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Stowarzyszenie Sieć Solidarności dołączyło
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, pl. Szczepański 5,
pok. 404, tel. 12 423-12-98, e-mail: joanna@
solidarnosc.krakow.pl.
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Aktualności

Z prac zarządu
Październikowe posiedzenie zdominowały kwestie wyborcze. Przewodnicząca Regionalnej Komisji Wyborczej
Anna Skólska przedstawiła propozycję
kalendarza wyborczego oraz klucza
liczbowego, określającego liczbę wybieranych delegatów na WZD RM (uchwały
w tym zakresie drukujemy w „Serwisie
na s. 4-5). Zgodnie z kalendarzem wybory władz w podstawowych jednostkach organizacyjnych Związku muszą
się zakończyć do 31 marca 2014 r. W
tym samym dniu powinny zakończyć się
wybory delegatów na walne zebrania
regionów oraz branżowych jednostek
organizacyjnych.
Nastąpiło kilka zmian, które zostały
wprowadzone na wniosek KZ „S”, m.in.
umożliwiono obecnie start w wyborach
osobom o stażu w związku krótszym niż
6 miesięcy. Będzie to jednak wymagało
uzyskania uprzednio zgody Regionu. Tak
jak do tej pory wszystkie osoby kandydujące do ponadzakładowych władz związkowych muszą wypełnić ankietę osobową. „Zgodnie z obecnymi wytycznymi
osoba, która nie złoży takiej ankiety nie
może zostać wpisana na listę kandydatów” – mówiła wiceprzewodnicząca Regionu Anna Skólska. Obowiązek ten nie
dotyczy osób, które kandydują do władz
w organizacjach zakładowych oraz na
elektorów. Oryginał ankiety musi trafić do
Regionalnej Komisji Wyborczej, która potwierdzoną przez siebie kopię przekaże
do Krajowej Komisji Wyborczej. Ankieta
jest wypełniana jeden raz, niezależnie
od tego w ilu wyborach będzie startował
13 grudnia 2013

kandydat. W szczególnych przypadkach
będzie możliwe wypełnienie po raz drugi
ankiety, ale w sytuacji wykrycia różnić
w treści obu dokumentów, KKW zastrzega sobie prawo unieważnienia wyboru.
To samo dotyczy zatajenia informacji
lub podania nieprawdy. „W ankietach
pojawia się sporo dat, wiec we własnym
interesie lepiej jest wypełnić dokument
wcześniej i nie ryzykować błędów, uzupełniając go w pośpiechu.” – radziła
Anna Skólska.
Zakończenie wyborów w podstawowych organizacjach związkowych zaplanowano na koniec marca. Co ważne,
zgodnie z wytycznymi RKW ma prawo
nie uznać za ważne wyników wyborów,
które odbędą się po tym terminie. Jest to
szczególnie ważne w kontekście wyborów władz ponadzakładowych. Zgodnie
przyjętym kluczem delegaci na WZD są
wybierani w okręgach mających min.
150 członków związku. W przypadku
mniejszych organizacji wybierają one
elektorów, a następnie łączą się w okręgi
spełniające cenzus ilości członków związku. Elektorzy spośród siebie wybierają
delegatów na WZD RM. Zarząd Regionu
postanowił, że rejestracja delegatów na
WZD, wybranych w tzw. okręgach łączonych, zakończy się już 15 kwietnia
2014 r. Ponieważ te terminy są dość
napięte władze regionu apelują o niezwlekanie z przeprowadzeniem wyborów
do ostatniej chwili. Zarząd przeprowadził
już kilka szkoleń dotyczących wyborów,
a członkowie RKW służą stale informacją na ten temat. Wszystkie dokumenty,
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Adam Gliksman

Konieczność zmiany
funkcjonowania
dialogu społecznego
w Polsce to
podstawowe zadanie
stające przed
„Solidarnością”. Od
tego będzie zależała
bowiem skuteczna
ochrona praw
pracowników
w naszym kraju
– to najważniejsze
wnioski płynące
z ostatnich posiedzeń
Zarządu Regionu
Małopolskiego NSZZ
„S”, które miały
miejsce w dn. 25
października
i 28 listopada br.
W związku ruszyły
także wybory na
kadencję
2014-2018.
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Aktualności
w tym wzór wymaganego obecnie porządku i regulaminu obrad, znajdują się na stronie internetowej Regionu: www.solidarnosc.krakow.pl w zakładce „Wybory”.
Wybory w regionie zakończy Walne Zebranie Delegatów NSZZ „S”. Przewodniczący ZRM Wojciech
Grzeszek zapowiedział, że zjazd odbędzie się najprawdopodobniej w przedostatni piątek czerwca
w Wieliczce.
Podczas dyskusji na temat wyborów powróciła kwestia lustracji, której wciąż unika spora liczba osób, ubiegających się o funkcje związkowe.
Podczas posiedzenia ustalono, że zarząd postara
się wypracować takie rozwiązanie, które pozwoli
delegatom na WZD RM na posiadanie wiedzy odnośnie nazwisk osób, które poddały się weryfikacji swojej przeszłości i działalności przed 1989 r.
Listopadowe posiedzenie Zarządu Regionu zdominowało spotkanie z przewodniczącym NSZZ „S” Piotrem
Dudą, o którym piszemy w dalszej części „Serwisu”.
Uchwała Nr 66/2013
Zarządu Regionu Małopolskiego
NSZZ „Solidarność”
z dnia 25 października 2013 r. ws. ustalenia kalendarza wyborczego na kadencję 2014 -2018 w Regionie
Małopolskim
Zarząd Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”
działając na podstawie §85 pkt 4 uchwały Komisji Krajowej
nr 20/2013 ws. Ordynacji wyborczej NSZZ „Solidarność”
oraz w oparciu o § 2 ust. 1 Uchwały Komisji Krajowej nr
5/2013 z dnia 20 marca 2013r. ws. kalendarza wyborczego na kadencję 2014 – 2018 postanawia:
1. Wybory władz:
1) podstawowych jednostek organizacyjnych Związku
(§ 19 Statutu NSZZ „Solidarność”);
2) delegatów na WZD Regionu;
3) delegatów na WZD branżowych jednostek organizacyjnych Związku odbywają się w terminie od 1 listopada
2013 r. do 31 marca 2014 r.;
4) wybory władz niższych jednostek organizacyjnych
Związku (§ 19 ust. 7 i 8 Statutu NSZZ „Solidarność”,
a także delegatów na zakładowe lub międzyzakładowe
zebranie delegatów odbywają się w terminie od 25
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października 2013 r.
2. Wybory w pozostałych jednostkach organizacyjnych
Związku odbywają się w terminach określonych Uchwałą
KK Nr 5/2013 ws. kalendarza wyborczego na kadencję
2014-2018.
3. Dokładny termin sprawozdawczo-wyborczego Walnego
Zebrania Delegatów Regionu, określi Zarząd Regionu
Małopolskiego w późniejszym terminie.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 67/2013
Zarządu Regionu Małopolskiego
NSZZ „Solidarność”
z dnia 25 października 2013 r.
ws. obowiązującego na czas kadencji 2014-2018 klucza
liczbowego określającego tabelaryczną zależność liczby
wybieranych delegatów na WZD Regionu Małopolskiego
od liczby członków Związku w okręgu wyborczym oraz
klucza liczbowego, według którego wybierani będą elektorzy na zebranie wyborcze w okręgu łączonym.
Zarząd Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”
działając w oparciu o § 73 Ordynacji wyborczej uchwala następujący klucz liczbowy określający tabelaryczną zależność
liczby wybieranych delegatów na Walne Zebranie Delegatów
Regionu Małopolskiego od liczby członków Związku w okręgu wyborczym na kadencję 2014-2018.
1. Minimalnym okręgiem wyborczym jest okręg liczący
150-ciu członków Związku.
2. W okręgach wyborczych naturalnych, określonych
w § 74 pkt 2 Ordynacji Wyborczej, delegaci na WZD
RM wybierani są proporcjonalnie do liczby członków
Związku.
3. Szczegółowe proporcje ustala się następująco:
Liczba członków
Związku

