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Euromanifestacja we Wrocławiu
W dniu 17 września 2011 r.
o godz. 13.30 rozpocznie się we Wrocławiu euromanifestacja pod hasłami:
TAK DLA EUROPEJSKIEJ SOLIDARNOŚCI,
TAK DLA MIEJSC PRACY I PRAW PRACOWNICZYCH, NIE DLA POLITYKI CIĘĆ.
17 września 2011 r. we Wrocławiu
obradować będą ministrowie finansów
i gospodarki krajów Unii Europejskiej, dlatego też Europejska Konfederacja Związków Zawodowych organizuje w tym dniu
euromanifestację, aby dać kolejny sygnał politykom, że nie ma zgody
związków zawodowych na dalsze ograniczenie praw pracowniczych.
Związkowcy z całej Europy będą we Wrocławiu domagać się zaprzestania polityki ustawicznych cięć socjalnych i obniżania wynagrodzeń.
Zaprotestują też przeciwko dyktatowi rynków finansowych i agencji ratingowych oraz deregulacji standardów pracy i płacy, degradacji standardów
społecznych i demontażowi dialogu społecznego.
Nie może zabraknąć licznej reprezentacji związkowców „Solidarności” z Regionu Małopolskiego, dlatego serdecznie zapraszamy na wyjazd
w dniu 17 września 2011 r. na euromanifestację do Wrocławia wszystkich
członków i sympatyków „Solidarności”.
Osoby indywidualne lub całe grupy zainteresowane wyjazdem mogą
się zgłaszać:
Kraków - Dział Rozwoju Związku i Kontaktów z Organizacjami Związkowymi, Plac Szczepański 5, IV piętro, pokój 405, czynny: 8.00 - 16.00, tel./
fax: 12 421-82-75, e-mail: drz.krakow@solidarnosc.org.pl
Teren - Zapisy i informacje dotyczące wyjazdu można uzyskać w poszczególnych terenowych biurach Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”.
Ramowy program euromanifestacji we Wrocławiu w dniu 17 września br.
Godz. 11.00-13.30 - zbiórka uczestników manifestacji - Pola Marsowe
wokół Stadionu Olimpijskiego we Wrocławiu;
Godz. 13.30 - rozpoczęcie i przemarsz euromanifestacji;
Godz. 17.00 - planowane zakończenie euromanifestacji (po przemówieniach liderów związkowych) na Rynku we Wrocławiu.
S E R W I S I N F O R M A C Y J N Y
Wydawca: Region Małopolski NSZZ „Solidarność”.
Redaguje zespół: Joanna Furtak, Adam Gliksman (red. nacz.).
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Druk: PRINTGRAPH Brzesko. Nakład 2500.
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niezamówionych oraz nie gwarantuje zamieszczenia tekstów autorskich przekazanych
w formie nieczytelnej. Numer zamknięto 29 sierpnia 2011 r.
Po następny numer zapraszamy 19 września 2011 r.
Zapraszamy na stronę internetową: www.solidarnosc.krakow.pl

2

SERWIS

Spis treści:
aktualności
Komisja Krajowa o wyborach ........3
300 tysięcy podpisów ..................5
protesty
„Solidarność” w Warszawie ..........7
Akcje społeczne
Ruszył hiperwyzysk.pl ...............10
Z regionu
XXII Międzynarodowy Wyścig
Kolarski Solidarności
i Olimpijczyków .........................12
majlech

„Solidarność” z Nową Hutą ........12
Henryk Sikora

Strajk w Krakowie ......................13
Henryk Sikora

Puste tory ..................................13
Andrzej Gębara

Kongres Sekretariatu
Metalowców .............................14
Zebranie okręgów krakowskich
Informujemy, że zebrania z przewodniczącymi lub przedstawicielami organizacji
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7 września 2011 r., godz. 14.00;
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w siedzibie Zarządu Regionu, Kraków,
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Informacja
Uprzejmie informujemy, że posiedzenie Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ
„Solidarność” odbędzie się w dniu
8 września 2011 r., godz. 11.00
w siedzibie Regionu Małopolskiego, Kraków, pl. Szczepański 5, sala 406.
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Aktualności

Komisja Krajowa
o wyborach
Podczas obrad KK trwała dyskusja
na temat stosunku związku do jesiennych
wyborów parlamentarnych. - Nasze akcje
robimy przeciwko komuś i jako Komisja
Krajowa musimy zabrać głos w tej sprawie. Musimy powiedzieć, na kogo będziemy głosować, a na kogo nie – apelował
Jacek Żurawski, przewodniczący Regionu
Toruńsko-Włocławskiego. - Gdy pracownik
przychodzi do związku, to nie odbiera się
mu praw obywatelskich. Może popierać
kogo chce i zbierać podpisy na kogo
chce. My popieramy ludzi, nie partie.
Już prosiłem szefów regionów o pomoc
w kampanii wyborczej konkretnym
kandydatom, bo takich potrzebujemy
w Sejmie, ludzi którzy rozumieją problemy pracowników – odpowiadał mu
przewodniczący Komisji Krajowej Piotr
Duda.
Wybory to nasz obowiązek
Efektem debaty był przyjęty przy
zaledwie 3 głosach przeciwnych apel
w sprawie wyborów. - W 31. rocznicę
podpisania Porozumień Sierpniowych
i powstania naszego Związku – wydarzeń, które przyczyniły się do odzyskania
wolności, ale były też walką o godność
ludzi pracy – KK NSZZ „Solidarność”
apeluje do wszystkich członków i sympatyków Związku o korzystanie z wywalczonych z takim trudem praw obywatelskich poprzez udział w zbliżających
się wyborach parlamentarnych – głosi
5 września 2011

