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OSTATNIE POŻEGNANIE
ŚP. WOJCIECHA
GRZESZKA

sierpień 2021

darczego i społecznego Małopolski.
Był długoletnim przewodniczącym
zarządu regionu NSZZ „Solidarność”
oraz radnym i wiceprzewodniczącym
sejmiku wojewódzkiego. Aktywnie
działał na rzecz ochrony praw pracowników i miejsc pracy w przedsiębiorstwach krakowskich i małopolskich. Angażował się w sprawy
dotyczące rodziny i opieki zdrowotnej. Zawsze wierny ideałom Sierpnia, dbał również o pielęgnowanie
pamięci o pokojowej rewolucji „Solidarności” i przełomowym dla dziejów
Polski pontyfikacie św. Jana Pawła II.
– Pozostanie na zawsze w naszej pamięci jako człowiek całkowicie oddany służbie dla dobra wspólnego. Poczytuję sobie za zaszczyt,
że wszystkie Jego wybitne zasługi

SERWIS

Fot. Z. Galicki

W ostatniej drodze towarzyszyli
Wojciechowi Grzeszkowi członkowie związku z całej Polski, delegaci
z różnych regionów, przedstawiciele
organizacji związkowych i organizacji społecznych, w których działał
śp. Wojciech Grzeszek. Na uroczystości pogrzebowe przybyły także liczne
poczty sztandarowe. Mszę św. poprowadził abp Marek Jędraszewski,
a na cmentarzu modlitwę odmówił
ks. Władysław Palmowski. Na miejscu
spoczynku pożegnali go m.in. Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ
„Solidarność” Piotr Duda, Wojewoda
Małopolski Łukasz Kmita, Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Jan Duda, Wiceprzewodniczący Regionu Małopolskiego NSZZ
„Solidarność” Adam Gliksman oraz
Dyrektor IPN Oddział w Krakowie dr
hab. Filip Musiał, który odczytał list
od Prezesa IPN dr. Jarosława Szarka.
– Ze smutkiem przyjąłem wiadomość o odejściu Wojciecha Grzeszka.
Łączę się z Państwem, po raz ostatni żegnając działacza związkowego
i samorządowego ogromnie zasłużonego dla społeczności Małopolski
– rozpoczął w imieniu Prezydenta Andrzeja Dudy minister Jacek Kolarski.
– W wolnej Rzeczpospolitej położył
wielkie zasługi dla rozwoju gospo-

Uroczystości
pogrzebowe
Wojciecha Grzeszka
rozpoczęły się
w Bazylice
Mariackiej, gdzie
przed słynnym
Ołtarzem Wita
Stwosza wręczono
rodzinie Zmarłego
przyznany
wcześniej przez
Prezydenta RP Krzyż
Kawalerski Orderu
Odrodzenia Polski.
Reprezentujący
prezydenta Dudę
minister Wojciech
Kolarski odczytał też
list przypominający
zasługi W. Grzeszka,
jako związkowca
i samorządowca.
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miałem okazję blisko miesiąc temu uhonorować
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
[…] Panie, świeć nad jego duszą! – napisał Prezydent RP.
Przewodniczący koncelebrze mszy żałobnej
abp Marek Jędraszewski podkreślał w homilii
przede wszystkim realizację przez Wojciecha
Grzeszka nauczania Jana Pawła II, zarówno jeśli
idzie o kontynuowanie tradycji patriotycznych
Polaków, jak i ochronę etosu pracy. – To „Solidarność”, w której tworzeniu wziął czynny udział
od samego początku, sprawiła, że praca przez
Polaków przestała być postrzegana wyłącznie
jako przekleństwo, ale także jako źródło godności
ludzkiej – mówił arcybiskup Jędraszewski. Koncelebrantami nabożeństwa byli księża kapelani
„Solidarności” w Małopolsce.
Arcybiskup odwołując się do słów Jana Pawła
II o Chrystusie, który jest kluczem, dzięki któremu
człowiek może zrozumieć siebie i swoje powołanie zwracał uwagę, że działalność śp. Wojciecha
Grzeszka nakierowana była na „ożywianie ducha”
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ludzi, z którymi przyszło mu żyć i pracować. Robił to przez wspólne modlitwy, pielgrzymowanie
na spotkania z Ojcem Świętym czy do różnych
sanktuariów. – Zatroskanie, by czerpać siłę do
solidarności autentycznej z Chrystusa, który jako
Bóg-człowiek złączył w sposób niepowtarzalny
swój los z losem człowieka – mówił abp Jędraszewski podkreślając, że stąd brała się też solidarność związkowca – człowieka NSZZ „Solidarność”
i jego zatroskanie o godność człowieka pracy.
Uroczystości pogrzebowe odbyły się na najstarszym krakowskim cmentarzu Rakowickim,
gdzie przybyli niemal z całej Polski związkowcy
i mieszkańcy Krakowa żegnali znanego i lubianego działacza związkowego i radnego Sejmiku Małopolskiego od pięciu kadencji. – Dzięki obecności
Wojciecha w naszym gronie nie musieliśmy się
zastanawiać nad tym, jak podejmowane w Sejmiku decyzje odbiją się na warunkach pracy i życia
ludzi pracy, bo nad tym czuwał zawsze On! Teraz
nie będziemy mieli takiego strażnika – mówił
prof. Jan Tadeusz Duda, przewodniczący Sejmiku.
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– Przyjechaliśmy z całej Polski, by Cię pożegnać – zapewniał Piotr Duda, przewodniczący
NSZZ „Solidarność”. – A także podziękować Ci za
Twoją dobroć i wrażliwość na sprawy społeczne
i związkowe. Dlatego dzisiaj w imieniu całego
Związku Zawodowego „Solidarność” jesteśmy
po to, by podziękować Ci za wszelkie dobro,
jakie spotkało nas i wszystkich, którym zdarzyło
się korzystać z Twojej pomocy. (…) Przyjacielu
spoczywaj w pokoju i do zobaczenia!
– Przychodzimy dzisiaj pożegnać bardzo zasłużonego Małopolanina – mówił Łukasz Kmita,
Wojewoda Małopolski. – Z wielkim szacunkiem
spoglądamy na jego działalność opozycyjną podejmowaną w okresie PRL-u, ale także na fakt,
że w kolejnych latach pozostał wierny solidarnościowym ideałom, czego dowodzi fakt, że przez
sześć kolejnych kadencji był wybierany na funkcję
przewodniczącego Zarządu Regionu, a pełniąc tę
funkcję podejmował wszelkie działania związane
z obroną tych, którzy byli zagrożeni utratą pracy.
Zawsze przekonywał, że los i kondycja polskiej
rodziny zależy od stabilności zatrudnienia. Godna

