SOLIDARNOŚĆ NIE ODPUŚCI | PRAWNICZY PUNKT WIDZENIA
DOM PAPIEŻA | 25 LAT KO „S” W TARNOWIE
egzemplarz bezpłatny

miesięcznik
RM NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

22 maja 2014

nr 5 (687)
ISSN 1507-0875

Zjazd Małopolskiej „Solidarności”
W dn. 27-28 czerwca br. odbędzie się Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu
Małopolskiego. Podczas dwudniowych obrad delegaci podsumują
kadencję 2010-2014, wybiorą nowe władze związku oraz wyznaczą
kierunki działania „Solidarności” w najbliższych latach.
Zjazd rozpocznie uroczysta msza św. w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach odprawiona przez ks. kardynała
Stanisława Dziwisza w piątek, 27 czerwca br. o godz. 9:00. Po
mszy św. nastąpi poświęcenie tablicy ufundowanej przez Małopolską
„Solidarność” oraz Komisję Zakładową NSZZ „S” przy Kopalni Soli
„Wieliczka”.
Sam zjazd rozpocznie się o godz. 11:30 w Hali Widowiskowo-Sportowej Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnego „Solne Miasto”
w Wieliczce. Podczas dwudniowych obrad delegaci wybiorą Przewodniczącego Zarządu Regionu, członków Zarządu Regionu, członków
Regionalnej Komisji Rewizyjnej oraz delegatów na Krajowy Zjazd
Delegatów NSZZ „Solidarność”.
Do 13 czerwca br. do rąk delegatów na WZD Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” trafią wysłane drogą listową sprawozdania oraz wszelkie informacje organizacyjne związane z zebraniem.
Już dziś wszystkim delegatom gratulujemy wyboru i zapraszamy na obrady!
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Stowarzyszenie Sieć Solidarności
dołączyło do programu „Biznestank”
stacji paliw ORLEN oraz BLISKA. Dzięki
karcie zniżkowej podczas tankowania
paliw na stacjach Orlen i Bliska (oprócz
gazu) zaoszczędzimy 8 groszy na stacjach „Orlen” i 5 groszy na stacjach
„Bliska” na każdym litrze 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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Związek

Sprawdzam
polityka
5 maja br. ruszyła kampania przygotowana przez NSZZ „Solidarność”
pod hasłem „Sprawdzam polityka”.
Piotr Duda, otwierając w Sali BHP
w Gdańsku, konferencję prasową specjalnie zorganizowaną z tej okazji, powiedział: „Obiecaliśmy dwa lata temu, że
będziemy rozliczać polityków z tego co
robią. Czas doprowadzić do sytuacji, że
politycy będą bali się wyborców, a nie
szefa swojej partii.”
Początek akcji, który przypadł
w okresie kampanii wyborczej przed
wyborem członków Parlamentu Europejskiego, powoduje, że „Solidarność” chce
przede wszystkim rozliczenia tych polityków, którzy uchwalając wiele niekorzystnych dla Polaków rozwiązań w polskim
parlamencie, chcą czmychnąć z Polski.
„Solidarność” zachęca zatem Polaków, by zanim pójdą do urn, przyjrzeli się
aktywności posłów i senatorów w ostatniej
kadencji. Można to zrobić bardzo łatwo za
pośrednictwem strony internetowej: www.
sprawdzampolityka.pl. Znajdziemy na niej
wszystkich polityków, przypisanych do poszczególnych okręgów wyborczych. Po
wybraniu parlamentarzysty znajdziemy
krótką metryczkę z siedmioma głosowaniami, ważnymi dla Polaków. Dowiemy się
z niej jak zachował się dany parlamentarzysta w sprawie: a) ograniczenia dni
wolnych od pracy w związku ze Świętem
Trzech Króli; b) wydłużenia czasu pracy
osób niepełnosprawnych; c) referendum
przeciwko wydłużeniu wieku emerytal22 maja 2014

nego; d) w sprawie wydłużenia wieku
emerytalnego; e) ograniczenia praw
obywatelskich w ustawie o zgromadzeniach; f) antypracowniczych zmian
w Kodeksie Pracy i ustawie o związkach
zawodowych; g) wniosku o przeprowadzenie referendum w sprawie obowiązku
szkolnego 6-latków.
NSZZ „Solidarność” w trakcie kampanii szczególnie będzie piętnować tych
kandydatów do PE, którzy głosowali za
przyjęciem antypracowniczych przepisów.
Związek ma nadzieję, że wyborcy będą
mogli teraz bardziej świadomie podejmować decyzje dotyczące polityków ze
swoich okręgów wyborczych.
Przewodniczący Komisji Krajowej
NSZZ „Solidarność” Piotr Duda przypomniał, że od lat słychać, zarzuty,
że związki zawodowe, Kościół czy też
inne organizacje społeczne za bardzo
mieszają się do polityki. Według Dudy
to hasło wymyślili sami politycy, którzy
boją się kontroli społecznej. Boją się, bo
jest bardzo duża różnica między tym,
co obiecują, a tym co realizują. „Wśród
120 kandydatów na europosłów jest 70
takich, którzy powinni się zapaść pod
ziemię ze wstydu” – tłumaczył przewodniczący KK – „Przez ostatnie trzy lata
głosowali w Sejmie nad antypracowniczymi rozwiązaniami, a teraz ci hipokryci
mają czelność stawać przed wyborcami
i prosić o ich głosy.”
Lider „Solidarności” zwracał uwagę,
że w następnej kadencji w Parlamencie
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Od początku maja
br. „Solidarność”
zachęca Polaków,
by sprawdzali
polityków
i zweryfikowali,
jak głosowali
wybrani przez nas
parlamentarzyści
w ważnych
społecznie
sprawach, takich
jak podniesienie
wieku emerytalnego,
czasu pracy
niepełnosprawnych,
referendum
w sprawie
obowiązku szkolnego
sześciolatków, czy
zmiany w Kodeksie
pracy i ustawie
o zgromadzeniach.
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Związek
Europejskim będą się toczyły bardzo ważne dyskusje
na temat przyszłości Europy, w tym zostaną uchwalone
istotne dla pracowników dyrektywy w sprawie czasu
pracy czy płacy minimalnej. „Dlatego potrzeba nam
polityków, którzy rozumieją te sprawy i takich, którzy
nie zepsuli już polskiej pracy” – zaznaczył Duda.
Odsłaniając kolejne billboardy ze zdjęciami polityków, którzy „głosowali w sposób antypracowniczy
i antyobywatelski”, przewodniczący KK przypominał
kolejne głosowania w Sejmie, które przynoszą wstyd
kandydatom do Europarlamentu. „Chcemy, żeby strona
www.sprawdzampolityka.pl weszła w krew polskim
wyborcom” – podkreślał Duda. „Tak, aby w każdych
kolejnych wyborach Polacy mogli sprawdzać jak politycy
wywiązali się ze swoich obietnic, głosując nad kolejnymi ustawami w Sejmie i Senacie.”

Kampania społeczna – oprócz strony – opiera
się także na billboardach, które zawisły w 13 okręgach wyborczych, a także na spotach radiowych
i telewizyjnych. Na ulicach miast pojawiły się także
przyczepy reklamowe, przypominające o trwającej
akcji. Spoty www.sprawdzampolityka.pl pojawiły się
w serwisach internetowych, biznesowych oraz informacyjnych m.in dailymotion.pl, salon24.pl, banki.pl,
niezalezna.pl. Reklamy radiowe są emitowane m.in. w
radiu Zet, RMF na Maxxa, Programie 1 PR, TOK FM.
W Małopolsce wśród posłów, którzy startują do
Parlamentu Europejskiego, a wcześniej głosowali wbrew
postulatom „Solidarności” znaleźli się Jarosław Gowin
(Polska Razem), Andrzej Gut-Mostowy i Lidia Gądek
(Platforma Obywatelska).

