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Krajowe Dni Protestów

Spis treści:

(17.09) Wobec nasilających się konfliktów i narastających zagrożeń
dla środowisk pracowniczych, Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” podjęła
decyzję o zorganizowaniu Krajowych Dni Protestów.
Z ogromnym zaniepokojeniem związkowcy obserwują załamanie się
polityki społecznej państwa. Przejawem tego są m.in.:
– zamrożenie na kolejne lata progów dochodowych upoważniających
do pomocy społecznej,
– likwidacja rezerwy solidarności społecznej;
– zamach na Fundusz Rezerwy Demograficznej.
Takie działania, które są następstwem braku aktywnej polityki antykryzysowej, wbrew oficjalnym deklaracjom rządu uderzają w najsłabsze
grupy społeczne.
„Oszukani zostali m.in. stoczniowcy - upada przemysł okrętowy ze
wszystkimi konsekwencjami dla setek zakładów kooperujących. Wbrew załogom i interesowi publicznemu zapowiada się prywatyzację strategicznych
sektorów polskiej gospodarki” - czytamy w uchwale Komisji Krajowej.
Krajowe Dni Protestu będą polegały na organizowaniu pikiet i manifestacji dotyczących ogólnopolskich, branżowych i lokalnych konfliktów
społecznych. Do udziału w nich „S” będzie zapraszała również inne
centrale związkowe.
Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” przyjęła również stanowisko
w sprawie prywatyzacji, w którym sprzeciwia się zapowiadanym przez
rząd planom prywatyzacyjnym. - Pospieszna prywatyzacja w niekorzystnej
sytuacji rynkowej przypomina wyprzedaż majątku narodowego i świadczy
o braku pomysłu rządu na załatanie największej od 20 lat „dziury budżetowej” - uważają związkowcy.
Dział Informacji KK
Duszpasterstwo Ludzi Pracy przy Parafii
pw. Św. M.M. Kolbego w Mistrzejowicach zaprasza
na mszę świętą w intencji Ojczyzny
w dniu 1.10.2009 r. o godz. 18.00.
W czasie Mszy Świętej będziemy się modlić za Sługę Bożego Ks. Jerzego Popiełuszkę w 25. rocznicę śmierci oraz o Jego rychłą
beatyfikację.
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Terminy zebrań
Informujemy, że zebrania przewodniczących organizacji związkowych z terenu
Krakowa do końca 2009 r. odbędą się
w następujących terminach:
7 października (pierwsza środa miesiąca)
- godz. 14.00
10 listopada (drugi wtorek miesiąca)
- godz. 14.00
9 grudnia (druga środa miesiąca)
- godz. 14.00
7 października termin został zmieniony ze względu na odbywający się w dniach
14-16 października Krajowy Zjazd Delegatów,
natomiast 10 listopada ze względu na święto
11 listopada.
Miejsce zebrań - Kraków, pl. Szczepański 5,
sala 406.
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ZARZĄD REGIONU
Na szybki przebieg obrad wpłynął fakt,
że Zarząd Regionu był połączony z obchodami
rocznicy Podpisania Porozumień Sierpniowych.
W tym roku w Krakowie związek zorganizował nie tylko tradycyjne uroczystości religijne,
ale także doprowadził do podpisania projektu
„Ustawy o wznowieniu Krzyża Niepodległości
oraz o ustanowieniu Krzyża Solidarności”,
przeprowadził akcję „Zorganizowani mają
lepiej”, podczas której rozdawał materiały
promocyjne, oraz zbierał krew dla potrzebujących.
Zasłużony Kazimierz Kubrak
Obrady Zarządu rozpoczęły się od miłej uroczystości. Ryszard Terlecki, Poseł na
Sejm RP w imieniu Prezydenta RP Lecha
Kaczyńskiego wręczył Kazimierzowi Kubrakowi Srebrny Krzyż Zasługi, przyznany za
działalność na rzecz niepodległości Polski
i „Solidarności”. „Polska dziękuje panu” –
powiedział R. Terlecki. Kazimierzowi Kubrakowi gratulował także przewodniczący Zarządu
Regionu Małopolska NSZZ „Solidarność”
Wojciech Grzeszek, który przypomniał, że
odznaczony nie tylko zasłużył się „Solidarności” w trudnych latach stanu wojennego,
ale również po 1989 r. wciąż aktywnie działa
w związku, rozwiązując problemy pracowników handlu i spożywców. K. Kubrak
serdecznie podziękował za odznaczenie,
stwierdzając, że choć te niemal 30 lat służby
„Solidarności” przyniosły wiele wyrzeczeń,
to gdyby przyszło mu jeszcze raz dokonać
wyboru, to zrobiłby to samo bez wahania.
Planowana jest manifestacja
Sprawozdanie w działań Komisji Krajowej złożył Adam Lach. Związek z niepokojem obserwuje pogarszającą się sytuację
w przemyśle stoczniowym oraz w sektorze
energetycznym. Pozorowane działania rządu
nie przynoszą poprawy, w związku z czym
„Solidarność” poważnie rozważa zorgani24 września 2009