Liczba delegatów
na WZD RM

od 150 do 300

1

od 301 do 600

2

od 601 do 900

3

od 901 do 1200

4

na każde kolejne rozpo1
częte 300 członków
4. Podstawowe jednostki organizacyjne Związku lub zarejestrowane w Regionie Małopolskim niższe jednostki
organizacyjne podstawowych jednostek organizacyj-
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nych Związku, zarejestrowanych w innych regionach,
liczące poniżej 150 członków, a przez połączenie
osiągające minimalną wielkość okręgu wyborczego,
wspólnie wybierają reprezentujących ich delegatów
w okręgach wyborczych łączonych. Wybór taki odbywa
się na zebraniu elektorów w okręgach wyborczych
łączonych reprezentujących wyżej wymienione jednostki
organizacyjne Związku w proporcji – 1 elektor na 20
członków.
5. Szczegółowe proporcje, o których mowa w ust. 4 określa się następująco:
Liczba członków
Związku

Liczba elektorów

od 10 do 20

1

od 21 do 40

2

od 41 do 60

3

na każde kolejne rozpo1
częte 20 członków
6. Łączenie jednostek organizacyjnych Związku liczących
mniej niż 150 członków w okręgi wyborcze łączone
odbywa się na zasadach określonych w § 75 Ordynacji
wyborczej.
7. Wybory delegatów na WZD RM w okręgach wyborczych
naturalnych i w okręgach wyborczych łączonych odbywają się według zasad określonych w Rozdziale VIII
Ordynacji wyborczej.
8. Protokoły z wyboru elektorów na zebrania wyborcze
w okręgach wyborczych łączonych rejestrowane są
przez Regionalną Komisję Wyborczą do dnia 15 kwietnia 2014 r.
9. Protokoły z wyboru delegatów na walne zebranie
delegatów regionu rejestrowane są przez Regionalną
Komisję Wyborczą, po spełnieniu warunku określonego
w § 78 ust.1 Ordynacji wyborczej, do dnia 12 maja
2014 r.
10. Wszystkie podstawowe jednostki organizacyjne Związku
zobowiązane są dostarczyć Zarządowi Regionu informacje dotyczące ilości członków Związku do dnia 30
listopada 2013 r.
11. Przepisy niniejszej Uchwały Zarządu Regionu obowiązują na kadencję 2014-2018.
12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
13. Tracą moc Uchwały Zarządu Regionu Małopolskiego nr
24/2005 i 9/2009.

13 grudnia 2013
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Z „Solturem” na kanonizację
27 kwietnia 2014 r. nastąpi długo wyczekiwana kanonizacja Ojca Świętego Jana Pawła II, duchowego patrona „Solidarności”. Ta oczekiwana przez
wielu Polaków chwila to wspaniała okazja do ponownego odbycia pielgrzymki do Rzymu i uczestniczenia
w ważnym wydarzeniu w historii.
Władze Rzymu spodziewają się przyjazdu kilku milionów wiernych z całego świata, w tym ok. pół miliona
Polaków. Tak duże zainteresowanie obecnością w tym
dniu w Rzymie może powodować znaczące utrudnienia w organizacji pobytu w tym okresie w „Wiecznym
Mieście”.
Pomocą dla pątników służy Biuro Podróży „Soltur”,
które przygotowało kilka ofert wyjazdu na uroczystości
kanonizacyjne. Większość ofert obejmuje nie tylko udział
w mszy św. kanonizacyjnej, ale również łączy wyjazd
do Rzymu ze zwiedzaniem m.in. Florencji, Sieny, Monte
Cassino, czy Wenecji.
W zależności od pakietu uczestnicy pielgrzymek
będą mogli spędzić we Włoszech od 6 do 8 dni. Ceny wyjazdów są umiarkowane i zaczynają się od nieco ponad
1,5 tys. PLN, gwarantując przy tym pełną opiekę pilota,
zakwaterowanie, wyżywienie, przejazd i ubezpieczenie. Przygotowano również propozycję samolotową dla
osób, które chcą jedynie uczestniczyć w uroczystościach
w Rzymie.
Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z ofertą
biura podróży „Soltur’, które już o 23 lat organizuje
wyjazdy na wycieczki i wczasy zarówno krajowe, jak
i zagraniczne. Biuro ma swoją siedzibę w budynku „Solidarności” przy Pl. Szczepańskim 5, natomiast z ofertami
można się również zapoznać na stronie internetowej
www.soltur.pl.
Msza w rocznicę pacyfikacji
Duszpasterstwo Hutników, Stowarzyszenie Sieć Solidarności oraz Komisja Robotnicza Hutników zapraszają
na mszę św. w starej kaplicy na os. Szklane Domy 7
w dn. 16 grudnia br. (poniedziałek) o godz. 17:00. Msza
św. zostanie odprawiona w 32. rocznicę pacyfikacji strajku
w HiL w 1981 r.
Po mszy św. organizatorzy zapraszają na spotkanie
poświęcone działalności Duszpasterstwa Hutników.
INFORMACYJNY
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Adam Zyzman

