ADAM LACH NOWYM PRZEWODNICZĄCYM | DZIEŃ SOLIDARNOŚCI I WOLNOŚCI
KOLEJARSCY ZWIĄZKOWCY W ŁAGIEWNIKACH | #EMERYTURA ZA STAŻ
wrzesień 2021

egzemplarz bezpłatny

nr 9 (777)

miesięcznik

ISSN 1507-0875

RM NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

www.solidarnosc.krakow.pl

Koleżanki i Koledzy,
członkowie NSZZ „Solidarność”!
Do końca września zbieramy podpisy pod społecznym projektem ustawy dotyczącej wprowadzenia
w naszym kraju emerytur stażowych. Emerytura
stażowa to nowa, dodatkowa możliwość przejścia
na emeryturę bez względu na wiek po wykazaniu się okresem ubezpieczeniowym – 40 lat dla
mężczyzn i 35 lat dla kobiet. Oznacza to, że jeśli
w tym czasie wpłaciło się składki pozwalające na
wypłatę co najmniej minimalnej emerytury, każdy
będzie miał prawo dokonać wyboru, czy chce dalej
pracować, czy zakończyć swoją aktywność i dzięki
wypracowanemu przez lata kapitałowi przejść na
zasłużony odpoczynek. Bo emerytura stażowa będzie prawem, a nie obowiązkiem.
Emerytura stażowa nie będzie dotyczyć wszystkich, gdyż obejmie przede wszystkim osoby, które rozpoczęły swą pracę zawodową w najniższym możliwym
wieku – chodzi tylko o to, by odprowadzane przez ten
czas składki zgromadziły kapitał minimalny, wymagany
do otrzymania choć minimalnej emerytury. Dlatego
też warto pamiętać, że przywilej ten dotyczył będzie
głównie ludzi wykonujących najprostszą i najcięższą,
ale też najbardziej wyczerpującą pracę. Oznacza to, że
nasz podpis złożony pod tym projektem będzie praktyczną realizacją podstawowej idei naszego Związku
– SOLIDARNOŚCI!
Apelujemy więc do wszystkich naszych Członków
o złożenie swego podpisu pod projektem! Zaangażujcie w ten proces swoje rodziny, dzięki czemu każdy
z Was jest w stanie zdobyć kilka, a nawet kilkanaście
podpisów, przekonując do tej idei także swoich znaSERWIS INFORMACYJNY
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jomych i sąsiadów. Wytłumaczcie im, że ten projekt
– jeśli zostanie przyjęty przez Sejm i Senat – dotyczył
będzie wszystkich zatrudnionych w gospodarce, także
członków innych związków zawodowych oraz nie należących do żadnych związków!
Ważne jest to, że projekt ten nie tylko wychodzi
naprzeciw oczekiwaniom ludzi wypalonych zawodowo,
ale także ludzi, których zdrowie utrudnia dalszą pracę
zawodową, a kwalifikacje uniemożliwiają przeniesienie na inne stanowiska pracy. Uświadamia on także
ludziom młodym, że godzenie się na pracę bez umowy
o pracę lub na tzw. śmieciówce uniemożliwi w przyszłości skorzystanie z ustanowionego tym projektem
przywileju emerytury stażowej. To kolejne działanie
w interesie ludzi pracy!
Informuję, że projekt „Emerytura za staż” i wszystkie informacje znajdują się na stronie internetowej
www.solidarnosc.krakow.pl oraz na specjalnej stronie
htpps://emeryturystazowe.tysol.pl. Apeluję raz jeszcze
o zebranie minimum tylu podpisów, ile członków liczy
organizacja związkowa.
TO SIĘ WSZYSTKIM OPŁACA!
PODPISZCIE TEN PROJEKT WSZYSCY!
Adam Lach – Przewodniczący Zarządu
Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”

Spis treści:
Aktualności
Adam Lach nowym przewodniczącym ................... 3
Posiedzenie Zarządu Regionu ................................ 5
Z Regionu
31 sierpnia w Krakowie ........................................ 6
Nowy Sącz: obchody rocznicowe ........................... 7
Obchody 41. rocznicy podpisania
Porozumień Sierpniowych w Gorlicach ................ 10
Świętowaliśmy 41. rocznicę powstania
NSZZ „Solidarność” w Delegaturze Miechów ....... 11
„By przeszłość zachować w pamięci...” ................ 11
Dzień Solidarności i Wolności w Wadowicach ...... 12
Kolejarscy związkowcy w Łagiewnikach .............. 13
Jak pozyskać nowe kadry związkowe na kolei? .... 13
Relikwie ks. J. Popiełuszki w Oświęcimiu ............. 14
XXXIX Pielgrzymka Ludzi Pracy ............................ 15
Wrzesień w historii
Małopolskiej „Solidarności” .............................. 16

INFORMACYJNY

Nr 9 (777)

Aktualności

ADAM LACH NOWYM
PRZEWODNICZĄCYM
niczącego Zarządu Regionu oraz od
wielu lat członkiem Krajowej Komisji Związku – mówił kandydat. – Do
tego trzeba doliczyć funkcje pełnione
na różnych etapach działalności, z tytułu uczestnictwa w pracach Prezydium Zarządu Regionu, jako członek
Powiatowej Rady Zatrudnienia, członek Stowarzyszenia Uwłaszczeniowego, szef sztabu wyborczego Akcji
Wyborczej Solidarność, regionalny
koordynator akcji protestacyjnych, czy
przewodniczący Funduszu Strajkowego Regionu Małopolskiego. Za swą
działalność związkową i społeczną
zostałem odznaczony Złotym Krzyżem
Zasługi.
W trakcie głosowania oddano
154 głosy – 2 głosy były nieważne,
118 głosów poparło Adama Lacha.
Adam Lach przedstawił także
swój program działania do końca ka-