zowanie w najbliższych tygodniach dużej
manifestacji w Warszawie. Już 18 września
br. manifestacja odbędzie się w Szczecinie.
Krzysztof Kotowicz z Gorlic poinformował,
że na terenie powiatu firmy planują przeprowadzenie zwolnień grupowych. Niestety
negocjacje prowadzone przez związki nie
przynoszą oczekiwanych rezultatów, dlatego
coraz głośniej mówi się o zorganizowaniu
pikiet, które nagłośnią te problemy.
Adam Lach poinformował o prowadzonej
w całej Polsce akcji „Zorganizowani mają
lepiej”, w ramach której również w kilku
miastach Małopolski rozdawano mieszkańcom informatory, ulotki związkowe i różne
gadżety.
Powołanie RKW
W związku ze zbliżającymi się wyborami na kadencję 2010-2014 Zarząd Regionu
powołał Regionalną Komisję Wyborczą. Wojciech Grzeszek wyjaśniał, że RKW powoła
kierowników oddziałów Zarządu Regionu na
pełnomocników, odpowiedzialnych za koordynacje wyborów w regionie. Do pomocy Regionalnej Komisji Wyborczej został przydzielony
Witold Witkowski, prawnik Zarządu Regionu.
Przewodniczącą RKW została Anna Skólska.
Co w regionie
Andrzej Olejnik powrócił do trudnej
sytuacji w MPK w Tarnowie, gdzie przewodniczący „Solidarności” Jan Guty został rok
temu zwolniony przez prezesa za ujawnianie
nieprawidłowości w działaniu firmy. Małopolska „Solidarność” traktuje tę sprawę bardzo
poważnie, udzielając przewodniczącemu
związku wszelkiej możliwej pomocy.
Andrzej Olejnik zaproponował również,
by „Solidarność” rozpoczęła akcję pomocy
dla młodzieży, która ma problemy z odzyskaniem zarobionych w okresie wakacyjnym
pieniędzy: „Niestety często zdarza się, iż
ciąg dalszy na str. 5
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Powołanie
Regionalnej
Komisji Wyborczej,
informacje
na temat planowanej
manifestacji
w Warszawie
oraz III Pucharu
„Solidarności”
w Skokach
Narciarskich
wypełniły obrady
Zarządu Regionu
Małopolska w dniu
31sierpnia 2009 r.
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ZORGANIZOWANI
MAJĄ LEPIEJ

W Małopolsce
w rocznicę powstania
NSZZ „Solidarność”
przypomniano,
czym jest związek
zawodowy i dlaczego
warto się zrzeszać.
Akcja została
zorganizowana
w ramach
ogólnopolskiej
kampanii
„Zorganizowani
mają lepiej”.

Członkowie NSZZ „Solidarność”
w 29. rocznicę podpisania Porozumień
Gdańskich rozdawali na ulicach największych miast małopolskich informatory
i ulotki oraz rozmawiali z pracownikami,
dlaczego warto zrzeszać się w związki
zawodowe.
W Polsce do związków zawodowych
należy tylko 13% pracowników. To jeden
z najniższych poziomów uzwiązkowienia w Europie. Statystyki dowodzą, że
w firmach, gdzie związki zawodowe
istnieją i gdzie są silne sytuacja pracowników jest lepsza – rzadziej dochodzi
tam do łamania praw pracowniczych.
Niestety – okres dekoniunktury – zachęca pracodawców do niewywiązywania
się z obowiązków wobec pracowników.
Dzięki związkom zawodowym rzadziej
dochodzi do nieregularnego wypłacania
wynagrodzeń, pracodawcy rzadziej zmuszają także pracowników do pracy w
godzinach nadliczbowych bez wynagrodzenia. Związki zawodowe mogą także

pilnować pracodawcę, by ten regularnie
odprowadzali składki na ubezpieczenia
społeczne. Pracownicy, zorganizowani
w związek zawodowy, mają lepszą
pozycję w negocjacjach i łatwiej im się
obronić przed nieuczciwymi praktykami
– przekonywali związkowcy w trakcie
ogólnopolskiej akcji pod hasłem „Zorganizowani mają lepiej”.
W Regionie Małopolska „Solidarność” pojawiła się na Małym Rynku
w Krakowie, w Wadowicach, w Dębicy
i w Gorlicach. W Krakowie w dniu 31
sierpnia na Małym Rynku akcję promocyjną związku połączono z akcją
krwiodawczą. Podczas tych wszystkich
spotkań rozdawano informatory i ulotki
oraz drobne upominki – kredki, baloniki,
cukierki, smycze i naklejki.
Wiceprzewodniczący Zarządu Regionu Małopolska Adam Lach, odpowiedzialny za rozwój Związku komentuje: „Akcja
miała bardzo pozytywny oddźwięk. Związek musi częściej wychodzić do ludzi,

Wadowice - 3 września 2009 r.
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którzy nie są zrzeszeni. Informacje na temat tego,
czym zajmuje się związek zawodowy, jakie są możliwości jego działania są bardzo ważne, bo rzadko
trafiają do osób niezrzeszonych.”
Adam Gliksman

Zorganizowani w Wadowicach
W dniu 3 września br. na wadowickim Rynku
pojawił się namiot z logiem „Solidarności” a członkowie związku przez kilka godzin rozdawali wadowiczanom materiały promocyjne związku. W tym
dniu – jak zwykle – ruchliwy Plac im. Jana Pawła II
przeszło wiele osób, trzymających w rękach baloniki
„Solidarności”.
majlech

Zorganizowani w Gorlicach
W Gorlicach rocznicę powstania NSZZ „Solidarność” połączono z ogólnopolską kampanią pod
hasłem „Zorganizowani mają lepiej”
W dniu 8 września br. siedmiu działaczy związkowych w dwóch grupach: na Gorlickim Rynku oraz
na ul. Sportowej rozdawało przechodniom ulotki
i gadżety promujące potrzebę zrzeszania się w związek zawodowy. Akcja promocyjna odebrana została
przez mieszkańców bardzo pozytywnie. Członkowie
NSZZ „Solidarność” rozmawiali z przechodniami, przekonując, że warto zrzeszać się w naszym związku,
aby wspólnie bronić spraw pracowniczych.
Krzysztof Kotowicz

fot. K. Kotowicz

24 września 2009
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fot. K. Kotowicz