Gościem posiedzenia
Zarządu Regionu
Małopolskiego NSZZ
„Solidarność”,
obradującego 28
listopada br. był
przewodniczący
Komisji Krajowej
„S” Piotr Duda.
Jego wystąpienie
poświęcone było
przede wszystkim
sytuacji w kraju
po wrześniowych
protestach
w Warszawie.
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Trójstronna
przeżyła się!
„Co prawda nie ma jakichś spektakularnych efektów tych protestów
i nadal rozważamy inne formy działania wymierzone w politykę rządu, ale
trzeba przyznać, że coś się zmienia.
Przede wszystkim istnieje jedność trzech
reprezentatywnych central związkowych.
Po drugie trwa ignorowanie Komisji Trójstronnej i Wojewódzkich Komisji Dialogu
Społecznego i obecnie już także sami
pracodawcy zaczynają przyznawać, że
nie ma sensu wracać do rozmów w ramach Komisji Trójstronnej, bo jej formuła
po prostu się przeżyła i dziś już nie spełnia swojej roli” – mówił Przewodniczący Komisji Krajowej. „Po trzecie to my
kolejne sprawy zaczynamy wygrywać
w Trybunale Konstytucyjnym, a wreszcie
po czwarte sytuacja za granicą pokazuje,
że nasze postulaty wcale nie są takimi
żądaniami z księżyca, jak próbuje to
przedstawić propaganda rządowa.” Przewodniczący odwołał się do zawartego
dzień przed spotkaniem porozumienia w
sprawie koalicji rządowej w Niemczech,
gdzie jednym z najważniejszych punktów
i tematów była sprawa podniesienia płacy
minimalnej.
Najważniejsze według przewodniczącego Komisji Krajowej było takie zorganizowanie protestów wrześniowych, że
nie doszło do żadnych awantur, choć prowokatorzy pojawiali się z różnych stron,
także z zagranicy. „Na szczęście nasze
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służby porządkowe ich wyłapywały i nie
udała się premierowi przygotowywana
narracja, że awanturujący się związkowcy
nie są dla niego partnerem do rozmów.
Dlatego teraz po prostu nas nie dostrzega
w ogóle!” – mówił podczas spotkania
z członkami Zarządu Regionu.
Piotr Duda odniósł się także do innych aktualnych wydarzeń politycznych
i społecznych w kraju, jak zakończonego niedawno w Warszawie szczytu
klimatycznego, który ocenił, jako jedna
wielką „ściemę” i porażkę Polski, tym
bardziej, że do tej porażki przyczynił się
sam premier polskiego rządu, odwołując
w trakcie trwania obrad przewodniczącego szczytu – polskiego ministra ochrony
środowiska. Jednocześnie zwrócił uwagę,
że niepowodzenie naszej inicjatywy dotyczącej zawieszenia fatalnej dyrektywy
unijnej w sprawie polityki ekologicznej
świadczy o słabości związkowych kanałów docierania z informacją do społeczeństwa. „Jako związkowcy jesteśmy za
„zielonymi miejscami pracy”, ale węgiel
też może być „zielony”, trzeba tylko
umieć dbać o swoje interesy w polityce międzynarodowej, jak premier Rosji,
który bezceremonialnie oświadcza, że
nie będzie podpisywał „protokołu z Kioto”, bo to szkodzi gospodarce rosyjskiej”
– mówił przewodniczący. „Tymczasem
grożą nam kilkudziesięcioprocentowe
podwyżki cen energii.”
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Dlatego „Solidarność” podejmuje różnorodne
inicjatywy na forum europejskich struktur związków
zawodowych, by zwracać uwagę naszym partnerom
i zachodnim społeczeństwom, że ekologia nie może
doprowadzić do uczynienia polskiej gospodarki niekonkurencyjną, bo to z kolei doprowadzi do katastrofy
społecznej.
Przewodniczący Duda wyraził też nadzieję,
że uchwała małopolskiego sejmiku wojewódzkiego
w sprawie zakazu palenia węglem w Krakowie nie
odbije się na ilości miejsc pracy w górnictwie.
„Warto poinformować związkowców, że wychodzimy z nowymi inicjatywami ustawodawczymi,
w tym, np. ustawy o zamówieniach publicznych, by
nie liczyła się tylko najniższa cena oferty, ale by
główny wykonawca wykonywał, co najmniej 70%
inwestycji swoimi siłami i to w oparciu o pracowników
zatrudnionych na podstawie umów o pracę” – informował Piotr Duda, dodając, że kolejne propozycje
dotyczą zakazu stosowania weksli in blanco przy
zatrudnianiu młodych ludzi, likwidacji umów śmieciowych, w stosowaniu których polska gospodarka
przoduje w Europie, opinii na temat likwidacji OFE,
które stanowi wycofanie się przez rząd z ważnej
umowy społecznej. Te działania są podejmowane
w sytuacji, w której Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
nie jest systematycznie dofinansowywany z płaconych
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przez wszystkich zatrudnionych składek, bo tylko 52%
zatrudnionych płaci składki emerytalne!
Hipokryzja władz i popierających ją mediów polega na tym, że nie dostrzega się kłopotów, jakie stwarza w rodzinach ustawa o elastycznym czasie pracy, że
dopiero po raporcie NBP odkrywa, że płace w naszym
kraju są ostatnim miejscu w Unii, a pracodawcy robią
z szukającymi pracy, co tylko chcą: zatrudniają bez
wynagrodzenia pod pozorem bezpłatnych staży, pracy
na próbę, itd. „A przecież my o tym mówiliśmy od
dawna” – mówił Piotr Duda. „Tymczasem minister
Kosiniak proponuje minimalną stawkę godzinową
uzależnioną od regionu, co oznacza, że uważamy,
że wykonanie tej samej pracy w małej miejscowości w Bieszczadach ma inną wartość niż wykonanej
w Warszawie. A co z rozwojem tych regionów?”
„Ale rząd na każdym kroku stwarza fikcję swego
działania – roczne urlopy rodzicielskie niby są, tylko,
że młode kobiety są zazwyczaj zatrudnione na umowy
śmieciowe i nie mają szans na powrót do pracy. Program mieszkaniowy „Mieszkania dla Młodych” stawia
warunek kupna mieszkania tylko na rynku pierwotnym,
co oznacza, że eliminuje się mieszkańców wszystkich
mniejszych miejscowości, gdzie nie ma budownictwa
deweloperskiego, bo tylko w jego interesie przyjęto
tę ustawę. Sprowadza się Pendolino z Włoch, które
serwisować będą tez Włosi, by pochwalić się zabawką,
a bydgoskiej PESIE czy
nowosądeckiemu Newagowi każe się konkurować w przetargach
zagranicznych. To trzeba
cały czas punktować.”
– mówił Piotr Duda,
podkreślając, że spadające notowania rządu
i rządzącej partii to
w dużej mierze zasługa
także związków zawodowych, które protestują
przeciwko PR-owskim
zagrywkom!
INFORMACYJNY
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Ograniczenie godzin
otwarcia placówek
handlowych
w Wigilię, Wielki
Piątek oraz
w niedziele to dobry
pomysł, który nie
powinien budzić
wielkich emocji, jeśli
będzie się o nim
rozmawiać rzeczowo.
Czy krakowscy radni
znajdą w sobie tyle
dobrej woli
i odporności na
lobbing handlu?
Przekonamy się
w najbliższych
tygodniach.