Fot. ZP

Kandydat przedstawiając swoją
sylwetkę podkreślił, że do „Solidarności” należy ponad 40 lat, czyli od
roku 1980. – Pracowałem początkowo w krakowskiej Armaturze, potem
w Krakowskich Zakładach Elektronicznych Unitra-Telpod, gdzie byłem
współorganizatorem struktur odtwarzanego Związku, a potem przewodniczącym Komisji Zakładowej w tym
zakładzie, a następnie, od 1998 r.
przewodniczącym Komisji Rewizyjnej przy tej Komisji Zakładowej. Od
1990 r. jestem delegatem na Walne
Zebranie Delegatów Regionu Małopolskiego, podobnie jak delegatem
na Krajowy Zjazd Delegatów. W Zarządzie Regionu zatrudniony jestem
od kwietnia 1992 r., czyli ponad 29
lat. Początkowo, jako członek Zarządu Regionu Małopolskiego, potem
od 1997 r. byłem zastępcą przewod-
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26 sierpnia
w Krakowie
obradowało
Walne Zebranie
Delegatów Regionu
Małopolskiego.
Delegaci
podjęli decyzję
o tym, że nowym
przewodniczącym
Regionu został
Adam Lach.
W trakcie Walnego
Zgromadzenia
wybrano też nowych
członków Zarządu
Regionalnego,
którymi zostali:
Daniel Pokuta
reprezentujący
okręg Śródmieścia
i Grzegórzek
w Krakowie,
Adam Gawlik
z okręgu Podgórze
z Krakowa oraz
Ryszard Wątroba
z okręgu Tarnów.
Przeprowadzono
również wybory
uzupełniające na
delegatów na Zjazd
Krajowy. Zostali nimi:
Agnieszka Siedlińska,
Daniel Pokuta,
Józef Ogorzelec
i Krzysztof Kotowicz.
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dencji: – Jestem świadom wszystkich zagrożeń,
które pojawiają się przed „Solidarnością”, nowych
wyzwań. Uważam, że musimy zmienić naszą ekspansję przede wszystkim w zakładach pracy. Chcę
jako przewodniczący spotykać się z wybranymi
przedstawicielami różnych organizacji związkowych, zarówno w Krakowie, jak i w terenie. Chcę
powrócić do cyklicznych zebrań w oddziałach,
przynajmniej raz na cztery miesiące, możemy to
połączyć z wizytą prawnika. Chcę również uruchomić dyżury prawników w poszczególnych oddziałach, gdzie ich nie ma. Szczególnie chciałbym
postawić na rozwój Związku i politykę informacyjną w Regionie. W roku wyborczym chciałbym
zwiększyć rolę prawników. Zdaję sobie sprawę,
że to będzie ciężka kadencja, będą nas ograniczać
sprawy związane z COVID-em, ale musimy zwiększać rolę prawników. Założyłem sobie, że objadę
parę regionów, wiem, że w Poznaniu istnieje coś
takiego jak obsługa organizacji związkowych.
Chcę podpytać, w jaki sposób można to u nas
przeszczepić – mówił nowy przewodniczący, który
był jedynym kandydatem.
W trakcie Walnego Zgromadzenia wybrano
także nowych członków Zarządu Regionalnego,
którymi zostali: Daniel Pokuta reprezentujący
okręg Śródmieścia i Grzegórzek w Krakowie,
Adam Gawlik z Krakowa oraz Ryszard Wątroba
z Tarnowa. Przeprowadzono również wybory uzupełniające na delegatów na Zjazd Krajowy. Zostali
nimi: Agnieszka Siedlińska, Daniel Pokuta, Józef
Ogorzelec i Krzysztof Kotowicz.
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W obradach Walnego Zgromadzenia uczestniczył także Piotr Duda, przewodniczący Związku,
który w trakcie swego wystąpienia zwrócił uwagę
na zachowanie elit politycznych, które nieraz nie
licuje z godnością ludzi reprezentujących władze
państwa. Zaprzeczył też, że „Solidarność” jest
związana tylko z jedną stroną sporu politycznego
w Polsce, podkreślając, że gdyby tak było, nie
doszłoby do nieporozumień wokół Rady Dialogu
Społecznego.
W trakcie obrad głos zabrał Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita, który przekazał obradującym
życzenia od premiera Mateusza Morawieckiego
i podkreślił, że młodzi ludzie w naszym kraju
powinni pamiętać, komu zawdzięczają wolność
i dobrobyt oraz nazwał obłudnikami tych, którzy
mówią o potrzebie „nowej Solidarności”. – „Solidarność” trwa i realizuje nadal swoje ideały sformułowane w sierpniu 1980 r. – mówił wojewoda.
– „Solidarność” to związek zawodowy, który
swym istnieniem praktycznie zmienił Polskę i całą
Europę – mówił z kolei Witold Kozłowski, marszałek Województwa Małopolskiego, przypominając
przy okazji dobrą współpracę ze śp. Wojciechem
Grzeszkiem, który oprócz tego, że był całe życie
związkowcem, był też radnym Województwa
Małopolskiego i wiceprzewodniczącym Sejmiku.
– To pozwalało mu natychmiast reagować, gdy
w trakcie obrad pojawiały się postulaty godzące
w interes ludzi pracy – opowiadał marszałek.
Delegaci poświęcili sporo czasu na dyskusję
na temat apelu do władz Związku, przygoto-
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Posiedzenie Zarządu Regionu
16 września br. odbyło się posiedzenie Zarządu Regionu. Rozpoczęło się od uzupełnienia
stanowisk w strukturach „Solidarności” Małopolskiej. Przewodniczący ZR Małopolskiego NSZZ
„Solidarność” Adam Lach zaproponował listę kandydatów na członków Prezydium, która została
poddana głosowaniu. W związku z przyjęciem
uchwały ws. wyboru uzupełniającego oraz określenia pełnionej w Prezydium funkcji na kadencję
2018-2023, cały skład Prezydium Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” wygląda
następująco:
• Adam Lach – przewodniczący ZR
• Anna Skólska – zastępca przewodniczącego,
skarbnik
• Tomasz Zaborowski – zastępca przewodniczącego
• Krzysztof Kotowicz – zastępca przewodniczącego
• Bronisława Czarska-Marchelewicz – sekretarz
• Ryszard Pietrzyk – członek Prezydium
• Agata Łyko – członek Prezydium
Następnie powołano członków Regionalnego Funduszu Strajkowego. W związku z utratą
mandatu przez Wojciecha Grzeszka oraz Adama
Gliksmana powołano dwóch członków Rady RFS:
• Daniela Pokutę
• Katarzynę Niewiadomską-Węgrzyniak
wrzesień 2021
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wanego przez Komisję Zakładową Uniwersytetu
Jagiellońskiego, który wzywał władze krajowe do
ograniczenia się w kontaktach z ugrupowaniami
politycznymi do spraw wyłącznie dotyczących
relacji pracownik – pracodawca. Delegaci przekonali jednak dra Jakuba Krysztonka do wycofania
projektu dokumentu w celu jego radykalnego
przeredagowania.
Przedstawiciele ZR Małopolskiego złożyli
w tym dniu wieniec kwiatów na grobie śp. Wojciecha Grzeszka.
Walny Zjazd Delegatów Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” na I Sesji XI WZD
RM NSZZ „Solidarność” w wyniku głosowania
w dniu 26 sierpnia 2021 roku przyjął, większością głosów:

