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Rusza konkurs „Pracodawca
Przyjazny Pracownikom”
Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” decyzją
Prezydium KK rozpoczęła na początku września 13. edycję konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”.
Celem konkursu jest promowanie pracodawców, którzy wyróżniają się w stosowaniu dobrych
praktyk w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności poprzez stabilność
zatrudnienia, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa do zrzeszania
się w związki zawodowe. Kandydatów zgłaszają
podstawowe jednostki organizacyjne „Solidarności”. Wyróżnione firmy szanują prawa pracowników oraz prowadzą u siebie dialog społeczny.
Certyfikatem można się posługiwać przez okres
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nich edycji Konkursu mogą ponownie ubiegać się
o przyznanie Certyfikatu po wygaśnięciu wspomnianego wyżej okresu.
Zgłoszenia rozpatrywane będą według kryteriów określonych w załączniku nr 2 do regulaminu – przez Komisję Certyfikacyjną, pod przewodnictwem Piotra Dudy, przewodniczącego KK
NSZZ „Solidarność”.
Ankiety zgłoszeniowe (załącznik nr 1 do Regulaminu) należy przesyłać na adres: Komisja
Krajowa NSZZ Solidarność, Wały Piastowskie 24,
80-855 Gdańsk, z dopiskiem: Certyfikat „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” lub pocztą elektroniczną na adres: certyfikat@solidarnosc.org.pl
w terminie do 31 grudnia 2020 roku.
Wszystkie dokumenty są dostępne na stronie
internetowej Zarządu Regionu www.solidarnosc.
krakow.pl.

Duszpasterstwo Ludzi Pracy
w Mistrzejowicach
zaprasza na mszę św. w intencji patrona
„Solidarności” bł. ks. Jerzego Popiełuszki
w czwartek, 1 października br.
o godz. 18:00
w kościele Maksymiliana Marii Kolbego
w Mistrzejowicach.
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sistowskie dogmaty o przodującej
klasie robotniczej, która już dawno
wyparła się Boga” – mówił.
Arcybiskup zauważył, że pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do
Ojczyzny z 1979 roku sprawiła, że
Polacy uwierzyli w moc Ducha, o którego zstąpienie papież prosił Boga na
zakończenie homilii na Placu Zwycięstwa w Warszawie. „Uczestnicy
wydarzeń w Sali BHP z 31 sierpnia
1980 roku byli świadkami cudu,
a zarazem dokonującej się w nich
radykalnej wewnętrznej przemiany.
Tego dnia głoszona przez marksizm-leninizm bezwzględna walka klas
padała na bruk w obliczu poczucia braterskiej solidarności, pisanej
przez duże i małe «s». «Solidarność»
niezwykle szybko rozlewała się na
cały kraj. Wkrótce przyjęła kształt 10
milionów osób zapisanych do NSZZ
«Solidarność» (…). Siłą «Solidarno-
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40. rocznica
powstania NSZZ
„Solidarność”
w Małopolsce
była obchodzona
mniej hucznie
niż wcześniejsze
jubileusze, na co
wpływ miały w dużej
mierze ograniczenia
związane z pandemią
COVID-19. W całym
regionie członkowie
związku odwiedzali
miejsca ważne
dla „Solidarności”
oraz uczestniczyli
w uroczystościach
religijnych,
wydarzeniach
kulturalnych,
artystycznych
i sportowych.

Fot. z galerii IPN Oddział w Krakowie

Musicie być mocni!
W Krakowie tradycyjnie członkowie „Solidarności” i sympatycy
wzięli udział w uroczystej mszy św.
za Ojczyznę i Związek odprawionej
pod przewodnictwem abp. Marka
Jędraszewskiego, metropolity krakowskiego.
W homilii wygłoszonej w rocznicę podpisania porozumień gdańskich
abp Marek Jędraszewski podkreślał
cud narodzin „Solidarności”: „Na
monolicie imperium zła pojawiła
się śmiertelna dla niego szczelina.
Wszechwładnie panujący dotąd
system totalitarny w sposób istotny
został naruszony” – powiedział na
początku homilii arcybiskup, porównując podpisanie porozumień gdańskich do Cudu nad Wisłą. „Dla wielu
uczestników tego wydarzenia, dokonującego się w Sali BHP, a także dla
jego, dzięki radiowęzłowi, słuchaczy
nie ulegało żadnej wątpliwości, że
stawali się świadkami dokonującego
się na ich oczach cudu. Cudu, który
zaczął się 14 sierpnia w postaci strajku, jaki wybuchł w Stoczni Gdańskiej
w związku z dyscyplinarnym zwolnieniem z pracy Anny Walentynowicz” –
przypomniał metropolita i podkreślił,
że fenomen „Solidarności” znajduje
swoje źródło w nadziei pokładanej
w Bogu. „Religijne obrazy ze Stoczni
zadziwiały cały świat. Łamały mark-

