska przez wiele lat czekała na rząd, 
który będzie wrażliwy społecznie, który będzie pełen 
patriotyzmu, szacunku dla tradycji, że zaczniemy 
znów być dumni, że jesteśmy Polakami.

– „Solidarność” dała Polsce wolność. Wtedy 
w sierpniu 1980 r. obudziła się w Polsce nadzieja 
i wielka radość, że spełniają się wreszcie marzenia 
Polaków o tym, co najpiękniejsze – o suwerennej 
ojczyźnie, o Polsce sprawiedliwej, która będzie dla 
każdego tym najwspanialszym domem, która będzie 
nad każdym swoim obywatelem pochylała się i będzie 
domem dla wszystkich. (...) Ideały „Solidarności” są 
potrzebne, aby można myśleć o Polsce suwerennej, 
która jest domem dla każdego i zajmuje się sprawami 
zwykłych Polaków – mówiła owacyjnie przyjęta przez 
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zebranych Beata Szydło. – Niech marzenia wielu 
pokoleń Polaków o Polsce sprawiedliwej i niezależnej 
spełniają się i trwają, a na straży niech stoi właśnie 
„Solidarność”, która zawsze  kojarzyła się z polskością 
i za to chcę jej wszystkim członkom podziękować. Nie 
byłoby tego rządu, który realizuje kolejne postulaty 
Związku, gdyby nie Państwa wsparcie i zaangażowa-
nie! – dziękowała wicepremier.

Po przemówieniach odśpiewano hymn „Solidar-
ności”, złożono wieńce i zapalono znicze.

fot. A. Masłowska 31 sierpnia o godz. 16.40 podpisano porozumienia 
w Stoczni im. Lenina w Gdańsku. Na jego mocy rząd uznał 
powstanie niezależnych samorządnych związków zawodo-
wych. MKS zobowiązał się, że związki będą przestrzegać 
zasad określonych w Konstytucji PRL i nie będą dążyć do 
pełnienia roli partii politycznej. Uznano również kierow-
niczą rolę partii oraz system zobowiązań sojuszniczych, 
gwarantując, że związki zawodowe skupią się na ochronie 
i wyrażaniu interesów ludzi pracy. Rząd zapewniał posza-
nowanie niezależności i samorządności wolnych związków 
zawodowych. Porozumienie przewidywało również wniesie-
nie przez Rząd do Sejmu projektu ustawy o kontroli prasy, 
publikacji i widowisk, w którym zawarte zostanie prawo do 
zaskarżania przed sądem decyzji cenzury. Rząd zobowiązał 
się również do rewizji wyroków w procesach politycznych, 
przywrócenia do pracy osób niesłusznie zwolnionych oraz  
– pod naciskiem strajkujących – do zwolnienia areszto-
wanych działaczy opozycyjnych. Na liście aresztowanych 
w ostatnim okresie przekazanej rządowi znalazł się m.in. 
Wacław Mojek z Tarnowa („Strajkowy Biuletyn Informacyjny 
Solidarność”). Zagwarantowano również w porozumieniu 
transmisję radiową niedzielnej mszy świętej. MKS prze-
kształcił się w Komitet Założycielski Niezależnego Związku 
Zawodowego.
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Nowy Sącz: 38 rocznica powstania 
NSZZ „Solidarność”

30 sierpnia br. w Nowym Sączu obchodzono 38. 
rocznicę podpisania w Gdańsku Porozumień Sierpniowych 
i powstania NSZZ „Solidarność”. Uroczystości rozpoczęły 
się Mszą Św. o godz. 18,oo odprawioną w intencji Ojczy-
zny i „Solidarności” w Kościele Matki Bożej Niepokalanej 
w Nowym Sączu. Koncelebrze przewodniczył Ksiądz 
Prałat Czesław Paszyński – proboszcz Parafii Matki Bożej 
Niepokalanej, który wygłosił również homilię. 

Po zakończonej Eucharystii uczestnicy, na czele  
z pocztami sztandarowymi, przemaszerowali pod Pomnik 
Solidarności gdzie zgromadzili się internowani i więzieni 
działacze sądeckiej „Solidarności”, parlamentarzyści, 
władze samorządowe miasta i powiatu, radni miejscy 
i powiatowi, byli i obecni działacze „Solidarności” oraz 
mieszkańcy miasta Nowego Sącza.

Po wysłuchaniu hymnu państwowego, w okoliczno-
ściowym przemówieniu kierownik sądeckiego Oddziału 
Krzysztof Kotowicz przypomniał historię Porozumień 
Sierpniowych, cele i najważniejsze idee „Solidarności”. 
„Koniec drugiej wojny światowej przyniósł Polsce oku-
pację sowiecką i rządy komunistów. Więziono i zamor-
dowano wielu patriotów, głównie ze środowisk AK oraz 
WiN-u. Nastało państwo milicyjne. Wiele wypracowanego 
dobra wywożono za wschodnią granicę. Doprowadziło to 
do zrywów robotniczych w Polsce w 1956 roku, następ-
nie 1968, 1970, 1976 i ostatecznie w 1980, gdzie  
w wyniku protestów i strajków przeciwko komunistycznej 
władzy doszło do podpisania porozumień sierpniowych. 
Narodził się Niezależny Samorządny Związek Zawodowy 
„Solidarność”. Związek Zawodowy, który gromadził ludzi 
niemal wszystkich zawodów i wykształcenia. Prawdziwa, 
międzyludzka solidarność.

Również tu, na ziemi sądeckiej, gorlickiej i lima-
nowskiej doszło do strajków, zawiązały się komitety 
strajkowe, które następnie, już we wrześniu, przekształ-
ciły się w komitety założycielskie „Solidarności”. Na 
podkreślenie zasługuje strajk pracowników WPK, który 
objął Nowy Sącz, Gorlice i Limanową. Z powodu braku 
reakcji na postulaty dochodzi do okupacji miejskiego 
Ratusza. Czego domagali się protestujący? Polepszenia 
warunków pracy, wzrostu płac, ale również zwracano 
uwagę na nadużycia oraz sprawy gospodarcze w zakła-
dach, mieście i regionie. Również domagano się wolności 
i demokracji. Wśród postulatów ludzi „Solidarności” 
domagano się wydania pozwolenia na budowę kościoła 
na Osiedlu Millenium, tego kościoła, w którym przed 
chwilą uczestniczyliśmy we mszy świętej. 

Później wielokrotnie władza komunistyczna pró-
bowała zniszczyć „Solidarność” poprzez agentów SB, 
tajnych współpracowników, wprowadzenie stanu wo-
jennego, aresztowania, morderstwa. Brutalnie zamordo-
wano kapelana „Solidarności” ks. Jerzego Popiełuszkę. 
NSZZ „Solidarność” przetrwał te wszystkie trudne czasy. 
Dziś ma 38 lat. Rola „Solidarności” w przemianach 
demokratycznych w Polsce, ale również w Europie jest 
bezsprzeczna. Nasz Związek zawodowy odegrał olbrzy-
mią role w normalizacji prawa pracy i jego przestrzegania 
oraz angażując się w sprawy społeczne. Pamiętając 
i pielęgnując ducha patriotyzmu, wykazując troskę  
o naszą Ojczyznę – Polskę, ale również troskę o te małe 
ojczyzny: region, miasta, gminy. Chylę czoła i bardzo 
dziękuję wszystkim, którzy tworzyli Związek Zawodowy 
„Solidarność” w roku 1980 i ten Związek prowadzili 
przez kolejne lata. Dziękuję za Waszą obecność również 
dzisiaj. (…) NSZZ „Solidarność” ma przed sobą nadal 
dużą rolę do spełnienia, cele i zadania się nie zmieniły. To 
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jaki będzie ten Związek zależy od nas wszystkich, od na-
szego zaangażowania. Pragnę zwrócić uwagę, że przed 
1980 rokiem społeczeństwo skupiło się nad celami, co 
zrobić, co zmienić, by w Polsce było lepiej. Następnie 
dopiero dobierano środki i osoby do realizacji tych celów. 
Jeśli dziś zależy nam na dobru Polski i Polaków, musimy 
podobnie określić cele, zadania, które należy wykonać, 
a następnie dobierać osoby do ich realizacji. Najpierw 
trzeba określić wartości, którymi mamy się kierować 
jako społeczeństwo polskie. „Solidarność” w preambule 
Statutu ma odniesienie do wartości chrześcijańskich i przy 
tych wartościach pragniemy stać” – powiedział Krzysztof 
Kotowicz. Podkreślił także kluczową rolę Kościoła Kato-
lickiego w historii „Solidarności” oraz kapłanów, którzy 
wspierali „Solidarność” w trudnych momentach. 

Głos zabrał także Ksiądz Antoni Koterla, kapelan 
„Solidarności” w Nowym Sączu mówiąc: „Wyrażam 
radość, że w gronie zaproszonych dostojnych gości, mogę 
być przy tym pomniku kolejny raz. Mój wzrok pada na 
to piękne hasło: „Solidarność” to znaczy jeden i drugi, 
nigdy jeden przeciwko drugiemu”.