Apel nr 1
Walne Zebranie Delegatów Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” apeluje do
władz Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”
o interwencje w sprawie odmrożenia współczynnika waloryzacji płac w budżetówce oraz
w sferze finansów publicznych, który od wielu
lat wbrew zapewnieniu rządu pozostaje niezmieniony.

Po złożeniu rezygnacji ze stanowiska przewodniczącego Rady RFS przez Adama Lacha, Zarząd Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”
powołał na tę funkcję Krzysztofa Kotowicza.
Uchwalone zostały zmiany w uchwale nr
26/2020 ws. powołania Rady Funduszu Strajkowego, w związku z czym Rada RFS w kadencji
2018-2023 działa w następującym składzie:
• Krzysztof Kotowicz – przewodniczący
• Adam Lach
• Anna Skólska
• Ryszard Pietrzyk
• Tadeusz Szumlański
• Agata Łyko
• Tomasz Zaborowski
• Daniel Pokuta
• Katarzyna Niewiadomska-Węgrzyniak
INFORMACYJNY
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31 sierpnia w Krakowie
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Obchody 41. rocznicy powstania NSZZ „Solidarność” rozpoczęły się od złożenia wieńców kwiatów
pod pomnikiem Solidarności na Placu Centralnym
w Nowej Hucie. Następnie przedstawiciele Prezydium ZR Małopolskiego NSZZ „Solidarność”:
przewodniczący Adam Lach, wiceprzewodnicząca Anna Skólska oraz przewodniczący delegatury
w Nowym Sączu Krzysztof Kotowicz zebrali się na
płycie Rynku Głównego w Krakowie. Przy tablicy
„Nie oddamy Sierpnia”, którą potajemnie wmurowano w 1982 r., wspomnieli bohaterów „Solidarności” i złożyli kwiaty. Po południu rozpoczęły się
uroczystości na Wzgórzu Wawelskim.
Uroczystości na Wawelu rozpoczęto od złożenia
kwiatów pod pomnikiem św. Jana Pawła II stojącym
przed Katedrą Wawelską. Uroczysta msza św. celebrowana przez arcybiskupa Marka Jędraszewskiego
z udziałem kapelanów Związku z całej Małopolski zgromadziła rzeszę związkowców, którzy przybyli na Wawel
w związku z aktem zawierzenia członków „Solidarności”
i ich Rodzin matce Bożej Patronce Ludzi Pracujących.
– Musimy nadal kontynuować pracę nad procesem pracy, w trakcie której człowiek współtworzy
historię, a nie jest tylko wykorzystywany, a potem wy-

rzucany na śmietnik historii – mówił w trakcie homilii
arcybiskup Jędraszewski, omawiając zadania „Solidarności” na przyszłość. – Dlatego przed Związkiem stoi
konieczność czuwania nad czystością polskiego życia
dziś i w przyszłości! Musicie czuwać nad Polską, żeby
Polska była Polską i żeby Polska była polska.
Ksiądz arcybiskup przypomniał też inną homilię, wygłoszoną 40 lat temu w trakcie I Zjazdu NSZZ
„Solidarność” przez ks. prof. Józefa Tischnera, który
nakreślał zadania, jakie stoją przed członkami nowo
powstałego związku zawodowego, a przede wszystkim
mówił o tym, że mają oni czuwać nad Polską i polskością. – „Solidarność” wyrosła z czuwania Polaków nad
wartościami, które towarzyszyły im na przestrzeni wie-
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ków od czasów chrztu całego narodu, czuwania mimo
ogromnego terroru, mimo niepowodzeń w 1956 roku,
w 1970 i 1976 roku, mimo przemocy i siły! – cytował
ks. profesora, przypominając również co ks. Tischner
mówił na temat pracy i jej etosu.
Po zakończeniu nabożeństwa uczestnicy uroczystości zeszli na Plac im. o. Studzińskiego, gdzie pod
Krzyżem Katyńskim uczczono pamięć niedawno zmarłego Wojciecha Grzeszka, byłego przewodniczącego
Regionu Małopolskiego oraz oddano hołd wszystkim
walczącym o wolność i niepodległość naszego kraju. – Jak każdego roku wspominamy ludzi z tamtych
lat, którzy nie bali się marzyć o wolnej i niepodległej
Polsce, narażających swoje zdrowie, a nawet życie
w walce o taką właśnie Polskę – mówił Adam Lach,
przewodniczący Zarządu Regionu. – Dziś mija 41 lat
od podpisania Porozumień Sierpniowych i widzimy, że
„Solidarność” jest dalej potrzebna Polsce, jest potrzebna wszystkim Polakom.
Przewodniczący Regionu przypomniał też, że na
sztandarach naszego Związku widnieje napis „Bóg.
Honor. Ojczyzna” i właśnie w oparciu o te wartości
powstała nasza „Solidarność” w 1980 roku i tych
wrzesień 2021
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wartości musimy bronić. To dzięki wierności tym wartościom udało się nam obalić komunizm, dzięki nim
odzyskaliśmy niepodległość. – Wierzę, że wszyscy, tak
jak teraz tu jesteśmy, będą gotowi do walki w obronie
tych ideałów, tych wartości stanowiących fundament
wolnej Polski – dodał przewodniczący Regionu.
Uroczystość zakończyło wspólne odśpiewanie
hymnu „Solidarności” oraz ułożenie krzyża z zapalonych białoczerwonych zniczy.
A.Z., Z.P.