Zuzanna Pokuta
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ści» stała się przedziwna nadzieja, że tym razem
– w zupełnie innym sensie niż to, co śpiewano
w «Międzynarodówce» – uda się ruszyć z posad
komunistyczną bryłę świata” – zaznaczył.
Metropolita podkreślił, że pielgrzymka
z 1979 roku spotkała się z ogromnym entuzjazmem całego narodu i zwrócił uwagę na dwa
przemówienia, jakie Ojciec Święty wygłosił wtedy
na Okęciu i w Belwederze. „Trzeba wracać do
tych tekstów, by zrozumieć jego zamysł, i aby
w ich świetle odczytać to wszystko, co stało się
treścią zapisów porozumień gdańskich” – przekonywał i wyjaśnił, że celem papieskiej wizyty
było umocnienie jedności w Polakach. „To się
spełniło w słowie «Solidarność»” – mówił arcybiskup i zaznaczył, że Jan Paweł II nakreślił słuchającym go wiernym wizję Polski, która składała
się z pięciu wymiarów: religijnego, osobistego,
żywej tradycji narodowej, europejskiego i kościelnego. Dodał, że Ojciec Święty upominał się
o suwerenność i właściwe rozumienie historii
Polski, a także podkreślił ogromną rolę Kościoła
w Polsce. Papież mówił w Belwederze: „Historia
Polski potwierdziła to w wybitnym stopniu, że
Kościół w naszej Ojczyźnie starał się na różnych
drogach o wychowanie wartościowych synów
i córek narodu, dobrych obywateli, pożytecznych
i twórczych pracowników w różnych dziedzinach
życia społecznego, zawodowego, kulturalnego.
Płynie to z podstawowej misji Kościoła, który
wszędzie i zawsze zabiega o to, aby uczynić
człowieka lepszym, bardziej świadomym swej
godności, pełniej oddanym swoim zadaniom życiowym, rodzinnym, społecznym, patriotycznym.
Aby uczynić go ufnym, mężnym, świadomym
swoich praw i obowiązków, społecznie odpowiedzialnym, twórczym i pożytecznym”.
Metropolita przypomniał, że w czasie strajków na Wybrzeżu Jan Paweł II skierował list do
prymasa Stefana Wyszyńskiego, w którym pisał:
„Modlę się, by raz jeszcze Episkopat z Prymasem
na czele (…) mógł wspomóc naród w jego walce
o chleb powszedni, sprawiedliwość społeczną
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i w obronie jego nienaruszanych praw do własnego życia”. Po wprowadzeniu stanu wojennego, 13 grudnia 1981, Jan Paweł II, w ramach
audiencji generalnych i modlitwy Anioł Pański,
wielokrotnie upominał się o prawo do istnienia «Solidarności», a jego pielgrzymka do Polski
w 1983 roku odbywała się pod hasłem «Pokój
tobie Polsko, Ojczyzno moja!». Był z «Solidarnością», czuł, co Polskę stanowi i modlił się, aby to
trwało” – podsumował metropolita.
Dobro Polski moim dobrem
W dalszej części homilii arcybiskup przeanalizował kluczowe z 21 postulatów Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego, m.in.: niezależność,
wolność słowa, wolność religijną, wolność przekonań, solidarność ze skrzywdzonymi, godność,
równość wszystkich Polaków.
„Wracamy raz jeszcze do słów papieża –
kontynuował metropolita – Ojciec Święty mówił:
„Pozwólcie, (…) że będę dobro [Polski] nadal
uważał za moje dobro, że będę tak samo głęboko
odczuwał mój udział w nim, jakbym nadal mieszkał na tej ziemi i był obywatelem tego państwa.
I z taką samą też – a może nawet jeszcze powiększoną przez oddalenie – siłą będę odczuwał
nadal wszystko to, co mogłoby Polsce zagrażać,
szkodzić, przynosić jej ujmę, co mogłoby oznaczać
zastój czy załamanie. Pozwólcie, że nadal będę
tak odczuwał, tak myślał, tak życzył, o to się modlił. Przemawia do was syn tej samej Ojczyzny”.
Arcybiskup zwrócił uwagę, że kiedy papież
zauważył, że w latach 1989-1990 odchodzi się
od ideałów „Solidarności” i na krzywdzie robotników wielkich zakładów pracy oraz pracowników PGR-ów tworzy się tzw. „Polska liberalna”,
podczas swojej pielgrzymki do Ojczyzny w 1991
roku przypominał o fundamentach „Polski solidarnej”, opartej na Dekalogu: na upomnieniu
się o właściwe miejsce dla Boga w życiu społecznym, narodowym i państwowym, na sprzeciwie
wobec aborcji, na obronie małżeństwa i rodziny.
Odwołał się również do słów, które papież wy-
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powiedział 9 czerwca 1979 roku na krakowskich
Błoniach: „Musicie być mocni, drodzy bracia
i siostry! Musicie być mocni tą mocą, którą daje
wiara! Musicie być mocni mocą wiary! Musicie
być wierni! Dziś tej mocy bardziej wam potrzeba
niż w jakiejkolwiek epoce dziejów. (…) Musicie
być mocni, drodzy bracia i siostry, mocą tej wiary,
nadziei i miłości świadomej, dojrzałej, odpowiedzialnej, która pomaga nam podejmować ów
wielki dialog z człowiekiem i światem na naszym
etapie dziejów – dialog z człowiekiem i światem, zakorzeniony w dialogu z Bogiem samym:
z Ojcem przez Syna w Duchu Świętym – dialog
zbawienia. (…) Gdy jesteśmy mocni Duchem
Boga, jesteśmy także mocni wiarą w człowieka –
wiarą, nadzieją i miłością: są one nierozerwalne
i jesteśmy gotowi świadczyć sprawie człowieka
wobec każdego, któremu ta sprawa prawdziwie
leży na sercu. Dla którego ta sprawa jest święta.
Który pragnie jej służyć wedle najlepszej woli.
Więc nie trzeba się lękać!”
– Te słowa są ważne dla nas dzisiaj, kiedy
ma miejsce legalna, w myśl prawa, eugeniczna
aborcja. W obliczu coraz bardziej agresywnej
ideologii gender i ideologii LGBT oraz niektórych
niebezpiecznych zapisów w Konwencji Stambulskiej. Kiedy za wszelką cenę należy wychowywać
młode pokolenia Polaków w duchu wrażliwości
na obiektywną prawdę i autentyczną wolność.
Gdy tak ważna jest prawdziwa ludzka solidarność oparta na prawdzie, wspólnym dobru i na
Bożym prawie. Drodzy Siostry i Bracia, musimy
być mocni! – zakończył.
Na zakończenie mszy św. metropolita poświęcił sztandar Podzakładowej Komisji NSZZ
„Solidarność” przy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Krakowie. Na sztandarze
widnieje wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej
oraz słowa ks. Jerzego Popiełuszki: „«Solidarność» zrodziła się z krzywdy robotników, ale
zrodziła się także na kolanach i modlitwie milionów ludzi, którzy z Bogiem przemienili świat
i Ojczyznę”.
wrzesień 2020
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Czerpać z dorobku „Solidarności”
Po mszy św. uczestnicy nabożeństwa przeszli
pod Krzyż Katyński. Tam uroczystości otworzył
wiceprzewodniczący Małopolskiej „Solidarności” Adam Gliksman, który przypomniał, że 31
sierpnia w 2005 r. został ustanowiony w Polsce,
a następnie w Unii Europejskiej jako dzień Solidarności i Wolności i ma służyć przypominaniu
wolnościowego zrywu Polaków. Zebrani odśpiewali Hymn Polski.
Głos zabrał Wicewojewoda Małopolski Zbigniew Starzec, który przypomniał, że narodziny
„Solidarności” były dla Polaków iskrą nadziei
na odzyskanie wolnego i suwerennego państwa
i obudziły drzemiącą w nich odwagę. „Musimy
czerpać z dorobku «Solidarności». Los ojczyzny
spoczywa w naszych rękach. Pielęgnujmy pamięć
o historii naszego kraju” – apelował Z. Starzec.
Do zebranych zwrócił się również dyrektor krakowskiego oddziału IPN dr hab. Filip Musiał,
który podkreślał, że sierpień 1980 r. należy łączyć
z sierpniem 1920 r. „Polacy dwukrotnie w XX w.
pokonali komunizm – najpierw w 1920 r., gdy
obronili świeżo wywalczoną wolność i uchronili Europę przed bolszewicką barbarią, a potem
w sierpniu 1980 r., gdy dali Polsce i Europie
środkowo-wschodniej szansę na odzyskanie suwerenności.”
Wojciech Grzeszek, przewodniczący Małopolskiej „Solidarności” przypominał historyczne
znaczenie Sierpnia 1980 r. i wkład, jaki „Solidarność” wniosła w historię nie tylko Polski, ale
i całego świata. „Dziś z niepokojem patrzymy na
sytuację w sąsiedniej Białorusi i mamy nadzieję,
że także tam – tak jak w Polsce w 1980 r. głos
narodu zwycięży […]. Musimy tę historię «Solidarności» pamiętać i ją upowszechniać, bo to
nasze wspólne dziedzictwo”.
Na zakończenie odśpiewano wspólnie hymn
„Solidarności” – „Solidarni” oraz złożono kwiaty
pod Krzyżem Katyńskim, a także ułożono symboliczny krzyż z lampionów, przypominających
ofiary komunistycznego reżimu.
INFORMACYJNY
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Kraków. Tu rodziła się „Solidarność”
W dniach 14-27 sierpnia br. w Krakowie na Placu
Szczepańskim prezentowana była wystawa „Tu rodziła
się «Solidarność»”, przygotowana w ramach ogólnopolskiego projektu przez krakowski oddział IPN.
Otwarcia wystawy 14 sierpnia dokonali Zastępca
Przewodniczącego Zarządu Regionu Małopolska NSZZ
„Solidarność” Adam Gliksman oraz Dyrektor Oddziału
IPN w Krakowie dr. hab. Filip Musiał. Wydarzenie
rozpoczęło przemówienie Adama Gliksmana, który
przypomniał o strajkowym lecie 1980 r. w Krakowie:
„Nie było tak gorące jak w innych częściach Polski,
ale «Solidarność» powstawała w Krakowie znacznie
dłużej, bo Kraków dojrzewał do «Solidarności» od
1946 r. Każde kolejne pokolenie krakowian konfrontowało się z systemem komunistycznym. W Krakowie
też pojęcie «Solidarność» po raz pierwszy zostało użyte
w szerszym, ogólnospołecznym znaczeniu – w nazwie
powołanego po zamordowaniu w 1977 r. Stanisława Pyjasa – Studenckiego Komitetu Solidarności. Bez
dużych strajków, po 31 sierpnia br., w Małopolsce
«Solidarność» rozwinęła się, zrzeszając ponad 640
tys. osób. Tak więc przy narodzinach «Solidarności» –
cytując słowa Stanisława Handzlika – nie byliśmy może
pierwsi, ale i nie tacy drudzy”.
„Ideą tej wystawy jest przypomnienie, że ten bunt
zaczął się już w lipcu 1980 r., także w Małopolsce.
Pierwszym zakładem pracy, który strajkował w lipcu
1980 r. był tarnowski «Ponar» (...) Drugą kwestią,
na którą chcemy zwrócić uwagę dzięki tej wystawie,
jest masowość tego ruchu i to, że nie tylko Gdańsk
i Wybrzeże oraz olbrzymi kombinat Nowej Huty, ale
także mniejsze zakłady pracy, nie tylko w Krakowie, ale
również mniejsze miejscowości, jak Skawina, Wielicz-
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ka, Bochnia, czy Gorlice były miejscem narodzin «Solidarności». (...) Gdy patrzymy na historię «Solidarności»
dziś, musimy pamiętać o tej pespektywie” – powiedział
Filip Musiał.
W otwarciu wystawy wzięło udział wielu ludzi,
którzy tworzyli związek na przestrzeni 40 lat. Na Placu
Szczepańskim pojawili się m.in. Ryszard Majdzik, Jacek
Smagowicz, Maciej Mach, Zbigniew Fijak, Józef Lassota
i wielu innych bohaterów lat 80. XX w. Na zakończenie uroczystego otwarcia zebrani odśpiewali wspólnie
Hymn Solidarności – „Solidarni nasz jest dzień”.
Zuzanna Pokuta