Następnie, by uczcić pamięć tych, którzy tworzyli 
„Solidarność”, złożono kwiaty pod Pomnikiem Solidar-
ności. Kwiaty złożyli: internowani i więzieni działacze 

„Solidarności” na czele z Andrzejem Szkaradkiem, 
przedstawiciele Oddziału Nr 1 na czele z Krzysztofem 
Kotowiczem, delegacje Komisji Zakładowych Pracowni-
ków Telekomunikacji oraz Pracowników Oświaty i Wy-
chowania w Nowym Sączu, parlamentarzyści – poseł 
Wiesław Janczyk, poseł Jan Duda, poseł Józef Leśniak, 
poseł Arkadiusz Mularczyk, przedstawiciel biura posel-
skiego posła Piotra Naimskiego, przedstawiciele władz 
miasta Nowego Sącza z wiceprezydentami Jerzym 
Gwiżdżem i Wojciechem Piechem, przedstawiciele Rady 
Miasta Nowego Sącza z przewodniczącym Januszem 
Kwiatkowskim na czele, starosta nowosądecki Marek 
Pławiak oraz Członkowie Zarządu Powiatu Marian Ryba 
i Franciszek Kantor.

Zarówno we mszy św., jak i w części uroczystości 
wzięły udział poczty sztandarowe: miasta Nowego Są-
cza oraz organizacji związkowych NSZZ „Solidarność”  
– Newag S.A., PKP Cargo S.A., Komisji Międzyzakłado-
wej Pracowników Oświaty i Wychowania, Nadleśnictwa 
Stary Sącz, Komisji Podzakładowej Pracowników Poczty 
Polskiej.

Na zakończenie tradycyjnie zgromadzeni odśpiewali 
hymn „Solidarności”.

grażyna święs, fot. urząd Miasta nowy sącz
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Gorlice
2 września 2018 r. w Gorlicach obchodzono 38. 

rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych. Tradycyj-
nie w tym dniu członkowie i sympatycy „Solidarności”, 
osoby internowane oraz przedstawiciele samorządów 
wzięli udział w uroczystej mszy św. w Bazylice Mniejszej 
NNMP, która została odprawiona w intencji ojczyzny  
i NSZZ „Solidarność” w 38. rocznicę jego powstania.

Mszę świętą w Bazylice Mniejszej NNMP w Gorlicach 
odprawił ks. dziekan Stanisław Ruszel, który również 
wygłosił okolicznościowe kazanie. Przypomniał w nim  
o wartościach i ideałach „Solidarności”. Stwierdził, że 
„Solidarność” nie zakończyła się wtedy, gdy odzyskali-
śmy wolność, bo obecnie ma również dużo do zrobienia 
dla Polski i pracowników. Poparł obecne działania Związ-
ku w ochronie życia poczętego, jak i uzyskanie wolnych 
niedziel od handlu. Podkreślił wyższość prawa Bożego 
nad prawem ludzkim. Podziękował kierownikowi Oddzia-
łu Krzysztofowi Kotowiczowi za dobrze układającą się 
współpracę „Solidarności” z Kościołem oraz za wsparcie 
w działaniach dla dobra ojczyzny i narodu.

Po mszy św. uczestnicy na czele z pocztami sztan-
darowymi KM NSZZ „Solidarność” Glinik, Międzyszkolnej 

Komisji Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „So-
lidarność”w Gorlicach, Duszpasterstwa Ludzi Pracy oraz 
Miasta Gorlice przeszli na Cmentarz Parafialny, gdzie 
złożono okolicznościowe wiązanki pod tablicą upamięt-
niającą błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszkę.

Symboliczne wiązanki kwiatów złożyli: przedstawi-
ciele „Solidarności”, Starosta Powiatu Gorlickiego z Prze-
wodniczącym Rady Powiatu Gorlickiego, z-ca Burmistrza 
Miasta Gorlice z Przewodniczącym Rady Miasta, poseł 
poseł Elżbieta Zielińska oraz radni Rady Miasta Gorlice.

Modlitwę na Cmentarzu Parafialnym poprowadził 
proboszcz Stanisław Ruszel.

Prowadzący uroczystość Krzysztof Kotowicz przypo-
mniał powstanie i działalność „Solidarności” na terenie 
Ziemi Gorlickiej. Nadmienił, jak wiele zadań stoi przed 
„Solidarnością” do zrealizowania i jak ważnym jest, aby 
Związek działał i rozwijał się jeszcze bardziej. Kierownik 
Oddziału szczególne podziękowanie skierował na ręce 
księdza dziekana Ruszela za wspieranie działań „Soli-
darności” Ziemi Gorlickiej i za współpracę. Głos zabrała 
również poseł Elżbieta Zielińska.

Joanna brach
fot. natalia pacana-roman, urząd Miasta gorlice
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Uroczyste obchody „Dnia Wolności  
i Solidarności” w Tarnowie 

Jak co roku, w pierwszą niedzielę po 31 sierpnia 
odbyły się w Oddziale Regionu Małopolskiego NSZZ 
„Solidarność” w Tarnowie obchody „Dnia Wolności i So-
lidarności”. Uroczystości te związane są z rocznicą pod-
pisania Porozumień Sierpniowych. Od wielu już lat liczne 
poczty sztandarowe i delegacje organizacji związkowych 
z terenu działalności Oddziału w Tarnowie uczestniczą we 
mszy świętej w kościele błogosławionej Karoliny Kózki, 
której proboszczem jest tarnowski Duszpasterz Świata 
Pracy ksiądz prałat Stanisław Dudka.

Ksiądz prałat w przejmujących słowach przypo-
mniał historię walki robotników i osób ich wspierających  
o godność ludzi pracy, nawiązał do wystąpień z roku 1956  
w Poznaniu, tragedii1970 r. na Wybrzeżu oraz strajków 
z 1976 r. w Radomiu, Ursusie i Płocku. Wszystkie te waż-
ne w historii Polski i Europy wydarzenia legły u podstaw 
wielkiego zrywu z roku 1980, którego efektem było pod-
pisanie Porozumień w Gdańsku, Szczecinie i Jastrzębiu, 
prowadzących do powstania NSZZ „Solidarność”, ruchu 
społecznego, który odmienił los krajów Europy, będących 
pod sowiecką okupacją. Duszpasterz Ludzi Świata Pracy 
przypomniał także wielką rolę świętego Jana Pawła II  
w przemianie, jaka stała się udziałem narodu po wyborze 
go na Papieża oraz o skutkach jego pierwszej pielgrzymki 
do Polski w roku 1979. 

Ksiądz Stanisław nawiązał także do tego, iż tego-
roczna 38. rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych 
jest obchodzona w 100. rocznicę Odzyskania Niepodle-
głości po 123 latach zniewolenia Polski.

Po mszy świętej poczty sztandarowe, reprezentacje 
komisji zakładowych oraz goście w osobach radnych 
Miasta Tarnowa z klubu Prawa i Sprawiedliwości z kan-
dydatem na prezydenta Tarnowa Kazimierzem Koprow-
skim na czele oraz prezesem Zakładów Mechanicznych  
w Tarnowie Henrykiem Łabędziem – skądinąd wielolet-
nim członkiem ZR Małopolskiego i szefem tarnowskich 
struktur „Solidarności” – przeszli w uroczystym przemar-
szu pod pomnik świętego Jana Pawła II. 

Pod pomnikiem odmówiono modlitwę w intencji 
świętego Jana Pawła II, błogosławionego księdza Jerzego 
Popiełuszki – patrona „Solidarności” – oraz wszystkich 

obecnych i zmarłych członków naszego Związku. Na-
stępnie złożono kwiaty oraz zapalone znicze w barwach 
białym i czerwonym.

Uroczystość zakończyła się wspólnym odśpiewaniem 
hymnu „Boże coś Polskę”.

deltar
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Pamięci ks. Władysława Gurgacza
We wrześniu 1949 r., obecni na sali rozpraw 

przed komunistycznym sądem usłyszeli słowa skaza-
nego: „Nie żałuję tego, co czyniłem. Moje czyny były 
zgodne z tym, o czym myślą miliony Polaków, tych 
Polaków, o których obecnym losie zadecydowały bagnety 
NKWD. Na śmierć pójdę chętnie. Cóż to jest zresztą 
śmierć? Wierzę, że każda kropla krwi niewinnie prze-
lana zrodzi tysiące przeciwników i obróci się wam na 
zgubę”. Wypowiedział je skazany na śmierć 35-letni 
kapłan, kapelan partyzanckiego oddziału PPAN „Żan-
darmeria” działającego na terenie Beskidu Sądeckiego. 
Został zabity strzałem w tył głowy w więzieniu przy  
ul. Montelupich w Krakowie.

Co roku, dzięki Jerzemu Basiadze, prezesowi fun-
dacji „Osądź mnie Boże”, na Hali Łabowskiej spoty-
ka się kilkaset osób, żeby wziąć udział w niezwykłej 
lekcji patriotyzmu i uczcić uroczystą mszą św. pamięć 
zamordowanego przez UB, niezłomnego kapłana  
– ks. Władysława Gurgacza TJ oraz żołnierzy wyklętych  
z oddziału Żandarmeria PPAN. W tym roku eucharystii 
przy ołtarzu polowym przewodniczył bp ks. Jan Szkodoń 
a koncelebrowało ją wielu kapłanów. 