podziwu była też troska tego wielkiego patrioty
o pamięć historyczną.
– Kierowałeś Małopolską „Solidarnością”
23 lata i nie traciłeś nigdy czasu, a Twoje słynne kalendarze wypełniały się w tym czasie
zapiskami o kolejnych spotkaniach, kolejnych
interwencjach, wyjazdach, manifestacjach, demonstracjach, głodówkach, mszach św., uroczystościach… I na wszystkich tych wydarzeniach
starałeś się zawsze być obecny. Zawsze byłeś
blisko ludzi i za to pozostaniesz w ludzkiej pamięci – mówił Adam Gliksman, zastępca przewodniczącego i sekretarz Regionu Małopolskiego.
– 26 czerwca, dokładnie 23 lata po tym, jak
zostałeś Przewodniczącym, był też pierwszym
dniem w historii Małopolskiej „Solidarności” bez
Ciebie. Dlatego dzisiaj, żegnając Cię, mówimy –
Panie Przewodniczący, spoczywaj w pokoju.
Na zakończenie uroczystości pogrzebowych
zebrani odśpiewali hymn „Solidarności” „Solidarni nasz jest ten dzień”, w którego ustanowieniu
Wojciech Grzeszek miał czynny udział.
Źródła: solidarnosc.org.pl, diecezja.pl

Fot. Z. Galicki

sierpień 2021
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Warszawa, 1 lipca 2021 roku

Warszawa, 30 czerwca 2021 roku

Uczestnicy uroczystości pogrzebowych
śp. Wojciecha Grzeszka w Krakowie

Uczestnicy uroczystości pogrzebowych
śp. Wojciecha Grzeszka

Szanowni Państwo!