treść apelu. Podkreślono w nim, że udział
w wyborach jest „nie tylko prawem, ale
nade wszystko obowiązkiem. Tylko w ten
sposób możemy właściwie zagospodarować naszą wolność”.
Komisja Krajowa zaapelowała w dokumencie o „wybór osób, które swoją dotychczasową postawą gwarantują uczciwą służbę publiczną i deklarują działanie
na rzecz realizacji praw pracowniczych,
bezpiecznie i godnie wynagradzanej pracy, stałego zatrudnienia, rzeczywistego
dialogu społecznego. - Wybierzmy ludzi
i ugrupowania, które chcą budować Polskę solidarną, opartą na chrześcijańskiej
tradycji, prawdziwie równych szans, Polskę dla wszystkich, a nie tylko dla wybranych – głosi treść przyjętego apelu.
Euromanifestacja we Wrocławiu
Członkowie KK zapoznali się również
ze stanem przygotowań do zaplanowanej
na 17 września euromanifestacji we Wrocławiu. To akcja Europejskiej Konfederacji
Związków Zawodowych, której organizacją zajmuje się NSZZ „Solidarność”. Do
stolicy Dolnego Śląska przyjedzie wtedy
kilka tysięcy związkowców z całej Europy.
Wielotysięczną reprezentację wystawią
NSZZ „Solidarność”, OPZZ oraz Forum
Związków Zawodowych. Swój udział
zapowiedziała też Solidarność Rolników
Indywidualnych. – Zbiórka wyznaczona
jest na godz. 13. na Stadionie Olimpijskim – poinformował Jarosław Krauze,
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Apel o udział
w wyborach
parlamentarnych
oraz o wybór
osób, które będą
gwarantować
ochronę praw
pracowniczych i będą
dbać
o godną i uczciwie
wynagradzaną pracę
to główny dokument,
będący pokłosiem
obrad Komisji
Krajowej w dniach
23-24 sierpnia br.
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Aktualności
skarbnik dolnośląskiej „S”, odpowiedzialny za organizację akcji. - Stamtąd przejdziemy na wrocławski
Rynek, po drodze mijając m.in. Halę Stulecia, gdzie
właśnie wtedy obradować będą unijni ministrowie
finansów.
Członkowie Komisji Krajowej omawiali dziś
również sprawy wewnątrzzwiązkowe. Wśród nich
między innymi regulamin prac Komisji Krajowej oraz
regulamin przyznawania tytułu Zasłużony dla NSZZ
„Solidarność”.
Przewodniczący Regionu Gdańskiego Krzysztof
Dośla poinformował o inicjatywie dotyczącej budowy
w Gdańsku pomnika ks. Henryka Jankowskiego. Wezwał do wsparcia finansowego Społecznego Komitetu
Budowy Pomnika. - By jeszcze w tym roku poświęcić
pomnik i odsłonić go – powiedział.
Tematem obrad była również sytuacja w branżach. Szef kolejarskiej „Solidarności” Henryk Grymel
poinformował o przebiegu strajku w Przewozach Regionalnych i kolejnych negocjacjach. Szef handlowej
„Solidarności” Alfred Bujara przybliżył członkom KK
szczegóły projektu hiperwyzysk.pl. Przewodnicząca
„Solidarności” służby zdrowia Maria Ochman omówiła
sytuację w służbie zdrowia.
306 tys. podpisów pod naszym projektem
Podczas obrad dyskutowano też o prowadzonej
przez związek akcji zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy o podniesieniu płacy minimalnej. - Zebraliśmy ostatecznie 306 tys. podpisów.
Tyle ile potrzeba – powiedział Piotr Duda, pełnomocnik Komitetu. - Jesteśmy po spotkaniach z klubami
parlamentarnymi. - Większość: PiS, SLD i PSL, chce
przyjęcia naszego projektu. PO chce nad projektem
pracować. Pierwsze czytanie projektu odbędzie się
15 lub 16 września – dodał.
Związkowcy rozmawiali też o organizowanym
przez związek konkursie Pracodawca Przyjazny Pracownikom. Patronat nad nim objął prezydent Bronisław
Komorowski. Do konkursu zgłoszono ostatecznie 24
firmy. 5 września zostaną wyłonieni laureaci konkursu.
Dział Informacji KK/ majlech
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Apel Komisji Krajowej nr 12/11
ws. wyborów parlamentarnych
W 31. rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych
i powstania naszego Związku – wydarzeń, które przyczyniły
się do odzyskania wolności, ale były też walką o godność
ludzi pracy - Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” apeluje do
wszystkich członków i sympatyków Związku o korzystanie
z wywalczonych z takim trudem praw obywatelskich poprzez
udział w zbliżających się wyborach parlamentarnych.
Udział w nich jest nie tylko naszym prawem, ale nade
wszystko – obowiązkiem. Tylko w ten sposób możemy
właściwie zagospodarować naszą wolność.
Apelujemy o wybór osób, które swoją dotychczasową
postawą gwarantującą uczciwą służbę publiczną i deklarują
działanie na rzecz realizacji praw pracowniczych, bezpiecznej i godziwie wynagradzanej pracy, stałego zatrudnienia,
rzeczywistego dialogu społecznego.
Wybierzmy ugrupowania i ludzi, którzy chcą budować
Polskę solidarną, opartą na chrześcijańskiej tradycji, prawdziwie równych szans, Polskę dla wszystkich, a nie tylko
dla wybranych.

XXIX Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy
na Jasną Górę
W dniach 17-18 września br. odbędzie się XXIX Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę. Zapisy na
Pielgrzymkę dla Krakowa przyjmuje Pani Bożena Musiał
pl. Szczepański 5, pok. 410, tel. 12 421-60-54. Wyjazd
w dniu 18 września br. o godz. 7.00 z ul. Kałuży w Krakowie. Dla członków związku z terenu zapisy są przyjmowane
w Oddziałach Regionu Małopolskiego i ich Biurach.

17 września (sobota)
19.00 – Msza św.
21.00 – Apel Jasnogórski w Kaplicy Cudownego Obrazu
21.30 – Droga Krzyżowa na Wałach.