 Na Hali Łabowskiej nie zabrakło jednego z niewielu 
żyjących jeszcze żołnierzy Polskiej Podziemnej Armii 
Niepodległościowej, więźnia niemieckich obozów koncen-
tracyjnych i stalinowskich więzień, kpt. Stefana Kuliga ps. 
„Wicher”. W tegorocznych uroczystościach kolejny już raz 
wzięli udział parlamentarzyści: poseł Antoni Macierewicz, 
poseł Barbara Bartuś, poseł Arkadiusz Mularczyk oraz 
poseł Włodzimierz Bernacki; przedstawiciele Rady Miasta 
Nowego Sącza – przewodniczący Janusz Kwiatkowski, 
jego zastępca Tomasz Cisoń; radni: Bożena Jawor oraz 

Andrzej Bodziony; dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklę-
tych i Więźniów Politycznych PRL – Jacek Pawłowicz, 
dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Kra-
kowie Filip Musiał, Dawid Golik z Biura Poszukiwań  
i Identyfikacji IPN – autorzy książki o kapelanie; Da-
riusz Walusiak – reżyser filmu o ks. Gurgaczu, Zuzan-
na Kurtyka, rycerze Zakonu Jana Pawła II z chorągwi 
krakowskiej, przedstawiciele i członkowie sądeckiej  
i gorlickiej „Solidarności”, harcerze, delegacje wielu orga-
nizacji społecznych, przedstawiciele korpusu oficerskiego, 
leśnicy, harcerze, grupy rekonstrukcyjne i liczne poczty 
sztandarowe. 

Nabożeństwo poprzedził krótki program artystyczny, 
całość uroczystości uświetniła młodzieżowa orkiestra dęta 
z Barcic. Po mszy św., przy pomniku niezłomnego kapła-
na i partyzantów PPAN został odczytany apel pamięci, po 
czym złożono wieńce. 

tekst i fot. Agnieszka Masłowska

Ks. Władysław Gurgacz (1914-1949) był kape-
lanem oddziału partyzanckiego Polskiej Podziemnej 
Armii Niepodległościowej, działającej na Sądecczyź-
nie w latach 1947-1949. Partyzanci mieli kryjówki  
w Beskidzie Sądeckim, a jeden z obozów leśnych był 
pod Halą Łabowską. Dowodził nimi Stanisław Pióro ps. 
Emir. Większość partyzantów zginęła podczas zasa-
dzek w 1948 roku przygotowywanych przez ubecję. 
Ks. Gurgacza aresztowano w Krakowie w 1948 roku. 
W pokazowym procesie ks. Władysław Gurgacz został 
skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano 14 września 
1949 roku strzałem w tył głowy w więzieniu na Monte-
lupich w Krakowie. Ciało zamordowanego spoczęło na 
Cmentarzu Rakowickim  w Krakowie. (źródło: IPN)
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Służba przy grobie bł. ks. Jerzego
Jak co roku „Solidarność” góralska brać z Nowego 

Targu wraz kierownikiem Biura w Nowym Targu (8 osób) 
pełniła zaszczytną służbę w Sanktuarium ks. Jerzego Popie-
łuszki na Żoliborzu w dniach 9-10 września 2018 r. Wraz 
z pocztem sztandarowym górale brali udział we mszy św. 
niedzielnej o godz. 13 oraz o godz.18:00 w specjalnej 
Liturgii odprawianej za byłych proboszczów pracujących  
w parafii. W poniedziałek natomiast odwiedziliśmy muzeum 
bł. ks. Jerzego oraz Ośrodek Dokumentacji, Życia i Kultu bł. 
ks. Jerzego Popiełuszki.

Ośrodek mieści się na plebanii parafialnej, w dawnym 
mieszkaniu ks. Jerzego Popiełuszki. Rozpoczęcie gromadze-
nia i zabezpieczenia spuścizny ks. Jerzego miało miejsce  
w listopadzie 1984 r., z inicjatywy ks. prałata Teofila Bo-
guckiego – ówczesnego proboszcza parafii i duchowego 
Ojca Błogosławionego.

Przejęcie spuścizny aktowej i jej zabezpieczenie stało 
się początkiem działania Archiwum ks. Jerzego Popiełuszki, 
które stopniowo poszerzało zasoby o dokumentację ilustru-
jącą kult męczennika. Z czasem w Archiwum znalazła się 
pełna dokumentacja dotycząca procesu beatyfikacyjnego 
ks. Jerzego.

W 2011 roku dekretem Kard. Kazimierza Nycza archi-
wum zostało przekształcone w Ośrodek Dokumentacji Życia 
i Kultu błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki.

W skład zasobu archiwalnego Ośrodka należą nastę-
pujące zespoły i zbiory archiwalne:

– Urząd Postulacji i Beatyfikacji Sługi Bożego ks. 
Jerzego Popiełuszki z lat 1947-1994 i 1995-2008.

 – Archiwum Życia i Kultu bł. ks. Jerzego Popiełuszki 
z lat 1947 do 2017 r. (zbiór archiwalny).

– Spuścizna aktowa ks. prałata Teofila Boguckiego.
– Depozyt Kurii Metropolitalnej Warszawskiej – doty-

czący wydawanych relikwii błogosławionego dla placówek 

kościelnych w Polsce i w świecie. Zasób archiwalny ilustro-
wany jest przez dokumentację tradycyjną (maszynopisy, 
rękopisy, druki, kserokopie) i przez dokumentację cyfrową 
(fotografie, filmy, kasety magnetofonowe, nagrania – CD, 
DVD).

Ośrodek gromadzi również wydawnictwa dotyczące 
publikacji homilii, wywiadów, zapisków i korespondencji 
ks. Jerzego oraz publikuje opracowania dotyczące jego dzia-
łalności i jego kultu. Gromadzi też wydawnictwa z historii 
Polski i historii Kościoła w Polsce po II wojnie światowej.

Bardzo dziękujemy parafianom, duszpasterzom i sio-
strom zakonnym pracującym w parafii oraz pani Katarzynie 
Sobieraj za miłe i gościnne przyjęcie i życzliwość okazaną 
naszej delegacji – „Solidarności” nowotarskiej.

leszek Jankowski, fot. bolesław klamerus
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Niepodległościowa wystawa rozpoczyna 
się od historii Konfederacji Barskiej, a kończy 
na roku 1990. Ukazuje czasem mało znane, 
a jakże istotne wydarzenia z życia miasta  
i jego obywateli przesiąkniętych wiarą ojców, 
szacunkiem do przeszłości – jej bohaterów, 
języka, historii i kultury – fakty z ponad 
dwustu lat historii Polski i Krakowa.

Wartością wystawy „#Kraków dla nie-
podległości” są niepublikowane wcześniej 
zdjęcia, skany pamiątek pielęgnowane  
w domowych archiwach. Plansze pogrupo-
wane są tematycznie i zostały ustawione 
w miejscach, związanych z prezentowaną 
historią. „Solidarność” również znalazła na 
plantach swoje miejsce,.

Na tablicach zatytułowanych „Dojrze-
wanie niepodległej 1979-1990” można 
zobaczyć m.in. zdjęcia z 1985 r. z najdłużej 
trwającej głodówki przy kościele parafialnym 
w Starym Bieżanowie, którą zainicjowała 
Anna Walentynowicz. Ks. Adolf Chojnacki, 
proboszcz parafii znany z odwagi i patriotycz-
nej postawy przyjął do siebie w przyziemiu 
budowanego kościoła uczestników protestu. 
Głodówka zorganizowana została dokładnie 
cztery miesiące po porwaniu i zamordowaniu 
ks. Jerzego Popiełuszki – 19 lutego 1985 r.

Na planszach znajdują się zdjęcia 
znaczków, kartek pocztowych, kopert wyko-

nanych przez uwięzionych i internowanych 
działaczy „Solidarności”. Swoje miejsce 
znalazła też studzienka imienia Walentego 
Badylaka, który w marcu 1980 r. na Kra-
kowskim Rynku dokonał aktu samospalenia 
w proteście przeciwko przemilczaniu przez 
władze zbrodni katyńskiej. Są też zdjęcia 
z czasu stanu wojennego, czy wydarzenia 
związane z zabójstwem Stanisława Pyjasa. 
Ważne miejsce na wystawie zajęli również 
niezłomni kapłani – kapelani „Solidarności”: 
ks. J. Popiełuszko, ks. K. Jancarz, ks. T. Isako-
wicz-Zaleski i ks. W. Palmowski. Przemianom 
tamtego czasu patronuje papież Jan Paweł 
II. Jego pielgrzymki do ojczyzny na czarno-
białych fotografiach doskonale oddają klimat 
zniewolonej Polski, dążącej do odzyskania 
niepodległości.