Nowy Sącz: obchody rocznicowe
41. rocznicę podpisania w Gdańsku Porozumień
Sierpniowych i powstania NSZZ „Solidarność” obchodzono w Nowym Sączu 30 sierpnia br. Uroczystości rozpoczęły się o godz. 18:00 mszą świętą
odprawioną w intencji Ojczyzny i „Solidarności”
w Kościele Matki Bożej Niepokalanej na Osiedlu
Millenium. Koncelebrze przewodniczył ks. Zbigniew
Biernat – proboszcz parafii Św. Jana Pawła II w Nowym Sączu, a zarazem Duszpasterz Ludzi Pracy.
W wygłoszonej homilii ks. Biernat podkreślił rolę
jaką, powstały w 1980 roku, ruch „Solidarności” odeINFORMACYJNY
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Z Regionu
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.
Ks. Zbigniew Biernat w homilii podkreślał także,
że ludzie, którzy walczyli o wolność Polski nie dbali
o sprawy materialne, stanowiska, zaszczyty, ale o to
co jest duchowe. W podsumowaniu homilii, cytując
słowa Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego powiedział: – Tylko orły szybują nad graniami
i nie lękają się przepaści, wichrów i burz. Musicie
mieć w sobie coś z orłów! – Serce orle i wzrok orli
skierowany ku przyszłości. Musicie ducha hartować
i wznosić, aby móc jak orły przelatywać nad graniami
w przyszłość naszej Ojczyzny. Będziecie wtedy mogli
jak orły przebić się przez wszystkie dziejowe przełomy,
wichry i burze nie dając się spętać żadną niewolą.
Pamiętajcie – orły to wolne ptaki, bo szybują wysoko.
(..) – Pamiętajcie, że i Wy jesteście z pokolenia orłów.
W ramionach Jasnogórskiej Pani, Waszej Najlepszej
Matki i Królowej Polski, szybujcie wysoko ku przyszłości Ojczyzny i Kościoła.
Po zakończonej Eucharystii uczestnicy, na czele
z pocztami sztandarowymi, przeszli pod Pomnik Solidarności, gdzie zgromadzili się internowani i więzieni