8

Krócej w sklepie,
dłużej z rodziną
Przypomnijmy, że we wrześniu w Radzie Miasta Krakowa został złożony przez
grupę radnych projekt uchwały dotyczący
ograniczenia godzin handlu w Wigilię i w
Wielki Piątek. Autor projektu Tomasz Urynowicz proponował, by Rada Miasta skorzystała
z przysługujących jej uprawnień i ograniczyła godziny otwarcia placówek handlowych
w Wigilię i w Wielki Piątek do godz. 12:00.
Rada – zgodnie z wymogami ustawowymi
– skierowała projekt uchwały do konsultacji społecznych, które trwały od 3 listopada
do 3 grudnia br. W trakcie debaty w radzie
zadecydowano o poszerzeniu konsultacji
również o możliwość skrócenia godzin pracy
w niedziele. Przez miesiąc wszystkie zainteresowane strony mogły wypowiedzieć się
poprzez przekazanie swoich uwag, opinii
i sugestii. Małopolska „Solidarność” postanowiła ponadto zorganizować debatę z udziałem
pracowników handlu, na którą zaproszono
radnych i parlamentarzystów. Z zaproszenia
skorzystało 4 radnych PiS oraz 1 radny PO.
Wojciech Grzeszek, przewodniczący
Małopolskiej „S”, otwierając spotkanie w
dn. 29 listopada br. w Urzędzie Miasta Krakowa mówił: „Kwestia skrócenia godzin pracy
w Wigilię, Wielki Piątek i w niedziele jest bardzo ważna dla „Solidarności”. Chcemy zadbać
o to, by także pracownicy handlu mogli się
cieszyć wolnym czasem,
który mogliby spędzić
z rodziną. Widzimy, że
wokół tej propozycji,
stworzono wiele mitów,
chętnie rozpowszechnianych przez lobby handlowe i następnie przez
SERWIS

media. Dlatego zaprosiliśmy Państwa, by
przedstawić naszą diagnozę i ocenę skutków
nowej regulacji”.
Tomasz Urynowicz (PO), autor projektu
uchwały mówił: „Obecnie zbieramy opinie
i potem, po otrzymaniu raportu z konsultacji, będziemy w gronie radnych rozmawiać
o przyszłości projektu. Głęboko wierzę, że
jest duża szansa, że nowe regulacje wejdą
w życie w przyszłym roku i że przy odpowiedniej kampanii informacyjnej nasze racje
zostaną przyjęte. Moja propozycja w sposób
oczywisty nawiązuje do kampanii „S” – „Nie
przehandluj gwiazdki”, która jak widzimy
przynosi już pierwsze efekty.”
Najważniejszy głos podczas spotkania
należał jednak przede wszystkim do pracowników handlu. Małgorzata Kokosińska,
przewodnicząca „Solidarności” w Realu mówiła: „Najpoważniejszy argument, którym
szafują przeciwnicy nowych zapisów mówi
o spadku obrotów i konieczności zwolnień
pracowników. Nasze doświadczenia – po
wprowadzeniu w całej Polsce 12 dni wolnych od pracy – wskazują, że są to groźby
bezpodstawne, bowiem takie zwolnienia nie
nastąpiły. Co więcej trzeba zauważyć, że
w wielu placówkach handlowych – zarówno
dużych, jak i małych ilość zatrudnionych jest
tak mała, że trudno sobie wyobrazić, by mogło w nich pracować jeszcze mniej osób. Już
dziś klienci narzekają na zbyt długie kolejki
w kasach, opóźnienia w dostawie towarów,
czy inne niedogodności w robieniu zakupów,
a one właśnie wynikają z tego, że pracowników sklepów już dziś jest za mało w stosunku
do potrzeb.” Pracownicy handlu przypominali,
że inicjatorzy zmian regulacji nie chcą zamykać sklepów w ww. dni, a jedynie skrócić
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godziny ich otwarcia, co często jest przedmiotem manipulacji
w mediach. „Mówimy o skróceniu godzin otwarcia sklepów
do 12, co w praktyce oznacza, że pracownicy wyjdą z nich
ok. godz. 13:00-14:00, bo tyle czasu zajmuje rozliczenie
się z odpowiedzialności majątkowej, zamknięcie sklepu,
itd.” – mówiła jedna z pracownic.
Zatrudnieni w sklepach zdecydowanie odrzucają argument o stratach, jakie placówki poniosą w wyniku wprowadzenia skrócenia godzin ich pracy w wybrane dni. „Już dziś
widać, że obroty sklepów w Wigilię czy w Wielki Piątek,
ale także w niedzielę są bardzo małe. W wielu miejscach
w niedzielę po południu nikt się nie pojawia, a klienci sami
przyznają, że krótsze godziny otwarcia sklepów nie stanowiłyby dla nich żadnego problemu. Jeśli skrócimy handel
o tych kilka godzin w wybrane dni, to skumuluje się on
w innych godzinach. Przecież nie spowoduje to zmniejszenia
potrzeb klientów” – padło na sali.
Przypominano także, że pracownicy handlu wbrew
obiegowym opiniom nie otrzymują za pracę w niedzielę
dodatkowego wynagrodzenia. „Skracając godziny handlu
niedzielnego dajemy szansę całej rzeszy pracowników sklepów na spędzenie czasu z rodziną. W imieniu nas wszystkich apelujemy do radnych Krakowa o poparcie projektu.
Jako decydenci musicie Państwo mieć ambicję wpływania na
kształtowanie postaw krakowian – by nie spędzali z dziećmi
niedziel w marketach i sklepach, a poszli do kościoła,
parku, muzeum, czy pojechali na wycieczkę” – apelowała
M. Kokosińska.
Obecni na sali radni wyrazili zrozumienie dla argumentów przedstawionych przez pracowników handlu. „Poza
kwestiami ideologicznymi zapomina się, jak ważnym dla
pracownika jest odpoczynek. Istnieje wiele opracowań
z zakresu medycyny, które to potwierdzają” – mówił Stanisław Rachwał. Józef Pilch żałował, że tylko kilku radnych
zdecydowało się na pojawienie się na spotkaniu z „Solidarnością”: „Myślę, że dobrze byłoby, gdyby w trakcie dyskusji
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na projektem państwa głos został przedstawiony radnym,
nie tylko w raporcie, ale bezpośrednio na Sali obrad”.
Radny Krzysztof Durek proponował, by zastanowić się
nad granicami ewentualnego kompromisu – np. rezygnacji
ze skrócenia godzin handlu w niedziele, lub wydłużenia
godzin pracy. S. Rachwał mówił z kolei: „Trzeba próbować
przeforsować uchwałę, która skróciłaby czas pracy punktów
handlowych także w niedziele. Mam nadzieję, że znajdzie
się tylu rozsądnych radnych, nawet jeśli nie w tej kadencji,
to w przyszłej, że uchwala ta zyska większość.”
Kazimierz Kubrak, przewodniczący Małopolskiej Sekcji
Handlu NSZZ „S” również mówił, że trzeba walczyć o jak
najszerszy zasięg obowiązywania przepisów. „Apeluję do
Państwa, abyście zrobili wszystko, by już w tę Wigilię
pracownicy mogli krócej pracować. Wiem, że to trudne,
bo celowo termin naszych konsultacji został opóźniony, co
oznacza, że pewnie dyskusja nad tym projektem odbędzie
się już w 2014 r.”
Adam Kalita apelował, by próbować jednak przedstawić projekt jak najszybciej, przywołując fakt, że niektóre
uchwały były już w tej kadencji przeforsowywane podczas
jednego posiedzenia. Podczas spotkania przypomniano
również, że część dzielnic wypowiedziała się już w sprawie
ww. projektu.
Z ośmiu rad, które zabrały głos w tej sprawie
– 5 pozytywnie oceniło nowe regulacje, a 3 zajęły stanowisko przeciwne.
Konsultacje społeczne w Krakowie dobiegły końca.
Obecnie jest przygotowywany raport, który trafi do rąk
radnych. Czy będą mieli odwagę stanąć po stronie pracowników handlu i cywilizować handel w naszym mieście?
Przekonamy się niedługo.
W spotkaniu z „Solidarnością” wzięli udział radni
Miasta Krakowa: Krzysztof Durek (PiS), Adam Kalita (PiS),
Józef Pilch (PiS), Edward Porębski (PiS) i Tomasz Urynowicz (PO).
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„Socjalni dla
osób, rodzin i dla
społeczeństwa.
Silni – razem!”
– pod takim hasłem
odbyła się 30
listopada br. przed
Ministerstwem Pracy
i Polityki Społecznej
w Warszawie
ogólnopolska pikieta
pracowników
socjalnych i pomocy
społecznej.