Organizatorem wystawy jest Obywatel-
ski Komitet na rzecz Oleandrów, Fundacja 
Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościo-
wego i Miasto Kraków. Jej oficjalne otwarcie 
odbyło się 4 sierpnia a będzie ją można oglą-
dać do 15 listopada br.

Agnieszka Masłowska#kraków dla 
niepodległości

„#Kraków dla 
niepodległości”, to 

tytuł plenerowej 
wystawy na 

krakowskich Plantach. 
Na 1600 ilustracjach 

można zobaczyć dzieje 
miasta 

i jego mieszkańców 
w kontekście 

dążenia Polaków 
do odzyskania 
niepodległości 

– od konspiracji, 
walki zbrojnej 

poprzez aktywność 
obywatelską 

krakowian 
w dziedzinie kultury 

i nauki.  
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lepsze 4 niż 5?Agnieszka Masłowska

Społeczeństwo

A jednak! 
Andrew Barnes, szef Perpetual Guardian, 

nowozelandzkiej firmy zajmującej się zarzą-
dzaniem funduszami, podczas świąt Bożego 
Narodzenia, doszedł do wniosku, że jego pra-
cownikom przydałby się dodatkowy, wolny od 
pracy dzień. Przeprowadził więc eksperyment, 
poparty badaniami socjologicznymi, który po-
kazał, że jego pomysł ma szansę na sukces. 
Stworzył nawet zespół, który opracowywał 
pomysły, w jaki sposób pracować mądrzej  
i lepiej. 

Eksperyment powiódł się. Jego pra-
cownicy pracowali po osiem godzin dziennie  
w tygodniu przez dwa miesiące, za tą samą 
pensję ze znakomitym efektem. Dzięki nowemu 
systemowi pracy – jak twierdzili – nareszcie 
mogą łączyć życie prywatne z zawodowym.
Prawem Parkinsona

Angielski historyk, Cyril Parkinson przyglą-
dając się pracy brytyjskim urzędnikom rządo-
wym w latach 50. XX w. sformułował następu-
jącą tezę: „praca rozrasta się tak, aby wypełnić 
czas przeznaczony na jej wykonanie”, czyli im 
więcej mamy czasu na wykonanie jakiejś pracy, 
tym więcej czasu ona nam zabiera. Trudno 
się z tym nie zgodzić. Nowozelandczycy od 
Barnesa udowodnili, że ich efektywność przy 
ograniczeniu czasu pracy wzrosła, poprawiła się 
zdolność do planowania, obniżył się też poziom 
stresu. Eksperyment przyniósł korzyści zarówno 
pracownikom, jak i pracodawcy.

„Jeśli możesz zapewnić ludziom moż-
liwość lepszego poradzenia sobie z własnym 
życiem poza pracą, wtedy teoretycznie masz 
od razu z tego korzyści, ponieważ ten czas, 
który spędzają w biurze, jest czasem, w któ-
rym naprawdę pracują zamiast robienia innych 
rzeczy” – skwitował w jednym z wywiadów 
Barnes. 

Czy nie przydałby się 
Państwu dodatkowy 

dzień wolny od 
pracy? Moglibyście 

spędzić więcej czasu 
z bliskimi, załatwić 
urzędowe, rodzinne 

i inne ważne sprawy, 
zadbać 

o siebie, wypocząć. 
W zamian 

za to pracą 
zajmowalibyście 

się wyłącznie przez 
cztery dni 

w tygodniu za te 
same pieniądze. 

Czy to niemożliwe?

Złapać balans
Polacy pracują 40 godzin w miesiącu, 

średnio 1840 godzin rocznie – to sprawia, 
że jesteśmy w czołówce najdłużej pracujących 
Europejczyków. Potrafimy dobrze pracować, 
chcemy być efektywni. Coraz częściej mamy 
jednak wrażenie, że nasz czas poza pracą 
kurczy się w szybkim tempie, co powoduje, 
że jesteśmy przemęczeni, sfrustrowani, nie 
radzimy sobie ze stresem. 

Spędzamy więcej czasu ze współpracow-
nikami niż z rodziną. Pół biedy, jeśli mamy  
w swoim zasięgu osoby niekonfliktowe, z któ-
rymi możemy „normalnie” współpracować. 
Nasza praca, mobilizacja, inwencja i wydajność 
w dużej mierze zależą od otoczenia – potrze-
bujemy czasu i miejsca na pracę w spokoju  
i bez dodatkowych utrudnień. Ale to już inny 
temat.
Kiedy możesz spędzić więcej czasu ze 
swoimi dziećmi

Według szefa Perpetual Guardian „umowy 
z pracownikami powinni dotyczyć produktyw-
ności, a nie czasu.” Może rzeczywiście powin-
niśmy pracować krócej ale za to wydajniej? 
Czy system pracy w Polsce mógłby się na tyle 
zmienić? Eksperci z pewnością podniosą larum, 
że odbije się to na polskiej gospodarce, wypo-
mną wolne niedziele albo postawią zarzut, że 
pomysł skróconego czasu pracy jest po to, żeby 
wykorzystać ludzi do maksimum. 

Uczestnicy nowozelandzkiego ekspery-
mentu nie mieli jednak takiego poczucia. Byli 
mniej zestresowani, ich zaangażowanie w pra-
cę wzrosło. Po efektywnej, dobrze wykonanej 
pracy – mogli przeznaczyć swój wolny czas na 
to, co w ich życiu było najważniejsze. 78 proc. 
z nich zadeklarowało, że nareszcie osiągnęli 
równowagę między życiem prywatnym a za-
wodowym. Można zatem śmiało stwierdzić, że 
ten model pracy może mieć korzystny wpływ 
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Dyskusje dotyczące obniżenia wymiaru czasu pracy 
toczą się powszechnie we wszystkich państwach wyso-
korozwiniętych. Świat, w którym jesteśmy coraz bardziej 
„wciąż w pracy” ze względu na smartfony i ciągły dostęp 
do szybkiego internetu odbija się na zdrowiu psychicznym 
wielu z nas.

Czas pracy w ciągu ostatnich stu lat podlegał daleko 
idącym przemianom. Pamiętajmy, że w czasach Dickensa 
60-godzinny tydzień pracy nikogo nie dziwił. W 1930 r. 
sławny ekonomista John Maynard Keynes przewidywał, że 
wraz ze wzrostem dobrobytu w przeciągu stu lat będziemy 
pracować 15 godzin tygodniowo. Jak wszyscy czujemy 
jego prognozy dotyczące krótszego czasu pracy wyraźnie 
się nie spełniają. 

Krótszy tydzień pracy ma mieć oczywiście wiele zalet. 
Zakładamy, że pracownicy będą bardziej zmotywowani  
i liczba absencji chorobowych stanie się mniejsza. Tak na-
prawdę niewiele mamy na ten temat badań empirycznych: 
przykładowo w Szwecji przeprowadzono eksperyment na 
grupie 500 urzędników. Połowie zmniejszono dzienny czas 
pracy do 6 godzin, zmniejszono zakres zadań z zachowa-
niem dotychczasowego wynagrodzenia. Po roku badania 
pokazały, że pracownicy ci wskazywali, że są bardziej 
szczęśliwi ale przykładowo liczba absencji chorobowych była 
identyczna jak w grupie, w której zachowano standardowy 
czas pracy. Inne szwedzkie doświadczenia pokazały 10% 
redukcję liczby absencji chorobowych. 

Wydaje się, że z polskiej perspektywy należy zwró-
cić uwagę na kilka kwestii: po pierwsze – coraz szersze 
stosowanie przez pracodawców zadaniowego czasu pracy  
– Kodeks pracy pozwala na szerokie stosowanie tego sy-
temu czasu pracy (jeżeli to jest uzasadnione rodzajem 

pracy lub jej organizacją albo miejscem wykonywania pra-
cy). Coraz większym problemem w praktyce jest prawo 
do wypoczynku przedstawicieli handlowych i innych grup 
pracowników objętych tym systemem. Pytanie, czy KP nie 
powinien być podany nowelizacji w kontekście wykorzysty-
wania tego sytemu czasu pracy jako przykrywki do pracy 
niemalże non-stop. 

Po drugie, pamiętajmy, że mamy w Polsce relatywnie 
wysoki wskaźnik samozatrudnienia oraz problem fałszywego 
samozatrudnienia. Plus osoby na umowach cywilnopraw-
nych. Osobiście wydaje mi się, że w tym obszarze potrzebne 
są działania legislacyjne, które miałyby na celu zagwaranto-
wanie tym osobom prawa do wypoczynku. 

To, co naprawdę jest potrzebne i możliwe, to zwięk-
szenie zakresu częściowej telepracy (na przykład 1 dzień 
w tygodniu). Pozwala to pracownikowi wykonywać inne 
zadania w tym dniu, a równocześnie zaoszczędzić często 
sporo czasu na dojeździe do biura. Badania pokazują, że 
taka częściowa telepraca bardzo dobrze wpływa na dobro-
stan pracowników. 

Zmiany legislacyjne, które by w Polsce miały obniżyć 
powszechny 40-godziny wymiar czasu pracy wydają się  
w chwili obecnej zupełnie nieprawdopodobne. Co oczywiście 
nie oznacza, że nic nie można zrobić.

