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Dzisiejsza informacja o zamknięciu pracy wielkiego pieca i stalowni, przekazana przez Zarząd
AMP, a podjęta przez dyrekcję koncernu, spadła na
organizacje związkowe, szczególnie na pracowników których to dotyczy, jak przysłowiowy grom
z jasnego nieba.
Niepewność, ogromne rozczarowanie i wrażenie zostania oszukanym to odczucia, jakie teraz
dominują wśród krakowskiej załogi. Walka o pracę
wielkiego pieca, o utrzymanie funkcjonowania części surowcowej trwała kilka lat. Wykonany remont
WP i inne nakłady inwestycyjne pozwalały na jego
wieloletnią pracę. Tyle energii, wysiłku, interwencji,
protestów i użytych argumentów w pismach wysłanych do Prezydenta PR, Premiera RP, Prezydenta
Miasta, Wojewody, polskich i unijnych parlamentarzystów, dyrekcji koncernu ArcelorMittal i innych
instytucji, pomimo zapewnień wparcia, nie przyniosło oczekiwanych przez pracowników krakowskiej
Huty rezultatów.
Cały czas byliśmy przekonywani przez Zarząd
ArcelorMittal Poland tylko o czasowym wstrzymaniu
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cyzje dotyczące dodatkowych obciążeń związanych
z ceną energii elektrycznej (opłata mocowa) również
przyczyniły się do takich, a nie do innych decyzji.
Publicznie przekazana przez Zarząd AMP informacja stanowi, iż decyzja o zakończeniu pracy
Zakładu Wielkie Piece i Stalownia, jest ostateczna.
Stojąc przed tym faktem hutnicza „Solidarność” zobowiązuje się do podejmowania wszelkich działań mających na celu ochronę pracowników Huty i hutniczych spółek. Wzywany Rząd
RP do podjęcia rozmów z właścicielami koncernu
ArcelorMittal. Z dniem 9 października br. wprowadzamy w strukturach naszego Związku POGOTOWIE STRAJKOWE. W obronie miejsc pracy
jesteśmy gotowi posunąć się poprzez różnego
rodzaju sprzeciw, aż do najostrzejszych form
protestu, ze strajkiem włącznie.
Przewodniczący Międzyzakładowej
Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność”
ArcelorMittal Poland S.A. – Kraków
Władysław Kielian
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Związek

SOLIDARNI
Z BIAŁORUSINAMI
Po sfałszowaniu wyników wyborów prezydenckich przez Aleksandra
Łukaszenkę w Mińsku, a następnie
w innych miastach u naszych sąsiadów wybuchły masowe protesty.
Wielu walczących Białorusinów trafia
od kilkunastu tygodni do więzień.
Mnóstwo osób jest rannych w wyniku
brutalnych działań służb wojskowych
oraz milicji. Są także przypadki utraty
życia. Nie dziwi zatem fakt, że „Solidarność” stara się udzielić im pomocy, mając w pamięci swoje zmagania
o wolność i niezależność.
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NSZZ „Solidarność”
bacznie obserwuje
sytuację na Białorusi
i wspiera naszych
sąsiadów walczących
o wolność –
szczególnie,
że lato 2020 r.
na Białorusi pod
wieloma względami
przypominało Polski
Sierpień 1980 r.

Fot. tysol.pl

Pomoc rzeczowa i finansowa
Już w sierpniu br. członkowie
Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”
okazali gest jedności z Białorusinami
podczas posiedzenia KK w miejscu
szczególnym – w Muzeum Żołn¬ierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL przy ul. Rakowieckiej
w Warszawie. Członkowie Komisji
Krajowej wraz z zaproszonymi gośćmi wykonali wspólne zdjęcia z biało-czerwono-białymi flagami Białorusi.
Również w sierpniu „Solidarność”
wysłała konwój humanitarny, a także
przekazała milion złotych na fundusz
pomocowy dla strajkujących pracowników na Białorusi.
– Dla „Solidarności” to sprawa jasna, jak i moment szczególny.
Dzieje się to w sierpniu, gdzie 40 lat

temu w tej Sali BHP robotnicy walczyli o to, by powołać wolne, niezależne
związki zawodowe. Dlatego jesteśmy
całym sercem z Białorusinami. 40 lat
temu to my potrzebowaliśmy pomocy, dziś to Białorusini potrzebują
wsparcia od nas. Na Komisji Krajowej […] przyjęliśmy stanowisko,
które wspiera wolną Białoruś, to było
dla nas bardzo ważne. W kolejnych
dniach widzimy, że protesty są coraz liczniejsze, że ludzi zamyka się
w więzieniach, że zwalnia się z pracy
działaczy związkowych, którzy stoją
na czele strajków – mówił Piotr Duda.
– Jesteśmy organizatorem konwoju. Są tam produkty spożywcze, to
co czujemy, że może się dzisiaj przydać w zakładach pracy w czasie strajku. Milion to kwota potrzebna dla
tych którzy tracą pracę, dla ich rodzin.
Chcemy wspomagać te rodziny, które