18 września (niedziela)
00.00 – Msza św. w Bazylice
01.00-05.00 – Czuwanie w Kaplicy Cudownego Obrazu;
09.30 – Różaniec;
10.00 – Koncert zespołu „Mazowsze”;
10.30 – Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Krajowej
NSZZ „Solidarność” Piotra Dudy;
11.00 – Uroczysta suma – przewodniczy i homilię wygłosi
ks. abp Sławoj Leszek Głódź.
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300 tysięcy
podpisów
Autobus wyruszył sprzed siedziby
Zarządu Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność”, następnie przejechał ulicami
Warszawy aż dotarł na Aleję Na Skarpie
– do biura podawczego Sejmu. Tam pełnomocnik Komitetu Obywatelskiego Inicjatywy Ustawodawczej Piotr Duda wraz
z delegacją przekazali Marszałkowi Sejmu
RP Grzegorzowi Schetynie zebrane przez
„Solidarność” podpisy. W skład delegacji
weszli: zastępca przewodniczącego KK
Jerzy Wielgus i zastępca pełnomocnika
Komitetu Henryk Nakonieczny.
„Podejście Pana Marszałka jest bardzo
pozytywne, mamy więc nadzieję, że pierwsze czytanie projektu odbędzie się jeszcze
w tej kadencji sejmu” – powiedział Piotr
Duda na spotkaniu z dziennikarzami.
Przewodniczący KK tłumaczył, że
wbrew opiniom pracodawców, projekt nie
jest żadnym „rozdawnictwem”. Wzrost płacy minimalnej jest rozłożony na lata. Poza
tym płaca wzrośnie, jeśli w Polsce PKB
będzie na odpowiednim poziomie. Duda

również zwrócił uwagę, że projekt jest
wyjściem naprzeciw obietnicom premiera
Tuska. Przypomniał, że kiedy strona społeczna zgodziła się na podpisanie pakietu
antykryzysowego, premier obiecał, że do
końca 2009 roku powstanie harmonogram
dojścia płacy minimalnej do 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia. - Nie tylko ten
rząd obiecywał, rząd Prawa i Sprawiedliwości i Samoobrony też miał przygotowywać
taki harmonogram. Nikomu jakoś się nie
udało, stąd nasza inicjatywa - podkreślił
przewodniczący.
Tydzień po złożeniu podpisów o projekcie ustawy z przewodniczącym klubu
PO rozmawiał szef NSZZ „Solidarność”
Piotr Duda, który następnie spotkał się
z przewodniczącymi wszystkich klubów
parlamentarnych, przekonując do poparcia
złożonego przez „S” w Sejmie projektu
ustawy ws. podwyższenia płacy minimalnej do 50 proc. średniego wynagrodzenia.
Każdy z polityków otrzymał od Przewodniczącego KK projekt ustawy oraz list

Zbieranie podpisów - Gorlice.

5 września 2011

Dział Informacji KK
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Specjalnie wynajęty
autobus 18 lipca br.
przewiózł do Sejmu
300 tys. podpisów
zebranych pod
solidarnościowym
projektem ustawy
o podniesieniu
minimalnego
wynagrodzenia
za pracę.

Zbieranie podpisów - Wadowice.
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z apelem o poparcie inicjatywy, pod którą podpisało się
300 tys. obywateli.
„Projekt przygotowany przez „S” wychodzi naprzeciw obietnicom polityków, którzy od lat deklarują przygotowanie harmonogramu podwyższenia płacy minimalnej
do wysokości 50 proc. średniego wynagrodzenia. Teraz
mają okazję je zrealizować” – mówi przewodniczący
“S”. Wystarczy przypomnieć obietnice premiera Donalda
Tuska, który przy okazji negocjowania pakietu antykryzysowego zapowiadał powstanie harmonogram dojścia
płacy minimalnej do 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia, do końca 2009 roku.
„Zgodnie z przyjętą zasadą będziemy projekty
społeczne kierować do prac w Sejmie, zobaczymy, jaki
będzie tego wynik. Prace nad projektem w tej kadencji
będą symboliczne, a prawdziwa dyskusja na temat tego
projektu odbędzie się dopiero w nowej kadencji” - powiedział Tomczykiewicz.
Jak zastrzegł, Platforma jeszcze nie analizowała
dokładnie tego projektu. „Wydaje się jednak, że jest
to dość rozsądna propozycja, bo nie ma tu jakichś kategorycznych żądań, jest pewien algorytm dojścia do
tej pożądanej wartości 50 procent i zależy od wzrostu
gospodarczego kraju. Trzeba pochwalić Solidarność za tę
rozsądną propozycję” - zaznaczył Tomczykiewicz.

18 lipca Komitet Inicjatywy Ustawodawczej w sprawie podwyższenia płacy minimalnej przekazał Marszałkowi Sejmu Grzegorzowi Schetynie 300 tys. podpisów,
jakie NSZZ “S” zebrał pod obywatelskim projektem.
Szef “Solidarności” Piotr Duda spotkał się w tej sprawie
z przewodniczącymi wszystkich klubów parlamentarnych.
Każdy z nich otrzymał projekt ustawy oraz list z apelem
o poparcie inicjatywy, pod którą podpisały się tysiące
obywateli.
Celem przygotowanej przez Związek ustawy jest
stopniowe podwyższanie minimalnego wynagrodzenia
- do wysokości 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia
w gospodarce narodowej w tempie zgodnym z tempem
wzrostu gospodarczego. Dokładniej: wysokość minimalnego wynagrodzenia będzie ulegała szybszemu zwiększaniu w przypadku wzrostu PKB o co najmniej 3 proc.,
natomiast jeśli wzrost gospodarczy będzie niższy lub
będzie miał wartość ujemną, minimalne wynagrodzenie
będzie ustalane według dotychczas przyjętych zasad.
Ustawa nie zagraża budżetowi państwa, nie wpłynie
również na sytuację na rynku pracy. Za to sprawi, że
faktyczne wpływy do budżetu będą wyższe.

Płaca minimalna w pierwszym czytaniu
Obywatelski projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę zostanie skierowany do pierwszego
czytania w Sejmie. Marszałek Sejmu Grzegorz Schetyna
poinformował na początku sierpnia o tym pełnomocnika
Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej Piotra
Dudę.
- To dobra wiadomość. Nasz projekt jest spełnieniem
składanych od lat przez polityków obietnic. Wiele rządów
obiecywało przygotować harmonogram podwyższenia
płacy minimalnej do 50 proc. średniego wynagrodzenia.
Nikomu jakoś się to nie udało, stąd nasza inicjatywa
- mówi Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej
NSZZ “S”. - Wystarczy przypomnieć zapowiedzi premiera
Tuska, który obiecywał przy okazji negocjacji pakietu
antykryzysowego, że do końca 2009 roku powstanie
harmonogram dojścia płacy minimalnej do 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia.
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Zbieranie podpisów - Zakopane.

