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Dzień Wolności i Solidarności w Wado- –
wicach i Tarnowie;
Dębicka „S” na Jasnej Górze; –
80. rocznica napaści radzieckiej   –
na Polskę;
Groń Jana Pawła II. –

Karty rabatowe Biznestank
Zachęcamy do korzystania z kart ra-

batowych „Biznestank” na stacjach paliw 
ORLEN oraz BLISKA. Dzięki karcie zniżko-
wej podczas tankowania wszyst-
kich rodzajów paliw na ww. 
stacjach w całej Polsce zaoszczędzimy  
8 gr na stacjach Orlen i 5 gr na stacjach 
Bliska na każdym litrze paliwa. Koszt 
karty to jednorazowy wydatek 10 zł. 
Karta jest bezterminowa. Obowiązuje na 
wszystkich stacjach Orlen i Bliska w Pol-
sce honorujących karty Biznestank.

Informacje na temat programu moż-
na otrzymać w Dziale Informacji, Promocji 
i Szkoleń, pl. Szczepański 5, pok. 404, 
tel. 12 423-12-98, 608 510-538, 
e-mail: joanna@solidarnosc.krakow.pl.

Szkolenia związkowe wyjazdowe
Willa „Salamandra”, Krynica, ul. Ludowa 26

www.salamandra-krynica.pl
23-25 października – Prawo związkowe z elementami 
      negocjacji
4-6 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

7 listopada  – ZFŚS
8 listopada  – Szkolenie dla skarbników
21-22 listopada – Negocjacje
Szkolenia są bezpłatne. Zgłoszenia przyjmowane są na podsta-
wie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego.

Szkolenie społecznych inspektorów pracy, 
Kraków, pl. Szczepański 5, sala 406

13-15 listopada 2019 r.
Cena szkolenia: 350 pln netto (430,50 pln brutto).

Zgłoszenia są przyjmowane w Dziale Szkoleń, pl. Szcze-
pański 5, pok. 403, 404, tel./fax 12 423-12-98, 12 421-
60-54 w. 26, email: szkolenia@solidarnosc.krakow.pl. Więcej 
informacji na stronie www.solidarnosc.krakow.pl w zakładce 
Szkolenia. Serdecznie zapraszamy.

Zaproszenie na zebranie
Serdecznie zapraszamy na spotkanie z przewodniczącymi 

lub przedstawicielami organizacji związkowych z terenu Krakowa, 
które odbędzie się w dniu 

13 listopada 2019 r. o godz. 14:00
w siedzibie Małopolskiej „Solidarności” w Krakowie, pl. Szcze-
pański 5, sala 406.
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Adam gliksmanSOlIdARNI 
z Solidarnością 
W GENpACt

O łamaniu praw związkowych  
w firmie zostaną także powiadomione 
Międzynarodowa Konfederacja Związków 
Zawodowych oraz Międzynarodowa Orga-
nizacja Pracy.

Genpact to wiodąca firma działająca 
na rzecz globalizacji usług i technologii  
w szczególności w dziedzinie zarządzania 
procesami biznesowymi dla firm na całym 
świecie. Zatrudnia ponad 77 000 osób  
w ponad 20 krajach, z kluczowymi biura-
mi w Nowym Jorku, Palo Alto, Londynie 
i Delhi.

NSZZ „Solidarność” w Genpact PL 
Sp. z o.o., której siedziba mieści się  
w Krakowie, powstał w sierpniu 2015 
r. Była to pierwsza organizacja związ-
kowa w międzynarodowej korporacji, 
których bardzo wiele działa w Krakowie. 
Niestety po nieco ponad dwóch latach 
firma postanawia to zmienić, próbując już  
w grudniu 2017 r. dyscyplinarnie zwolnić 
działaczy związkowych – Karola Dwornika  
i Krisztiana Kovacsa. Komisja Zakładowa 
NSZZ „Solidarność” i Rada Pracowników 
nie wyrażają na to zgody. O sukcesach, 
problemach i codzienności Związku  
w międzynarodowej korporacji piszemy 
na łamach „Serwisu Informacyjnego So-
lidarność Małopolska” w marcu 2018 r. 
(nr 3/2018). 

Problemy nawarstwiają się: w lipcu 

NSZZ „Solidarność” 
zwróci się 

do Ministra 
Sprawiedliwości 

– Prokuratora 
Generalnego 
o nadzór nad 

sprawami 
dotyczącymi 

bezprawnego 
dyscyplinarnego 

zwolnienia 
trzech liderów 
„Solidarności” 
w krakowskim 

Genpact PL Sp. z o.o. 

2018 r. „Solidarność” przeprowadziła  
w firmie wybory społecznych inspektorów 
pracy. Wśród 13 SIP-ów znalazło się 5 
pań – matek, którym Genpact wcześniej 
wypowiedział umowę o pracę, mimo 
sprzeciwu i prób negocjacji ze strony „So-
lidarności”. Przeprowadzona na wniosek 
Związku kontrola PIP wykazała, że zwol-
nienie odbyło się z naruszeniem prawa.

Zainteresowanie fenomenem, jakim 
jest – niestety – w dzisiejszych czasach 
organizacja związkowa w korporacji mię-
dzynarodowej rośnie. W odpowiedzi na 
wcześniejsze publikacje sugerujące, że 
związków zawodowych w korporacjach nie 
ma – ukazujący się w Krakowie „Dzien-
nik Polski” publikuje artykuł „Związek 
zawodowy w korporacji? To możliwe!”. 
Z tekstu czytelnicy gazety dowiadują się  

Karol Dwornik i Zbigniew Zysek na szkoleniu z „Kompetencji społecznych liderów 
związkowych”, Kraków, 27-28 lutego 2018 r., fot. A. Masłowska
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o działalności związku i o problemach, z którymi muszą 
mierzyć się pracownicy, którzy postanowili powalczyć 
o lepsze warunki pracy. W tekście znajdują się m.in. 
informacje na temat różnych nieprawidłowości w firmie, 
a także ujawniona została próba namówienia członków 
„Solidarności” do porzucenia działalności w zamian za 
gratyfikację finansową.

Artykuł, a także sukcesy w postaci wywalczenia 
podwyżek dla części pracowników przynoszą pierwsze 
efekty. Liczba członków Związku wzrasta w ciągu kwar-
tału o ponad 100% – z 25 do 55.

Członkowie „Solidarności” idą za ciosem. Domaga-
ją się podwyżek wynagrodzeń wszystkich pracowników 
oraz zaprzestania utrudniania działalności związkowej. 
1 września 2019 r. informują władze spółki o wszczę-
ciu w tej sprawie sporu zbiorowego.