Zuzanna Pokuta
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stracą swoich żywicieli. Od tego jest związek
„Solidarność”, by w takich sytuacjach pomagać.
Nie mogliśmy sobie wymarzyć lepszego prezentu
na 40. rocznicę Porozumień Sierpniowych, niż
wolna i demokratyczna Białoruś – powiedział
Piotr Duda.
Europejskie związki zawodowe
z Białorusinami
Sytuację na Białorusi z zaniepokojeniem śledzi też Europejska Konfederacja Związków Zawodowych (EKZZ) i Paneuropejska Rada Regionalna
(PERC) MKZZ. EKZZ i PERC w sierpniu br. zażądały
natychmiastowego uwolnienia związkowców zatrzymanych za udział w pokojowych protestach
przeciwko sfałszowanym wyborom – w szczególności Mikołaja Zimina, byłego przewodniczącego
Białoruskiego Niezależnego Związku Zawodowego oraz Maksyma Seredy, przewodniczącego
UMTO – Niezależnego Związku Zawodowego
Górników.
W przyjętym stanowisku EKZZ i PERC potępiły przebieg wyborów (główni kandydaci opozycji
byli nękani i nie dopuszczono ich do rywalizacji,
podczas gdy dyktator Aleksander Łukaszenka –
sprawujący władzę od 1994 roku – został ogłoszony zwycięzcą, mimo wyraźnych dowodów, że
większość ludności głosowała przeciwko niemu);
użycie siły w celu stłumienia wszelkiego niezadowolenia ludzi, a także przeciwko pokojowo
nastawionym demonstrantom w całym kraju,
w tym aresztowania i zatrzymania obywateli;
blokadę Internetu i mediów, blokady dróg, zatrzymania i zastraszanie dziennikarzy w celu zahamowania przepływu informacji o sytuacji w kraju
oraz zapobieżeniu dyskusji publicznej i wszelkiej
zbiorowej reakcji na oszustwa wyborcze; oraz
prześladowanie pracowników, którzy w proteście
korzystają z przysługującego im prawa człowieka
do zawieszenia pracy.
EKZZ i PERC wezwały władze białoruskie
do: natychmiastowego zaprzestania stosowania
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przemocy, uwolnienia wszystkich aresztowanych
i uwięzionych demonstrantów oraz postawienia przed sądem wszystkich urzędników odpowiedzialnych za nadmierne użycie siły wobec
uczestników pokojowych demonstracji; podjęcia
dialogu z opozycją w celu rozpoczęcia nowego
procesu wyborczego, pod nadzorem komitetu
wyborczego, któremu mogą zaufać wszystkie
strony, w tym obserwatorzy międzynarodowi; zapewnienia szybkiego przywrócenia połączenia internetowego, odblokowania dróg i umożliwienia
dziennikarzom swobodnego wykonywania pracy
polegającej na informowaniu ludności o sytuacji
w kraju i poza nim.
Europejski ruch związkowy wspólnie wezwał
Unię Europejską do zwołania pilnego szczytu UE
w celu dokonania oceny działań władz białoruskich i przeglądu stosunków UE z Białorusią. Obejmuje to ponowne wprowadzenie proporcjonalnych sankcji za oszustwa wyborcze i przemoc, jak
również ponowne rozważenie współpracy z tym
krajem, w tym w ramach Partnerstwa Wschodniego. Należy również pilnie zająć się zwiększeniem wsparcia dla białoruskiego społeczeństwa
obywatelskiego – w tym niezależnych związków
zawodowych – oraz wstrzymaniem wszelkiego
wsparcia finansowego UE dla rządu i projektów
kontrolowanych przez państwo – w tym za pośrednictwem wielostronnych banków rozwoju.
EKZZ i PERC zadeklarowały, że wspierają
obywateli Białorusi, którzy jasno wyrazili swój
wybór i pragnienie zmian politycznych; niezależne związki zawodowe Białorusi, największy
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demokratyczny i niezależny ruch społeczeństwa
obywatelskiego; oraz pracowników, społeczeństwo obywatelskie i działaczy na rzecz praw
człowieka, którzy przyłączyli się do protestów
przeciwko przejęciu władzy przez państwo, oszustwom i tłumieniu wolności przez reżim.
Zbieramy środki
Zgodnie z obietnicą kolejnym krokiem NSZZ
„Solidarności” w ramach powołanego funduszu
pomocy „Solidarność z Białorusią” było rozpoczęcie zbiórki środków na konkretną pomoc dla
dzielnych strajkujących na Białorusi.
– Z wielkim niepokojem i troską obserwujemy rozwój wydarzeń na Białorusi. Aleksander
Łukaszenka wybrał drogę siłowej konfrontacji
i brutalnych pacyfikacji manifestujących swój
sprzeciw Białorusinów. Władza dopuszcza się
barbarzyńskiej przemocy i bestialskich okrucieństw, które nie mają żadnego racjonalnego
uzasadnienia poza desperacką obroną dyktatury.
Chcemy podzielić się z Wami naszym doświadczeniem z okresu walki z komunistyczną dyktaturą
– apelował do Białorusi Piotr Duda
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Numer konta bankowego, na które można wpłacać środki z dopiskiem „Wsparcie dla Białorusi”:
05 1020 1811 0000 0902 0138 8693
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Spotkania z opozycjonistami
7 września Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Piotr Duda udał się z wizytą do Mińska,
gdzie został zaproszony przez związkowców
z Białoruskiego Kongresu Demokratycznych
Związków Zawodowych. Przewodniczący „S”
spotkał się z liderem BKDZZ Aleksandrem Jaaroszukiem, a także wraz z ambasadorem Marcinem
Wojciechowskim oddał hołd śmiertelnej ofierze
protestów Aleksandrowi Tarajkowskiemu.
– Tak, jak przekazuje przewodniczący (Alaksandr Jaroszuk, stojący na czele Białoruskiego
Kongresu Demokratycznych Związków Zawodowych – PAP) to, co się już ruszyło, to już nikt nie
zatrzyma. Ta śnieżna kula ruszyła i nikt nie jest
w stanie ich zatrzymać – podzielił się wrażeniami
z pobytu szef „Solidarności”.

– Jeśli będzie potrzeba będziemy fundować
stypendia dla młodzieży, która studiuje w Polsce,
pomagać w wypoczynku dzieci, które ewentualnie przyjechałyby do nas z Białorusi – zapewnił.
9 września w Warszawie Piotr Duda spotkał
się także z kandydatką na prezydenta Białorusi
Swiatłaną Cichanouską, który przyjechała do Polski na zaproszenie NSZZ „Solidarność”. Przy okazji
wizyty Piotr Duda wręczył pani Cichanouskiej to
co najcenniejsze dla „Solidarności” – czyli logo
„Solidarności”.
– „Solidarność” jest z Białorusią! „Solidarność” jest z panią Cichanouską i z wszystkimi,
którzy walczą o wolną i demokratyczną Białoruś.
Na pamiątkę niech wam przyniesie szczęście.
Niech ten znak „Solidarności” znany na całym
świecie przyniesie wam szczęście, a wasze szczęście to wolne i demokratyczne wybory na Białorusi. I tego z całego serca jako szef „Solidarności”,
cała „Solidarność” i wszyscy Polacy życzymy –
powiedział Duda.
Liderka białoruskiej opozycji otrzymała też od
szefa „Solidarności” m.in. medal z wizerunkiem
Ojca Świętego Jana Pawła II i błogosławionego
księdza Jerzego Popiełuszki oraz monetę wydaną
przez Narodowy Bank Polski z okazji 40-lecia
„Solidarności”.
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PIELGRZYMKA
LUDZI PRACY

XXXVIII Pielgrzymka
Ludzi Pracy na
Jasną Górę odbyła
się w dniach 19-20
września 2020 r.
W jej trakcie Region
Małopolski przejął
replikę Krzyża
Nowohuckiego
oraz obraz Matki
Bożej Robotników
Solidarności, które
w najbliższym roku
będą odwiedzać
poszczególne parafie
w naszym regionie.