dokończenie ze str. 3
młodzi ludzie nie otrzymują za pracę zapłaty, są oszukiwani.
Dlatego uważam, iż NSZZ „Solidarność” wspólnie z NZS
i samorządami lokalnymi powinien podjąć akcję, aby pomóc
pokrzywdzonej młodzieży.”
Skoki w Zakopanem
Kazimierz Bębenek poinformował o zorganizowaniu
przez Małopolską „Solidarność” III Pucharu Solidarności
w Skokach Narciarskich. Mimo trudności finansowych, przy
zaangażowaniu wszystkich zainteresowanych stron – związku, PZN, TZN, COS-u i władz Zakopanego zawody się odbędą. Patronat nad imprezą objęli Izabela i Adam Małyszowie.
„Będzie to jednodniowy turniej na Wielkiej Krokwi w dniu
26 września br. Wszystkie informacje pojawią się na stronie
internetowej Zarządu Regionu”.
Uchwała ZRM
Zarząd Regionu Małopolska NSZZ „Solidarność”
realizując postanowienia par. 83 Ordynacji Wyborczej
NSZZ „Solidarność” w celu organizacji i przeprowadzenia
wyborów statutowych władz Związku powołuje RKW RM
na kadencję 2010 – 2014 w składzie:
1. Anna Skólska, Przewodnicząca RKW RM
2. Kazimierz Bębenek
3. Andrzej Gębara
4. Romuald Jewuła
5. Adam Lach
6. Ryszard Pietrzyk
7. Andrzej Szkaradek
Uchwała wchodzi w życie z dniem 31.08.2009 r.
Jednocześnie tracą moc Uchwały ZRM Nr 20/2005
i Nr 17/2007.
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SOLIDARNOŚĆ
ZWYCIĘŻYŁA

29. rocznicę
powstania NSZZ
„Solidarność”
uroczyście
świętowano
w całej Małopolsce.
Centralne obchody
zorganizowane
w Krakowie
w dniu 31 sierpnia
rozpoczęły się już
przed południem.

Głównym punktem uroczystości
była msza św. odprawiona w Bazylice
Mariackiej, podczas które kazanie do
zgromadzonych wygłosił ks. Władysław
Palmowski. W nabożeństwie wzięli udział
członkowie Związku, przedstawiciele parlamentu i władz samorządowych oraz
liczne poczty sztandarowe. W tym roku
szczególnym gościem uroczystości był
ostatni prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie Ryszard Kaczorowski z żoną Karoliną.
Po mszy świętej nastąpił tradycyjny przemarsz uczestników i pocztów
sztandarowych pod Krzyż Katyński, który umilała słynna orkiestra strażaków
z Choczni. Pod Krzyżem przemówienie
wygłosił przewodniczący Zarządu Regionu Wojciech Grzeszek oraz Wicemarsza-

fot. T. Szczurkowski
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fot. T. Szczurkowski

łek Województwa Małopolskiego Roman
Ciepiela. Głos zabrał również Prezydent
Kaczorowski: „Trzeba to jasno powiedzieć
– to „Solidarność” pokonała komunizm”
– powiedział polityk, symbolizujący ciągłość państwa polskiego, który przez wiele walczył o niepodległość i niezależność
Polski. Pod Krzyżem Katyński z rąk posła
Ryszard Terleckiego Złoty Krzyż Zasługi
za działalność na rzecz „Solidarności”
otrzymał Waldemar Cieśla, kierownik
Oddziału Zarządu Regionu Małopolska
NSZZ „Solidarność” w Dębicy.
O „Solidarności” przypomniano
również w Nowej Hucie, gdzie w południe przedstawiciele Komisji Robotniczej
Hutników złożyli kwiaty pod Pomnikiem
Solidarności przy Pl. Centralnym.
Bezcenna krew
Od godz. 11 na Małym Rynku
w Krakowie pojawiły się ambulans i punkt
informacyjny „Solidarności” i Pierwszego
Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK
„Cracovia Pasy”. W Dniu Solidarności
zorganizowano bowiem Akcję Krwiodaw-
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stwa – z okazji do pomocy innym skorzystały aż 42
osoby, które oddały w sumie niemal 20 litrów krwi!
Akcji towarzyszyło rozdawanie ulotek i gadżetów
promocyjnych związku.
Adam Gliksman

fot. T. Szczurkowski

Rocznica w Gorlicach
6 września br. w Gorlicach uroczyście obchodzono 29. rocznicę podpisania
Porozumień Sierpniowych.
Z tej okazji została odprawiona uroczysta msza
święta przez ks. prałata
Stanisława Górskiego
w Bazylice Mniejszej
w Gorlicach w intencji
Ojczyzny i Niezależnego Samorządnego Związku
Zawodowego „Solidarność” w 29. rocznicę jego powstania.
Bezpośrednio po mszy świętej nastąpił przemarsz na cmentarz parafialny. Uczestników prowadziły poczty sztandarowe: Komisji Międzyzakładowej
NSZZ „Solidarność” „Glinik”, Starostwa Powiatowego
w Gorlicach, Duszpasterstwa Ludzi Pracy. Tam przedstawiciele związku zawodowego „Solidarność”,
poseł RP Barbara Bartuś, przedstawiciele Starostwa
Powiatowego na czele ze Starostą Mirosławem Wędrychowiczem, internowani złożyli wiązanki kwiatów
i zapalili znicze pod tablicą upamiętniającą ks. Jerzego
Popiełuszko oraz Krzyżem Katyńskim.
24 września 2009
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fot. T. Szczurkowski

Krzysztof Kotowicz w kilku słowach nawiązał
do historii oraz potrzeby przypominania o tym, kto
zapoczątkował upadek komunizmu – Papież Jan
Paweł II i ruch, jakim była „Solidarność”.
Następnie w siedzibie Biura Oddziału nr 1
w Gorlicach odbyło się okolicznościowe spotkanie
uczestników uroczystości.
Krzysztof Kotowicz

fot. K. Kotowicz
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Adam Gliksman

Krzyż Solidarności
jest potrzebny.
Mógł się o tym
przekonać każdy, kto
31 sierpnia pojawił
się w siedzibie
Małopolskiej
„Solidarności”.
Na sali
konferencyjnej
znaleźli się
przedstawiciele
różnych opcji
politycznych
oraz organizacji,
zdaniem których
„Solidarność”
powinna łączyć
ludzi, a pamięć o roli
związku w historii
Polski powinna być
ciągle umacniana.