10

O lepszą pomoc
socjalną
„Pikieta była sprzeciwem wobec procedowanych i planowanych przez ministerstwo
destrukcyjnych zmian w ustawie o pomocy
społecznej” – mówił Maciej Dąbrowski, przewodniczący KM NSZZ „S” przy Miejskim
Ośrodku Pomocy Rodzinie w Gdańsku.
Ministerstwo Pracy i Pomocy Społecznej,
zachwalając swój projekt, który w wrześniu
br. trafił do konsultacji społecznych, twierdzi,
że jego zamierzeniem jest poprawa skuteczności i wizerunku opieki społecznej (zmiana
nazwy z „ośrodek pomocy społecznej” na
„Centrum Pomocy i Usług Socjalnych”),
oraz większe położenie nacisku na działania
profilaktyczne i aktywizacyjne. Ministerstwo
zapowiada, że zmiany doprowadzą także do
odbiurokratyzowania opieki społecznej.
Pracownicy pomocy społecznej, zrzeszeni w związkach odpowiadają: tak naprawdę
celem rządu jest likwidacja publicznej pomocy
społecznej i przekazanie niektórych zadań organizacjom pozarządowym. W tej sprawie nie
chodzi tylko o kwestię skutecznego zabezpieczenia pomocy
społecznej
ludziom będącym w trudnej
sytuacji finansowej, ale także o sytuację
pracowników
socjalnych,
zatrudnionych
przez gminy
w domach
oraz ośrodkach pomocy

SERWIS

społecznej, jak MOPR czy MOPS.
Organizatorzy protestu: Krajowa Sekcja
Pracowników Pomocy Społecznej NSZZ „Solidarność” oraz Polska Federacja Związkowa
Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej
informowali w ulotkach: „Chcemy wspólnie
przeciwstawić się niekorzystnym dla społeczeństwa i pracowników planowanym zmianom w systemie pomocy społecznej. Chcemy
również zamanifestować jedność naszego
środowiska zawodowego, a także wskazać,
iż wszelkie planowane zmiany, zarówno
obecnie, jak i w przyszłości, powinny być
projektowane przy czynnym udziale ekspertów oraz osób na co dzień realizujących
zadnia związane z niesieniem profesjonalnej
pomocy”.
Do uczestników pikiety przed Ministerstwem zwrócił się przewodniczący Krajowej
Sekcji Pracowników Pomocy Społecznej NSZZ
„S” Stanisław Jamka, który podkreślał, że
skutkami wprowadzanych zmian będzie m.in.
likwidacja niektórych świadczeń udzielanych
najuboższym: „Planowane zmiany to tak
naprawdę likwidacja publicznej pomocy społecznej. Działania obecnego ministra pracy i
polityki społecznej to eutanazja na podopiecznych i pracownikach pomocy społecznej.”
Przewodniczący Stanisław Jamka podkreślał, że działania rządu D. Tuska doprowadziły tak ważną dziedzinę funkcjonowania
państwa niemal do upadku. Dziś – po kilku
latach rządów obecnej koalicji – godnych warunków pracy nie mają osoby pomagające na
co dzień potrzebującym, a najubożsi również
w coraz mniejszym stopniu mogą liczyć na
opiekę państwa.
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Małopolski Szlak Solidarności gotowy!
Aż 170 miejsc znalazło się na Małopolskim Szlaku Solidarności. Pomniki, tablice, budynki, kościoły,
place i rynki miast oraz inne punkty zostały zinwentaryzowane i skatalogowane. Okazuje się, że nie
jest tak źle z pamięcią o „Solidarności”, a pierwsze
spacery szlakami Związku pokazują, że poznawanie w ten sposób jego historii może być ciekawe.
Region Małopolski NSZZ „S” i Stowarzyszenie Sieć
Solidarności realizowały w 2013 r. projekt „Szlakami Solidarności w Małopolsce”, którego celem było
przygotowanie ośmiu szlaków w siedmiu powiatach
małopolskich. Prowadzona przez kilka miesięcy inwentaryzacja pozwoliła na odnalezienie aż 170 obiektów.
„Są to bardzo zróżnicowane obiekty, od miejsc ważnych w historii „S” – jak siedziby władz, zakłady
pracy, w których „S” rodziła się lub miały miejsce
najistotniejsze protesty czy strajki, poprzez miejsca
publiczne, jak rynki i place, czy pomniki, po obiekty,
upamiętniające historię „Solidarności”, jak tablice
czy monumenty. W tej ostatniej grupie szczególnie
interesujące są te, które powstały jeszcze w czasach
legalnej „S” w l. 1980-1981 lub w latach 80. XX
w. i które mimo oczywistych zagrożeń przetrwały te trudne lata, dodając
w tamtym okresie otuchy” – mówi
Adam Gliksman, kierownik projektu
i pomysłodawca stworzenia Szlaku.
Na trasach nie brakuje także obiektów stosunkowo nowych – okazuje
się, że wciąż silna jest chęć przypominania historii i osiągnięć „S” także
w przestrzeni publicznej. Dzięki projektowi stworzono propozycję wycieczek
szlakami „S”. „To co udało nam się
do tej pory zrobić to dopiero początek.
Chcemy, by turyści, ale także mieszkańcy Małopolski, zwłaszcza ci młodsi, którzy już nie pamiętają tamtych
czasów, odkrywali tę historię właśnie
przez pryzmat miejsc, wśród których
żyją. Dlatego zorganizowaliśmy też
13 grudnia 2013
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pierwsze dwa spacery z „Solidarnością” w Nowej
Hucie i w Wadowicach” – dopowiada Gliksman,
O miejscach, które warto odwiedzić w Bochni, Gorlicach, Nowej Hucie, Nowym Sączu, Krakowie, Wadowicach i Zakopanem można poczytać na stronie internetowej projektu www.solidarnosc.krakow.pl w zakładce
„Małopolski Szlak Solidarności”, oraz w specjalnie
przygotowanych folderach – przewodnikach, które są
bezpłatnie dystrybuowane wśród zainteresowanych.
Realizacja przedsięwzięcia nie byłaby możliwa bez
wsparcia finansowego Województwa Małopolskiego,
które było partnerem projektu. „Z pierwszych efektów
możemy być zadowoleni. Będziemy dążyć jednak do
rozwoju i kontynuowanie projektu, tak by objął on całą
Małopolskę. Chcemy także poszerzać opisy już skatalogowanych miejsc i związanych z nimi wydarzeń,
oraz organizować więcej spacerów, także z udziałem
lokalnych bohaterów „Solidarności” – dopowiada
Adam Gliksman.
Jeśli wszystkie plany się powiodą, to patronat
nad szlakiem obejmie Kuratorium Oświaty, a spacery z „Solidarnością” będą odbywać się również
w ramach lekcji. Jest także wielce prawdopodobne,
że w przyszłym roku powstaną filmy
dokumentalne poświęcone szlakom.
majlech