Niewątpliwie badania pokazują, że stres związany  
z pracą staje się czynnikiem w coraz większym stopniu 
obniżającym efektywność pracy. Może warto wynegocjować 
z pracodawcą, że w dowolny dzień tygodnia pracownik 
kończący pracę dwie godziny wcześniej. Obniżenie wymiaru 
do 38 godzin na tydzień powinno być odczuwalne i podnieść 
poziom satysfakcji i zaangażowania załogi. Od tego są 
rokowania zbiorowe! 

Komentarz Barbary Surdykowskiej – eksperta strony związkowej w Zespole Ubezpieczeń Społecznych 
Rady Dialogu Społecznego w Biurze Eksperckim Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

Społeczeństwo

na życie społeczeństwa. – To zawsze dobrze, kiedy możesz 
spędzić więcej czasu ze swoimi dziećmi. Ma się też więcej 
czasu na zadbanie o siebie i swoje prywatne interesy – skwi-
tował w The Guardian Andrew Barnes.

Adam Gliksman, zastępca przewodniczącego Zarządu 
Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” zwraca uwa-
gę na dodatkowe dwa aspekty: – W niektórych branżach 
już dziś firmy oferują pracownikom większy niż kodekso-
wo przewidziany czas na odpoczynek. Dzieje się tak m.in.  
w branży IT, gdzie coraz trudniej konkurować już wysokością 

zarobków. Możliwość dodatkowych dni wolnych to jeden  
z cenionych benefitów pozapłacowych. Nie w każdym zawo-
dzie to jest możliwe. Drugą sprawą jest to, że wszystko spro-
wadza się do finansów. Jeśli dostaniemy taką samą wypłatę 
za wykonaną pracę, to pewnie sami będziemy zainteresowani 
takim skróceniem tygodnia pracy. W krajach, gdzie zarobki są 
zdecydowanie wyższe niż w Polsce, pracownicy sami decydują 
się na skrócenie tygodnia pracy do 4 dni, po to by zyskać 
dodatkowy dzień dla siebie. Mam wrażenie, że niestety nas 
wciąż na to nie stać.
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Andrzej gębara społeczny 
pre-cop.24

Konferencję otworzyli przewodniczący 
największych central związkowych w Polsce 
współorganizujących „PRE-COP.24”, tj. Piotr 
Duda, przewodniczący NSZZ „Solidarność”, 
przewodniczący OPZZ Jan Guz oraz prze-
wodniczący Forum ZZ Dariusz Trzcionka przy 
współudziale pomysłodawcy i prowadzącego 
Kazimierza Grajcarka z Sekretariatu Górnictwa 
i Energetyki NSZZ „Solidarność”.

Katowicka konferencja była preludium do 
Światowej Konferencji „COP.24”, która odbę-
dzie się w grudniu br. w Katowicach, i w której 
udział wezmą głowy państw, osobistości świata 
polityki i biznesu oraz przedstawiciele najważ-
niejszych Związków Zawodowych z całego świa-
ta.  Dla Polski grudniowa konferencja „COP.24” 
będzie bardzo ważna, to na niej mogą zapaść 
najważniejsze decyzje co do przyszłości polityki 
przemysłowej i energetycznej naszego globu,  
a co za tym idzie przyszłość polskiej gospodarki 
w sferze górnictwa węgla kamiennego, hutnic-
twa, przemysłu cementowego i innych gałęzi 
przemysłu energochłonnego, które to zakłady 
wytwarzają najwięcej gazów cieplarnianych 
emitujących CO2.

Grudniowa konferencja będzie już 24 tego 
typu i odbędzie się w 26. rocznicę tej pierwszej, 
która odbyła się w Rio de Janeiro w 1992 roku. 

Jedną z ważnych konferencji była ta w roku 
1997 r. w Kioto w Japonii oraz w 2015 roku 
w Paryżu, gdzie zostały podpisane niekorzystne 
dla Polski sformułowania (np. dekarbonizacja), 
były to tzw. „Protokoły Paryskie”.

W konferencji „PRE-COP.24” udział 
wzięło ponad 250 osób, prezesi największych 
zakładów energochłonnych oraz emitujących 
najwięcej gazów cieplarnianych, bądź wytwa-
rzających dla nich paliwo, czyli węgiel i koks. 
Oprócz przedstawicieli pracodawców, znaleźli 
się przedstawiciele parlamentu oraz europar-
lamentu, przedstawiciele polskiego rządu, wy-
kładowcy, profesorowie i ludzie świata nauki 
z całego świata. Wśród obecnych była także 
spora grupa przedstawicieli związków zawodo-
wych z całego świata reprezentująca górnictwo, 
przemysł energetyczny oraz branże przemysłu 
energochłonnego. 

Sekretariat Metalowców NSZZ „So-
lidarność” miał przyznane 5 miejsc, które  
w całości wykorzystała Krajowa Sekcja Hutnic-
twa reprezentowana przez dwóch przedstawi-
cieli „S” z AMP Dąbrowa Górnicza, jednego 
z AM Warszawa oraz z Krakowa, który był 
reprezentowany przez dwie osoby z Arcelor-
Mittal Poland Kraków w osobach Wiceprze-
wodniczącego Krajowej Sekcji Hutnictwa 

W Katowicach 
w dn. 9-10 sierpnia 

2018 r. odbyła się 
Międzynarodowa 

Społeczna 
Konferencja 

„PRE-COP.24”. 
Konferencja odbyła 
się pod honorowym 

patronatem 
Prezydenta RP 
Andrzeja Dudy 

w roku 
100-lecia odzyskania 

przez Polskę 
niepodległości.

Branże
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Andrzeja Gębarę oraz Czesława Bujaka, członka Rady KSH. 
Podczas konferencji padło wiele interesujących wypo-

wiedzi, na podstawie których zostały opracowane wnioski 
na grudniową Światową Konferencję Klimatyczną „COP.24”. 
Dużo mówiono o powrocie do przemysłu i to do nowoczesnego 
przemysłu. Minister Tobiszowski mówił o mixie energetycznym 
cytując dyrektywę unijną, która mówi „że nikt nie może 
zmusić żadnego państwa do wyboru ścieżki energetycznej oraz 
nowych technologii”. Apelowano do dziennikarzy, aby uczciwie 
przekazali przesłanie z obecnej Konferencji mówiące o dążeniu 
Polski do ochrony środowiska. Przez ostatnie 20 lat Polska 
zrobiła w tym kierunku najwięcej i jest światowym liderem 
w ochronie środowiska, co podkreślali wszyscy uczestnicy 
konferencji; świadczą o tym również oficjalne dane. W Polsce 
sadzi się najwięcej drzew i czyni się najwięcej ograniczeń  
w emisji CO2 poprzez unowocześnianie przemysłu, co jest 
zgodne z wytycznymi protokołów z Kioto. 

Poprzednie rządy (PO-PSL) zamykały kopalnie tłumacząc 
się ich nierentownością, bądź „niepoprawnością ekologicz-
ną”, obecnie ponownie uruchamia się i unowocześnia je, bo 
będą one pracowały dla Polski. Nasz kraj „stoi na węglu” 
– najwięcej energii w Polsce wytwarza się właśnie z węgła. 
Swego czasu do Polski sprowadzano ponad 25 mln ton węgla  
– obecnie ok. 13 mln ton. 

Dla porównania, Niemcy, dla wytworzenie swojej energii 
zużywają o wiele więcej węgla od Polski i nikt nie zwraca im 
uwagi, że „trują świat”; do tego zużywają na niespotykaną 
skalę bardzo szkodliwy węgiel brunatny. 

Światowymi liderami w emisji gazów cieplarnianych 
są: Chiny, Rosja, USA, Indie – to kraje, które są potęgami 
przemysłowymi świata. Niektóre państwa europejskie chciałyby 
likwidacji kopalni w Polsce, aby uzależnić nasz kraj od energii 
sprowadzanej z innych krajów. 

Podczas konferencji padło retoryczne pytanie: „dlaczego 
nikt nie mówi o szkodliwości ropy naftowej i związanej z tym 
emisjami CO2, która jest bardziej szkodliwa i nieekologiczna 
od węgla?” Nie ma na to odpowiedzi, bo za ropą naftową stoi 
potężne lobby gospodarcze, polityki i biznesu całego świata.

Obecnie trwa opresyjna polityka UE dotycząca opłat 
wykupu za emisję CO2, a co za tym idzie wzrostu cen energii 
elektrycznej. W UE takie działania są podejmowane szczególnie 
wobec Polski po to, aby zniszczyć trzecią (lub według innych 
danych czwartą) gospodarkę w Europie. Polska przeszkadza 
takim potęgom jak Francja czy Niemcy, które chciałyby wejść 
na rynki polskie i wschodniej Europy. W Polsce znajdują się 
największe w Europie zasoby węgla kamiennego, którego  

o dziwo najwięcej zużywają Niemcy i nic nie mówi się o tym, 
że trują oni środowisko. Rząd niemiecki dopłaca natomiast do 
cen energii, aby utrzymać swoją gospodarkę w jak najlepszej 
kondycji. Polska swego czasu płaciła kary za emisję CO2 ok.  
4 euro za tonę CO2, obecnie ok. 12-15 euro. Szacuje się, że 
do roku 2030 kary te mogą wzrosnąć nawet do 30 lub nawet 
50 euro za tonę CO2. Dlatego też grudniowa Konferencja 
Klimatyczna COP.24 w Katowicach jest niezwykle ważna, 
ponieważ może powstrzymać te negatywne trendy, które są 
obecnie bardzo widoczne. 