Głównym wydarzeniem drugiego dnia Pielgrzymki była uroczysta
msza św., której przewodniczył bp
Jan Wątroba, ordynariusz rzeszowski. Homilię wygłosił abp Adam Szal,
metropolita przemyski. Jak co roku,
przybyła rodzina ks. Jerzego Popiełuszki, inicjatora pielgrzymek.
Mszę św. poprzedziło wystąpienie przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotra Dudy.
Przewodniczący mówił m.in.: „Dziś
«Solidarność», my ludzie pracy, my
katolicy, musimy bronić krzyża poprzez modlitwę, ale także poprzez
dawanie świadectwa. Dlatego jesteśmy dzisiaj tutaj u Jasnogórskiej
Pani, aby modlić się w intencji ludzi
pracy, aby modlić się o bezpieczną
pracę, co szczególnie wybrzmiewa
teraz, w tej trudnej sytuacji pandemii
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koronawirusa, aby w zakładach pracy
nie było problemów z tą pandemią
– z tą zarazą – jak to wszyscy o niej
mówimy. Ale dzisiaj cieszmy się tą
kolejną pielgrzymką, tą piękną pogodą, tym że możemy się wspólnie
spotkać i modlić i tym, że mamy ten
wspaniały jubileusz 40-lecia”. Przewodniczący KK zganił partyjne spory, zapowiedział walkę o górnictwo
i energetykę węglową oraz miejsca
pracy w administracji publicznej.
Za wsparcie Kościoła w trudnym czasie zmagań o wolność Polski
i tworzenie związku podziękował
Piotr Duda, przewodniczący „Solidarności”: „To jest podziękowanie polskiemu Kościołowi za to, że w 1980 r.
otrzymywaliśmy schronienie, dzisiaj
Kościół potrzebuje tej «Solidarności»
i my musimy być jako związek zawodowy z nim i jesteśmy. Musimy być tą
wielką «Solidarnością» i bronić krzyża
poprzez modlitwę, poprzez dawanie
świadectwa”.
Ze szczytu jasnogórskiego przewodniczący związku wyraził także
jedność i solidarność z Białorusią, zapewniając o wsparciu tych, którzy dziś
upominają się o godność i wolność.
Podczas Pielgrzymki Region
Rzeszowski i Region „Ziemia Przemyska” przekazały Replikę Krzyża
Nowohuckiego oraz obraz Matki Bożej Robotników Solidarności Regio-
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nowi Małopolskiemu, który w przyszłym roku
przewodniczyć będzie jasnogórskiej modlitwie.
Obraz i Krzyż przez najbliższe 12 miesięcy będą
odwiedzać zaś małopolskie kościoły.
Pielgrzymka Ludzi Pracy odbywa się każdego
roku, w trzecią sobotę i niedzielę września. Po raz

pierwszy zorganizowana została w 1983 r. przez
błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszkę (19471984), patrona NSZZ „Solidarność”, dla robotników Huty „Warszawa”. Rok później uczestnicy
Pielgrzymki przybyli już z wielu rejonów Polski.

Peregrynacja Obrazu MB Robotniczej
30 września br. nastąpiło przewiezienie obrazu
Matki Bożej Robotników Solidarności i Pielgrzymek Ludzi Pracy z kościoła pw. Najświętszej Marii
Panny Królowej Polski w Tarnowie – Mościcach do
kościoła pw. bł. Karoliny Kózki.
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Fot. R. Musiał

Na mszy św. pojawiły się poczty sztandarowe
NSZZ „Solidarność” m.in. Grupy Azoty S.A., Zakładów
Mechanicznych, Tauronu , MPK i Wodociągów. O godz.
18.00 została odprawiona uroczysta msza św. pod
przewodnictwem ks. Stanisława Dutki, proboszcza
parafii p.w. błogosławionej Karoliny Kózkówny w Tarnowie oraz duszpasterza ludzi pracy z Tarnowa. Obraz
był transportowany w asyście konwoju Policji.
„Na rok Region Małopolski Wschodniej Duszpasterstwa Ludzi Pracy przejmuje przewodnictwo w tej
sztafecie, która obejmuje całą Polskę. Znaki peregrynujące przejęliśmy od Rzeszowa i Przemyśla. Po trwającej
rok peregrynacji znaki przekażemy w 2021 roku na
Jasnej Górze, w czasie Pielgrzymki Ludzi Pracy, kolejnemu regionowi NSZZ «Solidarność»” – informuje
ks. prał. Stanisław Dutka, przewodniczący zespołu
Duszpasterstwa Ludzi Pracy w diecezji tarnowskiej.
Peregrynację współorganizuje NSZZ „Solidarność”.
– To jest wydarzenie historyczne, bo swoją historię
ma ta ikona Matki Bożej, która przypomina, podobnie
jak i replika krzyża z Nowej Huty szereg wydarzeń
historycznych, zrywów wolnościowych i robotniczych
w najnowszej historii Polski, ale jest to też ważne
wydarzenie religijne – mówi Tadeusz Szumlański, przewodniczący tarnowskiej „Solidarności”.
„Peregrynacja ma charakter modlitewny. Prosimy
Boga o opiekę nad ludźmi pracy, o wsparcie w trudnych chwilach, o zachowanie etosu pracy, o sprawiedliwość. Ma też jednak peregrynacja także walor
formacyjny, bo te znaki są też pytaniem, na ile realizujemy szczytne ideały? Wreszcie to także lekcja historii.

Wielu nie pamięta tamtych czasów. W pamięci wielu
się zatarły wydarzenia, które doprowadziły do wolnej
Polski. Może warto przypomnieć sobie, odświeżyć,
a młodszych nauczyć? – pyta ks. prałat Stanisław
Dutka.
Inauguracja peregrynacji odbyła się w kościele
pw. bł. Karoliny w Tarnowie. Tu znaki będą przez tydzień, potem rozpoczną peregrynację po dekanatach,
ośrodkach pracowniczych, parafiach diecezji.
Krzyż to miniatura pomnika krzyża nowohuckiego,
który został ustawiony na miejscu krzyża, którego
w 1960 r. bronili mieszkańcy Nowej Huty. Obraz Matki
Bożej Robotniczej to ikona częstochowska z biało-czerwonym tłem i symbolicznym przedstawieniem
najważniejszych dat zrywów robotniczych. Została
namalowana w 1984 r. przez malarza Artura Chacieja.
Wykonał on trzy obrazy: jeden z nich otrzymał ks. Jerzy
Popiełuszko, drugi trafił do kościoła pw. św. Brygidy
w Gdańsku, a trzeci został przekazany klasztorowi na
Jasnej Górze. Od 2014 r. ten obraz peregrynuje po
całej Polsce.
Informacje na temat peregrynacji obrazu w Małopolsce będą na bieżąco umieszczane na stronie www.
soildarnosc.krakow.pl
Zuzanna Pokuta
INFORMACYJNY
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PIĘKNE WIDOKI
Z „SOLIDARNOŚCIĄ”

Fot. tysol.pl

Już po raz szesnasty
członkowie
i sympatycy
„Solidarności”
z Małopolski spotkali
się na Groniu
św. Jana Pawła II
w Beskidzie Małym,
by pomodlić się
za „Solidarność”
i Ojczyznę.

