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Od redakcji

W dniach 10-12 lipca 1981 r. obradowało I Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Małopolska. Zapraszając na Zebranie
Międzyzakładowy Komitet Założycielski Małopolska uświadamiał delegatom, że wezmą udział w pierwszych od pół wieku demokratycznych
wyborach w Polsce.
W 2010 r. w trzydziestą rocznicę powstania NSZZ „Solidarność”
Delegaci ponownie dokonają wyborów i choć ich smak jest już nieco
inny niż w 1981 r., to nadal jest bardzo ważny dla przyszłości związku
i tego jak będzie on spełniał oczekiwania swoich członków w najbliższych
czterech latach.
Mając to na uwadze życzę Delegatom trafnych decyzji, ożywionej
dyskusji i mądrych uchwał, które pozwolą związkowi pewnie kroczyć
w nowej kadencji.
Adam Gliksman, Redaktor Naczelny

Naszej Koleżance
Małgorzacie Wojs
wyrazy serdecznego współczucia
z powodu śmierci

Matki

składają
koledzy i koleżanki
z Małopolskiej „Solidarności”

Naszemu Koledze
Zdzisławowi Szczurowi
wyrazy serdecznego współczucia
z powodu śmierci

Matki

koledzy i koleżanki
z Małopolskiej „Solidarności”
S E R W I S I N F O R M A C Y J N Y
Wydawca: Zarząd Regionu Małopolska NSZZ „Solidarność”.
Redaguje zespół: Joanna Furtak, Adam Gliksman (red. nacz.).
Odpowiedzialny ze strony Prezydium: Henryk Łabędź.
Projekt graficzny: Fabryka Reklamy, tel. (+48 12) 294 81 80. Skład: Joanna Furtak.
Druk: PRINTGRAPH Brzesko. Nakład 2500.
Adres redakcji: Pl. Szczepański 5, 31-011 Kraków, tel./fax: (012) 423 12 98,
e-mail: info2.krakow@solidarnosc.org.pl, ISSN 1507-0875.
Uwaga! Redakcja zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w materiałach
niezamówionych oraz nie gwarantuje zamieszczenia tekstów autorskich przekazanych
w formie nieczytelnej. Numer zamknięto 18 czerwca 2010 r.
Po następny numer zapraszamy 21 lipca 2010 r.
Zapraszamy na stronę internetową: www.solidarnosc.krakow.pl

SERWIS

przed wzd
Wspólna odpowiedzialność
za Związek .................................3
Wywiad z Przewodniczącym Zarządu
Regionu Małopolskiego Wojciechem
Grzeszkiem

aktualności
Radwanowickie dęby
dla smoleńskich Ofiar ..................8
Z prac Zarządu ............................9
Uśmiechnięta kasjerka ...............10
Protest Oświaty .........................11
Adam Gliksman

XVI Uliczny Bieg Solidarności .....12
Msza św. w intencji Ofiar
smoleńskiej tragedii ..................17
Jubileusz związku
Będzie Krzyż „Solidarności” ........13
Kalendarium prac nad ustawą ....13
Adam Gliksman

Małopolska laureatem
„Warto pamiętać” ....................16
Branże
Andrzej Gębara

Wybory regionalne Metalowców ..14
Zofia Woźniak

Emeryci się wybrali ....................15

składają

2

Spis treści:

Z prac KK ...........................................18
z Regionu .........................................20
Religia
Adam Gliksman

Róbmy swoje...
Wspomnienie o ks. Jerzym .........22
Dział Informacji KK

Beatyfikacja ks. Jerzego..............23

INFORMACYJNY

Nr 7-8 (654-655)

Przed WZD

Wspólna
Odpowiedzialność
za związek
––

Panie Przewodniczący, podczas
zjazdu wyborczego w 2006 r.
padało wiele głosów, że bieżąca
kadencja będzie bardzo trudna dla
„Solidarności”. Czy ostatnie cztery lata potwierdziły te obawy?
–– Niestety te słowa się potwierdziły,
choć na naszą sytuację nie zawsze
mieliśmy wpływ. W trakcie tej
kadencji mieliśmy bowiem i wcześniejsze wybory parlamentarnej
i tragedię smoleńską, która zabrała nam wielu wybitnych polityków
na czele z Prezydentem Lechem
Kaczyńskim, wielkim przyjacielem
„Solidarności”, niejednokrotnie
wspierającym nas w procesie legislacyjnym. Także ta kadencja była
chyba najtrudniejszą pod względem
otoczenia, w jakim nam przyszło
funkcjonować, bo obecna koalicja
rządowa o mocnym zabarwieniu
liberalnym sprawia, że związek
ma szereg problemów w zakładach
pracy. Po pierwsze osłabia się rolę
i znaczenie związku, próbuje się pomijać jego zdanie oraz dokonuje się
przekształceń firm w kierunku, który
pracownicy nie akceptują. Nie jest
przypadkiem, że w obecnej kadencji dokonywaliśmy wielu interwencji
w Ministerstwie Skarbu dotyczących
przekształceń własnościowych, bo24 czerwca 2010

wiem ministerstwo niemal w ogóle
nie uwzględnia w procesach prywatyzacyjnych interesu pracowniczego. Najważniejszym celem jest
sprzedaż kolejnych zakładów pracy
i uzyskanie odpowiedniej ceny, a nikt
nie dba o to, by został zachowany
dotychczasowy profil produkcyjny,
czy też o to, by zachować miejsca
pracy. Takim klasycznym i szeroko
opisywanym w mediach przykładem
są Krakowskie Zakłady Sprzętu Ortopedycznego. Dzięki naszym interwencjom proces prywatyzacyjny
tych zakładów został wstrzymany,
ale takich firm jest więcej i jest to
zjawisko niebezpieczne, bo powoduje zmniejszanie liczby miejsc pracy,
a w konsekwencji doprowadza do
wzrostu ilości osób bezrobotnych.
Kadencja była też trudna ze względu na fakt, że coraz częściej nasi
członkowie i działacze padają ofiarą
pracodawców i są zwalniani z pracy, co wymusza na nas prowadzenie wielu spraw sądowych. Takim
sztandarowym przykładem jest los
przewodniczącego „Solidarności”
w MPK Tarnów, który od dwóch lat
walczy o przywrócenie do pracy,
choć działał na korzyść swojej firmy. Takie sytuacje wymagają hartu
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Związek musi być
skonsolidowany,
powinien unikać
konfliktów
wewnętrznych
i wzmacniać się
merytorycznie, bo
takie są oczekiwania
pracowników.
Powinien
postawić na tych
działaczy, którzy
są sprawdzeni,
którzy się nie dadzą
złamać, przekupić
czy zastraszyć –
mówi o priorytetach
Małopolskiej
„Solidarności” jej
Przewodniczący
Wojciech Grzeszek.
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Przed WZD
ducha od naszych działaczy i dużego wsparcia
z naszej strony. To są zjawiska, które się nasilają.
Pracodawcy próbują często zniszczyć silne organizacje zakładowe, które rzeczywiście dobrze
spełniają swoje funkcje. Te pożary wybuchają
w całym regionie i wymuszają nasze działania
i pomoc. Dlatego, patrząc na tę sytuację, trzeba
powiedzieć, że potrzeba nam działaczy silnych,
doświadczonych i zahartowanych.
–– Związki są silne ilością i jakością pracowników,
którzy je tworzą. W ostatniej kadencji wiele
mówiło się o rozwoju związku. Efekty działań
są, choć nie mogą nas zadowalać. Co trzeba
zrobić, by ludzie chętniej zapisywali się do
„Solidarności”?
–– Związek musi oferować coś, co ludziom jest
potrzebne. Świetnym pomysłem związku na pozyskiwanie nowych członków była m.in. karta
rabatowa „Grosik”, uprawniająca do zakupów
ze zniżką w wielu punktach handlowych w całym kraju. Niestety mimo olbrzymiego zaangażowania m.in. naszego Regionu, a zwłaszcza
naszych pełnomocników – za co w tym miejscu
chcę im podziękować – projekt ten nie przyniósł możliwych rezultatów, bo zabrakło nieco
pomysłów na szczeblu krajowym. Mógł to być
świetny program promocyjny, dający też naszym
członkom wymierne korzyści finansowe z tytułu
przynależności do związku. Ważnym aspektem
jest rozwój związku i działy odpowiedzialne za
ten obszar w Komisji Krajowej oraz w regionach.
Niestety wciąż efekty ich pracy są niewspółmierne do zaangażowanych środków i wyliczenia ile
kosztuje pozyskanie jednego członka związku są
pod tym względem mało optymistyczne. Wciąż
marzy mi się i będę chciał to proponować, byśmy stworzyli system promowania tych komisji
i organizacji, które się rozwijają i pozyskują nowych członków. W jego ramach moglibyśmy im
oferować np. bezpłatne szkolenia, czy rabaty na
usługi świadczone przez Region. Przy tej okazji
trzeba podkreślić, że najważniejszą rolę mają do
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spełnienia przewodniczący związku w zakładach
pracy – jeśli dobrze wykonują swoją pracę, jeśli
docierają do ludzi, jeśli mają autorytet, to związek liczebnie rośnie. Na pewno rozwój związku
ogranicza w pewien sposób polski system prawny, który powoduje, że z tego co wywalczy związek zawodowy korzystają wszyscy pracownicy.
W rezultacie większość pracowników nie widzi
potrzeby przynależności do związku, wiedząc,
że jest ktoś, kto wywalczy podwyżki, kto zadba
o regulamin, itd. Dopiero widmo zwolnienia, czy
też informacja o redukcji zatrudnienia powoduje
chęć zapisania się do związku i szukania w nim
oparcia. Z drugiej strony w Małopolsce nie jest
ze związkiem najgorzej. Organizacje znikają, bo
upadają firmy lub w wyniku zwolnień, ale pojawiają się też nowe – niektóre nawet bardzo duże
organizacje, jak np. w MAN-ie w Niepołomicach,
gdzie w nowopowstającej firmie została założona
„Solidarność”, która szybko rozrosła się. Nie
do końca mamy też pomysł na organizowanie
pracowników w marketach i sklepach wielkopowierzchniowych – wiele osób tam zatrudnionych
traktuje pracę jako tymczasową i podpisuje umowy krótkoterminowe, co powoduje, że rozwój
związku – mimo potencjalnych możliwości – jest
zdecydowanie mniejszy.
–– Ogólny zewnętrzny obraz sytuacji związku jest
dla niego krzywdzący, bo jest wiele organizacji
zakładowych, które działają bardzo dobrze
i przyciągają nowych pracowników. Powstaje
pytanie, jak spowodować, by więcej komisji
poszło ich śladem?
–– Musimy promować dobre pomysły. Komisje często
wykonują wiele zadań swoimi siłami, ale powinny liczyć też na wsparcie Zarządu. Podczas wielu
rozmów nasi liderzy podkreślają, że bardziej niż
na ilości, zależy im na jakości członków. Mamy
doświadczenia, że organizacje, które powstają z
inspiracji dyrektorów często szybko tracą swoją
niezależność i nie spełniają swojej funkcji. Niektóre organizacje świadomie ograniczają więc
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Przed WZD
pozyskiwanie członków, bo chcą być pewne, że
w organizacji nie znajdą się osoby, które mogą
szkodzić wizerunkowi związku czy rozbijać go
wewnętrznie.
–– Doświadczenie pokazuje, że dla „Solidarności”
ważne będzie jej umiejscowienie i pozycja na
scenie politycznej. Czy takie zaangażowanie
jest związkowi potrzebne?
–– Nikt nie pokusił się chyba do tej pory o jednoznaczną diagnozę tego stanu. Nie jest przecież
tajemnicą, że w wielu krajach partie polityczne
podpisują umowy ze związkami zawodowymi:
tak się dzieje chociażby w Anglii czy w Stanach
Zjednoczonych. Ten kontraktowy system pozwala
na oficjalne reprezentowanie przez partie interesów pracowników w zamian za poparcie wyborców. W Polsce chcieliśmy, jeszcze w czasach
rządów PiS, podobny model wprowadzić. Do
Prezydenta trafił pomysł „paktu społecznego”,
ale nie został on wdrożony w życie. Obecnie
pozostaje nam zatem albo ubieganie się o stworzenie odpowiedniego lobbingu wokół ustaw, na
których związkowi zależy, albo protesty uliczne
i manifestacje jako forma wyrażenia naszego niezadowolenia. Brak czy słaba reprezentacja związku w kręgach władzy, powoduje, że wrażliwość
polityki na tematy społeczne jest ograniczona
i ginie wśród innych aspektów. Cały czas szamotamy się między różnymi parlamentarzystami
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i podejmujemy działania ad hoc, w zależności
od potrzeb. Być może trzeba to zmienić. Tak
się składa, że jedyną partią polityczną, która
otwarcie przyznaje się do „Solidarności” i stara
się realizować nasze postulaty i wizję stosunku
państwa do obywateli jest Prawo i Sprawiedliwość. Oczywiście ta bliskość niekiedy naraża nas
na zarzuty, ale myślę, że Czytelnicy mają świadomość, że żadna inna partia nam nie proponuje
współpracy, nie mówiąc już o ewentualnym wdrożeniu spójnego systemu, korzystnego dla pracowników. Dziś koalicja rządząca przeforsowuje
swoje pomysły, które często służą wyłącznie wąskim grupom społecznym, a nie rozwiązują problemów kompleksowo. Wciąż nie została rozwiązana kwestia służby zdrowia, sytuacja emerytów
i rencistów, itd. Te problemy od wielu lat narastają, ale też pojawiają się nowe wyzwania – jak
chociażby kryzys. Rząd nas uspokaja wskaźnikami makroekonomicznymi, ale nie mówi o tym,
że bezrobocie wzrosło o 7%, a w „pogrążonych
w kryzysie” Niemczech zaledwie o 1%. Nasze
państwo wciąż nie wspiera działań mających na
celu ratowanie miejsc pracy, tak jak to robią inne
rządy. Myślę, że rola i oczekiwania związków
zawodowych są demonizowane przez rządzących
i media. My jako związek mamy obowiązek
i musimy sygnalizować te zagrożenia.

