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Zapraszam wszystkich
lekceważonych przez władzę!

––

––

––

Rozmowa z Piotrem Dudą, przewodniczącym
NSZZ „Solidarność”.
– Panie przewodniczący korzystając
z Pańskiej obecności w Krakowie chciałbym
zapytać jak zaprosiłby Pan Małopolan na
manifestację w Warszawie?
Nie tylko zapraszam, ale uważam, że musicie być w Warszawie.
Skoro parlament, który wybraliśmy nie spełnia swoich zadań
i oczekiwań, to na 14-go września zwołujemy parlament narodowy w Warszawie i będziemy chcieli się wypowiedzieć my, jako
naród. Dlatego obowiązkiem każdego obywatela jest tam właśnie
być! Ruszmy się w końcu sprzed telewizora, komputera i nie
narzekajmy tylko na forach społecznościowych. Trzeba przyjechać
osobiście i ten kto czuje się pokrzywdzony i lekceważony ma tam
przyjechać i w Warszawie to wykrzyczeć!
Czy oprócz członków wszystkich organizacji związkowych
przewidziana jest tam obecność innych organizacji i instytucji?
Formuła tego marszu i manifestacji nie jest zamknięta i przesądzona, dlatego jego hasłem jest „Dość lekceważenia społeczeństwa!”. A więc każdy kto się czuje w jakiejkolwiek sprawie, nie
tylko w sprawach pracowniczych, lekceważony powinien wziąć
udział w tej manifestacji!
Rozmawiał: Adam Zyzman

Solidarność w tramwajach
W ramach przygotowań do akcji protestacyjnej spot informujący o dniach protestu był wyświetlany w „Telewizji M” emitowanej w 83 tramwajach na terenie całego Krakowa. Od wtorku
do soboty mieszkańcy stolicy Małopolski mogli dowiedzieć się
o przyczynach protestu i o głównych postulatach związku.
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Konstruktywni negocjatorzy
Zakończył się II etap szkoleń „Konstruktywny dialog II - mediacje i negocjacje
dla członków NSZZ „Solidarność”, realizowanych przez KK, którego celem było podniesienie kompetencji z zakresu mediacji
i negocjacji członków NSZZ „Solidarność”
uczestniczących w procesie dialogu społecznego.
W drugiej części szkolenia wzięło
udział ponad 60 reprezentantów organizacji
zakładowych z Małopolski.

Informacja
Ze względu na zmianę ośrodka
szkoleniowego Zarządu informujemy,
że harmonogram szkoleń na II półrocze
2013 r. ukaże się pod koniec września
na stronie www.solidarnosc.krakow.pl.
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Aktualności

posiedzenie
zarządu regionu
Wyróżnienie w rocznicę Polskiego
Sierpnia
Zebranie Zarządu rozpoczęło się
od wręczenia przez przewodniczącego
Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” Wojciecha Grzeszka „Medalu za
zasługi dla Małopolskiej Solidarności”
Kazimierzowi Kubrakowi, długoletniemu
członkowi Związku od 1980 r., aktywnemu działaczowi podziemia, osoby do dziś
zaangażowanej w działalność na rzecz
pracowników handlu oraz spółdzielczości
spożywców.
Zarząd Regionu wystąpił ponadto
do KK NSZZ „S” o przyznanie tytułu
„Zasłużony dla NSZZ „Solidarność” dla
Stanisławy Wodyńskiej, Jacka Smagowicza i Andrzeja Szkaradka.
Przed protestem w Warszawie
Wiele miejsca poświęcono relacji
z obrad Komisji Krajowej Związku, które odbyły się w dn. 27-28 sierpnia br.
w Szczecinie. Najważniejszym punktem
posiedzenia były przygotowania do
ogólnopolskiego międzyzwiązkowego
protestu, który w dn. 11-14 września
br. będzie miał miejsce w Warszawie.
Wszystkie trzy centrale związkowe
mobilizują swoich członków do udziału
w proteście. Także KK podjęła uchwałę,
zobowiązującą członków „Solidarności”
pełniących z wyboru funkcje w jednostkach organizacyjnych Związku do uczestnictwa w dniach protestu. Przypomnijmy,
13 września 2013