Fot. Sylwester Adamczyk

grał w odzyskaniu wolności i niepodległości naszej
Ojczyzny. – Jesteśmy dzisiaj w kościele Matki Bożej
Niepokalanej, który jest w Nowym Sączu symbolem
przemian, które dokonały się w 1980 roku, 41 lat temu
po podpisaniu porozumień sierpniowych, które arcybiskup Jędraszewski – rok temu – porównał do Cudu nad
Wisłą. (...) Cudu, który zaczął się 14 sierpnia w postaci
strajku, jaki wybuchł w Stoczni Gdańskiej w związku
z dyscyplinarnym zwolnieniem z pracy Anny Walentynowicz. Fenomen „Solidarności” znajduje swoje źródło
w nadziei pokładanej w Bogu. Religijne obrazy ze
Stoczni Gdańskiej zadziwiły cały świat. Łamały marksistowskie dogmaty o przodującej klasie robotniczej,
która już dawno wyparła się Boga – mówił ks. Biernat w homilii. (…) – Pierwsza pielgrzymka św. Jana
Pawła II do Ojczyzny w 1979 roku sprawiła, że Polacy
uwierzyli w moc Ducha Świętego, 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 – powiedział ks. Biernat, podkreślając
rolę Ojca Świętego Jana Pawła II w przebudzeniu się
narodu polskiego. Przypomniał także wsparcie Ojca
Świętego dla „Solidarności” w trudnych momentach
historii mówiąc: – Po wprowadzeniu stanu wojennego,
13 grudnia 1981, Jan Paweł II, w ramach audiencji
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działacze sądeckiej „Solidarności”, władze samorządowe Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego, parlamentarzyści, byli i obecni działacze „Solidarności” oraz
mieszkańcy Nowego Sącza.
W okolicznościowym przemówieniu kierownik Sądeckiego Oddziału NSZZ „Solidarność”, wiceprzewodniczący ZR Małopolskiego Krzysztof Kotowicz mówił:
„Powstanie Solidarności przyczyniło się do wielkich
zmian nie tylko w Polsce, ale i Europie. (…) Wielką
rolę odegrał w tym dziele Kościół, w tym ojciec święty,
Jan Paweł II. Staramy się pielęgnować piękne idee
tego Związku i reagujemy na wyzwania, które niesie
rzeczywistość”. Zaznaczył, że „Solidarność” domaga
się poprawek w ustawie zakazującej pracy w niedziele,
ponieważ są w niej luki, umożliwiające obchodzenie
przepisów. Zwrócił uwagę, że obecnie Związek pracuje
nad obywatelskim projektem ustawy o tzw. emeryturach stażowych. Podpisy pod projektem można składać
we wszystkich biurach „Solidarności” oraz w siedzibach organizacji w zakładach pracy. Podziękował także
wszystkim tym, którzy tworzyli „Solidarność’, którzy byli
więzieni i internowani, podkreślając ich poświęcenie.
Przedstawiciel prezydenta Miasta Nowego Sącza odczytał skierowany przez niego do uczestników
uroczystości list okolicznościowy: 41 lat temu, dzięki
wrzesień 2021
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solidarnej postawie Polaków, komunistyczna władza
zmuszona była uznać podmiotowość walczących
o wolność robotników i zgodzić się na zrzeszanie się
pracowników w wolnych związkach zawodowych. Był
to niezwykle istotny wyłom w totalitarnym systemie
i początek wydarzeń, które doprowadziły do jego skruszenia. Choć „imperium zła” nie poddało się bez walki,
a na walczących o wolność spadły represje w postaci
stanu wojennego, którego 40. rocznicę będziemy obchodzić w tym roku, to jednak wydarzenia sierpnia
1980 roku stały się inspiracją dla całego świata, który
w polskiej „Solidarności” dostrzegł pokojowy ruch
społeczny o wyraźnych chrześcijańskich korzeniach.
(...) Oddajemy dziś hołd „Solidarności” i wszystkim
ludziom, którzy wierni jej ideałom rzucili wyzwanie
komunistycznemu systemowi. W imieniu Mieszkańców
Nowego Sącza pragnę wam podziękować za waszą
walkę i poświęcenie, dzięki którym korzystamy dziś
z wolności – napisał prezydent Nowego Sącza Ludomir
Handzel.
Następnie złożono kwiaty pod Pomnikiem Solidarności. Kwiaty złożyli internowani i więzieni działacze „Solidarności” na czele z Andrzejem Szkaradkiem,
przedstawiciele Oddziału nr 1 na czele z Krzysztofem
Kotowiczem, delegacje organizacji związkowych, poseł na Sejm Patryk Wicher, przedstawiciel posła na
Sejm Arkadiusza Mularczyka, przedstawiciele władz
miasta Nowego Sącza, w tym przewodnicząca Rady
Miasta Nowego Sącza Iwona Mularczyk, wicestarosta
nowosądecki Antoni Koszyk, przedstawiciele Klubu
Gazety Polskiej.
Zarówno we Mszy Świętej, jak i w drugiej części
uroczystości wzięły udział poczty sztandarowe organizacji związkowych NSZZ „Solidarność”: PKP Cargo
S.A., Newag S.A. oraz Tokai COBEX Polska Sp. z o.o.
Podczas uroczystości uhonorowano medalami
40-lecia „Solidarności” ks. prałata Czesława Paszyńskiego, proboszcza parafii Matki Bożej Niepokalanej
w Nowym Sączu oraz Andrzeja Szkaradka – legendarnego przywódcę sądeckiej „Solidarności”. Medale
wręczono z rocznym opóźnieniem, gdyż w ubiegłym
roku uroczyste obchody 40-lecia „Solidarności” nie
mogły się odbyć z powodu pandemii.
Na zakończenie, tradycyjnie, zgromadzeni odśpiewali hymn „Solidarności”.
Grażyna Święs
INFORMACYJNY
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Obchody 41. rocznicy podpisania
Porozumień Sierpniowych w Gorlicach
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W niedzielę 29 sierpnia w Gorlicach obchodzono
41. rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych.
Jak co roku członkowie i sympatycy „Solidarności”,
osoby internowane oraz przedstawiciele samorządów wzięli udział w uroczystej mszy św. w Bazylice
Mniejszej. Nabożeństwo zostało odprawione w intencji Ojczyzny i NSZZ „Solidarność” w 41. rocznicę
jego powstania.
Mszy świętej koncelebrowanej przewodniczył
ksiądz dziekan Stanisław Ruszel. W kazaniu przypomniał, jak 41 temu powstała „Solidarność”: – Było to
10 milionów ludzi, a powstała tylko dlatego, że stała
się rodziną. Ile było wtedy życzliwości i poświęcenia.
Ludzie potrafili się jednoczyć. Dla wielu krajów w Europie była to rzecz niesamowita, a ludzie ze zdziwieniem
pytali się, po co nam krzyż? Wtedy każdy strajk był
poprzedzony mszą świętą. „Solidarność” żądała prawa do godności i wolności krzyża. Do dziś pozostała
wierna krzyżowi i Kościołowi. Tylko czy my będziemy
mieć taką odwagę i czy umiemy się odezwać, gdy
idzie takie „tsunami” przeciwko Chrystusowi, rodzinie,
małżeństwu? Teraz krzyże przeszkadzają, przeszkadza
też katecheza w szkołach.
Zwracając się do zgromadzonych wspomniał też
wizytę papieża Jana Pawła II, kiedy w tamtych czasach
przyjechał do Polski i wypowiedział słowa – „Niech
zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!” Na
koniec ksiądz dziekan zaapelował o solidarność z Bogiem i człowiekiem. Kierownik Oddziału nr 1 Krzysztof
Kotowicz przy okazji uroczystości wręczył okolicznościowy medal i dyplom na 40-lecie „Solidarności” na
ręce księdza dziekana, dziękując za dobrą współpracę.