Program obchodów 25. rocznicy wyborów do Sejmu i Senatu RP w 1989 r. „Dziękujemy za wolność”
24 maja 2014 r., godz. 10.30
Debata „Nasze 25-lecie – Blaski i cienie oczami korespondentów prasy zagranicznej”
Uczestnicy debaty, korespondenci: Krzysztof Bobiński
(Financial Times), Ekke Overbeek (prasa holenderska),
Peter Johansson (prasa szwedzka), Gabriele Lesser (prasa
niemiecka), Mary Sibierski (AFP); prowadzący: Adam Szostkiewicz, Katarzyna Kolenda-Zaleska.
PAU, ul. Sławkowska 17, Kraków
27 maja 2014 r., godz.12.00
Otwarcie wystawy „Wybory 1989 – skreślenie systemu”
plac Szczepański, Kraków
30 maja 2014 r., godz.10.30
Debata „Czerwiec 89”
Uczestnicy debaty: Prof. Andrzej Friszke, Andrzej Paczkowski, Jerzy Stępień, Andrzej Zoll; prowadzący: prof. Andrzej
Białas – Prezes PAU
PAU, Sławkowska 17, Kraków
1 czerwca 2014 r., godz.10.30
Otwarcie wystawy „Solidarni w drodze do Wolności”
kaplica na os. Szklane Domy, Nowa Huta
4 czerwca 2014 r., godz.12.00
Pochód Rektorów wraz z młodzieżą z Collegium Maius na
Rynek Główny oraz odsłonięcie tablicy pamiątkowej na
kamienicy przy ul. Siennej 5, gdzie znajdowała się siedziba
MKO „S” 89
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6-8 czerwca 2014 r.
Koncerty „Dziękujemy za wolność” (6.06. Chrzanów,
7.06. Nowy Sącz, 8.06 Tarnów i Nowy Targ)
8 czerwca 2014 r.
Główne uroczystości z udziałem Prezydenta RP Bronisława
Komorowskiego
10.00 – Uroczysta msza św. za Ojczyznę w katedrze na
Wawelu
13.00 – Otwarcie wystawy fotograficznej „Ludzie 4 czerwca”, Nowa Huta; Spotkanie „Ludzi 4 czerwca”, Nowohuckie
Centrum Kultury, Nowa Huta; Koncert muzyczny
18 czerwca 2014 r., godz.10.00
Rozstrzygnięcie konkursu dla uczniów gimnazjum i szkół
ponad gimnazjalnych na prezentację „Ślady Solidarności
w historii mojego regionu”, Wadowickie Centrum Kultury,
Wadowice
Kompletny kalendarz imprez znajduje się na stronie
www.sss.net.pl.
Komitet Organizacyjny Obchodów 25. rocznicy Wyborów
do Sejmu i Senatu RP w 1989 roku: Wojewoda Małopolski
- Jerzy Miller, Marszałek Województwa Małopolskiego - Marek Sowa, Prezydent Miasta Krakowa - Jacek Majchrowski,
członkowie Małopolskiego Komitetu Obywatelskiego 1989
roku, Stowarzyszenie Sieć Solidarności (organizator).
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Solidarność
nie odpuści
NSZZ „Solidarność” od początku krytykował reformę systemu emerytalnego, sprowadzającą się do wydłużenia wieku emerytalnego. Ponieważ merytoryczne uwagi zgłaszane przez ekspertów „Solidarności” nie zostały
uwzględnione, związek domagał się referendum, ale także ów wniosek – poparty przez
ponad 2 miliony Polaków przepadł w Sejmie.
Wobec powyższego NSZZ „Solidarność” zdecydował o skierowaniu skargi do Trybunału
Konstytucyjnego w sprawie wydłużenia wieku
emerytalnego. Zdaniem Związku zrównanie
wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn oraz
zróżnicowanie warunków nabycia prawa do
tzw. emerytur częściowych w zależności od
płci jest niezgodne z Konstytucją RP. „Solidarność” skarży również nieprzestrzeganie
przyjętej w Polsce w 2013 r. konwencji
Międzynarodowej Organizacji Pracy nr 102
w sprawie minimalnych norm zabezpieczenia
społecznego. Konwencja zaleca, aby wiek
uprawniający do emerytury nie przekraczał
65 lat. Dopuszcza się ustalenie wyższego
wieku, ale powinno to być uzależnione od
zdolności do pracy osób starszych w danym
kraju. Związek zwraca uwagę, że ten warunek w Polsce nie został spełniony.
Zgodnie z danymi GUS i Eurostatu tylko
niewielka część społeczeństwa zachowuje po
65 roku życia zdolność do pracy zawodowej.
Choć wydłuża się średnia długość życia, skraca się tzw. długość życia w zdrowiu. Oznacza
to, że w polskich realiach wiek 67 lat nie
jest wiekiem rozpoczynania nowego życia
na emeryturze, ale wiekiem chorowania
i umierania.
 Trybunał Konstytucyjny niejednogłośnie
uznał, że podwyższenie wieku emerytalnego
do 67. roku życia jest zgodne z konstytucją.
22 maja 2014

Pełny skład TK - przy sześciu zdaniach odrębnych co do różnych punktów wyroku - uznał,
że zaskarżone przez NSZZ „Solidarność”,
posłów PiS i OPZZ przepisy o podwyższeniu
wieku emerytalnego do 67 lat są zgodne
z ustawą zasadniczą i konwencją Międzynarodowej Organizacji Pracy. Tylko sędzia Zbigniew
Cieślak stwierdził, że cała nowelizacja jest
niezgodna z konstytucją, ponieważ została
wprowadzona bez wymaganych konsultacji
społecznych i wysłuchania związków zawodowych. Pozostali sędziowie zwracali uwagę
na wybrane elementy nowelizacji.
Piotr Duda, przewodniczący KK zaraz
po ogłoszeniu wyroku zapowiedział, że „Solidarność” nie odpuści sprawy wydłużonego
wieku emerytalnego. Ponieważ związek wykorzystał już wszelkie dostępne w Polsce
możliwości, kolejnym krokiem będzie skarga do Międzynarodowej Organizacji Pracy.
„Czekamy na pisemne uzasadnienia wyroku,
również od sędziów, którzy mieli odmienne zdania. Następnie skierujemy skargę do
Międzynarodowej Organizacji Pracy i liczymy na jej korzystne rozpatrzenie” - mówi
prof. Marcin Zieleniecki, ekspert KK NSZZ
„Solidarność”. „Do tej pory z MOP-em mamy
dobre doświadczenia. Przypomnę, że pod koniec ubiegłego roku dzięki naszej inicjatywie
MOP zwrócił się do polskiego rządu, aby ten
przyznał samozatrudnionym i zatrudnionym
na umowach cywilnoprawnych prawo do
tworzenia i przystępowania do związków
zawodowych. Jeśli i tym razem MOP pozytywnie odniesie się do naszej skargi to
również wystąpi do polskiego rządu z prośbą
o zmianę przepisów. Zdajemy sobie sprawę
to wszystko będzie trochę trwało, ale nie zamierzamy się poddawać” - dodaje Zieleniecki.
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Trybunał Konstytucyjny
orzekł 7 maja br., że
podwyższenie wieku
emerytalnego dla
kobiet i mężczyzno
do 67 lat jest
konstytucyjne.
Zakwestionował
jedynie emerytury
częściowe.
„Solidarność” złoży
teraz skargę do MOP.
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Z Regionu
3 maja – zgodnie z tradycją
Już po raz drugi tradycyjny pochód z Wawelu pod
Pomnik Grunwaldzki w Krakowie w rocznicę uchwalenia
Konstytucji 3 maja został sprowadzony do roli nieoficjalnych
obchodów. Mimo to cieszył się sporym zainteresowaniem
mieszkańców Krakowa.
W 2012 r. wojewoda Jerzy Miller zrezygnował
z tradycyjnego pochodu patriotycznego spod Wawelu
na Plac Matejki, decydując się na organizowanie uroczystości na Błoniach krakowskich. Decyzja ta spotkała
się z protestem wielu środowisk niepodległościowych
i patriotycznych, które postanowiły kontynuować tradycję, która przetrwała nawet trudne lata stanu wojennego i mimo represji, dotrwała do odzyskania wolności.