Adam Gliksman

że w pierwszym dniu pikietować w Warszawie będą przedstawiciele poszczególnych branż. W dn. 12 września br.
w Warszawie będą dyskutować eksperci, którzy zajmą się najistotniejszymi
problemami społeczno-ekonomicznymi
w Polsce. W dn. 13 września br. związki
zawodowe utworzą warszawski „Hyde
Park”, w którym każda organizacja
społeczna będzie miała okazję zaprezentować problemy jej dotyczące. W dn.
14 września ruszy największa w XXI w.
manifestacja z udziałem członków trzech
central związkowych.
Henryk Łabędź powiadomił również
o proteście pracowników uczelni krakowskich, który będzie miał miejsce na przełomie września i października. Protest
ten uzyskał wsparcie Regionu.
Możemy e-głosować
W związku z pojawiającymi się nowymi technologiami, KK podjęła także
uchwałę w sprawie zasad i sposobów
głosowania przy wykorzystaniu środków
bezpośredniego porozumiewania się na
odległość. Dzięki tej uchwale władze
wykonawcze związku mogą podejmować decyzje przy wykorzystaniu środków
bezpośredniego porozumiewania się na
odległość. Komisja Krajowa przewidziała
trzy metody umożliwiające podejmowanie decyzji – pocztę elektroniczną,
wideokonferencję oraz e-urnę, czyli
Informatyczny System dla Głosowania
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Przygotowaniom
do wrześniowych
dni protestu
oraz wyborów
związkowych
poświęcone było
posiedzenie
Zarządu Regionu
Małopolskiego NSZZ
„Solidarność” w dn.
31 sierpnia br.
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Aktualności
Tajnego. Poprzez e-głosowanie nie będzie możliwe
podejmowanie aktów prawnych w sprawach, w których Statut przewiduje obligatoryjną formę głosowania
tajnego oraz w sprawie uchwalenia budżetu. Szczegółowe wymogi dotyczące sposobu przygotowania
i przeprowadzania e-głosowań określa uchwała KK.
Nie można naruszać Statutu
Komisja Krajowa podjęła również uchwałę ws.
stwierdzenia nieważności uchwał i decyzji podjętych
z naruszeniem Statutu NSZZ „Solidarność” oraz innych aktów prawa wewnątrzzwiązkowego. W świetle
przyjętej regulacji uchwały i decyzje wydawane przez
władze danej jednostki organizacyjnej Związku nie mogą być
sprzeczne z postanowieniami
Statutu oraz innymi aktami
prawnymi, wydanymi przez władze stanowiące i wykonawcze
nadrzędnych jednostek organizacyjnych Związku. Uchwały i
decyzje podjęte z naruszeniem
postanowień Statutu oraz innych
aktów prawa wewnątrzzwiązkowego są nieważne. Nieważność
uchwał lub decyzji stwierdza
zarząd regionu wobec uchwał
i decyzji podjętych przez władze organizacji zakładowych,
międzyzakładowych i niższych
jednostek organizacyjnych tych
organizacji oraz innych jednostek
organizacyjnych Związku zarejestrowanych w tym regionie lub Komisja Krajowa wobec
uchwał i decyzji podjętych przez władze regionu,
krajowej sekcji i sekretariatu branżowego oraz innych
jednostek organizacyjnych Związku zarejestrowanych
przez Komisję Krajową.
O prawa pracowników administracji
NSZZ „Solidarność” zadecydowała również
o skierowaniu wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o
zbadanie zgodności art. 19 ust. 3 ustawy o rozwiązy-
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waniu sporów zbiorowych z Konstytucją RP w zakresie
ograniczenia prawa do strajku pracowników zatrudnionych w organach władzy państwowej, administracji rządowej i samorządowej, sądach i prokuraturze
oraz w zakresie ochrony prawa do organizowania się
i procedury określania warunków zatrudnienia w służbie publicznej. Przygotowany przez „Solidarność”
wniosek może przynieść korzystne zmiany w prawie,
które pozwolą określonym grupom pracowników zatrudnionych w ww. służbach na organizowanie się
w związki zawodowe oraz dadzą im prawo do strajku.
Związek zwraca uwagę na fakt, że w administracji
pracują różne kategorie pracowników, w tym także osoby
zatrudnione na podstawie umów
o pracę, które dotykają ograniczenia przewidziane dla osób
pełniących kierownicze, często
polityczne funkcje. „Solidarność”
odwołuje się do regulacji m.in.
Europejskiego Trybunału Praw
Człowieka i Międzynarodowej
Organizacji Pracy. „Jeśli uda się
nam tę sprawę wygrać, to otwiera to nowe możliwości w zakresie
organizowania i zrzeszania tysięcy pracowników zatrudnionych
w tych organach” – mówił Jacek
Smagowicz.
W związku z rozpoczynającym się jesienią procesem wyborów związkowych na kadencję
2014-2018 Zarząd Regionu NSZZ „S” powołał Regionalną Komisję Wyborczą, której przewodniczącą została wiceprzewodnicząca Regionu – Anna Skólska.
Członkowie Zarządu Regionu wysłuchali również
informacji na temat działalności biura podróży Soltur,
przedstawionej przez prezes zarządu Grażynę Rybę.
„Soltur” oferuje szeroką gamę wycieczek, ale proponuje również organizowanie dedykowanych imprez
turystycznych w atrakcyjnych dla członków „S” cenach
i kierunkach.
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W imieniu wszystkich!