PROJEKT USTAWY
PODPISANY
Po kilku miesiącach wytężonych prac
w Krakowie zaprezentowano ostateczny
projekt ustawy o wznowieniu uchwalonego przed II wojną światową Krzyża Niepodległości oraz o ustanowieniu Krzyża
Solidarności. Członkowie Krakowskiego
Komitetu Krzyża Solidarności przedstawili
założenia ustanowienia tych odznaczeń,
którymi państwo polskie honorowałoby
wszystkich, którzy walczyli w latach
1945-1989 o niepodległą Polskę.
Kazimierz Bzdyl, Tadeusz Drwal
i Adam Kalita z KKKS mają nadzieję,
że ustawa trafi możliwie szybko pod
obrady parlamentu, dzięki czemu już w
przyszłym roku – w 30. rocznicę powstania „Solidarności” – zostaną wreszcie
uhonorowani wszyscy ci, którzy w latach
1945-1989 za walkę o Polskę doznali

fot. L. Jaranowski
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prześladowań i represji.
Pod projektem podpisali się przedstawiciele niemal wszystkich największych organizacji niepodległościowych
i kombatanckich w Polsce, byli działacze
opozycji antykomunistycznej, przedstawiciele Zarządu Małopolskiej „Solidarności”
oraz Instytutu Pamięci Narodowej. Podpisy pod projektem złożyli m.in. prof.
Tomasz Gąsowski, Wojciech Grzeszek,
Leszek Jaranowski, Kornel Morawiecki,
Wojciech Borowik, Stanisław Płatek,
Marek Lasota, Wojciech Marchewczyk,
Ryszard Majdzik, Adam Roliński, Józef
Ratajczak i Teofil Wojciechowski.
W spotkaniu wzięli także udział politycy wywodzący się z Krakowa i mający
wspólne solidarnościowe korzenie. Pod
ustawą podpisali się posłowie Ryszard
Terlecki z PiS, Jarosław Gowin z PO
oraz Bogusław Sonik, eurodeputowany
PO. Wojciech Grzeszek, przewodniczący Małopolskiej „Solidarności” nie krył
zadowolenia, że to właśnie w Krakowie
pokazano, że można zapomnieć o politycznych różnicach: „Okazuje się, że
potrafimy wznieść się ponad podziałami,
by uczcić bohaterów tamtych dni”.
Autorzy ustawy, jak już wspomniano, mają nadzieję, że parlamentarzyści
zadbają o szybkie uchwalenie ustawy.
W kuluarach posłowie byli mniej optymistycznie nastawieni. Ryszard Terlecki
przypominał, że wiele ustaw, dotyczą-
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cych tematyki historycznej wciąż zalega w szufladach
Sejmu: „Być może zebranie 100 tysięcy podpisów
pod projektem ustawy zwiększyłoby szanse na jej
uchwalenie” – zastanawiał się.
Oczekiwania środowisk niepodległościowych jednoznacznie artykułował Krzysztof Bzydl: „My wykonaliśmy za posłów olbrzymią robotę. Byłoby haniebne,
gdyby teraz ci, którzy powołują się na opozycyjną
przeszłość, nie zdołali projektu przeforsować!”
Z inicjatywy KKKS, na spotkaniu poprzedzającym
podpisanie projektu „Ustawy o wznowieniu Krzyża
Niepodległości i ustanowieniu Krzyża Solidarności”,
przedstawiciele 10 organizacji skupiających działaczy
dawnej opozycji przeciwko komunistycznej dyktaturze
podpisali oświadczenie dotyczące obchodów 30. rocznicy powstania NSZZ „Solidarność”.
Uroczystość została zorganizowana przez Krakowski Komitet Krzyża Solidarności, Zarząd Regionu
Małopolska NSZZ „Solidarność” oraz Fundacją Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego.
Więcej informacji na temat inicjatywy i podejmowanych działań można znaleźć na forum: www.kkks.
mojeforum.net.
Oświadczenie przedstawicieli organizacji skupiających działaczy dawnej opozycji przeciwko komunistycznej dyktaturze w 29. rocznicę powstania NSZZ
„Solidarność”:
„Na rok przed 30-leciem – czy dla ludzi, którzy
walczyli o Niepodległość i Solidarność ma to być
kolejna gorzka rocznica?”
Marszałek Józef Piłsudski powiedział: „Kto nie
szanuje i nie ceni swej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku teraźniejszości, ani ma prawo do
przyszłości.” Warto zastanowić się nad tymi słowami.
Szacunek państwa dla ofiarności jednostek buduje
w społeczeństwie odruchy patriotyczne i społeczne;
jest decydującym elementem tożsamości narodowej
i państwowej. Jeśli nadal w milczeniu będziemy przyzwalać na to, aby ci, którzy działali dla dobra publicznego, byli odbierani jako ludzie naiwni, niepraktyczni
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fot. L. Jaranowski

fot. L. Jaranowski

Podpisy pod projektem złożyli m.in.: prof. T. Gąsowski,
W. Grzeszek i J. Gowin.