flag i transparentów ze znakiem „Solidarności”.
Członkowie związku wzięli udział w nabożeństwie kanonizacyjnym w niedzielę, 27 kwietnia br. oraz w mszy św.
dziękczynnej w poniedziałek 28 kwietnia.
majlech

fot. T. Szczurkowski

Z odwiedzinami w szkole im. bł. ks.
Jerzego Popiełuszki

fot. A. Zyzman

Od dwóch lat niezależne środowiska organizują zatem
pochód, którego ostatnim elementem jest składanie kwiatów pod Pomnikiem Grunwaldzkim. Wśród uczestników nie
zabrakło członków i sympatyków „Solidarności”. Podczas
tegorocznych obchodów przewodniczący Małopolskiej „Solidarności” Wojciech Grzeszek przypomniał, że w czasach komunistycznych, starano się wykorzenić pamięć o znaczeniu
Konstytucji 3 maja, a próby jej przywracania były tępione.
Dopiero w 1981 r., gdy obchody zostały zorganizowane
przez „Solidarność” pochód nie napotkał na przeszkodą, ale
to znowu zmieniło się w stanie wojennym. „Paradoksalnie
dzisiejsze władze także próbują odejść od tradycji krakowskich pochodów i o niej zapomnieć.”
majlech

Małopolanie na kanonizacji Jana Pawła II

Około 300 członków Małopolskiej „Solidarności” wzięło udział w uroczystościach kanonizacyjnych Jana Pawła II w Rzymie w dn. 27-28 kwietnia br. na Placu Świętego Piotra nie zabrakło także
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Szkoła Podstawowa nr 6 im.
bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Nowym Sączu otrzymała 24 kwietnia
br. od Duszpasterstwa Ludzi Pracy
z Mistrzejowic relikwie swego patrona. To szczególne wydarzenie
było świętem dla całej społeczności
szkoły na Zabełczu.
W 1990 r. Rada Pedagogiczna szkoły podjęła decyzję
o zmianie patrona na ks. Jerzego Popiełuszkę, co formalnie
zostało usankcjonowane w 24 kwietnia 1993 r. Dwadzieścia jeden lat później miał miejsce kolejny ważny dzień
w życiu szkoły – Zbigniew Bielawski i Zbigniew Galicki
z Duszpasterstwa Ludzi Pracy z Mistrzejowic przekazali na
ręce dyrektor Haliny Stanek relikwie ks. Jerzego. Do szkoły
trafiły nici ze stuły ks. Jerzego, której fragment znajduje
się w posiadaniu DLP.
Wcześniej w tym dniu grono pedagogiczne, pracownicy
szkoły oraz uczniowie uczestniczyli w mszy św. odprawionej przez ks. proboszcza Eugeniusza Mrożka i ks. prałata
Stanisława Świderskiego w kościele pw. NMP Częstochowskiej. Po nabożeństwie młodzież ze szkoły zaprezentowała
spektakl pod hasłem „Wolnym być i żyć”, poświęcony życiu
i działalności ks. Jerzemu.
Uroczystość stanowiła również okazję do rozstrzygnięcia konkursów dla uczniów: wiedzy „Życie i działalność bł.
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Z Regionu
„Solidarność” zaprasza kardynała
Dziwisza

fot. Z. Galicki

ks. Jerzego Popiełuszki”, literackiego „Wierszem o księdzu
Jerzym” i plastycznego na zaprojektowanie okładki do
tomiku wierszy o ks. Jerzym. Zwycięzcy otrzymali dyplomy,
nagrody książkowe i upominki, ufundowane przez Region
Małopolski NSZZ „Solidarność” oraz Duszpasterstwo Ludzi
Pracy.
Na koniec uroczystości Zbigniew Bielawski zaprosił
uczniów na uroczystą mszę czwartkową w Mistrzejowicach,
która odbędzie się 5 czerwca br. w czwartą rocznicę beatyfikacji ks. Jerzego (godz. 18:00).
majlech

W Gorlicach upamiętniono ofiary
katastrofy smoleńskiej

Jak w wielu miejscach w kraju, tak i w Gorlicach upamiętniono ofiary katastrofy smoleńskiej w IV rocznicę tragedii.
Również „Solidarność” Ziemi Gorlickiej włączyła się
w te obchody. Msza święta w intencji śp. Prezydenta RP
prof. Lecha Kaczyńskiego i wszystkich ofiar katastrofy
smoleńskiej oraz Ojczyzny została odprawiona w Bazylice
Mniejszej NNMP w Gorlicach. Przewodniczył jej ks. dziekan
Stanisław Ruszel.
Bezpośrednio po mszy świętej złożono wiązanki kwiatów pod tablicą upamiętniającą ofiary tej katastrofy. Wiązankę złożyli również przedstawiciele „Solidarności” na czele
z członkiem Zarządu Regionu Krzysztofem Kotowiczem.
Następnie w Dworze Karwacjanów miała miejsce
dalsza część obchodów. Uczestnicy spotkania wysłuchali
wystąpienia dr. Andrzeja Dudy – Ministra w Kancelarii
śp. Prezydenta prof. Lecha Kaczyńskiego, który mówił
o jego osobie i pracy, o jego podejściu do Ojczyzny, polskiej
gospodarki, spraw społecznych oraz do wartości. W dalszej
części wysłuchano recitalu Lecha Makowieckiego.
Organizatorem obchodów tej smutnej rocznicy była
Poseł RP Barbara Bartuś.
Krzysztof Kotowicz
22 maja 2014
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Przewodniczący Małopolskiej „Solidarności” Wojciech
Grzeszek zaprosił ks. kardynała Stanisława Dziwisza na
obrady Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Regionu.
Przyjmując zaproszenie Ksiądz Kardynał wyraził radość ze
spotkania z członkami „Solidarności” i nadzieję, że licznie
przybędą na mszę św. rozpoczynającą zjazd.
W dniu 7 kwietnia br. siedzibę Kurii Metropolitarnej
w Krakowie odwiedzili przewodniczący Małopolskiej „Solidarności” Wojciech Grzeszek oraz Burmistrz Wieliczki – Artur
Kozioł. Podczas wizyty przekazali kardynałowi Stanisławowi
Dziwiszowi zaproszenie na odbywające się w Wieliczce
Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów NSZZ
„Solidarność” Regionu Małopolskiego. Dwudniowy zjazd
rozpocznie msza św. w Łagiewnikach w piątek, 27 czerwca
br. o godz. 9:00, o której odprawienie został poproszony
kardynał. Przyjmując zaproszenie ks. kardynał Stanisław
Dziwisz podziękował za zaproszenie i potwierdził swoją
obecność. Jego Eminencja poprosił, by przekazać członkom
„Solidarności”, że bardzo liczy na ich znaczącą obecność
podczas mszy św. Po nabożeństwie ksiądz kardynał poświęci
tablicę ufundowaną dla sanktuarium przez Region Małopolski NSZZ „Solidarność” oraz Komisję Zakładową NSZZ
„Solidarność” w Kopalni Soli w Wieliczce.
Zebranie delegatów odbędzie się w dn. 27-28 czerwca
br. w Wieliczce.
majlech