Serdecznie dziękuję wszystkim Członkom
i Sympatykom „Solidarności” za masowy udział
w akcji zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy zwiększającej płacę minimalną. Bardzo
dziękuję również za liczny udział w ogólnopolskiej
manifestacji w Warszawie w dniu 30 czerwca 2011
r. w obronie pracy i godnego życia.
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Przewodniczący NSZZ „Solidarność”
Regionu Małopolskiego
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Protesty

„Solidarność”
w Warszawie
Zbierającym się manifestantom śląski zespół Friday Feeling Band zagrał
największe przeboje muzyki rockowej
z lat 80. O godz. 11.30 wystąpił Paweł
Kukiz z zespołem Piersi. Paweł Kukiz
w trakcie koncertu powiedział, że
obecnie partie polityczne nie dbają
o zwykłych ludzi. Historia zatoczyła koło.
„Solidarność” - tak jak w latach 80-tych
- ma i teraz wiele do zrobienia, nie tylko
w sprawach pracowniczych, ale i w sferze samej demokracji. Kukiz wspominał,
jak w 1981 roku, po „wydarzeniach
bydgoskich” wypisywał na murach hasła wolnościowe. - Bo ty sam jesteś jak
„Solidarność”. Niezależny, samorządny i
wolny - wołał do wokalisty Jerzy Lange,
szef związku w Wielkopolsce.
Podczas koncertu były zbierane podpisy pod obywatelskim projektem ustawy
o podniesieniu płacy minimalnej. Każdy,
kto jeszcze nie poparł projektu „Solidarności”, mógł to zrobić pod jednym
z czterech parasoli z logo inicjatywy „Podnieśmy Polakom płacę minimalną”.
Szef Zarządu Regionu Świętokrzyskiego Waldemar Bartosz przekazał na
ręce przewodniczącego KK Piotra Dudy
22 tysiące zebranych pod projektem podpisów - „Zróbmy Polsce prezent na czas
unijnej prezydencji, czyli zbierzmy 500
tysięcy podpisów!” - wołał Bartosz.
„Nie życzę wam, aby w Polsce się
działo to, co teraz w Grecji” - zwrócił
się do manifestantów Georgios Dassis,
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przewodniczący grupy związkowej
w Europejskim Komitecie EkonomicznoSpołecznym. „U nas Komisja Europejska
i Międzynarodowy Fundusz Walutowy
wprowadzają program, którego realizacja
uderzy w zwykłych ludzi. Życzę wam
odwagi i siły. Walka jest trudna, ale wygramy ją, bo to my mamy rację”.
Do zebranych przemówił też Józef
Niemiec, zastępca sekretarza generalnego Europejskiej Konfederacji Związków
Zawodowych. „Przekazuje pozdrowienia od 60 mln związkowców w Europie
których dziś reprezentuję. Akcja, którą
prowadzicie to odbicie tego, co dzieje się
w Polsce i w innych krajach. W naszym
regionie rządy wykorzystują kryzys, aby
atakować płace pracowników, blokować
ich wzrost, mimo że sytuacja w naszym
regionie nie była taka zła. Jeszcze gorsze
jest to, że w związkowcach widzą swoich
wrogów, tak jakby rozwój kraju mógł się
odbyć bez udziału pracowników”.
Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej przemawiał jako ostatni.
Stwierdził, ze choć żyjemy w wolnym
i demokratycznym kraju, to jest to kraj
nie wolny od patologii społecznych. Związek zawodowy „Solidarność’ ponownie
musi iść pod prąd. „Odegraliśmy w Polsce
i Europie ważną rolę, a dzisiaj znowu
musimy upominać się o sprawy społeczne. Tu obok jest krzyż, tutaj w 2003 roku
Ojciec Święty mówił do „Solidarności”,
że rządzący się zmieniają, a zwykłym
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W dniu 30 czerwca
2011 r.
w Warszawie odbyła
się manifestacja
„Solidarności”,
w której
uczestniczyło ok. 80
tys. związkowców.
Gromadzili się oni już
od wczesnych godzin
przedpołudniowych
na pl. Piłsudskiego.
Zbudowano tam
kilkunastometrową
scenę, z której
Jarosław Lange,
szef wielkopolskiej
„Solidarności”
prowadził
„rozgrzewkę” przed
wymarszem.
- „Solidarności” nie
może zabraknąć tam,
gdzie ludziom pracy
dzieje się krzywda,
a tak się teraz
w Polsce dzieje
- mówił Lange.
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Protesty
ludziom zawsze trzeba pomagać i muszą to robić
związki zawodowe. W ostatnich dniach przeżywaliśmy
rocznice poznańskiego i radomskiego czerwca, rocznice Ursusa i Płocka. Mówiłem tam pod pomnikami, że
władza nie wyciągnęła żadnych wniosków z tamtych
wydarzeń. Wtedy nie chciała rozmawiać z robotnikami
i dzisiaj, mimo, że to inna władza - też nie chce rozmawiać ze związkami zawodowymi, prowadzi dialog
sama ze sobą. Wtedy mówiono, że protestujący to
warchoły i chuligani, dzisiaj mówi się podobnie. Kiedyś
była propaganda, dzisiaj jest marketing polityczny.
Ja mam koszulkę - „Nie jestem chuliganem, jestem
związkowcem”, ona przypomina związkowe postulaty. Chcemy rozmawiać, chcemy prawdziwego dialogu
z władzą. Wywalczyliśmy tu demokrację, teraz mamy
prawo okazywać niezadowolenie. Zobaczcie co się
dzieje we Francji - tam władza też nie chce rozmawiać
ze stroną społeczną. Zwracam się do młodych ludzi
- kochani, obudźcie się. Jesteśmy tu też w waszym
imieniu. Płaca minimalna, śmieciowe umowy o pracę.
To nie pozwala na rozpoczęcie normalnej pracy zawo-
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dowej. Nie siedźcie w domu. Narzekacie, a dzisiaj was
tu nie ma z nami. Rządzącym właśnie o to chodzi”
- zakończył przewodniczący KK Piotr Duda.
W przerwach między koncertami na telebimach
były wyświetlane klipy wideo z niespełnionymi obietnicami rządzącej koalicji. Manifestujący zobaczyli
m. in. takie perełki jak „Naczelną zasadą polityki
finansowej mojego rządu będzie stopniowe obniżanie
podatków i innych danin publicznych” czy „Tanie
państwo dzięki tej ekipie i tej koalicji stanie się faktem szybciej niż ktokolwiek może się spodziewać”.
W obu przypadkach są to cytaty z Donalda Tuska.
NSZZ „Solidarność” zdobyła prawa do emisji tych wypowiedzi, materiały wideo zostały oficjalnie zakupione
w Telewizji Polskiej.
Około godz. 13.30 demonstranci ruszyli w stronę
Sejmu. Na czele pochodu szła orkiestra górnicza. Za
nią ogromna manifestacja z flagami, transparentami. Między związkowcami platformy grające polską
muzykę rockową. Nad Sejmem z krążącego nad
manifestantami sterowca zostały zrzucone ulotki.
Manifestanci nieśli 560 krzeseł jako symbol interesowności polskich polityków, które zostały ułożone w
wielką stertę pod Sejmem.
Delegacja „Solidarności” udała się do Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów. W skład delegacji weszli
przewodniczący KK Piotr Duda, zastępca przewodniczącego KK Jerzy Wielgus, przewodniczący regionów:
gdańskiego Krzysztof Dośla, śląsko-dąbrowskiego Dominik Kolorz i mazowieckiego Andrzej Kropiwnicki.
„Po raz pierwszy zostaliśmy przyjęci przez samego
pana premiera oraz ministra Boniego” - powiedział
Piotr Duda. „Pan premier zaproponował utworzenie
wspólnych zespołów, które zaczną pracować na niektórymi naszymi postulatami. To dobry znak. Nasza
manifestacja nie pójdzie na marne”.
„Miało być głośno i pokojowo. Tak było” - podsumował przebieg demonstracji Piotr Duda. „Jestem
bardzo zadowolony. Pokazaliśmy w przeddzień objęcia przez Polskę przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej, że jest tu wiele nierozwiązanych problemów
i my się na to nie zgadzamy.”
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Akcje społeczne