i skazani na zapomnienie – jaki stworzymy wzorzec
zachowań i jakiego poświęcenia dla spraw ogółu możemy oczekiwać od naszych dzieci i wnuków?
Nazbyt długo Państwo Polskie w żaden systematyczny, przemyślany, skuteczny i sprawiedliwy sposób
nie okazuje szacunku ani nie obejmuje opieką ludzi,
których poświęcenie miało olbrzymi wpływ na to,
że odzyskało ono suwerenność i prawo do samostanowienia - działaczy dawnej opozycji przeciwko
komunistycznej dyktaturze. Jak dotąd, przyznano nam
jedynie prawo do dochodzenia przed sądem odszkodowania od tej Niepodległej Polski, o którą walczyli.
A jedynym dowodem szacunku, do jakiego mamy
prawo, jest bycie umieszczonym w prowadzonym
przez IPN „Katalogu osób rozpracowywanych przez
organa bezpieczeństwa PRL”.
Trudno jest nam wyobrazić sobie nadchodzącą
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30. rocznicę powstania „Solidarności”, jeśli nie zostaną podjęte zdecydowane kroki mające na celu zmianę tej sytuacji. Niech ta rocznica nie będzie dniem,
w którym raz jeszcze wielu z naszych kolegów poczuje się zapomnianymi, zlekceważonymi, czy wręcz
cynicznie wykorzystanymi. Zaś zmiana tej sytuacji,
wyraźne powiedzenie, że III Rzeczpospolita ich szanuje i ceni - wymaga zarazem uhonorowania, jak też
w miarę potrzeby otoczenia opieką socjalną, gdyż
honory bez chleba są pustymi gestami, a chleb bez
honorów jest jałmużną.
Nadszedł czas, aby z szacunku dla swej własnej
przeszłości i w trosce o własną przyszłość „Solidarność” zaczęła domagać się realizacji tych postulatów w ciągu najbliższego roku. Nadszedł czas, aby
Posłowie i Senatorzy, którzy powołują się na swoją
opozycyjną przeszłość, wywiązali się ze swoich zobowiązań wobec dawnych kolegów. Nadszedł czas,
aby Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej ustanowiły
stosowne prawo. Musi to nastąpić pomimo wszystkich
problemów, które dla Kraju i dla Związku niesie ze
sobą kryzys gospodarczy, bowiem problemy, które
mamy dzisiaj, nie zwalniają nas od wypełniania wcześniejszych zobowiązań.
Objęcie dawnych działaczy analogiczną opieką
państwa do tej, jaką uzyskują kombatanci, jest uzasadnione chociażby dlatego, że w okresie PRL-u większość
z nas była dyskryminowana w życiu zawodowym,
miała ograniczone możliwości awansu w pracy, czy też
wręcz nie miała możliwości uzyskania lub zachowania
dobrze płatnej pracy, przez co wielu z nas otrzymuje
dzisiaj znacząco niższe renty i emerytury.
Wydaje się, że najprostszą drogą do zrealizowania w ciągu najbliższego roku naszych postulatów socjalnych jest zmiana stosunku Rady Ministrów
i Klubu Poselskiego Platformy Obywatelskiej do procedowanego obecnie w Sejmie poselskiego projektu
„Ustawy o uprawnieniach kombatantów, uczestników
walki cywilnej lat 1914-1945, działaczy opozycji
wobec dyktatury komunistycznej oraz niektórych ofiar
represji systemów totalitarnych”.
Projekt tej ustawy, której nie zdążył uchwalić
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Sejm poprzedniej kadencji, po raz drugi już rozbudził
nadzieje wielu byłych działaczy, którzy do dziś finansowo płacą za swoje dawne poświęcenie. Zaniechanie
prac nad nim, motywowane dzisiejszym kryzysem
finansowym, byłoby bezmyślną bezdusznością, gdy
oczywistym rozwiązaniem jest jego niezwłoczne
uchwalenie przy jednoczesnym odroczeniu początku
obowiązywania nowych świadczeń finansowych na
okres 2 lub 3 lat.
Innym rozwiązaniem, które zapewne zostałoby
zaakceptowane przez środowiska, które reprezentujemy, byłoby przyjęcie przez Sejm w ciągu najbliższego
roku ustawy, nadającej działaczom dawnej opozycji
przeciwko komunistycznej dyktaturze uprawnienia
do „świadczenia dla zasłużonych”. Świadczenie takie
w stosunku do osób pobierających rentę lub emeryturę, które są niższe od przeciętnej krajowej, powinno wynosić minimum 2/3 różnicy pomiędzy ich
dochodami a średnią rentą lub emeryturą. Zarazem,
osobom, których dochody są niższe od najniższej pensji, powinien przysługiwać stały zasiłek wyrównawczy
w wysokości 2/3 różnicy pomiędzy ich dochodami
a najniższą pensją. Tak samo, jak w przypadku „Ustawy o uprawnieniach kombatantów...”, uważamy, że
ustawa taka powinna by zostać uchwalona w ciągu
najbliższego roku, zaś ze względu na aktualny kryzys
gospodarczy wypłata świadczeń mogłaby się zacząć
np. od 1 stycznia 2012 roku.
Doceniając wysiłki Pana Prezydenta RP, aby
wreszcie nadać odznaczenia osobom najbardziej zasłużonym w walce przeciwko komunistycznej dyktaturze,
uważamy jednak, że koniecznym jest ustanowienie
odrębnego odznaczenia państwowego, przysługującego wszystkim osobom, które w istotny sposób
angażowały się w działalność opozycyjną lub były za
taką działalność represjonowane. Do tego odznaczenia
powinni mieć prawo dawni działacze opozycji, którzy
spełniają określone ustawą kryteria, a o jego nadaniu
powinna decydować jedynie zachowane dokumenty
i relacje świadków, zweryfikowane przez historyków
z IPN-u. Ustanowienie takiego odznaczenia nie tylko
spełni oczekiwania środowisk dawnych działaczy, lecz
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także powinno być ostatecznym stwierdzeniem, kto
w tym konflikcie stał po właściwej stronie, kto był
patriotą, a kto był kolaborantem.
Wielokrotnie padał postulat, aby w tym celu restytuować Krzyż Niepodległości. Jednak Krzyż Niepodległości był i powinien pozostać, tak samo jak Krzyż
Virtuti Militari, odznaczeniem nadawanym jedynie
za działalność w okresie wojny lub zbrojnej okupacji
kraju. W tej sytuacji za najlepszą uważamy propozycję
Krakowskiego Komitetu Krzyża Solidarności, aby odznaczenie to nawiązywało swoim kształtem do Krzyża
Niepodległości, nosząc zarazem inną nazwę. Zaś słowem, które po słowie „Niepodległość” właściwie dla
wszystkich z nas jest słowem najważniejszym, jest
słowo „Solidarność”. Równocześnie, nadanie temu
odznaczeniu nazwy „Krzyż Solidarności” będzie potwierdzeniem, że to właśnie Niezależny Samorządny
Związek Zawodowy „Solidarność” połączył w sobie
wszystkie nurty opozycji i odegrał kluczową rolę
w procesie odzyskiwania Niepodległości i Suwerenności Polski.
Biorąc zaś pod uwagę uzasadnione oczekiwania środowisk kombatanckich, jak też zbiegającą się
z 30-leciem „Solidarności” 80. rocznicę ustanowienia Krzyża Niepodległości, a zarazem aby podkreślić
związek Krzyża Solidarności z Krzyżem Niepodległości
i zapewnić ciągłość tradycji – słusznym wydaje się
dążenie do wznowienia tą samą ustawą odznaczeniową Krzyża Niepodległości, zarówno jako odznaczenia dla weteranów walki o Niepodległość Polski
z lat 1939-1956, jak też jako odznaczenia niosącego
w przyszłość przesłanie, że ci, którzy jako ochotnicy
godzą się bronić Niepodległości Polski, nigdy przez
Ojczyznę zapomniani nie będą.
Oczekujemy, że Kluby Poselskie Platformy Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości podejmą ze
sobą współpracę w realizacji naszych postulatów,
których spełnienie będzie zarazem dowodem szacunku
dla wartości i tradycji, z których obydwie te partie polityczne się wywodzą i do których w swoich programach
nawiązują. Oczekujemy również, że odbywający się
w październiku XXIII Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ
24 września 2009
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„Solidarność” podejmie uchwałę popierającą projekt
„Ustawy o wznowieniu Krzyża Niepodległości i ustanowieniu Krzyża Solidarności” i uzna jego uchwalenie,
na równi z nową „Ustawą o uprawnieniach kombatantów”, za niezbędny element obchodów 30. rocznicy
powstania „Solidarności”.
Kryzys gospodarczy i wynikające z niego problemy, nie mogą być powodem, aby w obliczu
30. rocznicy powstania „Solidarności” nie okazać
w zdecydowany i jednoznaczny sposób szacunku dla
własnej historii i dla ludzi, którzy ją tworzyli. Nie
chodzi tu tylko o nas, chodzi tu przede wszystkim
o to, że z każdym kolejnym rokiem dorasta następny
rocznik młodych Polaków, którzy patrząc na to, jak
my jesteśmy traktowani, wyrastają w przekonaniu,
że działalność dla Ojczyzny i pro publico bono jest
jedynie przejawem głupoty oraz politycznej naiwności,
że w prawdziwym życiu nie liczą się ideały, a jedynie
dobra materialne.
Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci w dn. 10 sierpnia 2009 r. Naszego Kolegi