Szanowni Państwo,

Ze smutkiem przyjąłem wiadomość o odejściu
Wojciecha Grzeszka. Łączę się z Państwem, po raz
ostatni żegnając działacza związkowego i samorządowego ogromnie zasłużonego dla społeczności Małopolski.
Śp. Wojciech Grzeszek należał do pokolenia pierwszej „Solidarności”. Pamiętny rok 1980 był dla Niego
najważniejszym życiowym doświadczeniem, w którym
znalazły wyraz Jego głębokie przekonania i które zadecydowało o całej Jego późniejszej drodze. Mocno
przywiązany do fundamentalnych wartości naszej
wspólnoty, takich jak wolność narodu i niepodległość
Ojczyzny, swobody obywatelskie i godność człowieka,
niestrudzenie zabiegał o ich urzeczywistnianie w życiu
społecznym i politycznym. Wiarę, nadzieję i inspirację
czerpał z tradycji patriotycznej i chrześcijańskiej.
W wolnej Rzeczypospolitej położył wielkie zasługi
dla rozwoju gospodarczego i społecznego Małopolski.
Był długoletnim przewodniczącym Zarządu Regionu
NSZZ „Solidarność” oraz radnym i wiceprzewodniczącym Sejmiku Wojewódzkiego. Aktywnie działał
na rzecz ochrony praw pracowników i miejsc pracy
w przedsiębiorstwach krakowskich i małopolskich.
Angażował się w sprawy dotyczące rodziny i opieki
zdrowotnej. Zawsze wierny ideałom Sierpnia, dbał
również o pielęgnowanie pamięci o pokojowej rewolucji „Solidarności” i przełomowym dla dziejów Polski
pontyfikacie św. Jana Pawła II.
Pozostanie na zawsze w naszej pamięci jako człowiek całkowicie oddany służbie dla dobra wspólnego.
Poczytuję sobie za zaszczyt, że wszystkie Jego wybitne
zasługi miałem okazję blisko miesiąc temu uhonorować Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Niestety nie dane mi już było wręczyć Mu osobiście
odznaczenia, które obecnie przekazuję na ręce Rodziny.
Jednocześnie Bliskim i Przyjaciołom Zmarłego składam
wyrazy głębokiego współczucia.

Żegnamy dzisiaj przewodniczącego Zarządu Regionu Małopolska NSZZ „Solidarność”, ale – nade
wszystko – żegnamy Przyjaciela. Wojciech Grzeszek
był jedną z tych osób, które wspierały inicjatywy zmierzające do powołania Instytutu Pamięci Narodowej,
a po jego powstaniu uczestniczyły w najważniejszych
naszych działaniach. Jego przyjaźń z pierwszym dyrektorem Oddziału IPN w Krakowie, a później Prezesem
Instytutu – śp. prof. Januszem Kurtyką i wspólne im
obu przekonanie, że jako wspólnota musimy wyzwolić
się z pozostałości komunizmu sprzyjało bliskiej współpracy IPN i małopolskiej „Solidarności”.
Wojciech Grzeszek rozumiał czym była idea Solidarności, żył nią, żył dla niej. Był ważnym ogniwem
łańcucha polskich pokoleń dążących do budowy wolnej
i suwerennej Rzeczypospolitej. Charakteryzowało go
zarazem głębokie przekonanie, że odrzucenie systemu
komunistycznego w kontraktowych wyborach było
jedynie pierwszym krokiem do pełnego odzyskania
państwowej niezawisłości. Dostrzegał znaczenie poszerzania naszej świadomości historycznej, uczenia
o najnowszych dziejach Polski i niestrudzenie wspierał
IPN w tych działaniach. Dlatego w 2015 r. został uhonorowany nagrodą Świadek Historii.
Patrząc na dzieje Polski dostrzegał, że rdzeniem,
wokół którego skupiamy się jako wspólnota jest idea
Niepodległości. Chciał, by dzisiejsza „Solidarność”, poza
ogromem innych zadań, zmierzających do ochrony godności ludzkiej czy praw pracowniczych była też depozytariuszem tej najważniejszej idei. By dla „Solidarności”,
tak jak w czasie gdy powstawała, Wolność i tradycja
niepodległościowa były punktem odniesienia. To głębokie zanurzenie w historii, docenianie jej znaczenia
w życiu społecznym sprawiało, że od chwili powstania
Instytut Pamięci Narodowej cieszył się jego przyjaźnią.
Panie Przewodniczący. Drogi Wojciechu, Nasz
Przyjacielu – spoczywaj w pokoju!

Panie, świeć nad Jego duszą!
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda
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Z wyrazami szacunku, Jarosław Szarek
Prezes Instytutu Pamięci Narodowej
Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
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Wspomnienia o Wojciechu Grzeszku
Gdy nadszedł ten smutny czas, aby Cię pożegnać,
pragnę powtórzyć to, co powiedziałem w imieniu
Krakowskiego Komitetu Krzyża Solidarności podczas
uroczystości rocznicowych w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w 2010 r.
„W szczególny sposób pragnę jednak podziękować Przewodniczącemu Zarządu Regionu Wojciechowi Grzeszkowi. Za osobiste zaangażowanie, za
determinację. Za to, że gdy problemy były największe
i wielu wątpiło, czy opłaca się osobiście angażować,
bez wahania postawił na szali cały swój autorytet.
Nie dlatego, że wiedział, że wygramy, ale dlatego, że
był przekonany, że nasze postulaty są słuszne. Na tym
właśnie polega Solidarność.”
Nie były to słowa puste ani przesadne. Choć nie
poznaliśmy się wcześniej, jako Przewodniczący Małopolskiej „Solidarności” byłeś dla mnie uosobieniem tej
„Solidarności”, którą od ponad czterdziestu lat noszę
w sercu. Cześć Twojej Pamięci. T.D.
***
Drogi Przyjacielu Wojciechu, dziękuję Ci bardzo za
20 lat wspólnej pracy dla NSZZ „Solidarność” Region
Małopolski. Żegnaj i do zobaczenia, przyjdzie czas i na
moją osobę. Z.Sz.
***