W odpowiedzi w dniu 9 października 2019 r. 
Genpact PL zwalnia dyscyplinarnie działaczy prowa-
dzących spór zbiorowy. Są nimi: Zbigniew Zysek, prze-
wodniczący Organizacji Związkowej, Grupowy SIP, Karol 
Dwornik, sekretarz Organizacji Związkowej, Zakładowy 
SIP i przewodniczący Rady Pracowników oraz Krisz-
tian Kovacs, przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Od-
działowy SIP i członek Rady Pracowników. Wszyscy  
z racji pełnionych funkcji objęci są szczególną ochroną,  
a prawo do ich zwolnienia daje dopiero prawomocny 
wyrok sądu.

Mimo sprzeciwu KZ NSZZ „Solidarność” i Rady 
Pracowników firma rozwiązuje umowy z całą trójką. 
Oficjalnym powodem zwolnienia jest.... naruszenie 
dobrego imienia pracodawcy we wspomnianym artykule 
w „Dzienniku Polskim”. Można domniemywać, że pra-
codawca chciał w ten sposób uniknąć sporu zbiorowego 
oraz obawiał się o dalszy rozwój Związku.

Małopolska „Solidarność” od samego począt-
ku wspiera prawnie i organizacyjnie związkowców  
z Genpactu. W imieniu zwolnionych Związek skierował 
skargi do Głównego Inspektora Pracy, do prokuratury  
i oczywiście do sądu pracy. 

Ich problemami zajęła się również Komisja 
Krajowa NSZZ „Solidarność” podczas obrad w dn. 
15 października br. Po informacji na temat sytuacji  

w firmie przedstawionej przez wiceprzewodniczące-
go Zarządu Regionu Jerzego Smołę Komisja Krajowa 
przygotowuje stanowisko w tej sprawie, wyrażając 
swoje oburzenie i nazywając działania zarządu Genpact 
antyzwiązkowymi. 

Komisja Krajowa zwróciła się równocześnie do 
Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego  
o nadzór nad wszystkimi działaniami, jakie będą pro-
wadzone w związku z naruszenie praw pracowników  
i organizacji związkowej w Genpact PL Sp. z o.o.

Na tym jednak nie koniec. NSZZ „Solidarność” wy-
korzysta swoje kontakty międzynarodowe do wsparcia 
zwolnionych pracowników i organizacji związkowej.  
O zaistniałej sytuacji została już 16 października br. po-
informowana Międzynarodowa Konfederacja Związków 
Zawodowych. Związek rozważa także zainteresowanie 
sytuacją w Genpact PL Sp. z o.o. Międzynarodowej Or-
ganizacji Pracy, której struktury badają wywiązywanie 
się z ratyfikowanych konwencji, spośród których jedną 
z najistotniejszych jest konwencja nr 87 dotycząca 
wolności zrzeszania się w związkach zawodowych. 
Działalność zarządu firmy bez wątpienia narusza zapisy 
tej konwencji. Marian Krzaklewski, były przewodniczący 
Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, a dziś koordyna-
tor ds. prawa UE i wielostronnych komitetów unijnych  
w KK „S” już przekazał sprawę Genpactu do Komitetu 
Wykonawczego Eurocadres. O sytuacji zostały także po-
informowane m.in. Europejska Konfederacja Związków 
Zawodowych oraz centrale związkowe w krajach, gdzie 
swoje oddziały ma Genpact oraz organizacje związko-
we działające w firmach będących największymi jego 
klientami. Musimy okazać solidarność z „Solidarnością” 
w Genpact PL.
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18 września br. 
O godz. 12.15 wznowiliśmy mediacje 

rozpoczęte 11 września br. Partnerów spo-
łecznych reprezentowali związkowcy z Pocz-
towej „Solidarności” i Związku Zawodowego 
Pracowników Poczty. Zespoły negocjacyjne 
były poszerzone o przedstawicieli władz 
organizacji, którzy obserwowali proces me-
diacji. Ze strony pracodawcy w mediacjach 
uczestniczyli Przemysław Sypniewski Pre-
zes Zarządu i wiceprezesi Andrzej Bodziony  
i Tomasz Cicirko. Radę Nadzorczą reprezen-
towali przedstawiciele pracowników Robert 
Czyż i Leszek Gawarecki. Na mediacjach byli 
pierwszy raz obecni przedstawiciele właści-
ciela, Sekretarz Stanu w KPRM Paweł Szrot 
i dyrektorzy departamentów Marcin Izdebski 
i Maciej Świtkowski. Spotkanie moderowali 
wyznaczeni mediatorzy. W trakcie długich 
rozmów pracodawca przedstawiał różne 
warianty swojej propozycji. Wszystkie te 
warianty w odbiorze strony związkowej nie 
były spójne z ustaloną wspólnie propozycją 
reprezentatywnych związków zawodo-
wych. 

Strona związkowa wychodziła naprze-
ciw oczekiwaniom pracodawcy obniżając 
wspólne żądanie wzrostu wynagrodzeń 
zasadniczych. Wobec nieustępliwości pra-
codawcy ostatecznie związki zdecydowały 
o powrocie do żądania wzrostu wynagro-
dzenia zasadniczego dla pracowników ob-
jętych ZUZP o 400,00 złotych, z terminem 
wejścia w życie podwyżki od 1 czerwca br. 
Pracodawca 11 września w trakcie pierwszej 
części spotkania złożył oświadczenie, że 

Adam gliksmanpROtESt 
W pOCzCIE pOlSkIEJ

Trwa protest 
pracowników 

Poczty Polskiej. 
Przedstawiamy 

skrócone kalendarium 
wydarzeń, 

związanych 
z rozpoczętą 
19 września 
br. okupacją 

budynku poczty 
w oczekiwaniu na 

kontynuację rozmów 
poświęconych 
Zakładowemu 

Układowi 
Zbiorowemu Pracy.

oczekiwania strony związkowej mogą być 
zrealizowane wyłącznie po ich akceptacji 
przez Radę Nadzorczą i Właściciela.

W trakcie mediacji z 18/19 września 
przedstawiciel Właściciela udzielał wsparcia 
stanowisku prezentowanemu przez praco-
dawcę. Wobec nie osiągnięcia porozumienia 
przez strony sporu, mediator nad ranem  
o godzinie 3.05 podjął decyzję o zakończe-
niu dzisiejszych mediacji. Minister P. Szrot 
zadeklarował zorganizowanie w ciągu tygo-
dnia spotkania na wyższym poziomie właści-
cielskim w KPRM. Nie będziemy recenzować 
propozycji pracodawcy, mamy nadzieję, że 
pracodawca rzetelnie przedstawi je za po-
średnictwem pocztowego intranetu.