INFORMACYJNY

5

Przed WZD
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Wróćmy do podsumowań – zadaniem Zarządu
Regionu jest organizacja pracy organizacji zakładowych i reprezentowanie członków związku w kontaktach z instytucjami regionalnymi.
Jak Pana zdaniem Zarząd Regionu Małopolskiego wywiązywał się z tych obowiązków?
–– Naszą misją jest służenie pomocą naszym członkom i ich organizacjom zakładowym. Myślę, że
nie mamy się czego wstydzić. Skuteczność rzędu
97 % w sądach pracy, zaangażowanie prawników w bieżącą pomoc i w opiniowanie aktów
prawnych, z których korzysta m.in. KK, kilka pomysłów zmian ustawowych, które przygotowali
nasi prawnicy, m.in. dotyczących osób niepełnosprawnych pokazuje, że mamy mocny Region.
Chcę podkreślić też dużą skuteczność interwencyjną, która w dobie determinacji pracodawców
w zwalczaniu związków jest potrzebna, a spraw,
w które się musimy angażować jest coraz więcej.
Często trudno jest zaspokoić wszystkie potrzeby,
bo zwyczajnie naszym działaczom i pracownikom
brakuje czasu. Sądzę, że przez ostatnie cztery
lata udowodniliśmy, że nasze zaangażowanie
jest zgodne z oczekiwaniami naszych członków.
Jeśli miałbym dać nam jakąś ocenę szkolną, to
kierując się przekonaniem, że zawsze może być
lepiej, dałbym nam ocenę dobrą. To daje nam też
bodziec do tego, żeby się rozwijać. Nasz Region
jest trzecim pod względem wielkości w kraju, jest
to bardzo duży i zróżnicowany teren. Myślę, że
nasze uroczystości często to pokazują, bo są na
nich i mundury kolejarskie i górnicze i hutnicze
i stroje góralskie. Za każdym z nich stoi różna
specyfika i problemy. Nasz region jest dobrze
postrzegany w kraju, a jego głos na Komisji
Krajowej lub Krajowym Zjeździe Delegatów jest
słyszalny. Musimy starać się, by było lepiej. Sądzę, że sposób funkcjonowania naszego regionu
poprzez udział w Wojewódzkiej Komisji Dialogu
Społecznego i zaangażowanie w rozwiązywanie
problemów poprzez negocjacje, pokazuje, że nie
tylko manifestacje są naszą drogą. W części przypadków udaje się nam uprzedzić wydarzenia, np.
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zwolnienia, czy też niekorzystne przekształcenia
własnościowe, itd.
–– Czytelnicy zapoznają się z wywiadem podczas
zjazdu, na którym dokonane zostaną wybory.
Jakie priorytety widzi Pan na najbliższe lata?
Wiem, że podjął Pan decyzję o ponownym
ubieganiu się o funkcję Przewodniczącego Zarządu Regionu, co może Pan zagwarantować
delegatom?
–– Gdy rozmawiamy, nie wiemy jaka nas czeka
przyszłość (rozmowa odbywała się przed I turą
wyborów prezydenckich – przyp. aut.), ale trzeba mieć świadomość, że musimy sami zadbać
o nasze interesy. Związek musi być skonsolidowany, powinien unikać konfliktów wewnętrznych,
powinien wzmacniać się merytorycznie, bo takie
są oczekiwania pracowników. Powinien postawić
na tych działaczy, którzy są sprawdzeni, którzy
się nie dadzą złamać, przekupić czy zastraszyć.
Priorytetem będzie też rozbudowanie związku
poprzez tworzenie nowych organizacji i powiększanie już istniejących. Komisja Krajowa i regiony prowadzą akcję pod hasłem „Zorganizowani
mają lepiej”, w której chcemy pokazać, że przez
wspólne działanie w grupie można wywalczyć
lepsze warunki pracy i życia. To hasło powinno
nam przyświecać. Marzy mi się bardziej ofensywna polityka medialna, poprzez korzystanie
w nowoczesnych form, jak Internet, co powinno
pozwolić nam na lepsze prezentowanie naszej
codziennej pracy i przybliżenie jej Polakom. Myślę, że nasz Region stać na to i mam nadzieję,
że delegaci postawią na ludzi, którzy będą realizować te plany. Wracając do mojej osoby, to
mam nadzieję, że delegaci zechcą wykorzystać
moje duże doświadczenie wynikające z działania
w związku jako delegata na regionalne i krajowe zjazdy, jako członka KK i przede wszystkim
przewodniczącego Zarządu Regionu, jak i moje
doświadczenia samorządowe. Sądzę, że pozwoli
to uniknąć nam wielu niepotrzebnych sytuacji
i pozwoli spokojnie kontynuować nasze działania
w interesie pracowników.
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Chcąc się rozwijać potrzeba do tego odpowiednich ludzi we władzach regionalnych. Być może
nasi Czytelnicy – Delegaci jeszcze rozważają
możliwość startu w wyborach. Jako długoletni
przewodniczący Regionu, na co Pan zwróciłby
ich uwagę? Jakie pytania powinni sobie postawić? Z czym się liczyć, podejmując decyzję
o kandydowaniu?
–– To dobre pytanie, bo często w pośpiechu zjazdowym te pytania nie padają i wychodzi to
w praktyce. Część osób, które chce startować
do zarządu później się nie sprawdza, o czym
świadczą m.in. i nieobecności na posiedzeniach
i brak zaangażowania w jego prace. Sama praca
związkowa jest pracą niewdzięczną, bo wymaga dużego zaangażowania czasowego, udziału
w różnego rodzaju spotkaniach, często kosztem
życia osobistego. Warto zastanowić się, czy jest
się zdolnym do takiej pracy, czy nasze życie
osobiste czy plany pozwolą na właściwe pełnienie
funkcji w organizacji, w której często trudno jest
zaplanować najbliższe dni, bo np. został ogłoszony strajk, czy zmiana przepisu prawnego zmieniła nasze priorytety i ważność zaplanowanych
działań. Drugą kwestią jest charyzma, która jest
niezbędna, ponieważ oczekiwania są ogromne,
a nasze możliwości są często ograniczone i wymagają dużej wiary i siły we wdrażaniu. Trzecia
pożądana cecha to poczucie odpowiedzialności
za związek, za ten szczególny związek, jakim
jest „Solidarność”. Ja często myślę o tym, że
za ten związek wiele osób zginęło, by on mógł
dziś istnieć i to stanowi dla nas olbrzymie zobowiązanie, by ten związek inaczej podchodził do
rozwiązywania problemów. To nie jest łatwe, tym
bardziej, że te ideały – wolność, niepodległość,
kształt naszego kraju – dziś dla wielu Polaków
nie są ważne. Jeśli ktoś ma to poczucie, że
chce zmieniać tę rzeczywistość i ma pomysły na
to – powinien startować w wyborach – do tego
zachęcam.
–– Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: Adam Gliksman
24 czerwca 2010
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Harmonogram prac
IX WZD Regionu Małopolskiego
NSZZ „Solidarność”:
Pierwszy dzień 24 czerwca:
godz. 9.00 - uroczysta msza święta, Kościół pw. Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej i św. Wacława (Bazylika oo. Cystersów w Mogile), ul. Klasztorna 11, Kraków,
www.mogila.cystersi.pl
godz. 10.15 - złożenie kwiatów pod Pomnikiem „Solidarności”na Placu Centralnym.
godz. 10.30-10.45 - podpisywanie list obecności, odbieranie
materiałów i kart do głosowania
godz. 10.45-11.00 - zajmowanie miejsc
godz. 11.00 - rozpoczęcie obrad
godz. 14.00-15.30 - przerwa obiadowa
godz. 15.30 - wznowienie obrad
godz. 19.00 - kolacja
godz. 21.00 - zakończenie obrad
Drugi dzień 25 czerwca:
godz. 8.30-9.00 - podpisywanie list obecności, zajmowanie
miejsc
godz. 9.00 - rozpoczęcie obrad
godz. 14.00-15.30 - przerwa obiadowa
godz. 15.30 - wznowienie obrad