Spotkania z prawnikami z Niemiec

W marcu i w maju w siedzibie małopolskiej „Solidarności” gościły grupy młodych prawników z Sądu Najwyższego
w Berlinie oraz Sądu Okręgowego w Moguncji. Podczas
spotkania z Adamem Gliksmanem goście z Niemiec poznali
historię „Solidarności”, a także dowiedzieli się o działalności związków zawodowych w Polsce. Dyskutowano m.in.
o znaczeniu układów zbiorowych pracy i o skuteczności
reprezentowania pracowników w sprawach przed sądami
pracy.
Region Małopolski NSZZ „Solidarność” od 14 lat
współpracuje z niemieckimi uczelniami, goszcząc grupy
studyjne, które w ramach aplikacji poznają kulturę i problemy społeczne sąsiednich krajów. Co ciekawe młodzi Niemcy
bardzo często decydują się na przyjazd i lepsze poznanie
problemów społecznych Polski.
majlech
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Sekcja Pożarnictwa

Sekcja Hutnictwa

W dn. 14 marca br. odbyły się wybory w Regionalnej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „S”. Na przewodniczącego został wybrany Artur Kołton. W skład Rady Sekcji
weszli: Jarosław Augustyn, Łukasz Barzyk, Marek
Chwała, Wojciech Dragan, Marcin Frosztęga, Robert
Jodłowski, Barbara Markut, Tomasz Pałosz, Dariusz
Postołek, Paweł Sejmej, Zygmunt Włodarczyk, Piotr
Bałazy, Artur Chmist, Marek Cieśla, Paweł Fałowski,
Artur Głowacki, Jarosław Lach, Henryk Odrzywołek,
Bogdan Paś, Paweł Ryńca i Krzysztof Turski. W skład
Komisji Rewizyjnej weszli Łukasz Jaworek, Grzegorz
Solecki i Piotr Tota.

W dniu 8 kwietnia 2014 r. odbyło się Walne Zebranie Delegatów Regionalnej Sekcji Hutnictwa NSZZ
„S”, podczas którego wybrano władze na kadencję
2014-2018. Przewodniczącym ponownie i jednogłośnie został wybrany Andrzej Gębara z ArcelorMittal Poland, a do Rady Sekcji wybrani zostali także Stanisław
Broszkiewicz ze Stalprodukt Bochnia oraz Mieczysław
Synowski z ArcelorMittal Refractories. Wybrano także
Komisję Rewizyjną w składzie: Wiesław Jakubiec (EkoEnergia), Jerzy Warszawa (HPR) i Kazimierz Wróbel
(Stalprodukt).
Najważniejszym punktem WZD były jednak wybory 15 delegatów na Walny Zjazd Delegatów Krajowej
Sekcji Hutnictwa. W wyniku głosowania mandat delegata uzyskali: Joanna Balicka (Kolprem), Czesław
Bujak (AMP), Stanisław Broszkiewicz (Stalprodukt),
Krzysztof Chorążewicz (Złomex), Andrzej Gębara
(AMP), Wiesław Jakubiec (Eko-Energia), Władysław
Kielian (AMP), Henryk Lipka (Krakodlew), Paweł Orzeł
(AMP), Jerzy Smoła (AMP), Edward Stefańczyk (Profil), Krzysztof Stypuła (AMP), Mieczysław Synowski
(AM Refractories), Jerzy Warszawa (HPR) oraz Kazimierz Wróbel (Stalprodukt).
WZD Krajowej Sekcji Hutnictwa odbędzie się 26
maja 2014 r. w Czechowicach Dziedzicach.

majlech

Sekcja Oświaty

W dn. 7 kwietnia br. dokonano wyborów władz
Regionalnej Sekcji Oświaty NSZZ „Solidarność”, której
przewodniczącą ponownie została Agata Łyko.
W skład Rady Sekcji weszli Ewa Blitek, Czesław
Gamrat, Małgorzata Hotloś, Mirosław Janas, Janusz
Juszczak, Krystyna Kaliszewska, Teresa Koźlak, Jan
Leśniak, Alicja Mastalerz, Andrzej Miłowski, Agnieszka
Morawiec, Izabela Nesterska, Roman Nożkiewicz,
Andrzej Rejman, Katarzyna Ryblewska-Marewicz,
Agnieszka Siejka-Lasoń, Grzegorz Sowula, Zbigniew
Świerczek, Leszek Waskiel, Katarzyna Wązownicka,
Maria Zielińska-Gorzula, Joanna Woch, Jadwiga Zymełka, Dariusz Dyląg, Teresa Geca, Monika Jachymiak, Marek Jurusik, Maria Kalinowska, Ewa Kantor,
Agnieszka Krzyżak, Rafał Liana, Danuta Mazurkiewicz,
Anna Mnichowska, Halina Musiał, Katarzyna Niewiadomska-Węgrzyniak, Danuta Piwowarczyk, Janusz
Rusak, Sławomir Rylewicz, Adam Sobczyk, Marta
Szubarga, Jan Starżyk, Małgorzata Walichrad, Jacek
Wilk, Ryszard Wielgosz i Barbara Wrona.
Członkami Komisji Rewizyjnej zostali Sławomir
Jaszczak, Sławomira Kuchcińska-Czak, Maria Wcisło,
Michał Masłowski i Agnieszka Rzepiela.
W Sekcji Oświaty NSZZ „Solidarność” skupionych
jest obecnie 5740 członków.
majlech
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Sekretariat Metalowców

Andrzej Gębara

Również 8 kwietnia br. w siedzibie Małopolskiej „Solidarności odbył się Kongres Sekretariatu Metalowców NSZZ „S” Regionu Małopolskiego,
zrzeszającego 3139 członków), w którym wzięli
udział wszyscy delegaci Regionalnej Sekcji Hutnictwa
i wcześniej już wybrani delegaci Regionalnej Sekcji
Przemysłu Metalowego, o której piszemy poniżej.
Podczas Kongresu zostały wybrane nowe władze na
kadencję 2014-2018. Przewodniczącym został wybrany jednogłośnie Andrzej Gębara z ArcelorMittal
Poland, który tym samym został pierwszym członkiem
Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ „S” na kadencję
2014-2018. Pozostali członkowie Zarządu Regionu
będą wybierani podczas WZD Regionu Małopolskiego
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w ostatni weekend czerwca (27-28 czerwca 2014
r.) w Wieliczce.
Na pozostałych członków Rady Sekretariatu Metalowców zostali zaproponowani i jednogłośnie wybrani: Andrzej Grajkowski z MAN Trucks Niepołomice
(Przewodniczący Regionalnej Sekcji Przemysłu Metalowego), Henryk Łabędź z Zakładów Mechanicznych
Tarnów (wiceprzewodniczący ZRM) oraz Mieczysław
Synowski z AM Refractories. W skład Komisji Rewizyjnej zostali powołani Wiesław Jakubiec z Eko-Energii,
Mariusz Otfinowski z AM Refractories oraz Bartłomiej
Fikas z Zakładów Mechanicznych Tarnów.

Sekcja Przemysłu Metalowego

Andrzej Gębara

W dn. 8 kwietnia br. w siedzibie Małopolskiej
„Solidarności” odbyło się założycielskie WZD Regionalnej Sekcji Przemysłu Metalowego, która weszła
w skład Sekretariatu Metalowców. Przewodniczącym nowej sekcji został wybrany Andrzej Grajkowski
z MAN Trucks z Niepołomic, a do Rady Sekcji wybrano
Bogusława Fikasa i Pawła Golemę z Zakładów Mechanicznych Tarnów. W skład Komisji Rewizyjnej weszli
Bartłomiej Fikas, Bogdan Łabędź oraz Waldemar Ptaśnik (wszyscy z ZM Tarnów).
Regionalną Sekcję Przemysłu Metalowego tworzą zakłady z branży przemysłu zbrojeniowego oraz
przemysłu motoryzacyjnego.