Autorami folderów - przewodników są: Adam Gliksman
(krakowski, nowohucki, tarnowski
i zakopiański), Krzysztof Kotowicz
(gorlicki), Andrzej Pacuła (bocheński), Grażyna Święs (sądecki)
i Marcin Witkowski (wadowicki).
Foldery są dostępne bezpłatnie (do wyczerpania nakładów) w siedzibie Sieci
Solidarności (ul. Cieszyńska 2) oraz
w Regionie Małopolskim NSZZ „S”
(Pl. Szczepański 5) oraz w biurach
„S” w powiatach objętych projektem.
Wykaz adresów biur jest dostępny na
stronie www.solidarnosc.krakow.pl.
INFORMACYJNY

11

Aktualności
Adam Gliksman

„Solidarność”
w Euroclear?

Belgijskie związki
zawodowe chcą
współpracować
z „Solidarnością”
w organizowaniu
pracowników banku
Euroclear, który
otworzył swój
oddział
w Krakowie. Jeśli
akcja powiedzie się,
to polscy pracownicy
będą mieć szansę na
wpływ na warunki
swojej pracy.

W dn. 25-28 listopada br. w Krakowie
gościli przedstawiciele związku zawodowego
CGSLB, jednego z trzech największych central związkowych w Belgii – Daniel Dumont
i Denis Duval. Powodem ich wizyty była
próba włączenia pracowników krakowskiego
oddziału belgijskiego banku w proces dialogu
społecznego w firmie.
Euroclear Bank to jedna z największych
instytucji finansowych na świecie. Zatrudniający ponad 3,6 tys. pracowników bank ma swoje oddziały w 14 krajach, obsługujące klientów z 90 krajów, a roczne obroty firmy osiągają kosmiczną kwotę 500 trylionów euro.
CGSLB – jako drugi co do wielkości związek
zawodowy w Euroclear Bank – brał udział
w negocjowaniu specjalnych warunków pracy
dla pracowników w Belgii.
Jak podkreśla Daniel Dumont zarząd
firmy jest otwarty na dialog i na związki
zawodowe, nie utrudniając ich działalności.
Dzięki temu pracownicy oddziału belgijskiego mają korzystniejsze niż inni pracownicy
w tym kraju warunki pracy, np. krótszy tydzień pracy (35,5 godz. zamiast obowiązujących w Belgii 38 godz., czy dłuższy 27dniowy urlop – podczas, gdy prawo w Belgii
przewiduje 20-dniowy okres urlopu w okresie
roku). Pracownicy mają również zagwarantowaną np. 13 pensję, a także lepsze warunki
pracy w tzw. „Euroclear Days”, czyli dni ustawowo wolne
od pracy,
w które ich
płaca wynosi 200%
p o d s t a w y.
Denis Duval: „Firma
zatrudnia
stosunkowo
młodych
pracowni-
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ków i jest otwarta na ich sugestie. Chcemy,
by polscy pracownicy mieli tego świadomość
i wiedzieli, jakie możliwości bank jest w stanie im zaoferować.”
Wpływ na warunki pracy w Euroclear
Bank pracownicy mają poprzez działalność
europejskiej i zakładowych rad pracowników,
udział w pracach komisji ds. ochrony pracy
oraz działalność związków zawodowych.
Dzięki temu w praktyce wszystkie obszary
związane z organizacją pracy, płacami i innymi kwestiami pracowniczymi w firmie są
konsultowane z pracownikami.
W 2012 r. bank otworzył oddział
w Krakowie, który obecnie zatrudnia 144
osoby. Planowane jest jednak stałe zwiększanie zatrudnienia, które do 2017 r.
ma wzrosnąć do 458 osób. Dyrektorem
polskiego oddziału jest Geert Desmet.
W banku pod koniec listopada odbyły się
wybory przedstawicieli do Europejskiej Rady
Zakładowej, w której dwa miejsca zostały
przeznaczone dla Polski.
Działacze belgijskich związków zawodowych uważają jednak, że na tym nie można
poprzestać i pracownicy powinni zorganizować
się w związek zawodowy, bowiem to zapewni
im realny wpływ na warunki pracy.
Kwestiom tym poświęcone było spotkanie w siedzibie Regionu Małopolskiego
NSZZ „S” w dn. 26 listopada 2013 r.,
w którym udział wzięli ze strony Regionu
wiceprzewodniczący Adam Lach oraz Danuta
Dunin-Suligostowska i Adam Gliksman, oraz
Kacper Stachowski, kierownik Działu Rozwoju
Związku KK NSZZ „S”.
Podczas spotkania podjęto decyzję
o współpracy na rzecz zorganizowania
pracowników w oddziale polskim. Jednym
z pierwszych kroków będzie doprowadzenie
do spotkania „Solidarności” z dyrektorem
Desmetem oraz z przedstawicielami załogi
w Europejskiej Radzie Zakładowej.
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Z Regionu
Kampania na rzecz młodych pracowników

Pięcioletnia walka związkowca

Region Małopolski NSZZ „S” przystępuje we współpracy z Demokratycznym Zrzeszeniem Studenckim do
projektu mającego na celu podniesienie świadomości praw
i organizowanie młodych pracowników w związki zawodowe. W najbliższych tygodniach rusza kampanie informacyjno-organizacyjna. W spotkaniu organizacyjnym w dn. 26
listopada br. z udziałem Kamila Sawczuka (DZS) i Adama
Gliksmana (Region Małopolski NSZZ „S”) wziął również
Kacper Stachowski, kierownik Działu Rozwoju Związku NSZZ
„S”, który mówił: „Mamy doświadczenie w prowadzeniu
podobnych akcji. Naszym celem jest to, by taka współpraca
z organizacjami młodzieżowymi była prowadzona na terenie
całego kraju. Będziemy się starali pomóc, by ukierunkować
inicjatorów akcji na konkretne działania, które pozwolą im
założyć związek. To dla nas bardzo ważne, że pracownicy,
którzy chcą zmieniać warunki swojej pracy coraz częściej
pokładają nadzieję w związkach i z reguły zawsze chcą
organizować się z pomocą „Solidarności”. (majlech)