ruszył
hiperwyzysk.pl

Ruszył internetowy
serwis
HiperWyzysk.pl
(www.hiperwyzysk.
pl) – specjalna
platforma NSZZ
„Solidarność”, przez
którą pracownicy
sieci handlowych
i firm ochrony mogą
zgłaszać problemy
w relacjach
ze swoimi
pracodawcami.

Uruchomienie serwisu było tematem
konferencji prasowej, która odbyła się
22 sierpnia br. w Warszawie. Zdaniem
przedstawicieli Sekcji Krajowej Handlu
NSZZ „S” sytuacja pracowników handlu
pogarsza się z roku na rok. - Niskie płace,
umowy na czas określony, powszechne
korzystanie z agencji pracy tymczasowej, obciążanie pracowników ponad ich
możliwości, mobbing - to tylko niektóre
z problemów, o których mówią nam pracownicy - mówi Alfred Bujara, przewodniczący Sekcji Krajowej Handlu.
- Mimo, że handel ma rekordowe
zyski, pracownicy nie korzystają na tym.
Paradoksalnie jest coraz gorzej. Pracodawcy oszczędzają, w sklepach pracowników jest coraz mniej, ale pracy jest ciągle
tyle samo. Tracą na tym również klienci,
którzy mogą czuć się źle obsługiwani
- stwierdził Sebastian Barański z Sekcji
Krajowej Handlu. O pogarszających się
warunkach pracy w centrach dystrybucyjnych mówiła również Maria Bem, która
pomaga pracowników organizować się
w związek zawodowy. - Normy narzucane pracownikom centrów dystrybucyjnych
są coraz wyższe. Ciężary jakie dźwigają
pracownicy powodują, że często biorą oni
zwolnienia lekarskie - stwierdziła.
Uruchomiony przez „Solidarność” internetowy serwis HiperWyzysk.pl (www.
hiperwyzysk.pl) to miejsce, gdzie umieszczane będą pochodzące od pracowników
informacje na temat warunków dialogu
pomiędzy pracodawcami a pracownikami
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w firmach handlowych i ochrony. Serwis
stworzony przez NSZZ „Solidarność” ma
promować ideę obustronnej komunikacji,
pomagając rozwiązywać realne problemy
pracowników.
Sygnalizować i nagłaśniać problemy
Na stronach serwisu pracownicy lub
klienci firm mogą anonimowo zgłaszać
problemy, które dotyczą sytuacji pracowników branży handlowej lub firmy
ochrony wraz z ewentualną propozycją
ich rozwiązania. Zgłoszenia są umieszczane na specjalnej, interaktywnej mapie
dostępnej dla każdego odwiedzającego.
Pod adresem www.hiperwyzysk.pl jest
też dostępne forum, dzięki któremu użytkownicy mogą wziąć udział w dyskusji,
podzielić się swoimi uwagami ze znajomymi na portalach społecznościowych.
Przez platformę pracownicy mogą również kontaktować się z przedstawicielami
NSZZ „Solidarność”.
Serwis HiperWyzysk.pl jest jednym
z elementów kampanii realizowanej
w ramach projektu „Wsparcie dialogu
społecznego w firmach ochrony oraz
sieciach super- i hipermarketów” przygotowanego przez NSZZ „Solidarność”
i współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki.
Złe warunki pracy
Kampania NSZZ „S” to odpowiedź
na alarmujące dane statystyczne dotyczące warunków dialogu społecznego oraz warunków pracy w branży
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ochrony i handlu. Do związków zawodowych należy dziś ok. 15% pracowników najemnych. Poziom uzwiązkowienia jest jednym z najniższych
w Europie (CBOS, sierpień 2010). Pomoc zewnętrzna
jest więc niezbędna do zapewnienia pracownikom
różnych form reprezentacji (na przykład umożliwienia
zapisania się do związku zawodowego). W szczególności w takich firmach jak firmy ochrony oraz sieci
super- i hipermarketów brakuje wzorów partycypacji
pracowników. Pracodawcy utrudniają pracownikom
zapisywanie się do związków zawodowych, natomiast
w przypadku branży ochrony związek zawodowy
często nie jest w ogóle uznawany przez pracodawcę. Liczne rozmowy bezpośrednie przeprowadzone
przez NSZZ „S” z pracownikami obu branż, kontrole
PIP oraz doniesienia mediów potwierdzają też złe
warunki pracy.
Pracownicy skarżą się głównie na zastępowanie
umów o pracę umowami cywilnoprawnymi lub zastępowanie pracowników etatowych pracownikami
z agencji pracy tymczasowej. Jeśli umowy o pracę
są zawierane, to głównie na czas określony (w sieciach super- i hipermarketów stanowią one ok. 70%
wszystkich umów).
Za mało pracowników
Drugim bardzo ważnym problemem obu sektorów jest zbyt niski poziom zatrudnienia powodujący
ponadnormatywne obciążenie pracą. Na przykład
pracownicy ochrony pracują średnio 360 godzin
w miesiącu. W obu branżach występuje również problem dramatycznie niskich wynagrodzeń (w branży
ochrony sięgają one średnio ok. 5,60 zł netto za
godzinę pracy).
Celem NSZZ „Solidarność” jest wzmocnienie
potencjału reprezentacji pracowników i zbudowanie rzeczywistego dialogu pomiędzy pracodawcami
a pracownikami, który ma umożliwić zawieranie zbiorowych układów pracy, a co za tym idzie poprawę
warunków pracy.
Partnerzy HiperWyzysk.pl: Instytut Spraw Obywatelskich INSPRO, Centrum Wspierania Rad Pracowników, Fundacja Komunikacja 2.0., Stowarzyszenie
5 września 2011
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Obywatele Obywatelom, Tygodnik „Solidarność”,
wydawnictwo Tysol, Dziennik Internautów, Nowy
Obywatel.
Nowy Sącz, Tesco:
Niesamowity stres i mobbing. Publiczne wyśmiewanie i ciągła krytyka, ciągłe grożenie zwolnieniami.
Odmówisz pchania wózka ponad 400 kg możesz
wylecieć, nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa,
szczególnie jeśli chodzi o zmianę nocną. Dźwiganie
bardzo ciężkich pudeł. Praca w bardzo wielkim stresie,
pracownicy są upokarzani, płaczą z niemocy po toaletach i za wielkimi paletami, tak żeby p. kierownik
nie widziała, że sobie nie dają rady, bo to się wiąże
z jednym - WYLOTKA. A i do tego śmieszne pieniądze,
ale co zrobić, jak się ma na utrzymaniu 4 dzieci
i bezrobotnego męża, zawsze to na jakiś chleb będzie,
dopóki zdrowie nie odmówi posłuszeństwa.
Kraków, Polo Market:
W ostatnim miesiącu pracowałam trzy niedziele
po kolei po 10 godzin. Kierownictwo uniemożliwiło
nam wykorzystanie urlopu w sezonie letnim, pozwolono nam wziąć tylko 5 dni, po urlopie sobotę
i niedzielę pracowaliśmy. Zdarza się nam pracować
po 10 dni po kolei (z niedzielą). Za niedzielę dostajemy dzień wolny zamiast podwójnej stawki należnej
w przypadku nadgodzin. Kierownictwo jest opryskliwe,
działamy w permanentnym stresie. Jesteśmy kontrolowani przez audyt i tajemniczego klienta, który obcina
i tak śmiesznie niskie premie. Zarabiamy ok. 1170
zł za wiele godzin ciężkiej pracy. Nie zatrudnia się
nowych pracowników, jesteśmy nadmiernie obciążeni
pracą. Nie otrzymujemy żadnego wsparcia z funduszu
socjalnego.
Zator, Skawina, Kalwaria, Kraków, Biedronka:
Chamstwo, poniżanie pracownika i traktowanie
go jak jakiś podgatunek człowieka.
Wpisy ze strony hiperwyzysk.pl