W dniach 11-14 września br. związki zawodowe
zorganizują największy od lat protest pod hasłem „Dość
lekceważenia społeczeństwa!”. Przez cztery dni w Warszawie będziemy domagać się od rządu otwarcia na
obywateli i wdrożenia polityki gwarantującej skuteczną
ochronę miejsc pracy.
5 września w siedzibie Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” odbyła się konferencja prasowa
z udziałem szefów wojewódzkich struktur największych
central związkowych, Wojciecha Grzeszka przewodniczącego Małopolskiej „Solidarności”, Józefa Króla, przewodniczącego Rady OPZZ Województwa Małopolskiego oraz
Witolda Sochackiego, przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego Forum ZZ, którzy w imieniu swych organizacji
w Małopolsce, zaprosili wszystkich mieszkańców naszego
regionu do udziału i wsparcia protestu w Warszawie.
Przewodniczący wszystkich związków podkreślali,
że największą zasługą rządu Donalda Tuska jest doprowadzenie do wspólnego działania wszystkich największych
związków zawodowych w Polsce, bez względu na historyczne zaszłości i poglądy ideologiczne.
Przedstawiciele małopolskich struktur związkowych
zwracali uwagę, że w swych protestach, a w szczególności w ogólnopolskiej manifestacji w dniu 14 września
chcą zaprotestować przeciwko polityce gospodarczej
i społecznej rządu, a przede wszystkim przeciwko całkowitemu ignorowaniu przez władze państwa opinii milionów
ludzi pracy i ich interesów. Dlatego związki zawodowe
domagają się rzeczywistego, a nie pozorowanego dialogu społecznego poprzez przywrócenie rzeczywistej roli
Komisji Trójstronnej Rządu, Pracodawców i Związków
Zawodowych, która w założeniach miała być miejscem
dialogu i poszukiwania wspólnego stanowiska. Obecnie
dialog na tym forum to fikcja, gdyż rząd wykorzystuje
Komisję Trójstronną do firmowania swoich rozwiązań bez
jakichkolwiek negocjacji. Prace nad postulatami zgłaszanymi przez związki zawodowe nie są podejmowane,
toteż ruch związkowy zawiesił swój udział w pracach
Komisji. Związki domagają się także zaprzestania ograniczania przez władze podstawowych praw obywateli,
w tym prawa do zgromadzeń czy prawa do referendów
obywatelskich.
Wśród postulatów znalazły się również hasła:
1. Zmiany prawa o referendach ogólnokrajowych, tak,
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by po zebraniu 500 tys. podpisów referendum było
obligatoryjne (dziś decyduje o tym Sejm, który
potrafi odrzucić wniosek o referendum emerytalne,
pod którym zebrano 2,5 mln podpisów).
2. Wycofania fatalnych dla pracowników i całej gospodarki zmian w Kodeksie Pracy wprowadzających
tzw. elastyczny czas pracy, który oznacza brak
zapłaty za nadgodziny i konieczność 12-godzinnej
codziennej pracy nawet przez pół roku.
Związki zawodowe domagają się ponadto:
1. Zaniechania likwidacji rozwiązań emerytalnych.
2. Uchwalenia przez Sejm ustaw ograniczających stosowanie tzw. umów śmieciowych.
3. Zaprzestania likwidacji szkół i przerzucania ciężaru
finansowania szkolnictwa na samorządy terytorialne.
4. Stworzenia systemu regulacji finansowych oraz ulg
podatkowych dla utrzymujących zatrudnienie w
okresie niezawinionego przestoju produkcyjnego.
5. Podwyższenia płacy minimalnej.
6. Stworzenia ustawy o systemie rekompensat dla
przedsiębiorstw energochłonnych.
Protestując przeciwko polityce gospodarczej i społecznej rządu związki nie zgadzają się także na politykę
dzielenia i stygmatyzowania społeczeństwa polskiego
i na wzajemne szczucie na siebie grup społecznych –
mówili zgodnie przewodniczący struktur wojewódzkich
Związków Zawodowych. – Jesteśmy przeciwko wynajdywaniu coraz to nowych wrogów, z którymi rząd zapowiada
walkę: związkowców, górników, pracowników służb mundurowych, kibiców, duchowieństwo, nauczycieli, itd.
Dlatego też w dniach 11-14 września br. wszystkie
związki zawodowe organizują największy od lat protest
pod hasłem „Dość lekceważenia społeczeństwa!” – mówił Wojciech Grzeszek, przewodniczący małopolskiej „Solidarności”. – Przez cztery dni w Warszawie związkowcy
z całej Polski będą domagać się od rządu otwarcia na
obywateli i wdrożenia polityki gwarantującej skuteczną
ochronę miejsc pracy.
Chcemy walczyć w obronie interesów ludzi pracy,
obrony miejsc pracy i stabilizacji życiowej milionów ludzi,
którzy chcą żyć i pracować w Polsce dla dobra wspólnego
i przyszłych pokoleń – dodawał Witold Sochacki, przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego FZZ w Krakowie.
Adam Zyzman
INFORMACYJNY
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O sytuacji załogi
Fabryki Maszyn
Tarnów Sp.
z o.o. głośno było
przed rokiem, gdy
brytyjska spółka 600
Group PLC, znany
producent obrabiarek
pod marką
Colchester i Harrison,
zdecydowała
z dnia na dzień
o zawieszeniu jej
działalności. Po kilku
tygodniach wszyscy
odetchnęli, gdy
w Tarnowie pojawił
się nowy zagraniczny
inwestor,
pan Hermann
Weiler z GDW
Werkzeugmaschinen
Herzogenaurach
GmbH z Niemiec.
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gry wokół
fabryki maszyn
Niestety, obecnie okazuje się, że
zrobił to tylko po to, by wyprodukować
zamówione przez siebie u Anglików obrabiarki. Gdy zrealizował zamówienie 102
obrabiarek, fabryka przestała mu być
potrzebna i sytuacja się powtórzyła!
12 sierpnia br. załoga została
powiadomiona o zamknięciu zakładu
i obowiązku gotowości świadczenia pracy
do końca września, za co miała dostawać
wynagrodzenie, jak za okres postojowy.
Ostatnie wynagrodzenie – za lipiec –
pracownicy otrzymali jednak tylko zaliczkowo i to w kwocie 200 zł. Zarząd spółki
złożył do sądu gospodarczego wniosek
o upadłość likwidacyjną i zabrał z zakładu nawet 9 sztuk niedokończonych
jeszcze maszyn. Blisko 170 ludzi nie ma
już żadnej nadziei. W zakładzie mówi
się, że Hermann Weiler planuje przenieść
zakład i całą produkcję na Słowację, tym
bardziej, że w ostatnim okresie przyjął
spore zamówienie z Białorusi na serię
obrabiarek i wziął nawet zaliczkę.
Niestety, stan zawieszenia pracowników w pełnieniu swych obowiązków
służbowych przez pierwsze tygodnie
dotyczył wszystkich, także kadr, czy rachuby płac. Oznaczało to, że zatrudnieni
w FMT, którzy zostali pozbawieni dochodów, nie mieli też szans, by zwrócić
się o pomoc do opieki społecznej, która
wymaga przedstawienia zaświadczenia
o dochodach.