***
Bardzo smutna wiadomość o odejściu prawego człowieka, mającego w sercu pomoc ludziom wymagającym opieki. Jego szczere oddanie dla społeczeństwa,
bez różnicowania ze względu na pochodzenie, status
społeczny. [...] K.B.
***
Tarnowska Służba Zdrowia dziękuje Ci Wojtku. Za MK
Pracowników Służby Zdrowia J.Ł.
***
Z głębokim bólem i smutkiem żegnamy Pana Przewodniczącego Wojciecha Grzeszka, wieloletniego naszego
Przewodniczącego. Straciliśmy Drogiego Przyjaciela,
człowieka o wielkim sercu, oddanego sprawom naszego związku.
Śp. Wojciech odznaczył się niezwykłą dobrodusznością i wrażliwością w indywidualnych sytuacjach
naszych Członków. Służył ciepłym słowem i pocieszeniem, a jednocześnie był nieugiętym w walce o prawa
pracownicze. Dziękujemy Ci Wojtku za wszelką dobroć.
Żegnamy!
Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” przy Drukarni Narodowej w Krakowie, A.O.
***

Żegnaj Drogi Druhu. S.K.
***
Za wieloletnią współpracę i wszelaką pomoc tak służbową, jak prywatną. Dziękuję Ci z całego serca. Pozostaniesz w mej pamięci. Wieczny odpoczynek… A.W.
***
Wojtku, mieszkańcy ziemi wadowickiej dziękują Ci za
wszelką dobroć, troskę i pomoc. Będziemy o Tobie
zawsze pamiętać. E.F.
***
To wielka strata dla NSZZ „Solidarność”, jak i wielu
ludzi, pracowników. Człowiek oddany ideałom i wartościom, które legły u podstaw Naszego Związku. Tym
sierpień 2021

bardziej jako koledzy i przyjaciele z żalem Cię żegnamy.
W imieniu Regionu Ziemia Przemyska NSZZ „Solidarność” Sz.W.

SERWIS

Drogi Wojciechu, serdecznie Ci dziękuję za zaufanie
i kredyt możliwego zaufania, jakim mnie obdarzyłeś.
Za to, że miałeś posłuch na nasze problemy i sprawy…
Dziękuję Ci w imieniu Zakopanego. K.L.
***
Panie Wojtku, dziękujemy za Twoją postawę, za otwartość, za dobroć, życzliwość i przyjazne nastawienie do
ludzi. Zawsze Cię będziemy pamiętać i będziemy Tobie
wdzięczni. Niech dobry Bóg da Ci odpoczynek wieczny.
W imieniu Międzyzakładowej Organizacji Związkowej
przy Zarządzie Dróg Miasta Krakowa, J.K.
***
Wojtku, dziękuję Ci za wieloletnią pomoc! A.Z.
INFORMACYJNY
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Szanowny Panie Przewodniczący
Małopolskiej „Solidarności”, Drogi Wojtku!

Fot. Z. Galicki

26 czerwca 1998 r. delegaci na Walne Zebranie Delegatów Regionu Małopolskiego NSZZ
„Solidarność” wybrali Cię na Przewodniczącego
Małopolskiej „Solidarności”. Kilka dni później
jako nowo wybrany Przewodniczący udzieliłeś
wywiadu regionalnemu „Serwisowi Informacyjnemu Solidarność Małopolska”, mówiąc o swoich
planach na przyszłość: o pomocy organizacjom
związkowym i członkom związku, o zaangażowaniu w rozwiązywanie problemów w zakładach
pracy, o profesjonalizacji działań związku i o dbaniu o wizerunek „Solidarności”.
Był to w gruncie rzeczy program niezwykle
pozytywistyczny, któremu byłeś wierny do końca
i któremu nadałeś jednak sporo romantyzmu. Zapewne nie przypuszczałeś wówczas, że będziesz
go realizował jako Przewodniczący Zarządu Regionu do końca swego życia. Robiłeś to jednak
skutecznie, czego dowodem było zaufanie i szacunek, którym obdarzano się w kolejnych pięciu
kadencjach, wybierając Cię na przewodniczącego
w 2002, 2006, 2010, 2014 i w 2018 r.
Aleksander Sołżenicyn pisał: „Jeśli nie potrafisz wykorzystać minuty, to zmarnujesz i godzinę
i cały dzień i całe życie”. Ty Wojtku nie potrafiłeś
marnować czasu. To dlatego przez kolejne 23 lata
Twoje słynne kalendarze zapełniały się godzina
po godzinie, dzień po dniu, tydzień po tygodniu
wpisami o kolejnych spotkaniach, posiedzeniach,
naradach, interwencjach, pikietach, manife-