Sekcja Kolejarzy

Andrzej Gębara

W 22 kwietnia br. swoje władze wybrała Regionalna Sekcja Kolejarzy NSZZ „Solidarność”, której
przewodniczącym ponownie został Henryk Sikora.
W skład rady weszli: Elżbieta Baczewska, Wojciech
Bułat, Kazimierz Fidowicz, Marek Gorgosz, Wojciech Marszałek, Barbara Miszczuk, Piotr Wanat,
Bronisław Bieńko, Ireneusz Dynowski, Kazimierz
Gicala, Wiesław Klimasz, Maria Marzec, Aneta Taborska i Teresa Zbylut. W skład Komisji Rewizyjnej
weszli Stanisław Ćwikła, Dorota Krężołek, Henryk
Siedlarz, Bernadetta Kaszowska i Beata Marszałek.
Sekcja Kolejarzy zrzesza obecnie 3493 członków.
majlech
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Sekcja Muzealników
W dn. 28 kwietnia br. swoje władze wybrała
Regionalna Sekcja Muzeów i Instytucji Ochrony Zabytków NSZZ „S” Regionu Małopolskiego, która obecnie
zrzesza 409 członków. Przewodniczącym Sekcji ponownie został wybrany Andrzej Rybicki z Muzeum
Historii Fotografii. W skład Rady Sekcji weszli zaś
Jarosław Fraś, Marek Gronkowski, Ewa Mikołajska,
Grzegorz Graff, Anna Jodłowiec-Dziedzic i Katarzyna
Podniesińska. W skład komisji rewizyjnej weszli Jan
Kociołek, Marek Skubisz i Danuta Radwan.
majlech

Sekcja Pracowników Pomocy Społecznej

W dn. 29 kwietnia swoje władze wybrała Sekcja
Pracowników Pomocy Społecznej NSZZ „S”. Przewodniczącym Sekcji został ponownie Stanisław Jamka,
a w skład rady weszli Barbara Tokarz, Maria Borowska, Jan Sołtys, Edward Sandecki, Eleonora Pająk i
Renata Bętkowska. Komisję Rewizyjną tworzą Renata
Pająk, Barbara Książek i Sławomir Franusiewicz. Sekcja skupia obecnie 462 członków.

Sekcja Leśników

majlech

W dn. 5 maja br. zakończyły się wybory w Regionalnej Sekcji Pracowników Leśnictwa, która zrzesza
174 członków. Przewodniczącym Sekcji został wybrany Józef Bierowiec, a w skład Rady Sekcji weszli Tomasz Domański, Teresa Grotkiewicz, Bogdan Płachno,
Stanisław Faron, Adam Klekot i Tomasz Romanowski.
Komisję rewizyjną tworzą: Jacek Gościniak, Stanisław
Rosa i Adam Maczuga.
majlech
W Regionie są dostępne polskie wersje językowe
broszury „Integracja grup zagrożonych ryzykiem na rynku pracy
ze względu na wiek”, będącej
rezultatem projektu „LinkAge”,
w który zaangażowany była
Małopolska „Solidarność”. Broszura jest dostępna bezpłatnie
w Dziale Informacji i Promocji
ZRM, pok. 404.
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Prawo

Prawniczy
Punkt Widzenia
––
––

Trwałości
stosunków pracy
w razie upadłości
pracodawcy,
a także problematyce
zrzeszania się
w związki
zawodowe osób
zatrudnionych na
podstawie umów
cywilnoprawnych
i samozatrudnionych
poświęcone było XII
Forum Prawników
Związkowych NSZZ
„Solidarność”, które
odbyło się w dn.
10-11 kwietnia
br. w Poznaniu.
Najważniejszymi
spostrzeżeniami
dzieli się
z Czytelnikami
prawnik Regionu
Małopolskiego
NSZZ „S” Witold
Witkowski
w rozmowie
z Adamem
Gliksmanem.
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––

W trakcie forum wiele miejsca poświęcono prawu upadłościowemu.
Zagadnienie funkcjonowania prawa pracy w warunkach upadłości pracodawcy
zostało rzeczywiście szeroko omówione.
Mamy bowiem do czynienia z bardzo
zróżnicowanymi sytuacjami i z różnymi rodzajami upadłości. Gdy dochodzi
do upadłości firmy, często pojawia się
pytanie, jaki ma ona wpływ na stosunki pracy, a zwłaszcza na ochronę
trwałości stosunków pracy. Ważne jest,
że ochrona stosunku pracy przestaje
funkcjonować, gdy dochodzi do upadłości likwidacyjnej. Wątpliwości dotyczą
jednak tego, czy gdy w firmie pojawia
się syndyk ma on obowiązek stosować
przepisy dotyczące trybu zwolnień grupowych, które nakazują między innymi
konsultację ze związkami zawodowymi.
Można się zastanawiać, czy to jest celowe, bo np. w interesie pracowników
może być jak najszybsze rozwiązanie
umowy, które pozwoli na kolejne zatrudnienie lub szybszą wypłatę świadczeń
z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych. Teoretycznie jednak
mogą pojawić się sprawy dotyczące
spraw pracowniczych, które należałoby
konsultować ze związkami i zawrzeć
z nimi porozumienie. Na przykład mogą
to być kwestie przesunięcia okresu wypowiedzenia osobom, które mogą dzięki temu zyskać prawo do świadczenia
przedemerytalnego.
Z punktu widzenia związkowego
najciekawsze wydaje się zagadnienie
dotyczące możliwości organizowania

SERWIS
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––
––
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się w związki przez samozatrudnionych i przez zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych. Minęło już 2
lata od rekomendacji wydanych przez
Międzynarodową Organizację Pracy,
ale rząd wciąż ich nie wdrożył!
Rzeczywiście polskie ustawodawstwo
się nie zmieniło i ustawa o związkach
zawodowych nadal zawiera zawężony
katalog osób, które mogą tworzyć,
wstępować i należeć do związków zawodowych. W stosunku do tej ustawy
można wciąż postawić zarzut niezgodności z Konstytucją i przepisami prawa
międzynarodowego. Ta sprawa będzie
rozstrzygana przez Trybunał Konstytucyjny. Przypomnijmy też, że skargę w tym
zakresie do MOP wniosła „Solidarność”,
co zakończyło się wydaniem rekomendacji przez Komitet Wolności Związkowej. Opinię „Solidarności” podzielił
również Prokuratur Generalny, który
w swoim stanowisku przedstawionym
Trybunałowi Konstytucyjnemu powołał
się właśnie na skargę „Solidarności”.
Jest więc wielce prawdopodobne, że
po wyroku Trybunału Konstytucyjnego
dojdzie do zmian prawnych. Póki co
jednak ustawa pozbawia obie grupy
prawa do tworzenia i zrzeszania się
w związki.
Jeśli wyrok Trybunału będzie korzystny, to jakie będą następne kroki?
Trudno to określić przed orzeczeniem
Trybunału, ale może on usunąć z systemu prawnego te normy, które podważamy, a więc chodzi tu o zawężony
katalog osób uprawnionych do zrzeszaNr 5 (687)