SERWIS

Henryk Łabędź przewodniczący Komisji Międzyzakładowej Związku martwi
się przede wszystkim aktualnym losem
pracowników. – Dobrze, jeśli ktoś ma
w domu żonę, która gdzieś pracuje, ale
w zakładzie są jedyni żywiciele rodzin
lub małżeństwa, które zostały w ogóle
pozbawione dochodów.
Magistrat chciałby pomóc, ale...
Losem pracowników Fabryki Maszyn
Tarnów zainteresowane są także władze
miasta Tarnowa, które już w kwietniu
tego roku zaniepokojone pogłoskami
o złej kondycji firmy i trudnościach w wypłacaniu załodze poborów, doprowadziły
do spotkania z Hermannem Weilerem,
w trakcie, którego prezes Zarządu Fabryki
Maszyn Tarnów zapewniał, że kondycja
firmy jest dobra oraz deklarował gotowość wszelkiej współpracy z władzami
miasta. Niestety, był to ostatni kontakt
władz miasta z panem Weilerem.
Jak zapewnia Dorota Kunc-Pławecka, rzecznik prasowy Prezydenta Miasta Tarnowa, władze miasta są gotowe
udzielić daleko idącej pomocy socjalnej
pracownikom Fabryki, ale muszą przy
tym przestrzegać obowiązującego prawa. – A więc dla udzielenia pomocy potrzebne jest przedstawienie niezbędnych
dokumentów, których wydanie obecnie
jest, z tego, co wiem, niemożliwe.
O pomoc w nawiązaniu kontaktu
z właścicielem Fabryki zwróciłem się do
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Konsulatu Generalnego RFN w Krakowie.
I choć pani Regina von Ahn, attaché ds.
prasy z Konsulatu twierdziła, że Konsulatowi Generalnemu Niemiec w Krakowie
nie jest znana firma GDW Werkzeugmaschinen Herzogenaurach, zaś wszelkie
konflikty z zakresu prawa pracy powinny
być rozwiązywane pomiędzy stronami
na podstawie prawa i ustaw obowiązujących w Polsce. Sam konsulat nie był
w stanie komentować przebiegu zdarzeń w Tarnowie, ale w niespełna dwa
dni po mojej interwencji Ministerstwo
Spraw Zagranicznych Niemiec dotarło do
prezesa Hermanna Weilera, a ten za pośrednictwem Kancelarii Adwokackiej Kaczor, Klimczyk, Pucher, Wypiór odnalazł
mnie, by wyjaśnić, że nie za wszystko
ponosi pełną odpowiedzialność. Wniosek
o ogłoszenie upadłości właściciel złożył
także ze względu na dobro załogi, bo
w obecnej sytuacji tylko to dawało załodze możliwość skorzystania z Funduszu
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, jak również nadzieję, że znajdzie
się ktoś, kto od syndyka nabędzie całe
przedsiębiorstwo bez obciążeń, ratując
w ten sposób zakład.
Przy okazji wyszło na jaw, że Fabryka Maszyn praktycznie nie ma żadnego
majątku, bo nawet maszyny produkcyjne
zostały przewłaszczone na rzecz Zakładów Mechanicznych Tarnów.
Byliśmy jedną załogą...
Marek Kołdras z biura prasowego Zakładów Mechanicznych Tarnów tłumaczy, że
ponieważ FMT wykorzystywała budynki ZMT
nic dziwnego, że Zarząd ZMT zabiega, by
nadal prowadzona była w nich działalność
gospodarcza. Istotny jest także fakt, że w
FMT wciąż zatrudnionych jest wielu byłych
pracowników ZMT.
13 września 2013

Henryk Łabędź, przewodniczący Komisji
Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” zrzeszającej pracowników obu zakładów dodaje,
że na wniosek Komisji, Zarząd Zakładów Mechanicznych jest skłonny uruchomić dla pracowników Fabryki Maszyn fundusz socjalny,
który w ramach realizacji pakietu socjalnego
zapisanego w trakcie prywatyzacji części
zakładu zajmującej się produkcją cywilną,
jest wspólny jeszcze do końca tego roku.
– Przewidywaliśmy, że te środki uruchomione zostaną w okresie przedświątecznym,
ale biorąc pod uwagę sytuację pracowników
Fabryki, trzeba im przyjść z pomocą jak
najszybciej!
Tymczasem 30 sierpnia sąd gospodarczy odroczył decyzję o orzeczeniu upadłości
do ostatnich dni września, a w tym czasie
w zakładzie ma działać sądowy rzeczoznawca, który dopilnuje prawidłowego przygotowania załączników do wniosku Zarządu
Fabryki oraz zorientuje się, czy FMT kwalifikuje się w ogóle do tego, by powoływać
dlań syndyka masy upadłościowej. Poza
tym pojawił się kolejny inwestor, tym razem
z Polski, a nawet z okolic Tarnowa, który
jest zainteresowany kupnem zakładu i wznowieniem produkcji. Wszyscy liczą, że jako
„krajan” będzie się bardziej liczył z losem
zatrudnionych pracowników.
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Aktualności
Adam Zyzman

Relacja z obchodów
Dnia Solidarności
i Wolności
w Małopolsce.