Pomoc dla powodzian

Zarząd Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” apeluje do wszystkich członków związku
o włączenie się w pomoc ofiarom opadów i powodzi,
które nawiedziły w ostatnich tygodniach Małopolskę. Ulewy spowodowały znaczne straty w naszym
regionie, wiele osób straciło dach nad głową i cały
dorobek swojego życia. Dziś wciąż jeszcze rozmiar tej
katastrofy nie jest w pełni znany. Ofiary będą potrzebowały pomocy, dlatego Zarząd Regionu postanowił
zorganizować pomoc. Środki finansowe można wpłacać z dopiskiem „Dla powodzian” na konto Regionu.
Wszystkie pieniądze zostaną przekazane małopolskim
powodzianom.
Bank Pekao S.A., nr 62 1240 4722 1111 0000
4849 7301
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Aktualności
Radwanowickie dęby
dla smoleńskich Ofiar

W dniu 5 maja 2010 r. z inicjatywy ks. Tadeusza
Isakowicza-Zaleskiego w Radwanowicach na terenie
Fundacji im. Brata Alberta posadzono 9 dębów upamiętniających ofiary katastrofy pod Smoleńskiem.
W pierwszej kolejności posadzone zostały drzewa
poświęcone osobom związanym w sposób szczególny z Fundacją. Przewodniczącemu Zarządu Regionu
Małopolska Wojciechowi Grzeszkowi przypadł zaszczyt

posadzenia drzewa poświęconego Prezydentowi RP Lechowi Kaczyńskiemu. Pozostałe dęby zasadzone były
z udziałem rodzin zmarłych osób – m.in. żony i syna
Janusza Kurtyki, syna Zbigniewa Wassermana, żony
Bronisława Kwiatkowskiego, żony Janusza Krupskiego,
żony i córki Janusza Kochanowskiego. Dąb poświęcony
Annie Walentynowicz zasadzili działacze opozycyjni
– Ryszard Majdzik, Adam Kalita i Wojciech Marchewczyk. W uroczystości uczestniczył poczet sztandarowy
Małopolskiej „Solidarności”.
(j)

fot. Jerzy Smoła
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Aktualności
Z prac Zarządu Regionu
Posiedzenie majowe
Po dłuższej niż zwykle przerwie, spowodowanej
m.in. uroczystościami upamiętniającymi ofiary katastrofy
smoleńskiej, zebrał się Zarząd Regionu Małopolskiego
NSZZ „Solidarność”. Do wydarzeń ostatnich tygodni
powrócono również w trakcie obrad: członkowie Zarządu
uczcili pamięć ofiar katastrofy 10 kwietnia minutą ciszy.
Jacek Smagowicz w imieniu Komisji Krajowej podziękował zaś Małopolskiej „Solidarności” za zorganizowanie
pomocy dla członków związku, którzy przyjechali do Krakowa na uroczystości pogrzebowe Pary Prezydenckiej.
„Solidarność” z Jarosławem Kaczyńskim
Relację z prac władz krajowych rozpoczęła informacja o decyzji Komisji Krajowej o oficjalnym poparciu
kandydatury Jarosława Kaczyńskiego w wyborach prezydenckich. „Zastanawiano się podczas obrad, czy jednoznaczne poparcie jednego z kandydatów jest dobrym
posunięciem, ale zwyciężyło przekonanie, że Jarosław
Kaczyński będzie kontynuował politykę swego brata
i będzie wsłuchiwał się także w głos pracowników” mówił Wojciech Grzeszek.
To ważne, bo związek musi szukać sojuszników
i wsparcia w działaniach, bowiem dbanie o prawa pracownicze jest coraz trudniejsze. Potwierdza to opublikowany niedawno doroczny raport na temat wolności
działalności związkowej przygotowany przez Komisję
Krajową. „Niestety coraz częściej zdarzają się pobicia
i kary finansowe dla członków związków zawodowych.
Bardzo groźnym zjawiskiem jest także bezkarne zwalnianie działaczy związkowych, tym bardziej niebezpieczne, że zastraszające całą załogę. Co z tego, że
sąd przywraca członków komisji zakładowej do pracy,
skoro gdy wracają oni do zakładu, to w firmie nie ma
już związku związkowego, bo zastraszeni pracownicy
wypisali się” - mówił Jacek Smagowicz.
Przyszłość szpitala
w Wadowicach w rękach starosty
Zarząd przyjął stanowisko w sprawie szpitala po24 czerwca 2010

SERWIS

wiatowego w Wadowicach, który może stać się ofiarą
rozgrywek inspirowanych przez starościnę powiatu wadowickiego Teresę Kramarczyk. „Szpital wymaga rozbudowy i zbudowania nowego pawilonu, którego projekt
został wykonany już w 2008 r. W 2010 r. W budżecie
starostwa na ten cel zarezerwowano 9,5 mln złotych,
ale nie trafiły one na konto szpitala. To powoduje duże
zaniepokojenie dyrekcji i pracowników placówki, ale
także kładzie się cieniem na pracę samorządu powiatowego. Radni czy nawet członkowie zarządu powiatu
są oburzeni decyzjami pani starosty” - relacjonował
sytuację Zdzisław Szczur, kierownik oddziału w Wadowicach, pokazując pismo, pod którym podpisali się
m.in. ordynatorzy poszczególnych oddziałów. „Trzeba
jasno powiedzieć, że dla szpitala w Wadowicach budowa
nowego pawilonu to absolutna konieczność. Powstanie
tzw. pawilonu E jest najważniejszym punktem programu
dostosowawczego placówki do wymogów unijnych. Jeśli
do 2012 r. szpital ich nie spełni, to czekać go będzie
likwidacja” - ostrzegała Alicja Orłowska-Moszkowska,
przewodnicząca Sekcji Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność”. Szczególnie oburzający jest fakt, że na dostosowanie szpital otrzymał dotację z Unii Europejskiej. Jeśli
jednostka nie zrealizuje wszystkich założeń, to będzie
musiała zwrócić przyznane środki.
Wybory niedokończone
W związku trwają wciąż wybory. Niestety wciąż
wiele organizacji nie przeprowadziło wyborów na
poziomie zakładowym, co utrudnia wybór delegatów.
Szczególnie źle sytuacja wygląda w Krakowie, gdzie
wciąż jeszcze około stu organizacji nie przekazało żadnej informacji na temat wyborów. Regionalna Komisja
Wyborcza służy pomocą w sprawnym przeprowadzeniu
wyborów i apeluje o przyspieszenie ich organizacji.
Ostatnie posiedzenie
Ostatni punkt posiedzenia dotyczył przygotowań
do Walnego Zebrania Delegatów Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”, które będzie obradowało
w dniach 24-25 czerwca w Nowej Hucie.
Adam Gliksman
INFORMACYJNY
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Aktualności
Uśmiechnięta kasjerka

Czy nie miałeś już kiedyś wrażenia, że uśmiech
kasjerki w Twoim supermarkecie jest nieco sztuczny?
Nic dziwnego. Nam, kasjerkom i pracownikom dużych
sklepów często wcale nie jest do śmiechu. W wielu
z nich nie szanuje się naszych podstawowych potrzeb
i praw pracowniczych. Pomóż nam uśmiechać się
szczerze!
Dlaczego jest tak źle?
Jako pracownice supermarketów nie mamy zbyt
wiele powodów do uśmiechu. Nasza praca jest ciężka
i niedoceniania, a sposób traktowania przez przełożonych pozostawia wiele do życzenia.
Często pracujemy do późnych godzin wieczornych a następnego dnia rano musimy być w pracy.
Nasze dyżury są wyznaczane z dnia na dzień. Z tego
powodu bardzo cierpi nasze życie rodzinne. Jako
matki i żony nie mamy możliwości zaplanowania
czasu wolnego spędzanego z najbliższymi. Często
w ostatniej chwili musimy rezygnować ze spaceru
z dziećmi, czy niedzielnego świątecznego obiadu.
Nasi pracodawcy nie dbają o nasze bezpieczeństwo
w pracy, oszczędzając na każdym kroku. Mimo, iż
jesteśmy kobietami, często poza pracą „na kasie”,
musimy podnosić ciężkie palety z towarem, układać je
na ręcznych wózkach i przewozić. Nierzadko w sklepie
brakuje podstawowych zabezpieczeń, jak nakładki
gumowe na drabinach, które znacznie zminimalizo-
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wałyby ryzyko upadku, a przecież musimy wchodzić
na nie po kilka razy dziennie.
Nasi szefowie źle patrzą na każdą przerwę w
pracy, także tą związaną z podstawowymi potrzebami. Często posiłek zjadamy w pośpiechu na stojąco
w malutkim pokoiku socjalnym. Pracujemy pod ciągłą
presją nieustającego zwiększania efektywności. Nawet
jeżeli zachorujemy, boimy się pójść na zwolnienie, by
nie stracić pracy.
Za ciężką pracę i pełną dyspozycyjność jesteśmy
słabo wynagradzane. By nam mniej płacić jesteśmy
zatrudniane na część etatu, chociaż często pracujemy
znacznie więcej. Tylko połowa z nas jest zatrudniona
na umowę na czas nieokreślony.
Chociaż w kluczowych sieciach handlowych
w Polsce pracuje ponad 130 tys. osób, nasze problemy są obojętne szefom sieci handlowych. Nie są
oni zainteresowani rozmową z nami, by poprawić
warunki pracy. Relacje z nami pozostawiają naszym
bezpośrednim przełożonym, którzy dla utrzymania
swojego stanowiska w sklepie nie interesują się nami,
tylko dążą do realizacji coraz bardziej wyśrubowanych
planów, nawet kosztem swoich pracowników.
Jesteśmy przekonane, że zainicjowanie zmian,
które choć odrobinę poprawią nasze aktualne warunki pracy, posłuży wszystkim. Jesteśmy pewne,
że poprawa naszej sytuacji wpłynie nie tylko na
naszą satysfakcję z pracy, ale także na większe zadowolenie klientów oraz wzrost naszej efektywności
i wydajności.
NSZZ „Solidarność” zainicjował ogólnopolską
kampanię UśmiechniętaKasjerka.pl (www.usmiechnietakasjerka.pl) na rzecz poprawy warunków pracy pracowników super- i hipermarketów. W ramach
akcji, w Internecie przy wsparciu grupy organizacji
pozarządowych zbierane są podpisy pod listem do
szefów sieci handlowych. Do tej pory, pod apelem
o rozwiązanie podstawowych problemów pracowników
handlu podpisało się już prawie 3000 osób.
Więcej informacji na temat akcji można też znaleźć na profilu akcji: www.facebook.com/pracawmarkecie.
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Aktualności
Protest oświaty