KWiS-y dla ludzi „Solidarności”
Prezes IPN Jarosław Szarek wręczył w dniu 24
sierpnia br. w Krakowie zasłużonym działaczom opozycji antykomunistycznej Krzyże Wolności i Solidarności.
Podczas uroczystości podziękowania składali również
m.in. Przewodniczący Regionu Małopolski Wojciech
Grzeszek oraz Wicewojewoda Małopolski Zbigniew
Starzec.
Ceremonia wręczenia odznaczeń rozpoczęła się
od odśpiewania przez wszystkich uczestników hymnu
Polski. Następnie Dyrektor IPN Oddziału w Krakowie
dr hab. Filip Musiał powitał zebranych i oddał głos
Prezesowi IPN Jarosławowi Szarkowi. Na wniosek Prezesa IPN Prezydent RP Andrzej Duda nadał osiemnaście
Krzyży Wolności i Solidarności, które wręczał Prezes
J. Szarek, gratulując wszystkim uhonorowanym i przypominając początki „Solidarności” w Krakowie: „Kraków był słabo zaangażowany latem 1980 r. w strajki,
ale jakże odważne dał świadectwo, gdy przyszedł czas
próby, to za ten czas niezłomności i odwagi, gdy wprowadzono stan wojenny, czas gdy symbolem niezłomności «Solidarności» stała się Nowa Huta. «Solidarność»
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została i myślę, że będzie inspirować nasze następne
pokolenia, tak jak w XX w. opozycjoniści inspirowali
Polskie Państwo. Pamięć zawsze będzie żywa.” – mówił dr Szarek. Na koniec kilka patriotycznych utworów
takich jak „Wolność” zaśpiewała Dagmara Sysuła, której akompaniował Łukasz Lelek.
Lista odznaczonych osób (podajemy wyłącznie
nazwiska osób, które wyraziły zgodę na publikację
swoich danych): Witold Tadeusz Bawolski, Dorota Ewa
Stec-Fus, Andrzej Stanisław Fus, Ryszard Antoni Gitis,
Renata Nadzieja Groyecka, Ireneusz Stanisław Jaskierny, s. Elżbieta Janina Krawczyk, Tomasz Zbigniew Krzaczyński, Leszek Józef Nowak, Władysław Jan Pyrczak,
Ewa Halina Ryłko-Poniedziałek, Mikołaj Skakuj, Piotr
Eugeniusz Semkowicz, Andrzej Piotr Stefańczyk, Tomasz Piotr Strutyński, ks. Stefan Adam Tokarz, Maciej
Józef Wojciechowski i Henryk Jan Woźniakowski.
Zuzanna Pokuta