33. rocznica
w małopolsce
Obchody 33. rocznicy powstania
„Solidarności” w Małopolsce rozpoczęły
się już w przeddzień rocznicy, gdy byli
i obecni działacze Związku, zorganizowani w Stowarzyszeniu Sieć „Solidarności” spotkali się pod pomnikiem przy
dawnym Placu Centralnym w Nowej
Hucie, by złożyć kwiaty ku czci tych,
którzy ponieśli różnorodne ofiary w walce
o niezależny ruch związkowy i niezależną Polskę. Spotkanie wspomnieniowe
odbywało się w ogródku jednego z lokali
gastronomicznych w Nowej Hucie, gdyż
dyrekcja Nowohuckiego Centrum Kultury
odmówiła Stowarzyszeniu udostępnienia
jednej z sal.
Tego samego dnia odbyły się także uroczystości rocznicowe w Bochni,
gdzie po uroczystej mszy św. za żyjących
i zmarłych członków NSZZ „Solidarność”, wspólnie z parlamentarzystami
i przedstawicielami lokalnych władz samorządowych złożono kwiaty pod tablicą

Pod pomnikiem „Solidarności” w Nowej Hucie.
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ufundowana przez związkowców ku czci
ks. Jerzego Popiełuszko.
W wystąpieniu przed tablicą dr Teofil
Wojciechowski, były członek Kolegium
IPN stwierdził, że historia zatoczyła swoiste koło i dziś po dwudziestu paru latach
wolnej Polski „Solidarność” musi znów
walczyć o godność człowieka zarówno
w zakładach pracy, jak i swoim własnym
kraju.
Centralne obchody małopolskie
z udziałem kilkudziesięciu pocztów sztandarowych z całego województwa odbyły
się w sobotę 31 sierpnia. Po uroczystej
mszy św. w Bazylice Mariackiej, w trakcie której po raz pierwszy od ponad dwudziestu lat nie dopuszczono, by homilię
wygłosił duszpasterz ludzi pracy i kapelan małopolskiej „Solidarności” uczestnicy obchodów przeszli z pochodniami
i z towarzyszeniem orkiestry górniczej
najpierw pod tablicę „Nie oddamy
Sierpnia” wmurowaną w płytę Rynku

Uroczystości rocznicowe w Bochni.
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fot. Z. Galicki, A. Polit, A. Zyzman

Głównego, a następnie pod Krzyż Katyński. W obu
miejscach złożono kwiaty, a ks. Władysław Palmowski
przypomniał o patriotycznej roli ruchu i Związku Zawodowego „Solidarność”, o jego zasługach w budzeniu
narodowej świadomości, zarówno w czasach PRL, jak
i współcześnie.

13 września 2013
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Sport
Adam Gliksman

Czołówka polskich
skoczków, znakomita
atmosfera
i tysiące kibiców
– to najkrótsza
wizytówka VII
Pucharu Solidarności
w Skokach
Narciarskich, który
w sobotę,
7 września odbył się
na Wielkiej Krokwi
w Zakopanem.

10

wielu zwycięzców
w zakopanem
Zwycięzcą rywalizacji został Bartłomiej
Kłusek. Młodszych kolegów oklaskiwał Adam
Małysz, który wraz z małżonką – Izabellą
objęli patronat honorowy na imprezą.
Znakomita pogoda sprawiła, że na Wielkiej Krokwi pojawiły się tłumy kibiców, którzy
mieli okazję zobaczyć najlepszych polskich
skoczków. W zawodach wystartowało aż 60
zawodników, z czego zadowolenia nie krył
Adam Małysz: „Kiedyś tylko zawody międzynarodowe miały taką obsadę, a dziś na zawodach krajowych startuje aż tylu zawodników.
Co więcej, dziś nawet 20 z nich może śmiało
myśleć o podium” – mówił mistrz z Wisły.
W imieniu „Solidarności” kibiców powitali Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” i Wojciech Grzeszek,
przewodniczący Małopolskiej „Solidarności”.
„Jesteśmy blisko ludzi pracy, dbając o ich
prawa, ale także jesteśmy blisko sportu i cieszymy się, że możemy Was dziś wszystkich
gościć w Zakopanem” – mówił P. Duda.
Zawody rozgrywane przy pięknej letniej pogodzie zgromadziły nie tylko tłumy na
trybunach, ale i znakomitą listę startową, na
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której roiło się od nazwisk potencjalnych zwycięzców. W praktyce okazało się, że wiatr,
który na dole nie był tak odczuwalny, nieco
wpłynął na przebieg zawodów. Już kwalifikacje pokazały, że tego dnia młodzież będzie
walczyła o jak najlepsze wyniki.
W kwalifikacjach najlepszy był Grzegorz
Miętus (132 m), który wyprzedził Klemensa
Murańkę (133 m) i Bartłomieja Kłuska (132
m). Stefan Hula był 9., Dawid Kubacki 16.,
Piotr Żyła 18., a Kamil Stoch 21.
W pierwszej serii pojawiło się 50. najlepszych zawodników i najdalej spośród nich
skoczył nieco niespodziewanie Bartłomiej
Kłusek z LKS Klimczok Bystra (131,5 m).
O dwa metry bliżej skoczył Jan Ziobro, a 1,5
m za nim lądował Piotr Żyła. Tuż za podium
po pierwszej serii znaleźli się Klemens Murańka, Maciej Kot i Dawid Kubacki.
Druga seria nie przyniosła znaczących
zmian. Ostatecznie lider reprezentacji Kamil
Stoch zajął 8. miejsce, a Dawid Kubacki 6.
O lepszą lokatę walczył Piotr Żyła, ale choć
odrobił nieco straty do Jana Ziobro, to nie
zdołał go przeskoczyć w klasyfikacji ogólnej.
Bartłomiej Kłusek oddał zaś – podobnie jak
w pierwszej serii najdłuższy skok w turnieju i
wygrał zdecydowanie z pozostałymi rywalami. W kategorii juniorów triumfował Klemens
Murańka przed Krzysztofem Biegunem oraz
Aleksandrem Zniszczołem.
Po zakończeniu zawodów wszyscy
zwycięzcy otrzymali z rąk Izabeli i Adama
Małyszów, Piotra Dudy, Wojciecha Grzeszka, Apoloniusza Tajnera i Andrzeja Kozaka
pamiątkowe puchary. Były także da dodatkowe wyróżnienia. Krzysztof Biegun otrzymał
specjalną nagrodę im. Lecha Nadarkiewicza
dla zawodnika, który poczynił największe
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postępy w sezonie letnim.
Tatrzański Zawiązek Narciarski podczas uroczystości
wręczył z kolei dyplom swego członka honorowego Adamowi Małyszowi.