Strona związkowa podjęła decyzje  
o pozostaniu przedstawicieli obydwu re-
prezentatywnych organizacji związkowych 
na sali obrad do momentu wznowienia 
mediacji. Równocześnie zdecydowaliśmy 
o zorganizowaniu w dniu 19 września br. 
konferencji prasowej dla mediów zaintere-
sowanych sytuacją w Poczcie Polskiej.

Prosimy Koleżanki i Kolegów o zgła-
szanie gotowości uczestniczenia w ciągłym 
dyżurze zespołu oczekującego na pra-
codawcę w celu kontynuowania mediacji 
 w sali obrad w Warszawie ul. Świętokrzy-
ska 31/33 sala 609.
20 września be.

 W związku z komunikatem, który pra-
codawca w dniu dzisiejszym tj. 20 września 
2019 roku rozesłał do pracowników Poczty 
Polskiej, informujemy, że kwota 70 mln zł 
pozwoli na wzrost wynagrodzenia zasadni-
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czego dla wszystkich pracowników objętych Zakładowym 
Układem Zbiorowym Pracy o kwotę 63 zł brutto tj. 44,14 
zł na rękę od 1 lipca 2019 roku.

Jednakże pracodawca zdecydowanie chętniej rozdy-
sponowałby tę kwotę na wypłatę dwóch jednorazowych 
premii w miesiącu listopadzie w kwocie 350 zł brutto  
i grudniu 400 zł brutto.

A rozmowy ze związkami zawodowymi na temat 
wzrostu wynagrodzeń zasadniczych planuje przenieść na 
rok 2020 roku, po uwzględnieniu wyniku finansowego 
firmy. Czy powinniśmy podpisać takie Porozumienie? My 
uznaliśmy, że NIE!!
20 września br.

 Kolejny dzień protestu za nami. Dostaliśmy dzisiaj 
wiele sygnałów poparcia dla naszych działań i decyzji o nie 
przyjęciu propozycji pracodawcy. Odwiedzili nas dzisiaj pra-
cownicy Poczty Polskiej z Warszawy, wiceprzewodniczący 
Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Bogdan Kubiak, 
sekretarz Zarządu Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność” 
Grzegorz Iwanicki, dziennikarze.

Budujące dla nas są napływające z Polski słowa 
poparcia i gotowości do wsparcia naszych dalszych akcji 
niezbędnych do osiągnięcia porozumienia.
23 września br.

Piąty dzień protestu. W dalszym ciągu pozostajemy 
na sali, w której trwały mediacje. Dzisiaj nieoczekiwanie 
odwiedzili nas przedstawiciele pracodawcy z członkiem 
zarządu Tomaszem Cicirko na czele. Ich wizyta niczego 
nowego nie wniosła w przebieg protestu. Nie przedstawili 
nowej propozycji dotyczącej wzrostu wynagrodzeń pra-
cowników Poczty Polskiej, nie przestawiono nam terminu 
wznowienia mediacji. Trwamy dalej w oczekiwaniu na 
podjęcie poważnych rozmów.
24 września br.

Prezydium Zarządu Regionu Małopolskiej „Solidar-
ność” przyjmuje stanowisko ws. poparcia działań Organi-
zacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników 
Poczty Polskiej.

„Prezydium Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ 
„Solidarność” zdecydowanie popiera działania prowa-
dzone przez Organizację Międzyzakładową NSZZ „So-
lidarność” Pracowników Poczty Polskiej mające na celu 
poprawę zarobków i sytuacji materialnej pracowników 
Poczty Polskiej.

Prezydium Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ 
„Solidarność” apeluje do Zarządu Poczty Polskiej SA  
o powrót do negocjacji dotyczących zmian w Zakłado-
wym Układzie Zbiorowym Pracy i uwzględnienie zgłoszo-
nych postulatów związkowych, dotyczących podwyżki 
wynagrodzeń zasadniczych, uporządkowania struktury 
przedsiębiorstwa i wprowadzenia ładu organizacyjnego 
oraz zawierania racjonalnych umów handlowych, uwzględ-
niających interes firmy.

Eskalacja konfliktu, której przejawem jest protest 
przedstawicieli pracowników w siedzibie Zarządu Poczty 
Polskiej SA nie służy interesowi firmy i jest szkodliwa dla 
wizerunku dla tak ważnej jednoosobowej spółki Skarbu 
Państwa.”
26 września br.

W uroczystościach 30-lecia Krajowego Sekretaria-
tu Łączności NSZZ „Solidarność” we Wrocławiu, udział 
wziął, na zaproszenie KSŁ, Karri Lybeck, przedstawiciel 
UNI Global Union – światowego zrzeszenia związków 
zawodowych, grupującego 150 związków zawodowych 
z całego świata reprezentujących ponad 20 milionów 
członków.

W swym wystąpieniu Karri Lybeck odniósł się do 
obecnej sytuacji w Poczcie Polskiej i prowadzonych przez 
reprezentatywne związki zawodowe negocjacji w sprawie 
podwyżek płac dla pracowników Poczty Polskiej.

Wyraził pełne poparcie UNI Global Union dla żądań 
związkowych w prowadzonych negocjacjach podkreśla-
jąc, że władze Poczty Polskiej jak i właściciel operatora 
narodowego, czyli rząd polski powinni doprowadzić do 
osiągnięcia satysfakcjonującego dla pracowników porozu-
mienia gwarantującego godne podwyżki wynagrodzeń dla 
wszystkich pracowników Poczty Polskiej.

Karri Lybeck zapewnił, że UNI Global Union i jej 
wszyscy członkowie na świecie wspierają i stoją ramię  
w ramię ze związkowcami polskimi w ich słusznej walce 
o godne i sprawiedliwe zarobki.
1 października br.

Dzisiaj do protestujących na ul. Świętokrzyskiej  
w Warszawie dołączył wiceprezes Zarządu Poczty Pol-
skiej, przedstawiciel pracowników, Andrzej Bodziony.  
W czasie kilkugodzinnego spotkania wyraził swoje popar-
cie dla naszych żądań i gotowość wsparcia w mediacjach 
z Pracodawcą.
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7 października br.
W godzinach porannych w Kancelarii 

Prezesa Rady Ministrów odbyło się spotkanie 
przedstawicieli reprezentatywnych organi-
zacji związkowych działających w Poczcie 
Polskiej SA z przedstawicielami właści-
ciela, Ministrem Michałem Dworczykiem, 
Ministrem Pawłem Szrotem i Dyrektorem 
Departamentu Marcinem Izdebskim oraz 
Prezesem Zarządu PP SA Przemysławem 
Sypniewskim.

Niestety nasze oczekiwania związa-
ne z dzisiejszym spotkaniem, dotyczące 
zakończenia trwającego sporu zbiorowego 
nie spełniły się. W trakcie spotkania nie 
zapadły wiążące decyzje dotyczące wzrostu 
wynagrodzeń.