Wystawa w Gorlicach
W Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Stanisława
Gabryela w Gorlicach od 27 sierpnia br. można oglądać
wystawę ze zbiorów Andrzeja Ćmiecha „Solidarność –
walka o sprawy pracownicze, niepodległość i pamięć
historyczną 1980-2020”.
Wystawa eksponowana w MBP w Gorlicach
w czterdziestą rocznicę wydarzeń sierpniowych w Polsce składa się z dwóch części. W pierwszej z nich autor
zaprezentował podziemne plakaty, czasopisma i druki
ulotne, w drugiej zaś Pocztę Solidarności i innych organizacji niepodległościowych działających w Polsce
w latach 1982-1989. Andrzej Ćmiech jest bibliofilem,
kolekcjonerem, autorem wielu książek i artykułów dotyczących historii ziemi gorlickiej oraz rozwoju przemysłu górniczego i naftowego.
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Debata w Radiu Kraków
W dniu 28 sierpnia w Radiu Kraków odbyła się
dyskusja poświęcona 40. rocznicy powstania NSZZ
„Solidarność”. Redaktor Jacek Bańka rozmawiał na
temat powstania „Solidarności”, jej historii i przyszłości
z Ryszardem Majdzikiem – organizatorem najdłuższego
strajku w Małopolsce w sierpniu 1980 r., Bogusławem
Sonikiem – opozycjonistą, współtwórcą SKS i byłym
wiceprzewodniczącym Małopolskiej „Solidarności”,
Janem Franczykiem – działaczem opozycyjnym, który
w sierpniu 1980 r. prowadził w Krakowie głodówkę
popierającą strajkujących na Wybrzeżu, Wojciechem
Grzeszkiem – przewodniczącym Małopolskiej „Solidarności” oraz Adamem Gliksmanem – wiceprzewodniczącym Małopolskiej „Solidarności” oraz autorem wielu
prac dotyczących historii „Solidarności”.
Rozmowa została wyemitowana 31 sierpnia br.
i jest dostępna na stronie internetowej Radio Kraków.
majlech

Rocznicowo w Skawinie
W niedzielę 30 sierpnia odprawiono uroczystą
mszę św. w intencji „Solidarności” i Ojczyzny w kościele pw. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Skawinie. W wydarzeniu brały udział poczty sztandarowe
ze skawińskich zakładów pracy. W mszy uczestniczył
Zastępca Przewodniczącego NSZZ „Solidarność” Regionu Małopolski Adam Gliksman.
Skawina to jedno z nielicznych miast w Małopolsce, gdzie w sierpniu 1980 r. wybuchły strajki. Potem
bardzo aktywnie przez całe lata 80. XX w. do dziś
działa tu „Solidarność”. Ze Skawiną i „Solidarnością”
wiążą się m.in. dwa wyjątkowe wydarzenia, dziś już
nieco zapomniane – przejęcie przez „S” ośrodka wyINFORMACYJNY
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poczynkowego dla prominentów PZPR w Radziszowie
i przekazanie go „Solidarności” Służby Zdrowia, dzięki
czemu w ośrodku powstało do dziś prężnie działające
Małopolskie Centrum Rehabilitacji Dzieci „Solidarność”.
Druga to doprowadzenie do zamknięcia stanowiącego
śmiertelne zagrożenie dla mieszkańców Skawiny Wydziału Elektrolizy Huty Aluminium.
majlech

Rocznica powstania „Solidarności”
w Wieliczce
Kopalnia Soli „Wieliczka” uczciła 40. rocznicę narodzin „Solidarności”. Sierpień 80. stał się początkiem
końca komunizmu – dał nadzieję na nowy lepszy świat,
na prawdziwie niepodległą Polskę.
Biało-czerwone kwiaty pojawiły się 31 sierpnia
przed pomnikiem upamiętniającym górnicze zmagania
o wolność. W uroczystości udział wzięli Posłowie RP
Urszula Rusecka i Rafał Bochenek, reprezentanci Kopalni Soli „Wieliczka” S.A.: Prezes Zarządu Paweł Nowak,
Członkowie Zarządu Maciej Kowalcze oraz Jarosław
Malik, Pełnomocnik Zarządu Michał Roehlich, repre-
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zentanci Kopalni Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna:
Prezes Zarządu Damian Konieczny, Członek Zarządu
Jan Ziobro oraz Dyrektor ds. Górniczych Wojciech Jakubiak, a także Prezes Kopalni Soli „Wieliczka” Zakład
Mechaniczny Marek Burda. Kwiaty złożyli również
przedstawiciele działających przy kopalni związków
zawodowych, a wśród nich Przewodniczący MK NSZZ
„Solidarność” Adam Gawlik. Nie zabrakło przedstawicieli władz samorządowych.
Pomnik z bryły piaskowca ustawiono w roku 2010
nieopodal szybu św. Kingi. Jest dziełem górnika-rzeźbiarza Stanisława Anioła i w symboliczny sposób podkreśla wytrwałość wielickich górników w dążeniu do
wolności. Delegacje 31 sierpnia złożyły również kwiaty
na wielickich Plantach, przy pomniku dedykowanym
wszystkim poległym za Ojczyznę wieliczanom.
40 temu w Stoczni Gdańskiej podpisano tzw. porozumienia sierpniowe. Trzynaście kartek maszynopisu
stało się symbolem walki o godność i prawo wyrażania
własnego zdania. Raz wzbudzone solidarne pragnienie
wolności nie dało się już stłumić. W sierpniu 1980 roku
komunistyczny reżim musiał ustąpić, m.in. godząc się
na zalegalizowanie niezależnych samorządnych związków zawodowych oraz przyznając ludziom prawo do
strajku. Wbrew słowom ówczesnego wicepremiera
Mieczysława Jagielskiego, że nie ma przegranych ani
wygranych, w słynnej sali BHP Polska Ludowa zaczęła
głośno trzeszczeć w posadach. Wieliccy górnicy uważnie śledzili wydarzenia na Wybrzeżu. Poparli postulaty
stoczniowców – 29 sierpnia 1980 roku zastrajkowała
Kopalnia Soli „Wieliczka”.