Po pięciu latach sądowej batalii Jan Guty, szef zakładowej „Solidarności” wygrał ze swą firmą, czyli MPK
w Tarnowie. Spółka musi przyjąć go do pracy i wypłacić
134 tysiące złotych zaległego wynagrodzenia. To nie jedyne koszty, jakie komunalna spółka z Tarnowa poniosła z tytułu tego sporu, gdyż MPK sądziło się też w tym
czasie z dziennikarzami lokalnego portalu internetowego,
którzy upublicznili nieprawidłowości, jakie wykrył przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”. Do
tego trzeba doliczyć koszty obsługi prawnej tych procesów, a MPK korzystało z najdroższych kancelarii adwokackich. Nic, więc dziwnego, że koszty obsługi prawnej
w firmie wzrosły ostatnio do blisko 10 tys. zł miesięcznie.
Przewodniczącego Jana Gutego w sądzie reprezentowała
mec. Barbara Porzuczek z Zarządu Regionu Małopolskiego
NSZZ „Solidarność”. (A.Z.)

Pożegnaliśmy Ojca Bogdana Włosika

Wielu członków i sympatyków „Solidarności”,
w tym poczty sztandarowe wzięło udział w pogrzebie
Juliana Włosika, ojca zabitego w 1982 r. Bogdana Włosika, na cmentarzu grębałowskim w dn. 27 listopada br.
Pan Julian zmarł 21 listopada br. w wieku 82 lat. Przez
wiele lat brał wraz z małżonką Ireną udział we wszystkich
uroczystościach i spotkaniach Małopolskiej „Solidarności”.
W 2010 r. został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski. (majlech)

Pogrzeb Mamy ks. Jerzego

23 listopada 2013 r.
w Suchowoli na Podlasiu odbył się
pogrzeb Marianny Popiełuszko,
matki kapelana NSZZ „Solidarność” bł. ks. Jerzego Popiełuszki.
W uroczystości pogrzebowej brała też udział duża reprezentacja
Regionu Małopolskiego Związku,
w tym pięć pocztów sztandarowych
związkowych, szkoły im. ks. Jerzego Popiełuszki w Zakopanem oraz
środowisk patriotycznych i legionowych. W imieniu Regionu
Małopolskiego NSZZ „Solidarność” wieniec składał wiceprzewodniczący Zarządu Regionu, Jerzy Smoła oraz członek
Zarządu Regionu, Piotr Masłowski. (A.Z.)
13 grudnia 2013
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Pamiętaliśmy o grobach

W przededniu Dnia Zadusznego przedstawiciele Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” złożyli
kwiaty na 37 grobach zmarłych działaczy „Solidarności”
i opozycji demokratycznej. Odwiedzono wszystkie cmentarze
krakowskie, nie zapominając również o sarkofagu byłego
wiceprzewodniczącego „Solidarności”, prezydenta Lecha
Kaczyńskiego i Jego Małżonki. (A.Z.)

Turniej szachowy w Bochni

W sobotę 28 września w Miejskim Domu Kultury
w Bochni rozegrano IX turniej szachowy o Puchar „Solidarności”, zorganizowany przez Sekcję Szachową przy
MDK w Bochni oraz Oddział nr 4 NSZZ „S” w Bochni.
Zwycięzcą zawodów został Marcin Tyrka, który wyprzedził
Jacka Tyrkę oraz Edwarda Dorocińskiego. Uczestnicy turnieju
otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
Zwycięzca odebrał zaś z rąk Przewodniczącego Małopolskiej „Solidarności” Wojciecha Grzeszka specjalny puchar.
Patronem turnieju jest nieżyjący już przewodniczący delegatury „S” w Bochni – Zdzisław Rybka. (Ludwik Korta)