Kończy się rok szkolny, kończy się także cierpliwość nauczycieli, którzy oczekują od rządu zmiany
polityki w stosunku do pracowników oświaty.
Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ
„Solidarność” opracowała i przedstawiła rządowi
w dniu 15 czerwca 21 postulatów, które pozwolą na
uratowanie polskiej oświaty. Nauczyciele zrzeszeni
w „Solidarności” domagają się m.in. odstąpienia od
planów likwidacji lub niekorzystnych zmian w Karcie
Nauczyciela, rzeczywistego dialogu z MEN w sprawach
oświatowych, odstąpienia od obowiązkowych, niepłatnych godzin pracy nauczycieli, zagwarantowania
równych praw pracowniczych wszystkim nauczycielom
i odstąpienia od propozycji niekorzystnych zmian
w szkolnictwie specjalnym.
W dniu 16 czerwca w wielu miastach wojewódzkich zostały zorganizowane pikiety przed Urzędami
Wojewódzkimi, a w dniach od 14 do 18 czerwca br.
oflagowano flagami związkowymi budynki szkół.
Jak zapewnia Agata Łyko, przewodnicząca Sekcji
Oświaty Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”
protest i oflagowanie stanowią dopiero początek akcji, które planują władze krajowe sekcji. Nauczyciele
mają jednak nadzieję, że Minister Edukacji Narodowej
zasiądzie z nimi do rozmów przed 30 czerwca br.
Taki termin został wyznaczony przez nich w piśmie
skierowanym do Premiera Donalda Tuska.
majlech

XXI postulatów NSZZ „Solidarność”
dla naprawy polskiej oświaty
Żądamy
1.
2.

3.

Zaprzestania niekorzystnych zmian w karcie nauczyciela i prób jej całkowitej likwidacji.
Podniesienia nakładów na polską edukację i zwiększenia wynagrodzeń nauczycieli do poziomu obowiązującego w Unii Europejskiej.
Zagwarantowania równych praw pracowniczych
wszystkim nauczycielom zatrudnionym w szkołach
i placówkach oświatowych: rządowych, samorządo-
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4.
5.

6.

7.

8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.

15.
16.

17.

18.

19.
20.
21.

wych, publicznych, niepublicznych.
Przywrócenia dbałości o właściwy klimat wychowawczy i patriotyczny w szkołach.
Wycofania nowej podstawy kształcenia ogólnego,
ograniczającej nauczanie ojczystej literatury i historii.
Wzmocnienia merytorycznego nadzoru pedagogicznego nad wszystkimi szkołami i placówkami
publicznymi i niepublicznymi.
Zapewnienia odpowiednich warunków pracy i nauki
w szkołach poprzez doposażenie szkół i określenie
maksymalnej liczebności uczniów w oddziałach.
Wybudowania boisk szkolnych i sal gimnastycznych
w każdej szkole.
Zapewnienia uczniom w każdej szkole opieki medycznej, pedagogicznej i psychologicznej.
Zagwarantowania powszechnego dostępu wszystkim
dzieciom do bezpłatnej edukacji przedszkolnej.
Przywrócenia nauczycielom uprawnień do przechodzenia na wcześniejszą emeryturę bez względu
na wiek.
Wycofania dodatkowych, nieodpłatnych godzin
zajęć edukacyjnych nauczyciela.
Zaprzestania nieuzasadnionych likwidacji szkół.
Przywrócenia obowiązku corocznych negocjacji ze
związkami zawodowymi regulaminów wynagradzania nauczycieli.
Wyliczenia rzeczywistego czasu pracy nauczyciela
przez niezależne instytucje badawcze.
Zaprzestania likwidacji szkół oraz placówek specjalnych i włączania uczniów o specjalnych potrzebach
edukacyjnych do szkolnictwa ogólnodostępnego.
Przywrócenia odpowiedniej rangi szkolnictwu zawodowemu m.in. poprzez utworzenie nowoczesnej
bazy dydaktycznej dostosowanej do rynku pracy.
Zagwarantowania odpowiedniego finansowania
kształcenia prozawodowego: praktyki, rozwój
centrów kształcenia zawodowego, klasy przysposabiające do pracy.
Zagwarantowania obowiązku konkursowego trybu
wyboru dyrektorów szkół.
Zwiększenia ilości corocznie przyznawanych nauczycielom tytułów profesora oświaty.
Przestrzegania zasad dialogu społecznego.
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Aktualności
Adam Gliksman

Już po raz 16. na
ulicach Wadowic
rywalizowali
biegacze, którzy
wystartowali
w Ulicznym Biegu
Solidarności.

12

XVI Uliczny bieg
Solidarności
Na starcie do biegu, tradycyjnie
umiejscowionym przy pomniku 12
Pułku Piechoty w Wadowicach stanęło
w dniu 29 maja br. 110 biegaczy.
W biegu na 10 km wśród mężczyzn pierwszy do mety przybiegł Jarosław Kasprzyk
z Krakowa z czasem 35 min. 47 s.,
a wśród kobiet Marta Zając z Wadowic
z czasem 44 min. 11 s.
Młodzież rywalizowała na trasie
o połowę krótszej. Wśród dziewcząt biegnących na dystansie 5 km pierwsza
była Magdalena Gregorarz z Wadowic
(17:47) a spośród chłopców do mety
pierwszy dobiegł Paweł Zawiła z Wadowic (15:34).
Tradycyjnie przy okazji biegu „Solidarności” na stadionie Skawy rozegrano
mecz piłkarski, w którym tym razem
zmierzyły się jedenastki „Solidarności”
i Policji. Po zaciętym pojedynku,
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w którym padł tylko jeden gol, z pięknego pucharu wręczonego przez burmistrz
Wadowic Ewę Filipiak cieszyć się mogli
członkowie „Solidarności”.
Powody do zadowolenia mieli nie
tylko zwycięzcy poszczególnych kategorii, którzy odebrali nagrody, ale również
wszyscy uczestnicy imprezy, którzy mogli
spróbować szczęścia w loterii fantowej.
Tradycyjnie o wspaniałą organizację imprezy zadbał szef wadowickiej „Solidarności” Zdzisław Szczur.
Wyniki
XVI Ulicznego Biegu „Solidarności”:
Mężczyźni (dystans: 10 km):
1. Jarosław Kasprzyk z Krakowa
(35:47)
2. Rafał Krzemień z Wieliczki (35:50)
3. Paweł Wójcik z Rudz (36:26)
Kobiety (dystans 10 km):
1. Marta Zając z Wadowic (44:11)
2. Angelika Kolasa z Zatora (53:24)
3. Katarzyna Leńczowska z Tarnawy
Dolnej (54:34)
Chłopcy (5 km):
1. Paweł Zawiła z Wadowic (15:34)
2. Szymona Kasiarz ze Stanisławia
Górnego (15:44)
3. Piotr Hydzik z Wadowic (15:57)
Dziewczęta (dystans 5 km):
1. Magdalena Gregorarz z Wadowic
(17:47)
2. Joanna Dyrcz z Radoczy (18:05)
3. Izabela Master z Wadowic (21:10)
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Jubileusz Związku
Będzie Krzyż „Solidarności”

20 miesięcy wytężonej pracy Krakowskiego Komitetu Krzyża Solidarności przyniosły efekt i Sejm pod
koniec czerwca zadecyduje o ustanowieniu Krzyża
Wolności i Solidarności oraz o przywróceniu Krzyża
Niepodległości. Wszystko na to wskazuje, że pierwsze
odznaczenia zostaną wręczone już w 30. rocznicę
Polskiego Sierpnia w Gdańsku.
Członkowie Krakowskiego Komitetu Krzyża Solidarności mogą przyjmować gratulacje – ich praca
przyniosła zapowiedziany efekt, choć na początku
niewielu wierzyło w ostateczny sukces. Przekonanie
w to, że Polska jest w końcu w stanie uhonorować
ludzi, którzy za jej wolność i niezależność oddawali
życie, zdrowie, siły oraz ryzykowali utratę pracy,
ostatecznie zwyciężyło i niedawno w Sejmie RP odbyło
się pierwsze czytanie projektu ustawy. W dyskusji
w dniu 10 czerwca br. wzięli udział posłowie wszystkich ugrupowań, zdecydowanie opowiadając się za
przedstawionym projektem. To cieszy, że kluby poselskie mówiły jednym głosem w tej sprawie. Przypomnijmy, że Krzyżem Wolności i Solidarności, bo taka
będzie ostateczna nazwa odznaczenia, honorowani
będą ludzie, którzy w latach 1956 – 1989 walczyli
o wolną Polskę.
Nie byłoby tej ustawy, gdyby nie pomysł i upór jej
pomysłodawcy i koła napędowego inicjatywy Tadeusza
W. Drwala, który jednak skromnie podkreśla, że bez
zrozumienia i wsparcia wielu osób, które przez te
dwadzieścia miesięcy służyły pomocą i dobrą radą
doprowadzenie do uchwalenia ustawy byłoby znacznie
trudniejsze. Swoją cegiełkę dołożyła także Małopolska
„Solidarność”, która od samego początku wspierała
pomysłodawców Krzyża Solidarności i razem z Fundacją Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
umożliwiła prace nad projektem ustawy.
Nie wykluczone, że podczas najbliższego posiedzenia Sejmu – w dniach 23-25 czerwca odbędzie się
drugie czytanie projektu i Krzyż Wolności i Solidarności
stanie się faktem.
majlech
24 czerwca 2010
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Kalendarium prac nad ustawą