Bochnia:
Obelisk poświęcony „Solidarności”
31 sierpnia w Bochni odbyły się obchody 40.
rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych. W Bazylice Mniejszej pw. św. Mikołaja odprawiona została
msza św. przez proboszczów bocheńskich parafii ks.
Prałata Ryszarda Podstołowicza, ks. Prałata Kazimierza
Kapcię, ks. Prałata Leszka Rojowskiego i ks. Prałata
Jana Nowakowskiego.
W kazaniu ks. Jan Nowakowski przybliżył historię powstawania NSZZ „Solidarność” w bocheńskich
zakładach 1980 r. Po mszy zebrani przemaszerowali
za Parafialną Orkiestrą Dętą, pod batutą kapelmistrza
Wacława Grudzińskiego, pod Krzyż bł. ks. Jerzego
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Popiełuszki. Kierownik Delegatury bocheńskiej „Solidarności” Agnieszka Morawiec powitała przybyłe
delegacje i gości, m.in. Burmistrza Bochni Stefana
Kolawińskiego, Wicestarostę bocheńskiego Ryszarda
Drożdżaka, radnego Sejmiku Małopolskiego Piotra
Dziurdzię, Przewodniczącego Rady Miasta Bochnia
Bogdana Kosturkiewicza, asystentów Posłów na Sejm
RP Józefę Szczurek-Żelazko i Stanisława Bukowca. Następnie ks. Ryszard Podstołowicz odprawił modlitwę
i poświęcił obelisk wraz z pamiątkową tablicą. Podczas
swojego przemówienia Agnieszka Morawiec podkreśliła znaczenie w historii Delegatury miejsca, w którym
umieszczony został obelisk. W czasie stanu wojennego
na placu przy kościele odbywały się demonstracje „Solidarności”, na plebanii ukrywał się ówczesny kierownik delegatury Zbigniew Dulemba oraz przewodniczący
komisji Kopalni Soli Józef Mroczek, zaś współcześnie
co roku spotyka się tu „Solidarność” w rocznicę śmierci
bł. ks. Popiełuszki. Małgorzata Brzostowska odczytała
skład osobowy oraz ilościowy, z zestawieniem ogółu
zatrudnionych pracowników, w komisjach zakładowych NSZZ „S” wszystkich bocheńskich zakładów na
30 kwietnia 1981 r. Głos zabrał również Ireneusz Sobas, autor książki „Dekada Wolności. Fenomen bocheńskiej «Solidarności» z lat 1980-1990”. Książka wydana
przez Zarząd Regionu Małopolska NSZZ „Solidarność”
zostanie zaprezentowana podczas gali jubileuszowej
40-lecia „Solidarności”, przesuniętej jednak z powodu
pandemii na bezpieczniejszy czas.

rozpoczęły się mszą św. odprawioną w intencji Ojczyzny i „Solidarności” w kościele Matki Bożej Niepokalanej na Osiedlu Millenium. Koncelebrze przewodniczył ks. prałat Czesław Paszyński – proboszcz
parafii. W wygłoszonej homilii ks. Wojciech Brożek
podkreślił rolę, jaką odegrał powstały w 1980 roku
ruch „Solidarności” w odzyskaniu wolności i niepodległości naszej Ojczyzny. Przypomniał także słowa Ojca
Świętego Jana Pawła II wygłoszone na Placu Zwycięstwa w Warszawie w 1979 r. „Niech zstąpi Duch Twój
i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi”, które dały asumpt
do przebudzenia się Polaków i powstania rok później
NSZZZ „Solidarność”.
Po zakończonej Eucharystii uczestnicy, na czele
z pocztami sztandarowymi, przemaszerowali pod Pomnik Solidarności, gdzie zgromadzili się internowani
i więzieni działacze sądeckiej „Solidarności”, władze
samorządowe miasta Nowego Sącza, powiatu i województwa małopolskiego, parlamentarzyści, byli i obecni działacze „Solidarności” oraz mieszkańcy miasta
Nowego Sącza.
Po wysłuchaniu hymnu państwowego, w okolicznościowym przemówieniu kierownik sądeckiego
Oddziału Krzysztof Kotowicz podziękował wszystkim
tym, którzy tworzyli NSZZ „Solidarność”, którzy byli
więzieni i internowani, podkreślając ich poświęcenie,
trud i doznane krzywdy. Przypomniał także znaczenie
Porozumień Sierpniowych – „Powstanie «Solidarności»
przyczyniło się do wielkich zmian nie tylko w Polsce,
ale i w Europie” – podkreślił. Zwrócił także uwagę, że
ważną rolę w powstaniu „Solidarności” odegrał Kościół
Katolicki, a szczególnie papież Jan Paweł II.
Okolicznościowe przemówienie wygłosił także
Andrzej Szkaradek, legendarny przywódca sądeckiej
„Solidarności”. – „(...) Po 1989 roku do dzisiaj często

Nowy Sącz: 40. rocznica powstania
NSZZ „Solidarność”
40. rocznicę podpisania w Gdańsku Porozumień
Sierpniowych i powstania NSZZ „Solidarność” obchodzono w Nowym Sączu 30 sierpnia br. Uroczystości
wrzesień 2020
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zadaję sobie pytanie o przyczyny tego, co się stało
z 10-milionowym Związkiem z roku 1980, roku polskich
nadziei. Dlaczego po Okrągłym Stole i ponownym
zarejestrowaniu NSZZ «Solidarność» stan członków
Związku w Polsce zmniejszył się i wynosił 1/4 stanu
z 1981 roku. Komuniści wprowadzając stan wojenny
skutecznie zniszczyli entuzjazm polskiego społeczeństwa, szczególnie zabrano mu nadzieję na lepsze życie, życie bez nakazów i zakazów, bez okłamywania
społeczeństwa mogącego posiadać wolne związki zawodowe. Większość działaczy po represjach i wyjściu
z więzień nigdy się już nie włączyła do działalności
społecznej. Było to następstwem roli Służby Bezpieczeństwa z nadania funkcjonariuszy PZPR-owskich, która skutecznie, nieraz szantażem na przesłuchaniach po
aresztowaniu zmuszała do podpisywania tzw. lojalek.
Wielu z nich podpisało zobowiązanie do współpracy
jako tajny współpracownik, jedni ze strachu, a byli
też tacy, co dla pieniędzy czy stanowiska. (...) Komunizm oszukał tysiące, a zastraszył miliony. Największe
straty moralne i finansowe ponieśli ci, co nie zginali
karku w stanie wojennym, ale też po okrągłym stole,
z chwilą wprowadzania reform gospodarczych, prywatyzacji i likwidacji przedsiębiorstw państwowych
przez liberalno-lewackie kolejne ekipy rządowe III RP.
(...) W okresie transformacji gospodarczej powstawało
wiele przedsiębiorstw prywatnych, zakładali je głównie towarzysze z cichym przyzwoleniem tajnych służb
PRL-owskich i to oni też znajdowali tam zatrudnienie.
Miejsca w nich nie było dla działaczy «Solidarności»,
zwalnianych z pracy, zresztą w wielu tych zakładach do
dzisiaj nie ma organizacji związkowej, a większość pracowników jest zatrudniona na płacy minimalnej. Trudno się dziwić, że w związku z tym znakomita większość
Polaków postanowiła się nie wychylać i zrezygnowała
ze swojej aktywności społecznej i politycznej, by nie
narażać siebie i rodziny. Bo tak było bezpieczniej.
W związku z brakiem lustracji i dekomunizacji III RP
okazała się łaskawa nie tylko dla konfidentów, ale
głównie dla członków PZPR i funkcjonariuszy bezpieki.
Ofiary komunizmu, wszyscy co ponieśli straty mieli
prawo domagać się elementarnej sprawiedliwości,
nazwania zła po imieniu i ukarania winnych. Wolna
Polska nie spełniła ich oczekiwań. Kiedy nadchodzi
nadzieja, zawsze ktoś musi przeszkadzać. Myślę, że
znowu «Solidarność» powinna mieć coś do powiedze-