Pielgrzymki organizowane przez
wadowicką „Solidarność” na Groń
św. Jana Pawła II zostały zapoczątkowane w 2005 roku przez Zdzisława Szczura. Groń, leżący nieopodal
Leskowca był przez wiele lat jednym
z ulubionych celów wędrówek górskich Karola Wojtyły. Dziś jest to jeden z bardziej popularnych szczytów
Beskidu, do którego można wędrować szlakami z Wadowic, Ponikwi,
Krzeszowa, Andrychowa, Gorzenia,
Tarnawy i Rzyk. W 1995 roku na
Groniu powstała kaplica pw. Matki
Bożej Królowej Gór, stanowiąca dar
turystów dla Ojca Świętego Jana
Pawła II. W 2005 r. na ścianie kaplicy odsłonięto tablicę ufundowaną
przez „Solidarność” Ziemi Wadowickiej w 25. rocznicę powstania NSZZ
„Solidarność”.

Członkowie „Solidarności” spotkali się na szczycie 27 września br.
Wzięli udział w mszy św. odprawionej przez o. Leszka Stańczewskiego,
przeora klasztoru oo. Karmelitów
w Wadowicach. W trakcie kazania
o. Przeor nawiązywał do historii „Solidarności”, wskazując na jej historyczną rolę w zmienianiu polskiego
społeczeństwa. Apelował również
o to, by te tradycje i idee przekazywać kolejnym pokoleniom, bo to
zapewni im trwałość. Oprawę muzyczną mszy św. zapewnił Grzegorz
Kowalski, a w nabożeństwie wzięły
udział liczne poczty sztandarowe: Zarządu Regionu, Ziemi Wadowickiej,
kolejarzy oraz organizacji związkowych z powiatów wadowickiego
i dębickiego.
Po mszy św. wiceprzewodniczący
ZR Adam Gliksman, były przewodniczący wadowickiej „Solidarności”
Zdzisław Szczur i obecny przewodniczący oddziału Jan Kraska złożyli
kwiaty pod znajdującym się na Groniu pomnikiem św. Jana Pawła II,
a wszyscy zgromadzeni odśpiewali
hymn „Solidarności”.
Po oficjalnej części była okazja
do spotkania i kosztowania specjałów
serwowanych w schronisku oraz podziwiania wyjątkowo pięknych tego
dnia beskidzkich widoków.
majlech
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strzem Bartoszem Kalińskim, Stowarzyszenie Passionart, a także Region Małopolski NSZZ „Solidarność”.
Zuzanna Pokuta

Fot. IPN Kraków

40. rocznica podpisania
Porozumień Sierpniowych w Gorlicach

Jubileuszowy koncert w Wadowicach
6 września br. w Wadowicach odbył się koncert
z okazji rocznicy podpisania porozumień sierpniowych,
podczas którego Przewodniczący Zarządu Regionu
Małopolska NSZZ „Solidarność” Wojciech Grzeszek
oraz Wiceprzewodniczący Adam Gliksman wręczyli
zasłużonym działaczom „Solidarności” medale z okazji
40. rocznicy powstania związku. Uhonorowani zostali
Stanisława Wodyńska, Zdzisław Szczur, Jan Nowak
oraz Wiesław Pyzio.
Po rozpoczęciu gali utworem „Myśląc Ojczyzna”
do słów św. Jana Pawła II, dyrektor krakowskiego IPN
dr hab. Filip Musiał przywitał publiczność. – Ten koncert nie mógł nie odbyć się tu, w rodzinnym mieście
Jana Pawła II, miejscu, które nierozerwalnie łączy się
z pielgrzymką w 1979 roku, z genezą Sierpnia ’80 –
powiedział.
Podczas koncertu muzycy Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie pod batutą Janusza
Wierzgacza wykonali takie utwory jak „Arka”, „A my
nie chcemy uciekać stąd”, „Tango na głos, orkiestrę
i jeszcze jeden głos”. Wybrzmiały również trzy utwory
napisane specjalnie na tę okazję – „Piosenka dla syna”,
„Nadejdą jeszcze takie czasy” i „Modlitwa do Matki
Bożej Miłości”.
Usłyszeliśmy również solistów: Katarzynę Guran
oraz Macieja Drużkowskiego. Ponadto wystąpili: Witold Góral (gitary), Paweł Kuźmicz (gitara basowa)
i Seweryn Piętka (perkusja). Autorem symfonicznych
aranżacji piosenek oraz utworów patriotycznych był
Marek Pawełek. Koncert poprowadziła Katarzyna Coufał-Lenczowska. Pieśni przeplatane były narracjami,
które wygłosił Wojciech Trela.
Organizatorami koncertu byli: Oddział IPN w Krakowie, Urząd Miejski w Wadowicach wraz z burmipaździernik 2020

SERWIS

W Gorlicach 6 września 2020 r. obchodzono jubileusz 40. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych. Tradycyjnie w tym dniu członkowie i sympatycy
„Solidarności”, osoby internowane oraz przedstawiciele samorządów wzięli udział w uroczystej mszy
św. w Bazylice Mniejszej. Msza została odprawiona
w intencji Ojczyzny i NSZZ „Solidarność” pod przewodnictwem księdza dziekana Stanisława Ruszela.
W homilii ksiądz przypomniał, jak czterdzieści lat
temu przedstawiciele „Solidarności” wręczyli 21 postulatów rządowi. Społeczeństwu nie tylko zależało
na obniżce cen żywności, ale przede wszystkim żądali
prawa do godności i wolności krzyża. Ludzie, którzy
wywalczyli dla nas tę wolność, obecnie otrzymują
najniższe emerytury. Do dzisiejszego dnia nie podziękowano im za to, ani nie przeproszono. Wspomniał
też o walce z kościołem i krzyżem w tamtych czasach.
Teraz również trwa walka, ale prowadzona jest innymi
metodami. Nawiązał do obecnej sytuacji związanej
z profanacją krzyża w Warszawie przez środowisko
LGBT. Podziękował „Solidarności” za odwagę i ochronę życia poczętego. Przypomniał, że to dzięki „Solidarności” powstał Dom Samotnej Matki na Ukrainie.
Dla obecnej „Solidarności” wciąż ważne są te same
wartości, jak czterdzieści lat temu. Są to: rodzina,
małżeństwo, życie, kościół i należy je pielęgnować.
Po mszy św. uczestnicy na czele z pocztami sztandarowymi KM NSZZ „Solidarność” Glinik, Duszpaster-
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stwa Ludzi Pracy, Międzyszkolnej Komisji Pracowników
Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” oraz Miasta
Gorlice przeszli pod pomnik Papieża Jana Pawła II na
Palcu Kościelnym, gdzie przedstawiciele „Solidarności” złożyli kwiaty. Następnie przemaszerowano na
Cmentarz Parafialny. Tam pod tablicą upamiętniającą
błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszkę symboliczne wiązanki kwiatów złożyli członkowie „Solidarności”, Radna Województwa Małopolskiego Jadwiga
Wójtowicz, Wicestarosta Stanisław Kaszyk, w imieniu
Burmistrza Miasta Gorlice – Sekretarz Daniel Janeczek.
Prowadzący uroczystość Krzysztof Kotowicz
w swoim przemówieniu przypomniał powstanie
i działalność „Solidarności” na terenie Ziemi Gorlickiej,
a ksiądz dziekan Stanisław Ruszel odmówił modlitwę
za Ojczyznę i zmarłych działaczy „Solidarności”.