2 grudnia 2008 r. – z inicjatywy Tadeusza W. Drwala odbywa się pierwsze spotkanie i zawiązanie
Krakowskiego Komitetu Krzyża Solidarności oraz
wydanie Manifestu Komitetu. Pod manifestem
podpisy złożyli Krzysztof Bzdyl, płk Stanisław
Dąbrowa-Kostka, Tadeusz W. Drwal, Lech Dziewulski, Jan Franczyk, Adam Kalita, Stanisław
Markowski, Adam Macedoński i Adam Rąpalski.
11 grudnia 2008 r. – Zarząd Regionu Małopolskiego
NSZZ „Solidarność” udziela poparcia idei Krzyża
Solidarności.
24 stycznia 2009 r. – projekt ustawy zostaje przedstawiony w Nowym Wiśniczu podczas zorganizowanego przez Małopolską „Solidarność”
II zjazdu więzionych i internowanych w stanie
wojennym.
31 sierpnia 2009 r. – w siedzibie Małopolskiej „Solidarności” uroczyście podpisano projekt ustawy.
Pod projektem swoje podpisy złożyli m.in. posłowie prof. Ryszard Terlecki i Jarosław Gowin,
eurodeputowany Bogusław Sonik oraz przewodniczący Małopolskiej „Solidarności” Wojciech
Grzeszek.
5 marca 2010 r. – poseł Longin Komołowski złożył
w Kancelarii Marszałka Sejmu podpisany przez
30 posłów projekt ustawy o wznowieniu Krzyża
Niepodległości oraz o ustanowieniu Krzyża Wolności i Solidarności. Swoje podpisy pod projektem złożyli m.in. Jarosław Kaczyński, Bronisław
Komorowski, Grażyna Gęsicka, Krzysztof Putra,
Konstanty Miodowicz, Jarosław Gowin, Ryszard
Terlecki, Maciej Płażyński, Przemysław Gosiewski, Ludwik Dorn, Andrzej Adamczyk i Zbigniew
Wassermann.
10 czerwca 2010 r. – pierwsze czytanie projektu
ustawy w Sejmie RP.
INFORMACYJNY
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Branże
Wybory regionalne Metalowców

W dniu 22 kwietnia 2010 r. odbyło się Walne
Zebranie Delegatów Regionalnej Sekcji Hutnictwa.
Podczas WZD zostały wybrane władze na kadencję
2010-2014. Przewodniczącym ponownie został wybrany Andrzej Gębara z AMP, do Rady RSH wybrani
zostali także Stanisław Broszkiewicz ze Stalprodukt
Bochnia oraz Mieczysław Synowski z AM Refractories
(dawny Komex). Wybrano także Komisję Rewizyjną
w składzie: Wiesław Jakubiec (Eko-Energia), Roman
Kaczor (AM Tubular Products) i Roman Węgrzyn (Stalprodukt).
Najważniejszym punktem WZD były wybory delegatów na WZD Sekcji Krajowej Hutnictwa. Spośród
wszystkich delegatów wybrano 20 delegatów na WZD
SKH, są to: J. Balicka (Kolprem), C. Bujak (AMP),
S. Broszkiewicz (Stalprodukt), K. Chorążewicz (Złomex), A. Gębara (AMP), W. Jakubiec (Eko-Energia),
R. Kaczor (AM Tubular), W. Kielian (AMP), J. Krupa
(AMP), H. Lipka (Krakodlew), P. Orzeł (AMP), R. Plewa (Stalprodukt), J. Poznański (Stalprodukt), W. Prochal (Sed-Hut), J. Smoła (AMP), W. Sobowski (AMP),
K. Stypuła (AMP), M. Synowski (AM Refractories),
J. Warszawa (HPR) oraz R. Węgrzyn (Stalprodukt).
WZD Sekcji Regionalnej podjęło stanowisko i jednogłośnie przegłosowano zgłoszenie Adama Ditmera
z Huty CMC Zawiercie, jako kandydata na Przewodniczącego Sekcji Krajowej Hutnictwa.
Regionalne zebranie zbrojeniówki
Także 22 kwietnia 2010 r.. odbyło się WZD
Regionalnej Sekcji Przemysłu Zbrojeniowego podczas
którego wybrano władze Sekcji. Przewodniczącym
Sekcji Regionalnej Przemysłu Zbrojeniowego został
ponownie Andrzej Kozioł z FUMiS Bumar Wadowice,
na członków Rady wybrano Henryka Łabędzia z Zakładów Mechanicznych Tarnów oraz Mieczysława Kosonia
również z ZM Tarnów.
Kongres Metalowców
Po krótkiej przerwie w tym samym dniu odbył się
Kongres Sekretariatu Metalowców, w którym wzięli
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udział wszyscy delegaci Regionalnej Sekcji Hutnictwa
i wcześniej już wybrani delegaci Regionalnej Sekcji
Przemysłu Zbrojeniowego. Podczas Kongresu zostały
wybrane nowe władze na kadencję 2010-2014. Przewodniczącym ponownie został wybrany jednogłośnie
Andrzej Gębara z ArcelorMittal Poland, który tym
samym został pierwszym członkiem Zarządu Regionu
Małopolskiego w nowej kadencji. Do Rady Sekretariatu
Metalowców zostali wybrani także: Andrzej Kozioł
z FUMiS Bumar Wadowice oraz Mieczysław Synowski
z Refractories ArcelorMittal (dawny Komex).
Regionalny Sekretariat Metalowców zrzesza
obecnie 4090 członków związku z tendencją zwyżkową, ponieważ wejście do struktur Metalowców
zapowiedziały kolejne organizacje związkowe.
Andrzej Gębara

Wybory krajowe w krajówce i hutnictwie
Odbyły się już WZD Krajowych Sekcji: Przemysłu
Zbrojeniowego i Sekcji Hutnictwa.
Nasi przedstawiciele reprezentujący Region
Małopolski zostali wybrani do Rady Sekcji Krajowej
Przemysłu Zbrojeniowego. Są to: Andrzej Kozioł
z FUMIS Wadowice, oraz Henryk Łabędź z Zakładów
Mechanicznych Tarnów.
Także WZD Sekcji Krajowej Hutnictwa wybrało
6 naszych przedstawicieli do 22 osobowej Rady SKH.
Są to: Andrzej Gębara i Krzysztof Stypuła z ArcelorMittal, Wiesław Jakubiec z Eko-Energii, Mieczysław
Synowski z Komex reprezentujący zakłady materiałów
ogniotrwałych oraz Stanisław Broszkiewicz i Roman
Węgrzyn ze Stalprodukt.
Nowowybrana Rada dobrała ze swego składu
pięcioosobowe Prezydium w którym znalazł się A. Gębara pełniący funkcję Wiceprzewodniczącego Krajowej
Sekcji Hutnictwa oraz Skarbnika.
Pięciu przedstawicieli Regionu Małopolski będzie
również reprezentować nas podczas Kongresu Sekretariatu Metalowców który odbędzie się w Katowicach
w dniach 28-29 czerwca br. Kongres Sekretariatu Metalowców jest najwyższą władzą jednostki branżowej
naszej struktury. Nasi delegaci na Kongres to: Andrzej
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Gębara, Władysław Kielian, Jerzy Smoła i Krzysztof
Stypuła z ArcelorMittal oraz Stanisław Broszkiwicz ze
Stalprodukt Bochnia, wszyscy z Sekcji Hutnictwa.
Na Kongres łącznie wybrano 112 Delegatów
z 8 Sekcji Krajowych. Krajowy Sekretariat Metalowców
zrzesza 53 727 członków NSZZ „Solidarność” i jest
jedną z największych struktur branżowych naszego
Związku.

Bystrzycki, Anna Partyka i Józef Żegliński.
Na Kongres Krajowego Sekretariatu wybrano delegatów: Jerzego Lachowicza, Jana Kabaja i Andrzeja
Hochołowskiego.
Po ukonstytuowaniu się powstało Prezydium
w skład którego weszli Przewodniczący Jerzy Lachowicz, Wiceprzewodniczący Mieczysław Adamus, sekretarz Zofia Woźniak i członek Mieczysław Bugaj .

Andrzej Gębara

Zofia Woźniak

Emeryci się wybrali

Dnia 21 kwietnia 2010 r. odbyło się Walne
Zebranie Delegatów Sekcji Emerytów i Rencistów
Regionu Małopolskiego. Było to zebranie sprawozdawczo – wyborcze na lata 2010-2014. W zebraniu
uczestniczyło 24 delegatów z następujących Komisji i
Kół: Komisja Oddziałowa NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland (Kraków) Organizacja Międzyzakładowa
NSZZ „Solidarność” Andropol w Andrychowie, Komisja Wydziałowa NSZZ „Solidarność” Glinik Gorlice,
Komisja Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność”
przy Komisji Zakładów Mechanicznych w Tarnowie,
Koło Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” nr
21 Oświaty Śródmieście, Komisja Terenowa NSZZ
„Solidarność” Emerytów i Rencistów przy biurze
w Myślenicach, Terenowa Organizacja Związkowa
NSZZ „Solidarność” nr 1909 Kraków, Koło Związkowe
Emerytów i Rencistów Oświaty NSZZ „Solidarność” nr
76 Kraków, Koło Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” Brzesko oraz Koło Emerytów i Rencistów
NSZZ „Solidarność” Skawina. Dwa ostatnie Koła nie
przysłały swoich delegatów na WZD Sekcji.
W wyniku tajnych głosowań na Przewodniczącego
został wybrany Jerzy Lachowicz. Do Rady Sekcji weszli
Łucja Berger, Andrzej Hochołowski, Jan Kabaj, Wiesław Mazurkiewicz, Józef Mikołajuk, Zofia Woźniak,
Józef Boruch, Mieczysław Bugaj, Stanisław Dudek,
Aleksandra Kuduk, Józef Mitoraj, Ryszard Pociask,
Czesław Wysowski, Zdzisław Nauka, Leonard Łęcki,
Maria Skupień oraz członek honorowy Mieczysław
Adamus.
Do Komisji Rewizyjnej wybrani zostali Stanisław
24 czerwca 2010
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ŚP

Mieczysław Korzeniec
ps. Złotnik

20 kwietnia 1922 r. – 16 kwietnia 2010 r.
wielki patriota,
obywatel Częstochowy i Zakopanego,
żołnierz, represjonowany w czasach stalinowskich, założyciel „Solidarności” Rzemiosła
Polskiego.
Fundator i budowniczy Krzyża pod KWK Wujek
w Katowicach i kościoła Matki Bożej Fatimskiej
na Krzeptówkach.
Organizator pielgrzymek do sanktuarium narodu
polskiego na Żoliborzu, św. Brygidy i Maksymiliana Marii Kolbego w Mistrzejowicach.
Współorganizator pomocy dla internowanych
i rodzin czeczeńskich.
Aktywnie działający z żoną, córkami i wnuczkami do ostatnich dni życia.
Dobry człowiek, mąż, ojciec i dziadek.
Pochowany w dniu 19 kwietnia 2010 r.
w Częstochowie. Dołączył do Prezydenta RP
Lecha Kaczyńskiego.
Cześć Jego Pamięci!
Małopolska „Solidarność”
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Jubileusz Związku
Adam Gliksman

Region Małopolski
NSZZ „Solidarność”
otrzymał wsparcie
finansowe na
organizację
uroczystości
rocznicowych
związku w ramach
wojewódzkiego
programu „Warto
pamiętać”.
W rozstrzygniętym
konkursie komisja
postanowiła
wyróżnić 15
propozycji, wśród
których dwie zostały
zgłoszone przez nasz
region.