Czołówka Pucharu Solidarności:

fot. A. Gliksman

1. Bartłomiej Kłusek (131,5 / 129,5) - 267,8 pkt.
2. Jan Ziobro (128,5 / 128,5) - 260,1 pkt.
3. Piotr Żyła (127 / 128,5) - 258,9 pkt.
4. Klemens Murańka (125 / 128) - 252,4 pkt.
5. Maciej Kot (125,5 / 125,5) - 249,8 pkt.
6. Dawid Kubacki (124,5 / 126,5) - 249,3 pkt.
7. Krzysztof Biegun (123 / 125) - 243,9 pkt.
8. Kamil Stoch (116,5 / 124) - 230,7 pkt.
9. Krzysztof Miętus (121,5 / 120) - 229,7 pkt.
10. Stefan Hula (117,5 / 124) - 227,7 pkt.

13 września 2013
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Z Regionu
Upamiętniono Mieczysława Majdzika
W Skawinie odsłonięto tablicę upamiętniającą
ppor. Mieczysława Majdzika, żołnierza i działacza
niepodległościowego.
Mieczysław Majdzik
był jedną z najbardziej
nieprzejednanych i charakterystycznych postaci
małopolskiej opozycji. Był
żołnierzem AK i WiN. W 1949 r. został aresztowany
i torturowany przez komunistyczny Urząd Bezpieczeństwa, skazany na 12 lat ciężkiego więzienia. Został
zwolniony w 1955 r., co i tak nie zakończyło szykan
ze strony UB i SB. Nie zaprzestał jednak działalności
niepodległościowej i opozycyjnej. W 1976 r. pomagał
robotnikom represjonowanym przez komunistów w
Radomiu. Był członkiem Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela oraz współzałożycielem Konfederacji
Polski Niepodległej. Włączył się aktywnie w tworzenie
„Solidarności” na terenie Skawiny. 13 grudnia 1981
r. został wraz z synem Ryszardem internowany. W
uznaniu jego zasług, Rada Miejska Skawiny przyznała
mu w 2012 r. tytuł Honorowego Obywatela tego
miasta.
Od l. 60. XX w. w oknie swojego mieszkania przy
ul. Poniatowskiego 1 Mieczysław Majdzik urządzał
„okno wolności”, w którym przygotowywał okolicznościowe wystawy poświęcone m.in. rocznicom Katynia,
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uchwalenia Konstytucji 3 maja, agresji sowieckiej na
Polskę w 1929 r. oraz rocznicy Odzyskania Niepodległości. W niedzielę 8 września br. tablicę odsłonięto
tuż obok tego słynnego okna.
Nie zabrakło także przyjaciół Mieczysława Majdzika. Ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski, który wraz
z ks. prałatem Edwardem Ćmielem odsłaniał tablicę
mówił: „Trzy pokolenia Majdzików służyły dobrze
ojczyźnie. Ojciec Mieczysława był jedną z ofiar zbrodni
katyńskiej. Sam Mieczysław, ubrany zawsze w kurtkę
wojskową i charakterystyczny czarny beret, angażował
się odważnie w różne formy działalności opozycyjnej.
Do końca życia pozostał „żołnierzem wyklętym”,
w najlepszym znaczeniu tego słowa. Na kilometr było
widać, że to konspirator. Sekundował mu dzielnie
w działalności syn Ryszard”.
majlech

W gościnie u kapelana „Solidarności”

O patriotycznych inicjatywach ks. Władysława
Palmowskiego, kapelana małopolskiej „Solidarności”
informowaliśmy już niejednokrotnie. Pełniąc od 10
lat funkcję proboszcza w podkrakowskiej Morawicy,
jednej z najstarszych parafii na tych ziemiach, zorganizował na zboczach wzgórza kościelnego dwa
ogrody patriotyczno-historyczne. Jeden z nich to Ogród
Polskich Świętych, w którym z każdym miesiącem
przybywa rzeźb ludzi, którzy w różnych czasach dawali świadectwo życia zgodnego z nieprzemijającymi
wartościami i mogą być wzorcami i autorytetami także
we współczesnym świecie.
Drugi ogród to „Polska Góra Przemienienia”,
w którym ukazana jest
historia Polski od Piastów
do współczesności, według
wykładów wygłoszonych
przez ks. Władysława Bukowińskiego z Łagrze w
Dżezkazganie, gdzie pracował w czasie wojny, jako
więzień w kopalni miedzi.
fot. J. Swałtek Przy ścieżce dydaktycznej
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organizowanym przez organizacje harcerskie. Mówiła
też o wartościach, jakie wraz z mężem starała się
przekazać swoim córkom, co było trudniejsze tym
bardziej, że wychowywały się one na emigracji.
Pani Prezydentowa podkreślała też wyjątkowe
podobieństwo morawickiej rzeźby do twarzy Ryszarda
Kaczorowskiego.