Ś P
Zbigniewa Kowalika

Członka i działacza „Solidarności” w Hucie
im. Lenina w Krakowie od września 1980 r.
Członka Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”
i Delegata na Krajowy Zjazd Delegatów
w latach 1990 – 1995
Członka Zarządu Regionu Małopolska
NSZZ „Solidarność” w latach 1990 – 2006,
Członka Prezydium ZRM od 1995 do 2006 r.,
Wiceprzewodniczącego Zarządu Regionu w latach
1998-2006,
dwukrotnego kierownika organizacyjnego
III i IV KZD (1991-1992).
Uczestnika strajków w Hucie im. Lenina
w dn. 13-16 grudnia 1981 r.
i w dn. 26 kwietnia – 4/5 maja 1988 r.
Współpracownika i kuriera podziemnych pism
„Montinowiec” i „Hutnik”.
pogrążona w smutku
Małopolska „Solidarność”
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Pożegnanie lata z Solidarnością
Komisja Zakładowa ZG „Janina” w Libiążu zorganizowała w dniu 27 sierpnia br. dla swoich członków
i ich rodzin wielki festyn pod hasłem „Pożegnanie lata
z Solidarnością”.
Ponad siedemset osób uczestniczyło w imprezie,
zaproszono lokalne władze samorządowe, Zarząd
i Dyrekcje ZG Janina. Dla najmłodszych zorganizowano wiele konkursów i zabaw. Przewodniczący
związku kolega Stanisław Kurnik wraz z kopalnianym
„krecikiem” wręczał dzieciom nagrody i upominki za
uczestnictwo w kolejnych konkurencjach. Wszystkim
smakowała strażacka grochówka i smakowitości
z grilla. Górnicy i ich goście mimo nienajlepszej pogody
doskonale bawili się przy rytmach lokalnego zespołu
do późnych godzin nocnych.

swoimi członkami, między innymi organizując dla nich
wycieczki, festyny, wyjazdy na mecze piłki nożnej
i siatkowej.
Do zobaczenia w następnym roku, roku 30-lecia
powstania „Solidarności”.
Ryszard Pietrzyk

Likwidacja SP ZOZ w Bieczu
Biuro Oddziału nr 1 negatywnie zaopiniowało
uchwałę w sprawie likwidacji SP ZOZ w Bieczu. Jest to
bowiem obecnie jedyny publiczny zakład opieki zdrowotnej w gminie Biecz. W opinii użyto argumentów,
iż samorząd likwidując jedyny publiczny ZOZ uchylałby
się od zapewnienia równego dostępu do świadczeń
zdrowotnych, przez co narusza art. 68 Konstytucji
RP. Na uwagę zasługuje również fakt, że zgodnie
z art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy o samorządzie gminnym,
ochrona zdrowia należy do zadań własnych gminy –
po likwidacji zakładu publicznego, samorząd gminy
nie będzie w stanie wypełnić tego zapisu.
W związku z zaistniałą sytuacją utworzył się
Społeczny Komitet Obrony SP ZOZ w Bieczu, który
protestuje i zebrał już około 600 podpisów mieszkańców przeciwnych likwidacji zakładu.
KK