Podczas spotkania poruszane były 
kwestie utrzymywania nierentownych pla-
cówek pocztowych, niskich wynagrodzeń 
pracowników, wysokości stawek tzw. „ki-
lometrówki”, niedoinwestowania PP przez 
kolejne Rządy, niedoprecyzowania jednoli-
tego nadzoru właścicielskiego, oraz zmiany 
prawa pocztowego.

Jedynym pozytywnym aspektem tego 
spotkania, jest zobowiązanie się Pana Mi-
nistra Dworczyka, że przekaże zebrane od 
nas informacje dotyczące sytuacji w Poczcie 
Polskiej Premierowi Mateuszowi Morawiec-
kiemu, który dotychczas nie posiadał rze-
telnej wiedzy na temat stanu naszej spółki. 
Strony ustaliły termin spotkania na 23 
października br.

Obie reprezentatywne organizacje 
związkowe postanowiły kontynuować pro-
test polegający na zajmowaniu sali, w której 
odbywały się ostatnie mediacje. Oczekujemy 
od Pracodawcy natychmiastowego wznowie-
nia mediacji i zakończenia ich podpisaniem 
porozumienia płacowego, lub protokołu 
rozbieżności.

Zakończenie mediacji bez podpisania 
porozumienia umożliwi nam wejście w ko-
lejny etap sporu zbiorowego, tj. przeprowa-
dzenie referendum strajkowego.
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Henryk sikora „Pociąg 
niePodległości”

Organizatorem wydarzenia była 
Regionalna Sekcja Kolejarzy NSZZ „So-
lidarność” przy Regionie Małopolskim 
a patronat nad nim objęło Ministerstwo 
Infrastruktury, Urząd Marszałkowski Wo-
jewództwa Małopolskiego i PKP Polskie 
Linie Kolejowe S.A. Patronat medialny 
sprawowała TVP 3 Kraków.

W organizacji przedsięwzięcia współ-
pracowały: Koleje Małopolskie Sp. z o.o., 
Polregio Przewozy Regionalne Sp. z o.o., 
PKP Cargo S.A., Wars S.A., Urząd Trans-
portu Kolejowego i Straż Ochrony Kolei. 

Celem wydarzenia było upamiętnie-
nie jednego z najważniejszych wydarzeń 
w historii Polski, jakim było odzyskanie 
niepodległości w 1918 roku. 

„Pociąg Niepodległości” składał się 
z parowozu Ty2 – 911 z 1943 r. i 5 
historycznych wagonów z lat 20-tych 
XX wieku, które na co dzień znajdują 

się w Skansenie Taboru Kolejowego  
w Chabówce. Miało ono również charak-
ter edukacyjny, promujące dziedzictwo 
historii polskiego kolejnictwa.

Na Dworcu Głównym w Krakowie do 
zebranych miłośników kolejnictwa, pa-
sażerów „Pociągu Niepodległości” prze-
mawiał Henryk Sikora, Przewodniczący 
Regionalnej Sekcji Kolejarzy NSZZ „So-
lidarność”, który omówił to wydarzenie, 
charakteryzując jego cele i program. Na-
stępnie głos zabrał Tomasz Tomala, Szef 
Gabinetu Ministra Infrastruktury Andrzeja 
Adamczyka, który przypomniał wielką 
rolę kolejarzy w budowie niepodległego 
państwa i Rafał Bochenek, Przewodniczą-
cy Sejmiku Małopolskiego, który gratulo-
wał kolejowej „Solidarności” pomysłu na 
uczczenie Święta Niepodległości . 

Wśród pasażerów pociągu obecny 
był Wojciech Grzeszek, Przewodniczący 
Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidar-
ność”, Franciszek Florek, Zastępca Ko-
mendanta Regionalnego SOK w Krako-
wie oraz prezesi i dyrektorzy zakładów 
kolejowych.

W Krzeszowicach Straż Ochrony 
Kolei zaprezentowała uczestnikom wy-
darzenia pokaz sprawności funkcjona-
riuszy Grup Operacyjno-Interwencyjnych 
oraz posłuszeństwa psa służbowego  
a w Trzebini Urząd Transportu Kolejowego 
przedstawił dzieciom program edukacyj-
ny „Kolejowe ABC”. Dużą popularnością 
wśród nich cieszył się „Rogatek”, pluszo-

W dniu 
5 października 2019 

r. wyruszył 
z Krakowa „Pociąg 

Niepodległości” 
pod Honorowym 

Patronatem Andrzeja 
Adamczyka Ministra 

Infrastruktury.
Po drodze zatrzymał 
się w Krzeszowicach, 

następnie dotarł do 
Trzebini i wrócił do 
stolicy Małopolski. 

„Pociąg Niepodległości” na stacji Kraków Główny, fot. B. Ostrowski
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wy nosorożec promujący bezpieczny przejazd, który 
chętnie pozował do zdjęć. 

Swoje stoiska mieli m.in. Urząd Transportu Kolejo-
wego oraz miłośnicy kolei ze Stowarzyszenia „Stacja 
Chrzanów”. Reprezentowany był również Urząd Miasta 
Trzebinia w imieniu, którego podróżnych pociągu przy-
witał zespół folklorystyczny w strojach regionalnych.

Straż Ochrony Kolei przygotowała prelekcję 
nt. „Bezpieczna podróż” i pokaz sprzętu. Elementy 
wyposażenia funkcjonariuszy pod okiem rodziców 
przymierzały chętnie szczególnie dzieci, co dobrze 
wróży przyszłym kadrom SOK.

W Trzebini organizatorzy zapewnili uczestnikom 
podróży gorący posiłek, wydawany na peronie przez 
miejscową restaurację „Stary Młyn”. 

Pociąg był doskonałą formą uczczenia przez ko-
lejarzy odzyskania przez Polskę Niepodległości, pro-
mocją historii kolei oraz zwrócenia uwagi na elementy 
bezpieczeństwa czego przykładem były prezentacje 
SOK i UTK. 

Podróżowało nim ponad 200 uczestników w tym 
65 dzieci, rodziców i nauczycielki Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego nr 10 w Krakowie. W trakcie prze-
jazdu organizatorzy rozprowadzali słodycze i bato-
ny „7days” oraz napoje przekazane przez Spółkę 
„Wars”. Świadkami wydarzenia w Trzebini byli też jej 
mieszkańcy, którzy licznie przybyli na stację kolejową 
wraz z dziećmi. 