Prawo
nia się w związki zawodowe. Ale wydaje się, że po
prostu ustawodawca otrzyma czas na dostosowanie
przepisów. Nasz Statut już teraz dopuszcza zrzeszanie się w „Solidarności” osób, które utrzymują się
z pracy świadczonej na podstawie innej niż stosunek
pracy. Jak widać jest to zgodne z przepisami prawa
międzynarodowego, ale trzeba mieć świadomość, że
sam fakt przynależności do Związku to nie wszystko.
Ważne jest jakie uprawnienia przysługują, a raczej
nie przysługują. Z punktu widzenia powołanych grup
przynależność do związku może być bezcelowa
– skoro uprawnienia są związane ze stosunkiem pracy.
Na przykład osoby zatrudnione na umowach o pracę
na czas nieokreślony, mogą liczyć na konsultację ze
związkami zawodowymi zamiaru ich zwolnienia, ale
już takiej ochrony nie mają osoby zatrudnione na
umowę o pracę na czas określony. Nie mówiąc już
o zatrudnionych na umowę zlecenie.
Dziś możemy wystąpić do sądu o uznanie, że osoba
zatrudniona na umowę cywilnoprawną w rzeczywistości wykonywała pracę w warunkach odpowiadających umowie o pracę. Reprezentujemy te osoby, ale
wszystko jest uzależnione od tego, czy sąd w wyroku
uzna nasze racje. Jeśli stanie się inaczej, to niejako po
fakcie okazuje się, że nie mogliśmy być pełnomocnikiem takiej osoby, mimo iż jest członkiem Związku.
Sądy teoretycznie mogą stwierdzić, że prawo wyższe
(czyli Konstytucja) wyłącza ze stosowania prawo niższe (czyli ustawę o związkach zawodowych), ale jest
to sprawa Trybunału Konstytucyjnego, więc wyrok
w ww. sprawie będzie bardzo ważny. Pamiętajmy
też, że w obu grupach mamy do czynienia z różnymi
właściwościami sądu: pracy w przypadku pracowników
i cywilnego w przypadku samozatrudnionych lub osób
na umowach cywilnoprawnych.
	W dyskusji poruszano wątpliwości związaną ze skutkiem tej sytuacji. Czy korzystniejsze będzie dążenie
do maksymalnego poszerzenia praw osób samozatrudnionych lub na umowach cywilnoprawnych, tak
by stopniowo zyskały choć częściowo prawa należne
pracownikom, czy zdecydowana walka z umowami
śmieciowymi i dążenie do poszerzania zakresu stosowania umów o pracę.
–– Obok tych prawnych dywagacji, kluczową kwestią
jest to, co „Solidarność” może zaoferować tym
nowym kategoriom członków. Czy pojawiły się już
22 maja 2014
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jakieś pomysły?
Nie do końca. Wydaje mi się, że sporym sukcesem jest
już fakt powstania rekomendacji MOP, które wspierają
starania „Solidarności” o normalizację stosunków pracy i zatrudnienia w Polsce. Oferta związku może być
jednak oparta o przepisy i normy prawne, a ich ciągle
nie mamy. Póki co także nie przedstawiono pomysłów
na ofertę skierowaną do samozatrudnionych, ani do
osób na umowach cywilnoprawnych. Dziś mamy tylko
możliwość zapewnienia prawnika naszym członkom na
umowach cywilnoprawnych.
Podczas forum mówiono również o karnych aspektach działalności związkowej.
Ten temat wiąże się z przepisem ustawy o związkach
zawodowych uznającym za przestępstwo m.in. utrudnianie działalności związkowej. W takich sytuacjach
zgłaszane jest podejrzenie popełnienia przestępstwa
w prokuraturze, ale często dochodzi do umorzenia
postępowania z uwagi na brak znamion utrudniania
działalności związkowej. Podczas forum mówiliśmy
o tym, by się tym nie zrażać się i ciągle próbować. Jest
to kwestia, która jeśli będzie coraz częściej wypływała,
to organa ścigania będą zmieniać podejście, bo to są
rzeczywiście ważne sprawy.
Jak podsumujesz ostatnie forum?
W spotkaniu wzięła udział bardzo liczna reprezentacja
prawników związkowych i była to dobra okazja do
wymiany poglądów i doświadczeń. Profesor Krzysztof
Woźniewski postulował zresztą, by taka współpraca
była regularna. Rzeczywiście zajmujemy się często
podobnymi sprawami, w których różnie orzekają sądy,
różne są sposoby podejścia i ich rozwiązania, więc
taka wymiana informacji byłaby korzystna dla wszystkich. Także jest to ważne w kwestiach dotyczących
prawa związkowego, byśmy je jednakowo rozumieli.
Takiego kontaktu z nami szukają prawnicy z Komisji
Krajowej, którzy prosili nas, byśmy ich informowali
o pojawiających się wątpliwościach.
Przede wszystkim chcę jednak podkreślić wielki potencjał intelektualny uczestników. Coraz więcej osób
biorących udział w forum posiada tytuły naukowe,
rośnie poziom merytoryczny i można powiedzieć, że
to środowisko reprezentuje dużą siłę. To na pewno
odróżnia nas od innych central związkowych i przynosi
rezultaty.
Dziękuję za rozmowę.
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Jan Paweł II
Adam Zyzman

Już w 1980 r. Komisja
Koordynacyjna
wadowickiej
„Solidarności”
rozpoczęła zbiórkę
pieniężną na
wykwaterowanie
byłego mieszkania
Wojtyłów i utworzenie
w nim Muzeum Domu
Pamięci Ojca Świętego
– wspomina Zdzisław
Szczur, przewodniczący
wadowickiej
„Solidarności” w dniu
otwarcia Muzeum Domu
Rodzinnego
Jana Pawła II.

Dom Papieża
Uroczystość otwarcia odnowionego
Muzeum Domu Rodzinnego Jana Pawła II
w Wadowicach w dn. 9 kwietnia br. ściągnęła do tego podbeskidzkiego miasteczka
najważniejszych polityków w kraju. Przybył
prezydent Bronisław Komorowski, który
zwiedził jeszcze nieotwarte oficjalnie muzeum i posadził na Placu Solidarności, obok
pomnika ku czci 250 ofiar Katynia pochodzących z dawnego powiatu wadowickiego
i Pomnika Solidarności, Dąb Wolności. Przybył też premier Donald Tusk, Bogdan Zdrojewski, minister kultury, byli hierarchowie
polskiego kościoła katolickiego, łącznie z
kardynałami Stanisławem Dziwiszem i Kazimierzem Nyczem, oraz nuncjuszem apostolskim arcybiskupem Celestino Migliore.
„Niech to muzeum uczy nas otwarcia
na wszystkich ludzi, tak jak otwarty był
niebawem święty Jan Paweł II” – mówił
już po inaugurującej uroczystości mszy św.
kardynał Stanisław Dziwisz.
O historii muzeum, jego roli, remoncie
i zmienionej ekspozycji mówiono wiele tego
dnia, ale najciekawiej opowiada o tym Zdzisław Szczur, przewodniczący wadowickiej