Ks. Władysław Palmowski Komandorem
Orderu Odrodzenia Polski
Należy pamiętać, że w kopalni Janina (jak
również w całym górnictwie) następuje przypływ do
pracy młodych pracowników. Do związku zapisują się
bardzo młodzi ludzie. W celu lepszego wzajemnego
zrozumienia zakładowa „Solidarność” oprócz działań
statutowych uruchamia nowe formy współpracy ze
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(30.08) Rozpoczęcie roku
szkolnego w Morawicy pod Krakowem miało w tym roku niecodzienną oprawę. Wziął w nich
udział w imieniu Prezydenta RP
Lecha Kaczyńskiego Doradca
Prezydenta RP Jacek Sasin, który odczytał list skierowany do
organizatorów i uczestników uroczystości oraz wręczył
ordery i odznaczenia zasłużonym działaczom opozycji
demokratycznej z rejonu Małopolski i Podhala
W liście do uczestników uroczystości Prezydent
RP napisał: „Chciałbym złożyć wyrazy najgłębszego
poważania i uznania wszystkim dziś odznaczonym
– działaczom „Solidarności” i podziemnych antykomunistycznych struktur z Krakowa i Nowej Huty.
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Z szacunkiem myślę o Państwa zaangażowaniu
i poświęceniu, o postawie obywatelskiej i moralnej.
Uważam za niezwykle ważne, aby upamiętnieni
zostali wszyscy bohaterowie społecznego protestu
z Sierpnia 1980 roku i lat późniejszych, bohaterowie
walki z komunistycznym systemem, którym zawdzięczamy naszą wolność i niepodległość. Wszystkim
należny jest najwyższy szacunek, przypomnienie ich
zasług dla narodu, wyprowadzenie z cienia. Uhonorowanie tych dokonań uważam za jeden z celów mojej
prezydentury.
Razem z Państwem ogarniam refleksją dramatyczne i chwalebne karty z historii Polski – te sprzed
siedemdziesięciu i sprzed trzydziestu lat. Składam
serdeczne gratulacje odznaczonym. Na ręce organizatorów dzisiejszej uroczystości, a zwłaszcza Księdza
Proboszcza Władysława Palmowskiego – uhonorowanego dziś Orderem Odrodzenia Polski, kapłana
niezwykle zasłużonego we wspieraniu „Solidarności”
i wytyczaniu drogi do wolnej Polski – pragnę złożyć
wyrazy wielkiego uznania za pielęgnowanie pamięci
o bohaterach naszej historii i umacnianie polskiej
tożsamości.”
Wysokie odznaczenia państwowe odebrało
również 20 przedstawicieli opozycji demokratycznej.
Wśród gratulujących znalazł się m.in. przewodniczący Małopolskiej „Solidarności” Wojciech Grzeszek,
który przypominał, że opozycjoniści realizowali marzenia żołnierzy AK i wszystkich tych, którzy walczyli
o wolną Polskę.
majlech

Szachy Solidarności
13 września 2009 r. z okazji 29. rocznicy
powstania NSZZ „Solidarność” w Miejskim Domu
Kultury w Bochni odbył się turniej szachowy o Puchar
Solidarności. W turnieju udział wzięło 20 uczestników:
najmłodszy miał 9, a najstarszy 70 lat.
Przed południem nastąpiło oficjalne otwarcie turnieju. Przed jego rozpoczęciem minutą ciszy uczczono
pamięć zmarłego niedawno propagatora turnieju kolegi
Zdzisława Rybki.
Zwycięzcą turnieju został już po raz piąty Damian
24 września 2009
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Wcisło, nagrody dla zwycięzcy oraz uczestników, którzy zajęli miejsca 2-6, wręczali przewodniczący Zarządu Regionu Małopolska NSZZ „Solidarność” Wojciech
Grzeszek i burmistrz Bochni Bogdan Kosturkiewicz.
Nagrody ufundowali Przewodniczący Regionu,
komisje zakładowe NSZZ „Solidarność” oraz burmistrz
Bochni. Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali od organizatorów upominki w postaci długopisów z logo NSZZ
„Solidarność”. Specjalne nagrody otrzymali także
najstarszy uczestnik oraz najmłodsza uczestniczka
turnieju.
W końcowych przemówieniach przewodniczący regionu nawiązał do historii i powstania NSZZ
„Solidarność”. Przewodniczący podkreślił, że turnieje
i zawody sportowe są ważnym działaniem, które upamiętnia rocznicę polskiego Sierpnia i dlatego Region
Małopolskiej „Solidarności” stara się zawsze wspierać
takie inicjatywy. Burmistrz nawiązał do początku organizowania turnieju o Puchar „Solidarności” w Bochni.
Obydwaj mówcy zgodzili się, iż trzeba kontynuować
turniej w Bochni, za co zostali nagrodzeni gromkimi
brawami.
Po zawodach uczestnicy w rozmowach nie kryli
swego zadowolenia i z nagród i z oprawy turnieju.
Rozstawaliśmy się z tradycyjnym stwierdzeniem „Oby
najwięcej takich turniejów i do zobaczenia za rok”.
Jan Komasara

Gorlice
W dniu 14 września br. w gorlickim kinie odbyła
się uroczystość związana z 70. rocznicą napaści sowieckiej na Polskę, której organizatorami było Biuro
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Oddziału nr 1 w Gorlicach oraz Poseł na Sejm RP
Barbara Bartuś.
Obecnością zaszczycili m.in.: księża, wójtowie,
radni miasta, gmin, powiatu, sejmiku samorządowego,
członkowie NSZZ „Solidarność” oraz przedstawiciele
różnych organizacji pozarządowych z terenu powiatu.
Po odśpiewaniu hymnu narodowego, organizatorzy przywitali obecnych na sali. Poseł Barbara
Bartuś stwierdziła, iż ma szczerą nadzieję, że Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej przeciwstawi się nasilającej
propagandzie obcych mocarstw i w 70. rocznicę napaści sowieckiej na Polskę, podejmie uchwałę przypominającą tragiczną datę i odda honor pomordowanym
w sowieckiej okupacji.
Szef gorlickiej „Solidarności” Krzysztof Kotowicz
powiedział: „My ludzie „Solidarności” również wpisujemy się w obchody 70. rocznicy napaści sowieckiej
na Polskę. Są to wydarzenia nierozerwalnie związane
z naszym Związkiem. 17 września 1939 roku rozpoczął się okres okupacji komunistycznej w naszym
kraju, który na długo się zakorzenił. Aż przyszedł rok
1980, a następnie 1989 i powstał ten wspaniały
Ruch – „Solidarność”, który zapoczątkował upadek
komunizmu w Polsce.”
Podczas uroczystości zebrani wysłuchali wykładu
mgr. Dariusza Gorajczyka na temat „Po pierwszym
września – siedemnasty... – czyli kto rozpętał II
wojnę światową”. Drugi wykład przedstawił dr hab.
Mieczysław Ryba „Kontekst geopolityczny agresji sowieckiej na Polskę”. Między wykładami uroczystość
uświetnił występ młodzieży z Młodzieżowego Domu
Kultury w Gorlicach z patriotycznym repertuarem oraz
występ Michała Stycznia z Krakowa, który zaprezentował kilka utworów Jacka Kaczmarskiego.
Na zakończenie uczestnicy uroczystości zobaczyli
film fabularny Rafała Wieczyńskiego „Popiełuszko”.
Dzień wcześniej została odprawiona w Bazylice
Mniejszej w Gorlicach msza św. w intencji Ojczyzny
i obrońców 39 roku.
Również 17 września odbyły się rocznicowe
obchody, w których wzięli udział przedstawiciele na-
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szego Związku. Tym razem organizatorem był samorząd powiatowy. Odprawiono uroczystą mszę świętą
w Bazylice Mniejszej w Gorlicach oraz złożono okolicznościowe wiązanki pod Krzyżem Katyńskim. Wśród
licznych pocztów sztandarowych był poczet KM NSZZ
„Solidarność” „Glinik”, a delegacja „Solidarności”
złożyła wiązankę pod Krzyżem Katyńskim. Odbyło
się także złożenie kwiatów pod pomnikiem Poległych
i Pomordowanych Żołnierzy Armii Krajowej Obwodu
Gorlice. W ten sposób uczczony został Dzień Polskiego
Państwa Podziemnego przypadający 27 września,
a ustanowiony uchwałą Sejmu RP z dnia 11 września
1998 roku.
Krzysztof Kotowicz