8

SERWIS

stacjach, wyjazdach i uroczystościach. W nich
wszystkich starałeś się brać bezpośrednio udział,
bo jak często podkreślałeś motorem Twoich działań była myśl – „Zawsze blisko ludzi”. Chciałeś
być przewodniczącym wszystkich, uznając, że
każdy, komu przyświecają ideały „Solidarności”
powinien w tym związku mieć swoje miejsce.
Prowadziłeś Region w bardzo trudnych czasach: w okresie wielu zmian ekonomicznych,
politycznych i społecznych, podkreślając, że rolą
„Solidarności” jest stawanie zawsze po stronie
słabszego. I taką „Solidarność” w Małopolsce
przez te wszystkie lata tworzyłeś i budowałeś,
z otwartymi ramionami przyjmując każdego,
kto chciał Cię w tej misji wesprzeć. Pamiętałeś
o naszych korzeniach, wyrażających się w trzech
słowach Bóg – Honor – Ojczyzna i chciałeś, by
„Solidarność” tak jak w 1980 r. łączyła ludzi, także
tych różniących się na co dzień i czasami niedostrzegających wspólnych wartości. Starałeś się i to
z sukcesem jednoczyć ludzi wokół rozwiązywania
problemów, a także wokół ważnych inicjatyw.
Chcę przypomnieć o dwóch z nich, szczególnie istotnych dla NSZZ „Solidarność”, które
są z Tobą związane. W 2000 r. dzięki Twojemu
poparciu i uporowi Krajowy Zjazd Delegatów
NSZZ „Solidarność” uznał pieśń „Solidarni” ze
słowami Jerzego Narbutta i muzyką krakowianina Stanisława Markowskiego za oficjalny hymn
„Solidarności”. Dziś zabrzmi on przy Twoim pożegnaniu, ale dzięki Tobie jest on od ponad 20 lat
wykonywany na wszystkich uroczystościach
i wydarzeniach związanych z „Solidarnością”.
W grudniu 2008 r. w Krakowie Tadeusz Drwal
przedstawił pomysł ustanowienia Krzyża Solidarności. Zamysł ten udało się ponad istniejącymi
podziałami politycznymi zrealizować i dziś jest
to odznaczenie szczególnie ważne dla ludzi „Soli-
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Pro memoria

Naszemu Koledze
Tomaszowi Zaborowskiemu

Fot. Z. Galicki

Członkowi Zarządu Regionu Małopolskiego
NSZZ „Solidarność”

darności”. Na samym jednak początku, gdy wielu
wątpiło w szansę na powodzenie tego pomysłu,
Ty Wojtku zdecydowanie go poparłeś i skutecznie
wspierałeś jego inicjatorów, będąc przekonanym
o potrzebie ustanowienia państwowego odznaczenia dedykowanego ludziom „Solidarności”.
Włoski poeta Giovanni Battista Niccolini
przed 200 laty pisał: „Nad grobem więcej warta
jest pamięć o dobrym czynie niż tysiące pochwał.”
Zgromadzeni dziś tak licznie – Twoi przyjaciele,
współpracownicy z Małopolski i z całego kraju,
członkowie „Solidarności” i przedstawiciele wielu
instytucji i organizacji, z którymi byłeś związany,
mamy Wojtku w pamięci wiele Twoich dobrych
uczynków i one towarzyszą i nam, i Tobie w tym
pożegnaniu. Mamy też świadomość, że naszym
wspólnym obowiązkiem jest to, by pamięć o nich
trwała i by były kontynuowane.
Dziękując Ci za lata służby dla „Solidarności”, dla Krakowa i dla Małopolski żegnamy Cię,
zapewniając o modlitwie za spokój Twojej duszy.
W imieniu rodziny Zmarłego oraz Małopolskiej „Solidarności” – Twoich Koleżanek i Kolegów
z Zarządu Regionu, pracowników Zarządu Regionu serdecznie dziękujemy wszystkim za obecność
i odprowadzenie naszego przewodniczącego Wojciecha Grzeszka na miejsce wiecznego spoczynku.
26 sierpnia, dokładnie 23 lata po tym, jak
zostałeś przewodniczącym Małopolskiej „Solidarności”, był pierwszym dniem dla Małopolskiej
„Solidarności” bez Ciebie, dlatego dziś mówimy:
Panie Przewodniczący spoczywaj w pokoju!