Miejmy nadzieję, że w najbliższych wyborach do Europar-
lamentu do głosu dojdą poważni ludzie, a odejdą skompromi-
towani politycy tacy jak Timmermans, Tusk i im podobni – ci, 
którzy nigdy nie byli za polityką krajową i nie czuli ducha  
i potrzeb nowoczesnej Europy.

Do informacji podano również oficjalne dane, że najwię-
cej CO2 do atmosfery emituje sama przyroda i cała ludzkość, 
bo jest to ok. 95%, natomiast przemysł to tylko ok. 5% emisji 
CO2 do atmosfery.

Podczas sierpniowej konferencji „PRE-COP.24” Polska 
zyskała poparcie wielu krajów UE, m.in. Węgier, Rumuni, 
Bułgarii, Białorusi i  innych, których także dotyka negatywna 
polityka energetyczna UE w sferze opłat za emisję CO2 i innych 
gazów cieplarnianych.

Mamy wszyscy nadzieję, że grudniowa Konferencja 
„COP.24” w Katowicach przyniesie dobre i pozytywne rozwią-
zania dla Polski, czego wszyscy Polacy i cały polski przemysł, 
szczególnie górnictwo, hutnictwo, cementownie i inne gałęzie 
bardzo oczekują.

Powyższa Konferencja była dobrym przygotowaniem 
Polski do grudniowej Światowej Konferencji i dążeniem do 
wypracowania wspólnych stanowisk wpływających na zmianę 
polityki UE.

fot. www.precop24.eu

Branże
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Prawo

Zaległy urlop wypoczynkowy 
do końca września

Zgodnie z przepisami prawa pracy pracodawca 
jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu wypo-
czynkowego w tym roku kalendarzowym, w którym 
pracownik uzyskał do niego prawo. Natomiast, zgodnie 
z art. 163 k.p. urlopy powinny być udzielane zgodnie 
z planem urlopów. Jeżeli pracodawca nie sporządza 
planu urlopu – a jest to możliwe w sytuacji, gdy u pra-
codawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa 
albo gdy zakładowa organizacja związkowa wyraziła 
na to zgodę – wówczas pracodawca ustala termin 
urlopu po porozumieniu z pracownikiem.

Zgodnie z art. 168 k.p. urlopu niewykorzysta-
nego w terminie ustalonym w myśl art. 163 k.p. 
(czyli w terminie ustalonym w planie urlopów bądź po 
porozumieniu z pracownikiem) należy pracownikowi 
udzielić najpóźniej do 30 września następnego roku 
kalendarzowego. Zdaniem Sądu Najwyższego w takim 
przypadku pracodawca nie ma obowiązku uzgadnia-
nia z pracownikiem terminu wykorzystania urlopu, 
lecz musi udzielić mu urlopu w terminie określonym  
w przywołanym przepisie. Dla zachowania wymagań 
wynikających z ustawy wystarczy, że udzielony urlop 
rozpocznie się najpóźniej dnia 30 września.

Nieudzielanie pracownikowi niewykorzystanego 
urlopu w terminie przewidzianym w art.168 k.p.  
w większości przypadków (poza przypadkami lo-
sowymi, np. chorobą pracownika) stanowić będzie 
wykroczenie przeciwko prawom pracownika określone 
w art. 282 § 1 pkt 2 k.p., zagrożone karą grzywny.

www.solidarnosc.gda.pl / Maria szwajkiewicz, 
fot. www.solidarnosc.org.pl
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Dia log spo łeczny

Propozycja płacy minimalnej nas nie zado-
wala, ale...

W związku z ogłoszeniem przez premiera wyso-
kości przyszłorocznej płacy minimalnej stwierdzamy, 
że to kompromis, który nas nie zadawala, ale jest do 
zaakceptowania. Ale na tym polega konstruktywny 
dialog – tak skomentował decyzję rządu przewodni-
czący NSZZ „Solidarność” Piotr Duda.

Płaca minimalna w 2019 roku wyniesie 2250 
zł, a minimalna stawka godzinowa 14,70 zł – to de-
cyzja Rady Ministrów. Oznacza to wzrost o 7,1 proc.  
i stanowi 47,2 proc. prognozowanego przeciętnego 
wynagrodzenia w gospodarce narodowej na 2019 r.

Według minister Elżbiety Rafalskiej kwota 2250 
zł pozwala zachować relacje minimalnego wynagro-
dzenia do przeciętnego. – W sytuacji, kiedy rosną 
wynagrodzenia, jesteśmy we wzrośnie gospodarczym, 
nie chcemy, żeby przeciętne wynagrodzenie uciekało 
– powiedziała na konferencji minister Rafalska.

W sierpniu br. Mateusz Morawiecki spotkał się 
z Komisją Krajową NSZZ „Solidarność”. Rozmowy 
dotyczyły m.in. kwestii wynagrodzeń w sferze bu-
dżetowej. „Solidarność” zaproponowała, aby pensja 
minimalna wyniosła w 2019 r. przynajmniej 2278 zł. 
Minimalne wynagrodzenie powinno stanowić połowę 
prognozowanego przeciętnego. Tak wynika z porozu-
mień z 2007 r. 

– Wzrost o 150 zł, to kolejny krok drodze do 
osiągnięcia przez płacę minimalną poziomu 50 proc. 
przeciętnego wynagrodzenia i jest dla „Solidarno-
ści” absolutnym minimum do przyjęcia – stwierdził  
w rozmowie z tysol.pl Piotr Duda. Dodał również, 
że „Solidarność” czeka na kolejne propozycje doty-
czące pozostałych postulatów Związku: podwyżek 
w państwowej sferze budżetowej oraz odmrożenia 
wskaźnika naliczania funduszu socjalnego. 

Poniżej prezentujemy jak kształtowało się minimal-
ne wynagrodzenie na przestrzeni ostatnich 15 lat.

Minimalne wynagrodzenie miesięczne

Od 1 stycznia 2003 r. 800 Dziennik Ustaw z 2002 r. Nr 200, poz. 1679

Od 1 stycznia 2004 r. 824 Dziennik Ustaw z 2003 r. Nr 167, poz. 1623

Od 1 stycznia 2005 r. 849 Dziennik Ustaw z 2004 r. Nr 201, poz. 2062

Od 1 stycznia 2006 r. 899,10 Dziennik Ustaw z 2005 r. Nr 177, poz. 1469

Od 1 stycznia 2007 r. 936 Dziennik Ustaw z 2006r. Nr 171, poz.1227

Od 1 stycznia 2008 r. 1126 Dziennik Ustaw z 2007 r. Nr 171, poz. 1209

Od 1 stycznia 2009 r. 1276 Monitor Polski z 2008 r. Nr 55, poz. 499

Od 1 stycznia 2010 r. 1317 Monitor Polski z 2009 r. Nr 48, poz. 709

Od 1 stycznia 2011 r. 1386 Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 194, poz. 1288

Od 1 stycznia 2012 r. 1500 Dziennik Ustaw z 2011 r. Nr 192, poz. 1141

Od 1 stycznia 2013 r. 1600 Dziennik Ustaw z 2012 r., poz. 1026

Od 1 stycznia 2014 r. 1680 Dziennik Ustaw z 2013 r. poz. 1074

Od 1 stycznia 2015 r. 1750 Dziennik Ustaw z 2014 r. poz. 1220

Od 1 stycznia 2016 r. 1850 Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 1385

Od 1 stycznia 2017 r. 2000 Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 1456

Od 1 stycznia 2018 r. 2100 Dziennik Ustaw z 2017 r. poz. 1747
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His tor ia

Minister Halina Szymańska, szef 
Kancelarii Prezydenta RP i minister Jakub 
Kowalski, szef Kancelarii Senatu wspólnie 
otworzyli VII seminarium projektu „Archiwa 
Przełomu”.

W spotkaniu uczestniczyli również: 
minister Agnieszka Kaczmarska, szef 
Kancelarii Sejmu, naczelny dyrektor Ar-
chiwów Państwowych Wojciech Woźniak, 
przedstawiciele IPN, archiwów państwo-
wych, kościelnych, bibliotek, muzeów  
i ośrodków akademickich.

W części inauguracyjnej spotkania 
szef Kancelarii Senatu Jakub Kowalski pod-
kreślił – Wolność ma dla nas – Polaków  
– szczególne znaczenie. Jaki jest stan 
wiedzy Polaków o tym, co się wydarzy-
ło w 1918 r.? Z dzisiejszej perspektywy 
pojawiają się również inne pytania – Czy 
polska nauka zgłębiła już wszystkie aspek-
ty przemian lat 80. XX w.? Jaką wiedzę 
mają Polacy nt. okoliczności walki o nie-
podległość w latach 80. minionego wieku? 

od niepodległej 
do niepodległej

To pytania, wokół których m.in. koncentro-
wała się dyskusja na seminarium.