fot. A. Zyzman
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„Solidarności”, podkreślając, że to właśnie
„Solidarność” była głównym inicjatorem
stworzenia przed laty, tego muzeum. „Już
w 1980 r. Komisja Koordynacyjna wadowickiej „Solidarności” rozpoczęła zbiórkę
pieniężną na wykwaterowanie byłego mieszkania Wojtyłów i utworzenie w nim Muzeum
Domu Pamięci Ojca Świętego” – wspomina
Zdzisław Szczur – „W pierwszą rocznicę
powstania „Solidarności” zorganizowaliśmy
na stadionie „Skawy” uroczystą mszę św.
dla kilkunastu tysięcy wiernych i cała składka z tej mszy została przeznaczona także
na ten cel. Oczywiście, wszystko robiliśmy
w porozumieniu z Kościołem, była wiec
współpraca z miejscowym proboszczem i
zgoda kardynała Franciszka Macharskiego.
Ostatecznie w 1984 r. muzeum zostało
otwarte, a opiekowały się nim siostry Nazaretanki.
Po latach okazało się, że co innego
było wykwaterować zasiedlonych tam, na
prawach PRL-u, ludzi, a co innego uzyskać
prawa do budynku, który w nowym ustroju
wrócił w ręce prawowitych spadkobierców byłych właścicieli. Z pomocą przyszła fundacja
Ryszarda Krauzego, która wykupiła budynek
i przekazała go Kościołowi. Wówczas z pomocą przyszło zarówno ministerstwo kultury,
jak i władze województwa małopolskiego,
które przeznaczyły na modernizację budynku
i stworzenie nowej ekspozycji dodatkowe
środki.
Opowiadał o tym obecny dyrektor muzeum, prezbiter Dariusz Raś, proboszcz parafii mariackiej w Krakowie, który jednak o roli
„Solidarności” na początku historii placówki
nie wspomniał ani słowem. O tym, że Jan
Paweł II był ideowym ojcem „Solidarności”
mówił natomiast premier Donald Tusk, który
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Jan Paweł II
wspominając swoje spotkania z polskim papieżem przywołał jego słowa wygłoszone w latach 80. XX w. na gdańskiej
Zaspie, gdzie tłumaczył, że słowo „solidarność”, to znaczy
„jeden z drugim, nie jeden przeciwko drugiemu”.
Nowa placówka muzealna stworzona została
z wykorzystaniem najnowszych technik audiowizualnych
i wzbogacona o wiele nowych eksponatów. Jest więc
mieszkanie urządzone w stylu lat 30. XX wieku, pamiątki
po rodzicach Karola Wojtyły, jest pistolet, z którego strzelał
Ali Agca i zakrwawione ubranie jednego z ochroniarzy,
który trzymał postrzelonego 13 maja 1981 r. Ojca Św.
Są wreszcie drzwi z Roku Świętego, które Jan Paweł II
otwierał w watykańskiej bazylice, a także wiele sprzętów
i rzeczy, z których korzystał na co dzień, w tym narty
i kajak. Dla wadowiczan ważne jest, że wśród eksponatów
znalazł się pastorał, jaki ufundowali jeszcze w latach 60.,
wywodzącemu się z ich miasteczka biskupowi.
Dla członków „Solidarności” ważne będą z pewnością
plakaty i transparenty z symbolami Związku, jakie witały
zawsze naszego papieża w czasie wizyt w ojczyźnie,
szczególnie w latach PRL.
Przewodniczący Zdzisław Szczur podkreśla, że władze miasta i jego mieszkańcy robią wiele, by integrować
Polaków wokół osoby Jana Pawła II. Są więc coroczne
zloty szkół imienia polskiego papieża, spotkania orkiestr
dętych, grających wspólnie w hołdzie Janowi Pawłowi II,
jest bieg jego imienia. „My, jako „Solidarność” organizujemy w każdą ostatnią niedzielę września rajd na Groń
Jana Pawła II” – dodaje – „Poza tym zawsze byliśmy
i jesteśmy z papieżem i z Kościołem. To nasi członkowie
brali urlopy i budowali ołtarze na jego przyjazdy do Wadowic, a teraz kontynuujemy te tradycje, budując ołtarze
na Boże Ciało.”

fot. A. Zyzman
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Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II
Jednym z postulatów wadowickiej „Solidarności” w grudniu
1980 r. była aktywizacja turystyki, przede wszystkim poprzez
docenienie rangi miasta w skali międzynarodowej jako miejsca
związanego z osobą Jana Pawła II. Związkowcy domagali się
więc, aby do końca 1981 r. otworzyć i udostępnić społeczeństwu
dom – muzeum pamiątek Papieża przy ul. Kościelnej.
Po długotrwałych dyskusjach, jakie toczyły się między
przedstawicielami „Solidarności” w Wadowicach a władzami,
ustalono, że naczelnik Marian Skrzypczak wykwateruje lokatorów
z budynku przy ul. Kościelnej 7, który docelowo będzie przeznaczony na Muzeum Papieża Jana Pawła II. Starania wadowickiej
„Solidarności” poparł 9 stycznia 1981 r. Mieczysław Gil z MKZ
Małopolska. Władze uniemożliwiały jednak skuteczne działania
na rzecz organizacji muzeum, podnosząc przy tym różnego
rodzaju argumenty. Wykwaterowywane rodziny miały obawiać się
o standardy zastępczych mieszkań komunalnych, a gmina zasłaniała się brakiem podstaw prawnych do wykwaterowania w trybie
administracyjnym oraz problemami z wykupem nieruchomości od
żydowskich właścicieli nieruchomości, rodziny Bałamuthów.
W związku z tymi utrudnieniami w lutym 1981 r. wadowicka „Solidarność” zwróciła się do Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ w Gdańsku o poparcie idei organizacji muzeum,
co ta oczywiście uczyniła. Równolegle do rozmów z władzami
miejskimi i gminnymi wadowiccy działacze publikowali w prasie
związkowej, m.in. w „Solidarności Podbeskidzia” i „Tygodniku
Solidarność”, apele do załóg zakładów pracy z prośbą o wsparcie
finansowe na organizację domu papieskiego. Na ten cel udostępniono konto bankowe Komisji Zakładowej NSZZ „S” Fabryki
Elementów Obrabiarkowych „Ponar”. Do kwesty na renowację
budynku przy Kościelnej 7 związkowcy starali się wykorzystać
każdą możliwą okazję – tak było m.in. podczas mszy św.
w ostatnią niedzielę sierpnia 1981 r. na stadionie „Skawy”.
Co ciekawe Kościelna 7 była jednym z głównych punktów
wizyty Lecha Wałęsy w Wadowicach w dn. 9 listopada 1981
r. Nadzieje na szybkie otwarcie papieskiej ekspozycji rozwiał
jednak stan wojenny.
Dopiero 18 maja 1984 r., w 64. rocznicę urodzin Jana
Pawła II, w domu w którym urodził się przyszły papież, zostało
uroczyście otwarte papieskie muzeum. Wielką rolę odegrał w tym
dziele były katecheta szkolny Karola Wojtyły, ks. Infułat dr Edward
Zacher, ówczesny proboszcz wadowickiej parafii.
Marcin Witkowski
Fragment opracowania: M. Witkowski, Małopolski Szlak
Solidarności: Wadowice. Przewodnik, Kraków 2014.
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25 lat KO „S” w Tarnowie
„Komitety Obywatelskie „Solidarności” stawiały sobie za cel
stworzenie społeczeństwa obywatelskiego, tymczasem po 25 latach możemy powiedzieć, że ani jedna inicjatywa obywatelska nie
została przez klasę polityczną zaakceptowana” – mówił w trakcie
uroczystości rocznicowych w Tarnowie Wacław Prażuch, jeden ze
współzałożycieli Komitetów, a dziś działacz samorządowy.
„Tak się składa, że wszyscy chętnie mówią dziś o Komitetach
Obywatelskich sprzed lat, ale „zapominają”, że zawsze miały one
w nazwie „Solidarność”, dlatego zadbałem o to, by w czasie tych
obchodów rocznicowych było to podkreślone” – mówił Henryk
Łabędź, wiceprzewodniczący Regionu Małopolskiego i były szef
struktur tarnowskich.
Tarnowskie uroczystości rocznicowe rozpoczęto od udziału w
mszy św. celebrowanej w katedrze przez biskupa Jana Szkodonia.
„Komitety Obywatelskie były szkołą demokracji i postaw obywatelskich” – przypomniał ksiądz biskup, który jako pierwszy otrzymał
pamiątkową statuetkę KO „S”.
Spotkanie w sali obrad Delegatury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego rozpoczęto od odśpiewania hymnu państwowego i hymnu
NSZZ „Solidarność” oraz okolicznościowych wystąpień przedstawicieli
władz miasta, powiatu tarnowskiego oraz sejmiku wojewódzkiego,
w których podkreślano, że to właśnie Komitety Obywatelskie „Solidarności” tworzyły podwaliny polskiej samorządności. Roman Łucarz,
starosta powiatu tarnowskiego podkreślał też, że obecna rocznica
zbiega się z 15-leciem istnienia powiatów w Polsce.
Statuetki, dyplomy i podziękowania miały być wyrazem uznania dla działaczy Komitetów za zaangażowanie i poświęcenie wielu
miesięcy życia na działanie w tych strukturach.
Przewodniczący Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”
Wojciech Grzeszek, który działaczom Komitetów Obywatelskich
wręczał „Medale za Zasługi dla Małopolskiej Solidarności” podkreślał