Przywitanie uczestników wydarzenia na peronie. 
Od lewej: Wojciech Grzeszek, Przewodniczący Regionu Małopolskiego 
NSZZ „Solidarność”, Rafał Bochenek, Przewodniczący Sejmiku Mało-

polskiego, Henryk Sikora, Przewodniczący Regionalnej Sekcji Kolejarzy 
NSZZ „Solidarność” w Krakowie (RSK) – organizator wydarzenia, 

Elżbieta Baczewska, członek Rady RSK i Tomasz Tomala, Szef Gabinetu 
Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka, fot. B. Ostrowski

„Kolejowe ABC” przygotowane przez Urząd Transportu Kolejowego 
w budynku stacji Trzebinia, fot. Tomasz Wątor

Pokaz sprawności Grup Operacyjno-Interwencyjnych SOK na peronie, 
w stacji Krzeszowice, fot. B. Ostrowski 

Kontrola biletów specjalnych, fot. B. Ostrowski
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Dzień Wolności i Solidarności 
w Wadowicach

W godzinach rannych 31 sierpnia 2019 roku dyrektor 
krakowskiego oddziału IPN Filip Musiał otworzył poświęconą 
papieżowi Janowi Pawłowi II wystawę „Wstańcie, chodźmy...” 
na wadowickim rynku. Dalsza część uroczystych obchodów Dnia 
Solidarności i Wolności w Wadowicach miała miejsce pod pomni-
kiem Solidarności i była zorganizowana przez wadowicki oddział 
związku NSZZ Solidarność. 

Wśród zgromadzonych obecni byli przedstawiciele lokalnych 
władz samorządowych, radnych miejskich i powiatowych, człon-
kowie Oddziału 7 NSZZ Solidarność w Wadowicach oraz harce-
rzy Hufca Ziemi Wadowickiej ZHP, Stowarzyszenia żołnierzy AK  
i mieszkańców naszego miasta. Po złożeniu kwiatów i zapaleniu 
zniczy głos zabrali: kierownik biura Regionu Małopolskiego NSZZ 
Solidarność w Wadowicach Jan Kraska, dyrektor krakowskiego 
oddziału IPN Filip Musiał oraz burmistrz Wadowic Bartosz Kaliń-
ski. Jan Kraska podkreślił w swoim wystąpieniu, że długie lata 
niewoli nie odebrały Narodowi Polskiemu nadziei i zapału do walki  
o wolność i niepodległość. Pragnienie wolności w sercach Polaków 
oraz wsparcie jakiego udzielił nam Ojciec Święty Jan Paweł II 
doprowadziło do zrywu Solidarności w 1980 roku. Dyrektor 
krakowskiego oddziału IPN Filip Musiał oraz burmistrz Wadowic 
Bartosz Kaliński wspominali bohaterskich, często bezimiennych 
i zapomnianych członków Solidarności, bez których nie byłoby 
możliwe odzyskanie wolności naszej Ojczyzny.

Jan kraska, fot. wadowice24.pl

Dzień Wolności i Solidarności 
w Tarnowie

W dniu 8 września odbyły się w Kościele pod wezwaniem 
Błogosławionej Karoliny Kózki coroczne obchody „Dnia Wolności 
i Solidarności”. W Mszy Świętej odprawionej przez Diecezjalnego 
Kapelana Świata Pracy Księdza Prałata Stanisława Dudkę, Księdza 
Dariusza Nowaka przy gościnnym udziale Księdza Prałata Józefa 
Dobosza z Dębicy, udział wzięły liczne delegacje Organizacji 

Związkowych z terenu działania Oddziału w Tarnowie oraz poczty 
sztandarowe „Solidarności” z: Zakładów Mechanicznych w Tarno-
wie, FSE TAMEL w Tarnowie, Grupy Azoty w Tarnowie, TAURON 
Tarnów, MPK w Tarnowie oraz Rycerzy Zakonu Kolumba i Tarnow-
skiej Służby Papieskiej. Udział w uroczystościach wzięli również 
Posłanka na Sejm RP Pani Anna Czech – Prawo i Sprawiedliwość, 
Prezes Zakładów Mechanicznych w Tarnowie Henry Łabędź oraz 
członkowie Tarnowskiego Stowarzyszenia Kombatantów i Osób 
Represjonowanych w latach 1956-1989 z Prezesem Panem An-
tonim Lisem na czele. W okolicznościowym kazaniu Ks. Proboszcz 
Stanisław Dudka przypomniał historię ruchu społecznego i Związku 
Zawodowego „Solidarność” oraz jak wielką rolę w odzyskaniu 
wolności miała „Solidarność”. Podkreślił, że dalej przed Naszym 
Związkiem stoją wielkie wyzwania tak w sferze społecznej jak 
dbałości o tożsamość chrześcijańską tak obecnie atakowaną przez 
wrogie Nauce Społecznej Kościoła środowiska. Po zakończeniu 
Mszy Świętej zebrani przeszli procesją pod pomnik Świętego 
Jana Pawła II, gdzie złożono okolicznościowe wiązanki kwiatów, 
zapalono znicze oraz odśpiewano hymn „Boże coś Polskę”. 

Bardzo chciałbym podziękować wszystkim uczestnikom za 
liczny udział w uroczystościach „Dnia Solidarności i Wolności”  
w Tarnowie w 39-tą rocznicę Podpisania Porozumień Sierpnio-
wych, a szczególnie Panu Jerzemu Zgłobicy za udostępnienie 
materiału zdjęciowego.

romuald Jewuła
Wizyta szwedzkich dziennikarzy

W dn. 10-11 września br. w Krakowie gościli szwedzcy 
dziennikarze zajmujący się zagadnieniami związanymi z rynkiem 
pracy. Torbjörn Tenfält i Magnus Hartman spotkali się z wiceprze-
wodniczącym Małopolskiej „Solidarności” Adamem Gliksmanem 
oraz z Dariuszem Kadulskim, wiceprzewodniczącym MOZ NSZZ 
„Solidarność” Pracowników Sądownictwa.