Małopolska
laureatem
„Warto Pamiętać”
„Chcemy, by rocznica powstania
związku zapadła w pamięci mieszkańców naszego województwa. Stąd też
na dzień 4 września planujemy imprezę o nazwie „Dzień z Solidarnością
w Małopolsce”, podczas którego będziemy
promować związek, ale także zadbamy o
odpowiednią oprawę kulturalno-muzyczną.
Będą koncerty m.in. Budki Suflera i Andrzeja Sikorowskiego, ale także teatr uliczny
i wystawa. Trwałym śladem uroczystości
będzie przywrócenie płyty upamiętniającej Polski Sierpień na Rynku Głównym w
Krakowie” – wyjaśnia Wojciech Grzeszek,
przewodniczący Małopolskiej „Solidarności”.
Spośród tych działań Region zgłosił
do programu projekty „Nie oddamy ide-

ałów Sierpnia” oraz „Sierpień 1980-Sierpień 2010”. „Program Warto pamiętać
ma swoje cele i priorytety wyznaczone
na rok 2010, stąd też nasza oferta
musiała odpowiadać tym wymogom.
Przywrócenie tablicy na Rynku Głównym
przewidujemy w formie happeningu, któremu będzie towarzyszyła wystawa oraz
katalog. Sierpień 1980-Sierpień 2010 to
z kolei projekt, w ramach którego zostanie
przygotowany scenariusz i muzyka do spektaklu teatralnego, który będziemy mogli
wystawiać na otwartych przestrzeniach małopolskich miast. Podobne przedsięwzięcie
zrealizowaliśmy w 2008 r. i dotyczyło ono
stanu wojennego – wówczas cieszyło się
sporym zainteresowaniem i lokalnych społeczności i władz samorządowych. Myślę, że
tym razem będzie podobnie” – komentuje
Adam Gliksman, kierownik działu informacji
i promocji Regionu, który przygotowywał
wnioski i koordynuje organizację obchodów
rocznicowych.
Program „Warto pamiętać” jest realizowany dzięki inicjatywie Województwa
Małopolskiego i stanowi małopolską platformę współpracy wielu podmiotów kultury
w celu realizacji projektów edukacyjnych,
kulturalnych i artystycznych, nawiązujących
do historii i budujących jej współczesne
znaczenie w obiegu kultury. Za koordynację
działań objętych Programem odpowiada
Małopolski Instytut Kultury.

fot. Stanisław Markowski
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Aktualności
Msza św. w intencji Ofiar smoleńskiej tragedii
W dniu 25 maja 2010 r. w katedrze wawelskiej
odbyła się uroczysta msza św. w intencji śp. Lecha
i Marii Kaczyńskich oraz innych Ofiar tragedii smoleńskiej, którą celebrował ks. kardynał Stanisław Dziwisz.
Przed msza św. delegacje pocztów sztandarowych
z całego kraju oddały hołd przy grobie Pary Prezydenc-

24 czerwca 2010
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kiej. Po mszy św. uczestnicy uroczystości przeszli pod
Krzyż Katyński, gdzie zostały złożone kwiaty.
W uroczystości wzięło udział ok. 2 tysięcy osób,
m.in. Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Janusz Śniadek.
Fotoreportaż Anety Polit.
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Z prac KK
Przyjaźni pracodawcy
W Warszawie 26 maja br. odbyło się posiedzenie
Komisji Krajowej NSZZ „S”. Związkowcy wręczyli
pracodawcom certyfikaty przyjaznego pracodawcy
i spotkali się z kandydatem na Prezydenta RP, Jarosławem Kaczyńskim.
Podczas ponad godzinnej dyskusji poruszono
wiele ważnych problemów naszego kraju. Jarosław
Kaczyński podziękował za poparcie udzielone mu
przez Komisję Krajową NSZZ „S” podkreślając, że
realizacja programu Polski Solidarnej będzie jego
priorytetem. Odwołał się do raportu Praca Polska
2010 przygotowanego przez Komisję Krajową, który
ilustruje skalę rozwarstwienia społecznego i inne bolączki naszej rzeczywistości. Kandydat na Prezydenta
podkreślał jak ważną sprawą jest zakończenie wojny
polsko-polskiej, która uniemożliwia merytoryczną
dyskusję o przyszłości naszego kraju.
W ramach trzeciej edycji konkursu „Pracodawca
Przyjazny Pracownikom” przyznano certyfikaty 16
firmom Przyjaznego Pracodawcy.
Certyfikat otrzymały:
Bielskie Zakłady Obuwia „Befado” Sp. z o. o.
CELSA HUTA OSTROWIEC Sp. z o. o.
Gminna Gospodarka Komunalna Ochota Sp. z o. o.
„HERBAPOL – LUBLIN” S.A.
HUHTAMAKI Polska Sp. z o. o.
Mazowiecka Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Sieradzu Sp. z o. o.
Nasycalnia Podkładów Sp. z o. o.
PGE Dystrybucja Białystok Sp. z o. o.
PPG DECO POLSKA Sp. z o.o.
„REM – WAR” Sp. z o. o.
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnie
VOLKSWAGEN MOTOR POLSKA Sp. z o. o.
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SPZOZ
w Suwałkach
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie
Zakłady Tłuszczowe „KRUSZWICA” S.A.
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W ramach działań na rzecz poprawy warunków
zatrudnienia pracowników, Komisja Krajowa NSZZ
„Solidarność” przeprowadziła już trzecią edycję konkursu, w którym przyznawano certyfikaty dla zakładów pracy przestrzegających przepisów prawa pracy,
w szczególności – prawa do zrzeszania się w związki
zawodowe. Do konkursu mogły być zgłoszone wszystkie zakłady pracy, które swoimi działaniami wpisują
się w wartości propagowane prze NSZZ „Solidarność”.
Chodzi głównie o stosowanie stałego zatrudnienia,
przestrzeganie prawa i standardów pracy oraz zapewnianie pracownikom możliwości reprezentacji własnych
interesów. Zakład pracy wyróżniony certyfikatem „Firma Przyjazna Pracownikom” ma prawo posługiwania
się nim przez okres trzech lat.
Zgłoszeń do akcji certyfikacyjnej dokonywały organizacje zakładowe NSZZ „S” działające w zakładzie
pracy. Wszystkie zgłoszenia zostały rozpatrzone przez
Komisję Certyfikacyjną, w której skład weszli: przedstawiciel Prezydenta RP, członek Rady Ochrony Pracy
przy Sejmie RP oraz przedstawiciel Komisji Krajowej
NSZZ „Solidarność”.
Komisja Krajowa przyjęła również stanowisko
w sprawie przyszłorocznego wzrostu wynagrodzeń.
Związek postuluje wzrost wynagrodzeń w państwowej
sferze budżetowej powinien wynosić nie mniej niż 5,3
proc. Natomiast minimalne wynagrodzenie za pracę
powinno w 2011 r. wynosić 45 proc. przeciętnego
wynagrodzenia w gospodarce narodowej, to jest: 1
500 zł brutto.
NSZZ „Solidarność” wezwał stronę rządową do
podjęcia w Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych rozmów na temat przedstawionych propozycji, tak aby mogły one być uwzględnione przy pracach
nad projektem ustawy budżetowej na rok 2011.
Propozycje Związku zostały opracowane przez
przedstawicieli NSZZ „S” w zespole budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych Trójstronnej Komisji
ds. Społeczno-Gospodarczych i zostały poparte przez
przedstawicieli OPZZ i FZZ w tym zespole.
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Z prac KK
26 maja 2010
Stanowisko KK nr 11/10
ws. propozycji wzrostu wynagrodzeń w 2011 r.
Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” zgodnie
z art. 3 ust. 4 ustawy z 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych
i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego, na
podstawie przedstawionych przez stronę rządową
prognoz wybranych wskaźników makroekonomicznych
na 2011 r.:
–– produkt krajowy brutto w ujęciu realnym wzrośnie o 3,5%
–– średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem wyniesie 2,3%
przedstawia propozycję w sprawach określonych
w art. 3 wyżej wymienionej ustawy:
1. wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej
sferze budżetowej powinien wynosić nie mniej
niż 5,3% ; (prognozowany wzrost cen towarów
i usług w 2011 r. + wzrostu PKB w 2011 r. +
1,3% wynikający z niedoszacowania wskaźnika
wzrostu cen towarów i usług w 2010 r.);
2. wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2011 r.
szacujemy na 3.332 zł;
3. minimalne wynagrodzenie za pracę powinno
w 2011 r. wynosić 45% (tj. 1.500 zł) przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce
narodowej.
Jeżeli prognozowane przez rząd wskaźniki wzrosną, to odpowiednio powinny wzrosnąć proponowane
przez NSZZ „Solidarność” wskaźniki.
NSZZ „Solidarność” wzywa rząd RP do podjęcia
w Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych rozmów na temat przedstawionych propozycji
tak, aby mogły one zostać uwzględnione przy pracach
nad projektem ustawy budżetowej na rok 2011.