Po mszy św. uczestnicy na czele z pocztami sztandarowymi KM NSZZ „Solidarność” Glinik, Duszpasterstwa Ludzi Pracy, Międzyszkolnej Komisji Pracowników
Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, Miasta
Gorlice, Starostwa Powiatowego oraz gorlickich szkół
średnich przeszli pod pomnik Papieża Jana Pawła II na
Placu Kościelnym, gdzie przedstawiciele „Solidarności”
i samorządów złożyli kwiaty i zapalili znicze. Następnie przemaszerowano na Cmentarz Parafialny. Tam
pod tablicą upamiętniającą błogosławionego księdza
Jerzego Popiełuszkę symboliczne wiązanki kwiatów
złożyli członkowie „Solidarności”, starosta Powiatu
Gorlickiego – Maria Gubała, przewodniczący Rady
Powiatu Gorlickiego – Witold Kochan, w imieniu władz
Miasta Gorlice – zastępca burmistrza Miasta Gorlice Łukasz Bałajewicz oraz wiceprzewodnicząca Rady Miasta
Gorlice Beata Mikruta-Kawa.
Prowadzący uroczystość Krzysztof Kotowicz
w swym wystąpieniu przypomniał o korzeniach „Solidarności” oraz o aktualnych priorytetach Związku,
m.in. o uszczelnieniu ustawy o zakazie handlu w niedzielę oraz emeryturach stażowych po 40 latach pracy.
Ksiądz proboszcz Stanisław Ruszel odmówił modlitwę
za Ojczyznę i zmarłych działaczy NSZZ „Solidarność”.
Joanna Brach
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Świętowaliśmy
41. rocznicę powstania NSZZ „Solidarność”
w Delegaturze Miechów
W dniu 29 sierpnia 2021 r., w piątą rocznicę odsłonięcia w Swojczanach pomnika Biuletynu Małopolskiej „Solidarności”, świętowaliśmy 41. rocznicę
powstania Niezależnego Samorządnego Związku
Zawodowego „Solidarność” w Delegaturze Miechów. Obchody rozpoczęła msza święta za Ojczyznę w kościele pod wezwaniem Świętego Idziego
w Tczycy, odprawiona przez księdza proboszcza
Marka Lutego.

Na zdjęciu od lewej: Leszek Dulba, Jerzy Zdrada, Mieczysław Sudelski, Czesław Gamrat, Romana Maziej-Niewczas.

We mszy uczestniczyły osoby związane z drukowaniem w stanie wojennym prasy podziemnej: Romana Niewczas, Leszek Dulba, Jerzy Zdrada i Zbigniew
Szydło wraz ze swoimi rodzinami oraz związkowcy
NSZZ „Solidarność” z Ziemi Miechowskiej. Następnie
spotkaliśmy się pod pomnikiem Biuletynu Małopolskiej
„Solidarności” przy domu państwa Zofii i Mieczysława Sudelskich w Swojczanach. Złożyliśmy wiązankę
kwiatów, zapaliliśmy znicz i pomodliliśmy się za osoby, które odeszły w latach 2020 i 2021 – Wiesława
Romanowskiego, Jacka Radło – pracujących w podziemnej drukarni w Swojczanach i Wojciecha Grzeszka – Przewodniczącego Regionu Małopolskiego NSZZ
„Solidarność”, który zadbał o upamiętnienie zakładu
drukarskiego. Przy tej okazji Leszek Dulba i Jerzy Zdrada otrzymali książkę „Niedokończona historia” Czesława Gamrata, przedstawiającą historię „Solidarności”
na Ziemi Miechowskiej, w tym historię podziemnej
drukarni w Swojczanach.
wrzesień 2021
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Żadna z grup: redaktorów, drukarzy i kolporterów
w czasie wspólnych działań na rzecz walki o wolność
słowa nie znała się nawzajem. Wpadka jednego z nich
nie groziła aresztowaniem innych, po prostu nie wiedzieli o sobie. Koordynatorem druku był Leszek Dulba.
Najważniejsza konstatacja wszystkich zebranych
pod Pomnikiem „Bibuły” – tak w latach 80. XX wieku
nazywano druki podziemne – to: nie daliśmy się
złapać. Podczas spotkania wspominano między innymi
historię druku pierwszego Biuletynu w Swojczanach,
gdy nie zasłonięto okna w pomieszczeniu, w którym
pracowano – druk odbywał się nocą – i nazajutrz
sąsiad zapytał: „Czemu w nocy u was świeciło się
światło?”. Przy druku następnych Biuletynów tego
błędu już nie popełniono. Organizatorami druku byli
Bogdan Niewczas i Leszek Dulba – naukowcy Akademii
Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Organizatorem tegorocznych obchodów było Biuro Oddziału Nr 3 NSZZ
„Solidarność” w Miechowie.
Czesław Gamrat

„By przeszłość zachować w pamięci...”
Każdego roku delegacja związkowców z Oddziału
Nr 4 NSZZ „Solidarność” Bochnia – Brzesko uczestniczy w lokalnych uroczystościach upamiętniających ważne wydarzenia sierpnia i września. Gdy
1 sierpnia o godzinie 17.00 w mieście słychać
buczenie syren, bocheńska „Solidarność” jest obecna przy pomniku gen. Leopolda Okulickiego, aby
uczcić pamięć bohaterów – uczestników Powstania
Warszawskiego.
W ramach obchodów Święta Wojska Polskiego
i rocznicy Bitwy Warszawskiej, przedstawiciele Organizacji Związkowej składają co roku kwiaty pod tablicą
INFORMACYJNY
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„Bochnia swoim Bohaterom” na budynku Muzeum im.
St. Fischera.
W pierwszych dniach września wspomina się tragiczne wydarzenia z 1939 roku, członkowie Delegatury
składają więc kwiaty na cmentarzu św. Rozalii w Bochni – w kwaterze zbiorowej żołnierzy WP z 1939 r. oraz
w Brzesku pod Pomnikiem Ofiar Bombardowania Węzła
Kolejowego Brzesko-Słotwina.