Piotr Duda w Krakowie

fot. A. Zyzman

dotyczącej historii najnowszej, gdzie znajdują się
popiersia takich patriotów, jak generałowie Polskich
Sił Zbrojnych na Zachodzie, są także popiersia dwóch
polskich prezydentów, którzy zginęli w katastrofie
smoleńskiej – prezydenta Lecha Kaczyńskiego i ostatniego prezydenta na uchodźstwie, Ryszarda Kaczorowskiego. Właśnie to ostatnie popiersie było celem swoistej pielgrzymki do Morawicy wdowy po prezydencie
Kaczorowskim, Karoliny Kaczorowskiej, która ujrzała
to popiersie swego męża po raz pierwszy.
Spotkanie w Morawicy było okazją także do
zwiedzenia morawickiej świątyni i do dyskusji na
temat polityki pamięci historycznej w naszym kraju,
szczególnie wobec najmłodszego pokolenia. – Jest
nieporozumieniem, że po blisko ćwierćwieczu wolnej
Polski, rolę strażnika pamięci narodowej i patriotyzmu
pełni nadal polski Kościół, jak w czasach zaborczych
lub komunistycznych, a nie instytucje państwowe –
mówił Henryk Łabędź, wiceprzewodniczący i sekretarz
Zarządu Regonu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”,
który przybył na tę uroczystość, by złożyć wieniec
pod popiersiem ostatniego polskiego prezydenta na
uchodźstwie. – Dlatego nasz Związek popierał zeszłoroczny protest środowisk byłych opozycjonistów
w obronie programu nauczania historii w polskiej szkole.
Pani K. Kaczorowska podkreślała, że kontynuując
linię działania swego męża nadal patronuje wydarzeniom i ruchom patriotycznym, takim, jak Marsz
Szlakiem I Kompanii Kadrowej, czy wydarzeniom
13 września 2013
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A. Z.

Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Piotr Duda
uczestniczył w uroczystości odsłonięcia popiersia gen.
Stanisława Sosabowskiego, które od 1 września stanęło w Galerii Wielkich Polaków w krakowskim Parku im.
dra Henryka Jordana. Uroczystości te stanowiły część
obchodów 74 rocznicy wybuchu II wojny światowej,
a homilię w czasie nabożeństwa wygłosił ks. Władysław Palmowski, duszpasterz ludzi pracy. Fundatorką
kolejnego pomnika w parku była pani Elżbieta Kasprzycka z Londynu emerytowana nauczycielka w
londyńskich szkołach polonijnych. W uroczystościach
uczestniczyli także przedstawiciele krakowskiej Dywizji Powietrzno-Desantowej noszącej imię twórcy
pierwszych polskich sił desantowych.
Złożenie wieńca pod świeżo odsłoniętym pomnikiem przez przewodniczącego Dudę, jako jedyne wywołało spontaniczny aplauz zgromadzonych w parku
uczestników uroczystości, mimo że nie zabierał on
głosu.
A. Z.

fot. A. Zyzman
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Warto wiedzieć
Rocznica napaści Sowieckiej
17.09.2013 r. (wtorek)
Komitet Opieki nad Miejscami Zbrodni Komunizmu, Towarzystwo Pamięci Narodowej im. Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego oraz
Związek Piłsudczyków Oddział Małopolski zapraszają na uroczystości związane z 74. rocznicą agresji Rosji sowieckiej na Polskę we wrześniu 1939 r.
Uroczystości rozpocznie msza św. w kaplicy Cmentarza Rakowickiego, 17 września br. o godz. 12:00.
Cracoviae Merenti dla KRH
18.09.2013 r. (środa)
Podczas uroczystej sesji Rady Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa komisja Robotnicza Hutników
NSZZ „Solidarność” otrzyma Srebrny Medal „Cracoviae Merenti”. Uroczystość odbędzie się w Sali Obrad
RMK przy Pl. Wszystkich Świętych w Krakowie.
Nowohucki szlak „Solidarności”
21.09.2013 r. (sobota)
W ramach 5. edycji „Zajrzyj do Nowej Huty” Muzeum
Historyczne Miasta Krakowa,
Region Małopolski NSZZ „Solidarność” oraz Stowarzyszenie
Sieć Solidarności zapraszają
na spacer szlakiem Solidarności w Nowej Hucie.
Zbiórka pod pomnikiem „Solidarności” na Pl.
Centralnym w Nowej Hucie w sobotę, 21 września
br. o godz. 12:00. W rolę przewodników wcielą się
Edward E. Nowak, Maciej Mach, Zbigniew Ferczyk
Adam Gliksman. Wycieczka obejmie obiekty związane z historią „Solidarności” na Pl. Centralnym, oraz
poświęcone m.in. Tajnej Komisji Robotniczej Hutników, Duszpasterstwu Hutników, Prasie Podziemnej,
a także hutniczej „Solidarności”. Uczestnicy otrzymają pamiątkowe foldery wydane przez muzeum oraz
wydawnictwa Sieci Solidarności. Udział w wycieczce
jest bezpłatny. Szacowany czas wycieczki ok. 1 godz.
Spacer z „Solidarnością” jest organizowany w ra-
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mach projektu „Szlakami Solidarności w Małopolsce”,
którego partnerem jest Województwo Małopolskie.
XXX-lecie Duszpasterstwa Hutników
28.09.2013 r. (sobota)
Kościół pw. Matki boskiej Częstochowskiej, os.
Szklane Domy, Nowa Huta:
godz. 17:00 Złożenie kwiatów pod obeliskiem Solidarności i samorządu na Szklanych Domach
godz. 17.15 Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej działalności DH
godz. 18:00 Msza św. z okazji XXX-lecia Duszpasterstwa Hutników
godz. 19:00 Spotkanie koleżeńskie w starej kaplicy.
XXIX. Rocznica śmierci ks. Jerzego
3.10.2013 r. (czwartek)
Duszpasterstwo Ludzi Pracy z Mistrzejowic
serdecznie zaprasza na mszę św. w intencji bł. ks.
Jerzego Popiełuszki w 29. rocznicę jego męczeńskiej
śmierci w dn. 3 października 2013 r. o godz. 18:30
w kościele pw. Maksymiliana Marii Kolbego w Mistrzejowicach.
Karty rabatowe dla ludzi „S”