wyrazy serdecznego współczucia
z powodu śmierci
Żony
składają
Koleżanki i Koledzy
z Małopolskiej „Solidarności”

Naszemu Koledze
Piotrowi Dudzie
Przewodniczącemu Komisji Krajowej
NSZZ „Solidarność”
składamy najszczersze kondolencje
i wyrazy współczucia z powodu śmierci
Mamy
Małopolska „Solidarność”

Naszemu Koledze
Przemysławowi Witkowskiemu
wyrazy serdecznego współczucia
z powodu śmierci
Taty
składają
Koledzy i Koleżanki
z Małopolskiej „Solidarności”

Adam Gliksman
sierpień 2021
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Nadzwyczajne posiedzenie Zarządu Regionu
6 lipca br. odbyło się nadzwyczajne posiedzenie
Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”. Zebranie rozpoczęło się minutą ciszy ku
czci zmarłego 25 czerwca br. przewodniczącego
Zarządu Regionu – Wojciecha Grzeszka. Zarząd
wskazał zastępcę przewodniczącego ZR Adama Lacha do kierowania bieżącą działalnością
związku do czasu wyboru nowego przewodniczącego. Walne Zebranie Delegatów Regionu
Małopolskiego NSZZ „Solidarność” odbędzie
się 26 sierpnia br.
Walne 26 sierpnia 2021 r.
W związku ze śmiercią W. Grzeszka, zgodnie z obowiązującymi przepisami wewnątrzzwiązkowymi
Zarząd Regionu wskazał Adama Lacha jako osobę
kierującą bieżącą działalnością Zarządu Regionu
i uprawnioną do wykonywania czynności prawnych w imieniu pracodawcy.
Równocześnie poinformowano, że Prezydium
ZR prowadzi działania mające na celu zorganizowanie Walnego Zebrania Delegatów Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”, które odbędzie się
26 sierpnia br. Zebranie zostanie zorganizowane
w Krakowie, w pawilonie dydaktyczno-sportowym
Uniwersytetu Ekonomicznego, a jego celem będzie
wybór nowego przewodniczącego ZR, a także najprawdopodobniej uzupełnienie wakatów w ZR
i wśród delegatów na KZD. W najbliższych dniach
zostaną podane szczegółowe informacje organizacyjne.
Zarząd Regionu postanowił także o wystąpieniu do Fundacji Promocji Solidarności w Gdańsku
z wnioskiem o pomoc dla szykanowanych działaczy
związkowych z firmy Genpact PL. Sp. z o.o.
Zbieramy podpisy poparcia
dla emerytur stażowych
Poinformowano o przyjęciu przez Marszałek Sejmu
RP zawiadomienia o utworzeniu Komitetu Inicja-
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tywy Ustawodawczej, który przedstawił projekt
ustawy dotyczącej przywrócenia tzw. emerytur
stażowych dla pracowników o odpowiednio długim stażu pracy i uzbieranym kapitale minimalnym. Decyzja Marszałek Sejmu oznacza, że komitet
może już zbierać podpisy pod projektem ustawy.
Przypominamy, że projekt wraz z uzasadnieniem
oraz wzory listów poparcia znajdują się m.in. na
stronie www.solidarnosc.krakow.pl. Podpisy można składać w biurach ZR i w siedzibie ZR przy
Pl. Szczepańskim 5.
Podczas posiedzenia poruszono również wiele
bieżących problemów. Bronisława Czarska-Marchelewicz, Przewodnicząca Komisji Zakładowej NSZZ
„Solidarność” przy Narodowym Funduszu Zdrowia
mówiła o trudnej sytuacji pracowników administracji publicznej, którzy doświadczają różnych przejawów dyskryminacji. Jednym z ostatnich przykładów jest Regulamin Loterii Narodowego Programu
Szczepień, z udziału w której zostali wykluczeni
pracownicy bardzo wielu instytucji i organów wraz
z członkami rodzin, w tym ich wstępni i zstępni,
rodzeństwo, małżonkowie, rodzeństwo małżonków
i zstępnych, rodzice i rodzeństwo małżonków oraz
osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
Katarzyna Niewiadomska-Węgrzyniak, Przewodnicząca KMPO NSZZ „Solidarność” Kraków-Krowodrza, poruszyła z kolei problem wynikający
ze zmian w przepisach, które ograniczają rolę lub
wręcz eliminują ławników sądowych w sądach
cywilnych, w tym w sądzie pracy. Nowelizacja
kodeksu postępowania cywilnego, uzasadniana
przez rząd pandemią Covid-19, przewiduje, że
w czasie pandemii oraz rok po ustaniu zagrożenia
co do zasady sądy cywilne w I i II instancji będą
rozpoznawały sprawy w składzie jednego sędziego. Oznacza to, że czynnik społeczny zostanie wyeliminowany z tego procesu. Budzi to zrozumiały
niepokój i opór.
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Podpisujemy się pod #EmeryturaZaStaż
Przypominamy, że prowadzimy zbiórkę podpisów popierających obywatelski projekt ustawy przywracającej
tzw. emerytury stażowe. Projekt i wszystkie informacje znajdują się na stronie www.solidarnosc.krakow.pl
oraz na specjalnej stronie: https://emeryturystazowe.tysol.pl. Zwracamy się z prośbą do wszystkich
członków NSZZ „Solidarność” oraz Organizacji Zakładowych o czynny udział w zbieraniu podpisów.
Podpisy można składać w siedzibie każdego regionu „Solidarności” m.in. w Regionie Małopolskim NSZZ
„Solidarność” na Placu Szczepańskim 5.
sierpień 2021
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KRWIODAWCY
ZNOWU NIE ZAWIEDLI