29 kwietnia 2010
Stanowisko KK nr 7/10
ws. wyborów prezydenckich
1. Szanując indywidualne poglądy członków naszego Związku, Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”
uważa, że wybór Pana Jarosława Kaczyńskiego na
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej daje największą gwarancję kontynuacji programu Solidarnej
Polski realizowanego przez Lecha Kaczyńskiego.
Nasz Związek poparł ten program 5 lat temu. Przez
te lata mogliśmy liczyć na wsparcie Prezydenta Lecha Kaczyńskiego zarówno w sferze społecznej, jak
i w działaniu na rzecz prawdy historycznej i pamięci
o ludziach NSZZ „Solidarność”, którym zawdzięczamy
naszą wolność.
Dlatego apelujemy do członków i sympatyków
NSZZ „Solidarność” o poparcie w wyborach prezydenckich kandydatury Jarosława Kaczyńskiego.
2. Komisja Krajowa nikomu nie odmawia prawa
do powoływania się na solidarnościowy rodowód.
Przypominamy i podkreślamy jednak, że Sierpień
1980 roku obok doniosłego przesłania wolności, miał
równie ważny wymiar sprawiedliwości społecznej.
Dzisiaj jednak niektórzy, powołując się na ten rodowód, prowadzą działania pogłębiające rozwarstwienie
płacowe i społeczne. Niesprawiedliwy podział dochodu
narodowego i brak poszanowania dla godności pracowników rodzą zjawiska mogące zagrozić rozwojowi
kraju. Potrzebujemy prezydenta, który oprócz godnego reprezentowania Rzeczypospolitej i jej interesów
na forum międzynarodowym, będzie sojusznikiem
pracowników, ludzi prostych i tych najsłabszych.
Przypominamy również, że w Sierpniu 1980 roku
robotnicy upomnieli się o Krzyż, o obecność wiary
w życiu publicznym.
Dziś wolna Polska zasługuje na prezydenta wiernego wartościom i ideałom Sierpnia.

Więcej informacji na temat prac Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” znajduje się na stronie
www.solidarnosc.org.pl.
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Z prac KK/Z Regionu
Stanowisko KK nr 8/10
ws. zwolnienia z pracy Zastępcy Przewodniczącego
KM WZPOW Kwidzyn
Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” wyraża stanowczy sprzeciw wobec decyzji Zarządu Warmińskich Zakładów
Przetwórstwa Owocowo - Warzywnego w Kwidzynie, dotyczącej zwolnienia dyscyplinarnego pana Ryszarda Rewińskiego Zastępcy Przewodniczącego KM NSZZ „Solidarność”,
członka Rady Pracowników, delegata na WZD Regionu Elbląskiego. W przypadku nie przywrócenia pracownika do
pracy przez Zarząd WZPOW w Kwidzyniu Komisja Krajowa
NSZZ „Solidarność” będzie wspierała działania organizacji
zakładowej i Zarządu Regionu Elbląskiego w imieniu obrony
praw członka naszego Związku.

Stanowisko KK nr 9/10
ws. obrony Oddziałów Terenowych TVP S.A.
Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” protestuje przeciwko zmianie pory emisji programów regionalnych w sieci
rozłącznej Programu TVP 2.
Kolejna zmiana pory emisji programów regionalnych
doprowadzi do drastycznych strat finansowych w Oddziałach
Terenowych TVP S.A. Zmiana wspomnianego czasu emisji
poważnie utrudni dostęp społeczności lokalnych do oferty
programowej ośrodków TVP S.A. w dogodnej porze, adresowanej właśnie do tych społeczności.
Domagamy się przywrócenia dotychczasowej pory
emisji programów lokalnych i zaniechania dalszych prób
marginalizacji Oddziałów Terenowych TVP S.A.

Stanowisko KK nr 10/10
ws. nowelizacji ustawy o IPN
Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” z oburzeniem
przyjęła informację o podpisaniu przez marszałka Bronisława Komorowskiego wykonującego obowiązki Prezydenta
RP nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej,
wbrew intencji Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który chciał
skierować ustawę przed podpisaniem do Trybunału Konstytucyjnego.
Komisja Krajowa raz jeszcze stwierdza, że nowa
ustawa doprowadzi do utraty niezależności Instytutu i może
oznaczać, iż jego podstawowe zadania – ujawnianie prawdy
o najnowszej historii Polski i lustracja – będą podporządkowane bieżącym interesom politycznym.
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Gorlice

Podczas Walnego Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarność” w GPPD „FOREST” Sp. z o.o. w Gorlicach odbyła się
miła uroczystość.
Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy Mariusz Pyrcz
dokonał aktu dekoracji wręczając „Odznakę Zasłużony Społeczny Inspektor Pracy” kol. Adamowi Gryzło – Zakładowemu Społecznemu Inspektorowi Pracy za jego długoletnią
pracę na rzecz poprawy warunków pracy oraz kierowanie
grupą wydziałowych SIP.
Odznaka została przyznana przez Głównego Inspektora
Pracy z okazji 60 rocznicy powstania Państwowej Inspekcji
Pracy na wniosek Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”.
Spotkanie było okazją do dyskusji na tematy zmian przepisów dotyczących inspekcji oraz współpracy związków
zawodowych a szczególnie „Solidarności” z Państwową
Inspekcją Pracy.
KK

Rocznica Katynia w Gorlicach

W całej Polsce obchodzono 70. rocznicę zbrodni
katyńskiej. Również w Gorlicach Biuro Oddziału nr 1 ZR
Małopolska NSZZ „Solidarność” wspólnie z poseł Barbarą
Bartuś (PiS) zorganizowało obchody rocznicowe, nad którymi honorowy patronat objął Prezydent Rzeczypospolitej
Polskiej Lech Kaczyński. 25 kwietnia 2010 r. w Bazylice
Mniejszej w Gorlicach została odprawiona msza święta
w intencji pomordowaych w Katyniu i innych miejscach kaźni
na wschodzie. Bezpośrednio po mszy świętej uczestnicy
na czele z pocztami sztandarowymi udali się na Cmentarz
Parafialny, gdzie złożono wiązanki kwiatów i zapalono
znicze pod Krzyżem Katyńskim. W krótkiej modlitwie objęto
pamięcią ofiary sprzed 70 lat, ale także ofiary z katastrofy
samolotowej pod Smoleńskiem.
Ciąg dalszy obchodów miał miejsce 26 kwietnia 2010
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Z Regionu
r. w Kinie Wiarus w Gorlicach, gdzie o godz. 17.00 uczestników przywitali poseł Barbara Bartuś i z-ca kierownika Biura
ZRM NSZZ „Solidarność” w Gorlicach Krzysztof Kotowicz.
W trakcie uroczystości wysłuchano wykładów dr. hab.
Waldemara Parucha, prof. UMCS i Uniwersytetu Rzeszowskiego - politologa i historyka, na temat: „Rywalizacja
między Rzeczpospolitą a Rosją o Europę Środkową”. Wykład
zyskał duże uznanie uczestników obchodów. Zebrani w sali
wysłuchali także prelegenta dr. Mateusza Szpytmy z IPN-u
(byłego asystenta Prezesa IPN prof. Janusza Kurtyki), który
wygłosił wykład „Zbrodnia katyńska”.
Uroczystości uświetnił występ chóru z Młodzieżowego
Domu Kultury pod dyrekcją pana Roberta Gryzika, a także
program słowno-muzyczny, który przedstawił zespół w składzie: Andżelika Jęrzejowska, Krzysztof Jędrzejowski, Jan
Wypasek i Henryk Waląg. Organizatorzy nie zapomnieli
także uczcić chwilą ciszy ofiary katastrofy pod Smoleńskiem.
Przypomniano sylwetkę śp. Lecha Kaczyńskiego, szczególnie
z okresu działalności dla „Solidarności”.
Po części oficjalnej i krótkiej przerwie oraz symbolicznym poczęstunku uczestnicy zobaczyli film „Generał Nil” w
reżyserii Ryszarda Bugajskiego. Myślę, że jesteśmy zobowiązani do organizowania, do uczestnictwa w takich obchodach,
by budować naszą świadomość oraz po prostu by pamiętać.
Bo „Nie o pomstę, lecz o pamięć wołają ofiary”.
Krzysztof Kotowicz

Najmłodszy Burmistrz Solidarności

Z inicjatywy Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Bochni
w dniu 28 maja 2010 r. odbył się w Miejskim Domu Kultury
konkurs „Najmłodszy Burmistrz Solidarności”. W konkursie
wzięły udział bocheńskie szkoły podstawowe i gimnazja,
których kandydaci mieli przygotować i wygłosić krótkie
wystąpienie na temat: „Co zrobiłbyś jako burmistrz dla
dzieci i młodzieży swojego miasta”.
Do konkursu przystąpiła piątka uczniów. Laureatem
konkursu i tytuł „Najmłodszego Burmistrza Solidarności”
otrzymał Jakub Augustyn uczeń Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5. Przyznano również tytuł Zastępcy Burmistrza
Miasta - Filipowi Lisakowi – uczniowi Gimnazjum Nr 1.
Laureat konkursu w swoim programie zwrócił uwagę
m. in. na: zdrowy i sportowy styl życia, modernizację
lasku Uzbornia, budowę muszli koncertowej, pozyskiwanie
funduszy unijnych oraz instalowanie kolektorów solarnych
zmniejszających zanieczyszczanie atmosfery.
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Cytując hasło Andrzeja Frycza Modrzewskiego: „Taka
będzie Rzeczpospolita jakie jej młodzieży chowanie”,
podkreślił, że przekonałoby ono niejednego sponsora
do wsparcia finansowego, który myśli perspektywicznie
i w przyszłości chce mieć wykształconego pracownika.
W jury zasiadali: Dorota Palej-Maliszczak Dyrektor
Wydziału Edukacji i Wychowania, Maria Michalczyk Referat
Promocji i Rozwoju Miasta, Bernadetta Gawąd Miejski Dom
Kultury w Bochni, Agnieszka Morawiec Przewodnicząca KM
NSZZ Solidarność POiW, Lidia Kaczmarek Przedstawicielka
nauczycielskiej „Solidarności”, Wojciech Grzeszek Przewodniczący „Solidarności” Regionu Małopolskiego, Jan Poznański Przewodniczący „Solidarności” w „Stalprodukcie” i Piotr
Zięba, Radny Miasta Bochni i działacz „Solidarności”.
Podczas obrad jury do uczestników konkursu zwrócił
się Burmistrz Miasta Bochni Bogdan Kosturkiewicz, dziękując młodzieży za podjęcie wyzwania i przygotowanie
godnych uwagi propozycji na uatrakcyjnienie życia miasta z uwzględnieniem potrzeb bocheńskiej młodzieży. Na
ręce Przewodniczącej KM NSZZ „Solidarność” Agnieszki
Morawiec Burmistrz złożył podziękowania za organizację
konkursu i wyraził nadzieję na jego dalszą kontynuację.
Z kolei Przewodniczący Regionu Małopolskiego „Solidarności” Wojciech Grzeszek docenił programy wyborcze
uczestników i laureatów oraz sam pomysł konkursu, który
przybliża zasady demokratycznych wyborów, nawiązując do
historii wyborów z czerwca 1989 r., a tym samym pozwala
kształtować świadomego obywatela.
W dniu 1 czerwca organizatorzy i laureaci konkursu
zostali przyjęci w gabinecie Burmistrza Bochni Bogdana
Kosturkiewicza, któremu wręczyli „Pamiątkową księgę wyborów”. W towarzystwie Burmistrza odwiedzili oni również
Straż Miejską i najważniejsze wydziały magistratu oraz
zapoznali się ze strukturami działania urzędu.
Ludwik Korta
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Róbmy swoje...
Wspomnienie o księdzu Jerzym