Ryszard Wyrobiec odznaczony
17 września br. w Fabloku Chrzanów odbyła
się uroczystość wręczenia Srebrnego Krzyża Zasługi
nadanego przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polski
przewodniczącemu fablokowskiej „Solidarności” Ryszardowi Wyrobcowi.
Odznaczenie w imieniu Prezydenta wręczyła posłanka Beata Szydło w obecności Przewodniczącego
Zarządu Regionu Małopolskiej „Solidarności” Wojciecha Grzeszka, Sekretarza ZRM Kazimierza Bębenka
oraz Prezesa Zarządu Fabloku Piotra Majcherczyka.
W uroczystościach udział wzięli przedstawiciele
komisji zakładowych z terenu Chrzanowa. Uroczystość
była też okazją do rozmów na temat sytuacji produkcyjnej Fabloku pomiędzy panią poseł a Prezesem
Zarządu Piotrem Majcherczykiem i Przewodniczącym
Rady Nadzorczej Ryszardem Wyrobcem.
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Współpraca międzynarodowa
Związkowa pomoc w Norwegii
W dniu 28 sierpnia br. w Zarządzie Regionu
gościli przedstawiciele oddziału Fellesforbundet
z Stavanger: Torleiv Nordbo, Bjorn Romsbotn i Anna
Aarsheim. W spotkaniu ze strony Małopolskiej „Solidarności” wzięli udział wiceprzewodniczący Jerzy
Smoła i sekretarz ZRM Kazimierz Bębenek.
Goście z Norwegii przedstawili szczegóły akcji
„Nie jesteś sam”, skierowanej do polskich pracowników, podejmujących pracę w Norwegii. Związek
zrzesza osoby zatrudnione w branży budowlanej,
w szklarstwie, w rolnictwie i ogrodnictwie oraz rybołówstwie.
W ramach składki członkowskiej związkowcy mogą korzystać z bezpłatnej pomocy prawnej
(w zakresie prawa pracy). W innych kwestiach prawnych korzystanie z pomocy adwokackiej jest częściowo odpłatne.
W Norwegii wiele uprawnień pracowników zależy
od zakładowych układów zbiorowych pracy, które
m.in. regulują tygodniowy czas pracy, długość urlopu,
wynagrodzenia za pracę w niedzielę i święta. Praca
w firmach, gdzie są związki zawodowe przynosi zatem wymierne korzyści.
Składka członkowska wynosi w Norwegii 1,7%
wynagrodzenia brutto. Co ciekawe składki do wysokości 3150 koron pracownik może sobie odpisać
przy rocznym rozliczeniu podatkowym. Dodatkowo ze
składek związkowych opłacane są trzy ubezpieczenia
– ubezpieczenie od wypadków w czasie wolnym od

pracy, zasadnicze ubezpieczenie na życie oraz ubezpieczenie mienia ruchomego.
Oddział w Stavanger zatrudnia tłumaczkę języka
polskiego, co znacząco ułatwia kontakt. Biuro związku
czynne jest codziennie (z wyjątkiem sobót i niedziel)
w godz.7.30-15.00. Więcej informacji na stronie:
www.ffavd730.no, tel. 51 50 02 22.
Adam Gliksman

Wizyta Przewodniczącego EMF
W dniach
26-28 sierpnia
2009 r. na zaproszenie Sekretariatu Metalowców
NSZZ „Solidarność” przebywał
w Polsce Sekretarz Generalny
Europejskiej Federacji Metalowców (EMF) Peter
Scherrer.
P. Scherrer był 27 sierpnia br. gościem KRH NSZZ
„Solidarność”, gdzie spotkał się i przeprowadził długą
rozmowę na temat związku oraz obecnej i przyszłej
sytuacji w ArcelorMittal w Polsce i w Europie z Zarządem KRH, Przewodniczącym Władysławem Kielianem
i Wiceprzewodniczącym Tadeuszem Stasielakiem.
W godzinach popołudniowych nasz gość zwiedził
hutę ArcelorMittal, a następnie najmłodszą dzielnicę
Krakowa – Nową Hutę, która jest integralnie związana z kombinatem i tworzeniem NSZZ „Solidarność”.
P. Scherrer zatrzymał się m.in. pod pomnikiem upamiętniającym zabójstwo Bogdana Włosika i innych
bohaterów stanu wojennego. W Krakowie spotkał się
także z Przewodniczącym Regionalnego Sekretariatu
Metalowców Andrzejem Gębarą. Podczas całej wizyty
P. Scherrera towarzyszył mu Przewodniczący Krajowego Sekretariatu Metalowców NSZZ „Solidarność”
Adam Ditmer.
Andrzej Gębara

24 września 2009
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