INFORMACYJNY

11

Z Regionu
XXII Międzynarodowy Wyścig Kolarski
Solidarności i Olimpijczyków
W dniach 29 czerwca - 2 lipca 2011 r. odbył się
XXII Międzynarodowy Wyścig Kolarski Solidarności
i Olimpijczyków pod Patronatem Honorowym Parlamentu Europejskiego pod przewodnictwem prof. Jerzego Buzka. Organizatorem był Region Ziemia Łódzka
NSZZ „Solidarność”, który organizował Międzynarodowy Wyścig Kolarski Solidarności i Olimpijczyków
już po raz 22. Kolarze mieli do pokonania ok. 700
km na trasie Nowy Sącz - Łódź. Kolejnymi miastami
etapowymi były: Krosno, Kraków, Kielce, Łódź. Na
trasie rozegrano lotne finisze i premie górskie. Zawodnicy walczyli o zwycięstwo w czterech klasyfikacjach
indywidualnych i drużynowej.
W dniu 30 czerwca br. na finiszu w Nowej Hucie
najszybszy był Niemiec Andre Schulze z CCC Polsat.
Wyprzedził swego rodaka Tino Meiera (LKT Team Bradenburg) oraz Belga Toma Meeusena z Telenet Fidea,
srebrnego medalistę mistrzostw świata w kolarstwie
przełajowym.

Ukrainiec Ołeksandr Szejdyk z grupy ISD, a trzecie
Słowak Roman Bronis ze Sparty Praga.

„Solidarność” z Nową Hutą

Małopolska „Solidarność” była partnerem drugiej
edycji imprezy sportowej „Welcome to Nowa Huta”,
która odbyła się na stadionie Suche Stawy w Nowej
Hucie.
Głównym punktem imprezy był międzynarodowy
mecz piłki nożnej Hutnik Nowa Huta – C.D. Universidad.
„Welcome to Nowa Huta” jest organizowana
przez Nowy Hutnik 2010 od 2010 r. W tym roku
odbyły się dwa mecze piłkarskie – najpierw juniorzy
Hutnika pokonali Okocimski Brzesko 4-1 i dzięki temu
awansowali na czoło tabeli, a następnie Hutnik zmierzył się z C.D. Universidad de Navarra.
Na stadionie pojawiło się ok. 1 kibiców, którzy
oglądali efektowne zwycięstwo Hutnika. Nowohucianie
pokonali Hiszpanów aż 3-0, po golach Michała Krawczyka, Łukasza Cichego i Michała Nawrota.
Tuż po zakończeniu spotkania oba zespoły
otrzymały pamiątkowe puchary. Trofeum dla C.D.
Universidad de Navarra wręczyła dyrektor Wydziału
Sportu Miasta Krakowa – Barbara Mikołajczyk oraz
przewodniczący Rady Dzielnicy XVIII Stanisław Moryc.
Puchar dla gospodarzy i zarazem zwycięzców spotkania – piłkarzy Hutnika wręczył przewodniczący Komisji
Sportu i Turystyki Rady Miasta Krakowa – Tomasz
Urynowicz.
Później piłkarze obydwu zespołów świętowali
z kibicami Hutnika – były wspólne śpiewy i tańce