Fot. A. Włodarska

Ponad 50 litrów krwi
od przeszło setki
dawców –
oto wynik letniej
odsłony akcji
„Podaruj krew,
podaruj życie”.
8 lipca przy Kopalni
Soli „Wieliczka”
można było nie
tylko oddać krew,
ale też skorzystać
z bezpłatnych
konsultacji lekarskich
i fizjoterapeutycznych.

Wyjątkowa akcja
Zbiórka krwi odbyła się w kopalni
już po raz 11. – Była wyjątkowa,
krew bowiem można było oddawać
w dwóch miejscach. Standardowo
w nadszybiu szybu Regis, w centrum
miasta – jest to lokalizacja doskonale
mieszkańcom znana oraz przy tężni – wyjaśnia Paweł Nowak, Prezes
Zarządu Kopalni Soli „Wieliczka” S.A.
– Mamy świadomość, że wakacje to
czas, gdy jest ogromne zapotrzebowanie na krew – podkreśla Prezes.
Wiedzą o tym również krwiodawcy, którzy mimo letniego upału
nie zawiedli. Już od rana ustawiali
się w kolejce do Regisu oraz specjalnego autobusu zaparkowanego
w sąsiedztwie tężni solankowej. Pomóc postanowiło 160 osób, krwią
ostatecznie podzieliło się 117. Byli
wśród nich zarówno wieloletni ho-
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norowi krwiodawcy, jak i ci, którzy
postanowili podzielić się życiem po
raz pierwszy. Pracownicy kopalni,
wieliczanie, turyści, policjanci, kolejarze nie pozostali obojętni na apel
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie.
Dlaczego pomagają? Bo tak trzeba!
Na każdego krwiodawcę czekał upominek od kopalni – bilet na zwiedzanie Trasy Turystycznej.
Pomoc i profilaktyka
– Akcję „Podaruj krew, podaruj życie”
organizujemy dwa razy w roku – tłumaczy Adam Gawlik, Przewodniczący
MK NSZZ „Solidarność” przy Kopalni
Soli „Wieliczka”. – W sumie, od roku
2016, zebraliśmy ponad 600 litrów
krwi od przeszło 1200 osób.
Tegoroczną nowością była towarzysząca zbiórce akcja profilaktyczna
– „Pomagam i się badam z Kopalnią
Soli „Wieliczka”. Przez cały dzień na
dziedzińcu tężni wszyscy chętni mieli
okazję porozmawiać z lekarzem specjalistą (dyżurowali pediatra i kardiolog), zasięgnąć porady fizjoterapeuty,
zmierzyć sobie ciśnienie krwi oraz
saturację. Najmłodsi chętnie uczestniczyli w ćwiczeniach, grach i zabawach. Pod okiem doświadczonego
rehabilitanta z Uzdrowiska Kopalnia
Soli „Wieliczka” dzieci bawiły się doskonale, ucząc przy okazji, że ruch
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na świeżym powietrzu to najlepszy sposób na
spędzanie wolnego czasu.
Ramię w ramię
Akcja „Podaruj krew, podaruj życie” to wspólne
przedsięwzięcie Kopalni Soli „Wieliczka”, działającej przy kopalni „Solidarności” oraz Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

w Krakowie. W lipcową edycję włączyła się Komenda Powiatowa Policji w Wieliczce. Policjanci
oddawali krew dla swojego kolegi Marcina. Kopalniana zbiórka krwi cieszy się nie tylko zainteresowaniem, ale też uznaniem – po raz kolejny
znalazła się w dorocznym raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce” jako wzorcowa praktyka
z zakresu CSR.