Księdza Jerzego Popiełuszkę, patrona „Solidarności”,
wspominano podczas zorganizowanego przez Małopolską
„Solidarność” i stowarzyszenie „Civitas Christiana” seminarium w dniu 11 maja 2010 r.
O drodze ks. Jerzego do kapłaństwa i bycia kapelanem
„Solidarności” mówił dr Maciej Korkuć z krakowskiego
IPN: „Młody Popiełuszko nie wyróżniał się wśród innych
dzieci, tak samo jak one spędzając wolny czas na zabawie.
Pochodził jednak z rodziny i z terenów, na których pojęcia
Bóg i Ojczyzna były bardzo ważne.”
Urodzone w 1947 r. dziecko otrzymało na chrzcie
imię Alfons, które stało się z czasem źródłem drobnych
kompleksów: „Alfons funkcjonował wówczas powszechnie
jako przezwisko podwórkowe, Popiełuszko obawiał się,
że ta konotacja utrudni mu pracę duszpasterską, stąd też
zdecydował się o zmianie imienia na Jerzy” - tłumaczył M.
Korkuć. Decydując się na kapłaństwo, ks. Jerzy wybrał seminarium w Warszawie, stawiając sobie wysoko poprzeczkę.
W postanowieniu o przyjęciu święceń wytrwał, choć droga
do kapłaństwa przebiegała m.in. przez koszary wojskowe
w Bartoszycach, gdzie próbowano osłabić zapał młodych
kapłanów.
Z uwagi na kłopoty zdrowotne młody ksiądz trafił do
parafii pw. św. Stanisława Kostki pod opiekę prałata Teofila
Boguckiego.
Opatrzność Boża sprawiła, że ten drobny, chorowity
kapłan stał się nagle źródłem siły dla robotników Huty
Warszawa, którzy w sierpniu 1980 r. zapukali do drzwi
żoliborskiej parafii, prosząc o odprawienie mszy św. dla
strajkujących. Targany obawami ks. Jerzy pojawił się wśród
setek pracowników huty i choć nigdy wcześniej nie miał
duszpasterskiego kontaktu z ludźmi pracy, potrafił sobie ich
zjednać. W swoich notatkach nie krył wzruszenia, gdy uświadomił sobie, że jest pierwszym księdzem, który wszedł do
huty, której pracownicy od kilkudziesięciu lat walczyli o Boga.
To przypadkowe zetknięcie się z robotnikami zmieniło
życie księdza Popiełuszki, wciągniętego w wielki ruch „Solidarności”, który młodemu kapłanowi dał niezwykłą siłę do
działania. Msze św. za Ojczyznę i pielgrzymki ludzi pracy na
Jasną Górę - te inicjatywy były znane w całej Polsce, a ich
uczestnicy - zgodnie z życzeniem księdza Jerzego, biorąc
w nich udział, odnajdowali spokój i nadzieję. W trudnych
latach stanu wojennego ks. Jerzy pamiętał o swoich pod-
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opiecznych, uczestnicząc w rozprawach sądowych i dodając
otuchy.
Jego niezwykła aktywność i szacunek wiernych szybko
zwróciły na niego uwagę służby bezpieczeństwa. Już we
wrześniu 1982 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych doprowadziło do założenia sprawy operacyjnego rozpoznania
„Popiel”, którego figurantem był ksiądz Popiełuszko. Już
wcześniej zadecydowano o zatrzymaniu księdzu paszportu.
Zaczęto nękać i inwigilować lekarki, które się nim opiekowały. W otoczeniu księdza zainstalowano także tajnych
współpracowników zarówno świeckich, jak i duchownych.
Tadeusz Stachnik, ks. Andrzej Przekaziński czy ks. Michał
Czajkowski mieli pomóc w zbieraniu materiałów obciążających księdza Jerzego. Rozpoczęto także działania zmierzające do skompromitowania księdza i do skonfliktowania
go z współpracownikami i przede wszystkim z hierarchami
kościelnymi. Osoba księdza Jerzego miała być przedstawiana, jako źródło konfliktów i napięć, sprowadzających
na jego otoczenie problemy i szykany ze strony służby
bezpieczeństwa.
Gdy te metody nie przyniosły spodziewanego skutku
posunięto się nawet do prowokacji. Do mieszkania ks.
Jerzego przy ul. Chłodnej w Warszawie podrzucono znaczne
ilości bibuły, farby drukarskie a nawet naboje i granaty. Choć
sama akcja nie pociągnęła za sobą konsekwencji prawnych,
to dała pretekst do kompromitowania księdza, czego najlepszym przykładem był felieton rzecznika rządu Jerzego
Urbana pt. „Garsoniera ob. Popiełuszki”.
Nie poprzestano na tym i wkrótce podjęto próbę wyeliminowania niepokornego księdza. „Podjęto co najmniej
trzy próby zabójstwa ks. Jerzego. Za pierwszym razem
planowano wyrzucić go z jadącego pociągu, ale wycofano
się w ostatniej chwili. 13 października 1984 r. samochód
księdza został obrzucony kamieniami, podczas powrotu
z Gdańska. Jednak z tego napadu wyszedł bez większego
szwanku. Kilka dni później podjęto ponownie – tym razem udaną próbę porwania ks. Jerzego w trakcie podróży
z Bydgoszczy do Warszawy.” – mówi dr Cecylia Kuta, która
badała tę sprawę.
Choć oficjalnie władze podjęły bardzo szybko działania
zmierzające do wykrycia i ukarania winnych – dziś wiemy,
że były to działania pozorowane. Skazani w procesie toruńskim funkcjonariusze SB byli tylko pionkami w grze. Ci,
którzy wydali im rozkazy pozostali nieznani. Nie oznacza to,
że nie interesowali się losem swoich podwładnych – dzięki
dwukrotnej amnestii w ciągu zaledwie kilkunastu miesięcy
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znacząco obniżono wymierzone im kary. Dopiero w wolnej
Polsce podjęto próbę wyjaśnienia losów księdza Jerzego,
a o zlecenie zabójstwa zostali oskarżeni dwaj generałowie
MO Zenon Płatek i Władysław Ciastoń. Rozpoczęty w 1990
r. proces zakończył się wyrokiem uniewinniającym wydanym
po czterech latach. Wyrok ten został uchylony w 2006 r.,
a procesy obydwu generałów zostały rozdzielone. Postępowania w sprawie Z. Płatka zakończyło się wraz z jego
śmiercią w czerwcu 2009 r.
Zdaniem osób badających sprawę porwania księdza
Jerzego Popiełuszki znana powszechnie wersja o jego porwaniu, zabiciu i wrzuceniu od razu do zalewu wiślanego nie
jest prawdziwa. Na pytanie jak wyglądały ostatnie chwile
życia ks. Jerzego trudno jednak odpowiedzieć. Jest wielce
prawdopodobne, że po porwaniu ks. Popiełuszko został
przewieziony do jednego z komisariatów, gdzie był przetrzymywany. Nie wiadomo, czy śmierć nastąpiła w wyniku
celowego działania, czy też była wynikiem obrażeń, których
ksiądz doznał w wyniku pobicia.
Niezależnie od kulisów tego zamachu, trudno odpowiedzieć na pytanie o sens tej śmierci. Uczestnicy panelu
przypominali, że ksiądz Jerzy, szczególnie w ostatnim okresie swojego życia spodziewał się tego, że być może odda
życie za „Solidarność”. Mimo to nie zdecydował się ani na
wyjazd do Rzymu, który sugerowali mu zwierzchnicy, ani
nie zaprzestał swojej działalności. Znajomym, którzy mówili
mu, że powinien uważać, odpowiadał: „Róbmy swoje”. To
przesłanie do dziś jest aktualne.
Adam Gliksman

Beatyfikacja ks. Jerzego

Ponad 20 tys. członków NSZZ „Solidarność” wzięło
udział w beatyfikacji ks. Jerzego Popiełuszki w dniu
6 czerwca 2010 r. Kapelan „Solidarności” został beatyfikowany jako męczennik za wiarę. - Ks. Jerzy był
uosobieniem tego, czym był Sierpień, czym była i jest
„Solidarność”. Beatyfikacja kapelana „Solidarności”
w przededniu 30. rocznicy Sierpnia’80 jest wielkim
darem, dla Polski, dla Kościoła i dla „Solidarności”.
Przede wszystkim dlatego, że daje szansę przypomnienia zwłaszcza młodemu pokoleniu, czym była i jest
„Solidarność” - mówi Janusz Śniadek, przewodniczący
Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.
Zdaniem szefa „Solidarności” ks. Jerzy uosabiał
trzy wymiary „Solidarności”. Przede wszystkim, jako
kapłan - wymiar religijny, rozumiany jako upomnienie
się o obecność krzyża w życiu publicznym. Po drugie wymiar społeczny. - Ksiądz Jerzy był w sposób wyjątkowy
otwarty na drugiego człowieka, co podkreśla w swoim
liście Episkopat, nazywając Go patronem solidarności
społecznej. Oraz wymiar patriotyczny. Jakiekolwiek
mówienie o Solidarności bez któregoś z tych trzech
wymiarów jest fałszowaniem prawdy, o którą tak bardzo
walczył ks. Jerzy. Dzisiaj niestety często bagatelizuje
się ten wymiar religijny, przemilcza wymiar społeczny
i próbuje sprowadzać Sierpień wyłącznie do wymiaru
wolnościowego. Wybiórcze traktowanie przesłań Sierpnia
oznacza ograniczanie wolności, o którą walczyła „Solidarność” – dodaje Janusz Śniadek, przewodniczący
NSZZ „Solidarność”. Uroczystości beatyfikacyjne odbyły
się na Placu Piłsudskiego. Przewodniczył im abp. Angelo
Amato, prefekt Kongregacji ds. beatyfikacji i kanonizacji.
Po nich, Traktem Królewskim procesja z relikwiami nowego beatyfikowanego przeszła do Świątyni Opatrzności
Bożej na warszawskim Wilanowie.
Następnie relikwie ks. Jerzego Popiełuszki wniesiono do Panteonu Wielkich Polaków w Świątyni Opatrzności Bożej. Umieszczone w szklanej szkatule spoczęły
obok symbolicznego grobu Jana Pawła II, pod portretem
kapelana ludzi pracy.
W mszy św. w Warszawie wzięło udział ponad
1 tysiąc członków „Solidarności” z Małopolski.
Dział Informacji KK
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