10

SERWIS

nia. Obawiam się, że jeżeli tego nie zrobi, to znowu
w dzisiejszej rzeczywistości do władzy powrócą nie
tylko «resortowe dzieci», ale już inne pokolenie «resortowe wnuki i prawnuki». Jaśniejszym punktem w tym
okresie były dwa lata rządów Prawa i Sprawiedliwości
2005-2007 oraz wybór w 2005 roku Lecha Kaczyńskiego na Prezydenta RP, który w tym okresie szczególnie
postawił na suwerenność kraju i upomniał się o rzetelną politykę historyczną. Pierwszy raz po drugiej
wojnie światowej zadbano o godne miejsce w historii
żołnierzy Armii Krajowej i Powstania Warszawskiego
oraz żołnierzy wyklętych. Pierwszy raz ktoś upomniał
się o członków «Solidarności», represjonowanych, którzy przeszli internowania i więzienia” – powiedział.
Podkreślił także, że po objęciu rządów przez Prawo
i Sprawiedliwość w listopadzie 2015 r., a wcześniej
wygraniu w maju tego roku wyborów prezydenckich
przez Andrzeja Dudę, rząd Prawa i Sprawiedliwości
zrealizował prawie wszystkie postulaty NSZZ „Solidarność” niezrealizowane od 1989 r.
Na zakończenie zwrócił się z apelem do młodych
historyków o zainteresowanie się najnowszą historią,
dopóki żyją jeszcze jej uczestnicy. – Ostatnio przeglądając swoją oraz IPN-owską dokumentację 40-lecia
NSZZ „Solidarność” przypomniałem sobie fakty, za
którymi stoją konkretne znane z imienia i nazwiska
osoby, konkretne daty, nazwy organizacji, które jednak
muszą być opisane i poparte dokumentami historycznymi, a które znajdują się i są dostępne w archiwach
Instytutu Pamięci Narodowej. (…) Potrzebne to jest
dla obecnych już nowych, młodych elit politycznych
i potomnych, by nie powtórzyła się smutna i tragiczna historia Polski po 1944 roku przez 1956, 1970,
1976 rok, czy wprowadzenie stanu wojennego oraz
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patologie gospodarcze III RP i by były przestrogą dla
przyszłych pokoleń – powiedział.
Następnie, by uczcić pamięć tych, którzy tworzyli
„Solidarność”, tych którzy cierpieli, poświęcili zdrowie, a niekiedy nawet życie w walce z komunistyczną
władzą, złożono kwiaty pod Pomnikiem Solidarności.
Kwiaty złożyli m.in: internowani i więzieni działacze
„Solidarności” na czele z Andrzejem Szkaradkiem,
przedstawiciele Oddziału Nr 1 na czele z Krzysztofem
Kotowiczem, posłowie na Sejm – Patryk Wicher, Arkadiusz Mularczyk i Jan Duda, marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski, przedstawiciele
władz miasta Nowego Sącza oraz Powiatu Nowosądeckiego, przedstawiciele Rady Miasta Nowego Sącza i Rady Powiatu Nowosądeckiego, przedstawiciele
środowisk kombatanckich, służb mundurowych oraz
organizacji związkowych.
Zarówno we mszy św., jak i w tej części uroczystości wzięły udział poczty sztandarowe: organizacji
związkowych NSZZ „Solidarność” – PKP Cargo S.A.,
Newag S.A., Nadleśnictwa Stary Sącz oraz TOKAI COBEX Polska Sp. z o.o. Na zakończenie, tradycyjnie
zgromadzeni odśpiewali hymn „Solidarności”.
Grażyna Święs

Kolejarze na 40-lecie „Solidarności”
4 września 2020 r. na obiektach KS Hutnik w Krakowie został rozegrany XXI Turniej piłki nożnej o Puchar Przewodniczącego Regionalnej Sekcji Kolejarzy
NSZZ „Solidarność” pod patronatem Regionu Małopolskiego i Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność”.
Wydarzenie każdego roku od dwudziestu lat odbywało się w Barcicach (koło Starego Sącza), lecz
tym razem ze względu na trwającą pandemię zostało
przeniesione do Krakowa. Tradycyjnie organizator –
Regionalna Sekcja Kolejarzy przygotowała fantastyczną
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oprawę w związkowe i okolicznościowe banery, podkreślającą podniosłą 40. rocznicę NSZZ „Solidarność”.
Ponadto odpowiednia muzyka, serwowane dania,
piękna pogoda i uśmiechy uczestników budowały atmosferę sportowego festynu.
Sportowy turniej zgromadził najlepszych zawodników, ktoś na trybunach określił ich mianem „ligi
mistrzów”. Faktycznie, drużyny grały „dobrą piłkę”
z wielkim zaangażowaniem i sercem do gry. To wszystko potęgowało zaciętość meczy i duże emocje.
Główny puchar zdobyła drużyna Zakładu Linii
Kolejowych w Rzeszowie, która wygrała mecz finałowy z PKP Cargo Katowice. Dodatkową nagrodą dla
drużyny z Rzeszowa był okazały puchar 40-lecia NSZZ
„Solidarność” ufundowany przez Region Małopolski.
Mecz o trzecie miejsce wygrał zespół Zakładu Linii
Kolejowych w Łodzi, tuż za nim znalazły się drużyny Zakładu Linii Kolejowych w Krakowie i Polregio Kraków.
Miłym gestem było również uhonorowanie promowania sportu wśród kolejarzy pamiątkowymi statuetkami (RSK przyznaje takie statuetki już od ośmiu
lat) następujących osób: Janina Duda (ZLK Rzeszów),
Andrzej Siemieński (Polregio Kraków), Bogusław Walica
(PKP Cargo Katowice), Grzegorz Kuta (PKP PLK) i Marek
Orzechowski (ZLK Kraków).
Turniej ten organizowany jest od dwudziestu lat,
tworząc piękną kartę w historii kolejowej „Solidarności”. Dodatkowo uświetnił przypadające w tym roku
obchody 40-lecia naszego Związku. W tym trudnym
okresie wiele dla nas znaczy, że udało się zorganizować
zawody, oraz że zostały zrealizowane cele, które dały
radość ze sportowej rywalizacji tak wielu kolejarzom.
Zdecydowanie należy podkreślić, że z uwagi na niespotykane dotychczas warunki i utrudnienia wszyscy
uczestnicy tego turnieju zostali zwycięzcami.
Henryk Sikora
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TELEWIZYJNE OBLICZA
„SOLIDARNOŚCI”