Minister Halina Szymańska stwierdziła 
– Dziś przed nami debata, która niezwykle 
trafnie i mądrze wpisuje się w główny 
nurt obchodów 100-lecia. Cieszę się, że 
przyjęliście Państwo nasze zaproszenie 
– cenną wartość wniosą do narodowej 
dyskusji senatorowie pierwszych kaden-
cji, do których dołączyło znakomite grono 
wybitnych polskich historyków – podkre-
śliła minister Halina Szymańska otwierając 
spotkanie. Wyraziła również przekonanie, 
że ambitny program seminarium stwarza 
nie tylko dobrą okazję do spojrzenia na 
jubileusz ze szczególnej perspektywy  
– okresu przełomu, ale jest też wspa-
niałym dopełnieniem starań o jego, jak 
najlepsze uhonorowanie. Podziękowała 
partnerom i przyjaciołom Projektu „Ar-
chiwa Przełomu” za owocną współpracę  
i zaprosiła na przyszłoroczne seminarium 
do Kancelarii Prezydenta RP.

Do uczestników konferencji list skie-
rował Marszałek Sejmu Marek Kuchciń-
ski. Słowa Marszałka przekazał prof. Jan 
Majchrowski. Prof. Jan Żaryn, senator IX 
kadencji, przewodniczący Rady Programo-
wej projektu nawiązując do ostatniego jej 
posiedzenia w lipcu br. podkreślił, iż człon-
kowie Rady uznali tematykę seminarium 
za bardzo istotną oraz postulowali, aby 
do programu spotkania włączyć nie tylko 
relacje bezpośrednich uczestników tam-
tych wydarzeń, wyniki badań naukowych 

W dniu 11 września 
2018 r. w gmachu 

Senatu RP odbyło się 
siódme w kolejności 
seminarium projektu 
„Archiwa Przełomu 

1989-1991” 
pt. „Od Niepodległej 

do Niepodległej 
1918-1989 
w 100-lecie 
Odzyskania 

Niepodległości 
przez Polskę”.
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His tor ia

wybitnych polskich historyków, ale także wartościujące 
spojrzenia socjologów na społeczeństwo 1989 roku. 
– Na ile jesteśmy, jako Polacy w stanie przedrzeć się 
przez emocje i ustanowić doktrynę, w której będziemy 
mogli wygrać etos „Solidarności” dla Europy i świata? 
– stawiał pytanie prof. Jan Żaryn. Członkowie Rady 
zgłosili wiele innych cennych dla przyszłości „Archiwów 
Przełomu” wniosków i wartościowych propozycji, które 
będą uwzględniane w dalszej realizacji projektu – za-
pewnił prof. Jan Żaryn. 

Sprawozdania z realizacji projektu „Archiwa Prze-
łomu” przedstawili: Agata Karwowska-Sokołowska, 
dyrektor Biura Analiz, Dokumentacji i Korespondencji 
w Kancelarii Senatu oraz Janusz Kuligowski, dyrektor 
Archiwum Prezydenta RP.

Niezwykle ciekawa dyskusja, przypominająca wiele 
mało znanych wydarzeń i faktów z okresu przełomu  
i prób odniesienia doświadczeń pokolenia „Solidarno-
ści” z lat 80. i 90. XX w. do 1918 roku i początków 
odbudowy wolnej Polski toczyła się  w trzech panelach. 
W pierwszym pt. „Niepodległa 1989 roku w pamięci 
świadków wydarzeń” moderował jej przebieg Piotr Łu-
kasz Juliusz Andrzejewski, senator I-IV, VI-VII kadencji. 
Wśród zabierających głos byli senatorowie pierwszych 
kadencji wyższej izby polskiego parlamentu m.in.: dr 
hab. Alicja Grześkowiak, prof. Kujawsko Pomorskiej 
Szkoły Wyższej – senator I-IV kad., wicemarszałek 
Senatu RP II kad., marszałek Senatu RP IV kad.; Jan 
Wyrowiński, poseł X, I-III i V kad., senator VII i VIII 
kad., wicemarszałek Senatu RP VIII kad.; dr hab. Euge-
niusz Wilkowski, prof. Państwowej Szkoły Wyższej im. 
Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, senator I i II 
kad.; Andrzej Jan Wielowieyski, senator I i V kad., poseł 

I-III kad., wicemarszałek Senatu RP I kad.; prof. dr hab. 
Jerzy Kazimierz Pietrzak, senator I kad.

Panel drugi nosił tytuł „Niepodległa 1918 roku 
– przesłanie w dobie transformacji lat 80. XX w.” 
Dyskusję moderował: prof. dr hab. Marek Kornat  
z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
– autor wielu znakomitych publikacji historycznych  
i edytor materiałów źródłowych z licznymi nagrodami za 
osiągnięcia naukowe, a referaty wprowadzające do niej 
wygłosili znani historycy, o wielkim dorobku naukowym: 
prof. dr hab. Krzysztof Kawalec z Uniwersytetu Wrocław-
skiego oraz prof. dr hab. Andrzej Nowak z Uniwersytetu 
Jagiellońskiego.

Godziny popołudniowe seminarium wypełnił trze-
ci panel pt. „Diagnoza stanu wiedzy na temat prze-
mian w Polsce lat. 80. XX wieku”, którego mode-
ratorem był prof. dr hab. Jan Żaryn. Opinie na ten 
temat przedstawili wybitni historycy specjalizujący się  
w badaniach nad najnowszą historią Polski, m.in. 
prof. dr hab. Antoni Dudek z Uniwersytetu Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego; prof. dr hab. Jerzy Eisler, dy-
rektor Oddziału IPN w Warszawie; dr hab. Sławomir 
Cenckiewicz, prof. Akademii Sztuki Wojennej, dyrek-
tor Wojskowego Biura Historycznego; dr hab. Andrzej 
Zybertowicz, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu i doradca Prezydenta RP oraz dr hab. Jan 
Majchrowski, prof. Uniwersytetu Warszawskiego.  
W debacie uczestniczyli również prof. dr hab. Antoni 
Kamiński z Instytutu Studiów Politycznych PAN oraz ks. 
dr hab. Dominik Zamiatała z Uniwersytetu Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego.

opracowanie: kancelaria prezydenta rp, 
fot. www.archiwaprzelomu.pl
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Puchar  So l idarnośc i  w Skokach

Szanowni Państwo, Drodzy Kibice,
W 2007 r. „Solidarność” Małopolska we współpracy z Tatrzańskim Związkiem Narciarskim i Ośrodkiem Przygo-

towań Olimpijskich COS w Zakopanem zapoczątkowała organizację Pucharu Solidarności w Skokach Narciarskich.
Naszym celem było upowszechnianie tego pięknego sportu, który od początku XXI w. był kojarzony przede 

wszystkim z sukcesami Adama Małysza. Chcieliśmy poprzez organizację pucharu dać nie tylko szansę na rywalizację 
seniorów i juniorów, ale i pokazać, jak wielu naszych zawodników chce pójść śladami naszego mistrza z Wisły. 
Imponująca ilość zawodników, którzy w poprzednich edycjach wystartowali w zawodach, udowadniała, że nasza 
inicjatywa była potrzebna. Potwierdza to także patronat, który nad naszymi zawodami objęli od samego początku 
Izabela i Adam Małyszowie.

Kierując te słowa do Państwa, spoglądam na dotychczasowych liderów Pucharu. Jakże symboliczne jest to, że 
w pierwszej edycji zwyciężył właśnie Adam Małysz, przed obecnym złotym medalistą olimpijskim Kamilem Stochem. 
Każdy z pucharów, a za nami już 9 edycji zawodów, miał swoją dramaturgię i bohaterów i został przez kibiców 
zapamiętany. Przede wszystkim jednak mam głębokie przekonanie, że daliśmy szansę wielu młodym skoczkom na 
zmierzenie się z mistrzami, których będą kiedyś następcami.

W bieżącym roku podjęliśmy propozycję Tatrzańskiego Związku Narciarskiego i organizujemy wspólnie Puchar 
Kontynentalny. To zwiększa rangę zawodów, bo weźmie w nich udział bezpośrednie zaplecze reprezentacji wielu 
państw, ale również wielu czołowych zawodników startujących w Pucharze Świata w skokach. 

Pięknym uzupełnieniem zawodów będzie impreza „Solidarni z Handicap’em 2018”, zorganizowana w sobotę 
na stadionie COS Zakopane, czyli multisportowe zawody dla dzieci i młodzieży, organizowane wspólnie z Fundacją 
HANDICAP, wspaniałej polskiej alpejki Małgorzaty Tlałki-Długosz i jej współpracowników.   