Wojciech Grzeszek i Karol Krasnodębski,
fot. A. Zyzman
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patriotyczne tradycje Tarnowa i okolic oraz przypomniał nadzieję
i wiarę, jaka towarzyszyła działalności Komitetów Obywatelskich
Solidarności w 1989 r. „Warto pamiętać, że wówczas wszyscy robiliśmy coś nowego i nieznanego, a jednocześnie nie wiedzieliśmy, jak
potoczą się dalej sprawy w całym państwie, nie mówiąc już o tym,
co miało się stać w całym naszym regionie Europy” – przypominał.
„Znając wielu z was wiem, że większość tego ducha tamtych dni zachowała w sobie do dziś i marzy nadal o tym, by Polska była krajem
suwerennym i silnym.” Okoliczności zmian ustrojowych w 1989 r.
przypomniał też Roman Graczyk z krakowskiego oddziału IPN, który
podkreślał, że wiele spraw w tamtych czasach było hamowanych,
ograniczanych i blokowanych, co uzasadniano albo koniecznością dotrzymania umowy z komunistami, mimo że wcześniej oni sami nigdy
żadnych umów nie dotrzymywali, albo obawami, że zbyt rewolucyjne
zmiany w Polsce mogą spowodować międzynarodowe reperkusje,
choć w rzeczywistości nic takiego wówczas już nie groziło.
„Praktyka życia politycznego i społecznego III Rzeczypospolitej
stanowi jawne zaprzeczenie idei społeczeństwa obywatelskiego,
która przyświecała nam w Komitetach Obywatelskich Solidarności” –
mówił Wacław Prażuch, były działacz Komitetów, a obecnie sekretarz
starostwa powiatu tarnowskiego. „Wystarczy zdać sobie sprawę, że
żadna obywatelska inicjatywa ustawowa nie została zaakceptowana
przez polityków. Wszystkie takie inicjatywy poparte setkami tysięcy,
a nawet milionami podpisów obywateli, zostały w polskim parlamencie wyrzucone do kosza, nawet bez pierwszego czytania w Sejmie,
że wspomnę chociażby ostatnie inicjatywy dotyczące wydłużenia
wieku emerytalnego lub posłanie sześciolatków do szkoły.”
Wystąpienie to wsparł inny działacz tarnowskich Komitetów
Obywatelskich Solidarności, Karol Krasnodębski, który stwierdził,
że rządzące ugrupowanie jest tak samo „obywatelskie”, jak w PRL
„obywatelska” była milicja.
Adam Zyzman

Od lewej: Antoni Zięba, Bronisław Wiatr, Andrzej Trybulski
i Antoni Lis, fot. A. Zyzman
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Nowa Huta dla wolności i niepodległości

fot. Jacek Maria Stokłosa

Można już zwiedzać najnowszą wystawę poświęconą
Nowej Hucie i jej wkładowi w wywalczenie przez Polskę
wolności. Wystawa to wspaniała podróż przez 65 lat najmłodszej dzielnicy Krakowa i opowieść o ludziach, którzy
tę historię tworzyli.
Wernisaż wystawy „Nowa Huta dla Wolnej i Niepodległej” w dn. 29 kwietnia br. przyciągnął do Oddziału Dzieje
Nowej Huty Muzeum Historycznego Miasta Krakowa wiele
osób, które działały w opozycji w Nowej Hucie – na sali był
m.in. Jan Franczyk, tworzący już w 1979 r. Chrześcijańską
Wspólnotę Ludzi Pracy, byli ks. Jan Bielański i ks. Władysław
Palmowski, a także działacze nowohuckiej i krakowskiej
„Solidarności”, w tym Bogusław Sonik, Edward Nowak,
Maciej Mach, Stanisław Malara i wielu innych. Na otwarciu pojawił się także poseł na Sejm RP Ryszard Terlecki.
Witając zebranych dyrektor MHMK Michał Niezabitowski
wyraził radość, że po raz kolejny Muzeum przypomina
splecione dzieje Nowej Huty i „Solidarności”. Jak zauważył
dyrektor liczna obecność uczestników przełomowych wydarzeń w historii Nowej Huty i Polski świadczy o tym, że coraz
bardziej rozumiemy i doceniamy ich znaczenie, tym bardziej,
że powoli przestają już być żywym elementem naszej
pamięci, ale przechodzą do historii dzielnicy. O założeniach
wystawy mówił jej kurator i zarazem kierownik oddziału
Dzieje Nowej Huty Paweł Jagło, który zwrócił uwagę na
fakt, że już od samego początku w Nowej Hucie tworzyły
się środowiska opozycyjne, które podkopywały, a z czasem
zburzyły system komunistyczny.
Na bogatą wystawę składa się kilkadziesiąt tablic
z fotografiami i opisami dokumentującymi budowę miasta
i kombinatu, rolę Kościoła w Nowej Hucie, walkę o krzyż
w 1960 r., nowohucką opozycję, „Solidarność”, stan wo-
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fot. Jacek Maria Stokłosa

jenny, strajki i opór w Nowej Hucie w l. 80. XX w., oraz
walki pod pomnikiem Lenina, wybory 1989 r. i symboliczną zmianę nazwy kombinatu na Hutę im. T. Sendzimira.
W ekspozycji wykorzystano także autentyczne eksponaty,
dzieła sztuki plastycznej, pamiątki z podziemia, ocalałe
fragmenty ołtarza z Mistrzejowic, plakaty wyborcze z 1989
r., sztandary i transparenty. Co ciekawe, niektóre zdjęcia
i bohaterowie zostali przedstawieniu w formule komiksowej,
co dodatkowo ubarwia i dynamizuje całą wystawę.
Kilka słów należy również poświęcić publikacji towarzyszącej wystawie. Liczące ponad 300 stron opracowanie to nie
tyle typowy katalog wystawy, co szeroka monografia poświęcona opozycji w Nowej Hucie, na którą składają się artykuły
naukowe i wspomnienia uczestników poszczególnych wydarzeń. Wszystko to uzupełniono wieloma fotografiami, a całość została przygotowana na wysokim poziomie edytorskim.
Wystawa zorganizowana została pod patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego w ramach programu
„25 lat Wolności”.
Organizatorem wystawy są Muzeum Historyczne Miasta Krakowa oraz Region Małopolski
NSZZ „Solidarność”, a partnerami są Instytut Pamięci Narodowej, Fundacja Centrum Dokumentacji
Czynu Niepodległościowego, Komisja Robotnicza
Hutników NSZZ „Solidarność” oraz Stowarzyszenie
Sieć Solidarności.
Wystawa będzie otwarta do 5 października
2014 r. w Oddziale Muzeum Historycznego Miasta
Krakowa Dzieje Nowej Huty na os. Słonecznym
16.
Adam Gliksman
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