Pod hasłem „Oblicza
Solidarności. Prawda
ekranu i prawda
czasu” odbyła
się prezentacja
archiwalnych
materiałów TVP
z lat 1980-1981
połączona z dyskusją
na temat sposobu
pokazywania
związku i jego
działalności w okresie
16 miesięcy jego
legalnej działalności.
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9 września br. w krakowskim Kinie Kijów TVP Oddział w Krakowie,
Instytut Pamięci Narodowej i Region
Małopolski NSZZ „Solidarność” zorganizowały spotkanie poświęcone
historii NSZZ „Solidarność” połączone z pokazem archiwalnych nagrań
z lat 1980-81 ze zbiorów Telewizji
Polskiej. W spotkaniu prowadzonym
przez Cecylię Kutę i Adama Gliksmana wzięli udział opozycjonista Jan
Franczyk, dziennikarka Dorota Stec-Fus i filmowiec Piotr Augustynek.
Spotkanie otworzyli dyrektor
krakowskiego IPN, przewodniczący
Małopolskiej „Solidarności” Wojciech
Grzeszek oraz dyrektor TVP Kraków
Rafał Marek.
Podczas pokazu wyemitowano
m.in. reportaż ze spotkania Lecha
Wałęsy i członków MKZ z Wybrzeża
z członkami „S” na stadionie Hutnika
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Kraków. – Podczas spotkania członków „Solidarności” na stadionie padło podobno 1232 pytań do Lecha
Wałęsy, bardzo proszę się z nami podzielić refleksją – powiedziała dr hab.
Cecylia Kuta.
– Faktycznie, entuzjazm tego
dnia był nieprawdopodobny. Wydaje mi się, że było tam około 12
tysięcy ludzi, mnóstwo osób siedziało na murawie, ponieważ po prostu
brakowało miejsc. Wałęsa, który był
wtedy niekwestionowanym liderem
dla wszystkich, reprezentował poglądy, w sposób dzięki któremu pociągał
za sobą masę osób pełnych nadziei.
Pokazany film obudził we mnie żywe
wspomnienia i przemyślenia, bo człowiek wtedy miał w sobie niesamowitą energię, wszyscy czuliśmy, że
w Polsce następują zmiany, że razem
chcemy zmienić nasz kraj, chociaż nie
byliśmy pewni, gdzie doprowadzi nas
walka z ówczesnym systemem. – mówił dr Jan Franczyk.
Następnie pokazano dokumenty
ze strajku taksówkarzy z lipca 1981 r.
i protestu pracowników Jubilatu, po
oskarżeniach prasy o funkcjonowaniu
w sklepie „magazynu atrakcyjnych
produktów”, tj. przecierów pomidorowych, kiełbas, szynek, soków
i czekolad.
– Krytyka wobec telewizji wzrosła w dobie karnawału „Solidarności”
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Jan Franczyk

i choć większość społeczeństwa nie wierzyła rządowej telewizji, to pokazane materiały wskazują,
że równocześnie oczekiwano, że telewizja będzie
pełniła rolę rozjemcy i edukatora. Jak Pan pamięta ten okres, kiedy powstawała „Solidarność”?
– pytał Adam Gliksman Piotra Augustynka, który
w tamtych latach pracował w krakowskiej TVP.
– Tego typu materiały, które widzieliśmy były
obecne w telewizji jeszcze w latach 70. Należy
podzielić rolę telewizji na główną propagandę,
gdzie broniono socjalizmu i przewodniej roli partii oraz na tę rolę telewizji, która podejmowała
problemy zwykłych ludzi. Wtedy na pewno dominowała propaganda PRL-u i tu podzielę się moją
osobistą refleksją, że po prostu w tamtych latach
praca w telewizja wiązała się z dużym dyskomfortem, nawet wstydem. Pracując w telewizji wielokrotnie spotkałem się z przykrościami, przytykami,
sabotażami – opowiadał Piotr Augustynek.
– Ten okres podsumuję w skrócie pewną
piosenką „przyszło dużo trzeba pokazać mało,
przyszło mało trzeba pokazać dużo”, to dotyczyło sytuacji podczas mszy świętej na
Błoniach prowadzonej przez
Ojca Świętego Jana Pawła II
w 1983 r. Zwykle, gdy w rzeczywistości widzieliśmy milionowe tłumy, telewizja miała
za zadanie kierować kamerę
na zakonnice, starszych ludzi,
szerokie kadry były absolutnie
wrzesień 2020
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zabronione. Natomiast na zebraniach partyjnych
telewizja miała za zadanie pokazywać dużo ludzi,
chociaż nie było to prawdą. Takim momentem,
kiedy mogliśmy powiedzieć, że nie jesteśmy
wszyscy zakłamani i źli był strajk po wydarzeniach bydgoskich w marcu 1981 r. Po raz pierwszy przyłączyliśmy się do strajku i na telewizorach
zamiast programu pojawiła się plansza z logiem
NSZZ „Solidarność” – dodał P. Augustynek.
Dorota Stec-Fus odniosła się do materiału
poświęconego „Dniom bez prasy” w Krakowie,
podczas których od 18 do 20 sierpnia 1981 r. nie
ukazał się żaden numer rządowych mediów, co
było efektem strajku drukarzy zorganizowanego
przez Ryszarda Lebiesta. – Trzeba przypomnieć,
że to był okres, w którym propaganda partyjna
w sposób niezwykle obelżywy atakowała „Solidarność”. Łamano wszelkie standardy, manipulowano informacjami, posuwano się wręcz do
fabrykowania informacji. Strajk był pokazaniem,
że społeczeństwo o tym wie – mówiła D. Stec-Fus, wówczas pracująca w dziale informacji Małopolskiej „Solidarności”.
W trakcie spotkania Cecylia Kuta zaprezentowała także najnowszy tom „Encyklopedii Solidarności”. Włodzimierz Domagalski z TVP zapowiedział, że archiwalne telewizyjne materiały poświęcone „Solidarności” są i będą udostępniane
na specjalnym portalu www.solidarnosc.tvp.pl.
majlech, ZP
Dorota Stec-Fus
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,,Wyobraźnia ekstremisty” w Krakowie
31 sierpnia o godz. 14.30 na Placu Szczepańskim w Krakowie Marszałek Małopolski Witold
Kozłowski, Przewodniczący Wojciech Grzeszek,
Zastępca Przewodniczącego Adam Gliksman
oraz kurator wystawy dr hab. Andrzej Dróżdż
otworzyli wystawę „Wyobraźnia ekstremisty.
Rysunki Janusza Gniadka z lat 1980-1983, tragicznie zmarłego pracownika PBM Budochem
w Krakowie”.
„To jedno z najważniejszych wydarzeń w najnowszej historii Polski. Podpisanie porozumień
sierpniowych dało możliwość budowania społeczeństwa obywatelskiego. I mimo tego, iż komuniści próbowali powstrzymać ten zryw Polaków, to
determinacja ogromnych rzesz naszych rodaków
zaowocowała odzyskaniem wolności. Winniśmy
wielką wdzięczność i szacunek tym, którzy ponosząc wiele ofiar i wyrzeczeń doprowadzili Ojczyznę
do zwycięstwa” – wspomniał podczas otwarcia
Witold Kozłowski, Marszałek Województwa Małopolskiego.
„Bardzo dziękuję za współpracę Panu Marszałkowi i za propozycję, aby ta wystawa objechała
Małopolskę, zwłaszcza, że jest to wystawa pionierska. Charakteryzuje się tym, co do tej pory było
mało eksponowane, ponieważ przypomina o zrywie 40 lat temu, o marzeniach jednego z wielu, bo
z 10 milionów, którzy wtedy należeli do związku
i przywołuje ich wizję wolnej Polski, ale z drugiej
strony pokazuje bardzo krytyczny stosunek do ówczesnej władzy. Mamy okazję, aby spojrzeć na to,