31 sierpnia członkowie Oddziału Bochnia – Brzesko świętowali z kolei swoje urodziny – 41. rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych. Z tej okazji
odprawiona została msza św. w intencji Ojczyzny
i członków NSZZ „Solidarność” w kościele pw. św.
Jana Nepomucena w Bochni, koncelebrowana przez
księży prałatów – ks. proboszcza Kazimierza Kapcię,
ks. proboszcza Leszka Rojowskiego oraz ks. prałata Jana Nowakowskiego. Po nabożeństwie nastąpiło
uroczyste złożenie kwiatów pod pomnikiem papieża
św. Jana Pawła przez delegację związkowców na czele
z kol. Agnieszką Morawiec, burmistrzem Miasta Bochnia Stefanem Kolawińskim, wicestarostą Ryszardem
Drożdżakiem, asystentami Posłów na Sejm RP Józefą
Szczurek-Żelazko oraz Stanisławem Bukowcem. „Aby
przeszłość zachować w pamięci” – Kierownik Oddziału Nr 4 zaprosiła zgromadzone osoby na spotkanie
z autorem i promocję książki o historii bocheńskiej
„Solidarności”, które odbędzie się w dniu 9 września br.
w Muzeum im. St. Fischera, ul. Rynek 20 o godz. 17.30.
Agnieszka Morawiec

ności” walczyli o wolność i godność Polaków oraz
niepodległość Polski. We wtorek 31 sierpnia br.
kilkadziesiąt osób jak co roku spotkało się na Placu
Solidarności pod pomnikiem „Solidarności” w Wadowicach, aby uczcić Dzień Solidarności i Wolności
przypominający o podpisaniu 31 sierpnia 1980
roku porozumień sierpniowych.
Wśród zgromadzonych nie zabrakło posła na sejm
RP, lokalnych władz samorządowych, radnych miejskich, przedstawicieli oddziału wadowickiego NSZZ
„Solidarność” oraz mieszkańców Wadowic. Obchody poprzedziła msza święta odprawiona w Bazylice.
Następnie w asyście sztandaru NSZZ „Solidarność”
złożono kwiaty, zapalono znicze oraz wygłoszono
okolicznościowe przemówienia. Po zakończeniu uroczystości pod pomnikiem „Solidarności” zgromadzeni
udali się pod pomnik katyński, gdzie pomodlili się za
pomordowanych oraz poległych w obronie Ojczyzny
w czasie II wojny światowej.
Ofiarowania NMP. Tegoroczna rocznica połączona
była z pożegnaniem Obrazu Matki Bożej Ludzi Pracy
– Patronki „Solidarności” w Wadowicach. Obraz wraz
z relikwiami bł. ks. Jerzego Popiełuszki i kopią Krzyża
nowohuckiego peregrynował w wadowickich kościołach od 21 do 31 sierpnia.
Jan Kraska

Dzień Solidarności i Wolności
w Wadowicach
W 41. rocznicę Sierpnia’80 w Wadowicach oddano
hołd wszystkim, którzy pod sztandarem „Solidar-
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sobą, a za wzór postępowania wskazywał im kandydatów na ołtarze – kardynała Stefana Wyszyńskiego
i matkę Elżbietę Różę Czacką.
Po nabożeństwie uczestnicy pielgrzymki, w tym
członkowie ponad stu pocztów sztandarowych udali
się na spotkanie w Domu Pielgrzyma, w którym uczestniczyli przedstawiciele władz kolejarskich spółek i szef
resortu infrastruktury. Pielgrzymkę jak zwykle organizowało Katolickie Stowarzyszenie Kolejarzy.
A.Z.

Kolejarscy związkowcy w Łagiewnikach
11 września odbyła się XIX Ogólnopolska Pielgrzymka Kolejarzy do Sanktuarium Miłosierdzia
Bożego w Krakowie-Łagiewnikach.

2 września odbyło się spotkanie przewodniczącego Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Adama Lacha
z prezydium Małopolskiej Regionalnej Sekcji Kolejarzy. W trakcie spotkania omówiono aktualną sytuację
w Związku po Walnym Zebraniu Delegatów Regionu
Małopolskiego oraz problemy związkowców w spółkach kolejowych. Wiele uwagi poświęcono sprawie
rozwoju struktur związkowych, a przede wszystkim
przyciągnięcia do Związku ludzi młodych, którzy chcieliby walczyć o interesy całej załogi. Sprawa jest tym
bardziej aktualna, że spółki kolejarskie coraz lepiej
prosperują i obecnie prowadzony jest nabór nowych
pracowników, którzy mają wymienić odchodzących na
emerytury oraz realizować rozszerzone zadania.
Ważnym zagadnieniem były też ustalenia, by akcja
zbierania podpisów pod społecznym projektem ustawy
o emeryturach stażowych odbywała się na najruchliwszych dworcach kolejowych (w naszym Regionie dotyczyć to ma dworca Kraków Główny i Tarnów) oraz prezentacji spotu dotyczącego idei emerytur stażowych na
nośnikach elektronicznych w pociągach pasażerskich.

Fot. A.Z.

Fot. A.Z.