Otwarcie wystawy „Droga ku wolności”
w Krakowie
9 września br. na Dworcu Głównym w Krakowie
Przewodniczący Wojciech Grzeszek wraz z Prezydium
Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”
otworzył wystawę „Droga ku wolności”. Wystawa
w komiksowym ujęciu przedstawia historię Polski
walczącej o wolność. „Takich nowatorskich pomysłów
trzeba nam więcej na 40-lecie powstania Solidarności” – mówił Wojciech Grzeszek. „Forma tej wystawy,
forma przekazu jest nowotarska, skierowana głównie
do młodego pokolenia, a nam zależy na znalezieniu
więzi z młodymi ludźmi, którzy tamtych czasów nie
pamiętają”.
Na planszach zostały przedstawione historyczne
wydarzenia, takie jak wybór Karola Wojtyły na papieża,
zryw w Stoczni Gdańskiej w 1980 roku, stan wojenny,

pacyfikacja kopalni „Wujek”, śmierć ks. Jerzego Popiełuszki i wybory w 1989. Ekspozycję „Droga ku wolności” przygotował z okazji 40-lecia NSZZ „Solidarność”
„Tygodnik Solidarność” we współpracy z Narodowym
Centrum Kultury i partnerem strategicznym PKP SA.
Autorem plansz jest Krzysztof Brynecki – rysownik
i projektant licznych okładek tygodnika, a autorem
scenariusza wystawy – dziennikarz Mateusz Kosiński.
Opisy zostały przygotowane po polsku i angielsku.
„Uważamy, że nie tylko teksty, książki i opracowania naukowe są ważne, ale też przekaz popkulturowy,
który może zainteresować osoby starsze, a przede
wszystkim młodzież, która powinna wiedzieć, jak doszliśmy w Polsce do wolności. Z tego powodu wybraliśmy formę komiksową” – powiedział PAP Konrad
Wernicki z „Tygodnika Solidarność”.
„Taka właśnie forma ma przybliżyć historię Polski
i walkę o niepodległość w przystępny, popkulturowy
sposób. To bardzo dobry pomysł, ponieważ pokazuję
trudną, skomplikowaną historię w prosty i atrakcyjny
sposób, dzięki czemu wystawa może trafić do młodszego pokolenia. Jestem przekonana, że ekspozycja
na dworcu w Krakowie będzie cieszyć się olbrzymią
popularnością” – przemawiała podczas otwarcia Violetta Szumilak, dyrektor PKP S.A. Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie. „Nasze dworce
to unikatowa przestrzeń na prezentację tego rodzaju
projektów. Z naszych doświadczeń wynika, że wiele
osób w oczekiwaniu na pociąg ogląda te ekspozycje.
Niniejsza wystawa i jej tematyka jest niezwykle bliska
nam – kolejarzom. Pracownicy kolei brali bowiem czynny udział w walce o suwerenność Polski” – podkreślała
Violetta Szumilak.
Zuzanna Pokuta

Nowy Sącz: 31. Międzynarodowy Wyścig
Kolarski „Solidarności” i Olimpijczyków

Fot. Z. Pokuta

10 września br. Nowy Sącz gościł 31. Międzynarodowy Wyścig Kolarski „Solidarności” i Olimpijczyków.
Metę drugiego etap Wyścigu z Krosna do Nowego
Sącza zlokalizowano przy hali sportowej na ulicy Nadbrzeżnej. Kolarze mieli do pokonania 160-kilometrową
trasę, która wiodła przez górzyste tereny – Ropską
Górę, Mochnaczkę Wyżną i Niżną oraz Krzyżówkę.
Zwycięzcą etapu został Niemiec Michel Aschenbrenner. Drugie miejsce zajął mistrz Polski Stanisław
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40. rocznica strajku okupacyjnego
w WPK w Nowym Sączu

Aniołkowski (CCC Development Team), a trzecie
Sylwester Janiszewski (Voster ATS Team). Stanisław
Aniołkowski został jednocześnie liderem klasyfikacji
generalnej. Etap ukończyło 131 zawodników.
Wydarzenie zostało poprzedzone rozgrywanym
tradycyjnie przy okazji Międzynarodowego Wyścigu
Kolarskiego „Solidarności” i Olimpijczyków, już 12.
Mini Wyścigiem Kolarskim „Solidarności” dla dzieci,
który sprawił wiele radości młodym kolarzom. Trzech
najlepszych w każdej kategorii dziewcząt i chłopców
otrzymało nagrody rzeczowe, a każdy z uczestników
dyplom potwierdzający uczestnictwo w Wyścigu.
Po zakończeniu etapu Krosno – Nowy Sącz odbyła się ceremonia dekoracji najlepszych zawodników drugiego etapu oraz liderów poszczególnych
klasyfikacji. Dekoracji zawodników dokonywali m.in.
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Wyścigu
Waldemar Krenc, słynny kolarz szosowy, dwukrotny
olimpijczyk i medalista mistrzostw świata w 1989 r.
i igrzysk olimpijskich w 1988 r. Marek Leśniewski oraz
Kierownik Sądeckiego Oddziału Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” Krzysztof Kotowicz. Waldemar
Krenc przekazał także specjalne podziękowanie dla
Prezydenta Miasta Nowego Sącza Ludomira Handzla
oraz dla przewodniczącego Regionu Małopolskiego
NSZZ „Solidarność” Wojciecha Grzeszka.
Organizatorem Międzynarodowego Wyścigu
Kolarskiego „Solidarności” i Olimpijczyków jest NSZZ
„Solidarność” Regionu Łódzkiego przy współpracy
z Towarzystwem Olimpijczyków Polskich i Regionami
NSZZ „Solidarność” oraz władzami miast, przez które
wyścig przejeżdża.
Grażyna Święs
październik 2020