Stowarzyszenie Sieć Solidarności postanowiło
dołączyć do programu „Biznestank” stacji paliw ORLEN oraz BLISKA. Jest to możliwe dzięki uprzejmości
Domu Wydawniczego „Rafael”, który w zamian za to
będzie przekazywał 1 grosz z każdego litra paliwa
na rzecz naszego Stowarzyszenia. Jest to niezależne
od korzyści, jakie osiągnie każdy posiadacz karty,
a te wyniosą 8 groszy oszczędności na stacjach „Orlen” i 5 groszy na stacjach „Bliska” z każdego litra
paliwa. Koszt karty to jednorazowy wydatek 10 zł.
Oszczędzajmy. Jeśli ta akcja się powiedzie, to mamy
zamiar wystąpić do innych firm o udzielenie nam opustów i rabatów. Przy skromnych rentach i emeryturach,
każdy grosz się liczy, dlatego chcemy rozszerzyć akcję
Kart Solidarnościowych.
Informacje na temat programu można otrzymać
w Dziale Informacji i Promocji, pok. 404, tel. 12 42312-98, e-mail: joanna@solidarnosc.krakow.pl.
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Z księgarni
Historia pewnego sztandaru

Sztandary od początku odgrywały olbrzymią rolę
w życiu NSZZ „Solidarność”. Ich tworzenie było ważnym elementem walki „Solidarności” o polską tradycję. Nic zatem dziwnego, że od 1980 r. poszczególne
środowiska i organizacje zakładowe i ponadzakładowe
fundowały własne sztandary, dbając o ich symbolikę,
oraz doceniając ich obecność w ważnych dla nich
momentach. O znaczeniu sztandarów „Solidarności”
najlepiej świadczy fakt, że po wprowadzeniu stanu
wojennego również one stały się celem ataku komunistów. Choć wiele z nich zostało na szczęście ukryte
i ocalone przed zniszczeniem, to w wielu przypadkach
ich losy pozostają nieznane.
Tym bardziej z dużą satysfakcją należy odnotować fakt pojawienia się w grudniu 2012 r. publikacji
Henryka Sikory i Zbigniewa Lisa poświęconej dziejom
sztandaru Okręgowej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność” w Krakowie. Choć ów sztandar powstał dopiero
w 1992 r., a jego historia siłą rzeczy musi ustąpić
dziejom wielu sztandarów, które zostały ufundowane
wcześniej, to pojawienie się tej książki nie sposób nie
docenić. Przygotowana z dużą starannością publikacja
przedstawia bowiem los sztandaru na tle bardzo szeroko opisanego jego znaczenia w środowisku kolejarzy
małopolskich. W książce sporo miejsca poświęcono
bowiem także innym sztandarom kolejarskim z terenu
działania Sekcji – w tym także tym powstałym w l.
1980-1981. Warto podkreślić, że autorzy opracowali
i zamieścili po raz pierwszy wykaz sztandarów NSZZ
„Solidarność” struktur kolejowych w Małopolsce.
Zdecydowaną większość materiału stanowi próba
przedstawienia znaczenia sztandaru dla kolejarzy
w Małopolsce poprzez przypomnienie uroczystości,
w których sztandar brał udział, jak i również dzięki
oddaniu głosu członkom pocztu sztandarowego (niestety zabrakło wspomnienia nieżyjącego już Józefa
Polaka), czy też duszpasterzowi kolejarzy Archidiecezji
Krakowskiej ks. prałatowi Janowi Czyrkowi.
Wiele miejsca poświęcono historii kolejarskiej
„Solidarności” w Małopolsce. W części dotyczącej
udziału pocztu sztandarowego w uroczystościach
13 września 2013

SERWIS

przypomniano ważne w dziejach polskich kolejarzy
wydarzenia (m.in. akcję dywersyjną w Szymankowie
1 września 1939 r., strajk w lokomotywowni PKP
w Lublinie w 1980 r., protest głodowy we Wrocławiu
w 1980 r., czy pielgrzymkę kolejarzy na Jasną Górę,
organizowaną od 1984 r.). W książce zamieszczono
również krótką historię powstałego w 1984 r. Krajowego Duszpasterstwa Kolejarzy.
Omawiana książka poświęcona sztandarowi
Regionalnej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność” to
podjęta z sukcesem próba opisania tego ważnego dla
związku symbolu na tle dziejów „Solidarności” kolejarskiej w Małopolsce. Miejmy nadzieję, że to pionierskie
w Małopolsce wydawnictwo znajdzie naśladowców
i jego pojawienie się na rynku wydawniczym będzie
punktem zwrotnym w badaniach nad solidarnościową
weksylologią.
Adam Gliksman
H. Sikora, Z. Lis, 20 lat sztandaru Okręgowej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność” w Krakowie 1992-2012, Kraków
2012.
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