Gości ze Szwecji interesowały warunki pracy pracowników 
administracji publicznej i samorządowej, w tym m.in. podłoże pro-
testu pracowników urzędów wojewódzkich. Z zainteresowaniem 
wysłuchali również informacji o proteście pracowników wymiaru 
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sprawiedliwości, który zakończył się podpisaniem porozumienia 
z Ministrem Sprawiedliwości, dającym pierwsze od wielu lat 
podwyżki.

majlech

Dębicka Solidarność na Jasnej Górze
Około ośmiuset uczestników, zebranych w osiemnastu 

autokarach, w tym przedstawicieli i sympatyków Solidarności 
dębickiej, wzięło udział w kolejnej XXXVII Pielgrzymce Ludzi Pracy 
do Jasnogórskiej Pani. Jeden z autokarów wyjechał o godz. 14.00  
w sobotę 14.09.2019 r. (grupa z Pustkowa i Dębicy). Nie 
zbaczając z trasy zwiedziliśmy zamek w Chęcinach i bezpośred-
nio udaliśmy się do Częstochowy. Był czas na toaletę, krótki 
wypoczynek, a potem udział w Apelu Jasnogórskim i Drodze 
Krzyżowej. Podczas Drogi Krzyżowej ustawiliśmy Krzyż z za-
palonych pochodni, który był nawiązaniem do ogólnopolskiej 
akcji „Polska pod Krzyżem”. Potem przyszedł czas na nocne 
czuwanie i krótki odpoczynek w autokarze. Kolejna grupa dę-
bickich pielgrzymów dojechała w godzinach wczesnorannych.  
O godzinie 8.30 dębicka grupa odprawiła Drogę Krzyżową wraz 
z Kapelanem dębickiej Solidarności ks. Prałatem Józefem Dobo-
szem i siedmioma Siostrami Zakonnymi. Przejście kolejnych stacji 
Drogi Krzyżowej poprzedzone zostało wyróżnieniem Kapelana 
Małopolskiej Solidarności ks. Władysława Palmowskiego tytułem 
„Przyjaciela Dębickiej Solidarności”. Tym samym, ks. Władysław 
dołączył do wyróżnionych tym tytułem (w dniu 1 września br.)  

w trakcie Mszy Św. Za Ojczyznę - księży Józefa Dobosza i księdza 
dra Andrzeja Jedynaka. Decyzja podyktowana była docenieniem 
tego wszystkiego, co Ksiądz Władysław zrobił dla Solidarności, 
kultywowania wartości patriotycznych, upamiętnienia męczeństwa 
i martyrologii narodu polskiego i nade wszystko serdecznego 
przyjmowania dębickiej grupy, która zawsze wraz z kilkoma 
pocztami sztandarowymi odpowiadała na zaproszenia do Mora-
wicy. Bardzo sympatyczna atmosfera w autokarach, wiele pieśni, 
modlitwa różańcowa i Koronka do Miłosierdzia Bożego, przy 
nieocenionej pomocy Sióstr Zakonnych, pozostawiły w nas miłe 
wspomnienia i poczucie dobrze spełnionego obowiązku wobec 
Jasnogórskiej Pani.

waldek cieśla
80. rocznica agresji ZSRS na Polskę

Uczczeniem pamięci Ofiar komunizmu rozpoczęły się  
w Krakowie dwudniowe uroczystości związane z 80. rocznicą 
agresji Związku Sowieckiego na Polskę. Kombatanci, władze 
województwa, przedstawiciele organizacji społecznych, ucznio-
wie krakowskich i krakowianie pochylili się 16 września br. 
nad Pomnikiem Ofiar Komunizmu na cmentarzu rakowickim  
w Krakowie. 16 września 2019 r., w przeddzień 80. rocznicy 
sowieckiej agresji na Polskę na cmentarzu rakowickim jak co roku 
z inicjatywy Komitetu Opieki nad Miejscami Zbrodni Komunizmu 
zgromadzili się krakowianie, by oddać cześć ofiarom systemu 
komunistycznego. Uroczystość zorganizował i poprowadził Antoni 
Wiatr, przewodniczący Komitetu.

Odmówiono modlitwę za poległych, którą poprowadził o. Je-
rzy Pająk, kapelan kombatantów i środowisk niepodległościowych. 
O drogach prowadzących do 17 września 1939 r. i skutkach 
agresji radzieckiej na Polskę mówił dyrektor krakowskiego IPN 
dr hab. Filip Musiał. Głos zabrał również opozycjonista doby PRL 
Jacek Smagowicz. Następnie złożono kwiaty pod Pomnikiem 
Ofiar Komunizmu, który od 1995 r. znajduje się na cmentarzu 
rakowickim. Małopolską „Solidarność” reprezentowali zastępcy 
przewodniczącego ZR – Anna Skólska i Adam Gliksman.

majlech
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80. rocznica napaści radzieckiej na Polskę
Poranną mszą św. w katedrze wawelskiej w dniu 17 wrze-

śnia rozpoczęto w Krakowie upamiętnienie 80. rocznicy napaści 
Związku Radzieckiego na Polskę w 1939 r. Pod Krzyżem Katyń-
skim oddano hołd ofiarom systemu komunistycznego. W imieniu 
Małopolskiej „Solidarności” kwaity złożył przewodniczący Zarządu 
Regionu Wojciech Grzeszek.

Msza św. w katedrze wawelskiej została odprawiona przez 
metropolitę krakowskiego arcybiskupa Marka Jędraszewskiego  
w intencji ofiar totalitaryzmów niemieckiego i sowieckiego. 

Po mszy św. jej uczestnicy przeszli pod Krzyż Katyński. Nie 
zabrakło parlamentarzystów, przedstawicieli administracji rządo-
wej i samorządowej, służb mundurowych, organizacji społecznych 
i kombatanckich, harcerzy i pocztów sztandarowych. Licznie 
obecni byli również przedstawiciele krakowskich szkół.

Pod Krzyżem okoliczne przemówienia wygłosili: Aleksandra 
Szemioth, prezes Związku Sybiraków Oddział w Krakowie, woje-
woda małopolski Piotr Ćwik oraz dyrektor krakowskiego Oddziału 
IPN dr hab. Filip Musiał. 

Po odczytaniu Apelu Pamięci, żołnierze oddali salwę hono-
rową, a także złożono kwiaty pod Krzyżem Katyńskim, tablicą 
Zesłańców Sybiru i tablicą Ofiar „operacji polskiej” NKWD. Mało-
polska „Solidarność” była reprezentowana podczas uroczystości 
przez Przewodniczącego Wojciecha Grzeszka. Obecny był również 
Poczet Sztandarowy Zarządu Regionu.