SERWIS

10 września 2020 r. w Miejskim Przedsiębiorstwie
Komunikacyjnym Sp. z o.o. w Nowym Sączu z inicjatywy Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy MPK
Sp. z o.o. obchodzono 40. rocznicę strajku okupacyjnego, który rozpoczął się 10 września 1980 roku
w związku z niewywiązywaniem się władz Nowego Sącza z obietnic realizacji postulatów pracowników WPK.
Uroczystość miała miejsce przed budynkiem MPK
przed obeliskiem z tablicą upamiętniającą strajk załogi
WPK, postawionym w 1981 r. w jego pierwszą rocznicę. Przewodniczący Komisji Zakładowej Wojciech
Zygmunt przypomniał wydarzenia, które miały miejsce
40 lat temu: „27 sierpnia 1980 roku autobusy Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Nowym Sączu (obecnie MPK Spółka z o.o.) nie wyjechały
na trasy. Czterogodzinny strajk kierowców, podczas
którego wysunięto postulaty ekonomiczne i socjalne
był pierwszym na Sądecczyźnie. Organizatorami strajku
w sierpniu 1980 r. byli m.in. Jerzy Wyskiel i Tadeusz
Jung. Władze administracyjne i partyjne zobowiązały
się do rozpatrzenia przedłożonych postulatów i udzielenia załodze WPK odpowiedzi do 10 września 1980 r.
W związku z niewywiązaniem się władz Nowego Sącza z obietnic ogłoszono 10 września bezterminowy
strajk, w którym wzięło udział około 400 pracowników.
W skład Komitetu Strajkowego weszli: Jerzy Wyskiel
(przewodniczący), Tadeusz Jung, Stanisław Jurczak,
Władysław Hejmej i Mieczysław Wójtowicz oraz przedstawiciele oddziału WPK w Gorlicach i Limanowej.
Strajkujący przedstawili 12 postulatów, a później, już
w trakcie trwania rozmów, dopisano trzynasty postulat,
dotyczący odwołania ze stanowiska wojewody nowosądeckiego Lecha Bafii”. Komitet Strajkowy tworzyli:
Przewodniczący Jerzy Wyskiel, Członkowie: Tadeusz
Jung, Stanisław Jurczak, Władysław Hejmej, Mieczysław Wójtowicz, Edward Wójcik, Stanisław Kędroń,
Stanisław Szufa, Adam Janik.
Strajk trwał do 14 września 1980 roku i zakończył
się podpisaniem przez władze porozumienia, w którym
zobowiązały się do realizacji postulatów strajkujących.
15 września autobusy wyjechały z zajezdni. Tablica
upamiętniająca te wydarzenia nosi napis: „W dniach
10-14 września 1980 r. załoga WPK jako pierwsza
w województwie nowosądeckim podjęła strajk okuINFORMACYJNY
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dent Miasta Ludomir Handzel złożyli wiązanki kwiatów
pod tablicą upamiętniającą strajk.
Podczas okolicznościowego spotkania przewodniczący Komisji Zakładowej Wojciech Zygmunt oraz szef
Oddziału Krzysztof Kotowicz wręczyli osobom szczególnie zasłużonym dla „Solidarności” pamiątkowe medale
40-lecia NSZZ „Solidarność”. Medale otrzymali – Jerzy
Wyskiel, Tadeusz Jung, Władysława Podmańska, Mieczysław Wójtowicz oraz Andrzej Szkaradek.
Grażyna Święs