Jak co roku we wrześniu kolejarze z całej Polski
zjechali do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, by modlić się o pomyślność i Błogosławieństwo Boże dla
wszystkich pracujących na polskich kolejach. Główną
uroczystość, na którą przybyli nie tylko związkowcy,
ale także minister infrastruktury Andrzej Adamczyk
oraz prezesi kolejarskich spółek, dyrektorzy zakładów
i przewodniczący Małopolskiego Zarządu Regionu
NSZZ „Solidarność” Adam Lach, poprzedziła wspólna Droga Krzyżowa i konferencja. Przemówienie na
temat beatyfikowanego nazajutrz Prymasa Tysiąclecia
– kardynała Stefana Wyszyńskiego wygłosił ks. Ryszard
Marciniak.
Uroczystą mszę św. koncelebrowali przybyli
z całej Polski kapelani środowisk kolejarskich, którym
przewodniczył abp Marek Jędraszewski, metropolita
krakowski. Arcybiskup w swej homilii zwracał uwagę
na rolę kolei i kolejarzy w życiu społecznym, a przede
wszystkim w realizacji idei łączenia Polaków między

Jak pozyskać nowe
kadry związkowe na kolei?

wrzesień 2021
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Członkowie Małopolskiej
„Solidarności” Oświatowej,
Koleżanki i Koledzy z NSZZ „Solidarność”
Przed nami kolejny rok szkolny, który niesie za
sobą wiele pytań, wątpliwości, niepokoju.

Relikwie ks. J. Popiełuszki w Oświęcimiu
8 sierpnia br. w Parafii św. Maksymiliana Marii
Kolbe w Oświęcimiu miała miejsce podniosła
uroczystość wprowadzenia i przekazania relikwii
bł. ks. Jerzego Popiełuszki, duchowego patrona
„Solidarności”, bestialsko zamordowanego przez
zbrodniarzy komunistycznych.
Inicjatorem i organizatorem całego przedsięwzięcia był Bronisław Skoczek, przewodniczący Stowarzyszenia Opozycji Niepodległościowej i Represjonowanych w Oświęcimiu oraz członkowie Regionalnej Sekcji
Emerytów i Rencistów Regionu Śląsko-Dąbrowskiego
NSZZ „Solidarność” w Katowicach.
– Umieszczenie w świątyni na osiedlu – obok
relikwii patrona parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego – relikwii bł. ks. Jerzego Popiełuszki jest symbolem
zwycięstwa dobra nad złem, miłości nad nienawiścią,
ale też dowodem, że miłość jako Dar Boży jest silniejsza niż nienawiść i śmierć… Dzięki relikwiom tych
dwóch męczenników reżimów totalitarnych XX wieku chrześcijańskie przesłanie „Zło dobrem zwyciężaj”
będzie lepiej docierać do szerokiej rzeszy wiernych
i będzie nie tylko pamiętane, ale też stosowane jako
zasada w życiu codziennym – mówił podczas homilii ks. dr Stanisław Puchała, prałat, kapelan Śląsko-Dąbrowskiej „Solidarności”.
Okolicznościową mszę uświetnili zaproszeni goście związani z „Solidarnością”, liczne poczty sztandarowe, w tym m.in. delegacje ze Śląska, miejscowych
zakładów pracy i instytucji oraz przedstawiciele MOZ
NSZZ „S” Synthos S.A. i Spółek na czele z jej przewodniczącym Markiem Pikułą, rzesze wiernych.
Relikwiarz jest darem członków wymienionego
wyżej Stowarzyszenia, a zarazem Regionalnej Sekcji
EiR Śląsko-Dąbrowskiej „Solidarności”. O wizualną
oprawę uroczystości w Oświęcimiu zadbał jeden z jej
organizatorów – Andrzej Kasperek.
M.P.
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Nie tylko sytuacja zdrowotna jest przedmiotem
obaw, czekamy również na ogłoszenie przez ministra
Przemysława Czarnka (starych?) nowych pomysłów
na oświatę, budowanie prestiżu zawodu nauczyciela
oraz nauczycielskie wynagrodzenia. Przypominam,
że poprzednio ogłoszone pomysły w tym zakresie
(jeszcze przed wakacjami), nie znalazły akceptacji
i wszystkie biorące udział w spotkaniach związki zawodowe zerwały rozmowy podkreślając, że
przedstawione propozycje nie spełniają oczekiwań
środowiska oświatowego.
1 lipca br. NSZZ „Solidarność” przeprowadziła akcję protestacyjną organizując przed siedzibą MEiN pikietę, podczas której wyraźnie zaznaczono, że to, co
zaproponowano, to nie jest oferta, o której możemy
dyskutować. Jest to pogarszanie warunków i czasu
pracy. „Solidarność” nie zamierza ustąpić w sprawie
powiązania wynagrodzeń nauczycielskich ze średnią
płacą w gospodarce. Postulujemy, aby płace nauczycieli rosły wraz ze wzrostem średniej płacy.
Aktualnie słyszymy o kolejnych pomysłach min.
Czarnka, szczególnie tych, które dotyczą wzrostu
wynagrodzeń. Jednak analiza przyszłorocznego
budżetu nie napawa optymizmem i rodzi uzasadnioną wątpliwość, w jakim zakresie te ewentualne
podwyżki nauczyciele sfinansują sobie sami?! Co
z wysokością pensum i funduszem socjalnym?
Te wszystkie pytania nasi negocjatorzy zadawali
już przedstawicielom MEiN, jednak pozostają one
aktualne i jak do tej pory nie widzimy dobrej woli ze
strony ministerstwa, tak by możliwe było osiągnięcie
porozumienia.
Szanowni Państwo, za Wami bardzo trudny rok
szkolny. Dlatego tym bardziej pragnę wyrazić szacunek i podziękowanie za ogrom tej często niedocenianej pracy.
Życzę wielu sukcesów pedagogicznych i poczucia
społecznego szacunku dla misji, którą każdego dnia
realizują wszyscy pracownicy szkół, przedszkoli,
placówek oświatowych.
W roku szkolnym 2021/2022 życzę zdrowia,
spokoju oraz przyjaznej atmosfery w gronie całej
społeczności szkolnej.
Przewodniczący ZRM NSZZ „Solidarność” Adam Lach
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