Dlatego też pragnę podziękować trenerom, zawodnikom, sponsorom i patronom honorowym za wspieranie 
naszych działań i przyjęcie zaproszenia do udziału w turnieju. Wyrazy wdzięczności kieruję również do naszych 
partnerów – PZN, TZN i OPO COS Zakopane – za lata owocnej współpracy. Dziękuję kibicom za przybycie dziś na 
Wielką Skocznię i już teraz – po emocjach X Pucharu Solidarności w Skokach Narciarskich – zapraszam Państwa 
za rok do Zakopanego.

wojciech grzeszek
przewodniczący regionu Małopolskiego nszz „solidarność”
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II Puchar Solidarności w Skokach Narciarskich roz-
grywany był już przez dwa dni – 6 i 7 września 2008 
r. W konkursie wzięło w sumie udział 61 skoczków  
z Kazachstanu, Polski, Słowacji i USA.

Pierwsza trójka zwycięzców na podium to – Dawid Ku-
backi (TS Wisła Zakopane) 246,0 pkt (118,5, 131,5 m), 
drugie miejsce zajął Rafał Śliż (KS Wisła Ustronianka) 234,8 
(123,0, 120,5) a na trzecim znalazł się Marcin Bachleda 

Puchar „Solidarności” w Skokach Narciar-
skich. Tak to się zaczęło...

21 września 2007 r. – wtedy po raz pierwszy roze-
grał się Puchar Solidarności w Skokach na Wielkiej Krokwi  
w Zakopanem.

I Puchar Solidarności wygrał Adam Małysz! Polski 
superskoczek oddał skoki na 132,5 oraz 125 metrów. 
Drugą lokatę wywalczył Kamil Stoch, wówczas 20-latek, 
w pierwszej serii uzyskał taką samą odległość jak Adam 
Małysz, ale w drugiej skoczył 3,5m bliżej od Mistrza Świata 
z Sapporo. Lider z półmetku konkursu (133m), Maciej Kot 
w finale zdołał osiągnąć granicę 120 metrów, co pozwoliło 
mu na zajęcie trzeciego miejsca.

(TS Wisła Zakopane) 230,2 (118,0, 123,5). Kolejne miej-
sca to: 4. Krystian Długopolski (TS Wisła Zakopane) 226,1 
(109,5, 130,0, 5. Łukasz Rutkowski (TS Wisła Zakopane) 
225,6 (115,5, 124,0) i na 6. Adam Małysz (KS Wisła 
Ustronianka) 223,0 (112,5, 125,0).

III Puchar Solidarności w Skokach Narciarskich, 
Zakopane, 26 września 2009 r.

II Puchar Solidarności w Skokach Narciarskich, Zakopane, 2008 r. III Puchar Solidarności w Skokach Narciarskich, Zakopane, 2009 r.

Puchar  So l idarnośc i  w Skokach

I Puchar Solidarności w Skokach Narciarskich, Zakopane, 2007 r.

I Puchar Solidarności w Skokach Narciarskich, Zakopane, 2007 r.I Puchar Solidarności w Skokach Narciarskich, Zakopane, 2007 r.
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Puchar  So l idarnośc i  w Skokach

Skrócone wyniki konkursu:
1. Marcin Bachleda – 125,5 i 126m (251,7 pkt.)
2. Grzegorz Miętus – 120,5 i 124m (238,1 pkt.)
3. Krzysztof Miętus – 119,5 i 121,5m (230,3 pkt.)
4. Kamil Stoch – 118 i 121,5m (227,6 pkt.)
5. Andrzej Zapotoczny – 117 i 122,5m (226,1 pkt.)
6. Stefan Hula – 116,5 i 121m (223,5 pkt.)
7. Dawid Kubacki – 115 i 123m (221,9 pkt.)
8. Jan Ziobro – 120,5 i 117m (221,5 pkt.)
9. Paweł Słowiok – 116 i 120m (218,3 pkt.)
10. Rafał Śliż – 112,5 i 120,5m (212,4 pkt.)

Kolejny IV Puchar rozegrano w dniach 25-26 wrze-
śnia 2010 r. a na podium znaleźli się m.in. Krzysztof 
Miętus, Dawid Kubacki i Jakub Kot. 

W następnym, 2011 roku zawody o V Puchar Soli-
darności również były dwudniowe (23-24 września). Zde-
cydowanie zdominował je Rafał Śliż, który dwa razy stanął 
na najwyższym stopniu podium. W piątek zawodnik Wisły 
Ustronianki oddał dwa długie skoki na odległość 126 m  
i 133 m. Na drugim miejscu znalazł się Marcin Bachleda ze 
skokami na odległość 121 i 130 m (249,3 pkt). Trzecie 
miejsce wywalczył Jan Ziobro, który wylądował na 122  
i 126,5 m (243,8 pkt). W drugim dniu Rafał Śliż ponownie 
potwierdził wysoką dyspozycję, oddając dwa skoki na od-

ległość 119 i 121 m. Ponownie drugi był Marcin Bachleda, 
który tym razem był bardzo blisko wygranej. Trzecie miejsce 
zajął Andrzej Zapotoczny, który skoczył 116,5 i 119,5 m. 
Zwycięzców honorowali Marian Krzaklewski, Wojciech Grze-
szek, Apoloniusz Tajner, Andrzej Kozak i Leszek Dziura.

Rafał Śliż obok pucharu za sobotnie zwycięstwo otrzy-
mał również Puchar im. Lecha Nadarkiewicza dla najlepszego 
zawodnika konkursu. Warto wspomnieć o sporym sukcesie 
organizacyjnym Pucharu – w trakcie dwudniowych zawodów 
przewinęło się przez nie ok. 5 tys. kibiców, gości, zawod-
ników, trenerów i organizatorów, co jest ewenementem jak 
na zawody towarzyskie.

Kolejny VI i VII Puchar to zawody jednodniowe (6 
października 2012 r. i 7 września 2013 r.). W 2013 r.  

IV Puchar Solidarności w Skokach Narciarskich, Zakopane, 2010 r.

V Puchar Solidarności w Skokach Narciarskich, Zakopane, 2011 r.

III Puchar Solidarności w Skokach Narciarskich, Zakopane, 2009 r.

VI Puchar Solidarności w Skokach Narciarskich, Zakopane 2012 r.
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w kwalifikacjach najlepszy był Grzegorz Miętus (132 m), 
który wyprzedził Klemensa Murańkę (133 m) i Bartłomieja 
Kłuska (132 m). Stefan Hula był 9., Dawid Kubacki 16., 
Piotr Żyła 18., a Kamil Stoch 21. W pierwszej serii pojawiło 
się 50. najlepszych zawodników i najdalej spośród nich 
skoczył nieco niespodziewanie Bartłomiej Kłusek z LKS 
Klimczok Bystra (131,5 m). O dwa metry bliżej skoczył Jan 
Ziobro, a 1,5 m za nim lądował Piotr Żyła. Tuż za podium 
po pierwszej serii znaleźli się Klemens Murańka, Maciej 
Kot i Dawid Kubacki. Druga seria nie przyniosła znaczących 
zmian. Ostatecznie lider reprezentacji Kamil Stoch zajął 8. 
miejsce, a Dawid Kubacki 6. O lepszą lokatę walczył Piotr 
Żyła, ale choć odrobił nieco straty do Jana Ziobro, to nie zdo-
łał go przeskoczyć w klasyfikacji ogólnej. Bartłomiej Kłusek 
oddał zaś – podobnie jak w pierwszej turze najdłuższy skok 
w turnieju i wygrał zdecydowanie z pozostałymi rywalami. 
W kategorii juniorów triumfował Klemens Murańka przed 
Krzysztofem Biegunem oraz Aleksandrem Zniszczołem.

VIII Puchar odbył się 13 września 2014 r. Po pierw-
szej serii skoków prowadzenie objął Łukasz Podżorski z KS 
Wisła, po skoku na odległość 128,5 metra. Oddanie skoku 
na odległość 126 metrów w serii finałowej pozwoliły mu 
na utrzymanie prowadzenia do końca zawodów. Na drugim 
miejscu uplasował się Andrzej Stękała z AZS Zakopane  

Puchar  So l idarnośc i  w Skokach

VII Puchar Solidarności w Skokach Narciarskich, Zakopane, 2013 r.

VII Puchar Solidarności w Skokach Narciarskich, Zakopane 2013 r.

z wynikami 125 m i 129 m, na trzecim miejscu – po raz 
pierwszy w historii pucharu – stanęli wspólnie Przemysław 
Kantyka z LKS Klimczok Bystra (126 i 127,5 m) i Adam 
Ruda z Zagórskie TS Zakucie (124,5 i 129 m).

W zawodach nie wzięli udziału skoczkowie kadry A, 
a kadrę B reprezentował Krzysztof Miętus, który zajął osta-
tecznie 10. lokatę. Na starcie pojawił się jeden gość z zagra-
nicy – Czech Damian Lasota, który zajął 17. miejsce.

W 2015 r., mimo wstępnych przygotowań, IX Pu-
char Solidarności w Skokach Narciarskich został odwołany, 
ze względu na zły stan skoczni.

jf, fot. archiwum zrM

VIII Puchar Solidarności w Skokach Narciarskich, Zakopane, 2014 r.

VIII Puchar Solidarności w Skokach Narciarskich, Zakopane, 2014 r.
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