Spotkanie MKZ po 40 latach
15 września 2020 r. w pobliżu budynku przy
ul. Karmelickiej miało miejsce sympatyczne spotkanie
członków MKZ Kraków. 15 września 1980 r. w Sali
Teatralnej im. Lenina przedstawiciele NSZZ z Krakowa
powołali wspólne przedstawicielstwo, czyli Międzyzakładowy Komitet Założycielski Kraków. Był to zalążek przyszłego Zarządu Regionu Małopolska NSZZ
„Solidarność”.
Jego pierwsza siedziba mieściła się w wówczas
zaniedbanej kamienicy, która dzięki „Solidarności” stała
się bijącym sercem w centrum Krakowa. W niewielkim
lokalu pojawiały się tysiące Polaków chcących założyć
nowe związki zawodowe, wesprzeć rodzącą się „Solidarność”, a także podzielić się swoimi problemami
i troskami. W skład pierwszego MKZ weszło 17 osób,
wśród nich Adam Kramarczyk, wówczas skarbnik MKZ,
który 40 lat później otworzył uroczystość: „Z dużym
wzruszeniem wracam myślami do września 1980 r. gdy
wszyscy byliśmy młodzi, silni i pełni zapału” – wspomniał Adam Kramarczyk oraz przypomniał nazwiska
członków MKZ, którzy już od nas odeszli.
Na spotkaniu MKZ pojawili się członkowie: Adam
Kramarczyk, Józef Lassota, Ryszard Majdzik, Piotr Ma-
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pacyjny protestując przeciwko nadużyciom władz
i żądając poprawy warunków bytu. Dla uczczenia
pamięci tamtych dni i ku przestrodze władzy tablicę
tą wmurowano. Wrzesień 1981. Komisja Zakładowa
NSZZ „Solidarność”.
Szef Oddziału Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” Krzysztof Kotowicz w swoim przemówieniu
podkreślił rolę załogi WPK: „Patrząc na korzenie «Solidarności» należy cofnąć się co najmniej do okresu
II wojny światowej, do żołnierzy AK, do żołnierzy
wyklętych – wolę nazwę niezłomnych, następnie były
zrywy robotnicze 1956, 1970, 1976, aż nadszedł rok
1980. To z tego pnia wyrosła «Solidarność». Dziękuję
wszystkim organizatorom i uczestnikom strajku WPK
40 lat temu, które rozlały się na całe dawne województwo nowosądeckie. Dzięki Waszej postawie wtedy, dziś
Związek Zawodowy «Solidarność» ma 40 lat. Dziękuję
wszystkim członkom «Solidarności» WPK za kultywowanie działalności Związku przez te wszystkie lata,
aż do chwili obecnej. Dziękuję Komisji Zakładowej na
czele z przewodniczącym Wojciechem Zygmuntem za
organizację dzisiejszej uroczystości”.
Jerzy Wyskiel przypominając strajk przybliżył atmosferę tamtych dni i próby złamania strajkującej
załogi przez ówczesne władze. Słowa do uczestników
uroczystości skierował także prezydent miasta Nowego
Sącza Ludomir Handzel oraz proboszcz Parafii Matki
Bożej Niepokalanej ks. Czesław Paszyński. „Chciałem
pochylić czoła przed tymi, którzy właśnie ten potężny
ruch społeczny 40 lat temu uruchamiali. Cieszę się, że
są z nami legendy «Solidarności». Mam nadzieję, że
przed nami tylko lata spokojne, lata rozwoju” – powiedział Prezydent.
„Ten strajk przeważył ostateczne, że po wielu,
wielu latach pukania i klamkowania, ostatecznie władza wydała pozwolenie na budowę kościoła i powstała
parafia. Duszpasterstwo już od lat 60. przy Białym
Klasztorze było, ale to dopiero w 80 roku to mogło się
spełnić...” – powiedział ksiądz Paszyński. Nawiązał
również do potrzeby angażowania się „Solidarności”
w ważne sprawy społeczne i ideologiczne w czasach
obecnych.
Następnie przedstawiciele Komisji Zakładowej
NSZZ „S” przy MPK Sp. z o.o., przedstawiciele strajkującej w 1980 r. załogi, kierownik Oddziału RM Krzysztof
Kotowicz wraz z Andrzejem Szkaradkiem oraz prezy-
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Uroczystość w Muzeum Armii Krajowej
w Krakowie
W dniu 18 września 2020 r. na terenie Muzeum
Armii Krajowej w Krakowie odbyło się uroczyste
spotkanie z okazji 40-lecia powstania Niezależnego
Zrzeszenia Studentów, zorganizowane przez Stowarzyszenie NZS 1980, Urząd do Spraw Kombatantów,
Instytut Pamięci Narodowej, Archidiecezję Krakowską,
Małopolski Urząd Wojewódzki i Marszałkowski, Region Małopolski i Stowarzyszenie Passionart. Wśród
zaproszonych gości byli m.in. b. Minister Jacek Czaputowicz, Prezes Urzędu ds. Kombatantów i Osób
Represjonowanych Jan Kasprzyk, Prezes IPN Jarosław
Szarek, Wicewojewoda Małopolski Zbigniew Starzec,
Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Edwarda Czesak, Przewodniczący ZR Małopolskiego NSZZ
„Solidarność” Wojciech Grzeszek, Wiceprzewodniczący
Komisji Krajowej Jerzy Jaworski i wielu innych. Spotkanie prowadził Adam Kalita – Prezes Stowarzyszenia
NZS 1980.
Mówcy zwracali uwagę na rolę, jaką odegrało
Niezależne Zrzeszenie Studentów zarówno w 1980 r.,
jak i w okresie późniejszym – mówili o tym m.in. Jacek Czaputowicz oraz inni mówcy. Przewodniczący ZR
Wojciech Grzeszek zwrócił uwagę, że to właśnie NZS
stanowił zaplecze intelektualne dla wielkiego zrywu
robotników, a także dostarczał kadr do nowo tworzącej
się rzeczywistości.
Jerzy Jaworski odczytał list od Przewodniczącego
KK Piotra Dudy i podzielił się własnymi refleksjami
z tamtego okresu. Podczas wydarzenia wręczono wiele
odznaczeń pamiątkowych i medali okolicznościowych.
Odznaczenia z imieniem Prezydenta Andrzeja Dudy
wręczał Prezes IPN – Jarosław Szarek. Uroczystość
zakończył koncert pieśni nawiązujących do minionych
lat, ale także czasów współczesnych.
Wojciech Grzeszek
październik 2020
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Fot. Z. Pokuta

rzec i inni działacze z późniejszych lat: Edward Nowak, Tadeusz Syryjczyk, Krzysztof Goerlich, Krzysztof
Pachoński. Przewodniczący ZR Małopolski Wojciech
Grzeszek wraz z Wiceprzewodniczącym Adamem
Gliksmanem oraz inni uczestnicy złożyli wieńce pod
tablicą upamiętniającą miejsce pierwszej siedziby MKZ
w Krakowie.
Zuzanna Pokuta

Wręczenie Krzyży Wolności i Solidarności
21 września br. w imieniu Prezydenta RP Prezes
IPN dr Jarosław Szarek odznaczył zasłużonych działaczy
opozycji antykomunistycznej. Na uroczystości w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa w Krzysztoforach
pojawili się również Przewodniczący ZR Małopolskiego
Wojciech Grzeszek, Dyrektor IPN oddział w Krakowie
dr hab. Filip Musiał i Wicewojewoda Małopolski Józef
Leśniak.
– Powiem z nie ukrywaną satysfakcją, że Instytut
Pamięci Narodowej i Małopolska „Solidarność” przed
laty zabiegali o powstanie Krzyża Wolności i Solidarności, nie było łatwo, ale właśnie dlatego dzisiaj Prezes
Szarek może wręczać Państwu te unikatowe wyróżnienia. Jesteśmy w roku 40-lecia NSZZ „Solidarności”,
w którym miało być uroczyście i wspaniale, ale myślę,
że i tak w naszych sercach ta atmosfera jest. Przyszło
mi na myśl, że również na naszych medalach z okazji Jubileuszu „Solidarności” widnieje napis „Polsce
potrzeba ludzi sumienia” – są to słowa papieża Jana
Pawła II. Uważam, że „ludzi sumienia” potrzeba Polsce
teraz, jak i potrzeba było wtedy, gdy te przemiany zachodziły, a Państwo byli właśnie takimi ludźmi – mówił
Przewodniczący Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ
„Solidarność” Wojciech Grzeszek.
Lista odznaczonych (podajemy wyłącznie nazwiska osób, które wyraziły zgodę na publikację danych): Jacek Antoni ADAMCZYK, Aleksander Wojciech
BRAŚ, Adam Marek CHRZĄSTEK, Wincenty Kazimierz
CIEŚLEWICZ, Andrzej Kazimierz FISCHER, Anna Krystyna FISCHER-ROKOSZ, Janina Agnieszka GRAMATYKA-ŁUCZKIEWICZ, Grzegorz Kajetan ŁUCZKIEWICZ,
Krzysztof Romuald HEILMAN, Agnieszka Małgorzata
KRAWIŃSKA, Leszek Tadeusz KRZYWDA, Wiesław Piotr
KURCZYCH, o. Józef MOŃKO OFMCap, Anna MałgoINFORMACYJNY

13

Z Regionu
rzata POLKOWSKA, Ryszard Franciszek RAJCA, Marian
Józef RYBA, Marcin Tomasz ŚLĘZAK, Grażyna Maria
ŚWIĘS, Artur Paweł THEN, Barbara Maria TWARDZIK,
Piotr Marcin ZAWIŚLAK. Odznaczeni pośmiertnie: Marta Maria BILSKA-KUBACKA, Joanna Katarzyna BRYJAK,
Anna HLEBOWICZ, Jerzy HLEBOWICZ, Janusz KOTARBA.
Zuzanna Pokuta