14

SERWIS

na co wskazują rysunki – jak bardzo Polska była
uzależniona od swojego «brata». Bardzo dziękuję
kuratorowi Andrzejowi Dróżdżowi za trud włożony
w odnalezienie tych rysunków, zgromadzenie, wyeksponowanie. Bardzo ubolewam, że właśnie tacy
ludzie jak Janusz Gniadek – człowiek, któremu marzyła się wolna i suwerenna Polska jej nie doczekali.
Myślę, że naszym zadaniem – ludzi, którzy przeżyli
te czasy jest to, żeby te ideały i tęsknotę młodego
człowieka wprowadzić w życie. Może się wydawać,
że mamy już wszystko, ale każdy dzień pokazuje,
jak o tę wolność trzeba walczyć, cytując Jana Pawła
II od nowa ją zdobywać” – mówił Przewodniczący
Wojciech Grzeszek.
„Józef Kowalówka, kolega Janusza Gniadka,
przyniósł nam te rysunki wykonane na papierze
śniadaniowym, rysowane na przerwach w pracy, a za każdy z tych rysunków Janusz Gniadek
mógł iść do więzienia. Cała wystawa układa się
w pewną opowieść o «Solidarności» i zaczyna się
od momentu, kiedy spadła na Polaków ta straszna
chwila i trzeba było się pogodzić lub nie z dyktatem
Jałty. Wtedy zwykle ci, którzy walczyli o niepodległą
Polskę i marzyli o wolności przepłacili za to ofiarą
życia, byli więzieni” – mówił Andrzej Dróżdż.
Wystawę „Wyobraźnia ekstremisty. Rysunki
Janusza Gniadka z lat 1980-1983, tragicznie zmarłego pracownika PBM Budochem w Krakowie” zorganizował Region Małopolski NSZZ „Solidarność”
i Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, a partnerami byli Województwo
Małopolskie, IPN Oddział w Krakowie i TVP Kraków.
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Co dla „Solidarności” oznacza jubileusz 40-lecia powstania związku?

Barbara Miszczuk, Przewodnicząca Organizacji
Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” w PKP
SA, Członek Komisji Krajowej
Zwycięstwo jedności, która przetrwała 40 lat.
Żyjemy w kraju, gdzie mamy większe możliwości
i perspektywy dlatego, że 40 lat temu „Solidarność”
walczyła o wolność, godność człowieka i szacunek
do pracownika. Z biegiem czasu wiele się zmieniło, ale pojawiły się inne problemy, mamy wolność i w mojej ocenie nie zawsze potrafimy z niej
korzystać. Często trudno nam wyciągnąć wnioski
z historii związku. „Solidarność” cały czas działa, dostosowując się do aktualnej sytuacji, zawsze
z myślą o pracownikach. Przez cały czas musi walczyć o poprawę warunków pracy i o poszanowanie
praw pracownika. Jesteśmy jedynym związkiem,
który nie zapomniał o tym, o co nasi poprzednicy
walczyli wiele lat temu. To nie jest łatwe zadanie,
bo młodzi ludzie oczekują, byśmy nie zatrzymywali
się tylko na tym, co było 40 lat temu, bo to były
inne czasy, ale oczekują zdecydowanie więcej od
NSZZ „Solidarność”.
W ostatnich latach, w dobie elektroniki i Internetu brakuje nam dialogu, ludzie nie rozmawiają
ze sobą i to też rodzi problemy, które staramy się
rozwiązać, bo to właśnie dzięki ludzkiemu wsparciu
zaistnieliśmy i rozwijamy się. Wolności nie dostaje
się na zawsze, trzeba codziennie ją pielęgnować,
dbać o nią oraz walczyć nie zapominając o ludziach,
którzy wywalczyli ją dla nas niejednokrotnie poświęcając swoje zdrowie i życie.
wrzesień 2020
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Krzysztof Sajdak, Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Funkcjonariuszy i Pracowników Służby
Więziennej Okręgu Krakowskiego
Rocznica powstania „Solidarności” i podpisanie porozumień sierpniowych to swojego rodzaju
protest przeciwko reżimowi, przeciwko komuś, kto
uważał się za jedyną słuszną władzę w Polsce, do
której musiała się dopasować reszta społeczeństwa.
Część ludzi, która poczuła, że jest gorzej traktowana
wyszła na ulicę, aby głośno powiedzieć prawdę.
Dla mnie i dla większości osób jubileusz 40-lecia
powstania związku oznacza skuteczną walkę z niestosownymi działaniami pracodawców i najważniejsze – walkę o równość w pracy. Myślę, że to szansa
dla tych, którzy są traktowani z góry, żeby uzyskali
swoje prawa i stanęli na równi z innymi pracownikami, żeby mieli dostęp do szerokiej wiedzy odnośnie zakładów pracy, praw jakie im przysługują i by
czuli się bezpieczniejsi. Związek zrzesza dziś około
600 tys. osób w Polsce. Jest to armia ludzi, którzy
potrafią solidarnie stanąć jeden za drugim i wciąż
mogą wiele osiągnąć. NSZZ „Solidarność” daje
możliwość eliminacji różnych patologii związanych
z zatrudnieniem, niesie pomoc pracownikom w ich
codziennych sprawach życiowych, ale też w trudnych sytuacjach – tragediach życiowych, rodzinnych,
umożliwia solidaryzowanie się ze społeczeństwem
i z innymi związkowcami.
Notowała: Zuzanna Pokuta
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