majlech

Szkolenie dotyczące PPK w Tarnowie
W dniach 16-18 września w siedzibie Tarnowskiej „Solidar-

ności” odbyło się szkolenie dotyczące wchodzącej w życie nowej 
Ustawy „o Pracowniczych Planach Kapitałowych”, czyli rozwi-
nięcia systemu emerytalnego z tzw. III filaru. Mirosław Trąbiński 
specjalista regionalny Polskiego Funduszu Rozwoju SA przedstawił  
w formie prezentacji najważniejsze informacje dotyczące ogłoszonej  
10 czerwca 2019 ustawy. Omówione zostały najistotniejsze, 
dla chcących przystąpić do tej nowej formy oszczędzania na 

emeryturę problemy. M.in. była mowa o tym, jakie realne ko-
rzyści osiągnie osoba przystępująca do Pracowniczego Planu 
Kapitałowego prowadzonego u pracodawcy i jakie możliwe wa-
rianty inwestowania przewidział ustawodawca dla uczestników 
Programu. Uczestnicy dowiedzieli się jakie obowiązki ciążyć będą 
na Pracodawcy a jaka jest rola Związków Zawodowych działają-
cych u danego Pracodawcy. Prowadzący przedstawił również, 
które instytucje finansowe mogą zarządzać oszczędnościami 
i jakie muszą spełnić warunki. Została poruszona kwestia roli 
Państwa, które musi zabezpieczyć system, aby funkcjonował  
w sposób efektywny i przynoszący zyski jego uczestnikom oraz 
co najważniejsze, by gromadzone przez lata środki były po prostu 
bezpieczne. Uczestnicy dowiedzieli się którzy pracownicy mogą 
już przystępować do Programu, a których ten proces obejmie  
w latach następnych oraz kto i na jakich zasadach będzie dziedzi-
czył zgromadzone środki w razie wcześniejszej śmierci uczestnika 
Programu. Pokazano również różnice pomiędzy Pracowniczym 
Planem Kapitałowym, a innymi już funkcjonującymi formami 
oszczędzania w III Filarze emerytalnym, takimi jak Pracownicze 
Programy Emerytalne, Indywidualne Konta Emerytalne i Indywi-
dualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego.

W trakcie prezentacji prowadzący odpowiadał także na 
wiele szczegółowych pytań zadawanych przez obecnych oraz 
odnosił się do podnoszonych przez nich problemów i wątpliwo-
ści. Wszystkim zainteresowanym zostanie przesłana prezentacja 
przygotowana przez Polski Fundusz Rozwoju SA.

W szkoleniu udział wzięli przedstawiciele „Solidarności”  
z wielu firm i instytucji działających na terenie Oddziału w Tarno-
wie Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” takich jak: Grupa 
TAURON, Zakłady Mechaniczne w Tarnowie, Przedsiębiorstwo 
Usług Komunalnych w Tarnowie, Grupa Azoty SA, ATB Tamel 
SA w Tarnowie, Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta, 
Szpital im. Szczeklika, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiolo-
giczne w Tarnowie, Spółdzielnia Pracy Tarnowska Odzież, MPK 
w Tarnowie, MPGK w Tarnowie, Raben Logistics Polska Oddział 
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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 mogli 
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 podsta-
wie będzie również weryfikowana przynależność 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 
przystąpienia do Związku prosimy o podanie daty orientacyjnej, 
np. miesiąc i rok lub tylko rok. Pola dotyczące miejsca zamiesz-
kania są polami nieobowiązkowymi.

Legitymacja będzie ważna przez rok. Po upływie tego 
czasu zostanie automatycznie przedłużona po potwierdzeniu 
przez przewodniczącego przynależności do Związku członków 
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@soli-
darnosc.krakow.pl.

Dorota perkowska

w Tarnowie, Tarnowskie Wodociągi sp. z o.o., Polska Spółka 
Gazownictwa w Tarnowie oraz Hatchinson Poland Sp. z o.o. 
Zakład w Dębicy. Łącznie w szkoleniu uczestniczyło ponad 30 
działaczy „Solidarności”.

romuald Jewuła, fot. Janusz smoliński, miasto i ludzie
Groń Jana Pawła II

Związkowcy z „Solidarności” Ziemi Wadowickiej oraz innych 
oddziałów Małopolski świętowali 29 września na Groniu Jana 
Pawła II 39. rocznicę powstania swego związku. Uroczystej 
Eucharystii w intencji Ojczyzny przewodniczył o. Jacek Palica  
z klasztoru oo. Karmelitów w Wadowicach.

Podczas homilii o. Jacek nawiązał do roli jaką związek NSZZ 
„Solidarność” odegrał w walce o godność człowieka, szacunek dla 
życia, demokrację, wolność, sprawiedliwość i prawdę w naszej 
Ojczyźnie. Wiara i patriotyzm to wartości, które zjednoczyły 
Polaków pod sztandarem Solidarności.

W liturgii udział wzięły poczty sztandarowe, które reprezen-
towały: Oddział 7 RM NSZZ „S” w Wadowicach, „S” Oddziału 
Nr 5 w Dębicy, „S” Lerg S.A. w Puskowie, „S” Tikkurila Polska  
w Dębicy, „S” Firma Oponiarska Dębica, Klub Honorowych 
Dawców Krwi przy Lerg S.A w Pustkowie, Związku Więźniów 
Politycznych Okresu Stanu Wojennego, Duszpasterstwo Ludzi 
Pracy Kraków Mistrzejowice, MK NSZZ „S” ANDROPOL S.A.  
w Andrychowie. Pod tablicą „Solidarności”, która znajduje się 
na ścianie kaplicy, złożono kwiaty. Po mszy świętej również pod 
pomnikiem św. Jana Pawła II złożono wiązanki kwiatów oraz 
zapalono znicze. Wśród składających hołd Janowi Pawłowi II byli 
również liczni turyści. Groń Jana Pawła II to szczyt górski, na który  
w latach swego dzieciństwa i młodości Karol Wojtyła wielokrotnie 
wchodził z pobliskich Wadowic. Po uroczystości miało miejsce spo-
tkanie integrujące przy pobliskim schronisku. Uczestnicy spotkania 
żegnając się zaplanowali swoje przybycie na Groń za rok, w 40. 
rocznicę powstania Solidarności.

Jan kraska, fot. t. szczurkowski
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Wyjątkowa bibliografia
W Muzeum Historycznym Miasta Krakowa zaprezento-

wano 24 września br. wyjątkowe wydawnictwo „Od Indek-
su do Hutnika. Bibliografia druków ciągłych drugiego obiegu  
w Krakowie i Małopolsce 1976-1990”.  To pierwsze tak ob-
szerne opracowanie poświęcone fenomenowi, jakim była prasa 
drugiego obiegu w latach 1976-1990.

Książka jest wynikiem ponad dwudziestoletniej pracy kra-
kowskiej Fundacji Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległo-
ściowego, kierowanej przez prof. Tomasza Gąsowskiego, która 
niezależnie od innych projektów regularnie zbiera, uzupełnia  
i kataloguje czasopisma podziemne z Małopolski i może się 
dziś poszczycić największym, niemal kompletnym zbiorem tego 
typu wydawnictw.

W ostatnich latach Fundacja skupiła się na opracowa-
niu pozyskanych zbiorów. Mrówcza praca Adama Rolińskiego  
i Andrzeja Dróżdża, wspieranych przez Wojciecha Marchew-
czyka pozwoliła na szczegółowe opisanie ponad 750 tytułów 
prasowych z Małopolski. Redaktorzy książki wiele pracy włożyli 
w ustalenie nazwisk członków redakcji, drukarzy i osób wspiera-
jących wydawanie omawianych tytułów. Wiele informacji zostało 
zweryfikowanych, niektóre skorygowane, inne pojawiły się po 
raz pierwszy. To wszystko powoduje, że Małopolska jest pierw-
szym regionem, który posiada tak kompleksowe opracowanie 
prasy podziemnej.