Morawica: 100. rocznica zwycięstwa
nad bolszewikami w bitwie warszawskiej

Fot. Z. Garlicki

W dniu 27 września 2020 r. w Morawicy w parafii
ks. Władysława Palmowskiego odbyło się odsłonięcie
dwóch tablic poświęconych bohaterom bitwy warszawskiej i wydarzeniom sprzed stu lat. Po uroczystej
mszy św. zebrani udali się pod historyczny mur, na
którym znajduje się już wiele tablic związanych z naszą
najnowszą historią.
Te wyjątkowe symbole dołączyły do innych pamiątek stanowiących „Wzgórze Pamięci Narodowej”,
które powstaje dzięki wieloletnim staraniom ks. Władysława Palmowskiego, mieszkańców Morawicy oraz
władz wojewódzkich i samorządowych wspomagających przedsięwzięcia proboszcza Morawicy. W imieniu
Małopolskiej „Solidarności” kwiaty pod tablicą złożył
Przewodniczący ZR Wojciech Grzeszek. Po uroczystości
w salce przykościelnej odbyło się spotkanie z prof. Andrzejem Nowakiem, który przedstawił chrześcijańskie
korzenie Polski w przekroju wieloletnim, ale także ze
szczegółami odniósł się do historii bitwy warszawskiej. Wykład spotkał się z dużym zainteresowaniem
zebranych i po jego zakończeniu profesor dostał szereg
pytań odnoszących się nie tylko do historii, ale i do
bieżących wydarzeń politycznych.
Wojciech Grzeszek
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Józef Jungiewicz
pośmiertnie Honorowym Obywatelem
Gminy Łososina Dolna
W dniu 30 września 2020 roku na XVIII uroczystej
Sesji Rady Gminy w Łososinie Dolnej pośmiertnie nadano Józefowi Jungiewiczowi tytuł „Honorowy Obywatel
Gminy Łososina Dolna”. Uhonorowany był wielkim
społecznikiem, ale dla nas przede wszystkim Człowiekiem „Solidarności”. Na uroczystą sesję przybyła
rodzina śp. Józefa Jungiewicza oraz wielu zaproszonych gości, m.in.: działacz NSZZ „Solidarność” Andrzej
Szkaradek oraz szef Oddziału Regionu Małopolskiego
NSZZ „Solidarność” Krzysztof Kotowicz.
Józef Jungiewicz (1936-2015) w 1980 roku zaangażował się w tworzenie NSZZ „Solidarność” w Sądeckich Zakładach Elektro-Węglowych w Nowym Sącza,
najpierw jako zastępca przewodniczącego w Komitecie Założycielskim „Solidarności”, a ostatecznie jako
przewodniczący Komisji Zakładowej. W dniach od
9 do 11 stycznia 1981 roku współorganizował głośny strajk okupacyjny w nowosądeckim ratuszu. Był
delegatem na I Walny Zjazd Delegatów Regionu Małopolska w Tarnowie oraz na I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” w 1981 roku, został wybrany
na członka Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Po
wprowadzeniu stanu wojennego internowany. Działacz
podziemnych struktur „Solidarności”. Poseł na Sejm
PRL w latach 1989-1991. W latach 1992-1993 był
pierwszym niekomunistycznym wojewodą nowosądeckim. Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski oraz pośmiertnie Krzyżem Wolności
i Solidarności.
Krzysztof Kotowicz
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Sonda „Serwisu”

Co dla „Solidarności” oznacza jubileusz 40-lecia powstania związku?
istym drogowskazem w codziennej pracy związkowej.
Dzisiejsze czasy wiele różnią się od tych
sprzed 40 lat, ale wartości i idee pozostały te
same. Nadal potrzeba Niezależnego Samorządnego
Związku Zawodowego „Solidarność” twardo stojącego przy wolności, ale przede wszystkim przy
prawach człowieka i pracownika, nadal potrzeba
związku dążącego do ciągłej poprawy jakości pracy
i życia, walczącego o sprawiedliwość społeczną.
NSZZ „Solidarność” opierając się na społecznej
nauce Kościoła, opowiadał się za prawdą, przeciwstawiając się kłamstwu, egoizmowi oraz moralnemu relatywizmowi. Zawsze podkreślał nadrzędną
wartość godności człowieka. Na takim 40-letnim
fundamencie wartości powinien budować obecną
rzeczywistość i dalszą przyszłość.
Barbara Wiśniewska-Bodzioch, Sekretarz Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność
„TAURON Kraków
Przez minione 40 lat NSZZ „Solidarność” wpisał się trwale w historię Polski i naszych zakładów
pracy, nie tylko ze względu na skutki, jakie wywołało powstanie związku, ale przede wszystkim
z uwagi na jego charakter i wzór społecznego
działania. Ten czas był nadzwyczaj bogaty w nasze
marzenia i nadzieje, wzloty i upadki i wreszcie
w cierpienia i słabości. Ten czas to wydarzenia
radosne i smutne, doniosłe i zwyczajne. Jednak
przez 40 lat zdołaliśmy wytrwać i pozostać wierni
wartościom, które powołały NSZZ „Solidarność”
do życia.
„Solidarność” zrodziła się z troski o człowieka, o jego potrzeby duchowe, materialne, a także
z poczucia wielkiej odpowiedzialności za wspólne
dobro. „Trzeba, aby wasz związek otwarcie występował w obronie ludzi pracy, którym pracodawcy
odmawiają prawa głosu, prawa sprzeciwu wobec
zjawisk urągających podstawowym prawom pracownika”. Te słowa Jana Pawła II skierowane do
NSZZ „Solidarność” były i nadal są dla mnie swopaździernik 2020
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Tadeusz Szumlański, Przewodniczący Komisji
Przedsiębiorstwa NSZZ „Solidarność” w Grupie
Azoty SA w Tarnowie-Mościach, członek Komisji
Krajowej NSZZ „Solidarność”
To, że związek jest i nieustannie trwa przez 40
lat, to ewenement w Polsce, a pewnie i nie tylko.
Według mnie NSZZ „Solidarność” po tylu latach
wciąż ma się dobrze i broni interesów pracowniczych. To podsumowanie ciężkiej pracy wszystkich członków związku i czuję ogromną satysfakcję
z tego, co do tej pory osiągnęliśmy. Jestem dumny,
że należę do NSZZ „Solidarność” i jubileusz znaczy
dla mnie bardzo wiele.
Zebrała: Zuzanna Pokuta
INFORMACYJNY
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