Fot. A. Włodarska

Leszek Jankowski Osobowością Roku 2020
Leszek Jankowski, kierujący biurem NSZZ „Solidarność” w Nowym Targu zdobył laur w plebiscycie Osobowość Roku 2020, uzyskując
zaszczytne II miejsce w kategorii „Polityka,
samorządność i społeczność lokalna”.
Nagrodę Osobowość Roku 2020 w kategorii
„Polityka, samorządność i społeczność lokalna”
otrzymali nie tylko samorządowcy, ale także inne
osoby, które przez swoje działania przyczyniają
się do rozwoju i lepszego życia lokalnej społeczności. Wyróżnieni zostali przede wszystkim ci,
którzy w obliczu pandemii wykazali się sprawnym
działaniem, odpowiedzialnością i troską o zdrowie mieszkańców, a także prowadzeniem dobrej
komunikacji. W konkursie organizowanym przez
„Gazetę Krakowską” dostrzeżono osoby, które
wyróżniają się aktywnością i dobrą pracą.
– Motywacja do działania jak i do pracy jest
bardzo ważna i każdy w mniejszym lub większym
stopniu jej potrzebuje. Mnie osobiście motywuje
sierpień 2021
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i napędza do działania wrażliwość na krzywdę
ludzką i niesprawiedliwość. Pomoc najsłabszym
i potrzebującym jest zadaniem bezwzględnie
priorytetowym i wymagającym wielkiego zaangażowanie w sprawy ludzkie. Dzięki tej pomocy
i wsparciu pracownicy działają efektywniej, co
przekłada się zazwyczaj bezpośrednio na wyniki
firmy i atmosferę w zakładzie pracy. Tak więc
każdy pracodawca powinien dowiedzieć się, co
motywuje pracowników. Jeśli o mnie chodzi, to
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motywacją jest również sama praca z ludźmi
i chęć niesienia im pomocy. Poczucie stabilizacji
jest dla wielu osób niezwykle ważne. Dopiero
wtedy mogą w pełni skupić się na tym, co robią
i dawać z siebie 100%. Praca w ciągłym poczuciu
niepewności nie jest tak efektywna, jak ta wykonywana w stabilnych warunkach. […] – mówił
w wywiadzie dla „Dziennika Polskiego” Leszek
Jankowski.
– To był okropny rok. Chyba inaczej nie da
się tego określić. Podczas globalnego kryzysu
spowodowanego koronawirusem doszło i u nas
w nowotarskiej mleczarni do kryzysu. […] Kryzys
spowodowany koronawirusem obnażył zaniedbania i systemowe problemy w wielu obszarach,
w tym ekonomicznym, ale i praw człowieka oraz
dobitnie pokazał globalne współzależności. Ujawnił również, jak są ze sobą powiązane wykluczenie społeczne, nierówność i naruszenia praw człowieka. Kryzys zmusza nas też do poszukiwania
odpowiedzi na pytanie, jaki świat i jaką wspólnotę, także lokalną, chcemy współtworzyć. To my
jako społeczeństwo zdecydujemy, ile nauczy nas
koronawirus. To jak będzie wyglądał świat po
pandemii zależy ostatecznie od nas samych, naszej solidarności i odwagi, aby wyciągać wnioski
z obecnego kryzysu i przełożyć je na działanie.
Co uważa Pan za swój największy sukces?
– Posiadanie wspaniałej żony oraz cudownych ośmiorga dzieci. A zawodowo moim największym sukcesem są opinie moich współpracowników o mojej pracy. Jeśli są dobre, to dają
one człowiekowi motywację do dalszej pracy
i utwierdzają w przekonaniu, że coś robi się dobrze. A robić coś dobrze, to sukces sam w sobie.
Dziękuję wszystkim, którzy oddali na mnie swój
głos! – dodał w rozmowie Leszek Jankowski.
Wydarzenie wieńczące plebiscyt Osobowość
Roku 2020 odbyło się 19 lipca 2021 r., podczas
uroczystej gali w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie.

HARMONOGRAM PRAC
I Sesji XI WZD RM NSZZ „Solidarność”
26 sierpnia 2021 r.
Pawilon Dydaktyczno-Sportowy
Uniwersytetu Ekonomicznego
w Krakowie, ul. Rakowicka 27
8:00 – Rejestracja delegatów, odbiór materiałów zjazdowych i kart do głosowania,
podpisywanie list obecności
9:00 – msza św. w intencji „Solidarności”
i WZD, Sanktuarium św. Józefa Obrońcy
Miasta Krakowa, ul. Rakowicka 18
10:15 – 10:30 – Zajmowanie miejsc
10:30 – Rozpoczęcie obrad
13:30 – 14:30 – Przerwa obiadowa
14:30 – Wznowienie obrad
18:00 – Kolacja (ewentualna)
19:00 – Ewentualne wznowienie obrad

Źródło: dziennikpolski24.pl, gazetakrakowska.pl
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