Na promocji książki pojawiło się bardzo wielu bohaterów 
podziemnej prasy. Pojawił się m.in. Waldemar Czyż, który  
w 1976 r. rozpoczął wydawanie w Krakowie „Biuletyny In-
formacyjnego: wiadomości nieprawdziwych i szkalujących PRL 
rozpowszechnianych przez zachodnie środki przekazu”. Nie 
zabrakło także wielu redaktorów, wydawców i drukarzy, którzy 
stworzyli fenomen podziemnej prasy w Małopolsce.

W książce znalazły się szczegółowe opisy ponad 750 
tytułów prasowych z Małopolski. Gratulując redaktorom wydania 
książki wiceprzewodniczący Małopolskiej „Solidarności” Adam 

Gliksman, wiceprzewodniczący Małopolskiej „Solidarności”, dzię-
kując redaktorom, podkreślał znaczenie bibliografii i fakt, że  
w połączeniu z niedawno wydaną publikacją dr. Cecylii Kuty nie 
tyle zamyka pewien rozdział w badaniach pracy podziemnej 
w Małopolsce, co przenosi je na wyższy poziom, otwierając 
nowe możliwości i pola badawcze.

Wydanie książki wsparła Poczta Polska SA.
majlech

Od Indeksu do Hutnika. Bibliografia druków ciągłych 
drugiego obiegu w Krakowie i Małopolsce 1976-1990”, red. 
A. Roliński, A. Dróżdż, W. Marchewczyk, Wydawca FCDCN, 
Kraków 2019, ss. XLIX +890.
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Wspomnienie o Stefanie
Odszedł od nas śp. 

Stefan Kubowicz. Człowiek, 
który pozostanie w pamięci 
członków i sympatyków „So-
lidarności” w całej Polsce. 
Gdziekolwiek podjął  związ-
kową pracę, starał się być  
w niej niezwykle rzetelny i su-
mienny. Takiego go pamiętam 

z okresu pracy w Małopolskiej „Solidarności” w Sekcji 
Oświaty, ale także jako wieloletniego skarbnika Komisji 
Krajowej. Pamiętam, jak leżała mu na sercu reforma 
oświaty, jak czynnie i twórczo włączył się w ten proces, 
gdy Ministrem Edukacji Narodowej w latach 1993-1997 
był Mirosław Handke, Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej 
w Krakowie. 

Stefan był także niezwykle pogodnym, pełnym hu-
moru człowiekiem. Gdy był skarbnikiem Komisji Krajowej 
nigdy nie zapominał o Małopolsce, o swoich koleżankach 
i kolegach, dla których także jako przewodniczący Sekcji 
Krajowej Oświaty, był prawdziwym autorytetem. Starał 
się o wydawanie informatorów dla oświaty, organizo-
wał szkolenia, ustawicznie dbał o to, by nauczyciele 
wnosili znaczący wkład w rozwój „Solidarności” i jej 
intelektualną siłę, a także w idee mogące służyć jej 
rozwojowi, prestiżowi i pozycji na tle innych związków 
zawodowych.

Pamiętam z jaką pasją i determinacją na zebraniach 
związkowych tłumaczył członkom związku zawiłości ne-
gocjacji z rządem, a także szukał rozwiązań najlepszych 
dla nauczycieli. Nie szczędził sił i czasu. Angażował się 
bez reszty w bieżącą pracę, gdy sytuacja tego wyma-
gała.

Koleżanki i koledzy zarówno z Komisji Krajowej, 
jak i z Regionu Małopolskiego mogli zawsze na Niego 
liczyć.

Za tą postawę, wieloletnią pracę dla dobra uko-
chanej „Solidarności” jesteśmy Ci Stefan niezmiernie 
wdzięczni. Spoczywaj w pokoju.

W imieniu Małopolskiej „Solidarności”
wojciech grzeszek, 

przewodniczący zarządu regionu małopolskiego 
nszz „solidarność”

„Drogi Stefanie – będziemy pamiętać”
„Nie umiera ten,

który trwa w pamięci i sercach żywych”
Z wielkim żalem i bólem przyjęliśmy wiadomość 

o śmierci Stefana Kubowicza – długoletniego Przewod-
niczącego Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ 
„Solidarność”, naszego serdecznego kolegi i przyjaciela, 
przewodniczącego wywodzącego się stąd, z Krakowa,  
z Małopolski.

Odszedł od nasz człowiek wielkiego formatu, wyjąt-
kowy działacz związkowy bez reszty oddany idei „Solidar-
ności”, współtwórca struktur oświatowych w NSZZ „Solidar-
ność”, gorący orędownik zmian systemowych prowadzących 
do podniesienia rangi zawodu nauczyciela, wizjoner mający 
zawsze na uwadze odległą perspektywę efektów działań 
na rzecz edukacji. Stefan na zawsze pozostanie w naszej 
pamięci jako człowiek mądry, prawy i niesłychanie praco-
wity, który nie tylko pracował dla „Solidarności”, On sam 
był „Solidarnością”, był najszlachetniejszą postacią tego, co 
uosabia piękna ponadczasowa idea naszego Związku.

Dziś pogrążeni w żałobie wspominamy naszego 
wspaniałego Przewodniczącego, ale też musimy pamiętać  
o tym, jaką piękną spuściznę nam pozostawił i dbać o to, 
by kolejne pokolenia nauczycieli krzewiły ideę Solidarności 
wzorem śp. Stefana Kubowicza.

Jolanta zawistowicz
sekcja oświaty regionu małopolskiego

nszz „solidarność”

Z wielkim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość  
o śmierci naszej koleżanki, wieloletniej  

Przewodniczącej Komisji Zakładowej nr 3112

Śp. Beaty Matusik
Nie znajdujemy słów, aby opisać jak bardzo jesteśmy 
wstrząśnięci. Beata była wspaniałą, cudowną  osobą, 

pełną empatii i szacunku wobec innych.
Nigdy nie odmawiała innym pomocy i taka pozostanie  

w naszej pamięci. Jej strata spowodowała pustkę w życiu 
wszystkich, którzy ją znali.

Nie znajdujemy słów pocieszenia,
wobec czego prosimy przyjąć wyrazy wsparcia i otuchy.

Łącząc się w bólu składamy wyrazy głębokiego  
współczucia i żal całej rodzinie i bliskim.

koleżanki i koledzy  
z komisji zakładowej nszz „solidarność”  

przy Veolia południe w chrzanowie
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