Jacek Smagowicz odznaczony

Pod koniec sierpnia br. Jacek Smagowicz został odznaczony na wniosek Związek Stowarzyszeń Osób Represjonowanych w l. 1980-1989 im. ks. Jerzego Popiełuszki przez
Związek Solidarności Polskich Kombatantów Krzyżem „Semper Fidelis”, W krótkim uzasadnieniu Bogusław K. Gołąb,
prezes Związku napisał o odznaczonym: „niereformowalny
opozycjonista i niepoprawny optymista”. (majlech)
INFORMACYJNY
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Społeczeństwo
„Solidarność” dla młodych pokoleń
Akcja „Książka dla biblioteki szkolnej” organizowana
przez krakowską Fundację Przewodnika Obywatelskiego
służy również propagowaniu historii i idei „Solidarności”.
Akcja objęta została patronatem Regionu Małopolskiego
NSZZ „Solidarność”.
Na pytanie o sens wspomagania bibliotek szkolnych
i wyposażania tychże w cenne (a trudniej dostępne) pozycje historyczne w sytuacji, gdy w sferach rządowych rodzą
się pomysły likwidacji tego typu placówek w szkołach,
koordynator akcji Piotr Kalisz, prezes Fundacji Przewodnika
Obywatelskiego wyjaśnia, że główne powody organizowania
przedsięwzięcia to przede wszystkim: stale utrzymujący
się spadek czytelnictwa – młodzież coraz rzadziej sięga
po książki oraz zaniedbania państwa i systemu oświaty
w wychowaniu patriotycznym i obywatelskim dzieci i młodzieży.
„Spadek czytelnictwa w Polsce świadczy o wyhamowywaniu społecznych dążeń edukacyjnych i zapowiada
utrwalanie się istniejących podziałów na lepszą i gorszą
część społeczeństwa. Poza tym niewydolność systemu edukacyjnego powoduje wzrost liczby osób niesamodzielnych,
powierzających swój los instytucjom, co z kolei destabilizuje
państwo” – mówi Piotr Kalisz. „Dlatego uważamy, że
tylko działania obywatelskie mogą w znaczącym stopniu
odwrócić te niekorzystne tendencje, wpłynąć na wzrost
aktywności obywatelskiej i zwiększenie poziomu „kapitału
społecznego”.
Swoje idee i program Fundacja propaguje w całej
Małopolsce, toteż program „Książka dla biblioteki szkolnej”
zyskał poparcie i deklaracje współpracy
uznanych instytucji
i organizacji, w tym:
Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”, Instytutu
Pamięci Narodowej,
Fundacji Centrum
Dokumentacji Czynu
Niepodległościowego i Ruchu Edukacji
Narodowej. Do akcji
włączają się także
liczne wydawnictwa.
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Program rozpoczął działanie od książek z dziedziny
historii najnowszej i stopniowo będzie rozszerzać swoją
aktywność na inne dziedziny wiedzy.
Od 17 czerwca 2013 r., kiedy to zainaugurowano
Program, rozdano 500 książek do 100 bibliotek szkolnych
w Małopolsce. Pierwsze tytuły to:
–– „Żołnierze Wyklęci”, Oficyna Wydawnicza Volumen,
Warszawa 2013. Wersja skrócona
–– Adam Gliksman, „Solidarność Małopolska. Kalendarium
1980-2005”, Kraków, 2005
–– „Solidarność Małopolska 1980-1981. Wybór dokumentów”, FCDCN, Księgarnia Akademicka, 2006
–– „Księga cnót”, red. Zbigniew Rau, Księgarnia Akademicka, Kraków, 2006
–– Bogusław Dąbrowa-Kostka, „Generałowi dziękujemy”,
NZS1980, FCDCN Kraków 2012.
Ogromną pomoc w koordynacji programu i w dystrybucji książek do bibliotek świadczą panie Agata Łyko,
przewodnicząca Regionalnej Sekcji Oświaty NSZZ „S”
i Jadwiga Wyrzykowska z tejże Sekcji. To bardzo cenna
i potrzebna pomoc. Bez niej oraz bez wsparcia Zarządu
Regionu Małopolskiego „S” akcja byłaby bardzo utrudniona
– wysyłka pocztowa książek sporo kosztuje!
Część książek pochodzi z darowizn, część jest kupowana z funduszy zebranych drogą zbiórek obywatelskich;
Kalendarium Małopolskiej „Solidarności” jest darem Zarządu
Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”. „W ten sposób
chcemy upowszechniać wśród młodych ludzi wiedzę o tym,
że ich obecna wolność nie jest czymś oczywistym, że wywalczył ją szeroki ruch „Solidarności”, a walka ta trwała około
10 lat” – mówi
Wojciech Grzeszek,
przewodniczący
Zarządu Regionu.
„To sposób na zachowanie pamięci
o ludziach „S”, ale
także sposób wychowania młodego
pokolenia w duchu
patriotycznych
i obywatelskich powinności.” Książki
są nieodpłatnie
przekazywane do
bibliotek szkolnych.
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W kolejnej, przygotowywanej obecnie edycji, programem objęto 300 bibliotek szkolnych. Mają one otrzymać
3600 książek.
Fundacja corocznie będzie ogłaszać raport informujący
o tytułach przekazanych do bibliotek książek. Lista bibliotek
objętych pomocą Fundacji uzgadniana jest z Regionalną
Sekcją Oświaty.
Obecnie w ramach patronatu Związku do wszystkich
komisji zakładowych w Regionie zostało wystosowane pismo
z prośbą o udział w zbiórce pieniężnej. Jeśli w Małopolsce
jest ok. 600 komisji zakładowych, to wystarczy, by każda
z nich zebrała choćby 100 do 300 zł, a będzie to spora
suma – mówi Piotr Kalisz. W ten sposób każdy może
mieć swój wkład w realizację ważnego dla nas wszystkich
celu. Ponadto program utrzyma niezależność od wpływów
aktywnych obecnie grup, starających się ograniczyć naukę
historii w szkołach, a nowe podstawy programowe uczynić
„nowoczesnymi” i „odpowiadającymi wymogom współczesności”.
Obecnie zbierane są pieniądze na kolejne tytuły:
–– Praca Zbiorowa (Paweł Wieczorkiewicz, Jan Żaryn,
Łukasz Kamiński, Antoni Dudek, Henryk Głębocki) „Zaczęło się w Polsce 1939-1989”,
–– Praca Zbiorowa (Antoni Dudek, Grzegorz Majchrzak,
Henryk Głębocki, Jarosław Szarek, Kalina Zalewska)
„Droga do niepodległości”,
–– „Solidarność Małopolska 1980-1981. Wybór dokumentów” (+CD) oprac. Marcin Orski , oprac. Adam Roliński,
oprac. Ewa Zając,
–– Adam Gliksman, „Leksykon ludzi Małopolskiej „Solidarności”, tom 1, GQS, Kraków 2012,
–– „Żołnierze Wyklęci”, Oficyna Wydawnicza Volumen,
Warszawa 2013. Wersja pełna,
–– Adam Gliksman, „Solidarność Małopolska. Kalendarium
1980-2005”, Kraków, 2005,
–– „Księga cnót”, red. Zbigniew Rau, Księgarnia Akademicka, Kraków, 2006,
–– Bogusław Dąbrowa-Kostka, „Generałowi dziękujemy”,
NZS 1980, FCDCN Kraków 2012
–– „Zakłamany słownik, czyli żargon funkcjonariuszy
bezpieczeństwa PRL”, IPN, Dom Wydawniczy Rafael,
Kraków,
–– „Polska w drugiej wojnie światowej”, Józef Garliński,
Oficyna Wydawnicza Volumen, Warszawa
–– „Sąd Boży, 1920”, Bohdan Skaradziński, Oficyna Wydawnicza Volumen, Warszawa.
13 grudnia 2013
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Prezes Kalisz zwraca uwagę, że w przyszłym roku
przypada kilka ważnych rocznic historycznych i z tych okazji
ukaże się wiele okolicznościowych publikacji. Warto by
również one trafiły do bibliotek szkolnych, gdyż szkołom
i finansującym je samorządom terenowym jak zwykle będzie
brakowało pieniędzy.
„Zdaję sobie sprawę, że są to książki „trudniejsze”
i nie wszystkich będą interesowały, ale mam nadzieję, że
pomogą one w przygotowywaniu się uczniów gimnazjów
i liceów do konkursów i olimpiad, jak choćby planowanego
na przyszły rok konkursu „Drogi do Niepodległości” – kończy Piotr Kalisz, który podkreśla, że wspiera to wychowanie
dobrych i świadomych swych obowiązków obywateli.
Adam Zyzman
Osoby i instytucje chcące wesprzeć akcję „Książka dla
biblioteki szkolnej” mogą wpłacać darowizny na ten cel na
konto: Fundacja Przewodnika Obywatelskiego, ul. Sereno
Fenn’a 12/9, 31-143 Kraków, Bank Ochrony Środowiska,
nr 39 1540 1115 2064 6060 5513 0001.
Więcej informacji na temat działalności Fundacji można
znaleźć na stronie www.obywatelski.org.
Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci w dniu 21 listopada 2013 r.

Juliana Włosika

ojca tragicznie zmarłego Bogdana. Od kilkunastu
lat wraz z Małżonką towarzyszył we wszelkich
uroczystościach solidarnościowych i patriotycznych,
pielęgnując pamięć o ideałach wolności,
dla których śmierć poniósł Jego syn.
Małżonce oraz całej rodzinie składamy wyrazy
szczerego współczucia.
Małopolska „Solidarność
Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci

Jana Paculi

współtwórcy „Solidarności” w Małopolsce, jednej
z najważniejszych postaci podziemia po wprowadzeniu stanu wojennego, więźnia politycznego,
Kawalera Orderu Odrodzenia Polski.
Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.
Małopolska „Solidarność”
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