Schulze, trzykrotny triumfator etapowy Wyścigu
Solidarności z ubiegłego roku, pewnie wygrał etap
z Jasła do Krakowa (159,1 km) i dzięki bonifikatom
zdobył żółtą koszulkę lidera. Najlepszy z polskich
zawodników na finiszu w Nowej Hucie Robert Radosz
zajął piąte miejsce.
W klasyfikacji generalnej 22. Międzynarodowy
Wyścig Kolarski Solidarności i Olimpijczyków wygrał
Marcin Sapa (Polska Szosowa). Drugie miejsce zajął
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– obrazek wciąż jeszcze rzadki, choć na Suchych
Stawach będący już chlubną tradycją.
Na stadionie zawisł duży, sześciometrowy banner
„Solidarności”, a logo i nazwa związku pojawiła się
we wszystkich materiałach promocyjnych: na plakatach, biletach i w programach meczowych.
majlech

fot. M. Kądziołka

Strajk w Krakowie
W dniu 5 lipca br. związki zawodowe działające
w samorządowej spółce Przewozy Regionalne w całym
kraju przeprowadziły dwugodzinny strajk ostrzegawczy. W Krakowie trwał on od godziny 7 do 9. W tym
czasie z dworca głównego nie wyjechały żadne planowane pociągi m.in. do Wieliczki, Oświęcimia, Kozłowa
i Balic, a pociąg InterRegio do Warszawy Wschodniej
odjechał z blisko godzinnym opóźnieniem.
Oprócz maszynistów i drużyn konduktorskich,
którzy nie podjęli pracy i zgłosili przystąpienie do
strajku, czynnie uczestniczyły w nim kasy biletowe,

gdzie panie kasjerki cierpliwie tłumaczyły podróżnym,
że nie sprzedają biletów, bo jest strajk. Informacja
o trwających utrudnieniach dla podróżnych podawana
była również przez megafony. Cała akcja koordynowana była przez przedstawicieli komitetu strajkowego i wspierana przez związkowców stojących na
peronach.
Łącznie zatrzymano kilkanaście pociągów.
W Małopolsce kolejarze strajkowali również w Tarnowie, Nowym Sączu i Suchej Beskidzkiej. W województwie nie wyjechało na swoje trasy ok. 20 pociągów
uruchamianych przez Przewozy Regionalne a w całej
Polsce było ich ok. 300.
Organizatorem strajku w Krakowie był Międzyzwiązkowy Komitet Strajkowy w Małopolskim Zakładzie Przewozów Regionalnych, w którego skład wchodzą wszystkie największe związki zawodowe z NSZZ
„Solidarność”, Federacją ZZK i ZZ Maszynistów.
Jak powiedział przewodniczący zakładowej „Solidarności” w MZPR Ireneusz Dynowski – „Jedynym
postulatem jaki stawiają związki jest podwyżka wynagrodzeń dla pracowników spółki. Żądamy 280 zł
do grupy, plus pochodne. Ostatnia podwyżka była
w 2008 r. Przez minione 3 lata pracownicy Przewozów Regionalnych nie mieli żadnej podwyżki płac”.
Protest zakończył się zgodnie z planem o godzinie 9. Wjeżdżające po tej godzinie pociągi do
stacji Kraków Główny miały po 100 i więcej minut
opóźnienia.

Puste tory

Henryk Sikora

W dniu 17 sierpnia br. związki zawodowe działające w spółce Przewozy Regionalne przeprowadziły
ogólnopolski strajk generalny. Rozpoczął się on na
terenie całego kraju o północy i trwał przez 24 godziny. Na swoje trasy nie wyjechały żadne pociągi
spółki regionalnej.
Z powodu strajku, Małopolski Zakład Przewozów
Regionalnych uruchomił autobusową komunikację zastępczą z Dworca Głównego w Krakowie do Portu
Lotniczego w Balicach.
Na trasy w Małopolsce w ciągu doby nie wyjecha5 września 2011
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zapanowała na torach i peronach. Kasy Przewozów
Regionalnych były nieczynne. Zdecydowanie zmalała
liczba podróżnych. Pomimo tego, że pracownicy spółki
IC nie brali udziału w strajku, nad kasami biletowymi
spółki IC pojawiły się kartki z wyrazami poparcia dla
strajkujących w PR. Kolejarze z samorządowej spółki
pokazali determinację i zdecydowanie w swoich działaniach w walce o wyższe płace. Sukcesem jest to, że
związki zawodowe z tej spółki potrafiły się dogadać
i wspólnie zorganizowano strajk, czego efektem będzie oczekiwana od 3 lat podwyżka.
ło łącznie około 318 pociągów. Informacje o strajku
były podawane do publicznej wiadomości kilka dni
wcześniej, tak aby pasażerowie mogli uwzględnić tę
okoliczność w swoich planach.
Strajk był konsekwencją trwających od kilku miesięcy rozmów związków zawodowych z Zarządem
spółki, które dotyczyły realizacji postulatu płacowego. W dniu 5 lipca br. odbył się dwugodzinny strajk
ostrzegawczy a w kolejnych dniach przeprowadzono
referendum strajkowe, w którym większość pracowników spółki Przewozy Regionalne opowiedziało się
za strajkiem.
Związki żądają podwyżki wynagrodzeń w wysokości 280 zł do wynagrodzenia zasadniczego, średnio
na pracownika, od 1 lipca 2011 r.
Dzień wcześniej, przed planowanym strajkiem,
odbyły się rozmowy, które mogły zakończyć się podpisaniem porozumienia, co zapobiegłoby zatrzymaniu
pociągów.
Zarząd spółki Przewozy Regionalne zaoferował
podwyżkę w trzech ratach. Pierwsza od 1 sierpnia
2011 r. w wysokości 120 zł średnio do wynagrodzenia zasadniczego, druga rata od września 2012
r. w wys. 100 zł a trzecia od stycznia 2013 r.
w wysokości 60 zł.
Pomimo ustępstw związków, strony nie doszły
do porozumienia.
Wskutek czego od północy z 16/17 sierpnia
rozpoczął się strajk pracowników spółki Przewozy
Regionalne.
Na dworcu Kraków Główny wyjątkowa pustka
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Henryk Sikora

Kongres Sekretariatu Metalowców
W Wiśle w dniu 27 czerwca 2011 r. odbył się
XXI Kongres Sekretariatu Metalowców NSZZ „Solidarność”. Był to jubileuszowy kongres, ponieważ odbywał
się w XX rocznicę powstania Sekretariatu Metalowców.
Region Małopolski był reprezentowany przez pięciu
delegatów: Stanisława Broszkiewicza ze Stalprodukt
Bochnia oraz cztery osoby z ArcelorMittal Poland S.A.
O/Kraków: Władysława Kieliana, Krzysztofa Stypułę,
Jerzego Smołę i Andrzeja Gębarę.
I Kongres połączeniowy odbył się w Kozubniku
20-21.04.1991 roku. Sekretariat Metalowców powstał wskutek połączenia trzech Sekcji Krajowych:
Hutnictwa, Przemysłu Stoczniowego i Przemysłu
Metalowego. W następnych latach do Sekretariatu
Metalowców przystępowały kolejne Sekcje: Motoryzacyjna, Lotnicza, Zbrojeniowa, Teleelektroniczna
i Elektromaszynowa. W tej chwili jest to jedna z największych struktur branżowych w NSZZ „Solidarność”.
Pierwszym przewodniczącym Metalowców został
przedstawiciel hutnictwa - był to Tadeusz Piotrowski
wywodzący się z Walcowni Gorącej ówczesnej Huty
im. Lenina w Krakowie (obecnie ArcelorMittal Poland
O/Kraków). Kol. Tadeusz Piotrowski został zaproszony na powyższy kongres i wziął w nim udział. Poza
pierwszym przewodniczącym, wśród zaproszonych
gości znaleźli się m.in. pierwszy przewodniczący Sekcji Okrętowej Edward Ściubidło, były przewodniczący
Sekcji Motoryzacji Alfred Konowrocki, pierwszy prze-
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Z Regionu
wodniczący KR Jakub Ordon, obecny przewodniczący
Regionu Podbeskidzie Marcin Tyrna oraz poseł na
Sejm Stanisław Szwed z Bielska Białej, który również był delegatem na I Kongresie Założycielskim.
Spośród obecnych delegatów jest jeszcze czterech
delegatów, którzy brali udział w I Kongresie. Są to:
długoletni przewodniczący Sekretariatu Metalowców
Adam Ditmer, Andrzej Gębara i Mieczysław Czarnecki
z Sekcji Hutnictwa oraz Tadeusz Szymelfenig z Sekcji
Stoczniowej.
Po przedstawieniu sprawozdań przewodniczącego
i Komisji Rewizyjnej oraz dyskusji nad nimi delegaci
w głosowaniu przyjęli te sprawozdania.
W dniu kongresu w jednym z naszych zakładów zrzeszonym w Metalowcach, w Bielsku-Białej
odbywała się pikieta przed zakładem „EnerSys”
produkującym akumulatory, gdzie od kilkunastu dni
trwa protest związkowców „Solidarności”. Kongres
podjął decyzję, że delegaci również wezmą udział
w tej pikiecie i na ten czas obrady zostały przerwane.
Delegaci pojechali do Bielska-Białej na manifestację
wspierającą kolegów.
Po powrocie wznowiono obrady, podczas których
po wielu dyskusjach przyjęto kilka stanowisk, m.in.
negujące działania polskiego rządu w stosunku do polskich stoczni, potępiające coraz częstsze praktyki prac
„na czarno” i samozatrudnienia, które stają się coraz
bardziej powszechne w polskich warunkach. Dyskutowano również o wielu problemach, jakie nurtują wielu
pracowników w polskim przemyśle metalowym.
Andrzej Gębara

Najszczersze wyrazy współczucia
z powodu śmierci

Męża
Naszej Koleżance
Stanisławie Rusinowskiej
Przewodniczącej Komisji Zakładowej NSZZ
„Solidarność” przy PSS Społem Nowa Huta
Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność”
przy PSS Społem Nowa Huta

5 września 2011
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Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że w dniu 20 sierpnia 2011 roku
odszedł do Pana

Ś.P.

WŁADYSŁAW SKALSKI
Człowiek skromny, cichy,
niezwykle prawy i szlachetny.
W 1980 współorganizował tworzenie Związku
Zawodowego „Solidarność” w NZPS Podhale.
Przewodniczył Komisji Zakładowej, był członkiem
Regionalnej Komisji Rewizyjnej MKZ Małopolska,
był także delegatem na I KZD w Gdańsku.
Po wprowadzeniu stanu wojennego został internowany 13 grudnia 1981 r. Po zwolnieniu działał
w niejawnych strukturach związku. Współpracował z Prymasowskim Komitetem Pomocy Osobom
Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom oraz
z Arcybiskupimi Komitetami Pomocy Więźniom
i Internowanym. Organizował wypoczynek na
Podhalu dla rodzin więźniów politycznych.
W 1989 r. inicjował wznowienie legalnej działalności KZ „S” w NZPS Podhale.
Organizował KO „S” w Nowym Targu. W latach
1989-1991 sprawował mandat posła na Sejm
kontraktowy z ramienia Komitetu Obywatelskiego. Autor licznych tekstów, opracowań i monografii, m.in.: Solidarność Podhala (2001), Ojcowizna
(2004), „Solidarność” w Nowotarskich Zakładach Przemysłu Skórzanego „Podhale” w Nowym
Targu 1980-1981 (2005) oraz Pierwsza pielgrzymka Ojca Świętego Jana Pawła II do Polski.
Jan Paweł II w Nowym Targu – 8 czerwca 1979
r. – w dokumentach Służby Bezpieczeństwa PRL
(2008). Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu
Odrodzenia Polski (2008).
Czynił wiele dla Polski, nie oczekując
nic w zamian. Nie tracił czasu na spory,
był tam, gdzie potrzebna była jego mądrość,
zaangażowanie i praca.
Na zawsze pozostanie w naszej pamięci jako
Człowiek szlachetny i prawy.
Małopolska „Solidarność”
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